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Bakanlığımız l(oordiııatörlüğüııde, Oı'ta Doğu Teknik Üııiveısitesi tarafından yürütülmekte olalı
"Atık Beyan Sistemine Denetim Kabiliyeti Kazandırılması ve Atık Yönetiminin lyileştirilınesi Projesi
(AKSİS)" 14,06.20 19 tarihinde başlamış olup, 30 El<iın 2020 tarihinde tamamlanmıştır.

Söz konusıı proje kapsamında Tehlikeli Atık Beyan Sistemi(TABA) yazılımına entegre edilecek
yeni l)ir yazılım geliştirilmiş olıiP, ABSiS'de çalışılan sektörlerin yeni geliştirilen bu yazılım üzerinden
beyanlarının alıııınasında kadeıııeli bir geçiş yapılması planlanmıştır. Bu itibarla 2020 yılı beyanlarında
ABSiS'de belirleııeıı atık l isteleri ve atıl<tiıetiııı faktörler'ine göle beyan gerçekleştitilıîıesine.karar verileri
sektörleıin listesi ek'te gönderilmektedir. 2020 yılı beyaıılaı'ı esnasındabelirlenen bu sektörler dışında

kalan diğer sektörlerin ise hali hazırda kullanımda o,ları TABS beyan ekranları gösterilecek olup
t)eyanlarıbu ekranlar üzerinden gerçekleştirilecektir.

Bu çerçevedeheı yıl Atık Yönetimi Yönetmeliği, 9 maddesi(ğ) bendi gereğince l Ocak itibariyle
kullanııııa açılmakta olalı Atık Yönetim Uygulaması (ATYÖN)/Atık Beyan Sistemi(TABA) ve yazımız

ek'inde faaliyet gösteren tesislerin beyan yapacağı ABSİS sistemi, uygtılaı)tada ortak hareketin
sağlanînasıaçısından yalnızca bıı yıla özgit olarak l l Ocak 2021 tarihinde kullanıma açılmış olup, beyan
sistemi ılgı yıl olduğu gibi 3 1 Malt 202 1 tarihi itibariyle kapatılacaktır.

Kanlı ile ilgili olarak,Valiliğimiz (Çevreve Şehircilik il Müdürlüğü) web sitesi konya.csb.gov.tr
adresindegerekli duyum'tıyapılmış ve gelişıııelere göre güncellenerek olup, işletmelerin 2872 sayılı Çevre

Kantınıı uyarınca herhangi bir idari işlemle l(aışı karşıya kalmamaları için gerekli
hassasiyetigösterııleleri ve yazımız ekinde gönderilen sektörler listesinde faaliyet gösteren işletîîıeler ile
birlikte ttlm alt birinılerinize ve/veya Miidtiı'ltiğiiniize/Odanıza bağlı fiı'ınalara/şalııslaıa duyurulması
hususııııda;
Gereğini öneıııle rica edeb'im.
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2020yılı beyaıılîıı-ında ABSiS clu-altını'ını l(ıılltıııiıcfıl{ scl(töı'leı
20.13.07 alt
kııılıııılaııyla

:

Diğer tîıetal tiızları VQ'leınel inorganik kiınyasallaıııı imalatı (izotoplaı ve
buıılaıın bileşikleri, oksoılıetalik/peroksoıııetaliktısitlcrin tuzları, siynııtlıler,
boıatlar, lıidrdelı
kuvâl'sl vb.

peroksit, ktlkUrt, l(avrulmuş demir piıitler, piezo-del(Erik

20.13.90alt
kıı'ılıııılarıyla

Başka Yerde Sııııflaııdırılınaınış Kimyasal Eleîneııtleı', lııorgaııik Asitler ve

20.14.01 alt

Temel organik kimyasallarınimalatı (hidrokarbonlar;; alköller, asitler, aldehîtler.
ketonlar, sentetik gliserin. azot fonksiyonlu bileşikler vb.-)(etil alkol, sitrik asit

kııtlııılaııyla

Bileşikleriî} Imalatı (Klor\ ıyot. Flor, Bor. Silisyum, Fosfor, Arsenik gibi
Metaloidler, $kaıldiuın, Cıva, Oksitler, l-lidıoksitleF, H idroieıı ;Klorür vb.

dahili
21.20.01

Eczacılığa lllşkin tıbbi ilaçların imalatı jantlblyotlk ıçeren tıbbi ilaçlar, ağrı
kesicileri hormon içeren tıbbi ilaçlar vb.)

21.20.03

1-1ayvalısağlığına iliskili tıbbi ilaçlaıiıı îııîalatt

24.10.01

Ham çelik üretilmesi jkütük veya diğer birincil formlarda ya da yarı mamul çelik

tlrtlnlör halinde)
24.10.03

Deıııir ve çelikteîı sıcak veya sağlık çekilıııiş yassı hadde tlrtlııleri imalatı(demir
veya çelil( alaşıııılı levha, şerit, sac, teneke sac. vb. dahil)

24.]0.05

Sıcak lıaddeleıııııiş deıııir veya çelikten baı ve çubuklar'ııı tlretilınesi(inşaat

26.40.09

li.adyö ve televizyon imalatı (taşıtlardakullanılanlar dahil)

27.51.08

Ev tlpi buzdolabı, dondurucu} çamaşır makinesi, çamaşır kurutma makinesi,

deılıîrî dahil

bulaşık makinesi, vantilatör. aspiratör, fan. aspiratörlü davlumbaz, fırın, ocak,
mikrodalga fırın, elektrikli pişirme bacıvb. imalatı
Ttlııı

içten yatııııalı ıııotorlar, dizel nıotoılar

vb.de kullaııılaıı

pistoıılar.

28.11.10

siliııdirleı ve silindir blokli\ı'ı,silindir başlat'ı,siliııclir gömlekleri, eıîııîıeve

28.30.10

Tıaktörleı'in ve yaya koıltıolltl tıaktörlerin (ıılotokUltörler) imalatı

28.4;1.06

Metal işleıııek için kullaııılaıı diğer takım tezgahlarının iıılalatı

egzos subapları, segıııaıılar, lıaıeket kolları, karbUıatörler, yakıt ıııeıııeleri
vb.Hill iıîlalatı

