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TEBLİĞ

Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığından:

ATIK ARA DEPOLAMA TESİSLERİ TEBLİĞİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümler�

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Tebl�ğ�n amacı, Ek-1’de yer alan atıkların ara depolama �şlemler�n� ve ara depolama

tes�sler�nde bulunması gereken asgar� şartları bel�rlemekt�r.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Tebl�ğ, Ek-1’de yer alan atıkların 2/4/2015 tar�hl� ve 29314 sayılı Resmî Gazete'de

yayımlanan Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�ne uygun olarak atık �şleme tes�sler�ne gönder�lmeden önce güvenl� ve çevreye
duyarlı b�r şek�lde depolanmasına �l�şk�n esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Tebl�ğ, 9/8/1983 tar�hl� ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 �nc�, 11 �nc� ve 13 üncü

maddeler�, 2/4/2015 tar�hl� ve 29314 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�n�n 5 �nc� maddes�
ve 10/9/2014 tar�hl� ve 29115 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çevre İz�n ve L�sans Yönetmel�ğ�n�n 5 �nc�
maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4- (1) Bu Tebl�ğde geçen;
a) Atık ara depolama tes�s�: Atıkların atık �şleme tes�sler�ne ulaştırılmadan önce bu Tebl�ğde bel�rt�len sürede,

çevreye duyarlı ve güvenl� b�r şek�lde depolanmasını sağlayan ve ger� kazanım, bertaraf, atıktan türet�lm�ş yakıt
hazırlama, atık yakma ve/veya beraber yakma konularında çevre l�sansı bulunan atık �şleme tes�sler� tarafından
kurulan tes�s�,

b) Atık Ara Depolama L�sansı (AADL): Atık ara depolama tes�s�n�n �şlet�leb�lmes� �ç�n Çevre İz�n ve L�sans
Yönetmel�ğ� kapsamında ver�lecek l�sans belges�n�,

c) Atık üret�c�s�: AYY’n�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (j) bend�nde bel�rt�len atık üret�c�s�n�,
ç) AYY: 2/4/2015 tar�hl� ve 29314 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�n�,
d) Bakanlık: Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığını,
e) İl müdürlüğü: Çevre, şeh�rc�l�k ve �kl�m değ�ş�kl�ğ� �l müdürlüğünü,
f) Karekod: Güvenl�k ve �zleneb�l�rl�k özell�ğ� olarak atığın tek�lleşt�r�lmes�n� ve k�ş�selleşt�r�lmes�n� sağlayan

datamatr�ks t�p�nde barkodu,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Kurallar

Genel kurallar
MADDE 5- (1) Atık ara depolama tes�sler� ger� kazanım, bertaraf, atıktan türet�lm�ş yakıt hazırlama, atık

yakma ve/veya beraber yakma konularında çevre l�sansı bulunan atık �şleme tes�sler� tarafından kurulur ve
Bakanlıktan AADL almakla yükümlüdür.

(2) Atık ara depolama tes�sler�nde atıkların �nsan sağlığına ve çevreye r�sk oluşturmayacak şek�lde
depolanması ve atık �şleme tes�sler�ne güvenl� b�r şek�lde sevk�n� sağlayacak tedb�rler�n alınması esastır.

(3) Atık ara depolama tes�sler�nde 1/11/2022 tar�hl� ve 32000 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çevre
Yönet�m� H�zmetler� Hakkında Yönetmel�k gereğ� çevre yönet�m b�r�m� kurulması veya çevre danışmanlık
f�rmalarından çevre yönet�m� h�zmet� alınması zorunludur.

(4) Organ�ze sanay� bölgeler�nde, organ�ze sanay� bölgeler� yönet�m� tarafından münhasıran veya başka b�r
tüzel veya gerçek k�ş�l�k �le ortaklaşa kurulan atık ara depolama tes�sler� har�ç olmak üzere, atık ara depolama
tes�sler�n�n mülk�yet�n�n tes�s� �şleten gerçek veya tüzel k�ş�ye a�t olması veya en az altı yıl süre �le k�ralanmış olması
zorunludur.

(5) Atık ara depolama tes�sler�, atık �şleme tes�sler�n�n sınırları �çer�s�nde kurulamaz.
(6) Çevre l�sansı bulunan ger� kazanım, bertaraf, atıktan türet�lm�ş yakıt hazırlama, atık yakma ve/veya beraber

yakma tes�sler� sadece l�sans belgeler�ndek� atıkları almak ve tes�sler�nde �şlemek �ç�n atık ara depolama tes�s� kurar.
Bu tes�sler�n kapas�tes� atık �şleme tes�s�n�n kapas�te raporunda yer alan yıllık tüket�m kapas�tes�n�n �k� katını aşamaz.
Bu amaçla kurulan ara depolama tes�s�ne kabul ed�len atıklar başka b�r atık �şleme tes�s�ne gönder�lemez.

(7) Atıklar, b�r atık ara depolama tes�s�nden b�r başka atık ara depolama tes�s�ne gönder�lemez.
(8) Atık ara depolama tes�sler�nde depolama süres� atıkların m�ktarına bakılmaksızın, b�r yılı geçemez.
(9) Atık ara depolama tes�sler�nde patlayıcı atıkların ve radyoakt�f atıkların depolanmasına �z�n ver�lmez.
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(10) Atık ara depolama tes�sler� �ç�n 9/5/2010 tar�hl� ve 27576 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehl�kel�
Maddeler İç�n Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk S�gortalarına İl�şk�n Tar�fe ve Tal�mata göre tehl�kel� atık mal�
sorumluluk s�gortası yaptırılır.

(11) Atık ara depolama tes�sler� �ç�n Bakanlıkça bel�rlenen usul ve esaslara göre mal� tem�nat sunulur.
(12) Bu Tebl�ğ kapsamında yürütülen faal�yetler, tes�s�n açık ve kapalı depolama alanları, ac�l durum ve

güvenl�k önlemler�, k�ş�sel koruyucu donanım ve ek�pmanları ve havalandırma hususunda yürürlüktek� �ş sağlığı ve
güvenl�ğ� mevzuatında yer alan �lg�l� hükümlere uygun olmak zorundadır. Bunun �ç�n �ş sağlığı ve güvenl�ğ�
mevzuatına uygun olduğuna da�r �lg�l� resm� kurumdan alınan belge veya �ş sağlığı ve güvenl�ğ� uzmanı tarafından
düzenlenen rapor �braz ed�l�r.

(13) Atık ara depolama tes�sler�nde 27/11/2007 tar�hl� ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le
yürürlüğe konulan B�naların Yangından Korunması Hakkında Yönetmel�k hükümler�ne göre tedb�rler alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Özel Hükümler

Atık ara depolama tes�s� f�z�k� şartları
MADDE 6- (1) Atık ara depolama tes�sler�nde;
a) Atık kabul b�r�m� ve atık depolama alanları,
b) Yangın söndürme s�stemler�,
c) Boruların, hazne ve kapların tem�zlenmes� �ç�n tem�zleme s�stemler�,
ç) Taşan ve dökülen atıkların toplanması �ç�n yeterl� absorban, nötral�zan,
d) Tes�se kabul ed�lecek atık �çer�ğ�nde radyoakt�f madde bulunup bulunmadığının tesp�t� maksadıyla tes�s

g�r�ş�nde radyasyon panel�,
bulunması zorunludur.
(2) Atık ara depolama tes�sler�nde 31/12/2004 tar�hl� ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su K�rl�l�ğ�

Kontrolü Yönetmel�ğ� �le get�r�len yükümlülüklere uyulması zorunludur.
(3) Atık ara depolama tes�s�n�n zem�nde ve tek katlı olması zorunludur. Tes�s�n toplam kapalı depolama alanı

1000 m ’den az olamaz. Açık ve kapalı alanın depo tabanı sızdırmaz, tutuşmaz ve k�myasallara dayanıklı malzemeden
olmalıdır. Depo zem�n�n�n bel�rt�len hususlara uygun olduğuna da�r yapı denet�m f�rmasından veya ün�vers�teler�n
�nşaat mühend�sl�ğ� bölümler�nden veya �nşaat mühend�sler� odasından uygunluk alınır.

(4) Atık ara depolama tes�s�nde �ç ortam hava kal�tes�n� sağlayacak s�stem oluşturulur. Havalandırma s�stem�,
uçucu b�leş�kler, yanma sonucu ortaya çıkab�lecek k�rlet�c�ler, m�kroorgan�zma ve alerjenler�n, ortama ver�lecek
em�syonların ve kokunun tem�zlenmes�n� sağlayacak şek�lde kurulur ve �şlet�l�r.

(5) Atık ara depolama tes�sler�nde bulunan radyasyon panel�nden uyarı alınması durumunda, �lg�l� mevzuat
hükümler� uygulanır.

Atık ara depolama tes�s� �şletme esasları
MADDE 7- (1) Aşağıdak� tehl�kel� atıklar ayrı bölmelerde depolanır:
a) Patlayıcı özell�ğ� olan atıklar.
b) Toplam �çer�ğ� yaklaşık 0,5 m ’ten büyük olan yanıcı �çer�kl� basınçlı kutular.
c) Suyla temas ett�ğ�nde yanıcı gazlar çıkartan 30 kg’dan fazla tehl�kel� atıklar.
ç) 30 kg’dan fazla kend�l�ğ�nden yanıcı tehl�kel� atıklar.
(2) Herhang� b�r sızıntı ve dökülme hal�nde, su ve toprak k�rl�l�ğ�n�n önlenmes� �ç�n gerekl� tedb�rler alınır.
(3) B�rb�rler�yle reaks�yona g�reb�lecek atıkların depo alanı �çer�s�nde ayrı bölmelerde depolanması esastır.
(4) Atık ara depolama tes�sler�, tüm tes�s� 24 saat kayıt altına alacak şek�lde kamera s�stem� kurmakla

yükümlüdür. Kameralar tüm depoyu görecek şek�lde b�r veya b�rden fazla sayıda, uzaktan er�ş�m sağlanab�lecek
şek�lde kurulur. Kameralar, tüm g�r�ş-çıkış yerler�n� görecek ve kör nokta kalmayacak şek�lde konumlandırılır. Kayıtlar
en az üç ay süreyle saklanır.

(5) Atık üret�c�s� atık ara depolama tes�s�ne göndereceğ� tüm atıkların ambalajlarını ve/veya konteynerler�n�
Bakanlığın ver� s�stem� doğrultusunda karekod �le et�ketler. Karekod s�stem�ne da�r esaslar Bakanlıkça bel�rlen�r.

(6) Ek-2’de tanımlanan şek�lde et�ket�/karekodu olmayan atıklar tes�se kabul ed�lemez.
(7) Tes�se kabul sırasında güvenl�k b�lg� formu veya AYY’n�n 11 �nc� maddes�ne göre AYY’n�n Ek-3/B Anal�z�

sunulur. İht�yaç duyulması hal�nde, atık ara depolama tes�s�nce atığın bel�rt�len atık olup olmadığına yönel�k
doğrulama testler� yapılır/yaptırılır. Atıkların anal�z�nde aşağıdak� k�myasal �çer�kler� ve f�z�ksel özell�kler� d�kkate
alınır:

a) Ağır metal konsantrasyonları.
b) İnorgan�k k�rlet�c�ler�n konsantrasyonu.
c) Organ�k k�rlet�c�ler�n konsantrasyonu.
ç) Atıkların katı, sıvı, gaz, parlama noktası, donma noktası ve pH parametreler� �çeren f�z�ksel özell�kler�n

tanımları.
(8) Tes�se dökme atık kabul ed�lmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
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Çeş�tl� ve Son Hükümler
Denet�m ve �zleme
MADDE 8- (1) Atık ara depolama tes�sler�, bu Tebl�ğ hükümler�ne uyulup uyulmadığının tesp�t� amacıyla �l

müdürlüğü tarafından b�r takv�m yılı �çer�s�nde en az b�r kez denetlen�r.
(2) Atık ara depolama tes�sler� Bakanlığın hazırladığı çevr�m�ç� programlara kayıt olmak, tes�s�ne kabul ett�ğ�

ve atık �şleme tes�s�ne gönderd�ğ� atıkların kütle-denge b�lg�s�n� hazırlamak ve çevr�m�ç� programı kullanarak b�ld�r�m
yapmakla yükümlüdür.

Atık ara depolama tes�sler�n�n kapatılması
MADDE 9- (1) Atık ara depolama tes�s�, �l müdürlüğünden kapatma planı onayı alınmadan kapatılamaz.
(2) Atık ara depolama tes�s�n�n, sah�b� tarafından kapatılmak �stenmes� ve/veya resen Bakanlıkça/�l

müdürlüğünce kapatılmasına karar ver�lmes� hal�nde, Ek-3’te yer alan kapatma planı formatına uygun olarak
hazırlanan kapatma planı tes�s sah�b� tarafından �l müdürlüğüne sunulur ve onay alınır.

(3) Sunulan kapatma planı kapsamında �l müdürlüğünce yer�nde �nceleme yapılır. Kapatma planında eks�kl�k
tesp�t ed�lmes� durumunda, tesp�t ed�len eks�kl�kler �l müdürlüğünün bel�rleyeceğ� süre �çer�s�nde tamamlanır ve tekrar
onaya sunulur. Eks�kl�k bulunmaması/g�der�lmes� hal�nde �l müdürlüğü tarafından kapatma planı onaylanır.

(4) Onaylanan kapatma planına göre tes�ste bulunan atıkların yönet�m� sağlanır. Atıkların onaylı kapatma
planına göre atık �şleme tes�sler�ne gönder�lmes� ve çevr�m�ç� kütle-denge b�ld�r�mler�n�n tamamlanması sonrasında �l
müdürlüğüne başvurulur ve �l müdürlüğünce yer�nde tesp�t yapılır.

(5) İl müdürlüğü tarafından yer�nde tesp�t yapılarak kapatma sürec�n�n tamamlandığı Bakanlığa b�ld�r�l�r ve
tes�s�n çevre l�sansı Bakanlık tarafından �ptal ed�l�r.

İdar� yaptırım
MADDE 10- (1) Bu Tebl�ğde bel�rt�len şartlara uyulmaması hal�nde, 2872 sayılı Kanun uyarınca yaptırımlar

uygulanır.
Tem�nat
MADDE 11- (1) Atık ara depolama tes�sler�, �şletme sırasında ve/veya �şletme sonrasında doğab�lecek çevresel

zararların g�der�lmes� ve tes�ste depolanan atıkların n�ha� bertarafı maksadıyla 5.000.000 TL’l�k kes�n ve süres�z mal�
tem�nat mektubunu Bakanlığa sunar. Mal� tem�natlar her yıl yen�den değerleme oranında artırılır.

Yürürlükten kaldırılan tebl�ğ
MADDE 12- (1) 26/4/2011 tar�hl� ve 27916 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Ara Depolama Tes�sler�

Tebl�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.
Mevcut çevre l�sanslı atık ara depolama tes�sler�
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebl�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce çevre �z�n ve l�sans belges� almış atık ara

depolama tes�sler�;
a) Mevcut çevre �z�n ve l�sans belgeler�n�n geçerl�l�k süreler�n�n sonuna kadar faal�yetler�ne devam edeb�l�r.
b) Bu Tebl�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren üç ay �çer�s�nde mal� tem�natlarını bu Tebl�ğ hükümler�ne

göre düzenleyerek Bakanlığa sunar.
c) 31/12/2023 tar�h� �t�barıyla tes�sler�ne Ek-1’de yer alan atık kodlarından farklı kodda atıkları kabul edemez,

söz konusu atıklardan 31/12/2023 tar�h�nden önce kabul ed�lenler� �se l�sans süres�n� aşmamak koşuluyla 31/3/2024
tar�h�ne kadar çevre l�sanslı atık �şleme tes�sler�ne gönder�r.

(2) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len hükümlere uyulmaması durumunda dokuzuncu madde çerçeves�nde kapatma planı
sunularak �ş ve �şlemler yürütülür ve çevre �z�n ve l�sans belges� �ptal ed�l�r.

Atıkların tak�b�
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Karekod s�stem� uygulamaya geç�nceye kadar, tüm atıklar �ç�n, Ek-2’de ver�len

Taşıma ve Ambalaj Et�ket Formu kullanılır. Karekod �le et�ketlenm�ş atıklar, tes�ste önceden bulunan d�ğer atıklardan
ayrı olarak depolanır.

Yürürlük
MADDE 13- (1) Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 14- (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanı yürütür.
 

Ekler� �ç�n tıklayınız
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