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Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Sayı : 42193254-010.06/ t0t9
Konu : Atıksu Arıtma Tesisi Kimlik Belgesi
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GENELGE
Q01^5lüı

Bilindiği izere, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname (KHK)'nin 2 nci Maddesinin (c) bendi ve B inci Maddesinin
(ğ) bendi ile 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 9 uncu Maddesinin (g) ve (h) bentlerinde mezkür
görevler B akanlığ |m|Za verilmi ştir.

BakanlığIm:ıZca da, alıcı ortamın su kalitesinin yükseltilmesi ve doğal kaynakların korunmasl
amacıyla alıcı ortama deşarj eden velveya gerikazanan, antma tesisini kuran, işleten ve ilgili
mevzuaİİa beliıtilen yükümlülüklerini yerine getirenlere teknik Ve ekonomik destekler
verilmektedir. Verilen destekler neticesinde atıksu arıİma hizmetinden faydalanan belediye
nüfusunda önemli artışlar olmuştur. Bakanlığlmlzln strateji dokümanında belirlenen atıksu
arıtma tesisi ile hizmet verilen nüfusun artışına ilişkin hedeflere, öngörülen sürelerde
ulaşılması beklenmektedir. Belirlenen hedefe ulaşmak amacıyla da mevzuat çalışmaları,
proj el er, eyl em p lanl arı hazırlanmakta, standartlar ge l i ştiri lmekte dir.

Bu kaps amda, alıcı ortama atıksu deşarj eden Veya atıksuyunu geri dönüşümlü olarak kullanan
tüm atıksu arıtma tesislerinin "Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) Kimlik Belgesi"ne sahip olması,
izin,iz\eme, denetleme ve sağhklı envanter oluşturulması süreçlerine katkı sağlayacaktır.

Söz konusu belge ayrlca,28.12.20|2 tarihIi ve 28511 sayılı Resmi Gazete'de yaylmlanan
EPDK'nın 1B.I2.20I2tar1hlive 4913 sayılı kararı ile belirlenen Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel
Kişiler ve Görevli Perakende Satış Şirketlerinin Tarife lJygulamalıarınaiıişı<in Usul ve Esaslar
gereğince arıİma tesislerinin sanayi abone grubu olarak değerlendirilebilmesi için verilen
AAT Belgesi yerine geçecek olup, ilerleyen zaman|arda çevre izin sürecine de dahil
edilecektir.

Bu kapsamda,

1- IIiniz genelinde alıcı ortama deşarj eden velveya atıksuyunu geri dönüşümlü olarak
kullanan (atıksu altyapı tesisine bağlı olanlar hariç) tüm atıksu arıtma tesisleri
sahiplerinin konuyla ilgili olarak bilgilendirilmesi,

Genelgenin yayımı tarihinden itibaren 4 ay içerisinde söz konusu kimlik belgesinin
düzenlenmesi için ekte yer alan başvuru formunun ilgili tesisler taraflndan
doldurularak iı Müdürlüklerimize başvurmalarının sağlanması (Bu genelgenin
yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkça verilen AAT Belgesi sahipleri dahil),

iı ıraıı0tırlüklerince, yapılan başvurulara istinaden her bir tesis için, *mffüşı*-**ıırc-E*ış.rr

adresinde yer alan Atıksu Arıtma Tesisleri Kimlik Belge Sistemi'ne kendi şifreleriyle
girerek söz konusu sistemde yer a|an formun doldurulmasl Ve sistem tarafindan
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oluşturulan AAT Kimlik Belgesinin bir nüshasının başvuru sahibine verilmesi, bir
nüshasının da basılı olarak arşivlenmesi,

Hususlarına tiİiz|ikle riayet edilerek uygulamaların yukarıda belirtilen esaslara göre yapılması
gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

idris cürrücp
Bakan

EKLER:
EK : Başvuru Formu (1 syfl

DAGITIM:
- 81 il Valiliği (Çevre ve Şehircilik iı vtıdtırlükleri)

Adres : Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atrf Kansu Cad. l27l Sok. . Telefon : 0 312 474 0310
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EK.1
BAŞVURU FORMU

Adres Bileileri
Tesis Adı :

ilziıçe :

Adre s :

Koo rdi natlar:

Genel Bileiler
Atı k su Tipi :

AAT Türü :

Proses :

Debi(-'/gün):
AAT Kapasitesi:
Koi Cinsinden Arıtma Verimi :

De şarj Yeri :

Arltnıa Çamuru Miktarı (Ton/Yıl):
Arıtma Çamuru B ertaraf Yöntemi:
S KK Y S ektör Tablo su
Havza Adı
Proj e Onay Durumu
Çeu re lzni Durumu
inşaat Bitiş Tarihi
i ş l etmeye Alma Tarihi

Iletişim Bileileri
E-posta :

Tel :

işletme Sorumlusu
imza-Tarih

Adres : Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atıf Kansu Cad. l271 Sok. Telefon :0 312 474 03ı0
No: l3 06520 Balgat/ANKARA
Elektronik Ağ: ıl i\ l!,!':il,gı\_t]- Fax : 0 312 414 03 l8


