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Yukarıda görünen ekranda;

1 ile numaralandırılan bölümü sisteme ilk defa kayıt yaptıracak

firmalar (tüzel veya gerçek kişiler) veya kamu kurumları seçeceklerdir.

2 ile numaralandırılan bölümde sisteme firma yetkilisi tarafından giriş

yapılarak sistemde daha önce kaydı bulunan firma ve tesis kayıtlarının

aktif hale getirilmesi sağlanmalıdır.

3 ile numaralandırılan bölüm ise sisteme kayıtlı firmalarda, firma

yetkili değişikliği olduğunda kullanılacaktır. Bu bölümde sisteme

dosya kısmında ilgili kişinin yetkili olduğuna dair belge yüklenmelidir.

(imza sirküsü, ticaret sicil gazetesi, vekaletname vs.)



Sisteme ilk defa kayıt yaptıracak firmalar (tüzel veya

gerçek kişiler) veya kamu kurumları 1 ile

numaralandırılan bölümdeki ‘Yeni Firma Kaydı İçin

Tıklayınız’ başlığını seçtikten sonra aşağıda slaytlarda

belirtilen yolu izlemelidirler.



- Bu bölümde kayıt oluşturulurken ‘kamu kurumu’ veya ‘firma tüzel kişilik’ başlığından uygun olan seçilir.

- ‘Hesap firma kurum tipi’ kısmına kamu kurumları ‘diğer kamu kurumu‘ başlığını, firma tüzel kişilik başlığını seçenler ise

tüzel kişilik veya gerçek kişilik başlığından kendilerine uygun olanı seçeceklerdir.
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Yukarıda ekran görüntüsü bulunan sayfada:

1. bölümde firmada yetkili olan kişi işlem yapacak olup, yetki belgesi ( imza

sirküsü, ticaret sicil gazetesi, vergi levhası(gerçek kişiler için) sisteme

yüklenmelidir.

2. bölümde firma adına vekaleten yetkilendirilmiş kişi tarafından işlem

yapılacak olup, yetki belgesi kısmına vekaletname ve yukarıdaki belgeler

yüklenmelidir.

3. Bölümde ise firma adına danışman firma tarafından işlem yapılacak olup,

yetki belgesi kısmına firma ile danışman firma arasında imzalanan protokol

belgesi ve 1. kısımda istenilen evraklar yüklenmelidir.





Not: Mail adresine gelen doğrulama kodu onaylanmalıdır.
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Başvuru formunun çıktısının ıslak imzalı olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. 



Başvurunuzun uygun bulması halinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından firma kaydınız onaylanacaktır. 
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Bu bölümde faaliyet kodu kısmı tıklandığında kurumunuza ait faaliyet kodu gelen ekran üzerinden seçilerek kaydedilecektir. 
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Tesis şube bölümündeki uygulama listesinden eklediğimiz

• Atık Yönetim Uygulaması kısmı için bir önceki yıla ait

bilgileri içerecek şekilde her yıl Ocak ayı itibariyle

başlamak üzere en geç Mart ayı sonuna kadar bir önceki

yıla ait toplam atık miktarı beyan edilmelidir.

• Firmalar oluşan atıklarını Atık Yönetim Uygulaması

bölümündeki ‘Atık Gönderim İşlemi’ kısmından başvuru

yaparak atık gönderim işlemini yapmalıdırlar.



Firmalar Merkez adresleri dışında tesisleri var ise ‘Yeni Tesis Ekle’

kısmını seçerek aşağıdaki slaytlarda belirtilen yolu izlemelidirler.



Firmanın merkez adres dışında tesisi var ise aşağıda belirtilen yol izlenerek tesis kaydı oluşturulur. 
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Sıfır Atık Bilgi Sistemine dahil olan firmalar (tüzel veya gerçek kişiler)

veya kamu kurumları uygulama listesinden 19. sıradaki ‘Sıfır Atık Bilgi

Sistemi’ni ekleyerek aşağıda belirtilen yolu takip etmelidirler.







Sıfır Atık Bilgi sistemine giriş yapıldıktan sonra ‘Kurum Bilgilerim’ başlığı seçilerek gelen ekranda istenilen 

bilgiler doldurulmalıdır.









Faaliyet bölümünde faaliyet türleri olarak;

1. Toplanan atıklar teslim edildiyse toplanan atık seçilir, konu ile

ilgili kısım doldurularak sisteme makbuz yüklenir.

2. Sıfır Atık kapsamında ekipman yerleştirildiyse yerleştirilen

ekipman seçeneği seçilerek gelen ekrandaki bilgiler doldurularak

kaydedilir.

3. Sıfır Atık Kapsamında eğitim verildiyse eğitim seçeneği seçilerek

ilgili kısımlar doldurularak kaydedilir.



Not: Dosya seç kısmına atık verildiğine dair makbuz yüklenecektir.


