
SIFIR ATIK BİLGİ SİSTEMİ 

KASTAMONU
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜLÜĞÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ



SIFIR ATIK NEDİR?

“Sıfır Atık”; israfın önlenmesini, kaynakların daha
verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin
gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi
veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda
ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının
sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak
tanımlanan bir hedeftir.



Sıfır atık yaklaşımının esas alınması ile sağlanacak avantajlar;

❖ Verimliliğin artması,
❖ Temiz ortam kaynaklı olarak performansın artması,
❖ İsrafın önüne geçildiğinden maliyetlerin azaltılması,
❖ Çevresel risklerin azalmasının sağlanması,
❖ Çevre koruma bilincinin kurum bünyesinde gelişmesine 
katkı sağlandığından çalışanların “duyarlı tüketici” duygusuna 
sahip olmasının sağlanması,
❖ Ulusal ve uluslararası pazarlarda kurumun “Çevreci” 
sıfatına sahip olmasının sağlanması, bu sayede saygınlığının 
arttırılmasıdır.



SIFIR ATIK SİSTEMİ KURULUMU AŞAMALARI

Odak Noktalarının Belirlenmesi

Kurumdaki sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasından, etkin ve
verimli bir şekilde uygulanmasından, izlenmesinden, bilgi akışının
sağlanmasından, raporlama yapılmasından sorumlu olacak kişiler
belirlenir. Bunlar sıfır atık yönetimini sağlayacak ekibin başında
olacak kişilerdir.

Mevcut Durum Tespiti

Sıfır Atık Yönetim Sistemini kurumunuzda uygularken, öncelikle 
atıklar konusunda ne durumda olduğunuzu belirlemeniz, mevcut 
durumunuzu analiz etmeniz, ilerlerken size kolaylık sağlayacaktır.



Planlama

Bu aşamada, mevcut durum esas alınarak kuruma özgü termin planı 
hazırlanır.

İhtiyaçların Belirlenmesi ve Temin

Sıfır Atık Sistemi kurumda uygulanırken, kurumdaki her birim dikkate alınarak (ofisler, 
yemekhane, revir gibi) ihtiyaç duyulacak tüm ekipmanlar belirlenir, listelenir ve 
uygulamaya geçilmeden önce temin edilir.

Eğitim – Bilinçlendirme

Ekipmanların temini tamamlandıktan sonra, uygulamaya geçilmeden önce hedef 
kitlelere yönelik uygulamalı eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapılır.



Uygulama

Temin edilen biriktirme ekipmanları personellerin kolayca ulaşabileceği noktalara, 
uygun aralıklarla yerleştirilir. Ekipmanlara göre tasarlanmış bilgilendirme afişleri, 
ekipmanların üstüne, kolayca görülebilecek şekilde asılır. Biriktirme ekipmanı ve 
tanıtım materyallerinde renk skalasına dikkat edilmelidir.

Raporlama

Bu aşamada uygulamanın etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla çalışma ekibi 
tarafından izleme yapılır ve varsa uygulamanın aksayan yönleri, eksiklikler veya 
geliştirilecek taraflar tespit edilir, önlemler alınır



Atık Oluşumunu Önleyeceğiz



Tekrar Kullanacağız



Kaynağında ayrı toplayacağız

Hülya Çakır-Sıfır Atık Envanter ve Eğitim
Şube Müdürü



EÇBS MODÜLÜ ÖNEMLİ NOT:

1.BİR BİNADA BİRDEN FAZLA OKUL VARSA EÇBS MODÜLÜNE HEPSİNİN
KURUM KAYDI YAPILACAKTIR.

2.OKULLAR «FİRMA» OLARAK GİRİŞ YAPACAKLAR.



ENTEGRE ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ (EÇBS) KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

1. KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN https://ecsb.cevre.gov.tr adresine giriniz. 
2. «Vatandaş girişi» ekranından e-devlet şifreniz ile giriş yapınız. (e-devlet şifresi ile girişlerin kurum amiri tarafından 

veya iç onay yazısı ile yetkilendirilmiş odak kişilerince yapılması gerekir.)
3. «Sisteme Giriş Yap» butonuna tıklayarak il/ilçe bilgilerinizi giriniz. (diğer bilgileriniz e-devlet sisteminden otomatik 

olarak çekilecektir.
4. Kaydet butonuna basarak kullanıcı sözleşmesini okuyup onaylayın.
5. Şahsınıza açılan sayfada hesap ( firma/kurum) sayfasına girin. 
6. Sağ üstte bulunan «yeni hesap (firma/kurum)’a tıklayın.
7. Hesap tipi (kamu kurumu) seçimini yaparak vergi no ve vergi dairesi bilgilerini girin.
8. Kuruluş tarihi ve varsa kurumunuza ait SGK numarasını giriniz.
9. UAVT (Ulusal Adres Veri Tabanı) numarasını biliyorsanız girin. ( bilmiyorsanız «UAVT Kodunu Bilmiyorum» butonuna 

basarak adres bilgilerinizi giriniz.)

https://ecsb.cevre.gov.tr/


ENTEGRE ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ (EÇBS) KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

10. Telefon, e posta (sorumlu kişiye kolayca ulaşılabilecek sürekli kontrol edilen kurum veya kişisel e-posta olabilir.) varsa 
KEP adresinizi giriniz.
11. Harita üzerinden konum bilgilerini seçiniz( Haritada bulunan ve Ankara üstünde bulunan kırmızı imleci çekerek 
konumunuza sürükleyin) 
12. Kurumda yetkili olduğunuzu gösteren belgeyi yükleyin. (Okul/Kurum sıfır atık sorumlusu (odak kişisi) olduğuna dair 
iç onay yazısı)
13. «Başvuru tamamla» butonuna basınız.
14. İletişim bilgileri kısmında girilen e-posta adresinize sistem tarafından gönderilen doğrulama linkine tıklayarak e-
posta adresinizi doğrulayınız.
15. EÇBS başvurunuz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce onaylandığında e-devlet sistemi üzerindeki hesabınızda 
kurumunuz «onaylı» olarak görünecektir.
16. EÇBS Modülü Kurum Yetkilisi değişikliği işlemi yapıldığında Sistem tarafından otomatik oluşturulan formun çıktısını 
alarak, kaşe ve ıslak imzalı olarak “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü” ne  gönderiniz.
17. Kayıt işlemi tamamlanınca başvuru onayı talebi sistem üzerinden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 
onaylandıktan sonra odak noktası tarafından uygulamalar bölümünden sıfır atık bilgi sistemi uygulaması 

seçilecektir.

18. Sıfır atık uygulaması kapsamında toplanan ambalaj atıklarına dair bilgiler girilirken ambalajı teslim 

alan firma yetkilisi ile hazırlanan imzalı tutanak sisteme yüklenmelidir.



T.C.
KASTAMONU VALİLİĞİ

………………………..

Sayı : 41513384-<...>-E.<...> <...>
Konu : Sıfır Atık Projesi Odak Kişisi Seçimi

MÜDÜRLÜK MAKAMINA                                                   

İlgi     : Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 20.11.2018 tarihli ve 24301423-604.01.03-E.22195315 sayılı yazısı

Bakanlığımız ilgi emirleri gereği; İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde ve okul/kurumlarda, "Sıfır Atık Projesi" ile çevre konularındaki çalışmaların herhangi
bir aksamaya mahal vermeden yürütülmesi için odak kişisi (her okul/kurumda süreci takip, izleme ve yönlendirme yapacak yeterlilikte uzman/öğretmen)
belirlenmesi gerekmektedir.

Kurumumuzda odak kişisi olarak ………………..öğretmeni ………………………….…………… Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir;
Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde Olurlarınıza arz ederim.

…………………….
Müdür Yardımcısı

OLUR
<...>

…………………….
Müdür 

ODAK KİŞİSİ İÇ ONAY YAZISI



ENTEGRE ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ (EÇBS) KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Kayıt işlemi tamamlanınca başvuru onayı talebi sistem üzerinden ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL 

MÜDÜRLÜĞÜNCE onaylandıktan sonra odak noktası tarafından uygulamalar bölümünden sıfır 

atık bilgi sistemi uygulaması seçilecektir.

Sıfır atık uygulaması kapsamında toplanan ambalaj atıklarına dair bilgiler girilirken ambalajı 

teslim alan firma ile hazırlanan tutanak sisteme yüklenmelidir.



NASIL KAYIT OLUNUR?


































