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Bu Yönetmelikte geçen;
Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,
Alıcı su ortamı: Atıksuların deşarj edildiği veya dolaylı olarak karıştığı göl, akarsu, kıyı
ve deniz suları ile yeraltı suları gibi yakın veya uzak çevreyi,
Atık: Her türlü üretim ve tüketim faaliyetleri sonunda, fiziksel, kimyasal ve
bakteriyolojik özellikleriyle karıştıkları alıcı ortamların doğal bileşim ve özelliklerinin
değişmesine yol açarak dolaylı veya doğrudan zararlara yol açabilen ve ortamın
kullanım potansiyelini etkileyen katı, sıvı veya gaz halindeki maddelerle atık enerjiyi,
Atıksu: Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş veya
özellikleri kısmen veya tamamen değişmiş sular ile maden ocakları ve cevher
hazırlama tesislerinden kaynaklanan sular ve yapılaşmış kaplamalı ve kaplamasız
şehir bölgelerinden cadde, otopark ve benzeri alanlardan yağışların yüzey veya
yüzeyaltı akışa dönüşmesi sonucunda gelen suları,
Atıksu altyapı tesisleri: Evsel ve/veya endüstriyel atıksuları toplayan kanalizasyon
sistemi ile atıksuların arıtıldığı ve arıtılmış atıksuların nihai bertarafının sağlandığı
sistem ve tesislerin tamamını,
Atıksu altyapı tesisleri yönetimi: Mahallin en büyük mülki amirinin bilgi,
denetim ve gözetimi altında atıksu altyapı tesislerinin inşası, bakımı ve
işletilmesinden sorumlu olan, büyük şehirlerde 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, mevcut yerleşim alanlarından
kopuk olarak münferit yapılmış tatil köyü, tatil sitesi, turizm tesis
alanlarında site yönetimlerini veya tesis işletmecilerini,
Atıksu arıtımı: Suların çeşitli kullanımlar sonucunda atıksu haline dönüşerek yitirdikleri
fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin bir kısmını veya tamamını tekrar

kazandırabilmek ve/veya boşaldıkları alıcı ortamın doğal fiziksel, kimyasal,
bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirebilmek için
uygulanan fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma işlemlerinin birini veya birkaçını,
Atıksu kaynakları: Faaliyet ve üretimleri nedeniyle atıksuların oluşumuna yolaçan
konutlar, ticari binalar, endüstri kuruluşları, maden ocakları, cevher yıkama ve
zenginleştirme tesisleri, kentsel bölgeler, tarımsal alanlar, sanayi bölgeleri,
tamirhaneler, atölyeler, hastaneler ve benzeri kurum, kuruluş ve işletmeler ve
alanlardır. Bunlardan;
Her atıksu havzasında, atıksu debisi veya herhangi bir kirlilik parametresi itibariyle
(kg/gün) veya başka uygun bir birim cinsinden ifade edilen kirletici yükü o havzada
kanalizasyon sisteminin taşıdığı toplam debi ve kirletici yükünün % 1 inden fazla olan
veya endüstriyel atıksularda günlük debisi 50 m³ den daha fazla olan veya tehlikeli ve
zararlı atıklar içeren endüstriyel atıksu kaynakları önemli kirletici atıksu kaynaklarını,
Atıksu debisi 50 m³/gün den daha düşük olan ve içerdiği herhangi bir kirlilik
parametresinin türü ve miktarı itibariyle önemli kirletici kaynak özelliğini taşımayan
atıksu kaynakları ise küçük atıksu kaynaklarını,
Atıksu toplama havzası: Atıksuların alıcı ortamlara verilmeden önce, ilgili mühendislik
çalışmalarında belirlenen sınırlar dahilinde toplandıkları alanların toplamını,
Bağlantı kanalı: Atıksu kaynağının atıksularını kanalizasyon sistemine ileten, parsel
bacası ile atıksu kanalı arasında yer alan, mülk sahibine ait kanalı,
Balık biyodeneyi: Atıksuların indikatör organizma olarak kullanılan türden balıklar
üzerindeki zehirlilik etkisini saptamaya yarayan, atıksuların değişik seyreltilerinde 48
saat, 72 saat, 96 saat gibi belirli süreler sonunda balıkların sağ kalma yüzdelerinin
belirlenerek; zehirliliğin, seyrelti oranları ile ilişkili olarak ifade edilmesini sağlayan
standart bir deneyi,
Debi: Bir akım kesitinden birim zamanda geçen suyun hacmini,
Deşarj: Arıtılmış olsun olmasın, atıksuların doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama
(sulamadan dönen drenaj sularının kıyıdan veya uygun mühendislik yapıları
kullanılarak toprağa sızdırılması hariç) veya sistemli bir şekilde yeraltına
boşaltılmasını,
Derin deniz deşarjı: Yeterli arıtma kapasitesine sahip olduğu mühendislik çalışmaları
ile tespit edilen alıcı ortamlarda denizin seyreltme ve doğal arıtma süreçlerinden
faydalanmak amacıyla atık suların sahillerden belirli uzaklıklarda deniz dibine boru ve
difüzörlerle deşarj edilmesini,
Difüzör: Derin deniz deşarjlarında, alıcı ortamlara verilen atıksu bulutunun seyreltilebilmesi amacıyla atıksu borusunun ucuna eklenen ve çoklu bir jet akımı sağlayarak
birinci seyrelme (S1) değerinin öngörülen 40-100 veya daha büyük değerler almasını
ve atıksuların alıcı ortama çıkışı sırasındaki akım özelliklerini kontrollu bir biçimde
sağlayan özel bir donanımı,

Ekonomik uygulanabilirliği ispatlanmış ileri arıtma teknolojileri: Sürekli işletilmesinde
başarısı tecrübeyle sabit olan, mukayese edilebilir metodlar, düzenekler ve işletme
şekilleriyle kontrolları yapılabilen, alıcı ortamlara ve atıksu altyapı tesislerine deşarj
kısıtlarını sağlayıcı tedbirleri pratikleştiren ve kullanışlı hale getiren, ileri ve ülke
şartlarında uygulanabilir teknolojik metodlar, düzenekler, işletme biçimleri ve arıtma
metodlarını,
Endüstriyel
atıksu:
Endüstri
kuruluşlarından,
imalathanelerden,
atölyelerden, tamirhanelerden, küçük sanayi sitelerinden ve organize
sanayi bölgelerinden kaynaklanan her türlü işlem ve yıkama artığı suları,
proses suları ile karıştırılmadan ayrı olarak işlem görüp uzaklaştırılan
kazan ve soğutma sularını,
Evsel atıksu: Konutlardan ve okul, hastane, otel gibi küçük işletmelerden
kaynaklanan, insanların günlük normal yaşam faaliyetlerindeki ihtiyaç ve kullanımları
nedeniyle oluşan atıksuları,
Fekal atıklar: Bir su kütlesinin özellikle bakteriyolojik açıdan kirlenmesine neden olan,
insan veya sıcak kanlı hayvanların idrar, dışkı ve kalıntılarını,
Haliç: Bir nehir ağzındaki tatlı su ile deniz kıyı suyu arasındaki geçiş bölgesini,
Havza: Bir akarsu, göl, baraj rezervuarı veya yeraltı suyu haznesi gibi bir su kaynağını
besleyen yeraltı ve yüzeysel suların toplandığı bölgenin tamamını,
Havza koruma planları: Su kaynakları potansiyelinin her türlü kullanım amacıyla
korunması, en iyi bir biçimde kullanımının sağlanması, kirlenmesinin önlenmesi ve
kirlenmiş olan su kaynaklarının su kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla yapılan
çalışmaların bütününü içeren su kalite koruma planını,
Havza planları: Su kaynaklarından etkin bir biçimde yararlanılabilmesi için bu
kaynakların sulama, taşkın kontrolü, nehir ulaşımı, içme ve kullanma suyu temini,
hidroelektrik enerji üretimi, drenaj, akarsu havzası ıslahı ve benzeri amaçlarla yapılan
çalışmaların bütününü içeren su kullanım planını,
İçme ve kullanma suyu: İnsanların günlük faaliyetlerinde içme, yıkanma, temizlik ve
bu gibi ihtiyaçları için kullandıkları, sağlaması gereken özellikleri TS 266 ile belirlenmiş
olan, bir toplu su temini sistemi aracılığıyla çok sayıda tüketicinin ortak kullanımına
sunulan suları,
İçme ve kullanma suyu rezervuarı: İçme ve kullanma suyu temin edilen doğal gölleri
veya bu amaçla oluşturulan baraj rezervuarlarını,
İş termin planı: Atıksu kaynaklarının yönetmelikte belirtilen alıcı ortam deşarj
standartlarını sağlamak için yapmaları gereken atıksu arıtma tesisi ve/veya
kanalizasyon gibi altyapı tesislerinin gerçekleştirilmesi sürecinde yer alan yer seçimi,
proje, ihale, inşaat, işletmeye alma gibi işlerin zamanlamasını gösteren planı,

İdare: Yönetmelikte adı geçen idare,
2872 sayılı Çevre Kanununun 12 nci maddesi ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin (d) ve (j) bentleri uyarınca,
atık, artık ve yakıtların arıtılması, uzaklaştırılması, zararsız hale getirilmesi ve ithali ile
ilgili denetimlerde ve çevreye olumsuz etkileri olan her türlü faaliyetin izlenmesi ve
denetlenmesinde Çevre ve Orman Bakanlığını,
Kurum, kuruluş ve işletmelere işletme ve kullanım izni verilmesi ve denetim görevinin
ifasında yetkili olmak üzere; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 268-275 inci
maddelerine göre Sağlık Bakanlığını, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununa göre Kültür
ve Turizm Bakanlığını, 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanuna göre Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile diğer kurum ve kuruluşları,
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 1580 sayılı
Belediye Kanununun verdiği yetkiler doğrultusunda mülki amirleri, büyükşehir ve
şehir belediye başkanlıklarını,
Atıksu altyapı tesislerinin bulunduğu yörelerde bağlantı izni ile bağlantı kalite kontrol
izin belgelerini veren ve kontrol eden atıksu altyapı tesisleri yönetimini,
Alıcı su ortamlarına deşarj izni için, mahalli çevre kurulunun uygun görüşü ile
mahallin en büyük mülki amirliğini,
Derin deniz deşarj izni için, Mahalli Çevre Kurulunun uygun görüşü ile mahallin en
büyük mülki amirliğini,
Yeraltı sularının kullanılması ve korunmasında 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun
ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında
Kanun uyarınca yetkili kılınan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü,
2872 sayılı Çevre Kanununun 15 ve 16 ncı maddelerinde söz edilen faaliyetlerin
durdurulması hallerinde Sağlık Bakanlığını, Çevre ve Orman Bakanlığını ve mahallin
en büyük mülki amirlerini,
2872 sayılı Çevre Kanununun 20, 21, 22 ve 23 üncü maddelerinde belirtilen idari
nitelikteki cezaların verilmesinde mezkur Kanunun 24 üncü maddesinde yetkili kılınan
kamu kurum ve kuruluşlarını,
Bir çevre yönetim planının birden fazla mülki idareyi içine alan havza kapsamında
oluşturulması gereği duyulduğu takdirde Çevre ve Orman Bakanlığını,
Kanalizasyon sistemi: Ayrık sistemde evsel ve/veya endüstriyel atıksuları ayrı, yağmur
sularını ayrı; bileşik sistemde ise bütün atıksuları birlikte toplamaya, uzaklaştırmaya
ve arıtma tesislerine iletmeye yarayan birbirleriyle bağlantılı boru ya da kanallardan
oluşan sistemi,

Kirli balast: Duran veya seyir halindeki tankerden, gemiden veya diğer deniz
araçlarından su üzerine bırakıldığında; su üstünde veya bitişik sahil hattında petrol,
petrol türevi veya yağ izlerinin görülmesine neden olan veya su üstünde ya da su
altında renk değişikliği oluşturan veya askıda katı madde/emülsiyon halinde
maddelerin birikmesine yol açan balast suyunu,
Kıtaiçi su kaynağı: Karalarda bütün yapay ve doğal yeraltı ve yüzeysel suları, denizle
bağlantısı olan su kaynaklarında ise, tatlı su sınır noktasına kadar olan suları,
Kıyı çizgisi: Deniz, tabii, suni göl, baraj rezervuarları ve akarsularda taşkın durumları
dışında, suyun karayla temas ettiği noktaların birleşmesinden oluşan çizgiyi,
Kıyı koruma bölgesi: Deniz ve göllerin kıyı sularının, plaj olarak veya benzeri bir
amaçla kullanılmaları durumunda, kirlenme riski açısından korumaya alınması
gereken bölümlerini,
Kompozit numune: Evsel ve endüstriyel atıksularda belirli zaman aralıklarında atıksu
debisiyle orantılı olarak alınan karışık numuneyi,
Koy ve körfezler: Açık denizle kütlesel su alışverişinin boğaz veya daha geniş bir
açıklık aracılığıyla engellenmiş olarak sağlanabildiği ve kıyı çizgisinin girintili (içbükey)
olduğu deniz bölümlerini,
Kuşaklama kanalı: Baraj, göl ve körfezleri korumak amacıyla inşa edilen ve çevreden
gelen atıksuların kıyı boyunca toplandığı atıksu kanalını,
Numune alma noktası: Atıksu numune alma noktası, atıksuların toplanıp şehir atıksu
sistemine veya alıcı ortamlara boşaltım noktasını; alıcı ortam numune alma noktası
ise, atıksuyun alıcı ortama deşarj edilerek alıcı ortamla tam olarak karıştıktan sonra
numunenin alındığı noktayı,
Oluşan atıksu miktarı: Belirli bir oluşum periyodu için ölçümlerle veya su tüketiminden
hareketle yapılan hesaplamalarla belirlenen atıksu miktarını,
Organik atık: Karıştıkları su ortamında biyokimsayal olarak parçalanarak oksijen
tüketimine yolaçan organik maddeleri,
Ön arıtma tesisi: Atıksularının özellikleri nedeni ile;
Kanalizasyon sistemi yardımıyla toplanan atıksular için bu sisteme kabul edilebilme
sınırlarını sağlamak,
Atıksuların herhangi bir diğer taşıma aracı ile tekil, ortak, organize sanayi bölgesine
veya kamuya ait atıksu arıtma ve bertaraf tesisine kabulü için, bu işletmelerin giriş
suları için öngörülen sınır değerlere uymak,

Derin deniz deşarjı ile alıcı ortamlara doğrudan yapılan atıksuların boşaltımından
önce, bu konu ile ilgili öngörülen sınır değerlere kadar arıtmayı sağlamak,
amacıyla yapılması istenen arıtma tesisini,
Ötrofikasyon: Göl veya su hareketleri kısıtlı olan kapalı veya yarı kapalı koy, körfez,
haliç, lagün, ve benzeri su ortamlarına özellikle karbon, azot ve fosfor gibi besin
maddelerinin taşınması ile ekolojik dengenin olumsuz yönde değişmesini,
Özel çevre koruma bölgesi: Ülkenin doğal zenginlikleriyle tanınan özel bazı
yörelerinde mevcut ekolojik dengenin korunması ve gelecek nesillere bozulmadan
intikal ettirilebilmesi için ayrılmış ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 03.03.1988 tarihli
ve 3416 sayılı Kanunla değişik 9 uncu maddesi gereğince belirlenmiş özel alanları,
Parsel bacası: Parsel bağlantı kanalının başında numune almak, ölçüm yapmak, atıksu
akımını izlemek için, içine girilebilen ve özel tipleri İller Bankasınca belirlenmiş
bacaları,
Parsel atıksu drenaj tesisi: Atıksuların parsel içinde toplanması, ön işlemi, kontrolu ve
şehir kanalizasyonuna bağlantısını sağlayan sistemi,
Rezervuar: Doğal gölleri veya suyun bir sedde yapısı arkasında biriktirilmesi ile
oluşturulan su hacmini,
Sanayi bölgesi: Belirli üretim alanlarında çalışan organize sanayi
bölgelerini; esnaf ve sanatkar siteleri, küçük sanayi bölgeleri ve kooperatif
şeklinde üretim yapan benzeri tüzel kişiliğe sahip kuruluşları kapsayan
çeşitli küçük ve büyük sanayi kuruluşlarının toplu halde bulundukları ve
atıksularını ortak bir sistem ile toplayarak bertaraf ettikleri bölgeleri,
Seyrelme: Bir alıcı ortama deşarj edilen atıksuyun içerdiği bir kirletici parametrenin
atıksudaki konsantrasyonunun deşarj sonucunda alıcı ortamda oluşan fiziksel,
hidrodinamik olaylar veya çeşitli fiziksel, kimyasal ve biyokimsayal reaksiyonlar
sonucunda azalmasını ve atıksuyun alıcı ortama deşarj şekli ve alıcı ortamın taşıdığı
özelliklere bağlı olarak hesaplanabilen bir büyüklüğü,
Slaç: Gemilerin makine dairelerinde yakıtın ve yağın ayrıştırılması sonucu geride
kalan, kullanılmayan atık kısmı (yakıt/yağ çamuru),
Slop: Tankerlerde yükün boşaltılmasından sonra tanklarda kalan artık kısmı (yük
çamuru),
Sintine suyu: Gemilerin sintine bölümünde biriken makine dairelerinde olabilecek
kaçak ve sızıntı su ve yağları,
Su kalitesi karakteristik değeri: Ortam kalitesini belirlemek üzere alınan su
numunelerinde herhangi bir parametre için yapılan ölçümlere ait % 90 yüzdelik
değerini,

Su kalitesi kriterleri: Kullanım amaçlarının belirlenmiş olup olmadığına bakılmaksızın
bütün su kaynaklarının dengeli ve sağlıklı ortamlar olarak muhafazası esasına göre,
su kaynaklarının korunmasına ve kullanım planlanmasına temel teşkil etmek üzere,
yapılmış veya yapılacak kullanım sınıflarına uygunluk açısından su kaynaklarından
beklenen fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri,
Su kirliliği: Su kaynağının kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik
özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı
yoldan biyolojik kaynaklarda, insan sağlığında, balıkçılıkta, su kalitesinde ve suyun
diğer amaçlarla kullanılmasında engelleyici bozulmalar yaratacak madde veya enerji
atıklarının boşaltılmasını,
Su kirliliği kontrol standartları: Belirli bir amaçla kullanımı planlanan su kütlelerinin
mevcut su kalite kriterleri uyarınca kalite denetimine tabi tutulabilmesi ve daha fazla
kalite kaybının önlenmesi için konulmuş sınır değerlerini ve bu sınır değerlerinden;
Atıksu boşaltımı dolayısı ile alıcı ortam sayılan su kütlelerinin kalite özelliklerini
bozmasını engellemek üzere konulmuş olanları, alıcı ortam standartlarını,
Aynı amaçla, boşaltılan atıksuların kalite özelliklerini kısıtlayanları ise deşarj
standartlarını,
Su toplama havzası: Göllerde ve rezervuarlarda bu su kaynağını besleyen yeraltı ve
yüzeysel suların toplandığı bölgenin tamamını; bir akarsu parçasında ise belirli bir
kesiti besleyen bölgenin memba kesimini,
T90 - değeri: Fekal kaynaklı indikatör mikroorganizmaların, deniz ve kıyı sularındaki
ortam şartlarında, hidrodinamik ve dispersiv seyrelme şartları sabit tutulmak kaydıyla,
ilk konsantrasyonlarının % 10 una düşünceye kadar geçecek süreyi,
Tabakalaşma: Haliçler, koy ve körfezler başta olmak üzere, kıyı ve açık deniz
bölümlerinde ve göllerde derinlik boyunca sıcaklık, tuzluluk ve bunlara bağlı yoğunluk
farklılaşmasının aniden büyük değerler göstermesi sebebiyle, farklı özelliklerde birden
fazla su kütlesinin bulunabilmesini,
Tam karışım noktası: Atıksuyun alıcı ortamda dağılıp yeknesak bir konsantrasyona
ulaştığı deşarj noktasına en yakın noktayı,
Tatlı su sınır noktası: Denizle bağlantısı olan kıtaiçi su kaynaklarında tuzluluk
derecesinin hissedilir derecede arttığı ve tespitinde klorür iyonları konsantrasyonunun
250 mg/L olarak kabul edildiği noktayı,
Tehlikeli ve zararlı maddeler: Solunum, sindirim veya deri absorbsiyonu ile akut
toksisite ve uzun sürede kronik toksisite, kanserojen etki yapan, biyolojik arıtmaya
karşı direnç gösteren, yeraltı ve yüzeysel sularını kirletmemeleri için Su Kirliliği
Kontrolü Yönetmeliği Suda Tehlikeli ve Zararlı Maddeler Tebliği uyarınca özel
muamele ve bertaraf işlemleri gerektiren maddeleri,

Üretkenlik (prodüktivite): Brüt (gros) birincil üretkenlik, deniz ve göl gibi su
kütlelerinde anorganik karbonun birim zaman ve yüzey alanı başına organik ürünlere
dönüştürülerek, organizma bünyesine alınan miktarını; net birincil üretkenlik ise iç
solunum ve diğer enerji kayıpları düşüldükten sonra kalan birincil üretkenlik miktarını,
Yağmur suyu kanalı: Ayrık sistem kanalizasyon yapılarında yağış suları, yüzeysel
sular, drenaj sularını taşıyan kanalları,
Yeraltı suları (YAS): Toprak yüzeyinin altında, durgun veya hareket halinde olan
bütün suları,
Zehirlilik (toksisite): Zehirli olarak tanımlanan bir maddenin belirli bir
konsantrasyondan fazla olarak su ortamında bulunmasıyla insan sağlığının, çeşitli
indikatör organizmaların sağlığının ve ekosistem dengesinin tehdit edilmesini; akut
veya kronik hastalıklara, teratojenik, genetik bozulmalara ve ölümlere yol açması
özelliğini,
ZSF (zehirlilik seyrelme faktörü): Atıksuların zehirlilik derecesini belirlemede kullanılan
bir birimi,
ifade eder.
Madde 0027: Alıcı Su Ortamına Doğrudan Boşaltım
Türkiye’de kurulu halde bulunan endüstri tipleri, küçük sanayi bölgeleri,
organize sanayi bölgeleri ve diğer küçük işletmeler gözönüne alınarak,
standartlar endüstri bazında ayrı ayrı hazırlanmıştır. Çeşitli endüstriyel
atıksular karışımı ise, karışık endüstriler sektörü olarak ayrıca grup
standartlarıyla temsil edilmektedir.
Evsel nitelikli atıksuların alıcı su ortamlarına deşarjlarında uyulması gereken standart
değerler de Tablo 21 de verilmiştir.
Doğal olarak kendiliğinden çıkan sıcak ve mineralli sulardan veya herhangi bir su
ortamından alarak kullandıkları suyun kalitesini hiçbir şekilde değiştirmeden aynı su
ortamına deşarj ettiklerini belgeleyen kurum, kuruluş ve işletmeler, bu kapsama giren
su miktarı için deşarj standartlarını ihlal etmemiş sayılırlar. Ancak bu işletmelerin
yukarıda belirtilenden başka kalitede ayrı bir su kaynağını kullanmaları veya atıksu
üretmeleri halinde bu istisna hükmü, kalitesi değiştirilerek atılan miktardaki sular için
geçersizdir.
Kurum, kuruluş ve işletmeler, kendi gruplarına ait deşarj standartlarına kıyasla daha
kirli suları alıp kullandıklarında, boşalttıkları atıksuyun kullanıma aldıkları sudan daha
kirli olmamasını sağlamakla yükümlü tutulurlar.
Yer altından çıkarılarak enerji üretme ve ısıtma gibi çeşitli amaçlarla kullanılan
jeotermal kaynak sularının debisi 50 L/sn ve üzerinde ise suyun alındığı formasyona
reenjeksiyon ile bertaraf edilmesi zorunludur. Reenjeksiyon ile bertaraf etmeyenlere

işletme ruhsatı verilemez. Reenjeksiyonun mümkün olmadığı bilimsel olarak
ispatlanmış bu tür termal suların bertaraf yöntemi yapılacak bir çevresel etki
değerlendirmesi sonucu belirlenir.
Madde 0031: Endüstriyel Atıksu Deşarj Standartları
Endüstriler üretim tiplerine göre gruplandırılmış ve onaltı tane sektör oluşturulmuştur.
Bu sektörlere giren tesislerden tamamen kuru tipte çalışanlar için Tablo 5-20
arasındaki atıksu standartları uygulanmaz. Bu sektörler ve sektörlerin içerdiği endüstri
tipleri aşağıda verilmiştir;
Gıda sanayii sektörü; un fabrikaları, makarna fabrikaları, maya sanayii, süt ve süt
ürünleri, yağlı tohumlardan yağ çıkarılması ve sıvı yağ rafinasyonu, zeytin yağı ve
sabun üretimi, katı yağ rafinasyonu, mezbahalar ve entegre et tesisleri, balık ve
kemik unu üretimi, havyan kesimi yan ürünleri işleme, sebze ve meyve yıkama ve
işleme, bitki işleme, şeker sanayii, tuz işletmeleri, tarla balıkçılığı, su ürünleri
değerlendirme ve buna benzer sanayi kuruluşları.
İçki sanayii sektörü; alkolsüz içkiler (meşrubat) sanayii, alkol ve alkollü içki sanayi,
bira ve malt üretimi, melastan alkol üretimi.
Maden sanayii sektörü; demir ve demir dışı metal cevherleri, kömür üretimi ve nakli,
bor cevheri, seramik ve toprak sanayii, çimento, taş kırma, toprak sanayii ve buna
benzer sanayi kuruluşları.
Cam sanayii sektörü; cam eşya, düz cam ve pencere camı imali, cam yünü hazırlama,
gümüş kaplamalı ve kaplamasız ayna imali.
Kömür hazırlama işleme ve enerji üretimi sektörü; taş kömürü ve linyit kömürü
hazırlama, kok ve havagazı üretimi, termik santraller, nükleer santraller, jeotermal
santraller, soğutma suyu ve benzerleri, kapalı devre çalışan endüstriyel soğutma
suları, fuel-oil ve kömürle çalışan buhar kazanları ve benzeri tesisler.
Tekstil sanayii sektörü; açık elyaf, iplik üretimi ve terbiyesi, dokunmuş kumaş
terbiyesi, pamuklu tekstil ve benzerleri, çırçır sanayii, yün yıkama, terbiye, dokuma ve
benzerleri, örgü kumaş terbiyesi ve benzerleri, halı terbiyesi ve benzerleri, sentetik
tekstil terbiyesi ve benzerleri.
Petrol sanayii sektörü; petrol rafinerileri, petrol dolum tesisleri ve benzerleri.
Deri ve deri mamülleri sanayi.
Selüloz, kağıt, karton sanayii sektörü; yarı selüloz üretimi, ağartılmamış selüloz
üretimi, ağartılmış selüloz üretimi, saf selüloz üretimi, nişasta katkısız kağıt üretimi,
nişasta katkılı kağıt üretimi, saf selülozdan elde edilen çok ince dokulu kağıt üretimi,
yüzey kaplamalı-dolgulu kağıt üretimi, kırpıntı kağıt yüzdesi yüksek olmayan kağıt
üretimi, kırpıntı kağıttan kağıt üretimi, parşömen kağıdı üretimi ve benzerleri.

Kimya sanayii sektörü; klor alkali sanayii, perborat ve diğer bor ürünleri sanayii; zırnık
üretimi ve benzerleri, boya ve mürekkep sanayii; boya ham madde ve yardımcı
madde sanayii; ilaç sanayii; gübre sanayii; plastik sanayii; boru, film, hortum, kauçuk
sanayii; taşıt lastiği ve lastik kaplamacılığı, tıbbi ve zirai müstahzarat sanayii
(laboratuvarlar, tanenli maddeler, kozmetik); deterjan sanayii; petrokimya ve
hidrokarbon üretim tesisleri, soda üretimi, karpit üretimi, baryum bileşikleri üretimi,
dispers oksitler üretimi ve benzerleri.
Metal sanayii sektörü; demir çelik işleme tesisleri, genelde metal hazırlama ve işleme,
galvanizleme, dağlama, elektrolitik kaplama, metal renklendirme, çinko kaplama, su
verme-sertleştirme, iletken plaka imalatı, akü imalatı, emayeleme, sırlama, mineleme
tesisleri, metal taşlama ve zımparalama tesisleri, metal cilalama ve vernikleme
tesisleri, laklama-boyama, demir dışı metal üretimi, alüminyum oksit ve alüminyum
izabesi, demir ve demir dışı dökümhane ve metal şekillendirme ve benzerleri.
Ağaç mamülleri ve mobilya sanayii sektörü; kereste ve doğrama, sunta, kutu,
ambalaj, mekik, duralit ve benzerleri.
Seri makina imalatı, elektrik makinaları ve teçhizatı, yedek parça sanayii sektörü.
Taşıt fabrikaları ve tamirhaneleri sanayi; motorlu ve motorsuz taşıt tamirhaneleri,
otomobil, kamyon, traktör, minibüs, bisiklet, motosiklet ve benzeri taşıt aracı üreten
fabrikalar, tersaneler ve gemi söküm tesisleri.
Karışık endüstriler; büyük ve küçük organize sanayi bölgeleri ve sektör
belirlemesi yapılamayan diğer sanayiler.
Endüstriyel nitelikli atıksu üreten diğer tesisler; içme suyu filtrelerinin geri yıkama
suları, endüstriyel soğutma suları, hava kirliliği kontrol amacıyla kullanılan filtre su ve
çamurları, benzin istasyonları, yer ve taşıt yıkama atıksuları, katı artık değerlendirme
ve bertaraf tesislerinden gelen atıksular, benzin istasyonlarından gelen atıksular,
tutkal ve zamk üretimi atıksuları, su yumuşatma, demineralizasyon ve rejenerasyon,
aktif karbon yıkama ve rejenerasyon tesisleri.
Yukarıda verilen endüstriyel atıksu kaynakları için belirlenen atıksu deşarj standartları
Tablo 5 ten Tablo 20 ye kadar düzenlenmiştir. Bu Yönetmelikte yer almayan endüstri
tipleri için işletmenin proses türü, kullanılan hammaddeler, kimyasallar ve benzeri
hususlar dikkate alınarak deşarj parametreleri ve bu parametreler için benzer
sektörler ve Tablo 19 esas alınarak deşarj standartları ilgili idarece belirlendikten
sonra Bakanlığın uygun görüşü alınarak uygulanır.

Geçici Madde 0004:
Belediye ve organize sanayi bölgeleri alt yapı yönetimleri atıksu arıtma
tesisi iş termin planlarını bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
bir yıl içerisinde hazırlayarak mülki amir kanalıyla Bakanlığa sunmak
zorundadırlar. Arıtma tesisi olmayan ve inşaatına başlanmayan mevcut
organize sanayi bölgeleri alt yapı yönetimleri ortak arıtma tesislerini iş
termin planı onay tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde arıtma tesisi
inşaat ihalesini gerçekleştirmek ve takip eden üç yıl içerisinde de işletmeye
almakla yükümlüdürler. Organize sanayii bölgesi içerisinde tehlikeli ve
zararlı maddeler içeren atıksu deşarj eden tesisler derhal gerekli tedbirleri
almakla yükümlüdürler.
Atıksu arıtma tesisi olmayan ve inşaatına başlamayan belediyeler; iş termin planı ve
atık su arıtma tesislerini bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yapmakla
yükümlü oldukları süreler aşağıda verilmiştir.
İş termin planı hazırlanması ve atıksu arıtma tesisi işletmeye alma için aşılmaması
gereken süreler
Nüfus
İş termin planı hazırlama süresi
Atıksu arıtma tesisi işletmeye alma süresi
Toplam süre
>100 000
1 yıl
3 yıl
4 yıl
100 000 - 50 000
1 yıl
4 yıl
5 yıl
50 000 - 0 000
1 yıl
5 yıl
6 yıl
10 000 - 2000
1 yıl
6 yıl
7 yıl

