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HİZMETİN ADI

Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı

İSTENİLEN BELGELER
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürülüğü 04.03.2014 tarihli 2746 sayılı 2014/07 Atıksu Arıtma/ Derin
Deniz Deşarj Tesisi Proje Onayı Genelgesinde istenilen belgeler;
- Atıksu Arıtma Tesisi ve/veya Derin Deniz Deşarjı Projesi Onay Formu (Ek-3)
- Atıksu Arıtma Tesisi Proje Hazırlama Esasları Formu (Ek-4A)
- Projeyi hazırlayan firmaya ait noter tasdikli imza sirküleri örneğinin aslı ve ticaret sicil gazetesi fotokopisi
- Projede imzası bulunan teknik kadroya ait diploma, özgeçmiş, ve noter tasdikli imza beyannameleri örneği aslı
- Proje Koordinatörü için proje onayı yapmış olduğu tesislere ait EK-3 formlarının fotokopisi
- İşletmeye ait noter tasdikli imza sirküleri örneği fotokopisi,
- Ticaret veya sanayi odası belgesi,
- Yabancı firmalar ile yerel firmalar arasında iş ortaklığı/konsorsiyum kurulması durumunda yapılacak
protokolün fotokopisi,
- İşletmede olan tesislere ait Kapasite Raporu fotokopisi,**
- Projede imzası bulunan ve şirket bünyesinde çalışanlar için son 4 aya ait sigorta belgeleri Şirket dışından
personel hizmet alımı yapılması durumunda söz konusu projeye özgü Genelgemizin hükümlerine
uyulacağının belirtildiği ve hukuki esaslar çerçevesinde hazırlanmış noter onaylı hizmet alımı sözleşmesi,
işe yeni başlayan personel için işe giriş bildirgesi,
- Genelge kapsamında proje onayını hazırlayan firma ile hazırlatan işletme arasında yapılan ıslak imzalı
sözleşme veya resmi ihale belgesi fotokopisi,
- Proje inceleme ve onay ücretine ilişkin dekont aslı,
- A.A.T. giriş suyu analiz ve debi ölçüm sonuçları*
- Hesaplamalarda kullanılan kabul, katsayı ve formüller için kullanılan kaynakların ilgili sayfalarının
fotokopileri,
- Eklerin de dahil olduğu proje dosyasının tamamını içeren CD
* DDD projesi hazırlayan firmalardan istenmeyecek belgeler
** Münferit Sanayi tesisleri için

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)

Proje onay başvuruları onay mercii
tarafından 30 iş günü içerisinde
değerlendirilir.
İncelenen proje dosyasına ilişkin eksiklikler
tamamlanmak üzere, resmi yazı ile firma ve
işletme sahibine bildirilir. Bildirilen eksiklikler
doğrultusunda hazırlanan proje dosyasının
firma tarafından onay mercii eksiklik
yazısının tarihinden itibaren en fazla 30 iş
günü içerisinde resmi yazı ile onay merciine
sunulması gerekmektedir.

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti
İlk Müracaat Yeri : AAT Proje Kontrol ve Onaylama Birimi
İkinci Müracaat Yeri :
Yapım ve İşletme Şube Müdürlüğü
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