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ÇEVRE VE ŞEHİRcİrİx gaKANııĞı
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
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Bakaırlığımız tarafından ülkeınizdeki su kaynaklarlnln korunması ve ülke menfaatleri
doğrultusunda sürdürülebilir kullanımının sağlanınası için, istenilen düzeyde arıtma verimi

sağlayacak, uygun yatırım ve işletim maliyetine sahip atıksu arıtma/derin deniz deşarjı teknolojileriırin
seçilmesi amacıyla 200515 sayılı "Atıksu Arıtma Tesisleri Proje onayı Genelgesi;', 2008/13 sayıüı
'oDerin Deniz Deşarjı Proje Onay Prosedürü Genelgesi" ve 201112 say|ıı *2006121sayılı Derin Deniz
Deşarjı Proje onay Geırelgesiırde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge" yayınlaırmış olup, söz
konusu Genelgelerde zamanla gelişen ve değişen teknoloji ve ihtiyaçlar doğrultusunda oluşan
boşlukların ve uygulamada yaşaııan sıkıntıların giderilınesi amacıyla değişiklik yapılması gerekliiigi
görü1müştür.

BiIindiği izere, gerekli değişiklikler yapılarak söz konusu Genelgeler yürürlükten
kaldırılmlş, l5.03.20l2 tarih ve 201219 sayılı "Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı iesisi Proje
onayı" adıyla tek bir Genelge yürürlüğe girmiş olup, www.cygm.gov.tr adresinde yayımlanmıştlr. Bu

Genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten önce atıksu arıtma/derin deniz deşarjı tesisi projelendirme işini
kapsayacak şekilde ihalesini yapan ve/veya noter onayll sözleşme yapan kurum veya kuruluşlaiın,
ihaleyi alan ya da sözleşmeye taraf proje firmalarıırın yeterlilik şartlarını sağlayamamaları sebebiyıe
sorunlar yaşayabilecekleri ve mağdur olabilecekleri öngörülmektedir.
Bu bağlamda Genelgenin yürürlüğe girdiği tarihteıı önce atıksu arıtma/derin deniz deşarjı

tesisi projelendirme işini kapsayacak şekilde ihalesini yaparak resmi belge ile bu durumu
ispatlayanların velveya noter onaylı sözleşınelerini ilgili onay merciine sunanların, atıksu arıtma tesisi
proje onayına ilişkin iş ve işlemleriııin, 2005l5 Sayılı, 2008113 Sayılı ve 20ll12 Sayıll Genelgeler
kapsamında değerlendirilmesi hususunda,
Bilgilerinizi ve gereğini arzl rica ederim.
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Müsteşar Yardımcısı

DAGITIM:

Gereği

:

ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanhğı
- Kültür ve Turizm Bakanlığı
- orman ve Su işleri Bakanlığı
- Devlet Su İşleri GenelMüdürIüğü
- Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
- ilbank A.Ş.
- Valilikler (il Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri)
_ Tüm Belediye Başkanlıkları (Valilikler
Taraflndan)
- Büyükşehir Belediye Başkanlıklarl
- Şu ve Kaııalizasyon idaresi Genel Müdürliikleri)
- il Özel idareleri (Valilikler Taraflndaır}
-

Bilsi:

- Türkiye odalar ve Borsalar Birliği
- Türk Mühendis ve Mimar odaları Birliği

Not:2012l9 sayılı Genelgenin [. Projenin [lazırlanması ve Sorumluluklar Bölümü (D) Madrlesinde yer alan
....Ek 1
dosyası hazırlayacak proje koordinalörünün; Ek-] listesinde yer alcın işleİnıelere ait toplamrİa E tane Bcıkanlıktan Ek-]
ve/veya Derin Deniz Deşarjı proje onayı almış olıııası, Ek 2 dosyası hazırlayacak proje koordinatörüniin; en az 5 tane Ek-2
proje onayı ıeya 2 tane Ek-] proje onayı almış olması,gerekmektedir.. hükmü gereğince, Bakanlığımlz ilgili
kuruluşu Ilbank A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan projelerde imzası bulunan prqehım-ası personeli, pro.1eniniit
oiduğu yerleşim yerinin onay tarihindeki mevcut nüfusuna göre Ek-1 ya da E'k-2 pro.je onayı almış olarak
değcrlend
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