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YÖNETMELİK 
Çevre ve Orman Bakanlığından: 

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

             MADDE 1 – 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü 
Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “idare” tanımının (d) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş, (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

             “d) 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin 
ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik uyarınca, alıcı ortama yapılacak deşarj ile  derin deniz deşarjı konulu çevre 
izinlerinde; 

             1) Ek-1 listesinde belirtilen işletmeler için Bakanlığı, 

             2) Ek-2 listesinde belirtilen işletmeler için İl Çevre ve Orman Müdürlüğünü,” 

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

             “İdare tarafından, belirli bir deniz ortamına deşarj yapmış olan ve yapabilecek diğer atıksu kaynaklarının 
topluca deniz suyu kalitesi üzerinde olumsuz etkileri göz önüne alınarak izin için gerektiğinde 35 inci maddede 
öngörülenden daha sıkı kriterler ve tedbirler aldırılabilir.” 

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Altıncı Bölümünün başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

             “Çevre İzni Alınması İle İlgili Hükümler” 

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

             “Alıcı ortama atıksu deşarjı olan kurum, kuruluş ve işletmeler için çevre izni 

             MADDE 37 – Her atıksu deşarjı için bu Yönetmelik çerçevesinde idarenin istediği çıkış suyu kalitesinin ve 
diğer şartların sağlanması koşuluyla, alıcı ortama her türlü evsel ve/veya endüstriyel nitelikli atıksuların doğrudan 
deşarjı için idareden çevre izni alınması mecburidir. 

             Çevre izni alınması işlemlerinde Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 
hükümleri uygulanır. Söz konusu Yönetmeliğin Ek-3C’sinde yer alan “Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi”, bu 
Yönetmelik uyarınca çıkarılan tebliğde belirtilen usule göre doldurulur.” 

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

             “Alıcı ortama atıksu deşarjı konusunda çevre iznine tabi işletmeler için genel hükümler 

             MADDE 38 – İşletmenin Çevre İzin başvurusunda bulunabilmesi için bir adet yirmi dört 
saatlik kompozitatıksu numune sonucunun veya en az üç adet iki saatlik kompozit atık su numunesi analiz 
sonuçlarının aritmetik ortalamasının bu Yönetmelikte belirtilen standartları sağlaması gerekmektedir. 

             İşletmelerin Çevre İzni işlemlerinde gerekli olan atıksu analizlerinin, Bakanlıktan Çevre Analizleri Ön 
Yeterlilik/Yeterlilik Belgesi almış laboratuarlarda yapılması zorunludur. 



             Alıcı ortamın çok yoğun bir şekilde kirletilmiş olduğu yörelerde alıcı ortam deşarj standartları, yer ve sınır 
belirlemeleri ve uygulanacak diğer işlemlerin, havza koruma planı ile tespit edilmesi esastır. 

             Bakanlıkça bir alıcı ortamın, mevcut kullanım amaçlarının olumsuz yönde etkilenmesini önlemek veya 
kalitesini düzeltmek amacı ile alıcı ortama, bilimsel çalışmalar sonucu oluşturulan Havza Koruma Planı çalışması 
yapılıncaya kadar alıcı ortamdaki su kaynaklarının minimum debileri ve kirlilik seviyesi dikkate alınarak 
mevcut atıksu deşarjlarında bu Yönetmelikte öngörülen sınırların ötesinde kısıtlamalar yapılabilir. Bu Yönetmeliğin 
ekinde yer alan Tablo 1’deki limit değerler dikkate alınarak yapılacak hesaplamalar sonucunda atıksu deşarj 
limitlerinde gerekli oranda kısıtlama yapılır. Yapılan kısıtlamalar tebliği tarihinden itibaren oniki ay içerisinde faaliyet 
sahibi tarafından gerçekleştirilir. 

             Alıcı ortamda renk parametresi 300 birimden (Pt-Co) fazla ölçülürse ortama deşarj yapan ilgili işletmelerin 
sektör tablolarındaki analizler yeniden yapılır. Yapılan analiz sonucunda sektör tablosunda belirtilen parametrelerde 
istenilen limitlerin sağlanmaması hâlinde gerekli işlem yapılır. 

             Çevre izninin verildiği şekilde kullanımı esnasında alıcı ortamın mevcut veya ileriye yönelik kullanım 
amaçlarına olumsuz etkiler yaptığı tespit edildiğinde deşarj limitleri sınırlandırılır veya atıksuyun arıtıldıktan sonra 
geri dönüşümlü olarak kullanılması Bakanlıkça istenebilir.” 

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

             “Alıcı ortama atıksu deşarjı olan kurum, kuruluş ve işletmeler için çevre iznine itiraz 

             MADDE 39 – Bir alıcı ortama atıksu deşarjından dolayı bazı olumsuz etkilerin oluştuğunun belirlenmesi 
hâlinde veya bu deşarjdan dolayı zarar gören veya zarar görmesi muhtemel olan üçüncü kişiler, izni veren idareye 
delilleriyle birlikte başvurarak, alıcı ortama atıksu deşarjı olan kurum, kuruluş ve işletmeler için çevre iznine itiraz 
etme hakkına sahiptirler. Bu itirazların uygun bulunması hâlinde, deşarjı yapanlar gerekli iyileştirme tedbirlerini almak 
mecburiyetindedirler.” 

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

             “Kirlenmeye karşı tedbir yükümlülüğü 

             MADDE 41 – Atıksu altyapı tesisleri yönetimleri ile alıcı ortama atıksu deşarjı ve/veya derin deniz deşarjı 
konularında çevre izni alan kurum, kuruluş ve işletmeler, tesislerini kurup işletmeye aldıktan sonra da çevre izin 
belgesinde öngörülenin ötesinde kirletici atmamakla ve gerek alıcı ortam, gerekse deşarj standartlarını aşmamakla 
yükümlüdürler.” 

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

             “Derin deniz deşarjı olan kurum, kuruluş ve işletmeler için çevre izni 

             MADDE 42 – Derin deniz deşarjı olan kurum, kuruluş ve işletmeler için idareden çevre izni alınması 
mecburidir. Çevre izni alınması işlemlerinde Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında 
Yönetmelik hükümleri uygulanır. Söz konusu Yönetmeliğin Ek-3C’sinde yer alan “Derin Deniz Deşarjı Teknik 
Bilgiler Listesi”, bu Yönetmelik uyarınca çıkarılan tebliğde belirtilen usule göre doldurularak izleme sonuçları ile 
birlikte idareye sunulur.” 

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci fıkrasının dördüncü bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

             “Alıcı ortama atıksu deşarjı olan kurum, kuruluş ve işletmeler için çevre izin belgesi ile derin deniz deşarjı 
olan kurum, kuruluş ve işletmeler için çevre izin belgesinde belirtilen hükümlere uyulup uyulmadığının 
denetiminden; Ek-1listesinde belirtilen işletmeler için Bakanlık, Ek-2 listesinde belirtilen işletmeler için il çevre ve 



orman müdürlüğü sorumludur.” 

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

             “Derin deniz deşarjı için çevre izni alan kurum, kuruluş ve işletmeler, Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar 
çerçevesinde izleme yaparak, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-
1listesinde belirtilen işletmeler için Bakanlığa, Ek-2 listesinde belirtilen işletmeler için il çevre ve orman müdürlüğüne 
rapor etmekle yükümlüdürler. İdarece gerekli görülen durumlarda izleme sıklığında değişikliğe gidilebilir.” 

             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

             MADDE 12 – Bu Yönetmelik 1/4/2010 tarihinde yürürlüğe girer. 

             MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür. 

  
 

  
 


