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TEBLİĞ

Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığından:

ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 20/3/2010 tar�hl� ve 27527 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atıksu Arıtma Tes�sler� Tekn�k
Usuller Tebl�ğ�n�n 18 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “Sulama suyu” �bares� “Arıtılmış atıksuyun yen�den
kullanım alanları ve” olarak değ�şt�r�lm�ş ve aynı fıkraya aşağıdak� cümle eklenm�şt�r.
“Atıksuyun yen�den kullanımı konusunda Bakanlık uygun görüşü alınır.”

MADDE 2- Aynı Tebl�ğe 22 nc� maddes�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� maddeler eklenm�şt�r.
“Arıtılmış atıksuların çevresel yen�den kullanımı
MADDE 22/A- (1) Arıtılmış atıksuların çevresel yen�den kullanımına �l�şk�n kr�terler yen�den kullanım

amacına göre, faal�yet özel�nde �lg�l� kurum ve kuruluşların görüşler� alınarak Bakanlıkça bel�rlen�r.
Arıtılmış atıksuların endüstr�yel tes�slerde yen�den kullanımı
MADDE 22/B- (1) Arıtılmış atıksuların endüstr�yel tes�slerde yen�den kullanımına �l�şk�n tavs�ye n�tel�ğ�ndek�

kr�ter ve açıklamalar EK 7’de yer alan 7.2 başlığı altında ver�lm�şt�r.
Arıtılmış atıksuların d�ğer alanlarda kullanımı
MADDE 22/C- (1) Arıtılmış atıksuların genel tem�zl�k �şler�nde, yangın suyu olarak, maden ve hazır beton

endüstr�s�nde toz kontrolü/saha sulama suyu amaçlı ve gr� suların p�suvar ve s�fon suyu olarak kapalı devre s�stemlerle
yen�den kullanımına �l�şk�n kr�ter ve açıklamalar EK 7’de yer alan 7.3 başlığı altında ver�lm�şt�r.

Arıtılmış atıksuyun yen�den kullanılmasına teşv�k
MADDE 22/Ç- (1) Döngüsel ekonom� normları çerçeves�nde arıtılmış atıksuyun, bu Tebl�ğ kapsamında

yen�den kullanılması teşv�k ed�l�r.
Ver�ler�n atıksu b�lg� s�stem�ne g�r�lmes�
MADDE 22/D- (1) Arıtılmış atıksuların bu Tebl�ğ kapsamında yen�den kullanılması hal�nde suyun

kullanımına �l�şk�n ver�ler�n atıksu b�lg� s�stem�ne g�r�lmes� ve güncellenmes�n�n sağlanması gerekmekted�r.”
MADDE 3- Aynı Tebl�ğ�n 25 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “Çevre ve Orman” �bares� “Çevre,

Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ�” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.
MADDE 4- Aynı Tebl�ğ�n EK 7’s� ektek� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
MADDE 5- Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 6- Bu Tebl�ğ hükümler�n� Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanı yürütür.
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