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Bilindiği üzere; Atık Yönetimi Yönetmeliği, 9 maddesi (ğ) bendi gereğince Atık Beyan Sistemi (TABS)
1 Ocak 2023 tarihi itibari ile kullanıma açılmıştır. Söz konusu modül Yönetmelik hükmü gereği Mart ayı
sonuna kadar kullanıma açık tutulacak olup, 31 Mart 2023 günü bitimi itibariyle kullanıma kapatılacaktır.
 
TABS  atık  üreticilerinin  kullanımına  kapatılmadan  önce  ve  kapatıldıktan  sonra  Valiliklerimizce
yapılması gereken iş ve işlemler büyük önem arz etmekte olup, aşağıda aşamaları belirtilen çalışmaların
yapılması  gerekmektedir.  Modülün  kullanımı  ve  uzatma  işlemlerine  ilişkin  yardım  videolarına  Atık
Yönetim Uygulaması üzerinden ulaşılabilmektedir.
 
-   Söz konusu beyan dönemi içerisinde hatalı veya eksik yapılan ve onaylanan beyanların düzeltilmesi
için tarafınızca onay kaldırma işlemi yapılması gerekli olup, konu ile ilgili başvuruların tesis kullanıcıları
tarafından  Atık  Yönetim  Uygulaması  (ATYÖN)  altında  yer  alan  "  Yeni  Sorun  Bildir"  butonu  ile
yapılması  ve  gerekli  işlem  yapıldıktan  sonra  cevabın  İl  Müdürlüklerimizce  yine  bu  alan  üzerinden
verilmesi gerekmektedir.
 
-    Bilindiği  üzere, Uygulamaya  erişim Entegre Çevre Bilgi  Sistemi  üzerinden  sağlanmakta  olup,  söz
konusu  sisteme  kaydı  olmayan  tesislerin  erişim  talebi  başvurularının  ivedilikle  değerlendirilmesi  ve
tesislerin sistemi kullanabilmesinin sağlanması hususunda hassasiyet gösterilmesi önemlidir.
 
-  Bununla birlikte, özellikle ilinizde faaliyet göstermekte olan sağlık kuruluşları başta olmak üzere tüm
tesislerin en üst seviyede katılımı ile sistemi etkin bir şekilde kullanmasına yönelik teşvik ve yardımların
tarafınızca  sağlanması  da  çok  önemlidir.  Zira  2017  yılından  beri  Türkiye  İstatistik  Kurumu  ve
Bakanlığımız ortak logosu ile yayımlanan Tıbbi Atık İstatistikleri, Resmi İstatistik Programı kapsamında
24 Nisan 2023'te 2021 yılı tıbbi atık beyanları Bakanlığımız tarafından yayınlanacaktır.
 
-  Öte yandan Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında yer alan Özel Atık İstatistikleri ve Ambalaj
Atığı İstatistikleri de Genel Müdürlüğümüzce web sayfasından yayımlanan Atık İstatistikleri kapsamında
yayımlanacaktır. Bu çerçevede beyan sistemi üzerinden elde edilecek atık verilerinin doğruluğu çok daha
önemli bir husus haline gelmiş bulunmaktadır.
 
-    Atık  beyan  işlemlerinin  31 Mart  2023  günü  sona  ermesini  takiben  tarafınızca  beyanların  gözden
geçirilmesi ve tesislerin geçmiş yıllarda yapmış oldukları beyanlar ile emsal tesislerin yapmış oldukları
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beyanların karşılaştırılması sonucunda tespit edilecek hatalı, eksik veya anormal değerlere tekabül eden
beyanların söz konusu tesislere 5 (beş) iş gününü geçmeyecek şekilde uzatma süresi verilmek suretiyle
düzeltilmesinin  sağlanması  gerekmektedir. Ve  yine  tesis  kullanıcılarınca  fark  edilen  hatalı  veya  eksik
beyanlar  içinde ATYÖN/Yeni  Sorun Bildir  butonu  üzerinden  gerçekleştirilen  başvuruların  tarafınızca
değerlendirilmesi ve sistem üzerinden tanımlanan uzatma süresi tarihlerinin bu alan üzerinden bildirilerek
tesislerin beyanlarının düzeltilmesinin sağlanması gerekmektedir.
 
Bütün bunlara ek olarak, 2020 yılı itibariyle Bakanlığımızca belirlenen 13 sektör için pilot uygulamaya
geçilen ABSİS Beyan Sistemi Uygulaması içinde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır.
Söz konusu hususlar aşağıda sıralanmıştır.
 
-   Bilindiği  üzere, Orta Doğu Teknik Ünivesitesi  ile  yürütülen ortak  çalışma neticesinde Proje  çıktısı
olarak sektörel atık  listeleri oluşturulmuştur. Söz konusu  listelerde beyanı zorunlu ve beyanı beklenen
atıklar iki ayrı kategoride belirlenmiştir. Ancak Uygulama içerisinde tesislerin beyanı beklenen atıkları
bildirmeden  geçmelerinin  önlemek  adına  böyle  bir  ayrım  yapılmamış  bulunmaktadır.
Uygulama  tesislerce  yapılan  beyan  işlemlerinde  beyanı  zorunlu  atıkların  tamamı  beyan  edilmeden
işlemin  tamamlanmasına  yani  beyanın  onaylanmasına  izin  vermemekte  olup,  aynı  durum  beyanı
beklenen atıklar için geçerli olmamaktadır.
 
Ancak Bakanlığımıza yapılan başvurulardan İl Müdürlüklerimizce yapılan denetimlerde beyanı beklenen
atıklar  içinde  beyan  zorunluluğunun  bildirildiği  iletilmektedir.  Söz  konusu  ayrım  için  daha  öncede
tarafınıza  gönderilen  sonuç  raporu  içerisindeki  sektörel  listelerin  esas  alınması  gerekmektedir  (Ek).
Ayrıca söz konusu Endüstriyel Atık Planlarında da bu listelerin esas alınması gerekmektedir. Konu ile
ilgili  olarak  ilgi  yazı  tarafınıza  iletilmiştir.  Bununla  birlikte  söz  konusu  yanlış  anlaşılmaların  önüne
geçilmesi adına 2023 yazılım geliştirme çalışmaları kapsamında mevcut ABSİS yazılımında atığı zorunlu
ve  beklenen  atıkların  kategorize  edilmiş  olarak  görüntülenmesine  yönelik  çalışmalar  yürütülmektedir.
Çalışmanın  tamamlanması  halinde  ATYÖN/  Duyurular  alanınından  tüm  kullanıcılara  bilgilendirme
yapılacaktır.
 
Öte yandan, belirlenen 13 sektör kapsamında kalan tesis kullanıcılarından, gerek Bakanlığımıza gerekse
İl Müdürlüklerimize yapılan başvurularda, proje kapsamında oluşturulan sektörel atık listelerinde tesisten
çıkması  zorunlu  olarak  belirlenen  atıkların  tesislerinden  çıkmadığı  yönündeki  itirazlar  tesis  bazında
incelenmektedir. İnceleme süreci tamamalanan tesislere resmi yazı ile dönüş yapılmaktadır.
 
Yapılan  incelemelerde  sorunun  genel  olarak  hatalı  NACE  kodu  seçimi,  sıvı  atıkların  yönetimindeki
hatalar  ve  tesislerin  proseslerinde  atık  azaltımı  (AAZ),  tesis  içi  geri  kazanım  (ATM)  ve  yan  ürün
kullanımı  gibi  hususların  bulunmasına  rağmen  bu  durumun  tespit  ve  belgelendirmesinin  yapılmamış
olmasından  kaynaklandığı  anlaşılmaktadır.  Zira Uygulamada  bu  işlemlere  yönelik  alanlar  bulunmakta
olup,  Bakanlığımız  ilgili  birimlerine  yapılan  başvurular  neticesinde  düzenlenen  uygunluk  yazılarına
istinaden Uygulama üzerinden ilgili birimce kaydın oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca bazı sektörler
için  6'lı  NACE  koduna  alt  kırılım  eklenmesine  ihtiyaç  olduğu  belirlenmiş  ve  tarafımızca  yazılım
üzerinden bu eklemeler gerçekleştirilmiştir. 
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Mehrali ECER

Çevresel Etki Değerlendirmesi,
İzin ve Denetim Genel Müdürü

Bu çerçevede,  2022 beyan dönemi  için  tarafınıza yapılacak benzer  başvurular  için  yukarıda bildirilen
hususların  tesis  kullanıcılarına  bildirilmesi  ve  sorunun  bu  yönüyle  yeniden  değerlendirilmesinin  hem
başvuruları  azaltacağı  hem  de  onay  döneminin  sağlıklı  bir  şekilde  atlatılmasına  katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.
 
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
 
 
 

 

 

Ek: Sektörel Atık Listeleri (1 Sayfa)
 

Dağıtım:

Taşra Teşkilatına
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