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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 YAPILMASINA DAİR 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 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Bu Yönetmeliğin amacı, alıcı ortamın su kalitesinin yükseltilmesi ve doğal kaynakların korunması için 

alıcıortama deşarj eden ve/veya geri kazanan atıksu altyapı tesisi yönetimlerinden, arıtma tesisini kuran, işleten ve 

ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini yerine getirenlerin, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 29 

uncu maddesinde belirtilen teşvik tedbirleri kapsamında atıksu arıtma tesislerinde kullandıkları elektrik enerjisi 

giderlerinin bir kısmının Bakanlıkça geri ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Alıcı ortam: Hava, su, toprak ortamları ile bu ortamlarla ilişkili ekosistemleri, 

b) Atıksu altyapı tesisi yönetimi: Atıksu altyapı tesislerinin inşası, bakımı ve işletilmesinden sorumlu olan, 

büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerini; belediye ve mücavir alan sınırları içinde 

belediyeleri, organize sanayi bölgelerinde organize sanayi bölgesi yönetimini, küçük sanayi sitelerinde kooperatif 

başkanlıklarını; serbest ve/veya endüstri bölgelerinde bölge müdürlüklerini; kültür ve turizm koruma ve gelişme 

bölgelerinde, turizm merkezlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığını veya yetkili kıldığı birimleri, köy yerleşim 

alanlarındaİl Özel İdareleri, atıksu altyapı tesisi yönetimlerinin yetki vermesi durumunda birlikleri, mevcut yerleşim 

alanlarından kopuk olarak münferit yapılmış site, tatil köyü, tatil sitesi, turizm tesis alanlarında site yönetimlerini ve 

/veya tesis işletmecilerini, 

c) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını, 

ç) Fazla ödeme: Enerji desteğinden yararlanması gerekenlere, yararlanması gereken tutarın üzerinde 

yapılanödemeyi, 

d) Geri ödeme belgesi: Atıksu arıtma tesisi enerji gideri geri ödeme belgesini, 

e) Haksız ödeme: Enerji desteğinden bu Yönetmelik çerçevesinde belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak 

yararlananlara yapılan ödemeyi, 

f) İkincil arıtma: Atıksuların alıcı ortama deşarj standartlarına uygun olacak şekilde biyolojik arıtma veya 

diğerproseslerle arıtılmasını, 

g) İleri arıtma sistemleri: İkincil arıtma ile giderilemeyen kirleticilerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak 

giderildiği atıksu arıtma sistemlerini, 



ğ) İl müdürlüğü: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerini, 

h) Kimyasal arıtma sistemleri: Kimyasal arıtma, atıksularda kirliliğe neden olan çözünmüş, kolloidal ve 

askıdaki maddelerin uzaklaştırılmasını temin veya hızlandırmak amacıyla, çeşitli kimyasal reaksiyonlardan 

yararlanılması esasına dayanan genel metotları, 

ı) SKKY: 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği 

Kontrolü Yönetmeliğini, 

ifade eder.” 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Ödenek ve ödemenin yapılacağı kurum, kuruluş ve işletmeler 

MADDE 4 – (1) Atıksuların arıtılması amacıyla atıksu arıtma tesislerinde kullanılan ve ödemesi yapılan 

birönceki yıla ait elektrik enerjisi gideri, Çevre Kanununun 29 uncu maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunca 

belirlenecek oranda, Bakanlık bütçesine bu amaç için ayrıca konulacak ödenekten ilgili atıksu altyapı tesisi 

yönetimlerine geri ödenir.Atıksu altyapı tesisi yönetimleri tarafından atıksu arıtma tesisi için işletme hizmeti 

alınması durumunda ödeme işlemiatıksu altyapı yönetimlerine yapılacaktır.” 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“a) Atıksu altyapı tesisi yönetimlerince, atıksularını arıtmak amacıyla kimyasal, ikincil ve/veya ileri arıtma 

yaparak alıcı ortam deşarj standartlarını sağlıyor olmak.” 

“d) İl Müdürlüğü koordinasyonunda elektrik dağıtım şirketi ve tesis yetkilisi katılımı ile kurulacak teknik bir 

heyetin işletme tarafından beyan edilen bilgilerin gerçeğe uygun olup olmadığının teyit edildiğine dair yerinde 

inceleme raporunu sunmak.” 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 

aynı fıkraya (c) bendi eklenmiş, ikinci fıkraya (ğ) bendi eklenmiş, birinci fıkranın son cümlesi ve ikinci fıkrasının (b) 

bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

“b) İl Müdürlüklerince başvuru dosyasının noksansız olduğunun tespit edilmesi; ödenmemiş veya ödemesi 

tamamlanmamış faturaların dikkate alınmaması, tesisin Ek-2’de ve/veya projesinde verilen toplam kurulu 

gücü dikkate alınarak elektrik tüketiminin kontrol edilmesi,” 

“c) Bakanlığın çevresel bilgiye erişim sisteminde ödeme yapılacak döneme ait yıllık verilerin her yıl nisan 

ayısonuna kadar girilmesi,” 

“ğ) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borçlarının bulunmadığına ilişkin “Vadesi 

GeçmişBorç Durumunu Gösterir Belge” ”. 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar 

eklenmiştir. 

“(4) Geri ödemenin talep edildiği yıl içerisinde atıksu altyapı yönetimine ait ilgili atıksu arıtma tesisinde su 

kirliliğinin önlenmesine ilişkin mevzuata aykırılık tespit edilmesi durumunda, aykırılığın tespit edildiği tarihten 

giderildiği tarihe kadar olan süre içerisinde teşvik tedbirlerinden faydalanamaz. 

(5) Geri ödemenin yapılacağı dönem içerisinde çevre izninin süresinin bitmesi durumunda iznin bittiği tarihe 

kadar, dönem içerisinde başlaması durumunda ise iznin başladığı tarihten itibaren ödeme işlemi yapılacaktır. 



(6) Geri ödeme işleminin gerçekleştirilmesine müteakip İl Müdürlükleri tarafından Ek-7’de yer 

alan atıksuarıtma tesisi enerji teşvikinden faydalanan tesislere yapılan ödeme tablosu doldurularak Bakanlığa 

gönderilir.” 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 8 – (1) 5 inci madde gereğince verilen geri ödeme belgesi; 

a) Enerji desteğinden haksız olarak yararlanılması, 

b) Başka bir enerji desteğinden faydalanılması, 

hususlarından herhangi birinin tespit edilmesi durumunda iptal edilir. 

(2) İşletme; iptalin gerçekleştiği döneme ait fatura tutarı da dâhil olmak üzere, iptal tarihinden itibaren bu 

Yönetmelikte belirtilen şartlar sağlanana kadar elektrik enerjisi desteğinden yararlanamaz.” 

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin başlığı “Denetim ve idari yaptırımlar” olarak 

değiştirilmişve ikinci fıkra eklenmiştir. 

“(2) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi durumunda 2872 sayılı Kanunun ilgili idari ve cezai 

hükümleri uygulanır.” 

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı Yönetmeliğe ekte yer alan Ek-7 

eklenmiştir. 

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür. 
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