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Katılımcıya Atıksu Kanal Bağlantı İzin Belge’nin verilmesi için atıksu kanalına (cıvata, demir

parçaları, pet şişeler, evsel çöpler, kalas, tahta parçaları, ambalaj atıkları, paçavra, odun, moloz, kum,

cüruf, toprak, kimyasal benzeri her türlü katı madde ve kimyasal malzemeler) gelmemesi gerekmekte

olup, Müdürlüğümüzce arıtma tesisimizi koruma adına bunun sağlanması gerekmektedir.

OSB gerekli gördüğü hallerde, kanal bağlantı “Kanala Deşarj Standartları” ölçüm aralığından

bağımsız olarak kirlilik parametrelerinin tespiti için istediği analizleri, bedeli katılımcıya ait olmak

üzere, yapar ve yaptırabilir. Deşarj standartları sağlanmadığı takdirde bağlantı izin belgesi iptal edilir,

bu durumda katılımcı her türlü yaptırımı kabul etmiş sayılır.

OSB Müdürlüğün, yukarıdaki ifade edilen kaba pisliklerin gelmesini engellemek amacı ile

uygun gördüğü önleyici olarak kullanılabilecek olan makine ve ekipman (otomatik ızgara, mevcut

kaba ızgaranın sayısını arttırma, ızgara aralıkların küçültülmesi, ızgaraların sabitlenmesi v.b) ve ön

çöktürme yaptırılması gerekmekte olup, yapılmaması ve yapıldıktan sonra çalıştırılmaması

durumunda katılımcı her türlü yaptırımı kabul etmiş sayılır.

Atıksu Kanal Bağlantı Belgesi katılımcıya verildikten sonra OSB’nin katılımcıdan almasını

istediği teknik önlemleri almamasına istinaden 3 yıl geçerlilik süresi olan Atıksu Kanal Bağlantı İzin

Belge’nin OSB Müdürlüğünce iptal edilmesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığında dahil olmak üzere

resmi kurumlara İzin İptali ilgili bilgi verilebilmektedir.

Atıksu Kanal Bağlantı hattında yukarıda ifade edilen katı parçaların gelmesi ile katılımcının

atıksu kanal hattında ve genel hatta tıkanma olduğunda, atıksu arıtma verimini düşürecek olumsuz

bir durum olması, atıksu debisi sayacının doğru okuma yapmasını engellediğinde ve atıksu debisi

mevcut durumdan fazla okuma yaptığında tüm hasar ve zarar tarafımıza ait olup doğrudan firma

olarak tarafımız sorumludur. OSB Müdürlüğü yukarıda belirtilen hasar ve zararı karşılamamak ile

birlikte hasar ve zarardan sorumlu değildir.

Gerekli işlemlerin yapılmasına şimdiden onayımın bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt

eder, taahhüdü ihlalden dolayı doğan ve doğabilecek tüm zararları ödemeyi kabul ettiğimizi, beyan

ve taahhüt ederiz. ……./......../ 20…...
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