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17 Aralık 2022 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 32046

YÖNETMELİK

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

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 
MADDE 1- 31/12/2004 tar�hl� ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su K�rl�l�ğ� Kontrolü

Yönetmel�ğ�n�n 1 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasında yer alan “su ortamlarının kal�te sınıflandırmaları ve kullanım
amaçlarını” �bares� yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmel�ğ�n 2 nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Madde 2- Bu Yönetmel�k, 9/8/1983 tar�hl� ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 �nc�, 9 uncu, 11 �nc�, 12 nc�, 15

�nc� ve 20 nc� maddeler� �le 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 97 nc�,
103 üncü ve 104 üncü maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmel�ğ�n 3 üncü maddes�nde yer alan “Bakanlık”, “Atıksu altyapı tes�sler� yönet�m�” ve
“İdare” tanımları aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve aynı maddeye aşağıdak� tanımlar eklenm�şt�r.

“Bakanlık: Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığını,”
“Atıksu altyapı tes�sler� yönet�m�: Mahall�n en büyük mülk� am�r�n�n b�lg�, denet�m ve gözet�m� altında atıksu

altyapı tes�sler�n�n �nşası, bakımı ve �şlet�lmes�nden sorumlu olan, büyükşeh�rlerde büyükşeh�r beled�yeler� su ve
kanal�zasyon �dareler�n�; beled�ye ve mücav�r alan sınırları �ç�nde beled�yeler�, organ�ze sanay� bölgeler�nde organ�ze
sanay� bölges� yönet�m�n�, küçük sanay� s�teler�nde kooperat�f başkanlıklarını; serbest ve/veya endüstr� bölgeler�nde
bölge müdürlükler�n�; kültür ve tur�zm koruma ve gel�şme bölgeler�nde, tur�zm merkezler�nde Kültür ve Tur�zm
Bakanlığını veya yetk�l� kıldığı b�r�mler�, atıksu altyapı yönet�mler�nce kurulan kooperat�flerde kooperat�f
yönet�mler�n�, mevcut yerleş�m alanlarından kopuk olarak münfer�t yapılmış tat�l köyü, tat�l s�tes�, tur�zm tes�s
alanlarında s�te yönet�mler�n� veya tes�s �şletmec�ler�n�,”

“İdare: Yönetmel�kte adı geçen �dare;
a) 2872 sayılı Kanunun 12 nc� maddes� ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 97 nc� maddes�n�n

b�r�nc� fıkrasının (b) ve (c) bentler� uyarınca, çevren�n korunması ve çevre k�rl�l�ğ�n�n önlenmes�ne yönel�k prens�p ve
pol�t�kaların bel�rlenmes�, standart ve ölçütler gel�şt�r�lmes�, faal�yetler� sonucu alıcı ortamlara katı, sıvı ve gaz halde
atık bırakarak k�rl�l�k oluşturan veya oluşturması muhtemel her türlü tes�s ve faal�yete �z�n ver�lmes�, �zlenmes� ve
denetlenmes�nde Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığını,

b) Kurum, kuruluş ve �şletmelere �şletme ve kullanım �zn� ver�lmes� ve denet�m görev�n�n �fasında yetk�l�
olmak üzere; 24/4/1930 tar�hl� ve 1593 sayılı Umum� Hıfzıssıhha Kanununun 268 �la 275 �nc� maddeler�ne göre Sağlık
Bakanlığını, 12/3/1982 tar�hl� ve 2634 sayılı Tur�zm� Teşv�k Kanununa göre Kültür ve Tur�zm Bakanlığını, 1 sayılı
Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 385 �nc� maddes�ne göre Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı ve �lg�l� mevzuatına göre
d�ğer kurum ve kuruluşları, 10/6/1949 tar�hl� ve 5442 sayılı İl İdares� Kanunu, 10/7/2004 tar�hl� ve 5216 sayılı
Büyükşeh�r Beled�yes� Kanunu, 3/7/2005 tar�hl� ve 5393 sayılı Beled�ye Kanununun verd�ğ� yetk�ler doğrultusunda
mülk� am�rler�, büyükşeh�r ve şeh�r beled�ye başkanlıklarını,

c) Atıksu altyapı tes�sler�n�n bulunduğu yörelerde bağlantı �zn� �le bağlantı kal�te kontrol �z�n belgeler�n� veren
ve kontrol eden atıksu altyapı tes�sler� yönet�m�n�,

d) 10/9/2014 tar�hl� ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İz�n ve L�sans Yönetmel�ğ� uyarınca,
alıcı ortama yapılacak deşarj �le der�n den�z deşarjı konulu çevre �z�nler�nde;

1) Ek-1 l�stes�nde bel�rt�len �şletmeler �ç�n Bakanlığı,
2) Ek-2 l�stes�nde bel�rt�len �şletmeler �ç�n Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� İl Müdürlüğünü,
e) Yeraltı sularının kullanılması ve korunmasında 16/12/1960 tar�hl� ve 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında

Kanun, 18/12/1953 tar�hl� ve 6200 sayılı Devlet Su İşler� Genel Müdürlüğünce Yürütülecek H�zmetler Hakkında
Kanun ve 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlg�l�, İl�şk�l� Kurum ve Kuruluşlar �le D�ğer Kurum ve Kuruluşların Teşk�latı
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 121 �nc� maddes�ne göre Devlet Su İşler� Genel Müdürlüğünü, 1 sayılı
Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 421 �nc� maddes�ne göre Tarım ve Orman Bakanlığını,

f) 2872 sayılı Kanunun 15 �nc� maddes�nde söz ed�len faal�yetler�n durdurulması hâller�nde Bakanlığı, Sağlık
Bakanlığını ve mahall�n en büyük mülk� am�rler�n�,

g) 2872 sayılı Kanunun 20 nc� ve 23 üncü maddeler�nde bel�rt�len �dar� n�tel�ktek� cezaların ver�lmes�nde
mezkûr Kanunun 24 üncü maddes�nde yetk�l� kılınan kamu kurum ve kuruluşlarını,

h) B�r çevre yönet�m planının b�rden fazla mülk� �darey� �ç�ne alan havza kapsamında oluşturulması gereğ�
duyulduğu takd�rde Bakanlığı,”

“Arıtma çamuru yönet�m planı: Atıksu arıtma tes�sler�nde oluşan çamurun çevreyle uyumlu b�r şek�lde
yönet�m�n� sağlamak üzere hazırlanan kısa, orta ve uzun vadel� programı �çeren planı,



19.12.2022 07:45 17 Aralık 2022 CUMARTESİ

https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2022/12/20221217-8.htm 2/6

Eşdeğer nüfus (E.N.): Atıksu arıtma tes�s�ne g�ren ham atıksuyun deb�s� �le BOİ  konsantrasyonu çarpımının
60’a bölünmes�yle (BOİ  m�ktarı 60 gr/k�ş�/gün baz alınarak) elde ed�len organ�k yük değer�n�,

Gr� su: S�yah su (tuvalet suyu) har�c�ndek� evlerden kaynaklanan atık suları,”
MADDE 4- Aynı Yönetmel�ğ�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına aşağıdak� bentler eklenm�şt�r.
“k) Atıksu yönet�m�nde döngüsel ekonom� �lkeler�ne uygun olarak ger� dönüşümün ve yen�den kullanımın

teşv�k�,
l) Gr� suyun yen�den kullanımına uygun altyapının oluşturulması,”
MADDE 5- Aynı Yönetmel�ğ�n 21 �nc� maddes�n�n üçüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve aynı

maddeye aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“Arıtılmış evsel atıksuların tam arıtma �lkeler�ne göre sağlamaları gereken deşarj standartları, bu Yönetmel�ğ�n

32 nc� maddes�nde ver�lm�şt�r. Ayrıca toplam kol�form ve ötrof�kasyona yol açan azot ve fosfor elementler�n�n alıcı göl
ortamında, 30/11/2012 tar�hl� ve 28483 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yerüstü Su Kal�tes� Yönetmel�ğ�nde
tanımlanan sınırlara uyması esastır. Bakanlık, özell�kle k�rl�l�k ve ötrof�kasyon kontrolü açısından göllere ver�lecek
evsel ve endüstr�yel atıksuların bu Yönetmel�ğ�n 31 �nc� ve 32 nc� maddeler� uyarınca gerekl� deşarj standartlarını
sağlamak amacıyla 8/1/2006 tar�hl� ve 26047 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kentsel Atıksu Arıtımı
Yönetmel�ğ�nde bel�rt�len deşarj standartlarını sağlayacak b�r �ler� arıtma tes�s�nde arıtıldıktan sonra göllere ve/veya bu
kaynakları besleyen akarsulara deşarj ed�lmes�n� �ster. Bu konuda yapılacak yatırımların çok yüksek bulunması
hâl�nde, ekonom�k kıyaslaması yapılmak kaydıyla atıksuların söz konusu gölün su toplama havzası dışına kollektör
veya kapalı kanal s�stemler�yle tahl�yes� yapılır. Alınan bütün bu tedb�rlere rağmen, alıcı ortam olarak göl sularının
kal�tes�n�n mevcut kullanım durumlarını olumsuz yönde etk�led�ğ�n�n tesp�t ed�lmes� durumunda, su kal�tes�n�n
�y�leşt�r�lmes� amacıyla b�r havza koruma planı hazırlanır. Bu yolla hazırlanacak koruyucu plana uyulması esastır.”

“Doğal göl ve baraj göller�nde yapılacak d�p taraması ve oluşan d�p tortusunun çevre ve �nsan sağlığına zarar
vermeyecek şek�lde bertarafına; �lg�l� kurum ve kuruluşların görüşler� alınarak Bakanlıkça karar ver�l�r.
Değerlend�rmede d�p çamurunun kal�tes� ve m�ktarı, tarama malzemes�n�n taşınacağı alandak� toprak ve yeraltı suyu
kullanım durumları d�kkate alınarak karar ver�l�r.”

MADDE 6- Aynı Yönetmel�ğ�n 22 nc� maddes� aşağıdak� şek�lde yen�den düzenlenm�şt�r.
“Madde 22- Yeraltı suyu kütleler�ne doğrudan ve/veya dolaylı deşarjlara yönel�k yasaklar ve �z�nler 7/4/2012

tar�hl� ve 28257 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeraltı Sularının K�rlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması
Hakkında Yönetmel�k hükümler� çerçeves�nde yürütülür.

Her türlü düzenl� depolama faal�yetler� �ç�n yeraltı sularında yapılacak k�rl�l�k �zleme çalışmaları referans ve
gözlem kuyularında bu Yönetmel�ğ�n ek�nde yer alan Tablo-23 çerçeves�nde yürütülür. Gözlem kuyularının konumları
�le �lg�l� olarak Devlet Su İşler� Genel Müdürlüğünün görüşü alınır.

Faal�yetler sonucunda yeraltı sularında herhang� b�r k�rlenmen�n tesp�t ed�lmes� durumunda; Bakanlık
tarafından Çevre Kanunu ve �lg�l� mevzuatı gereğ�nce �şlem yapılır. K�rlenmeye sebeb�yet veren faal�yet sah�b�,
oluşturdukları k�rlenmey� ortadan kaldırmak ve yeraltı suyunun kal�tes�n� referans �zleme kuyusunda faal�yet
başlamadan önce bel�rlenen kal�teye get�rmek ve bu konudak� tüm masrafları karşılamakla yükümlüdür.”

MADDE 7- Aynı Yönetmel�ğ�n 24 üncü maddes� başlığı �le b�rl�kte aşağıdak� şek�lde yen�den düzenlenm�şt�r.
“Den�z Sularında Genel Kal�te Kr�terler� ve İzleme
Madde 24- Den�z suyu genel kal�te kr�terler� bu Yönetmel�ğ�n ek�nde yer alan Tablo 4’te bel�rt�lm�şt�r.”
MADDE 8- Aynı Yönetmel�ğ�n 27 nc� maddes�n�n üçüncü ve beş�nc� fıkraları aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş

ve aynı maddeye aşağıdak� fıkralar eklenm�şt�r.
“Herhang� b�r faal�yet sonucunda doğal olarak kend�l�ğ�nden çıkan suları, herhang� b�r amaç �ç�n kullanmadan

alıcı ortama deşarj eden ve alıcı ortamdak� suyun kal�tes�n� olumsuz yönde değ�şt�rmed�ğ�n� belgeleyenler, bu kapsama
g�ren su m�ktarı �ç�n deşarj standartlarını �hlal etmem�ş sayılır ve atıksu konulu çevre �zn�nden muaf tutulurlar. Ancak,
kend�l�ğ�nden çıkan bu sular kaynağında ve deşarj noktasında bu Yönetmel�ğ�n ek�nde yer alan �lg�l� sektör
tablosundak� parametreler d�kkate alınarak Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� İl Müdürlüğü b�lg�s�nde veya
gözet�m�nde 3 ayda b�r olmak üzere yılda 4 defa �zlen�r. Bu �şletmeler yukarıda bel�rt�len suları kullanarak atıksu
üretmeler� hal�nde atıksu konulu çevre �zn�ne tab�d�r.”

“Yeraltından çıkarılarak enerj� üretme ve ısıtma g�b� amaçlarla kullanılan jeotermal kaynak sularının alındığı
formasyona reenjeks�yon �le bertaraf ed�lmes� zorunludur. Reenjeks�yon �le bertaraf etmeyenlere �şletme ruhsatı
ver�lemez. Ancak reenjeks�yonun tekn�k olarak mümkün olmadığının b�l�msel olarak �spatlanması hâl�nde, jeotermal
atıksuların alıcı ortama deşarj standartları; bu Yönetmel�ğ�n ek�nde yer alan Tablo-9.5 ve Tablo-19’dak� parametreler
çerçeves�nde jeotermal atıksu ve deşarj ed�leceğ� alıcı ortamdak� su �ç�n yapılacak anal�z sonuçları, atıksuyun ve alıcı
ortamın deb�s� ve alıcı ortamdak� suyun kullanım durumu d�kkate alınarak, Bakanlıkça bel�rlen�r.”

“Kaplıca ve kür merkezler�nde kullanım sonucu oluşan jeotermal atıksuların alıcı ortama deşarj standartları; bu
Yönetmel�ğ�n ek�nde yer alan Tablo-9.5 ve Tablo-19’dak� parametreler çerçeves�nde jeotermal atıksu ve deşarj
ed�leceğ� alıcı ortamdak� su �ç�n yapılacak anal�z sonuçları, atıksuyun ve alıcı ortamın deb�s� ve alıcı ortamdak� suyun
kullanım durumu d�kkate alınarak, Bakanlıkça bel�rlen�r.
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Jeotermal kaynaklarının üret�m kuyularının test çalışmalarında ortaya çıkacak olan termal akışkanların çevre
ve �nsan sağlığını olumsuz yönde etk�lemeden, Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� İl Müdürlüğünün uygun göreceğ�
şek�lde bertaraf ed�lmes� gerek�r.

Jeotermal amaçlı kullanım, petrol, doğalgaz g�b� faal�yetler sonucunda ortaya çıkan ve reenjeks�yon
yapılmasına �z�n ver�len suların, reenjekte ed�ld�ğ� m�ktarının faal�yet sah�b�nce entegre çevre b�lg� s�stem� altında yer
alan atıksu b�lg� s�stem�ne aylık olarak g�r�lmes� zorunludur.”

MADDE 9- Aynı Yönetmel�ğ�n 28 �nc� maddes� başlığı �le b�rl�kte aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Arıtılmış Atıksuların Yen�den Kullanımı
Madde 28- Sulama suyunun kıt olduğu ve ekonom�k değer taşıdığı yörelerde, 20/3/2010 tar�hl� ve 27527 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Atıksu Arıtma Tes�sler� Tekn�k Usuller Tebl�ğ�nde ver�len sulama suyu kal�te kr�terler�n�
sağlayacak derecede arıtılmış atıksuların, tarımsal sulama suyu olarak kullanılması teşv�k ed�l�r. Bu amaçla
uygulanacak ön �şlemler ve yapılması gereken �ncelemeler Atıksu Arıtma Tes�sler� Tekn�k Usuller Tebl�ğ�ne göre
yapılır. B�r atıksu kütles�n�n bu tür kullanımlara uygunluğu, val�l�kçe Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� İl
Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Devlet Su İşler� Bölge Müdürlüğünden oluşturulacak kom�syonca
bel�rlen�r.

Evsel ve/veya endüstr�yel n�tel�kl� arıtılmış atıksular, Atıksu Arıtma Tes�sler� Tekn�k Usuller Tebl�ğ�nde
bel�rlenen farklı alanlarda Bakanlık uygun görüşü �le döngüsel ekonom� �lkeler�ne uygun olarak yen�den kullanılab�l�r.
Gr� su ve yağmur sularının yen�den kullanım �mkânlarının değerlend�r�lmes� esastır.

Arıtılmış atıksuların yen�den kullanımı �ç�n yapılan arıtım sonucunda oluşab�lecek konsantre suların alıcı
ortama deşarjında, alıcı ortamın ve konsantre suyun özell�kler� d�kkate alınarak Bakanlıkça bel�rlenecek alıcı ortam
deşarj kr�terler�n�n sağlanması zorunludur.

Arıtılmış atıksuyunu yen�den kullananlar, kullanılan arıtılmış atıksuyun m�ktarını ve kullanım amacını atıksu
b�lg� s�stem�ne g�rmekle yükümlüdür.”

MADDE 10- Aynı Yönetmel�ğ�n 29 uncu maddes�n�n üçüncü ve beş�nc� fıkraları aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�ş, altıncı fıkrasında yer alan “Denetlemelerde” �bares�nden sonra gelmek üzere “ve Çevre İzn� aşamasında”
�bares� eklenm�ş, sek�z�nc� fıkrasında yer alan “veya y�rm�dört” �bares� yürürlükten kaldırılmış, dokuzuncu fıkrasında
yer alan “Atık su deb�s� 500 m3/gün üzer�nde olan �şletmeler�n atıksu arıtma tes�s� çıkış noktasında” �bares�nden sonra
gelmek üzere “veya kanal�zasyon s�stem�ne atıksu bağlantısının yapıldığı yerde” �bares� eklenm�şt�r.

“Alıcı ortama atıksu deşarj standartları �ç�n bu Yönetmel�ğ�n ek�nde sınır değerler ver�lm�şt�r. Bunlar; �k�
saatl�k kompoz�t çıkış suyu numuneler�nden elde ed�len konsantrasyonları �fade eder.”

“İdare tarafından yapılacak denetlemelerde, alınacak anlık numuneler kontrol amacıyla kullanılab�l�r. Bu
durumda alınan anlık atıksu numune anal�z sonuçlarının bu Yönetmel�ğ�n ek�nde yer alan deşarj standartlarını
%20’den fazla aşması durumunda yaptırıma esas olmak üzere değerlend�rme yapılır. pH ve sıcaklık parametreler� �ç�n
bu Yönetmel�ğ�n ek�nde yer alan sınır değerler aynen uygulanır.”

MADDE 11- Aynı Yönetmel�ğ�n 30 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “Su K�rl�l�ğ� Kontrolü
Yönetmel�ğ�” �bares� “Atıksu Arıtma Tes�sler�” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 12- Aynı Yönetmel�ğ�n 31 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) ve (ı) bentler� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�ş, (j) bend�nde yer alan “deterjan sanay��;” �bares� “deterjan sanay��, sabun üret�m�;” olarak değ�şt�r�lm�ş,
(k) bend�ne “dem�r çel�k �şleme tes�sler�” �bares�nden önce gelmek üzere “entegre dem�r çel�k tes�sler�, dem�r çel�k
üret�m�,” �bares� eklenm�ş, (p) bend�ne “ve B�od�zel tes�sler�” �bares�nden önce gelmek üzere “, �çmesuyu dolum ve
damacana yıkama, çamaşırhane ve halı yıkama, petrol türevl� atıksular-atık kabul tes�sler�” �bares� eklenm�şt�r.

“a) Gıda sanay�� sektörü; un fabr�kaları, makarna fabr�kaları, maya sanay��, süt ve süt ürünler�, yağlı
tohumlardan yağ çıkarılması ve sıvı yağ raf�nasyonu, zeyt�n yağı üret�m�, katı yağ raf�nasyonu, mezbahalar ve entegre
et tes�sler�, balık ve kem�k unu üret�m�, havyan kes�m� yan ürünler� �şleme, sebze ve meyve yıkama ve �şleme, b�tk�
�şleme, şeker üret�m�, şekerleme, ç�kolata, b�sküv� üret�m�, tuz �şletmeler�, kültür balıkçılığı, su ürünler� değerlend�rme,
salamura tes�sler� ve buna benzer sanay� kuruluşları.”

“ı) Selüloz, kağıt, karton sanay�� sektörü; saman, yıllık b�tk� ve odundan ağartılmamış selüloz üret�m� �le
ağartılmamış selüloz �le üret�len kağıt ve kağıt mamuller�, saman, yıllık b�tk� ve odundan ağartılmış selüloz üret�m� �le
ağartılmış selüloz �le üret�len kağıt ve kağıt mamüller�, hurda kağıttan ağartılmamış ve ağartılmış selüloz üret�m� �le bu
selülozlar �le üret�len ve harmanında hazır selüloz ve/veya odun hamuru �ht�va edeb�len kağıt ve kağıt mamuller�,
tutkallanmış, tutkallanmamış en fazla %5 odun hamuru �çeren odun hamursuz kağıt üret�m�.”

MADDE 13- Aynı Yönetmel�ğ�n 32 nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Madde 32- Evsel n�tel�kl� atıksu kaynaklarından doğrudan ve/veya kentsel arıtma tes�sler�nden arıtılmış

olarak çıkan suların alıcı ortama deşarjında �stenen standart değerler, eşdeğer nüfusu d�kkate alınarak bu Yönetmel�ğ�n
ek�nde yer alan Tablo 21’de ve Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmel�ğ�nde ver�lm�şt�r.

Eşdeğer nüfusu 2000’den az olan yerleş�m yerler�nden oluşan atıksular, yerleş�m yer�n�n çevresel özell�kler�
d�kkate alınarak, çevre ve �nsan sağlığına zarar vermeyecek ve bu Yönetmel�ğ�n �lg�l� hükümler�n� karşılayacak şek�lde
Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� İl Müdürlüğünce uygun görülecek arıtma, sızdırmalı ferd� fossept�k veya
sızdırmasız merkez� fossept�k g�b� bertaraf yöntemler� uygulanır.
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Yerleş�m yerler�nden kopuk, eşdeğer nüfusu veya kapas�tes� 2000 k�ş�n�n altında olan otel, motel, tat�l köyü,
tat�l s�tes� ve yazlık s�teler �le sanay� tes�sler�n�n evsel n�tel�kl� atık suları, bölgedek� atıksu altyapı durumu d�kkate
alınarak, çevre ve �nsan sağlığına zarar vermeyecek şek�lde Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� İl Müdürlüğünce
uygun görülen arıtma ve/veya bertaraf yöntemler� �le bertaraf ed�l�r.

Bu atıksulardan tekn�k veya ekonom�k olarak taşınması uygun olanlar, sızdırmaz n�tel�ktek� fossept�kte
toplanarak v�danjör vasıtası �le kanal�zasyon s�stem� atıksu arıtma tes�s� �le sonuçlanan atıksu altyapı tes�sler�ne �lg�l�
atıksu altyapı tes�sler� yönet�m�n�n �zn� �le ver�leb�l�r.

Evsel atık sularını sızdırmaz n�tel�ktek� fossept�kte toplayan ve v�danjör vasıtası �le atıksu altyapı tes�sler�ne
veren atıksu kaynakları, atıksu yönet�mler�yle yaptıkları protokolü ve v�danjörle atıksu bertarafı sonucunda aldıkları
belgeler� beş yıl süreyle saklamak ve denet�mler sırasında görevl�lere beyan etmek zorundadırlar.

İk�nc� ve üçüncü fıkralarda bel�rt�len atıksuların v�danjör �le taşınması durumunda, v�danjörün �lg�l� atıksu
altyapı tes�sler� yönet�m�ne a�t olması veya yönet�mden çalışma �zn� almış olması gerek�r. Büyükşeh�r beled�yeler�
tarafından çalışma �zn� ver�len v�danjörler�n araç tak�p s�stem� �le donatılmış olması zorunludur. Atıksu üret�c�s� taşıma
belges�n� atıksularını verd�ğ� altyapı yönet�m�ne onaylatmakla yükümlüdür.”

MADDE 14- Aynı Yönetmel�ğ�n 33 üncü maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Madde 33- Eşdeğer nüfusu 10000’�n altındak� toplama alanlarından gelen kentsel atıksuların, alıcı ortamda

yeterl� seyreltme kapas�tes�n�n bulunduğunun ayrıntılı mühend�sl�k çalışmaları sonucunda kanıtlanması hâl�nde, der�n
den�z deşarjına �z�n ver�leb�l�r.

Özel çevre koruma bölgeler�, d�ğer koruma statüsü bulunan b�yoloj�k çeş�tl�l�ğ�n zeng�n olduğu yaşam alanları,
doğal, kentsel, tar�h� ve arkeoloj�k s�t alanları, taşınmaz kültür varlıklarının koruma alanları �le Bakanlık tarafından;
den�z suyu kal�tes� açısından r�skl� görülen alanlarda kıyıdan yapılan deşarjlara sınırlama get�r�leb�l�r, der�n den�z
deşarjı yöntem� uygulanması �steneb�l�r ve seyrelme kapas�tes�ne bakılmaksızın bu Yönetmel�ğ�n ek�nde yer alan
deşarj standartlarında kısıtlama yapılab�l�r.

Deb�s� 5.000 m3/gün’den az olan endüstr�yel soğutma suları ve konsantre tuzlu suların, den�ze deşarjları
yüzme suyu alanları har�ç olmak üzere deşarj noktasından �t�baren 75 metre yarıçaplı da�resel sınırda seyrelme, bu
Yönetmel�ğ�n ek�nde yer alan Tablo 2’de bel�rt�len seyrelme kr�terler�n� sağlamak şartıyla kıyıdan yapılab�l�r.

Deb�s� 5.000 m3/gün’den fazla olan endüstr�yel soğutma suları ve konsantre tuzlu suların bu Yönetmel�ğ�n
ek�nde yer alan Tablo 2’de bel�rt�len kr�terler� sağlayacak şek�lde der�n den�z deşarjı yöntem� uygulanır.”

MADDE 15- Aynı Yönetmel�ğ�n 34 üncü maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Madde 34- Der�n den�z deşarjıyla alıcı ortama ver�leb�lecek atıksuların özell�kler� aşağıdak� şek�lde

sınırlandırılmıştır:
a) Der�n den�z deşarjı yapılacak olan evsel/kentsel atıksuların bu Yönetmel�ğ�n ek�nde yer alan Tablo 1’de yer

alan deşarj standartlarını sağlamaları gerek�r. Bu tablolardak� sınır değerlerden fazla k�rlet�c� özell�kler �ht�va eden
suların den�ze boşaltımına �z�n ver�lmez.

b) Der�n den�z deşarjı yapılacak olan endüstr�yel atıksular �ç�n Tablo 2’de yer alan deşarj standartlarına �lave
olarak �lg�l� sektör tablosunda yer alan deşarj standartları uygulanır.”

MADDE 16- Aynı Yönetmel�ğ�n 35 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “Tablo 23 te” �bares� “Tablo
2’de” olarak, “Su K�rl�l�ğ� Kontrolü Yönetmel�ğ�” �bares� “Atıksu Arıtma Tes�sler�” olarak ve “Tablo 24’te” �bares�
“Tablo 3’te” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 17- Aynı Yönetmel�ğ�n 36 ncı maddes�n�n �k�nc� fıkrasında yer alan “Tablo 22 de” �bares� “Tablo
1’de” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 18- Aynı Yönetmel�ğ�n 38 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş, �k�nc�
fıkrasında yer alan “Ön Yeterl�l�k/” �bares� yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasında yer alan “Bu Yönetmel�ğ�n
ek�nde yer alan Tablo 1’dek�” �bares� “Yerüstü Su Kal�tes� Yönetmel�ğ�n�n ekler�nde yer alan” olarak değ�şt�r�lm�ş,
aynı maddeye dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdak� fıkralar �le aynı madden�n sonuna aşağıdak� fıkra
eklenm�şt�r.

“İşletmen�n Çevre İz�n başvurusunda bulunab�lmes� �ç�n atıksu arıtma tes�s�n�n g�r�ş ve çıkışından farklı
günlerde üç adet �k� saatl�k kompoz�t atıksu numunes� alınması ve çıkış anal�z sonuçlarının ar�tmet�k ortalamasının
bel�rt�len standartları sağlaması gerek�r.”

“Arıtma yapmadan deşarj standartlarını sağlayan �şletmeler �ç�n deşarj noktasından Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m
Değ�ş�kl�ğ� İl Müdürlüğü gözet�m�nde farklı günlerde alınacak 3 adet 2 saatl�k kompoz�t atıksu numunes� anal�z
sonuçlarının ar�tmet�k ortalamasının, bu Yönetmel�k ek�nde yer alan deşarj standartlarını sağlaması gerek�r. Herhang�
b�r kompoz�t numunen�n anal�z sonucu deşarj standardının %20’s�nden fazla çıkması durumunda sonuçların ar�tmet�k
ortalamasına bakılmaksızın olumsuz değerlend�r�lerek standartları sağlayacak uygun b�r arıtma tes�s� kurulması ve
�şlet�lmes� �sten�r.

Kurulu kapas�tes� 5.000 m3/gün ve üzer�nde olan ve endüstr�yel atıksu bağlı olan kentsel atıksu arıtma tes�sler�
�ç�n Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� İl Müdürlüğü gözet�m�nde, ayda b�r olmak üzere yıl �çer�s�nde tes�s
çıkışından 12 defa 2 saatl�k kompoz�t numune alınarak Bakanlıkça yetk�lend�r�lm�ş b�r laboratuvarda Tablo 19
kapsamında �zleme yapılır. B�r yıllık �zleme sonuçlarına göre alınan toplam numune sayısının %30’undan fazlasında
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Tablo 19’dak� l�m�t değerler� aşan parametre/parametreler deşarj standartları tablosuna eklenmek üzere Bakanlığa
b�ld�r�l�r ve yen� eklenen parametreler�n deşarj standartlarına uyum sağlanması amacıyla beled�yeye 1 yıl süre ver�l�r.
Bakanlık alıcı ortamın su kal�tes�ne göre gerekl� görmes� durumunda kurulu kapas�tey� d�kkate almaksızın bu fıkra
hükmünü uygulayab�l�r.

Sağlık kuruluşlarından kaynaklanan atıksuların yönet�m�ne �l�şk�n usul ve esaslar Bakanlıkça bel�rlen�r. Söz
konusu atıksuların kontrolü ve tak�b� amacıyla; sağlık kuruluşunun kanal�zasyona bağlantı noktasından yılda en az 1
defa, Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� İl Müdürlüğü gözet�m�nde veya b�lg�s� dâh�l�nde, �lg�l� atıksu altyapı
tes�sler� yönet�m�nce alınacak atıksu örneğ�nde, BTEX ve AOX parametreler�n�n anal�z� yapılır. Sağlık kuruluşlarından
kaynaklanan atıksuların alıcı ortama deşarj standartları Tablo 24’te ver�lm�şt�r.”

“Atıksu arıtma tes�sler�nde çalışan tekn�k personel�n belgelend�r�lmes�ne �l�şk�n usul ve esaslar Bakanlıkça
bel�rlen�r.”

MADDE 19- Aynı Yönetmel�ğ�n 43 üncü maddes�ne aşağıdak� fıkralar eklenm�şt�r.
“2872 sayılı Kanunun 11 �nc� maddes� çerçeves�nde, atıksu altyapı tes�s� yönet�mler�nce kooperat�f kurulması

hal�nde bu kooperat�fler atıksu yönet�m�ne �l�şk�n yaptıkları �ş ve �şlemler� Bakanlığa b�ld�r�rler.
Atıksu altyapı tes�sler� yönet�mler� ve münfer�t sanay� tes�sler� �şletmec�ler� tarafından döngüsel ekonom�

�lkeler�ne uygun olarak arıtma çamuru yönet�m planı hazırlanır. Arıtma çamuru yönet�m planının hazırlanmasına
�l�şk�n usul ve esaslar Bakanlıkça düzenlen�r.”

MADDE 20- Aynı Yönetmel�ğ�n 45 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�ne “yağmur suları” �bares�nden
sonra gelmek üzere “, temassız soğutma suları” �bares� �le aşağıdak� cümleler eklenm�ş, aynı fıkranın (h) ve (ı)
bentler�nde yer alan “Tablo 25’te” �bareler� “Tablo 22’de” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.
“Her türlü atık, atıksu ve arıtılmış atıksular yağmur suyu kanalına bağlanamaz. Tesp�t ed�len usulsüz bağlantılar �lg�l�
atıksu altyapı tes�sler� yönet�m� tarafından kes�l�r.”

MADDE 21- Aynı Yönetmel�ğ�n 47 nc� maddes�n�n b�r�nc� ve �k�nc� fıkralarında yer alan “Tablo 25 te”
�bareler� “Tablo 22’de” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 22- Aynı Yönetmel�ğ�n 51 �nc� maddes�nde yer alan “Çevre ve Orman Bakanlığı Teşk�lat ve
Görevler� Hakkında Kanun” �bares� “1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n altıncı kısmının dördüncü bölümü”
olarak, “İl Çevre ve Orman Müdürlükler�nce” �bareler� “Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� İl Müdürlükler�nce”
olarak, “İl Çevre ve Orman Müdürlüğü” �bares� “Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� İl Müdürlüğü” olarak, “�l çevre
ve orman müdürlüğü” �bares� “Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� İl Müdürlüğü” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 23- Aynı Yönetmel�ğ�n 53 üncü maddes�n�n �k�nc� fıkrasında yer alan “42 nc� madden�n (a)
bend�nde” �bares� “42 nc� maddede” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 24- Aynı Yönetmel�ğ�n 54 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş, �k�nc�
fıkrasında yer alan “�l çevre ve orman müdürlüğüne” �bares� “Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� İl Müdürlüğüne”
olarak, üçüncü fıkrasında yer alan “İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne” �bares� “Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� İl
Müdürlüğüne” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

“Atıksu arıtma tes�s� �şletmec�ler�, arıtma tes�sler�n�n ver�ml� olarak çalıştığının �zlenmes�nden ve kayıtlarının
tutulmasından sorumludur. Her türlü faal�yet sonucu oluşan atıksuların bertarafına �l�şk�n ver�ler�n atıksu üret�c�ler�
tarafından atıksu b�lg� s�stem�ne g�r�lmes� ve güncell�ğ�n�n sağlanması zorunludur. İşletmeler atıksularının çıkış
sularında deşarj �z�n belges�nde bel�rt�len aralıklarla numune almakla, ölçüm ve anal�z yapmak suret�yle kontrol
etmekle, atıksuların özell�kler� ve m�ktarlarına �l�şk�n b�lg�ler� bel�rlemek, belgelemek ve denet�mlerde beyan etmekle
yükümlüdürler. İşletmec�ler tarafından yapılan ölçüm ve anal�zler�n sonuçlarının raporları en az beş yıl süreyle
saklanmak zorundadır.”

MADDE 25- Aynı Yönetmel�ğe aşağıdak� geç�c� maddeler eklenm�şt�r.
“Geç�c� Madde 10- Büyükşeh�r beled�yeler� ve �l beled�yeler�, kentsel atıksu arıtma tes�sler�nde arıtılan toplam

atıksuyun en az %10’unun tarımsal sulamada ve rekreasyonel amaçla kullanımının yanı sıra endüstr�yel, çevresel ve
d�ğer alanlarda yen�den kullanım potans�yel�n� ve gerekl� yatırım �ht�yacını bel�rlemek amacıyla hazırlayacakları
f�z�b�l�te raporlarını bu madden�n yayımı tar�h�nden �t�baren 1 yıl �çer�s�nde Bakanlığa sunar. Bakanlık uygun görüşü
�le söz konusu yatırımların yapılması �ç�n �l beled�yeler�ne 3 yıl, büyükşeh�r beled�yeler�ne 2 yıl süre ver�l�r.

Geç�c� Madde 11- Bu Yönetmel�ğ�n ek�nde yer alan deşarj standartlarında bu maddey� �hdas eden Yönetmel�k
�le yapılan değ�ş�kl�klere bu madden�n yayımı tar�h�nden �t�baren; rev�zyon yapılacak atıksu arıtma tes�sler� �ç�n 1 yıl,
yen�den yapılacak atıksu arıtma tes�sler� �ç�n 3 yıl �çer�s�nde uyum sağlanması zorunludur.

Geç�c� Madde 12- Bu Yönetmel�kte yer almayan endüstr� t�pler� �ç�n bu Yönetmel�ğ�n 31 �nc� maddes�n�n
b�r�nc� fıkrasının (p) bend� kapsamında oluşturulan deşarj standartları tablosunda yer alan KOI parametres�nde
yapılacak kısıtlama oranının bel�rlenmes� �ç�n �lg�l� tes�s tarafından bu madden�n yayımı tar�h�nden �t�baren 6 ay
�çer�s�nde Bakanlığa başvuru yapılır.

Geç�c� Madde 13- Bu madden�n yayımından önce faal�yette olup, 33 üncü madden�n dördüncü fıkrası
kapsamında olan ve kıyıya deşarj yapan �şletmeler �ç�n bu Yönetmel�ğ�n ek�nde yer alan Tablo 2’de bel�rt�len seyrelme
kr�terler�n� sağlamaları şartı �le kıyı deşarjına devam ed�lmes�ne �z�n ver�leb�l�r. Ancak bu �şletmeler bu madden�n
yayım tar�h�nden �t�baren �k� yıl �ç�nde Tablo 2’de bel�rt�len seyrelme kr�terler�n� sağladığını belgelemek zorundadır.”
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MADDE 26- Aynı Yönetmel�ğ�n 58 �nc� maddes�nde 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 27- Aynı Yönetmel�ğ�n ek� ektek� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
MADDE 28- Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 29- Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanı yürütür.
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