
Tarih:

Yayım Tarihi:

Yürürlülük Tarihi:

Resmi Gazete No:

Atıksu arır-tma tesisi bulunan işletmeler, tesisin işletilmesi işlerinde çalışacak teknik personel sayı ve niteliklerini 3 yıl içinde tebliğe uygun hale getirmek ile 

yükümlüdür. Mevcut çalışanların nitelikleri uygun ise, bakanlığın vereceği eğitimi almaları kaydı ile değerlendirilmesi mümkündür. 

Tel & Faks:0288 412 65 25  Gsm:0549 412 65 25
Adres: Atatürk Mah. Yeni Sanayi Sitesi 11.Sk. No:13 Kat:1 Lüleburgaz/KIRKLARELİ

Web: http://www.megatrak.com.tr    e-mail: bilgi@megatrak.com.tr

23.05.2019

İlgi:

Konu:

İlgili Bakanlık:

23.05.2019

NOTLAR: * Bu form, bilgilendirme amaçlıdır. (Detaylı bilgi 0288 412 65 25 )

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER

SONUÇ

Aksiyon

DEĞİŞİKLİLİĞİN KAPSAM VE AMAÇI

MEVZUAT   DEĞİŞİKLİK   BİLDİRİM
         FORMU

* Mevzuata uygunluğunuz ve alınacak aksiyonlar ile ilgili firmamızından destek isteyebilirsiniz. ( bilgi@megatrak.com.tr )

* İlgili mevzuata  " http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190523-21.htm " linkinden ulaşabilirsiniz.
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Değişen Mevzuat:

Mevzuatın Adı:

26.05.2019

30782

Atıksu arıtma tesisi bulunan işletmeler.

Atıksu arıtma tesisinde çalışacak teknikpersonelin nitelikleri hakkında

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÇALIŞAN TEKNİK PERSONELE İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam; Atıksu arıtma tesislerinin etkin, verimli ve mevzuata uygun şekilde işletilmesinin sağlanması amacıyla istihdam edilecek teknik 

personelin nitelikleri, belgelendirilmeleri ile görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenlemektir.

Atıksu arıtma tesisi yeterlilik eğitimi: Atıksu arıtma tesisinde çalışacak tesis sorumlusuna atıksu arıtma tesisinin işletilmesi için gereken 

yeterliliğin kazandırılması amacıyla her sınıf için ayrı müfredat dâhilinde Bakanlıkça düzenlenen eğitimi,

Teknik sorumlu: Üniversitelerin mühendislik ile kimya ve biyoloji bölümlerinden mezun olan kişiyi,

Tesis sorumlusu: Sorumlu olduğu atıksu arıtma tesisi/tesislerinin etkin, verimli ve mevzuata uygun şekilde işletilmesinin sağlanması için atıksu ve 

arıtma çamuru yönetimi konusunda yeterli bilgi ve beceri sahibi olan ve bu Tebliğde yer alan asgari nitelikleri taşıyan kişiyi,

Tesis sorumlusu belgesi: Atıksu arıtma tesislerinde tesis sorumlusu olarak çalışacak kişilerin alması gereken, bu Tebliğde yer alan gereklilikleri 

yerine getirerek verilen eğitimleri başarıyla tamamlayan kişilere verilen ve beş yıl süre ile geçerli olan belgeyi,

A/B/C/D sınıfı tesis: Atıksu arıtma tesisleri kapasitelerine ve tiplerine göre dört sınıfa ayrılmıştır.

Genel ilkeler; AS Arıtma tesislerinin işletilmesinden SKKY'de tanımlanan atıksu altyapı tesisleri yönetimleri sorumludur.

Asgari teknik personel; A sınıfı atıksu arıtma tesislerinde asgari bir (1) tesis sorumlusu, bir (1) teknik sorumlu, iki (2) elektrik teknikeri/teknisyeni, 

iki (2) makine teknikeri/teknisyeni ve bir (1) çevre teknikeri/teknisyeni çalıştırılması zorunludur. B sınıfı atıksu arıtma tesislerinde asgari bir (1) 

tesis sorumlusu, bir (1) teknik sorumlu, bir (1) elektrik teknikeri/teknisyeni, bir (1) makine teknikeri/teknisyeni çalıştırılması zorunludur. C sınıfı 

atıksu arıtma tesislerinde asgari bir (1) tesis sorumlusu, bir (1) elektrik teknikeri/teknisyeni ve bir (1) makine teknikeri/teknisyeninin çalıştırılması 

zorunludur. İhtiyaca göre bu sınıfa dâhil tesislerde teknik sorumlu da çalıştırılabilir. D sınıfı atıksu arıtma tesislerinde asgari bir (1) tesis 

sorumlusu çalıştırılması zorunludur.

Atıksu altyapı tesisleri yönetimleri, tebliğin yayım tarihinden itibaren 3 yıl içinde teknik personel kadrosunu çalıştırmak zorundadır.
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