


ECBS başvurunuz 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce  

onaylandıktan sonra  
 

«Sıfır Atık Bilgi Sistemine» 
«https://ecbs.cevre.gov.tr/»  

adresinden veri girişi 
yapılabilmektedir. 

https://ecbs.cevre.gov.tr/
https://ecbs.cevre.gov.tr/


Giriş ekranı 
https://ecbs.cevre.gov.tr/ 

1. ADIM 

1 

2 

1- «Vatandaş Girişi» butonuna 
basılır. 

2- «e-Devlet ile Giriş» 
butonuna basılır. 



2. ADIM 

«e-Devlet Kapısı» Giriş Ekranı 

1- «T.C. Kimlik No» yazılır. 

2- «e-Devlet Şifresi» yazılır. 

3- «Sisteme Giriş Yap» 
butonuna basılır. 



3. ADIM 

«EÇBS» Ana Ekranı 

1- Açılan Sayfadaki 
«Tesis (Şube) Listesi» 
butonuna basılır. 



4. ADIM 

1- Açılan Sayfadaki 
«İşlem Yap» butonuna 
basılır. 



5. ADIM 

1- «Detay» butonuna 
basılır. 



1- Açılan sayfadaki «Uygulama 
Listesi» butonuna basılır. 

6. ADIM 



7. ADIM 
2 nolu sayfa 
seçilir. 



2- «Sıfır Atık Bilgi Sistemi»ne giriş yapabilmek 
için «Uygulamaya Git» butonuna basıyoruz 
(Uygulama ekli değilse önce «Ekle» butonuna 
basarak uygulamayı ekliyoruz). 

1- Uygulama 
Listesinden «Sıfır 
Atık Bilgi Sistemi»ni 
buluyoruz. 

8. ADIM 



9. ADIM 

1- Açılan sayfada, sol 
menüde yer alan 
«Kurum Bilgilerim» 
butonuna basıyoruz. 



10. ADIM 

1- «Kurum Türü» 
olarak «Eğitim 
Kurumu»nu 
seçiyoruz. 

2- «Kurum Alt Türü» 
olarak «Okul»u 
seçiyoruz. 

3- «Kurum Yapısı» 
olarak «Resmi 
Kurum»u seçiyoruz. 

4- «Bina/Yerleşke» olarak; Okulun 
bulunduğu taşınmaz üzerinde tek bir bina 
var ise «Bina» seçeneğini, birden fazla bina 
var ise «Yerleşke» seçeneğini seçiyoruz. 

1- 

2- 

3- 

4- 



11. ADIM 

1- «Bina/Yerleşke» 
olarak; Okulun 
bulunduğu taşınmaz 
üzerinde birden fazla 
bina var ise «Yerleşke» 
seçeneği seçildiyse; 
 
2- «Bina Sayısı» 
kısmına gerekli veri 
girişini  (… adet) 
yapıyoruz. 

1- 

2- 

3- «Bina/Yerleşke» ve «Bina Sayısı» verileri girildikten sonra; Sayfa 
içeriğinde yer verilen sorulara ilişkin veri girişlerinin tamamı 
yapılmalıdır. 

4- Veri girişlerinin tamamlanmasına müteakip «Kaydet» butonuna 
basılır. 
5- «Kaydet» butonuna basılmasına müteakip, «Tesis Bilgileri 
Başarıyla Kaydedildi»  bilgisi ekranın sağ altında yer alır. 

4- 

5- 



12. ADIM 

1- Sol Menüde yer alan 
«Faaliyet» butonuna 
basılır.  
 
2- «Faaliyet» başlığı 
altında yer alan «Yeni 
Faaliyet» butonuna 
basılır. 

3- Bu aşamadan sonra ekranın sağ tarafında yer alan ve 
«Faaliyet Türleri» başlığı altında yer alan her bir faaliyet için ayrı 
ayrı veri girişi yapılması gerekmektedir. 

«Sıfır Atık Projesi» kapsamında  
gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin veri giriş ekranı. 



1: «Faaliyet Türü» olarak «Eğitim» faaliyeti için veri giriş ekranı. 

1
3

. A
D

IM
 -1- 

-2- 

-3- 

-4- 

-4- 

-4- 

-5- 

A- Sol Menüde yer alan «Faaliyet» butonuna basılır.  
B- «Faaliyet» başlığı altında yer alan «Yeni Faaliyet» butonuna basılır. 
1- «İşlem Tarihi» olarak veri girişinin yapıldığı tarihi yazabiliriz. 
2- «Faaliyet Türü» olarak «Eğitim» butonuna basıyoruz. 
3- «Faaliyet Detay Bilgileri» başlığı altında yer alan içerik kısmına «Sıfır Atık Projesi hakkında bilgilendirme eğitimi» yazabiliriz. 
4- «Hedef Kitle» seçimini yaptıktan sonra «Eğitim Tarihi» kısmına eğitimin yapıldığı tarih verisini giriyoruz, «Katılımcı Sayısı» 
kısmına ise söz konusu eğitime katılan kişi sayısını yazıyoruz. 
5- Veri girişleri tamamlandıktan sonra ekranın sağ alt kısmında yer alan «Hesapla ve Kaydet» butonuna basıyoruz. 

 
 
 
 

A-B 



1
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1: «Faaliyet Türü» olarak «Eğitim» faaliyeti için veri giriş ekranı. 

1- «Faaliyet Detay Bilgileri» başlığı altında veri girişi yapılması aşamasında;  
 
Örnek ; Hedef Kitle olarak belirtilmiş olanlar arasından, «Temizlik Görevlisi» ve «Personel» e aynı tarihte ve aynı içerikte bir eğitim verilmiş 
ise, içerik kısmına veri girişi yapıldıktan sonra, hedef kitle kısmında «Temizlik Görevlisi» ve «Personel» (çoklu seçim imkanı olduğundan) 
seçimi yapılır, eğitim tarihi seçimi yapılmasına müteakip katılımcı sayısı (Temizlik Görevlisi ve Personel toplam sayısı) yazıldıktan sonra 
«Hesapla ve Kaydet» butonuna basılır. 
 
Ancak; Farklı içerik veya farklı tarihlerde eğitim verilmiş ise, her bir hedef kitle için ayrı ayrı veri girişi  yapılması (13. ADIM da belirtilen 
esaslar dahilinde) gerekmektedir. 



«Eğitim» faaliyeti için «Faaliyet Sorgulama» ekranı. 

 Eğitim Faaliyetlerine ilişkin veri girişlerini yaptıktan sonra, girmiş olduğumuz verilerin sorgulaması için: 
 
1- Ekranın solunda yer alan «Faaliyet» başlığı altındaki «Faaliyet Sorgulama» butonuna basılır. Eğitim faaliyetine ilişkin 
girmiş olduğumuz veriler ekranda görünür.  
 
2- Verilerde herhangi bir hata tespit edilmesi halinde ekranın sağında «Düzenle» başlığı altında ki ilgili satırda yer alan 
butona basılır. Açılan sayfada gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra «Hesapla ve Kaydet» butonuna basılır. 

-1- -2- 

15. ADIM 



16. ADIM 

2: «Faaliyet Türü» olarak «Geçici Atık Depolama Alanı» faaliyeti için veri giriş ekranı. 

-1- -3- 

-5- 

-4- 

2- «İşlem Tarihi» olarak veri girişinin yapıldığı tarihi yazabiliriz. 

3- «Faaliyet Türü» olarak «Geçici Atık Depolama Alanı» butonuna basıyoruz. 

4- «Faaliyet Detay Bilgileri» başlığı altında yer alan «Geçici Atık Depolama Alanı Var mı?» sorusunu cevaplandırıyoruz.  

5- «Geçici Atık Depolama Alanı Var mı?» sorusunu «Evet» olarak cevaplandırılması durumunda; «Depolanan Atık Türü Sayısı (adet)» 
kısmından depolanan atık türü sayısını seçiyoruz. «Geçici Atık Depolama Alanı Var mı?» sorusunun «Hayır» olarak cevaplandırılması 
durumunda «Depolanan Atık Türü Sayısı (adet)» kutucuğu pasif hale geçer. 

6- Veri girişleri tamamlandıktan sonra ekranın sağ alt kısmında yer alan «Hesapla ve Kaydet» butonuna basıyoruz. 

1- «Faaliyet» başlığı altında yer alan «Yeni Faaliyet» butonuna basılır. 

-2- 

-6- 



17. ADIM 

3: «Faaliyet Türü» olarak «Kompost» faaliyeti için veri giriş ekranı. 
(Eğer Kompost uygulaması makine veya açıkta yapılıyorsa) 

2- «İşlem Tarihi» olarak veri girişinin yapıldığı tarihi yazabiliriz. 

3- «Faaliyet Türü» olarak «Kompost» butonuna basıyoruz. 

4- «Faaliyet Detay Bilgileri» başlığı altında yer alan soruları cevaplandırıyoruz.  

5- Veri girişleri tamamlandıktan sonra ekranın sağ alt kısmında yer alan «Hesapla ve Kaydet» butonuna basıyoruz. 

1- «Faaliyet» başlığı altında yer alan «Yeni Faaliyet» butonuna basılır. 

-1- 
-3- 

-4- 

-2- 

-6- 



18. ADIM 

4: «Faaliyet Türü» olarak «Toplanan Atık» faaliyeti için veri giriş ekranı. (Bu ekrana giriş yapılabilmesi 
için ambalaj atıkları toplanmış ve  Ambalaj Toplayıcı firmaya belge ile teslim edilmiş olmalıdır.) 

2- «İşlem Tarihi» olarak veri girişinin yapıldığı tarihi yazabiliriz. 

3- «Faaliyet Türü» olarak «Toplanan Atık» butonuna basıyoruz. 

4- «Faaliyet Detay Bilgileri» başlığı altında yer alan; 
«Tarih» kısmına veri girişinin yapıldığı tarihi yazabiliriz. 
«Atık Tür» kısmından, veri girişine konu atık türü seçilir. 

«Miktar» kısmına ver girişi yapılan atık türü’nün miktarı (ton cinsinden) girilir. 

«Lisanslı Tesis Teslim Tarihi» kısmına, atık tür’nün lisanslı firmaya teslim edildiği tarih girilir. 
«Teslim Belgesi» kısmına, Kurum tarafından toplanan atığın lisanslı firma tarafından teslim alındığına dair belgenin (belge kapsamında «atık 
türü» ve «atık miktarı» na ait veriler yer almalıdır) eklenmesi gerekmektedir.  
5- Veri girişleri tamamlandıktan sonra ekranın sağında yer alan «Ekle» butonuna basıyoruz. 

1- «Faaliyet» başlığı altında yer alan «Yeni Faaliyet» butonuna basılır. 

-1- 
-3- 

-4- 
-2- 

-5- 



1
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4: «Faaliyet Türü» olarak «Toplanan Atık» faaliyeti için veri giriş ekranı. 

1- Her bir «Atık Türü» için (kurum bünyesinde toplanan atık türleri için)  «18 ADIM»da belirtilen işlemlerin yapılması gerekmektedir. 
 
Örnek: Yukarıda yer verilen ekran görüntüsünde, «Atık Kağıt», «Atık Plastik» ve «Atık Cam» için  «18 ADIM»da belirtilen işlemlerin yapıldığı 
görülmektedir.  
 
2- Atık Türü bazında veri girişlerinin tamamlanmasına müteakip «Hesapla ve Kaydet» butonuna basılır. 

-1- 

-2- 



5: «Faaliyet Türü» olarak «Yerleştirilen Ekipman» faaliyeti için veri giriş ekranı. 

2- «İşlem Tarihi» olarak veri girişinin yapıldığı tarihi yazabiliriz. 

3- «Faaliyet Türü» olarak «Yerleştirilen Ekipman» butonuna basıyoruz. 

4- «Faaliyet Detay Bilgileri» başlığı altında yer alan; 
«Ekipman Türü» kısmından «Konteyner»(farklı tip atıkların biriktirildiği büyük sağlam taşıyıcı kaplardır) veya «Kumbara»(katlara, koridorlara 
konulan, okulunuz tercihine göre farklı tip (ambalaj, cam, madeni, plastık , kağıt vb.) atıkların atıldığı kutular) seçeneğini seçiyoruz . 
«Miktar(adet) kısmına, seçilen ekipman türü’nün adedini yazıyoruz. 

1- «Faaliyet» başlığı altında yer alan «Yeni Faaliyet» butonuna basılır. 

5- Veri girişleri tamamlandıktan sonra ekranın sağında yer alan «Ekle» butonuna basıyoruz. Her bir ekipman türü için «Ekipman Türü» ve 
«Miktarı(adet)» veri girişi yaptıktan sonra «Ekle» butonuna basıyoruz.  

6- «Ekipman Türü» veri girişlerinin tamamlanmasına müteakip «Hesapla ve Kaydet» butonuna basılır.  

-1- 

-3- 

-2- 

-4- 

-5- 

-6- 

20. ADIM 
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Faaliyet türlerine ilişkin veri girişlerini yaptıktan sonra, girmiş olduğumuz verilerin sorgulaması için: 
 
1- Ekranın solunda yer alan «Faaliyet» başlığı altındaki «Faaliyet Sorgulama» butonuna basılır. Faaliyetine ilişkin girmiş 
olduğumuz tüm veriler ekranda görünür.  
 
2- Verilerde herhangi bir hata tespit edilmesi halinde ekranın sağında «Düzenle» başlığı altında ki ilgili satırda yer alan 
butona basılır. Açılan sayfada gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra «Hesapla ve Kaydet» butonuna basılır. 

       
-1- 

-2- 

«Faaliyet Sorgulama» ekranı. 
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«Toplam Atıklar  ve Kazanımları» ekranı. 

Toplanan atıklara ilişkin veri girişlerini yaptıktan sonra, toplanan atıklar neticesinde elde edilen kazanımları görmek için 
«Ana Sayfa» butonuna basılır. 
 
Açılan sayfada her bir atık türü bazında elde edilen kazanımlara ilişkin rakamsal veriler yer almaktadır. 



Web:  www.sifiratik.gov.tr 

Eposta:  sifiratik@csb.gov.tr 

twitter:   @sifiratikgov 

instagram: sifiratikgovtr 

Facebook: sifiratikgovtr 

linkedin, @sifiratik 

mailto:sifiratik@csb.gov.tr

