
KÜTAHYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 
Çevre Yönetimi ve Denetiminden Sorumlu Şube Müdürlüğü 

Çevre Bilgi Sistemine Kayıt Olma  

ve  

Kirlenmiş Sahalar Ön Bilgi Formu Doldurulması 

Yardım Dokumanı 



AŞAMALAR 

 
1- Çevre Bilgi Sistemine (ÇBS) kayıt olma 

 

2- ÇBS onayı ve e-Posta adresine kullanıcı adı ve şifre 

gönderimi (Müdürlüğümüzce sistem üzerinden yapılacak) 

 

3- ÇBS sistemine giriş 

 

4- Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi form doldurulması 



İnternet’te arama çubuğuna “online.cevre.gov.tr” yazıyoruz. 
 

BURAYA 



“ Kayıt Başlangıç ” butonuna tıklıyoruz. 

‘’Devam Et’’ butonuna tıklıyoruz. 



‘’Vergi No’’ girildikten sonra ‘’Vergi Numarasını Kontrol Et’’ Butonu tıklanır. 

Buton tıklandıktan sonra aşağıda 
‘’Bilgilerim Doğru’’ butonu oluşur ve 
‘’Bilgilerim Doğru’’ butonu tıklanır. 



Özellikle Yıldızlı (*) alanlar 
olmak üzere tüm boşluklar 
doldurulur.  
Web adresiniz yoksa boş 
geçiniz. 
 
«»Önemli Not: Yazılacak 
olan e-Posta adresi sürekli 
kullandığınız ve şifresini 
bildiğiniz bir e-Posta adresi 
olmalıdır.  
Kullanıcı Adı ve Şifreniz 
yazdığınız adrese 
gelecektir.»» 
 
Gerekli tüm alanlar 
doldurulduktan sonra 
‘’Kaydet’’ butonuna 
tıklanır. 



Tesisim yok. Tesisimi firma olarak kaydet 

Karşınıza çıkan ekrandan şekilde işaretli olan 3 kutucuk seçilir: 
Çevre Bilgi Sisteminde Görüntülensin 
Kirlenmiş Sahalar 
.?? 

Başvuru Formuna tıklanır. 
Bilgisayara kaydedilen dosya açılır ve çıktısı alınır. Kaşe basılıp 
imza atıldıktan sonra form, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 
Evrak Kayıt’a teslim edilir. 

Form, Müdürlüğümüz ilgili personelince onaylandıktan sonra 
sisteme başvuru sırasında yazmış olduğunuz e-Posta 
adresine Kullanıcı Adı ve Şifresi gelecektir. 
 
Önemli Not: Eğer e-Posta adresinizdeki ‘’Gelen Kutusu’’nda 
maili göremezseniz ‘’Spam/Önemsizler’’ kutularına bakın.   



E-Posta adresinize gönderilmiş olan ‘’Kullanıcı Adınızı’’ ve ‘’Şifre’’nizi aşağıdaki 
resimde kırmızı yuvarlak ile gösterilen alana giriniz ve ‘’Giriş’’ tuşuna basınız. 



Karşımıza çıkan sayfadan ‘’Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi’’ tıklanır. 



Karşımıza çıkan sayfadan ‘’Faaliyet Ön Bilgi Formları’’ tıklanır. 

Karşımıza çıkacak olan ‘’Faaliyet Ön Bilgi Formu Oluştur’’ tıklanır ve istenilen bilgiler 
adım adım doldurulur. 

Son aşamada sizden istenecek olan ‘’Vaziyet Planı (Zorunlu değil, varsa yüklenir. )’’ ve 
‘’Harita (KML) (Yüklenmesi zorunludur.)’’ sisteme eklenip Müdürlüğümüze sistem 
üzerinden gönderilir. 
 



Ana sayfaya tekrar gelinir ve ‘’Formlar’’ başlığı altında olan ‘’Ek-3 Faaliyet 
Ön Bilgi Formu- Görmek için tıklayın’’ yazısına tıklanır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilgisayarınıza inmiş olan formun çıktısı alınarak sistem üzerinde girmiş 
olduğunuz bilgiler bu sefer el ile doldurulur, her bir sayfaya imza atıp 
kaşelenir ve Müdürlüğümüze dilekçe ile başvurusu yapılır. 
 
Dilekçe içeriğinde Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi tarafından verilen 
Faaliyet Ön bilgi formu numarası ve dilekçe ekinde; 
-Faaliyet Ön Bilgi Formu, 
-Zorunlu belge olan KML dosyası (CD’ye yazdırılacak),  
-Zorunlu belge olmayan Kapasite Raporu ve  Vaziyet Planını sisteme 
eklenmişse dilekçe ekinde olmalıdır. 
 
Önemli not: El ile doldurulacak olan forma, Kod No yazılmalıdır. Sistemde 
Form Numarası olarak yazılmış olan yazı Kod Numarasıdır. Mı acaba??  


