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YÖNETMELİK

Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığından:
ATIK ÖN İŞLEM VE GERİ KAZANIM TESİSLERİNİN GENEL ESASLARINA

İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

 
MADDE 1 – 9/10/2021 tar�hl� ve 31623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Ön İşlem ve Ger� Kazanım

Tes�sler�n�n Genel Esaslarına İl�şk�n Yönetmel�ğ�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (e) ve (�) bentler� aşağıdak�
şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“e) Bakanlık: Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığını,”
“�) İl müdürlüğü: Çevre, şeh�rc�l�k ve �kl�m değ�ş�kl�ğ� �l müdürlüğünü,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmel�ğ�n 9 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ı) ve (�) bentler� �le dördüncü f�krası

aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“ı) Tes�slerde, kapas�teye uygun kantar �le tes�se kabul ed�len ve tes�sten gönder�len atıkların tak�b� �ç�n tes�s

g�r�ş ve çıkış noktalarına uzaktan er�ş�m �mkânı da sağlayan kamera kayıt s�stem� teşk�l ed�l�r ve elde ed�len kayıtlar en
az otuz gün süreyle saklanır.

�) Tes�sler�n sanay� bölgeler�, sanay� s�teler� ve benzer� yönet�m alanları g�b� g�r�ş çıkışları kontrol altına
alınmış alanlarda kurulu olmaları hal�nde (a) bend�nde bel�rt�len etrafının yapı malzemes� �le kalıcı olarak çevr�l�
olması şartı, g�r�şler�nde radyasyon kontrol s�stem� �le yeterl�k sah�b� personel bulunması durumunda (f) bend�nde
bel�rt�len radyasyon ölçüm c�hazı bulundurma şartı ve g�r�şler�nde veya bünyes�nde tes�slere h�zmet vermek amacıyla
kantar olması durumunda �se (ı) bend�nde bel�rt�len kantar bulundurma şartı aranmaz.”

“(4) Aynı adreste, aynı �şletmeye a�t b�rden fazla atık �şleme tes�s�ne sah�p entegre tes�slerde b�r�nc� fıkrada
tes�slerden �stenen; kantar, radyasyon ölçüm c�hazı, geç�c� depolama alanı, otopark, �dar� ve tekn�k büro bölümler�
ortak kullanılab�l�r.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmel�ğ�n 13 üncü maddes�n�n üçüncü fıkrasının (a) bend� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“a) Atık türüne bağlı olarak; ayırma, boyut küçültme/parçalama, eleme �şlemler�n�n yapıldığı ek�pmanlar �le
bantlı taşıma s�stemler� ve atığın tehl�kel�l�k özell�ğ�n� g�derme amaçlı uygulanacak �şleme da�r gerekl� ek�pmanlar
bulunur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmel�ğ�n EK-2’s� ektek� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
MADDE 5 – Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 6 – Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanı yürütür.
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Ek� �ç�n tıklayınız.
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