


Entegre Çevre Bilgi Sistemi (ecsb.cevre.gov.tr)sitesi üzerinden Sıfır Atık Bilgi 
Sistemine giriş yapılabilmektedir.



Vatandaş girişine tıklandığında e-devlet üzerinden Entegre Çevre Bilgi Sistemine 
geçiş için T.C. Kimlik Numarası ve e-devlet şifresi istenmektedir.



Sisteme ilk defa girecek kullanıcılar için kullanıcı kayıt yapılması gerekmektedir.



E-posta adresinizi girdiğinizde e-posta adresinize doğrulama kodu gelecektir e-posta 
doğrulama kodu bölümüne gelen kod yazılarak kontrol et butonuna basıldığında e-posta 
adresiniz doğrulanacaktır.



Sistem size kullanıcı sözleşmesi sunacak olup , «kullanıcı sözleşmesini okudum 
kabul ediyorum» butonu tıklanarak onaylanacaktır.



Entegre Çevre Bilgi Sisteminin Açılış Sayfası bu şekilde görünmektedir.



Kurumunuz ilk defa sisteme kayıt yapılacak ise «Yeni Hesap (Firma, Kurum..)» 
bölümünden, daha önce kayıtlı ise «Yetkili Değişiklik Başvurusu» ile kurumunuzun bu 
sistem için yetkilisi olmak için başvuru yapılır.



«Yeni hesap (Firma,Kurum)» bölümündeki aşamaları;



«Vergi Numarası Girişi»



«Hesap (Firma, Kurum..) Bilgileri»



«İletişim Bilgileri» bölümünde adres girildiğinde sistem size otomatik olarak 
«Uavt Kodu» verilecektir.



«Harita Bilgileri» bölümünde Mouse’a basılı tutarak haritayı kaydırma işlemi ile
Kurum/Firmanızın haritadaki yeri bulunarak işaretlenecektir. 



«Yetki Belgesi» bölümünde söz konusu sistemde yapılacak iş ve işlemlerden sorumlu 
olduğuna dair belge konulacaktır. 
Kurumunuz adına daha önce hesap oluşturulmuş fakat kim olduğu bilinmiyorsa «Yetki 
Değişikliği» Başvurusunda da sistem size bu sayfayı açacaktır. 



«Form Onaylama» bölümünde Başvuruyu tamamla denildiğinde sistem  
«Hesap Kayıt Başvuru Formu» çıktısı alınıp ıslak imzalı olarak İl Müdürlüğümüze 
sunulması gerekmektedir.



Bu işlemler bittikten sonra sisteme kaydettiğiniz e-postanıza giriş yaparak kayıt 
işlemini tamamlamanız gerekmektedir.



«Hesabımı (Firma, Kurum..) Tesis (Şube) Olarak Kaydet» butonuna basılarak 
Kurumunuzu tesis olarak kaydetmeniz gerekmektedir.



Kurumunuzun üzerine çift tıklanarak «Uygulama Listesi»  bölümüne geçiş 
yapılır.



20. Sıfır Atık Bilgi Sistemi’ni işlem bölümünde ekle denilerek sistem 
Kurum/Firma adına açılmış olacaktır.



Sıfır Atık Bilgi Sisteminde sol bölümde bulunan Kurum bilgilerim kısmı öncelikle 
doldurulmalıdır.



«Faaliyet» bölümünde «Yeni Faaliyet» eklenir.



«Yeni Faaliyet» bölümünde işlem tarihi belirtilerek «Faaliyet Türleri» tek tek 
yapılan işlemler kaydedilir.



«Geçici Atık Depolama Alanı» varsa evet ve depolanan atık türü sayısı girilir. 
«Geçici Atık Depolama Alanı» yoksa hayır işaretlenir. 



Kurum/Firma Kompost yapmıyorsa «Kompost» bölümü boş bırakılır.



«Toplanan Atık» bölümünde atık türü, atığın teslim tarihi, sisteme kayıt tarihi ve 
teslim belgesi pdf formatında yüklenerek kaydı yapılır.



«Yerleştirilen Ekipman» bölümünde Kurumda bulunan konteyner ve kumbara sayıları 
yazılarak sisteme eklenir.
Her bir bölümde bulunan açıklama kısmına faaliyet türü hakkında açıklama yazılmalıdır.




