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YÖNETMELİK

Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığından:

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/3/2010 tar�hl� ve 27533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atıkların Düzenl� Depolanmasına
Da�r Yönetmel�ğ�n 30 uncu maddes�n�n üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmel�ğe aşağıdak� ek madde eklenm�şt�r.
“Elektr�k üret�m santraller� atıklarının depolandığı mevcut tes�sler
EK MADDE 1 – (1) 6446 sayılı Kanunun geç�c� 8 �nc� maddes� kapsamında yer alan elektr�k üret�m

santraller�nden kaynaklanan atıkların depolanmış olduğu sahalar �ç�n; depremsell�k, duraylılık, çevre k�rl�l�ğ�, tozuma
açısından saha özel�nde değerlend�rmeler�, sahada yapılması gereken �y�leşt�rme çalışmalarını, alınması gereken
çevresel önlemler� ve depolama sahasının �şlet�lmes�nde uyulması gereken hususları �çerecek şek�lde Ek-7’de yer alan
format kapsamında kurumsal akadem�k rapor hazırlanarak �şletmec�ler tarafından Bakanlığa sunulur.

(2) Kurumsal akadem�k rapor, ün�vers�teler�n çevre ve �nşaat mühend�sl�ğ� bölümü öğret�m üyeler� tarafından
hazırlanır ve ün�vers�te rektörlüğü veya fakülte dekanlığı tarafından �mzalanır.

(3) Geç�c� Faal�yet Belges� veya Çevre İz�n ve L�sansı Belges� bulunan ve depolama �şlem�ne devam ed�lmes�
kurumsal akadem�k raporla uygun görülen tes�slerde, raporda bel�rt�len �y�leşt�rme çalışmalarının yapılması ve
çevresel önlemler�n alınması kaydıyla raporda bel�rt�len n�ha� dolgu kotu ve koord�natları aşılmaksızın, bu
Yönetmel�ğ�n altıncı bölümünde bel�rt�len hükümlere uygun şek�lde depolama �şlem�ne devam ed�leb�l�r.

(4) Depolama �şlem�ne devam ed�lmes� kurumsal akadem�k raporla uygun görülmeyen tes�sler, 28 �nc�
maddeye göre kapatılır, sulu depolama sahaları �ç�n Ek-6’da bel�rt�len �lave tedb�rler alınır ve yen� düzenl� depolama
tes�sler� teşk�l ed�l�r. Sahanın kapatma sonrasında kontrol ve �zlemes�, bu Yönetmel�ğ�n altıncı bölümüne göre yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmel�ğ�n geç�c� 3 üncü maddes� yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – Aynı Yönetmel�ğe aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“Mevcut tes�slerde uygulama sürec�
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n ek 1 �nc� maddes�nde yer alan ve Geç�c� Faal�yet Belges� veya

Çevre İz�n ve L�sansı ver�len tes�sler�n �şletmec�ler� tarafından, bu madden�n yayımı tar�h�nden �t�baren üç ay
�çer�s�nde Ek-7’de yer alan kurumsal akadem�k raporun sunulmaması veya raporda bel�rt�len �y�leşt�rme çalışmalarının
yapılmaması veya çevresel önlemler�n alınmaması durumunda Geç�c� Faal�yet Belges� veya Çevre İz�n ve L�sansı
Belgeler� �ptal ed�l�r.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmel�ğe ekte yer alan Ek-7 eklenm�şt�r.
MADDE 6 – Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 7 – Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanı yürütür.
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