
ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

Lisans başvurusu
Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre 

alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması zorunludur. Bu amaçla;
a) Düzenli depolama tesisi kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, öncelikle 

kuracakları tesisin bu Yönetmelik ve diğer hukuki ve teknik düzenlemelerde istenen 
şartları yerine getirebileceğini gösterir, mali fizibiliteyi de içeren ve Atık Yönetimi 
Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen atık yönetim 
planıyla uyumlu olduğunu gösterir raporu, Bakanlığa sunmakla ve uygun görüş
almakla yükümlüdür.

b) Çevresel etki değerlendirmesi süreci olumlu olarak tamamlanan ve 
uygulama projesi Bakanlıkça onaylanan tesisin inşaatı, uygulama projesi ve teknik 
şartnamesine uygun olarak Bakanlığın belirlediği usulde denetlenerek tamamlanır.

c) İnşaat süresince Bakanlığa sunulacak denetleme raporları ve işletme 
planı Bakanlıkça onaylanan tesis, Düzenli Depolama Tesisi Proje Onay Belgesi ile 
Bakanlığa Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında 
Yönetmelik hükümlerine göre geçici faaliyet belgesi için müracaat eder. Geçici faaliyet 
izni süresi içerisinde Bakanlığa sunulacak izleme raporları ve kapatma planı ile lisans 
müracaatı değerlendirilir.

Düzenli depolama tesislerine lisans verilmesi
Belediyece ruhsatı verilmiş olan tesisin geçici faaliyet izni süresi içerisinde 

izleme raporlarının değerlendirilip uygunluğunun belirlenmesi hâlinde Bakanlıkça 
lisans verilir. Lisansın süresi, yenilenmesi, devri, askıya alınması ve iptali işlemleri 
Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 
hükümlerine göre yürütülür.
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• Atıl yatırımların engellenerek ülkemiz kaynaklarının etkin 
kullanımının sağlanması ve atık yönetimi planları doğrultusunda 
yatırımların gerçekleştirilmesinin temini için düzenli depolama tesisi 
kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler tarafından, yer seçimi 
aşaması tamamlandıktan sonra kurmayı planladıkları tesisle ilgili 
kısa ve genel bilgiler ve bu bilgiler doğrultusunda hazırlanacak ön 
fizibilite Bakanlığa sunularak uygun görüş alınır. Tesise ilişkin kısa 
ve genel bilgilerde; sahanın uygunluğu, en yakın yerleşim birimlerine 
olan mesafeleri, arazi koordinatları, arazi kapasiteleri-depolama 
hacmi, düzenli depolama sahasının büyüklüğü, mülkiyet durumu, 
tesisin tahmini ömrü, tesis sınıfı, belediye atıklarının depolanacağı II. 
Sınıf tesis olması durumunda hizmet vereceği nüfus ve belediyeler, 
depolanacak atık türleri, atık miktarı, tesiste yer alacak üniteler varsa 
proje kapsamında kurulması planlanan diğer ünitelerle ilgili bilgiler 
ve Bakanlıkça istenecek ilave bilgiler yer almalıdır. 



• Yönetmeliğin 11 inci maddesi (b) bendi kapsamında lisans başvurusunda 
ÇED Olumlu / ÇED Gerekli Değildir belgesi bulunan tesislerin uygulama 
projelerinin Bakanlıkça onaylanması ve tesis inşaatının Bakanlığın 
belirlediği usulde denetlenerek tamamlanması, Çevre Kanununca Alınması
Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre geçici 
faaliyet belgesi için müracaat etmesi ve geçici faaliyet izni süresi içerisinde 
Bakanlığa sunulacak izleme raporları ve kapatma planı ile lisans 
müracaatında bulunması gerekir. Nihai ÇED raporu ile birlikte uygulama 
projesi raporu ve detay çizimler Bakanlığımıza onaylanmak üzere sunulur. 

• 22. Bakanlığımızdan lisanslı olmayan mevcut düzenli depolama tesisleri, 
01/04/2011 tarihine kadar lisansa müracaat etmekle yükümlüdür. Bunun 
yanı sıra, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında 
Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce ilgili mevzuat kapsamında ayrı ayrı
alınmış lisans olsa dahi depolama tesisi için ilk lisans müracaatında Çevre 
Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 
hükümleri uygulanır. 
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• Yönetmelik Geçici 2. Maddesi kapsamında mevcut tesislere ilişkin, 
genelge ekinde yer alan işletme planı ile uyumlu, düzeltici faaliyetleri 
de içeren bir iyileştirme planı en geç 01/12/2010 tarihine kadar 
hazırlanarak Bakanlığa sunulur. İyileştirme planı, işletme planı ile 
birlikte Yönetmeliğin 6. Maddesinde yer alan düzenli depolama 
tesislerinde genel olarak alınacak önlemler ile Yönetmeliğin 10. 
Maddesi, 1. fıkrasında belirtilen hususları içermelidir. 

• 24. Yönetmelik Geçici 2. Maddesi kapsamında tesiste iyileştirme 
yapılamayacağına kanaat getirilmesi durumunda, Yönetmeliğin 
altıncı bölümünde verilen kapatma ve kapatma sonrası bakım 
sürecine uygun olarak, sahanın mevzuata uygun bertaraf yönteminin 
ortaya konulduğu iş termin planı, Bakanlık onayına sunulur. Bakanlık 
tarafından onaylanan iş termin planı doğrultusunda tesis kapatılır. 
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• Uygulama projesi Bakanlıkça onaylanan tesisin inşaatı, uygulama 
projesi ve teknik şartnamesine uygun olarak Bakanlığın belirlediği 
usul ve esaslar çerçevesinde denetlenir. Denetleme raporu aylık 
olarak Bakanlığa bildirilir. Düzenli depolama tesisi inşaatı süresince 
Bakanlığa sunulacak denetleme raporları ve inşaat bitiminde 
sunulacak işletme planı uygun bulunan ve İl Çevre ve Orman 
Müdürlüğü tarafından Uygunluk Yazısı verilen tesis için Bakanlıkça 
“Düzenli Depolama Tesisi Onay Belgesi” düzenlenir. İl Çevre ve 
Orman Müdürlüğü tarafından verilen Uygunluk Yazısı Bakanlığımıza 
da iletilir. İnşaatı tamamlanan tesislerin işletmeye alınması için 
Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında 
Yönetmelik hükümlerinde istenen belgeler ile Bakanlığa geçici 
faaliyet belgesi müracaatında bulunulur. Yönetmelik kapsamında 
geçici faaliyet belgesi alan tesisler izleme raporlarını Bakanlığa 
sunar ve tesisin durumu göz önünde bulundurularak çevre lisansı
süreci tamamlanır. 
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• Belediyece ruhsatı verilmiş olan tesisin geçici faaliyet belgesi süresi içerisinde değerlendirilip 
uygunluğunun belirlenmesi hâlinde Bakanlıkça lisans verilir. Yetkilendirilmiş çevre danışmanlık 
firmaları tarafından hazırlanacak izleme raporları geçici faaliyet belgesi süresince en az 1 defa 
sunulacak ve aşağıdaki bilgileri içerecektir; 

• a) Sızıntı sularından ve yağış sularından dolayı tesiste olabilecek olumsuzlukları engellemek 
maksadıyla gerekli önlemleri almak için meteorolojik verilerin takibi ve işletme sürecinde 
Yönetmelik Ek-4’te listelenen veriler, 

• b) Depolanacak atığın yeraltı suyuna etkilerini belirlemek ve depolama tesisi işletmeye girmeden 
önce gelecekteki alınacak numunelere referans değerler oluşturması maksadıyla Yönetmeliğin 24. 
maddesi gereğince yapılan örnekleme sonuçları, 

• c) Yeraltı suyu seviyesi ölçümleri, 
• d) Yeraltı suyu kalitesinin izlenmesi, (izlemeye ilişkin numune alma, analiz sıklığı ve analizde 

bakılacak parametreler ilgili mevzuat -10.10.2009 tarih ve 27372 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları
Tebliği- hükümlerine göre belirlenir ve uygulanır.) 

• e) Sızıntı suyundan ve sahada mevcut olması halinde yüzeysel sulardan numune alma işlemleri 
ve analiz sonuçları, (Numune alma işlemleri temsil edici noktalarda yapılır. 

• İşletme planında belirlenecek olan sızıntı suyunun depolama alanından çıkış noktasından ISO 
5667-1 Numune Toplama Teknolojisi Genel İlkelere göre numune alınır ve analiz yapılır. Numune 
alma sıklığı işletme planında belirlenir, yönetmelik Ek-5 uygulanır.) 

• f) Sızıntı suyu numune alma sıklıkları, niteliği ve ölçülecek parametreler, (ölçülmesi gereken 
parametreler depolanmış atığın kompozisyonuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir.) 

• g) Yüzey sularının izlenmesi, (biri menbada diğeri mansapta olmak şartıyla ve akıntı yönünü de 
dikkate alarak en az iki ayrı noktada yapılır. Yüzeysel suların kalitesinin izlenmesine ilişkin 
numune alma, analiz sıklığı ve analizde bakılacak parametreler Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 
Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği hükümlerine göre belirlenir ve uygulanır.) 

• h) Depo gazı kontrolü ve izlenmesi, (Yönetmelik Ek-5’te listelenen analizler verilen sıklıkta yapılır.)
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• Düzenli depolama tesisinin kontrol ve izleme 
aşamasında yapılacak analitik işlemler ve/veya 
analizlerin kalite kontrolü, Çevre Ölçüm ve 
Analiz Laboratuarları Yeterlik Yönetmeliği 
kapsamında Bakanlıkça yetki verilen 
laboratuvarlar tarafından yapılır. Ancak 
Yönetmelik Ek-V’te istenen depo gazı analizleri 
(CH4, CO2, H2S, O2 ve H2 emisyonları) bu 
kapsamda yer almaz. Bu emisyonlar, işletmeci 
tarafından ölçülerek/ölçtürülerek raporlara 
yansıtılır. 
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ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR 

HAKKINDA YÖNETMELİK
GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ (ORTAK BELGELER)

1-ÇED Olumlu ya da Gerekli Değildir Kararı (ÇED’e tabi tesisler için) veya ÇED’e tabi olmayan tesisler 
için kapsam dışı olduğunu gösterir yazı.

2-3194 Sayılı İmar Kanunun Kapsamında;
2.1-12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak; 
- Yapı kullanma izin belgesi 
- - İşletmede yapı kullanma izinleri bulunan yapıların dışında 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış

bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname,
2.2-12/10/2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak;
- İşletmenin bu tarihten önce yapıldığını kanıtlayan resmi bir belge (Belediyeden alınacak resmi yazı, 

elektrik faturası, su faturası ve benzeri) 
-İşletmede 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından 

imzalanmış taahhütname,
3-Ticaret Sicil Gazetesi (Birlik Kararı)
4-Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili makamlardan alınmış diğer belgeler 

veya kapasite raporundan muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge.
5-İşletme Belgesi veya İşletme Belgesinden muaf olduğuna dair belge
6-Vaziyet Planı (İşletme alanındaki tesislerin ve birimlerin yerleşim planları)
7-İş Akım Şeması ve Proses Özeti (Hammadde kabulünden başlayarak her bir ünitede uygulanacak 

işlemlerin ayrıntılı açıklaması, gerekli şema, formül ve şekiller, atık kodları)



ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR 

HAKKINDA YÖNETMELİK

GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ (DÜZENLİ DEPOLAMA)

8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) 
9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı
10- Düzenli Depolama Tesisi Onay Belgesi 



ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR 

HAKKINDA YÖNETMELİK

LİSANS

GFB alan tesis 1 yıl içerisinde en az bir izleme raporu ile birlikte lisans başvurusunda bulunur.


