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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 5 �nc� maddes�n�n dördüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“(4) EK-1’de yer almadığı �ç�n toplama ayırma tes�s�ne gönder�lemeyen atıklar, �lg�l� mevzuata uygun olarak;
toplama ayırma tes�s� har�c�ndek� d�ğer ön �şlem yapan tes�sler �le ara depolama, ger� kazanım veya bertaraf faal�yet�
yapan atık �şleme tes�sler�ne gönder�l�r.”

MADDE 2- Aynı Yönetmel�ğ�n 9 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (�) bend� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“�) Sanay� bölgeler�, sanay� s�teler� ve benzer� yönet�m alanları g�b� g�r�ş çıkışları kontrol altına alınmış
alanlarda kurulu olan tes�slerde, (a) bend�nde bel�rt�len etrafının yapı malzemes� �le kalıcı olarak çevr�l� olması şartı
aranmaz. Bu alanların 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 sınırları �çer�s�nde tes�slere h�zmet
vermek amacıyla kantar olması durumunda (ı) bend�nde bel�rt�len kantar bulundurma şartı aranmaz.”

MADDE 3- Aynı Yönetmel�ğ�n 10 uncu maddes�n�n �k�nc� fıkrasının (a) ve (b) bentler� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“a) Atıkların beklet�leceğ� alanlar meteoroloj�k olayların etk�ler�ne karşı 9 uncu madden�n b�r�nc� fıkrasının (a)
bend�nde bel�rt�ld�ğ� şek�lde en az üç tarafı yapı malzemes� �le kalıcı olacak şek�lde kapatılır. Atıkların beklet�leceğ�
alanların üzer�n�n kapalı olması gerekmez. Atık kabul alanlarında atıklar,  her yönden sızdırmazlığı sağlanmış,
meteoroloj�k olayların etk�ler�ne karşı korunaklı ve kapalı; tank, konteyner, IBC tank ve benzer� ek�pmanlarda da
depolanab�l�r.

b) Atık kabul b�r�mler�nde yangına ac�l müdahale durumunda �tfa�ye araçlarının engellenmeden geçmes�ne
yetecek gen�şl�kte alan bırakılır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmel�ğ�n 13 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�nde yer alan “benzer� yönet�m
alanlarında” �bares� “benzer� yönet�m alanları g�b� g�r�ş çıkışları kontrol altına alınmış alanlarda” olarak
değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 5- Aynı Yönetmel�ğ�n EK-1’�nde yer alan “17 04 11” atık koduna a�t satır yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6- Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 7- Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanı yürütür.

 
 


