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26 Aralık 2019 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30990

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 3 üncü maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k; 9/8/1983 tar�hl� ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 �nc�, 11 �nc� ve 12 nc�
maddeler� �le 10/7/2018 tar�hl� ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 97 nc� ve 103 üncü maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmel�ğ�n 2 nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasında yer alan “5/7/2008 tar�hl� ve 26927 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönet�m� Genel Esaslarına İl�şk�n Yönetmel�ğ�ne” �bares� “2/4/2015 tar�hl� ve
29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�ne” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 3 – Aynı Yönetmel�ğ�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b), (c), (ç), (h), (l) ve (s) bentler�
aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“b) Atık: Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�n�n 4 üncü maddes�nde tanımlanan tüm madde veya malzemey�,
c) Bakanlık: Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığını,
ç) Beled�ye atığı: Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�n�n EK-4’ünün y�rm�nc� bölümünde tehl�kes�z olarak

sınıflandırılan ve evlerden kaynaklanan ya da �çer�k veya yapısal olarak benzer olan atıkları,”
“h) İl müdürlüğü: Çevre ve şeh�rc�l�k �l müdürlüğünü,”
“l) L�sans: Düzenl� depolama tes�sler�ne 10/9/2014 tar�hl� ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre

İz�n ve L�sans Yönetmel�ğ�ne göre ver�len çevre l�sansını,”
“s) Tehl�kel� atık: Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�n�n EK-3/A’sında yer alan tehl�kel� özell�klerden b�r�n� ya da

b�rden fazlasını taşıyan, aynı Yönetmel�ğ�n EK-4’ünde altı hanel� atık kodunun yanında yıldız (*) �şaret� bulunan
atıkları,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmel�ğ�n 5 �nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 5 – (1) Düzenl� depolama tes�sler� bu Yönetmel�ğ�n Ek-2’s�nde yer alan sınır değerlere göre I, II ve

III üncü sınıf olarak sınıflandırılır. Beled�ye atıkları, II. sınıf düzenl� depolama tes�s�nde bertaraf ed�l�r.
(2) Sıvı atıklar har�ç olmak üzere; dışarıdan atık almamak kaydıyla sadece kend� tes�s�nde oluşan term�k

santral küller�, proses atıkları ve benzer� atıkların sulu olarak bertaraf ed�leceğ� depolama tes�sler� �ç�n bu Yönetmel�k
maddeler�ne �lave olarak Ek-6’da yer alan �şlemler uygulanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmel�ğ�n 6 ncı maddes�n�n üçüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(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. Şev eğ�m�ne �l�şk�n esaslar Bakanlıkça
bel�rlen�r. Açık ocak �şletmes� yöntem�yle üret�m yapılan, Maden Kanunu ve Maden Yönetmel�ğ�ne uygun olarak terk
ed�len veya maden rezerv� b�ten alanlarda ve/veya maden üret�m� b�ten ve çevreyle uyumlu hale get�r�lmes� gereken
alanlarda, Maden ve Petrol İşler� Genel Müdürlüğü, Val�l�k, İl Özel İdares� ve mülk�yet�ne göre �lg�l�
kurum/kuruluşların uygun görüşler� doğrultusunda III. sınıf düzenl� depolama tes�s� �nşa ed�lmes� durumunda;
uygulama projeler�nde basamak gen�şl�ğ�, basamak yüksekl�ğ�, şev ve genel şev açısı �le şev stab�l�te anal�zler�n�n de
bulunduğu jeotekn�k etüt raporuna göre uygun olarak değerlend�r�lmes� durumunda atıkla temas eden yan yüzeylerde
eğ�m şartı aranmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmel�ğ�n 9 uncu maddes�n�n �k�nc� fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentler�nde geçen “Atık
Yönet�m� Genel Esaslarına İl�şk�n Yönetmel�ğ�n” �bares� “Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�n�n” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 7 – Aynı Yönetmel�ğ�n 10 uncu maddes�n�n üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“(3) Düzenl� depolama tes�sler�ne atık kabulünde, atığın hang� sınıf depolama tes�s�nde bertaraf ed�leceğ�n�n
bel�rlenmes� amacıyla Ek-2’de yer alan anal�zler yapılır. Ek-2 anal�zler� beş yıl süreyle geçerl�d�r. Atığın üret�ld�ğ�
proseste, hammadde veya katkı maddeler�nde b�r değ�ş�kl�k olması hal�nde anal�z b�r ay �çer�s�nde yen�len�r.

(4) Ek-2’de II. sınıf düzenl� depolama tes�sler� �ç�n ver�len kr�terlere uyan tehl�kes�z atıklar, reaks�yona
g�rmeyecek şek�lde beled�ye atıklarının depolandığı lotta ayrı b�r hücrede depolanab�l�r.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmel�ğ�n 11 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a), (b) ve (c) bentler� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“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� Yönetmel�ğ�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 Bakanlıkça esasları bel�rlenen 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 İz�n ve L�sans Yönetmel�ğ� hükümler�ne göre geç�c�
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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. Tes�s kurulumu, kapatma planı ve �zleme raporlarına �l�şk�n esaslar
Bakanlıkça bel�rlen�r.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmel�ğ�n 12 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında geçen “Çevre Kanununca Alınması
Gereken İz�n ve L�sanslar Hakkında Yönetmel�k” �bares� “Çevre İz�n ve L�sans Yönetmel�ğ�” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 10 – Aynı Yönetmel�ğ�n 14 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “Atık Yönet�m� Genel
Esaslarına İl�şk�n Yönetmel�ğ�n 9 uncu maddes�” �bares� “Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�” olarak, aynı fıkranın (a) bend�
�se aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“a) Düzenl� depolama tes�s�nde depolanmasına �z�n ver�len atıkların Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�n�n EK-4’ünde
ver�len atık kodlarına göre l�stes�,”

MADDE 11 – Aynı Yönetmel�ğ�n 16 ncı maddes�n�n b�r�nc�, �k�nc� ve üçüncü fıkraları aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“(1) Düzenl� depolama tes�s�n�n tabanı ve yan yüzeyler�nde, sızıntı suyunun yeraltı suyuna karışmasını
önleyecek şek�lde b�r geç�r�ms�zl�k tabakası teşk�l ed�l�r. Geç�r�ms�zl�k tabakasının f�z�ksel, k�myasal, mekan�k ve
h�drol�k özell�kler� depolama tes�s�n�n toprak ve yeraltı suları �ç�n oluşturacağı potans�yel r�skler� önleyecek n�tel�kte
olmak zorundadır. Geç�r�ms�zl�k malzemeler� tekn�k özell�k bakımından Türk Standartları Enst�tüsü standartlarına
uygun olmalıdır.

(2) Düzenl� depolama tes�s� sınıflarına göre depo tabanının asgar� aşağıda bel�rt�len geç�rgenl�k ve kalınlık
özell�kler�ne sah�p olması gerek�r:

a) I. sınıf düzenl� depolama tes�s�: K ≤ 1,0 x 10-9 m/sn ve en az 5 m kalınlığa sah�p k�l veya k�l grubu
geç�r�ms�z tabaka,

b) II. sınıf düzenl� depolama tes�s�: K ≤ 1,0 x 10-9 m/sn ve en az 1 m kalınlığa sah�p k�l veya k�l grubu
geç�r�ms�z tabaka,

c) III. sınıf düzenl� depolama tes�s�: K ≤ 1,0 x 10-7 m/sn ve en az 1 m kalınlığa sah�p k�l veya k�l grubu
geç�r�ms�z tabaka.

(3) Jeoloj�k geç�r�ms�zl�k tabakasının �k�nc� fıkrada ver�len koşulları doğal olarak sağlayamaması hal�nde,
geç�r�ms�zl�k tabakası;

a) I. sınıf düzenl� depolama tes�s�: K ≤ 1,0 x 10-9 m/sn geç�rgenl�k ve sıkıştırılmış en az dört tabaka hal�nde ve
toplamda en az 1 m kalınlığa sah�p k�l veya k�l grubu m�nerallerden,

b) II. sınıf düzenl� depolama tes�s�: K ≤ 1,0 x 10-9 m/sn geç�rgenl�k ve sıkıştırılmış en az �k� tabaka hal�nde ve
toplamda en az 50 cm kalınlığa sah�p k�l veya k�l grubu m�nerallerden,

c) III. sınıf düzenl� depolama tes�s�: K ≤ 1,0 x 10-7 m/sn geç�rgenl�k ve sıkıştırılmış en az �k� tabaka hal�nde ve
toplamda en az 50 cm kalınlığa sah�p k�l veya k�l grubu m�nerallerden oluşturulur, tabakanın her yer�nde homojen
olarak geç�rgenl�k değerler� sağlanır ve I. ve II. sınıf düzenl� depolama tes�sler�nde jeomembran kullanılarak
güçlend�r�l�r.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmel�ğ�n 18 �nc� maddes�n�n altıncı, yed�nc�, sek�z�nc�, on �k�nc� ve on üçüncü
fıkraları aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“(6) Düzenl� depolama tes�s�ne atık get�ren araçların Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ� gereğ�nce atığın türüne göre
Bakanlıkça kayıt altına alındığı veya taşıma l�sansına sah�p olduğu tes�s �şletmec�s� tarafından kontrol ed�l�r. Taşıma
l�sansı olmayan veya Bakanlıkça kayıt altına alınmamış araçlar tes�se kabul ed�lmez ve durum ac�len �l müdürlüğüne
b�ld�r�l�r.

(7) Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�n�n EK-4 atık l�stes�ndek� atıkların düzenl� depolama tes�s�ne kabulünde
Atıkların Karayolunda Taşınmasına İl�şk�n Tebl�ğ hükümler� uygulanır.

(8) Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ� gereğ�nce �şletmec� depolanan atığın özell�kler� ve m�ktarına �l�şk�n kayıt
tutmakla yükümlüdür. Kayıtlarda atığın kaynağı, m�ktarı, sevk�yat tar�h�, taşıyıcı b�lg�ler�n�n bulunması zorunludur.
Ayrıca beled�ye atıklarının depolandığı tes�slere atığı kabul ed�len beled�ye veya mahall� �dare b�rl�ğ�ne �l�şk�n
b�lg�ler�n bulunması zorunludur.”

“(12) İşletmec�, tes�se kabul ed�lmeyen atıkları 24 saat �ç�nde �l müdürlüğüne b�ld�rmekle yükümlüdür.
(13) İl müdürlüğü tes�se kabul ed�lmeyen atıkların �lg�l� mevzuata uygun şek�lde yönet�ld�ğ�n�n tak�b�nden

sorumludur.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmel�ğ�n 19 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c), (ç) ve (�) bentler� aşağıdak�

şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“c) Atığın Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�n�n EK-4’ünde ver�len kodu,
ç) Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�n�n EK-4’ünde (M) �le �şaretl� atıklar �ç�n aynı Yönetmel�ğ�n Ek-3’ünde

bel�rt�len tehl�kel�l�k özell�kler�ne �l�şk�n b�lg�ler,”
“�) Uygunluk testler�n�n kapsamı ve sıklığı �le atığın bertaraf ed�leceğ� depolama tes�s� sınıfına �l�şk�n

ün�vers�teler�n �lg�l� bölümler�nden ya da �lg�l� anal�zler� yapmak üzere 25/12/2013 tar�hl� ve 28862 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Çevre Ölçüm ve Anal�z Laboratuvarları Yeterl�k Yönetmel�ğ� kapsamında Bakanlıkça yetk�
ver�len laboratuvarlardan alınmış rapor.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmel�ğ�n 21 �nc� maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“(7) Sadece �şletmes�nden kaynaklanan kend� atıklarını bertaraf eden düzenl� depolama tes�sler�nde doğrulama

test� yapılması gerekmez. Ancak, Ek-2 anal�z� yaptırılması zorunludur.”
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MADDE 15 – Aynı Yönetmel�ğ�n 22 nc� maddes�n�n dördüncü ve beş�nc� fıkraları aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“(4) Atığın temel özell�kler�n�n tanımlanması ve n�telend�r�lmes� �ç�n yapılan testler �le uygunluk testler�nde
bel�rt�len özell�kler� taşımadığının tesp�t� hal�nde atık tes�se kabul ed�lmez ve bu durum �şletmec� tarafından 24 saat
�ç�nde �l müdürlüğüne b�ld�r�l�r.

(5) İl müdürlüğü tes�se kabul ed�lmeyen atıkların mevzuata uyumlu yönet�ld�ğ�n�n tak�b�nden sorumludur.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmel�ğ�n 26 ncı maddes�n�n �k�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(2) Kontrol ve �zleme �şlemler� sırasında çevrey� olumsuz etk�leyecek herhang� b�r durumun tesp�t� hal�nde

�şletmec� bu durumu 24 saat �ç�nde �l müdürlüğüne b�ld�rmekle yükümlüdür. İşletmec�, olumsuz etk�ler�n
g�der�lmes�ne yönel�k önlemlere �l�şk�n Bakanlıkça ver�lecek kararlara uymakla ve önlemlerden doğacak masrafları
karşılamakla yükümlüdür.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmel�ğ�n 29 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(1) Atık depolama sahasının kurulması, �şlet�lmes�, mal� tem�natlar, kapatma ve kapatma sonrası bakım

mal�yet� de dâh�l olmak üzere atıkların depolanması �ç�n alınacak ücretler Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ� hükümler�ne
göre bel�rlen�r.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmel�ğ�n 30 uncu maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“(3) D�p taraması faal�yet� sonucunda oluşan d�p tarama malzemes�, karada bertarafının sağlanması

durumunda II. sınıf depolama tes�sler�nde test ed�lmeks�z�n depolanab�l�r. Bu atıklar, beled�ye atıklarının depolandığı
lotlarda depolanamaz.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmel�ğ�n 33 üncü maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 33 – (1) 18/3/2004 tar�hl� ve 25406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hafr�yat Toprağı, İnşaat ve

Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmel�ğ�n�n 10, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 nc� maddeler� yürürlükten
kaldırılmıştır.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmel�ğ�n geç�c� 1 �nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Beled�ye atıklarının sıfır atık yönet�m s�stem�ne uygun olarak ger� kazanımının

sağlanması amacıyla çevre �le uyumlu f�z�ksel, k�myasal, b�yoloj�k veya termal teknoloj�ler�n kullanılması esastır. Bu
teknoloj�ler�n kullanıldığı ön �şlem tes�sler� ve kapas�teler�, 2035 yılında toplanan beled�ye atığı m�ktarının ağırlıkça
en az %60’ı ger� kazanılab�lecek şek�lde teşk�l ed�l�r.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmel�ğ�n geç�c� 2 nc� maddes� başlığı �le b�rl�kte aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Uygulama projeler�n�n rev�ze ed�lmes�
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k yayımlanmadan önce Bakanlık tarafından uygulama projeler�

uygun görülmüş; fakat �nşaat �hales� yapılmamış ve/veya tes�s/lot �nşaatına başlanmamış olan düzenl� depolama
tes�sler�n�n/lotlarının uygulama projeler�, bu Yönetmel�ğe göre rev�ze ed�lerek yen�den Bakanlığa sunulur ve yen� lot
�nşaatları da bu Yönetmel�k hükümler� çerçeves�nde yapılır.

(2) Bu Yönetmel�k yayımlanmadan önce Bakanlık tarafından kapatma planı uygun görülmüş; fakat
başlatılmamış/uygulanmamış kapatma planları, bu Yönetmel�ğe göre rev�ze ed�lerek yen�den Bakanlığa sunulur ve
kapatma �şlemler� bu Yönetmel�k hükümler� çerçeves�nde yapılır.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmel�ğ�n geç�c� 3 üncü maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 6446 sayılı Elektr�k P�yasası Kanununun geç�c� 8 �nc� maddes� kapsamında yer

alan özelleşt�r�lm�ş veya özelleşt�r�lecek olan elektr�k üret�m santraller�nden kaynaklanan atıkların depolanmış olduğu
sahalarda, atık depolanmasına devam ed�lmes�n�n ün�vers�teler�n çevre ve �nşaat mühend�sl�ğ� bölümler�nce çevresel
tedb�rler� �çerecek şek�lde hazırlanan kurumsal akadem�k rapor �le uygun görülmes� hal�nde, sahanın kurumsal
akadem�k raporda bel�rt�len n�ha� dolgu kotu ve koord�natları aşılmaksızın depolama �şlem�ne devam ed�leb�l�r.

(2) Depolama �şlem�ne devam ed�lmes�n�n kurumsal akadem�k raporla uygun görülmes� durumunda, kurumsal
akadem�k raporu onaylanan mevcut sahalar �ç�n; düzenl� depolama tes�s� onay belges� ve �l müdürlüğü uygunluk
yazısı aranmaksızın tes�s �şletmec�s� tarafından “Düzenl� Depolama” konulu çevre �z�n l�sans başvurusu yapılır.

(3) Depolama �şlem�ne devam ed�lmes� kurumsal akadem�k raporla uygun görülmeyen mevcut sahalar, bu
Yönetmel�ğ�n Ek-6’sında bel�rt�ld�ğ� şek�lde en kısa süre �çer�s�nde kapatılır 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 23 – Aynı Yönetmel�ğ�n geç�c� 4 üncü maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�n�n EK-4’ünde tehl�kes�z olarak sınıflandırılan arıtma

çamurlarının, Ek-2’de ver�len d�ğer tüm parametreler� sağlaması, sınır değer artırımı yapılmaması, ağırlıkça en az %50
kuru madde �ht�va etmes� ve kötü kokunun g�der�lmes� kaydıyla II. sınıf düzenl� depolama tes�s�nde ayrı b�r lotta
depolanmasında 1/1/2025 tar�h�ne kadar Çözünmüş Organ�k Karbon (ÇOK) l�m�t değer�ne uygunluk aranmaz.

(2) Bu madden�n b�r�nc� fıkrasına �lave olarak, aşağıdak� sınır değerler de karşılanmak zorundadır:
a) Ek-2 Atık Kabul Kr�terler�, 2-A) İnert Atıkların Düzenl� Depolanab�lme Kr�terler� III. sınıf depolama

tes�sler� �ç�n sınır değerler altında yer alan TOK (Toplam organ�k karbon) değer�, arıtma çamurları �ç�n; �lave sınır
değer artırımı yapılmaksızın 1/1/2025 tar�h�ne kadar azam� 250.000 mg/kg alınır.

b) Ek-2 Atık Kabul Kr�terler�, 2-B) Tehl�kes�z Atıkların Düzenl� Depolanab�lme Kr�terler�, reakt�f olmayan ve
kararlı tehl�kel� atıkların II. sınıf depolama tes�sler�ne kabul ed�leb�lmes� �ç�n sınır değerler altında yer alan TOK
(Toplam organ�k karbon) değer�, arıtma çamurları �ç�n; �lave sınır değer artırımı yapılmaksızın 1/1/2025 tar�h�ne kadar
azam� 250.000 mg/kg alınır.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmel�ğ�n Ek-1’�nde yer alan “5/7/2008 tar�hl� ve 26927 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Atık Yönet�m� Genel Esaslarına İl�şk�n Yönetmel�k EK-IV’te” �bares� “2/4/2015 tar�hl� ve 29314 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ� EK-4’te” olarak, “5/9/2008 tar�hl� ve 26988 sayılı Resmî
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Gazete’de yayımlanan Çevre Ölçüm ve Anal�z Laboratuvarları Yeterl�k Yönetmel�ğ�” �bares� “ 25/12/2013 tar�hl� ve
28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Ölçüm ve Anal�z Laboratuvarları Yeterl�k Yönetmel�ğ�” olarak ve
Ek-2’s�nde yer alan “Atık Yönet�m� Genel Esaslarına İl�şk�n Yönetmel�k” �bares� “Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�” olarak
değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 25 – Aynı Yönetmel�ğe ekte yer alan Ek-6 eklenm�şt�r.
MADDE 26 – Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 27 – Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanı yürütür.

Yönetmel�ğ�n Yayımlandığı Resmî Gazete'n�n
Tar�h� Sayısı

26/3/2010 27533
Yönetmel�kte Değ�ş�kl�k Yapan Yönetmel�ğ�n Yayımlandığı Resmî Gazete'n�n

Tar�h� Sayısı
11/3/2015 29292
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