
ENTEGRE ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ

(EÇBS)

VE 

MOBİL ATIK TAKİP SİSTEMİ 

(MOTAT) 

Hasan EVİRGEN



ÖNCEDEN



ÖNCEDEN



ÖNCEDEN



EÇBS ????

Entegre Çevre Bilgi Sistemleri,

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde bulunan

çeşitli hizmetlere ait uygulamalar bütünüdür.

Daha önce kullanımda olan ONLİNE CBS Çevre Bilgi

Sistemi 11.05.2018 tarihi ile kapatılmış olup, bu tarih

itibari ile EÇBS devreye girmiştir.

http://www.csb.gov.tr/
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EÇBS YE NASIL GİRİŞ YAPILIR?????

https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/







https://ecbs.cevre.gov.tr/KullaniciIslemleri/Giris
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İLK DEFA KAYIT OLUNDUĞUNDA



İLK DEFA KAYIT OLUNDUĞUNDA



İLK DEFA KAYIT OLUNDUĞUNDA







EÇBS AKTİF OLMAYAN TESİSLER VEYA MÜKERRER KAYITLAR



















YETKİLİ KILINACAK PERSONELİN EKRANINADA TESİS ŞUBE SORUMLULUĞUNU

KABUL EDİYORUM ŞEKLİNDE EKRAN GELİRVE ONAYLANMASI İSTENİR.



KONYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDE SİSTEMDE YETKİLİLER

HALK SAĞLIĞI BŞK

HALK SAĞLIĞI BŞK

KAMU HAST. BŞK

ACİL SAĞLIK HİZ.BŞK









MOTAT ????

Mobil Tehlikeli Atık Takip Sistemi,

Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ

kapsamındaki atıkların karayolu ile taşınmasına dair bir

sistemdir.



ADR ( Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması )

•TKN (Taşıma Kontrol Numarası) 

–Yükleme sırasında atık üreticisi tarafından mobil cihaz ekranına girilir. 

•TDN (Taşıma Doğrulama Numarası) 

–Yükleme sırasında atık taşıyıcısı tarafından mobil cihaz ekranına girilir. 

•BON (Boşaltma Onay Numarası) 

–Boşaltma sırasında alıcı tarafından mobil cihaz ekranına girilir. Her UATF için bir BON 

oluşturulur. 

•TBON (Toplu Boşaltma Onay Numarası) 

–Atığın boşaltılacağı tesisin aynı araçta birden fazla atığı olabilir. Bunların her biri için 

TKN-BON ikililerini girmek yerine Toplu BON girilerek tümünün boşaltma işlemi 

onaylanabilir. 

TANIMLAR 





Atık Üreticisi -Transfer TalebiYapma



Atık Üreticisi - TaşımaTalebiYapma
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TEHLİKELİATIKLAR KODLAR

Tehlikeli maddeleri içeren atık baskı tonerleri (M) 08 03 17

Çözücü bazlı banyo solüsyonları (A) 09 01 03

Sabitleyici solüsyonlar (A) 09 01 04

Fotoğrafçılık atıklarının saha içi arıtılmasından oluşan gümüş içeren atıklar (M) 09 01 06

Gümüş veya da gümüş bileşenleri içeren fotoğraf filmi ve kâğıdı (Tehlikesiz) 09 01 07

Kullanılmış (mum) parafin ve yağlar (A) 12 01 12

Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar (A) 15 01 10

Tehlikeli maddelerle kirlenmiş emiciler, filtre malzemeleri (başka şekilde tanımlanmamış ise yağ filtreleri), 

temizleme bezleri, koruyucu giysiler (M)
15 02 02

Yağ filtreleri (A) 16 01 07

16 01 07’den 16 01 ll’e ve 16 01 13 ile 16 01 14 dışındaki tehlikeli parçalar Tehlikeli madde İçeren bileşenler( 

makine parçaları v.b. ) (M)
16 01 21

Tehlikeli madde içeren elektrik ve ekipman parçaları(A) 16 02 15

Laboratuvar kimyasalları karışımları dahil tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli maddeler içeren 

laboratuvar kimyasalları(M)
16 05 06

Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş metal atıkları(M) 17 04 09

Yağ, katran ve diğer tehlikeli maddeler içeren kablolar(M) 17 04 10

Tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli maddeler içeren diğer yalıtım malzemeleri(M) 17 06 03

Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar (M) 18 01 06

Sitostatik ve Sitotoksik atıklar(A) 18 01 08

Son kullanım tarihi geçmiş İlaçlar (Tehlikesiz) 18 01 09

Amalgam atıkları(A) 18 01 10

Flüoresan tüpler ve diğer cıva içeren atıklar(A) 20 01 21

16 06 01, 16 06 02 veya 16 06 03’un altında geçen pil ve akümülatörler ve bu pilleri içeren sınıflandırılmamış 

karışık pil ve akümülatörler(A)
20 01 33

SAĞLIK KURULUŞLARINDAN ÇIKAN TEHLİKELİ ATIKLAR



BİTKİSEL YAĞ



Atık Üreticisi -Transfer TalebiYapma

• Atık üreticileri tarafından yapılır.

• Atık bilgilerini girer.

• Taşıma firmasını seçer.

• Atık işleme tesisini seçer.

• Atığın yükleneceği tarih «Taşıma Talep Tarihi» olarak 

seçilir. Bu tarihe  kadar araç gelmezse talep gece 

01:00 de silinir.

• Önce taslak olarak kaydeder, bilgilerin doğruluğundan 

emin olduğunda  talebi onaylar.

• Onaylandığı anda talep, taşıma firmasına ve atık işleme 

tesisine görünür.



Atık Üreticisi -Transfer TalebiYapma

• Atık miktarı kısmında üç seçenekvardır.

– Talebi girerken miktar biliniyorsa «Net ağırlık belirteceğim» 

seçilir vemiktar  girilir.

– Araç geldiğinde tartılacaksa «Yükleme sırasında girilecek» 

seçilir. (Bu durumda  mobil cihaz yükleme sırasında miktar

sorar)

– Aracın atık yüklenmeden önce kantara girip, atığı aldıktan

sonra tekrar kantara  giderek atığın ağırlığı bulunacaksa «En 

yakın kantara girilecek»seçilir.



Atık Üreticisi -Transfer Talebi Yapma (Tıbbiatık)





Atık Üreticisi -Transfer Talebi Yapma (Tıbbiatık)

• Normal talep ileaynıdır.

• Tıbbi atıklar her gün toplandığından üretici ve

taşıyıcılara  kolaylık amaçlı yapılmıştır.

• Miktar talep sırasında girilmez, her transfer için mobil

cihazdan  girilir.

• «Transfer talep tarihi» yerine «Talep Geçerlilik Bitiş

Tarihi»  vardır.

– Bu tarihe kadar aynı talep (aynı TKN ve TDN

ikilisi) tekrar tekrar  kullanılabilir.



Atık Üreticisi - Talep OnaylandıktanSonra



Atık Üreticisi - Talep OnaylandıktanSonra
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• Atık üreticileri araç gelmeden önce talebiyazdırır.

• Buradaki TKN numarası sadece atık 

üreticisine  görüntülenir.

• TKN numarası asla taşıma firması ya da atık 

işleme tesisi  ile PAYLAŞILMAZ.

• Yükleme öncesinde UATF nin «Atık Üreticisi» 

tarafından  doldurulması gereken kısmını

doldurur.
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Atık Üreticisi -Talep OnaylandıktanSonra



Atık Taşıyıcısı – Yükleme Öncesi
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Atık Taşıyıcısı – Yükleme Öncesi

4

6

• Bekleyen taşıma taleplerini inceler ve o gün yükleyeceği atıklara

ilişkin talepleri yazdırır.

• Buradaki TDN numarası sadece taşıma firması

tarafından görüntülenebilir.



Atık Taşıyıcısı - Transfer Talebikabul
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Atık Taşıyıcısı – Yükleme Öncesi
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Atık YüklemeAnı
• Eğer talep sırasında atık miktarı için «En yakın kantara

girilecek»  seçilmişse, atık yüklenmeden önce kantara 

gitmiş olmalıdır.

• Araç atık üreticisinin tesisine gider.

• UATF de ve talepte geçen atık, yüklenmek istenen atık ile aynı

olmalıdır.

• Yüklenmek istenen atık doğru ise mobil cihazlı işlemleregeçilir.

• Mobil cihaza atık üreticisinin KENDİSİ TKNgirer.

• Mobil cihaza şoför TDN ve UATF no girer.

• Eğer talep yapılırken atık miktarı için «Yükleme sırasında

girilecek»  seçilmişse, mobil cihaza miktar girilir.

• Şoför mobil cihazdan yüklemeyi onaylar.



Atık YüklemeAnı

• Mobil cihazlı yükleme işlemi, atığın alındığı 

noktadayapılmak  zorundadır.

• Yükleme onaylandığında aracın konumu ve zaman bilgisi 

ATSS (Araç Takip Servis Sağlayıcısı ) tarafından MOTAT a

gönderilir.

• Atık üreticisinin adresi yükleme noktası ile uyumlu

olmalıdır.



Atık YüklemeAnı

• Şoför tarafından yüklemenin başarılı olup olmadığı 

mobil cihazdan  kontrol edilir.

• Eğer o sırada mobil cihaz OFFLINE (internete erişemiyor 

olabilir) ise  mobil cihaz bu durumu şoförebildirir.

• Şoför en kısa zamanda cihazın ONLINE olacağı bir konuma 

geçmelidir.  Cihazı kapatamaz, ONLINE olup cihazdaki 

yükleme kayıtlarının  tamamının MOTAT a ulaşması

sağlanacaktır.

• Eğer yüklenmiş bir atığın yükleme onayı gece01;00 e 

kadar MOTAT uygulamasına gelmez ise, o talep sistemden 

silineceğinden yükleme  geçersiz olur.



Atık Taşıyıcısı –Yükleme Sonrası
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• Eğer talep sırasında atık miktarı için «En yakın kantara

girilecek»  seçilmişse, araç kantara tekrar girer.

• Atığın miktarını mobil cihaza girer veonaylar.



Tamamlanmış Taşımalar Listesi (Atık Kabulü Yapılmış 

Taşımalar)

Atık 

sorunsuz 

kabul 

edildi



√

√

√

√



ATIK BEYANIN YAPILIŞI



Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS)

Beyan Formu Oluşturma

Tesis bilgileri kontrol edilmeli, düzeltme gerekiyorsa «Tesis Bilgilerini 

Güncelle» butonu kullanılarak düzeltme yapılmalıdır.



Nace kodu firmanın faaliyette olduğu alanı ifade eden bir koddur. Gelir İdaresi 

Başkanlığından (GİB) kod listesine ulaşılabilir.

Kapasite firmanın beyan yılına ait üretim/satış/işlem miktarıdır.

Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS)

Beyan Formu Oluşturma





Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS)

Beyan Formu Oluşturma



1. Formun ait olduğu yıl atık oluşmadıysa formun önceki bölümlerini 

doldurduktan sonra ilgili kutu işaretlenerek doğrudan onay aşamasına geçilir. 

2.   Atık oluşmuşsa (stokta kalmış veya gönderilmiş) «yeni atık beyanı ekle» butonu 

ile atık formuna ulaşılarak ilgili bölümler doldurulur.

3.    Tüm atıklar beyan edilip kontrol edildikten sonra onay işlemleri gerçekleştirilir.

Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS)
Beyan Formu Oluşturma



• «Atık İşleme Tesisi» bölümünde tesis adı bulunamıyorsa atığın gönderildiği tesisin 

lisansında bulunan atık kodları ve atık işleme yöntemi kontrol edilmelidir.

• Tıbbi atıklar belediyeye verildiyse «Atık İşleme Tesisi» bölümü boş bırakılmalı, belediye 

seçilmelidir. 

Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS)
Beyan Formu Oluşturma





ATIK YÖNETİMİYÖNETMELİĞİ



Beyan edilecek 

başka atık varsa 

ekleme işlemi 

yapılır.

Seçilen atık satırında 

güncelleme yapmak 

için kullanılır.

Atık satırını silmek 

için kullanılır.

Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS)
Beyan Formu Oluşturma



• Onay işlemlerinin 

tamamlanabilmesi 

için sistem kod 

oluşturur ve 

beyanda verilen e-

posta adresine 

kodu gönderir. 

• Bu kod girilerek 

onay işlemi 

tamamlanır.

• Onaylanmayan 

formların durumu 

«hazırlık 

aşamasında» kalır 

ve bu hata olarak 

algılanır.

• Form yazdırılır ve 

imzalanarak 5 yıl 

boyunca saklanır.

Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS)
Beyan Formu Oluşturma



Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS)
Beyan Formu Oluşturma







BU FORM DAN ÇIKTI ALINIP 

5 YIL SAKLAMA ZORUNLULUĞU VARDIR.









SIFIR ATIK PROJESİ EÇBS SİSTEMİ ÜZERİNDEN TAKİP EDİLECEK



2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinin Kanundaki ceza miktarı
1/1/2018-31/12/2018 tarihleri 

arasında uygulanacak ceza

(m) bendindeki ceza miktarları

Bu Kanunun ek 2 nci maddesinde öngörülen çevre 

yönetim birimini kurmayanlara ,
6.000 TL 14.578 TL

Çevre görevlisi bulundurmayanlara ya da Bakanlıkça 

yetkilendirilmiş firmalardan hizmet almayanlara,
4.000 TL 9.719 TL

(r) bendindeki ceza miktarları

Bu Kanunda ve yönetmeliklerde öngörülen usûl ve 

esaslara, yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak 

atık toplayan, taşıyan, geçici ve ara depolama 

yapan, geri kazanan, geri dönüşüm sağlayan, tekrar 

kullanan veya bertaraf edenlere

24.000 TL 58.351 TL

(s) bendindeki ceza miktarı

Umuma açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun 

çevreyi kirletenlere,
100 TL 232 TL





SORULAR



ATIK SORUMLUSU KİM?

BU GÖREVİ KİM YAPACAK?



r) Tıbbi atık sorumlusu: 

Sağlık kuruluşu başhekimini, başhekimin bulunmadığı yerlerde mesul müdürünü veya 

yöneticisini

25 Ocak 2017 tarihli ve 29959 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ



ATIK BEYANLARI NE ZAMAN YAPILIR?

KAÇ YIL SAKLAMA ZORUNLULUĞU VARDIR?



l) Atık beyan formunu bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde her yıl Ocak ayından

başlamak üzere en geç Mart ayı sonuna kadar Bakanlıkça hazırlanan çevrimiçi

uygulamaları kullanarak doldurmak, onaylamak ve form çıktısının bir nüshasını beş yıl

boyunca saklamakla,

HER YIL BİR ÖNCEKİYIL ATIK MİKTARININ 1 OCAK-31 MART  TARİHLERİARASI 

ATIK BEYANININ YAPILMASI

25 Ocak 2017 tarihli ve 29959 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ



ATIK ÜCRETİNİ KİM ÖDER?



ee) Kirleten öder ilkesi: Kirlenme ve bozulmanın önlenmesi, sınırlandırılması, giderilmesi 

ve çevrenin iyileştirilmesi için yapılan harcamaların kirleten veya bozulmaya neden 

olanlar tarafından karşılanmasını,

ATIK YÖNETİMİYÖNETMELİĞİ

2 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29314

Çevre Kanunu’nun 3/g maddesine göre; “kirlenme ve bozulmanın önlenmesi,

sınırlandırılması, giderilmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için yapılan harcamalar kirleten

veya bozulmaya neden olan tarafından karşılanır. Kirletenin kirlenmeyi veya bozulmayı

durdurmak, gidermek veya azaltmak için gerekli önlemleri almaması veya bu önlemlerin

yetkili makamlarca doğrudan alınması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan

gerekli harcamalar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

hükümlerine göre tahsil edilir”.



teşekkürler


