EÇBS KAYDI VE SIFIR ATIK BİLGİ SİSTEMİNE ERİŞİM
YARDIM KILAVUZU
 Vergi numarası olan her bir kurum/kuruluş EÇBS sistemine kaydolur. Kendisine ait vergi
numarası olmayan kurumlar, vergi numarasını kullandığı kurumlar tarafından sisteme
eklenir.
 EÇBS kaydının kurum amiri tarafından yapılması tavsiye edilmektedir. Hesap kayıt ve onay
işleminden sonra tesis işlemlerinden kurum amiri tarafından birden fazla tesis yetkilisi
atanabilir.
 Kayıt yapılırken son aşamada yetki belgesi yüklenmesi istenmektedir. Yetki belgesi, kaydı
açan kişinin o kurumda yetkili olduğunu kanıtlayan resmi evraktır. Kurum amirleri için
atama yazısı, personel için kurum tarafından çıkartılmış görevlendirme yazısı olabilir. Yetki
belgesinin pdf formatında yüklenmesi gerekmektedir.
 Yapılan başvurular sistem havuzuna düşmektedir ve buradan personelimiz onaylama
işlemini yapmakta olup gün içerisindeki yoğunluktan dolayı telefonla ulaşmakta zorluklar
yaşanmaktadır. Bu nedenle sistem üzerinden alınan başvuru formunun
kemal.kilic@csb.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi yeterlidir.

TESİS BİLGİLERİM MENÜSÜ
Kurum Türü
Sıfır Atık Bilgi Sistemi incelemesinde, birçok kayıtta “kurum türü” seçeneğinin seçilmediği ya da yanlış seçeneğin seçildiği tespit edilmiştir. Bütün kullanıcıların
kayıtlarını gözden geçirmeleri, yanlışlık ve eksiklik varsa düzeltmeleri gerekmektedir.
Alışveriş Merkezi: Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik kapsamında olan yerlerdir.
Belediye: Belediyelerin kamu hizmeti verdiği binalardır. Belediye bünyesinde olan iştirakler işyeri olarak seçilir.
Eğitim Kurumu ve Yurtlar: Kamu ve özel eğitim hizmetlerinin verildiği yerlerdir. Eğitim hizmeti verilmeyen resmi daireler kamu kurum kuruluşu olarak seçilir.
İl Müdürlüğü: Sadece Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kamu Kurum ve Kuruluşu: Tüm kamu kurum ve kuruluşlarıdır. İl ve bölge müdürlükleri için de bu seçenek seçilir.
Organize Sanayi Bölgesi: Sadece OSB yönetimleridir. OSB içinde yer alan sanayi işletmeleri bu seçeneği seçmemelidir.
Sağlık Kuruluşu: Kamu ve özel sağlık hizmetlerinin verildiği yerlerdir. Sağlık hizmeti verilmeyen resmi daireler kamu kurum kuruluşu olarak seçilir.
Zincir Market: En az biri büyük mağaza niteliğini taşıyan en az beş şubeye sahip işletmeyi veya her biri dört yüz metrekarenin altında satış alanına sahip en az on
şubesi bulunan toptan ve perakende satış noktalarıdır.
Yıllık Oluşan Atık Miktarı: Bir yılda oluşan tüm atık türlerine ait toplam veridir. Eğer bu veri yoksa tahmini girilecektir.

FAALİYET MENÜSÜ
Atık gönderimlerinin sisteme girişi “toplanan atık” menüsünden yapılmaktadır. Atık miktarı kilogram olarak girilecektir.
Sıfır Atık Bilgi Sistemi incelemesinde, bazı kayıtlarda gönderilen atıkların makbuzda yazan miktardan farklı olarak, kg/ton farkından dolayı bin kat fazla miktarda
girişlerin olduğu tespit edilmiştir. Örneğin makbuzda 50 kg olan miktar, sisteme 50 ton olarak girilmiştir. Kullanıcıların tüm veri girişlerini “faaliyet sorgulama”
menüsünden kontrol etmeleri, yanlışlıkların düzenle butonu ile düzeltmesi gerekmektedir.
Sıfır Atık Yönetmeliği Sıkça Sorulan Sorular:
https://sss.csb.gov.tr/anasayfa?uygulamaid=111&uygulamaAdi=S%C4%B1f%C4%B1r%20At%C4%B1k%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi
Entegre Çevre Bilgi Sistemi Sıkça Sorulan Sorular:
https://sss.csb.gov.tr/siksorulansorular?page=1&SoruGrupId=1038&uygulamaid=106

