
Sıfır Atık Projesi kapsamında istatistiki veri oluşturmak, uygulamaları takip 
etmek, sıfır atık yönetim sistemini uygulayacak yerleri kayıt altına almak, bilgi 
girişinde bulunmak, raporlama yapmak, belgelemek, sistem kapsamında yönetilen 
atıkların izlenebilirliğini sağlamak sıfır atık envanterini oluşturmak amacıyla Sıfır Atık 
Bilgi Sistemi hazırlanmıştır.

Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi Kriterleri;

• Sıfır atık yönetim sistemi kapsamında personelin görevlendirilmiş olması,

• İşletmelerde/Kurumlarda en az ikili toplama sistemi (Mavi ve Gri renkli) 
kapsamında, atıkların toplanması ve Belediye/lisanslı firmaya teslim edilmesi,

• Toplanan atıkların geçici olarak depolanacağı Geçici Depolama Alanının 
belirlenmiş olması,
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• Tüm biriktirme ekipmanlarının Sıfır Atık Yönetmeliğinin 
14.maddesinde yer alan renk skalasına uygun olması,

• Tüm biriktirme ekipmanlarının üzerinde atık türüne özgü bilgilendirici 
işaret veya yazıların yer alması,

• Sıfır Atık hakkında eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılması,

• Sıfır atık yönetimine ilişkin verilerin Sıfır Atık Bilgi Sisteminde kayıt 
altına alınması
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MAVİ VE GRİ İKİLİ SİSTEM ATIK KUTUSU ÖRNEKLERİ





Sıfır atık belge başvurusu yaparken ilk kez sisteme giriş yapanları da 
kapsayacak şekilde resimli anlatım gerçekleştirilmiştir.

EÇBS Başvuru aşamaları FİRMA kaydı ve TESİS kaydı olarak iki aşamalı 
olarak yapılacaktır.

İlk olarak Bakanlığımızın Entegre Çevre Bilgi Sistemine giriş yaparak 
İşletmenizin/Kurumunuzun kayıt olması gerekmektedir.

Resmi site: https://ecbs.cevre.gov.tr/KullaniciIslemleri/Giris

Mevcutta bir Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS) hesabınız varsa 33. 
sayfadan itibaren bakınız. 
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ENTEGRE ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ (EÇBS) 
FİRMA KAYIT İŞLEMLERİ



























Bu aşamada oluşturulan FİRMA başvuru formu 30 gün içinde İl Müdürlüğüne
ulaştırıldıktan sonra yetkili personelin onayına sunulur. 30 gün içinde başvuru
formu Müdürlüğümüze gönderilmediği takdirde sistem başvuruyu iptal
edecektir.

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

FİRMA başvurunuz onaylandıktan sonra aşağıdaki işlemleri yaparak TESİS
başvuru işlemlerine devam etmeniz gerekmekte olup, Sıfır Atık Bilgi Sistemi
Tesis(Şube) kaydı üzerinden yürümektedir.
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ENTEGRE ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ (EÇBS) 
TESİS KAYIT İŞLEMLERİ

























Bu aşamada oluşturulan TESİS başvuru formu 30 gün içinde İl
Müdürlüğüne ulaştırıldıktan sonra yetkili personelin onayına sunulur. 30
gün içinde başvuru formu Müdürlüğümüze gönderilmediği takdirde sistem
başvuruyu iptal edecektir.

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

TESİS başvurunuz onaylandıktan sonra, Mail olarak bilgi mesajı
gönderilmektedir.
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SIFIR ATIK BİLGİ SİSTEMİNE KAYIT 
İŞLEMLERİ





















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 dosyasında 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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• Geçici Atık Depolama Alanı;

Geri dönüştürülebilen atıkların, lisanslı işleme tesislerine ulaştırılmadan önce 
işletme/kurum tarafından güvenli bir şekilde bekletilmesi için bulunan alandır. 

• Geçici depolama alanı üstü kapalı ve her türlü dış etkenden atıkları koruyacak 
şekilde oluşturulur. İşletmenizde bulunan kullanılmayan bir oda da olabilir.

• Geçici depolama alanının zemini geçirimsiz malzemeden teşkil edilir. Geçici 
depolama alanı dışarıdan izinsiz şekilde girişe izin vermeyecek şekilde teşkil edilir. 

• Geçici depolama alanından sorumlu bir çalışan belirlenir. Sorumlu çalışan geçici 
depolama alanına giren ve çıkan tüm atıkların kayıtlarını tutar ve izinsiz giriş ve 
çıkışa engel olur. 

• Geçici depolama alanının kapısında «Atık Geçici Depolama Alanı» yazılı olmalıdır. 

• İl Müdürlüğünce gerek görülmesi halinde talep edilecek ilave tedbirler alınır. 
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ATIK GEÇİCİ DEPOLAMA ALANI ÖRNEKLERİ



ATIK GEÇİCİ DEPOLAMA ALANI ÖRNEKLERİ



Oteller için; otel odalarında mavi/gri ikili sistemin kurulu olmasının
yanında, odalardaki banyolarda «lavabo atıkları» için bir adet atık kovası
bulundurulur. Söz konusu kovaların üzerinde «sadece banyo ve lavabo
atıkları içindir» ibaresi yazılı olmalıdır.

Yemekhane için yine mavi/gri ikili sistemin kurulu olmasının yanında,
organik atıklar için de, uygun görülen sayı kadar «organik atık kutusu»
bulundurulur.

Restorant bölümünde bulunan yemek toplama aracında, mavi/gri ikili
sistem bulunmalıdır. Böylece yemek artıkları toplanırken atıklar
kaynağında ayrıştırılmış olacaktır.

T.C.

NEVŞEHİR VALİLİĞİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü



T.C.

NEVŞEHİR VALİLİĞİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü





T.C.

NEVŞEHİR VALİLİĞİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü



Otel restoranlarında yemek atığı toplama 
aracı örneği



DIŞ BAHÇE MAVİ VE GRİ İKİLİ SİSTEM ATIK 
KUTUSU ÖRNEKLERİ



Yönetmelik gereği yapılması zorunlu olmamakla birlikte, Oteller için 
odalarda aşağıdaki gibi bilgilendirme tabelaları  da bulundurulabilir. Ancak 

zorunlu değildir.


