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1. Tesislere çöp taşıma maksatlı kullanılan ve otomatik döküm yapabilen araçlar ile damperli araçlar dışında araçlar kabul 

edilmeyecektir. Damperli araçların arka kapağı yana açılır şekilde olması zorunludur. Araçlarda geri manevra ikaz sistemi 

bulunması zorunludur. Tesislere gelen araçlarda çöp kaynaklı kirlilikler ve plaka okuma sistemini engelleyici kirlilik 

bulunmamalıdır. 

2. Kemerburgaz Biyometanizasyon Tesisine sıvı formda atık getiren araçlar vidanjör veya tanker türünde olmalıdır. 

3. Araçlar Karayolları mevzuatında belirtilen istiap haddini aşan yüklü tonajlarla tesislere kabul edilmeyecektir.   

4. Çöp suyu sızıntısına karşı gerekli önlem tertibatı bulunmayan araç tesislere kabul edilmeyecektir. Sadece düzenli 

depolama sahalarında araçlarda oluşan çöp suyu platformda döküm esnasında boşaltılabilecektir. Tesis içerisinde veya 

çevresinde uygunsuz olarak çöp suyu boşalttığı tespit edilen aracın giriş izni iptal edilecektir.  

5. Gelen araç, giriş kantarında dolu tartıma girmek, çıkış yaparken de çıkış kantarında boş tartıma girmek zorundadır. Giriş 

ve çıkış tartımı esnasında araçta sadece araç şoförü bulunacaktır. Şoför haricinde başka bir personelin sahaya girmesi 

kesinlikle yasaktır. 

6. Kılavuz gerekli olduğu durumlarda güvenlik biriminden yardım talep edilecektir. 

7. Tartımı yapılan araçlar, trafik işaret levhalarını takip ederek döküm sahasına gidecektir. Belirtilen yollar dışında farklı 

yolları kullanmak kesinlikle yasaktır. 

8. Saha içerisinde ve bağlantı yollarında trafik işaretleri ile belirlenen kurallara ve hız limitlerine uyulacak ve kesinlikle sollama 

yapılmayacaktır. 

9. Döküm yapacak aracın saha sorumlusu tarafından döküm yapacağı yer gösterilmeden platformda veya peronda kendi 

inisiyatifinde döküm yapması,  personelle tartışması kesinlikle yasaktır. 

10. Araç şoförünün döküm işlemlerini yapmak dışında araçtan inmesi veya döküm saha içerisinde dolaşması kesinlikle 

yasaktır. 

11. Tesisler içerisinde sigara içilmesi, ateş kullanılması ve alkollü içecek tüketilmesi kesinlikle yasaktır. 

12. Aksi bildirilmedikçe tüm araçlar çıkışta teker yıkama ünitesinden geçmek zorundadır. 

13. Damperli araçların damperlerini indirmeden, kapalı olduğunu kontrol etmeden ve arka kapakları yana açılıyor ise döküm 

yaptıktan sonra kapakları kapatıp gerekli emniyeti almadan sahadan ayrılması kesinlikle yasaktır. 

14. Atık taşıma aracı personelleri İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarına uymalı, kişisel koruyucu donanım (baret, reflektörlü yelek, 

koruyucu ayakkabı) kullanmalıdır. KKD kullanmayan şoför personelin kullandığı araç tesislere alınmayacaktır. 

15. Depolama sahalarındaki platformlarda aracın üzerinde sıkışan yükü boşaltmak için ileri geri manevralar yapması yasaktır. 

Döküm yapan araç şoförü aracı tamamen boşalttığından emin olmalı, araçta hareket halinde dökülebilecek malzeme 

kalmamalıdır. 

16. Kompost ve Geri Kazanım Tesisinde peronda atık dökülmesi sırasında ve sonrasında araç arkası temizliği yapmak kesinlikle 

yasaktır.  

17. Tesislerimize otomatik branda sistemi bulunmayan damperli araçlar kabul edilmeyecektir. 

18. Araç şoförü güvenlik, kantar veya saha personeli tarafından verilen tüm bildirimlere uymak zorundadır. 

19. Belirtilen bildirim ve kuralların uygulanmamasından doğacak yükümlülükler, kaza ve mahiyetinde oluşacak maddi 

zararların karşılanması döküm yapan araç sahibi şahıs, kurum veya kuruluşlara aittir. 

20. Mer’i mevzuat gereği tesise kabulü uygun olmayan atıkların getirildiğinin tespiti halinde mer’i mevzuat hükümleri 

uygulanacak, döküm yaptırılmayacak ve aracın giriş izni iptal edilecektir. 

21. Düzenli Depolama Sahalarına;  

-Evsel atıklar 7 gün 24 saat  

-Hacimli atıklar 08:00 – 16:00 saatleri arasında arasında kabul edilmektedir. 

22. Kompost ve Geri Kazanım Tesisine Pazar günü hariç her gün 08:00 – 00:00 saatleri arasında evsel atık kabulü 

yapılmaktadır. 

23. Firmalar tarafından tesislere getirilen özel atıklar (evsel nitelikli endüstriyel atık) hafta içi 08:00 – 16:00 saatleri arasında 

kabul edilmektedir. 

24. Şikayet ve önerilerinizi atikyonetimi@ibb.gov.tr adresine bildiriniz. 
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