
ATIK BEYAN İŞLEMİ KILAVUZU 
(Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) 

Çevre Bilgi Sistemine http://online.cevre.gov.tr/ adresinden kullanıcı adı ve parola ile giriş 

yapılır. Kullanıcı adı ve parola almak için yapılacak işlemlere İl Müdürlüğümüz web 

sitesinde (http://www.csb.gov.tr/iller/antalya/) “Gerekli Bilgiler” başlığı altında “Çevre 

Bilgi Sistemine Firma ve Tesis Ekleme Kılavuzu” kısmından ulaşılabilir.  



Sisteme giriş yapıldıktan sonra sol menüden Atık Beyan Sistemi (TABS) seçilir. 



2015 Yılı Beyanını Gir/Güncelle bölümü seçilir. 



Tesise ait bilgiler gelir. Bilgilerde değişiklik varsa güncelleme bölümüne girilir. 



Değişen bilgiler varsa güncellemeler yapılarak tesis bilgileri kaydedilir. 



Nace Kodu; Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE (Altılı Faaliyet) 

olarak adlandırılmakta olup, faaliyet konularına göre işyerlerine/işletmelere altı 

haneli bir kod verilmektedir. İşletmenizin faaliyet konusuna göre 6 haneli Nace kodu 

girilmelidir. 



Beyanın yapıldığı yıla ait fiili üretim kapasitesi girilmelidir. Faaliyete göre üretilen bir 

ürün yoksa, benzer bir bilgi girilmelidir. Örneğin sağlık sektöründe beyan yapılan 

yılda toplam muayene edilen hasta sayısı vb. 



Girilen kapasite bilgisine karşılık gelen birim (kilogram/yıl, adet/yıl) seçilmeli 

gerekirse diğer seçeneği ile açıklama yazılmalıdır.   



Nace Koduna göre veya faaliyet adına göre arama yapılarak  Nace Kodu girişi yapılır.   













Nace, Kapasite, Birim, Diğer/Açıklama bölümleri doldurulduktan sonra bilgiler 

kaydedilir. 





İşletmede beyan edilen yılda herhangi bir sebeple hiç atık oluşmadıysa «Beyan 

Edilecek Atığım Yok» bölümü seçilir. Bertarafa/Geri Kazanıma gönderilen atıklar için 

«Beyan Edilecek Atığım Var» bölümü seçilerek beyan işlemine geçilir. 



Beyan edilecek atıkları girmek için «Yeni Atık Beyanı Ekle» bölümü seçilir. 



Atık Bilgisi Ekleme sayfası açılır. 



Atık Kodu ya da adına göre arama yapabilirsiniz. 



Miktar girildikten sonra ölçü birimi (kilogram ya da litre) seçilmelidir. Kilogram 

otomatik seçili gelir, istenirse litre yapılır. 



Tesis İçinde: Atıklar tesis içinde işlendi ise bu alan işaretlenecektir. Tesis Dışında: 

Atıklar lisanslı bir atık işleme tesisine gönderildi ise bu alan işaretlenecektir. İhracat: 

Atıklar işlenme amacıyla ihraç edildiyse bu alan işaretlenecektir. Stok: Tesiste beyan 

yılı sonuna henüz hiçbir işlem yapılmamış atıklar stok olarak işaretlenecektir. 



‘İşlemin Nerede Yapıldığı’ alanı, tesis içi ya da tesis dışı seçildiğinde bu alan açılır. R 

ve D kodlarının detayları burada sıralanmakta olup, Lisanslı atık işleme tesisinin 

Lisans numarasında yazılıdır. Eğer tereddüt ediliyor ise lisanslı firmaya 

başvurulmalıdır. 



‘İşlemin Nerede Yapıldığı’ alanı, tesis dışı seçildiğinde bu alan açılır. Bakanlığımızca 

lisans verilmiş olan atık işleme tesisleri bu alandan seçilmelidir. Öncesinde atık kodu, 

miktar ve yöntem doldurulmuş olmalıdır. 



Atık Kodu ya da adına göre arama yapabilirsiniz. 



Atık Kodu ya da adına göre arama yapabilirsiniz. 





Seçilen atık türü için beyanda bulunulan yıl boyunca toplam oluşan miktar girilir. 



Tesislerde oluşan atıklar genellikle (bertaraf/geri kazanım amacıyla) lisanslı bir atık 

işleme tesisine gönderilmektedir ve bu durumda tesis dışı seçilir. 



Atık İşleme Yöntemi lisanslı firma tarafından atık bertarafına/geri kazanımına ilişkin 

yöntemi tanımlamakta olup R ve D kodlarından oluşmaktadır. Atık İşleme Yöntemi 

koduna Lisanslı atık işleme tesisinin Lisans numarasından veya Ulusal Atık Taşıma 

Formunun Alıcı Bölümündeki 13 numaralı Atık Bertaraf Yöntemi/Geri Kazanım 

Yöntemi bölümünden ulaşılabilir. 









Atıkların bertarafa/geri kazanıma gönderildiği tesis; adına, vergi numarasına, faaliyet 

gösterdiği İl veya İlçe adına göre arama yapılarak seçilir. 







Tıbbi atıklar Belediye tarafından toplanmaktaysa Belediye adı seçilir. Antalya İlinde 

tıbbi atıklar lisanslı atık işleme tesisine verildiği için Belediye adı seçilmeyecektir. 

Her iki seçenekten birisi seçilmelidir. 



Beyan yılına ait atık ile ilgili girilen bilgiler kaydedilir. 







Beyanda herhangi bir değişiklik yapılacaksa seçip gerekli güncellemeler yapılabilir. 



Beyan işleminde herhangi bir değişiklik yapılmayacaksa onay işlemlerine geçilir. 





«Onay Kodunu Öğren» butonuna bastığınızda onay kodu mail adresinize gönderilir. Bu 

onay kodunu doğru şekilde üstteki alana girip ‘Onayla’ butonuna bastığınızda 

formunuz onaylanmış olur. ‘Onay kodunu öğren’ butonuna her bastığınızda yeni bir 

onay kodu üretilip e-posta adresine gönderilir. İl Müdürlüğümüz tarafından onayınız 

düzeltme amaçlı kaldırılır ise, tekrar onaylarken aynı şifreyi kullanabilirsiniz. 



Onay kodunuz sistemde kayıtlı olan mail adresinize gönderileceğinden mail 

adresinizin sistemde doğru olarak kayıtlı olup olmadığını kontrol etmeniz için mail 

adresinizin doğruluğunu onaylamanız istenmektedir. 





Mail adresinize gelen onay kodunuz girilerek onaylama yapılır. 



Onaylama yapıldıktan sonra bilgilerde değişiklik yapılamayacağından, girilen 

bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu onaylamanız istenmektedir. 



Atık Beyan Formunu yazdırarak dosyanızda saklayabilirsiniz. Beyan işleminizde 

herhangi bir hata/eksiklik nedeniyle değişiklik yapmak istemeniz durumunda İl 

Müdürlüğümüze dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir. Bu kılavuz 2015 yılında bir 

sağlık tesisinde oluşan ve işlem için lisanslı tesise gönderilen tıbbi atıkların sistem 

üzerinden beyanına ilişkin örnek olarak hazırlanmış olup, farklı sektörlerde oluşan 

farklı atık türleri için yapılacak beyan işlemlerine rehber niteliği taşımaktadır. 


