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DAĞITIM YERLERİNE
02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 9
uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde; atık üreticileri "Atık beyan formunu bir önceki yıla ait
bilgileri içerecek şekilde her yıl Ocak ayı itibariyle başlamak üzere en geç Mart ayı sonuna kadar
Bakanlıkça hazırlanan çevrimiçi uygulamaları kullanarak doldurmak, onaylamak, çıktısını almak ve beş
yıl boyunca bir nüshasını saklamakla yükümlüdür" hükmü yer almaktadır.
17.06.2011 tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri
Kazanımı Tebliği"nin 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde; tehlikesiz atık üreticisi
"Tehlikesiz atık beyan formunu, her yıl takip eden yılın en geç Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait
bilgileri içerecek şekilde Bakanlıkça hazırlanan internet tabanlı programı kullanarak doldurmak,
onaylamak, çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla, yükümlüdür" hükmü yer
almaktadır.
25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde: Sağlık Kuruluşları ‘'Atık beyan formunu
bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde her yıl Ocak ayından başlamak üzere en geç Mart ayı sonuna
kadar Bakanlıkça hazırlanan çevrimiçi uygulamaları kullanarak doldurmak, onaylamak ve form çıktısının
bir nüshasını beş yıl boyunca saklamakla yükümlüdür'' hükmü yer almaktadır.
Tehlikeli , tehlikesiz ve tıbbi atık üreticileri 2020 yılına ait tehlikeli, tehlikesiz ve tıbbi atık
beyanlarını EÇBS (Entegre Çevre Bilgi Sistemi) Vatandaş Girişi bölümü kullanıcı adı ve e-devlet şifresi
kullanarak http://ecbs.cevre.gov.tr adresinden yapacaklardır. EÇBS sitemine kaydı bulunmayan
firmaların http://ecbs.cevre.gov.tr adresinden sisteme firmalarını kayıt ederek başvuru formunun
çıktısını (Tesis yetkilisi tarafından ıslak imzalı/ kaşeli olarak ve ekleriyle birlikte (Tüzel Kişiler
için=Vergi Levhası, İmza Sirküsü Gerçek Kişiler için= Vergi Levhası / Yekli olduğunu gösteren resmi
evrak ) İl Müdürlüğümüze sunmaları gerekmektedir.
Bakanlığımız koordinatörlüğünde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından yürütülmekte
olan "Atık Beyan Sistemine Denetim Kabiliyeti Kazandırılması ve Atık Yönetiminin İyileştirilmesi
Projesi (ABSİS)" 14.06.2019 tarihinde başlamış olup, 30 Ekim 2020 tarihinde tamamlanmıştır.Söz
konusu proje kapsamında TABS yazılımına entegre edilecek yeni bir yazılım geliştirilmiş olup,
ABSİS'de çalışılan sektörlerin yeni geliştirilen bu yazılım üzerinden beyanlarının alınmasında kademeli
bir geçiş yapılması planlanmıştır. Bu itibarla 2020 yılı beyanlarında ABSİS'de belirlenen atık listeleri ve
atık üretim faktörlerine göre beyan gerçekleştirilmesine karar verilen sektörler belirlenmiştir. 2020
yılı beyanları esnasında belirlenen bu sektörler dışında kalan diğer sektörlerine ise halihazırda
kullanımda olan TABS beyan ekranları gösterilecek olup 11 Ocak itibariyle beyanları bu ekranlar
üzerinden gerçekleştirilecektir.
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Bu doğrultuda firmaların 2020 yılına ait tehlikeli, tehlikesiz ve tıbbi atık beyanlarını internet
üzerinden 31.03.2021 tarihi mesai bitimine kadar yapmaları ve yapılan bildirimin çıktısının alınarak
saklanması gerekmektedir. Aksi takdirde 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca idari para cezası
uygulanacaktır.
Bu kapsamda odanıza ve/veya müdürlüğünüze kayıtlı sanayi tesisleri ve kurumların tehlikeli,
tehlikesiz ve tıbbi atık beyanlarını yukarıda belirtilen linkten online olarak yapmalarının sağlanması
hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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