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GİRİŞ
Bu rehber Elektrikli ve Elektronik Eşya (EEE) üreticisi, ithalatçısı, piyasaya süren ve dağıtıcı
firmaların T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan Entegre Çevre
Bilgi Sistemine (EÇBS) giriş yapabilmeleri amacıyla kılavuz niteliğinde hazırlanmıştır.
Bu doküman, başta 11.08.1983 tarihinde, 18132 sayılı resmi gazetede yayımlanan Çevre
Kanunu olmak üzere, AEEE Kontrolü Yönetmeliği, Yetkilendirilmiş Kuruluş (YK) Usul ve
Esasları, Atık Yönetimi Yönetmeliği ve Tehlikeli Atıkların Karayolunda Taşınması Tebliğ ve
EEE & AEEE Bilgi Sistemi Yardım Kılavuzu temel alınarak, rehber niteliğinde
hazırlanmıştır.
Bilgilendirme amacı taşıyan bu rehber hazırlandıktan sonra T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı veya diğer yetkili kurumlar tarafından gelecek güncelleştirmelerin takibi
firmaların yükümlülüğü olup, rehber nedeniyle yanlış bir giriş veya uygulama yapılması
halinde

Bilişim

Sanayicileri

Derneği

(TÜBİSAD),

YK

olarak

hiçbir

sorumluluk

almamaktadır.
Bakanlık

tarafından

sistem

üzerinde

yapılacak

güncellemeler

TÜBİSAD

bilgilendirme/duyuru mailleri aracılığıyla üretici/ithalatçı firmalara bildirilecektir.
Mağduriyet yaşamamak adına TÜBİSAD Yetkilendirilmiş Kuruluşu (TYK) maillerini kontrol
etmenizi, TYK mail sistemine kayıtlı değilseniz TYK yetkilileri ile irtibata geçerek mail
sistemine dâhil olmanızı öneririz.
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MEVZUAT
1. İlgili Mevzuat

Üretici / İthalatçı firmaların EEE ve AEEE yönetim ve beyanlarını 22.05.2012 tarihinde 28300 sayılı resmi
gazetede yayımlanan AEEE’lerin Kontrolü Yönetmeliği’ne göre gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

2. Amaç

İlgili tüm yönetmelikler, EEE’lerin,
Üretiminden nihai bertarafına kadar çevre ve insan sağlığının korunmasını,
Bünyesindeki bazı zararlı maddelerin kullanımının sınırlandırılmasını,
İçerdiği bazı zararlı maddelerin sınırlandırmalardan muaf tutulacak uygulamaların belirlenmesini,
İthalatın kontrol altına alınmasını,
Oluşumunun ve bertaraf edilecek atık miktarının azaltılması için yeniden kullanım, geri dönüşüm, geri
kazanım yöntem ve hedeflerine ilişkin hukuki ve teknik esasları düzenlemeyi, amaçlamaktadır.

3. Evsel / Kurumsal AEEE Ayrımı

AEEE Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Madde 4.g’de tanımlandığı üzere:

3.1. Evsel AEEE;

Evlerden gelen ve

Özellikleri ile miktarı açısından evlerden gelenlerle benzerlik gösteren
- ticari,
- kurumsal,
- endüstriyel,
- diğer kaynaklardan gelen
AEEE’ler olarak ifade edilir.

3.2 Evsel Olmayan AEEE;

Piyasa sürümü kurumdan kuruma gerçekleşen, evlerden gelen AEEE’ler ile miktar ve özellikleri açısından
benzerlik göstermeyen ürünlerin nihai kullanım ömürlerini tamamlamaları sonucu oluşan AEEE’lerdir.
Evsel AEEE kapsamı dışında kalan AEEE’ler bu kategoride nitelendirilir.

4. Yükümlülükler
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2012 yılında yayımlanan AEEE Kontrolü yönetmeliği EEE
üretici/ithalatçı ve dağıtıcı firmalara çeşitli yükümlülükler getirmektedir. Firmalar mevzuatta tanımlanmış
yükümlükleri TÜBİSAD Yetkilendirilmiş Kuruluş (TYK) ortak uyum organizasyonu aracılığıyla yerine
getirebilirler.

4.1. Üretici/İthalatçı Firma Yükümlülükleri
AEEE Kontrolü yönetmeliğinde Üretici/İthalatçı firma yükümlülükleri aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır:
Üretici: 6/3/2011 tarihli ve 27866 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik
kapsamındaki mesafeli sözleşmeler ile yapılan satışlar da dâhil olmak üzere, satış yöntemine bağlı
olmaksızın;
Kendi markasıyla EEE üreten ve satışını yapan,
Kendi markasıyla başka tedarikçiler tarafından üretilen EEE satışını yapan,
Ticari amaçlarla EEE ithal eden
gerçek ve tüzel kişilerdir.
Üretici/ithalatçı firmaların temel sorumlulukları ilgili başlıklar altında sıralanmaktadır:
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4.1.1. Beyanlar:
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı:
Üretici/ithalatçı firmaların T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın entegre çevre bilgi sistemine kayıt
olmaları ve beyanları bu sistem üzerinden yapmaları gerekmektedir.
Her yıl şubat ayı sonuna kadar Ek-3 “Uygunluk Beyan Formu” nu ve Ek-5 “Üretici Raporlama Tabloları”nı
EEE ve AEEE bilgi sistemi üzerinden doldurarak T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunmaları
gerekmektedir. Uygulama yöntemi ve örnekleri Madde 3.4’te yer almaktadır.
Firmalar, yönetmelikten kaynaklanan yükümlüklerin yerine getirilmesine ilişkin AEEE yönetim planını
hazırlamak ve Bakanlık onayına sunmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğü firmanın kendisi veya
organizasyonunda yer aldığı yetkilendirilmiş kuruluş yerine getirir.
Yetkilendirilmiş kuruluş organizasyonunda yer alan firmaların organizasyona dâhil olduklarını T.C. Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı’na beyan etmeleri gerekmektedir.
TYK:
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı beyanlarına paralel olarak ilgili mevzuat gereği paydaşların
yükümlülüklerini takip etmek ve yönetmek amacıyla TÜBİSAD’ın geliştirdiği TYK AEEE Takip Sistemine (TYK
ATS) girişler firmalar tarafından yapılmalıdır.
TYK ATS’ye www.tyk.org.tr adresinden “TYK Giriş” butonu üzerinden erişilmektedir.
Paydaşlar sisteme kayıt olarak edindikleri kendi kullanıcı adları ve şifrelerini veri girişi aşamasına
geçebilmek için kullanabilirler.
Sistemin kullanım kılavuzu sistem içerisindeki ”Firma” başlığı altında bulunmaktadır.
TÜBİSAD, YK çatısı altında bulunan üyeleri adına kurduğu AEEE yönetim sistemlerini aylık ve yıllık olarak
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunar.

4.1.2 Hedefler
Piyasaya sürülen veya ithal edilen ürünlerin AEEE Kontrolü Yönetmeliği madde 15’te* belirlenen
oranlarda geri dönüşüm ve geri kazanımını sağlamak üretici/ithalatçı firmaların yükümlülükleri arasındadır.
(*T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı AEEE Kontrolü Yönetmeliği madde 15‘te yer alan oranları 24.11.2015 tarih
ve 139115 sayılı yazısı ile aşağıdaki gibi revize etmiştir.)
Yıllara Göre Toplama Hedefi (%)

EEE Kategorileri

2013

2014

2015

2016

2018

1. Buzdolabı/Soğutucuları/İklimlendirme Cihazları

1,25

2,25

4,25

8,5

17

2. Büyük Beyaz Eşyalar
(Buzdolabı/Soğutucular/İklimlendirme Cihazları Hariç)

2,5

3,75

8

16

32,5

3. Televizyon ve Monitörler

1,5

2,5

5,5

11

21,5

4. Bilişim ve Telekomünikasyon ve Tüketici Ekipmanları
(Televizyon ve Monitörler Hariç

1,25

2

4

8

16

5. Aydınlatma Ekipmanları

0,25

0,5

0,5

1

2

6. Küçü ev aletleri, elektrikli ve elektronik aletler, oyuncaklar,
spor ve eğlence ekipmanları, izleme ve kontrol aletleri

0,75

1,5

2,75

5,5

11

Tablo 1: Yıllara Göre AEEE Toplama Hedefleri
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TYK firmaların hedeflerine ulaşılması ve AEEE toplama veriminin arttırılması için toplama sistemleri
geliştirerek firmaların bu yükümlülüklerini yerine getirir.

4.1.3 Ürün Üzeri İbare ve Görsel Kullanımı
EEE üreticileri, AEEE Yönetmeliği’nin yürürlüğe giriş tarihinden sonra (22.05.2012) piyasaya sürülen
EEE’leri TS-EN’nin 50419 sayılı Türk Standardına uygun olarak AEEE Yönetmeliği’nin EK-6 bölümünde yer
alan aşağıdaki sembolle işaretlemekle,

Resim 1: “E-atıkları Çöp Değildir” Sembolü

Ürün bilgisi açıklamalarında “AEEE Yönetmeliğine Uygundur” ibaresine yer vermekle,
AEEE’lerin toplama, yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım dâhil olmak üzere teknik kriterlere
uygun olarak işlenmesini sağlamak amacıyla, piyasaya sürülen her yeni EEE için bu ürünün bileşenleri,
kullanılan malzemeler ve ürünün ihtiva ettiği tehlikeli madde ve müstahzarların yeri ile ilgili bilgilerden
oluşan el kitabı veya elektronik bilgi kaynağını işleme tesislerinin kullanımına sunmakla yükümlüdür.
Avrupa pazarında piyasaya sürülecek olan EEE’lerin üzerinde RoHS ve EU direktiflerine göre Resim
2’deki CE sembolünü bulundurmalıdır.

Resim 2: CE Sembolü

(Ürünler hangi Avrupa ülkesinde pazara sürülecekse o ülkenin direktifleri veya yönetmelikleri
incelenmelidir.)

4.1.4 Teminat
Üreticiler, piyasaya sürecekleri ürünler için ilgili Yönetmelikten kaynaklanan maliyetleri karşılayacağının
teminatını T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na vermekle yükümlüdürler. Yetkilendirilmiş kuruluşlara
üyelik teminat olarak kabul edilir.
(TYK’ya üye olmak için www.tyk.org.tr adresinden veya 0850 360 2333 (AEEE) numaralı çağrı merkezinden
bilgi alabilirsiniz.)
Yetkilendirilmiş kuruluşa üye olmayan ve bireysel uygulamaları tercih eden üretici firmalar için teminata
ilişkin esasları T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı belirler.
Yukarıda bahsi geçen maddelerin yanı sıra mevzuat yönlendirmesi ile yerine getirilmesi gereken aşağıda
listelenmiş toplama sistemi kurma, eğitim bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları üreticiler adına kar
amacı gütmeyen TYK yerine getirmektedir.
Belediyeler ve dağıtıcılar tarafından toplanan evsel AEEE’lerin; getirme merkezlerinden veya
dağıtıcılardan başlamak üzere nakliye maliyetlerini karşılamalı, çevre iznine sahip firmalarda işlenmesini
sağlamalı, işlenmesi mümkün olmaması durumunda bertarafı için sistem kurmalı ve maliyetlerini
karşılamalıdır.
Evsel AEEE’lerin toplanması, işlenmesi ve bertaraf edilmesi amacıyla bir sistem kurmalıdır.
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Evsel AEEE’lerin toplanması, işlenmesi ve bertaraf edilmesi amacıyla bir sistem kurmalıdır.
Belediyelerle birlikte veya münferit olarak eğitim ve bilinçlendirme kampanyaları düzenlemeli ve bu
etkinliklerde kullanılacak yazılı görsel dokümanları sağlamalıdır.
Belediyelerin yetki alanı dışında evsel AEEE’lerin toplanması için İl Özel idareleri ile yapılacak ortak
çalışmaları desteklemelidir.
Yetkilendirilmiş kuruluş usul ve esaslarında belirtildiği gibi geri dönüşümle ilgili toplumu bilinçlendirme
çalışmaları yapılmalı ve kamu spotu hazırlanmalıdır.

5
AEEE ATIK TOPLAMA
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3
4

1

2
www.tyk.org.tr

www.aeeenereye.com

Resim 3: TYK AEEE Toplama Sistemi

4.2. Dağıtıcı Firma Yükümlülükleri:
AEEE Kontrolü yönetmeliğinde dağıtıcı firmalara göre ait tanım aşağıdaki gibidir:
Dağıtıcı: Elektronik iletişim yoluyla yapılan satışlar da dâhil olmak üzere, ticari olarak kullanıcıya elektrikli
veya elektronik eşya ulaştıran gerçek veya tüzel kişileridir.
Yönetmelik kapsamında dağıtıcı firmalar;
Yeni bir ürün sattıklarında, tüketici tarafından talep edilmesi halinde eş tipte ve aynı işlevi gören eski
eşyayı markası, modeli, üreticisi ve muhtevasına bakılmaksızın almalı, yeni ürünün alıcının adresine teslim
edildiği durumlarda, dağıtıcıya veya onun adına teslimatı yapan kuruluşa iade edilen evsel AEEE’yi aynı
yerden almalı ve bunun için herhangi bir nakliye ücreti veya başka bir ilave ücret talep etmemelidir.
Evsel AEEE’lerin muhafazasının sağlanması amacıyla mekân büyüklüğüne uygun olarak toplama kutusu
veya konteyner bulundurmalı veya satış yerinin kapalı bir bölümünü bu amaçla kullanmalıdır.
Tüketicilerden toplanan evsel AEEE’leri, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı bilgilendirerek,
Yönetmelikte belirtilen toplama sistemlerine veya çevre lisanslı işleme tesislerine göndermelidir.
Satış yerinde, tüketicilerin kolaylıkla görebileceği yerlerde evsel AEEE’lerin toplanması, geri dönüşümü,
diğer evsel AEEE toplama noktalarına ilişkin bilgileri ve Resim 1’de yer alan sembolü ve bu sembolün
anlamına ilişkin bilgileri bulundurmalıdır.
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ENTEGRE ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ
Üretici/ithalatçı firmaların EEE ve AEEE Bilgi Sistemi ile MoTAT uygulamalarına erişebilmeleri için öncelikle
Entegre Çevre Bilgi Sistemine giriş yapmaları gerekmektedir. Bu bölümde EÇBS için gerekli adımlar
açıklanmıştır.

1. Entegre Çevre Bilgi Sistemine Giriş
Firmalar, Entegre Bilgi Sistemine kayıt olmak, sistem üzerinde firmalarını aktif edebilmeleri, sisteme
aktarım işlemlerini tamamlayabilmeleri ve uygulama ekleme işlemlerini gerçekleştirmeleri için gerekli
bilgiler ilgili başlıklar altında bulunmaktadır.

1.1. EÇBS’ye ilk defa kayıt olacak firmalar
1.1.1. EÇBS’ye Kayıt
Bakanlık sistemine herhangi bir kaydı olmayan firmaların, EÇBS’ye kayıt yapmaları gerekmektedir. Bu
işlem için aşağıdaki aşamalar takip edilir.
www.ecbs.cevre.gov.tr adresinden Resim 4’te gösterilen ekranda bulunan “e-Devlet ile Giriş” butonuna
tıklanır. Firma yetkilisi olarak belirlenen kişinin T.C. Kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile sisteme giriş
yapılır.

Resim 4: Entegre Çevre Bilgi Sistemi Giriş Ekranı

Sisteme giriş yapıldıktan sonra açılan ekranda, sağ üst köşede bulunan “Yeni Hesap” (Firma, Kurum…)
seçeneği seçilir. (Resim 5)
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Resim 5: Yeni Hesap Oluşturma Ekranı

Firma kaydını tamamlamak için açılan ekranda üst kısımda bulunan aşamalardaki gerekli alanlar
sırasıyla doldurmalıdır. (Resim 6) Bu aşamalar tamamlandıktan sonra, kayıt aşamasında belirtilen mail
adresine sistem tarafından bir onay maili gönderilir. Bu mail üzerinden kayıt onaylandıktan sonra açılan
ekrandaki Kayıt Başvuru örneğinin çıktısı alınır, firma yetkilisi tarafından kaşe ve imza yapılarak İl Çevre ve
Şehircilik Müdürlüğüne teslim edilir. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından onay verildiğinde işlem
tamamlanır.

Resim 6: Firma Bilgileri Sayfası

7

1.1.2. Tesis Ekleme
Kaydı onaylanan firmanın yetkilisi T.C. Kimlik Numarası ve E-devlet şifresi ile sisteme giriş yapar. EÇBS
ekranının sol bölümünde bulunan “Tesis (Şube) Listesi” başlığı seçilir. Açılan ekranda “Yeni Tesis Ekle”
butonu ile işlem başlatılır. (Resim 7)

Resim 7: Yeni Tesis Ekleme Ekranı

Açılan sayfada Tesis/Şube bilgileri girilmiş olarak bulunur, bu bilgiler kontrol edilir ve ileri butonuna
tıklanır. (Resim 8)

Resim 8: “Tesis/Şube Bilgileri” Aşaması
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İletişim bilgileri aşamasında, zorunlu alanlar doldurulur ve ileri butonu ile sonraki aşamaya geçilir.
(Resim 9)

Resim 9: “İletişim Bilgileri” Aşaması

Lokasyon aşamasında, aktifleştirme ekranında olduğu gibi, harita üzerinde lokasyon işaretlenir. İleri
butonu ile devam edilir. (Resim 10)

Resim 10: “Lokasyon” Aşaması
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Belgeler aşamasında, firmaya ait yetki belgesi yüklenir ve ileri butonu ile onay ekranına geçilir. (Resim 11)

Resim 11: “Belgeler” Aşaması

Yukarıdaki aşamalar tamamlandıktan sonra, ekranda kayıt aşamasında belirtilen mail adresine sistem
tarafından bir onay maili gönderildiği bilgisi çıkar. Bu mail üzerinden kayıt onaylandıktan sonra EÇBS
ekranında indirilebilir duruma gelen dilekçenin çıktısı alınır, firma yetkilisi tarafından kaşe ve imza yapılarak
İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne teslim edilir. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından onay verildiğinde
işlem tamamlanır.
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1.2. EÇBS'ye Kayıtlı Firmanın Aktifleştirilmesi
Bakanlık sisteminde önceden kayıtlı olan firmaların Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinde aktifleştirme
işlemini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu işlem bir defaya mahsus yapılır.
3.1.1 başlığı altında bulunan ilk maddede açıklandığı üzere, firma yetkilisinin T.C. Kimlik Numarası ve
E-Devlet Şifresi ile sisteme giriş yapılır. Firma aktifleştirme işlemleri aşağıdaki aşamaları takip ederek
gerçekleştirilir.
www.ecbs.cevre.gov.tr adresine giriş yapıldıktan sonra açılan sayfada “Hesap (Firma, Kurum…)“
seçeneği seçilir.

Resim 12: “Hesap (Firma, Kurum…)” Seçeneği Ekranı

Resim 13’te bulunan ekrandaki “Aktifleştir” butonu seçilir.

Resim 13: “Hesaplar (Firma, Kurum…)” Aktifleştir Butonu
11

Aktifleştirme butonu seçildikten sonra, görüntülenen “Vergi Numarası Girişi” aşamasındaki ilgili alanlar
doldurulur ve ileri seçeneği ile sonraki aşamaya geçilir. (Resim 14)

Resim 14: “Vergi Numarası Giriş” Aşaması

Hesap (Firma, Kurum…) Bilgileri sayfasında bulunan Kuruluş Tarihi ve Firma SGK No bilgileri girilir ve
ileri butonu tıklanır. (Resim 15)

Resim 15: “Hesap (Firma, Kurum …)” Bilgileri Aşaması
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3. Aşamada, “UAVT Kodumu Bilmiyorum” seçeneği işaretlenerek, firma iletişim bilgileri doldurulur ve
UAVT numarası oluşturulur. UAVT numarası oluşmaması durumunda bağlı bulunulan Belediye’ye müracaat
edilir. Ekranda yer alan “Kep Adresi” zorunlu alan değildir, bilinmiyorsa boş bırakılabilir. İleri butonu ile bir
sonraki aşamaya geçilir. (Resim 16)

Resim 16: “Hesap (Firma, Kurum …)” İletişim Bilgileri Aşaması

Firma lokasyon bilgileri aşamasında, harita üzerinde bulunan kırmızı yer imleci sürüklenerek, firma
lokasyonu işaretlenir ve ileri butonu seçilir. (Resim 17)

Resim 17: “Hesap (Firma, Kurum …)” Lokasyon Bilgileri Aşaması
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Belgeler aşamasında, ilgili seçenek seçilir ve yetki belgesi eklenir. İleri butonu ile sonraki aşamaya
geçilir. (Resim 18)

Resim 18: “Belgeler” Aşaması

Açılan kayıt aşaması sayfasındaki “Başvuruyu Tamamla” butonuna tıklanır, işlem tamamlanır ve Resim
19’da bulunan “Hesabınızın kayıt işlemleri başarıyla tamamlandı.” bilgi kutusu görüntülenir.

Resim 19: Kayıt Aşaması
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Resim 20: “Hesabınızın Kayıt İşlemleri Başarıyla Tamamlandı” Bilgi Kutusu

1.2.2. Firma Aktarım İşlemi
Aktif edilen firma Entegre Çevre Bilgi Sistemine aktarım işlemini gerçekleştirmek gerekmektedir. Aktarım
işlemi yapılmayan firma ve tesislerde EEE ve AEEE Bilgi Sistemi ile MoTAT uygulamalarına erişim
sağlanamaz. Bu nedenle firmayı EÇBS’ye aktarmak için aşağıdaki adımlar uygulanılır.
EÇBS ekranının sol bölümünde bulunan “Tesis (Şube) Listesi” başlığı seçilir. Açılan ekran “Ecsb’ye Aktar”
butonu ile işlem başlatılır. (Resim 21)

Resim 21: Tesis Aktarım Ekranı
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Açılan sayfada Tesis/Şube bilgileri girilmiş olarak bulunur, bu bilgiler kontrol edilir ve ileri butonuna
tıklanır. (Resim 22)

Resim 22: “Tesis/Şube Bilgileri” Aşaması

İletişim bilgileri aşamasında, zorunlu alanlar doldurulur ve ileri butonu ile sonraki aşamaya geçilir.
(Resim 23)

Resim 23: “İletişim Bilgileri” Aşaması

Lokasyon aşamasında, aktifleştirme ekranında olduğu gibi, harita üzerinde lokasyon işaretlenir. İleri
butonu ile devam edilir. (Resim 24)

Resim 24: “Lokasyon” Aşaması

16

Belgeler aşamasında, firmaya ait yetki belgesi yüklenir ve ileri butonu ile onay ekranına geçilir. (Resim 25)

Resim 25: “Belgeler” Aşaması

Açılan ekranda Başvuruyu Tamamla butonu seçilir ve süreç tamamlanır. (Resim 26)

Resim 26: Başvuru Tamamlama Ekranı

17

1.3. Uygulama Ekleme İşlemi
EÇBS üzerinde firma için uygulama (EEE/AEEE Bilgi Sistemi, Atık Yönetim Uygulaması (Atık Beyan Sistemi
(TABS), MOTAT vb.) eklemek amacıyla aşağıdaki adımlar izlenir.
EÇBS ekranında sol bölümde bulunan “ Tesis (Şube) Listesi” seçilir. Onaylı tesisler arasından uygulama
açmak istenilen firmanın yanında bulunan “İşlem Yap” butonu seçilir. (Resim 27)

Resim 27: “Tesis/Şube Listesi” Görüntüleme Ekranı

Açılan ekranda, üst kısımda bulunan “Uygulama Listesi” seçeneği seçilir. Bu listede aktif edilmek istenen
uygulamanın yanında bulunan ekle butonu seçilir. (Resim 28)

Resim 28: Uygulama Ekleme Ekranı
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Eklenen uygulamaya erişebilmek için, uygulama isminin yanında bulunan “Uygulamaya Git Butonu”
seçilir. (Resim 29)

Resim 29: Aktif Edilen Uygulamaya Giriş Ekranı

1.4. Yetkili Ekleme İşlemi
Öncelikle Yetkili olarak ataması yapılacak kişinin www.ecbs.cevre.gov.tr adresine kendi T.C. kimlik
numarası ve e-devlet şifresi ile giriş yaparak sistemde kendini aktif etmesi gerekmektedir.
Daha sonra firma yetkilisi kendi sistemine giriş yapar ve EÇBS ekranının sol bölümünde bulunan “Tesis
(Şube) Listesi” başlığı seçilir. Listelenen firmalardan ilgili olan seçilir. (Resim 30)

Resim 30: “Tesis (Şube) Listesi” Ekranı
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Açılan ekranda “Yetkili Listesi” seçeneği seçilir. “Yeni yetkili ekle” butonuna tıklanır. Yetkilinin bilgileri
ilgili alana girilir. Eklenen yetkili www.ecsb.cevre.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve E-Devlet şifresi
ile sisteme giriş yapar ve kendini firma yetkilisi olarak onaylar. Bu işlemden sonra yeni yetkili sisteme T.C.
kimlik numarası ve E-Devlet şifresiyle erişebilir. (Resim 31)

Resim 31: Yeni Yetkili Ekleme Ekranı
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Firma faaliyetine
son verme

Maliyeden firma
bilgilerini
güncelleme

Uygulamaya
erişim

Uygulama
ekleme

Onaylı firma ile
yapılabilecek işler

Firma yetkilisi
ekleme/çıkarma

Bu aşamadan sonra
İL MÜDÜRLÜĞÜ’ne
gitmelisiniz.

Yetkili değişiklik
başvurusu
(Kayıtlı firmaların
yetkilisi olabilmek
için yapılacak başvuru)

Firma aktifleştir
(eksik bilgilerin
tamamlanması)

Tesis faaliyetine
son verme

Tesis devir
işlemi

Uygulamaya
erişim

Uygulama
ekleme

Onaylı tesis ile
yapılabilecek
işlemler

Tesis aktifleştir
(eksik bilgilerin
tamamlanması)
Not: Tesislerin
aktifleştirilebilmesi
için öncelikle
bağlı olunan tesisin
aktifleştirilmesi
gerekmektedir.

EVET

HAYIR

EVET

Tesis yetkilisi
ekleme/çıkarma

Yetkilisi/Sorumlusu
olduğunuz tesislerin
sayfanızda
görüntülenebilmesi
için bahse konu tesisin
bağlı olduğu firmanın
yetkilisi sizi
tesis sorumlusu
olarak tanımlamalıdır

HAYIR

Tesis sayfasında kayıtlı tesisleriniz
görüntüleniyor muy?

2. ADIM

Hesap (firma/kurum) sayfasında kayıtlı
hesaplarınız görüntüleniyor mu?

1. ADIM

SİSTEME E-DEVLET İLE GİRİNİZ

EVET

FİRMANIZ KAYITLI MI?

SİSTEME E-DEVLET İLE GİRİNİZ
1 - FİRMA EKLEME

3 - TESİS EKLEME

Uygulama
ekleme

Uygulamaya
erişim

1 - Hesap (firma/kurum) sayfasına girilir
2 - Onaylı Hesap (firma/kurum) listesinden eklenecek
tesisin bağlı olduğu hesabın detayına girilir
3 - Tesis/Şube Listesi sekmesine geçiş yapılır
4 - Tesis listesi eklenecek tesisin halihazırda ekli olup
olmadığı kontrol edilir.
5 - Tesisin listede bulunmaması durumunda
“Yeni Tesis Ekle” tıklanır
6 - Tesis/Şube Adı girilir
7 - Nace (faaliyet) kodu maliyeden vergi kimlik numarası
ile çekilen kodlar arasından seçilir
8 - UAVT (adres kodu) seçilir
9 - Telefon ve e posta adresi girişi, mevcut ise KEP Adresi
girişi yapılır
10 - Harita üzerinden konum girişi/seçimi yapılır
11 - Tesis üzerinde işlem yapmaya yetkili olduğunuzu
gösterir belgeler yüklenir, bilgiler girilir
12 - “Başvuru Tamamla” tıklanır
13 - İletişim Bilgileri kısmında girilen e posta adresine
gönderilen e posta adresi ile doğrulama yapılır
14 - Sistem tarafından oluşturulan formda belirtilen
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü onayı için
başvuru yapılır

Onaylı firma ile
yapılabilecek
işlemler

Tesis faaliyetine
son verme

Tesis devir
işlemi

Uygulamaya
erişim

Uygulama
ekleme

Onaylı tesis ile
yapılabilecek
işlemler

4 - İL MÜDÜRLÜĞÜ ONAYI

Maliyeden firma
bilgilerini
güncelleme

2 - İL MÜDÜRLÜĞÜ ONAYI

Tesis yetkilisi
ekleme/çıkarma

Firma yetkilisi
ekleme/çıkarma

Firma faaliyetine
son verme

1 - Hesap (firma/kurum) sayfasına girilir
2 - Sağ üstte bulunan “Yeni Hesap (firma/kurum)”’a tıklanır
3 - Hesap tipi seçimi , Vergi No girişi, Vergi Dairesi seçimi
4 - Kuruluş tarihi seçilir, mevcut ise Hesap SGK no girişi
5 - UAVT (adres kodu) seçimi
6 - Telefon ve e posta adresi girişi, mevcut ise KEP Adresi girişi
7 - Harita üzerinden konum giriş/seçimi
8 - Firma Sahibi/Vekaleten/Danışman Firma durumlarına göre ilgili belgeler yüklenir, bilgiler girilir
9 - “Başvuru Tamamla” tıklanır
10 - İletişim Bilgileri kısmında girilen e posta adresine gönderilen doğrulama e postası ile doğrulama yapılır
11 - Sistem tarafından oluşturulan formda belirtilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü onayı için başvuru yapılır

HAYIR

FİRMANIZ KAYITLI MI?

EK-1
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EVİNİN ATIK KAHRAMANI

SEN OL!
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