
Sıfır atık belge başvurusu yaparken ilk kez sisteme giriş yapanları da 
kapsayacak şekilde resimli anlatım gerçekleştirilmiştir. Mevcutta bir 
EÇBS hesabınız varsa 18. sayfadan sonrasına bakınız. 

İlk olarak Bakanlığımızın Entegre Çevre Bilgi Sistemine giriş yapmanız 
gerekmektedir.

Resmi site: https://ecbs.cevre.gov.tr/KullaniciIslemleri/Giris
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Bu aşamada oluşturulan başvuru formu İl müdürlüğüne
ulaştırıldıktan sonra yetkili personelin onayına sunulur.

Belgelerde eksiklik ve yanlışlık olmaması durumunda başvuru
İl Müdürlüğü tarafından onaylanacaktır.

Bu kısımdan sonraki aşamaları aşağıdaki işlemleri yaparak
devam ettirmeniz gerekir.
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Bu işlemleri tamamladığınız taktirde başvuru işleminiz tamamlanmış
olacaktır.

Belgenizi aldıktan sonra her ayın 15 ine kadar ki zaman diliminde Sıfır
Atık Bilgi Sistemi içerisinde ki Faaliyetler -> Yeni faaliyet -> Toplanan atık
kısmından beyan verilmesi zorunludur.

Toplanan geri dönüştürülebilir atıklar Bakanlığımızdan lisans almış ilgili
geri dönüşüm firmalarına teslim edilmek ve bu firmalardan alınan
makbuzlar 1 yıl boyunca saklanmak zorundadır.

Yemekhane varsa bu kısımda oluşan atık yağlar sızdırmaz kaplarda
depolanarak yine Bakanlığımızdan lisans almış firmalara teslim edilmek
ve bu firmalardan alınan makbuzlar da 1 yıl saklanmak zorundadır.
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Kurumunuzda/ İş yerinizde Sıfır atık sistemi dışında herhangi bir yerde ayrı
toplamaya aykırı tekli farklı bir çöp kutusu bulundurulmamalıdır. (Personel
masa altları, sınıflar, personel odaları, kantinler, yemekhaneler, çalışma
salonları, sosyal tesisler, eğlence alanları, spor salonları vb. gibi tüm insan
kullanımına açık olan alanlarda ayrı toplamaya uygun en az ikili ayırma
kutuları yerleştirilmek zorundadır.

İkili ayırma yapılma durumu yoksa bu alanlardaki tüm çöp kovalarını kaldırıp
ortak kullanım alanlarında kolayca erişilebilecek yerlere yeterli sayıda en az
ikili ayırmaya uygun olacak şekilde ayrı toplama kumbaraları yerleştirilmelidir.
Kumbaraların yönetmelikte belirtilen renk skalasına uygun olması ve
üzerlerinde açıklayıcı metin olması zorunludur.
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İlgili Telefon Numaraları;

İl Müdürlüğümüz Telefon Numarası: 0442 235 52 02 

İlgili personeller Dahili No: 4071, 4072, 4073, 4033

Geri Dönüşüm Firmaları Telefon Numaraları;

Bardaş Geri Dönüşüm – Kadir Bey: 0533 434 0442

Aksu Çevre Dönüşüm – Tuncer Bey: 0544 392 9289

Atık Yağlar İçin Lisanslı Firma Numaraları;

Kolza : 0543 614 6881 – 0533  924 5437

Deha : 0530 291 20 52 – 444 28 45
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