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YÖNETMELİK
Çevre ve Orman Bakanlığından:
ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel ğ n amacı; atıkların düzenl depolama yöntem le bertarafı sürec nde;
a) Oluşab lecek sızıntı sularının ve depo gazlarının toprak, hava, yeraltı suları ve yüzeysel suların üzer ndek
olumsuz etk ler n n asgar düzeye nd r lerek çevre k rl l ğ n n önlenmes ne,
b) Atıkların türüne göre uygun depo tabanı tekn k tasarımlarının yapılması ve düzenl depolama tes sler n n
nşa ed lmes ne,
c) Düzenl depolama tes sler ne atık kabulü şlemler ne,
ç) Düzenl depolama tes sler n n şlet lmes , kapatılması le kapatma sonrası kontrol ve bakım süreçler ne,
d) İşletme, kapatma ve kapatma sonrası bakım süreçler nde sera etk s de dâh l olmak üzere çevre ve nsan
sağlığı açısından r sk teşk l edeb lecek olumsuzlukların önlenmes ne,
e) Mevcut düzenl depolama tes sler n n ıslahı, kapatılması ve kapatma sonrası bakım süreçler ne
l şk n tekn k ve dar hususlar le uyulması gereken genel kuralları bel rlemekt r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel k, düzenl depolama tes sler ne l şk n tekn k esaslar le atıkların düzenl
depolama tes sler ne kabulü ve atıkların düzenl depolanmasına l şk n usul ve esaslar le alınacak önlemler , yapılacak
denet mler ve tab olunacak sorumlulukları kapsar.
(2) Ancak;
a) 31/5/2005 tar hl ve 25831 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toprak K rl l ğ n n Kontrolü
Yönetmel ğ n n üçüncü bölümünde yer alan ham çamur, stab l ze arıtma çamuru ve kompostun gübreleme veya
toprak y leşt rme amacıyla toprağa uygulanmasında,
b) İnert atıkların alan ıslahı, restorasyon veya dolgu amaçlı ve düzenl depolama tes sler nde nşaat amaçlı
kullanımında,
c) Su kanalları açılırken çıkarılan tehl kes z d p çamuru le yatak ve alt katman toprağı da dâh l olmak üzere
yüzeysel sulardak tehl kes z n tel kl çamurların, çıkarıldığı yere doldurulmasında,
ç) Sadece h zmet verd ğ adanın atıklarının kabul ed lmes ve bu tes ste depolanan atıkların türler n ve
m ktarlarını gösteren kayıtların tutularak bu kayıtların Bakanlığa yıllık olarak sunulması kaydı le, adalarda bulunan
ve sadece bulunduğu adada oluşan tehl kes z ve nert atıkların bertarafı amacıyla kullanılan tek düzenl depolama
tes s olma özell ğ ne sah p, toplam kapas tes 15000 tonu aşmayan veya depolanan atık m ktarı 1000 ton/yıl’ı
aşmayan düzenl depolama tes sler nde,
d) Sadece h zmet verd ğ zole yerleş m yer n n atıklarının kabul ed lmes ve bu tes ste depolanan atıkların
türler n ve m ktarlarını gösteren kayıtların tutularak bu kayıtların Bakanlığa yıllık olarak sunulması kaydı le, zole
yerleş mlerde bulunan ve sadece bu yerleş mlerde oluşan tehl kes z ve nert atıkların bertarafı amacıyla kullanılan
düzenl depolama tes sler nde,
e) Yeraltı depolama sahalarında,
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f) Taş ocağı faal yetler le m neral kaynakların aranması, çıkarılması ve şlenmes sonucu oluşan nert
atıkların depolanmasında
5/7/2008 tar hl ve 26927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönet m Genel Esaslarına İl şk n
Yönetmel ğ ne aykırı olmamak kaydı le bu Yönetmel k hükümler uygulanmaz.
(3) 3/7/2005 tar hl ve 5393 sayılı Beled ye Kanununda yer alan atıkların düzenl depolanmasına l şk n
hükümler saklıdır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel k; 9/8/1983 tar hl ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8, 11 ve 12 nc maddeler
le 1/5/2003 tar hl ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşk lat ve Görevler Hakkında Kanunun 9 uncu
maddes ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel kte geçen;
a) Alarm sev yes : Menbada depolama başlamadan öncek yeraltı suyu kal tes le mansapta depolama devam
ederken yeraltı suyu kal tes arasındak farkı,
b) Atık: Atık Yönet m Genel Esaslarına İl şk n Yönetmel ğ n 4 üncü maddes nde tanımlanan tüm madde
veya malzemey ,
c) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,
ç) Beled ye atığı: Atık Yönet m Genel Esaslarına İl şk n Yönetmel ğ n Ek–IV’ün y rm nc bölümünde
tehl kes z olarak sınıflandırılan ve evlerden kaynaklanan ya da çer k veya yapısal olarak benzer olan atıkları,
d) B yobozunur atık: Oks jens z veya oks jenl ortamda bozunmaya uğrayab len gıda, bahçe atıkları, kâğıt ve
karton g b atıkları,
e) Depo gazı: Depolanan atıklardan oluşan gazı,
f) Düzenl depolama tes s (DDT): Atıkların oluştuğu tes s ç nde ger kazanım, ön şlem veya bertarafa
gönder lmek üzere geç c depolandığı b r mler, atığın ger kazanım veya ön şleme tab tutulmak amacıyla üç yıldan
daha kısa sürel ara depolandığı tes sler le atığın bertaraf şlem ne tab tutulmak üzere b r yılı geçmeyecek şek lde ara
depolandığı tes sler har ç olmak üzere atıkların yeraltı veya yer üstünde bel rl tekn k standartlara göre bertaraf
ed ld ğ sahaları,
g) Eluat: Laboratuvarda özütleme test yle elde ed len çözelt y ,
ğ) Hücre: Farklı tür atıkların aynı lotta depolanmasının uygun olduğu durumlarda, lot ç nde atıkların
b rb r yle temasını engelleyecek önlemler n alındığı b r mler ,
h) İl çevre ve orman müdürlüğü: Düzenl depolama tes s n n bulunduğu yer n l çevre ve orman müdürlüğü
veya müdürlükler ,
ı) İnert atık: F z ksel, k myasal veya b yoloj k olarak öneml derecede herhang b r değ ş me uğramayan,
çözünmeyen, yanmayan, f z ksel veya k myasal olarak reaks yona g rmeyen, b yoloj k bozunmaya uğramayan veya
temas ett ğ maddeler çevreye veya nsan hayatına zarar verecek şek lde etk lemeyen ve toplam sızıntı kab l yet ve
ekotoks s tes önems z m ktarda olan, özell kle yüzeysel su ve yeraltı suyu k rl l ğ tehl kes yaratmayan atıkları,
) İşletmec : Düzenl depolama tes s n n hazırlanmasından kapatılması sonrası bakım sürec ne kadar
değ şeb len, tes sten sorumlu beled ye, gerçek ya da tüzel k ş y ,
j) İzole yerleş m: Nüfusu 500’den fazla olmayan ve k lometrekarede en fazla beş k ş n n yaşadığı yerleş m
b r mler n , k lometrekarede en az 250 k ş yaşayan ve en yakın yerleş m b r m ne ulaşım mesafes en az 50 km olan
veya yılın öneml b r bölümünde hava şartları neden yle karayolu le ulaşımı zor olan yerleş m b r mler n ,
k) Kanun: Çevre Kanununu,
l) L sans: Düzenl depolama tes sler ne 29/4/2009 tar hl ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre
Kanununca Alınması Gereken İz n ve L sanslar Hakkında Yönetmel ğe göre ver len çevre l sansını,
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m) Lot: Düzenl depolama tes s n n etk n kullanılması amacıyla n ha dolum hacm bel rl , altyapısı bu
Yönetmel k hükümler ne göre nşa ed lm ş olan düzenl depolama tes s bölümler n ,
n) Ön şlem: Ayırma şlem dâh l olmak üzere atıkların hacm n veya tehl kel l k özell kler n azaltmak,
yönet m n kolaylaştırmak veya ger kazanımını artırmak amacıyla atığa uygulanan f z ksel, ısıl, k myasal veya
b yoloj k şlemlerden b r veya b rkaçını,
o) Özütleme: Toprak, k rlenm ş toprak, çamur, çökelt , kompost, atık veya nşaat malzemeler g b katı
maddeler ç ndek b leşenler n f z ksel, k myasal veya b yoloj k şlemlerle su fazına geç r lmes n ,
ö) Sah p: Atığın üret c s n veya atığı f len el nde bulunduran gerçek veya tüzel k ş y ,
p) Sıvı atık: Atıksular dâh l ancak arıtma çamuru har ç olmak üzere, akışkan özell k gösteren atıkları,
r) Sızıntı suyu: Depolanan atıklardan süzülen ve depolama sahasından kaynaklanan sıvıyı,
s) Tehl kel atık: 14/3/2005 tar hl ve 25755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehl kel Atıkların Kontrolü
Yönetmel ğ n n 4 üncü maddes nde tanımlanan atıkları,
ş) Tehl kes z atık: Tehl kel atık tanımına g rmeyen atıkları,
t) Tes s sah b : Aynı zamanda tes s n şletmec s de olab len, düzenl depolama tes s n n mülk yet ne sah p
gerçek veya tüzel k ş y ,
u) Yeraltı depolama: Tuz veya potasyum madenler g b der n jeoloj k boşluklarda atıkların kalıcı olarak
depolanmasını
fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Düzenl Depolama Tes sler yle İlg l Genel Hükümler
Düzenl depolama tes sler n n sınıflandırılması
MADDE 5 – (1) Düzenl depolama tes sler aşağıdak şek lde sınıflandırılır:
a) I. sınıf düzenl depolama tes s : Tehl kel atıkların depolanması ç n gereken altyapıya sah p tes s.
b) II. sınıf düzenl depolama tes s : Beled ye atıkları le tehl kes z atıkların depolanması ç n gereken altyapıya
sah p tes s.
c) III. sınıf düzenl depolama tes s : İnert atıkların depolanması ç n gereken altyapıya sah p tes s.
Düzenl depolama tes sler nde genel olarak alınacak önlemler
MADDE 6 – (1) Depolama tes s nden kaynaklanab lecek olumsuz etk ler asgar düzeye nd rmek ç n tes s;
a) Koku ve tozların çevreye yayılmasını,
b) Rüzgârın etk s yle kâğıt, naylon torba ve nce plast k g b atıkların yayılmasını,
c) Gürültü ve traf k yoğunluğunu,
ç) Kuşlar, haşerat, böcek ve d ğer hayvanların alanda üremes ve alandak patojenler çevreye taşımasını,
d) Havada depo gazından kaynaklanan tabakalaşma ve aerosoller n oluşumunu,
e) Yangın ht mal n
azaltacak ve tes s çevres ne etk ler n önleyecek b ç mde donatılır.
(2) İşletme aşamasında depolama tes s ne kabul ed len atıklar, sahanın yapısal sağlamlığını bozmayacak, ç ve
dış şevlerde kayma ve yıkılmalara neden olmayacak güvenl k düzey nde depolanır. Zem n stab l tes n n geç r ms zl k
tabakasına zarar vermeyecek n tel kte olması sağlanır.
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(3) Atıkların depolama çalışmaları sırasında, şev stab l tes n ve araçlarla mak neler n kolayca manevra
yapab lmeler n sağlamak ç n lot şev eğ m ve atık hücres n n şev eğ m azam 1/3 olacak şek lde yapılır. Atığı get ren
araçların geç şler drenaj s stem ne zarar vermeyecek şek lde planlanır.
(4) Depolama tes s , z ns z g r şler engelleyecek şek lde çevre ç t ve g r ş kapısı le donatılarak emn yet
altına alınır. Tes ste z ns z atık boşaltımını engelleyecek kontrol mekan zması oluşturulur.
Düzenl depolama tes sler nde toprak ve suların korunması ç n su kontrolü ve sızıntı suyu yönet m
MADDE 7 – (1) Düzenl depolama tes s n n yer seç m ve tasarımı, toprağın, yüzeysel suların ve yeraltı
sularının k rlenmes n önleyecek şek lde yapılır ve 16 ncı maddede bel rt len hususlar uygulanır. Kapatma sonrası
aşamada bu korumanın sağlanması ç n se 17 nc maddede bel rt len yapı teşk l ed l r.
(2) I. sınıf ve II. sınıf düzenl depolama tes sler ç n sahanın özell kler ve meteoroloj k şartlar d kkate
alınarak;
a) Depolama sahasına yağıştan kaynaklanan yüzeysel suların g rmes n engellemek,
b) Sızıntı suyu toplama s stem ne yağış suyu g rmes n asgar düzeye nd rmek,
c) Yüzeysel suların ve/veya yeraltı sularının depolanmış atığa temasını engellemek,
ç) K rlenm ş suları ve sızıntı suyunu toplamak,
d) Depolama sahasında toplanmış k rlenm ş suları ve sızıntı suyunu 31/12/2004 tar hl ve 25687 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Su K rl l ğ Kontrolü Yönetmel ğ doğrultusunda deşarj standartlarına uygun hâle get rmek ç n
arıtmak
amacıyla önlemler alınır.
(3) Beled ye atıklarının depolandığı düzenl depolama tes sler nde, Bakanlık tarafından herb r düzenl
depolama tes s bazında tes s n kurulacağı bölgen n kl m koşulları ve meteoroloj k özell kler d kkate alınarak sızıntı
suyunun yönet m nde aşağıdak uygulamalar ç n z n ver leb l r:
a) Sızıntı suyu, drenaj s stem le dengeleme havuzlarında toplanarak Bakanlıkça bel rlenecek süre ç n
depolama sahasına ger dev r ett r l r.
b) Düzenl depolama sahasının şlet lmes sırasında ölçüm, gözlem veya modelleme yoluyla bel rlenen m ktarı
d kkate alınarak gerekl l ğ ortaya çıktığında sızıntı suyu, Su K rl l ğ Kontrolü Yönetmel ğ doğrultusunda deşarj
standartlarına uygun hâle get rmek ç n arıtılır.
(4) Sahada sel, taşkın g b yağış sularından ve yüzeysel sulardan kaynaklı olumsuzlukları engelleyecek
önlemler n alınması kaydıyla III. sınıf düzenl depolama tes sler ç n bu madde hükümler uygulanmaz. Ancak
Bakanlıkça gerekl görülmes hal nde bu tes slerde, yeraltı suyunun kontrolü ve zlenmes ç n gerekl tedb rler alınır
ve bu madden n k nc fıkrasında bel rt len s stemler kurulur.
Düzenl depolama tes sler nde depo gazı yönet m
MADDE 8 – (1) Depolama tes s nde oluşan gazların b r kmes n ve toplanmasını kontrol altına almak
amacıyla 17 nc maddede bel rt len önlemler alınır. Depolama tes s ndek gazların toplanması, şlenmes ve
kullanılması şlemler çevre ve nsan sağlığına zarar vermeyecek şek lde yapılır.
(2) B yobozunur atıkları kabul eden tüm düzenl depolama tes sler nde gazlar toplanıp doğrudan veya
şlenerek enerj üret m nde kullanılır. Elde ed len depo gazının, enerj üret m nde kullanılmasının ekonom k olmaması
hal nde depo gazı meşalelerde yakılır.
Düzenl depolama tes sler ne kabul ed lmeyecek atıklar ve atık şleme
MADDE 9 – (1) Düzenl depolama tes sler nde bertaraf ed lecek b yobozunur atık m ktarının azaltılması
esastır. Bakanlık bu hususla lg l gerekl önlemler alır.
(2) Aşağıdak atıklar düzenl depolama tes sler ne kabul ed lmez:
a) Sıvı atıklar,
http://www.resm gazete.gov.tr/esk ler/2010/03/20100326-13.htm

4/7

18.01.2019

Başbakanlık Mevzuatı Gel şt rme ve Yayın Genel Müdürlüğü

b) Atık Yönet m Genel Esaslarına İl şk n Yönetmel ğ n EK–III A’sında tanımlanan; patlayıcı, aşındırıcı,
oks tley c , yüksek tutuşma ve yanma özell ğ gösteren atıklar,
c) Atık Yönet m Genel Esaslarına İl şk n Yönetmel ğ n EK–III A’sında H 9 enfeks yon yapıcı olarak
tanımlanan, herhang b r ön şleme tab tutulmamış tıp ve veter nerl k kuruluşlarından kaynaklanan tıbb atıklar,
ç) Atık Yönet m Genel Esaslarına İl şk n Yönetmel ğ n EK–III A’sında sıralanan özell klerden herhang b r n
gösteren, nsan veya çevre üzer ndek etk ler b l nmeyen, araştırma ve gel şt rme ya da eğ t m faal yetler nden
kaynaklanan tanımlanmamış veya yen k myasal maddeler,
d) 25/11/2006 tar hl ve 26357 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ömrünü Tamamlamış Last kler n Kontrolü
Yönetmel ğ kapsamında yer alan kullanılmış last kler ,
e) Ek–2’de ver len atık kabul kr terler n sağlamayan d ğer atıklar.
(3) Atık kabul kr terler n sağlamak üzere atıklar seyrelt lmez veya karıştırılmaz.
Sınıflarına göre düzenl depolama tes sler ne kabul ed lecek atıklar
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmel ğ n hedefler doğrultusunda şlenmeler sonucu prat k b r fayda sağlanmayan
atıklar le tekn k olarak şlenmeler ve değerlend r lmeler mümkün olmayan nert atıklar har ç olmak üzere atıklar, ön
şleme tab tutulmadan düzenl depolama tes sler ne kabul ed lmez.
(2) Düzenl depolama tes sler ne atık kabulünde, atığın hang sınıf depolama tes s nde bertaraf ed leceğ n n
bel rlenmes amacıyla Ek–1’de l stelenen kr terler, numune alma ve anal z yöntemler kullanılır.
(3) I. sınıf düzenl depolama tes sler ne sadece Ek–2’de I. sınıf düzenl depolama tes sler ç n ver len
kr terlere uyan tehl kel atıklar kabul ed l r.
(4) II. sınıf düzenl depolama tes sler nde aşağıdak atıklar depolanır:
a) Beled ye atığı,
b) Ek–2’de II. sınıf düzenl depolama tes sler ç n ver len kr terlere uyan değ ş k kaynaklı tehl kes z atıklar,
c) (b) bend nde bel rt len tehl kes z atıklarla aynı özütleme özell kler ve davranışları gösteren ve Ek–2’de II.
sınıf düzenl depolama tes sler ç n ver len kr terlere uyan, katılaştırılmış veya camlaştırılmış atıklar g b reakt f
olmayan ve kararlı tehl kel atıklar,
ç) (c) bend nde bel rt len reakt f olmayan ve kararlı tehl kel atıklar, ayrı b r lotta veya hücrede d ğer atıklar le
karışmayacak şek lde depolanır.
(5) III. sınıf düzenl depolama tes sler nde sadece nert atıklar depolanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
L sans
L sans başvurusu
MADDE 11 – (1) Düzenl depolama tes sler ç n tes s n bulunduğu beled yeden usulüne göre alınmış z n
veya ruhsat üzer ne Bakanlıktan l sans alınması zorunludur. Bu amaçla;
a) Düzenl depolama tes s kurmak steyen gerçek ve tüzel k ş ler, öncel kle kuracakları tes s n bu Yönetmel k
ve d ğer hukuk ve tekn k düzenlemelerde stenen şartları yer ne get reb leceğ n göster r, mal f z b l tey de çeren ve
Atık Yönet m Genel Esaslarına İl şk n Yönetmel ğ n 8 nc maddes nde bel rt len atık yönet m planıyla uyumlu
olduğunu göster r raporu, Bakanlığa sunmakla ve uygun görüş almakla yükümlüdür.
b) Çevresel etk değerlend rmes sürec olumlu olarak tamamlanan ve uygulama projes Bakanlıkça onaylanan
tes s n nşaatı, uygulama projes ve tekn k şartnames ne uygun olarak Bakanlığın bel rled ğ usulde denetlenerek
tamamlanır.
c) İnşaat süres nce Bakanlığa sunulacak denetleme raporları ve şletme planı Bakanlıkça onaylanan tes s,
Düzenl Depolama Tes s Proje Onay Belges le Bakanlığa Çevre Kanununca Alınması Gereken İz n ve L sanslar
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Hakkında Yönetmel k hükümler ne göre geç c faal yet belges ç n müracaat eder. Geç c faal yet zn süres
çer s nde Bakanlığa sunulacak zleme raporları ve kapatma planı le l sans müracaatı değerlend r l r.
Düzenl depolama tes sler ne l sans ver lmes
MADDE 12 – (1) Beled yece ruhsatı ver lm ş olan tes s n geç c faal yet zn süres çer s nde zleme
raporlarının değerlend r l p uygunluğunun bel rlenmes hâl nde Bakanlıkça l sans ver l r. L sansın süres , yen lenmes ,
devr , askıya alınması ve ptal şlemler Çevre Kanununca Alınması Gereken İz n ve L sanslar Hakkında Yönetmel k
hükümler ne göre yürütülür.
İşletme koşulları
MADDE 13 – (1) L sans almak ç n aşağıdak şletme koşullarının sağlanması gerek r:
a) Düzenl depolama tes s n n şlet lmes nde çalışacak tekn syen, tekn ker ya da mühend s olan saha
görevl ler , Bakanlıkça ver lecek saha yönet m ve şletme sert f kasına sah p olmak zorundadır. Düzenl depolama
tes s şletmec ler n n ve personel n n per yod k olarak meslek ç eğ t m şletmec tarafından sağlanır.
b) İşletmec , tes ste kazaları önlemek ve olası kazaların etk ler n azaltmak ç n gereken önlemler almakla
yükümlüdür.
c) İşletmec , tes ste bu Yönetmel ğ n beş nc bölümünde açıklanan şletme koşulları le altıncı bölümde
açıklanan zleme ve kontrol şlemler ne l şk n s stem oluşturmakla yükümlüdür.
ç) I. Sınıf düzenl depolama tes s n n sah b veya şletmec s , bertaraf şlemler başlamadan önce bu
Yönetmel k hükümler n karşılayacak şek lde tes s n nşası, şletmes , kapatılması ve kapatma sonrası bakımı sırasında
olası herhang b r kazanın üçüncü şahıslara vereb lecekler zararlara karşı mal sorumluluk s gortası yaptırmakla
yükümlüdür.
(2) L sans almış olan düzenl depolama tes s şletmec ler tes s n şletme koşulları, zleme ve kontrol planına
uygun olarak yapılan tes sle lg l ölçüm ve anal z sonuçları le lg l mevzuata uygun olarak şlet ld ğ ne l şk n b lg
ve belgeler çeren raporları b r yılı aşmayacak şek lde l sans belges nde bel rlenen per yotlarda Bakanlığa
raporlamakla yükümlüdür.
(3) Beled ye atıklarının düzenl depolandığı tes sler ç n k nc fıkrada bel rt len raporlama, tes s n bulunduğu
beled yeye de bel rlenen per yotlarda yapılır.
L sans belges çer ğ
MADDE 14 – (1) Atık Yönet m Genel Esaslarına İl şk n Yönetmel ğ n 9 uncu maddes gereğ nce düzenl
depolama tes sler ne ver lecek l sans belges n n ek nde aşağıdak b lg ler yer alır:
a) Düzenl depolama tes s nde depolanmasına z n ver len atıkların Atık Yönet m Genel Esaslarına İl şk n
Yönetmel ğ n EK IV’ünde ver len atık kodlarına göre l stes ,
b) Düzenl depolama tes s n n lot sayısı, yüzey alanı, her b r lotta depolanması öngörülen yaklaşık atık m ktarı
le tes ste depolanacak yaklaşık toplam atık m ktarı,
c) Atık depolama tes s hazırlık şartları, atık depolama şlemler , kontrol ve zleme şartları, zleme koşullarını
çerecek şek lde kapatma ve kapatma sonrası bakım şlemler le lg l şartlar,
ç) Depolanan atıkların türler , m ktarları, kaynakları; kontrol ve zleme şartlarına st naden yapılan şlemler ve
şletme hakkındak b lg ler n Bakanlığa raporlanması ç n b r yılı aşmayacak şek lde bel rlenen raporlama per yodu.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Düzenl Depolama Tes sler n n İnşaatı
Yer seç m
MADDE 15 – (1) Düzenl depolama tes s sınırlarının yerleş m b r mler ne uzaklığı I. sınıf düzenl depolama
tes sler ç n en az b r k lometre, II. sınıf ve III. sınıf düzenl depolama tes sler ç n se en az k yüz ell metre olmak
zorundadır.
(2) Ayrıca, düzenl depolama tes s n n yer seç m nde;
http://www.resm gazete.gov.tr/esk ler/2010/03/20100326-13.htm
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a) Düzenl depolama tes s n n hava ulaşım güvenl ğ n etk ley p etk lemed ğ ,
b) Orman alanları, ağaçlandırma alanları, yaban hayatı ve b tk örtüsünün korunması g b özel amaçlarla
koruma altına alınmış alanlara uzaklığı,
c) Bölgede bulunan yeraltı ve yüzeysel su kaynakları ve koruma havzalarının durumu, yeraltı su sev yes ve
yeraltı suyu akış yönler ,
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