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YÖNETMELİK 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

 

ÇEVRE KANUNUNUN 29 UNCU MADDESİ UYARINCA ATIKSU ARITMA 

TESİSLERİNİN TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN FAYDALANMASINDA 

UYULACAK USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİKTE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 

 

MADDE 1 – 1/10/2010 tarihli ve 27716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununun 29 
uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul ve 
Esaslara Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“c) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmış ve 
(ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“ç) Arıtma tesisinde kullanılan elektrik enerjisini ölçen ayrı bir elektrik sayacının olduğuna dair 
elektrik abonelik sözleşmesini veya ilgili kurum veya kuruluştan alınacak olan resmi belgeyi sunmak.” 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, 
ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (f) ve (g) bentleri 
eklenmiştir. 

“Geri ödemenin talep edildiği yıl içerisinde su kirliliğinin önlenmesine ilişkin mevzuata aykırılık sebebiyle 
hakkında idari yaptırım uygulanan atıksu altyapı tesisi yönetimleri, idari yaptırım kararının uygulandığı 
tarihten bu karara gerekçe teşkil eden aykırılıkların giderildiği tarihe kadar olan süre içerisinde teşvik 
tedbirlerinden faydalanamazlar.” 

“b) Geri ödemenin talep edildiği yıl içerisinde su kirliliğinin önlenmesine ilişkin mevzuata aykırılık 
sebebiyle hakkında idari yaptırım uygulanan atıksu altyapı tesisi yönetimlerinin, cezaya neden olan 
aykırılıkların giderildiğine ilişkin olarak il çevre ve şehircilik müdürlüğünden alacakları resmi yazı,” 

“f) Deşarj izin belgesi veya deşarj konulu çevre izin belgesinin örneği, 

g) Ödemenin yapılacağı ay itibarıyla 28/9/2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu 
Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ kapsamında Sosyal Güvenlik 
Kurumundan alınacak borcu yoktur yazısı,” 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 

“c) Başka bir enerji desteğinden faydalanılması,” 

MADDE 5 – Aynı Yönetmelikte geçen “il çevre ve orman müdürlüğü” ibareleri, “il çevre ve şehircilik 



müdürlüğü” olarak; “il çevre ve orman müdürlükleri” ibareleri, “il çevre ve şehircilik müdürlükleri” olarak 
değiştirilmiştir. 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.” 

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğü girer. 

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür. 
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