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KISALTMALAR ve TANIMLAR

EÇBS: Entegre Çevre Bilgi Sistemi 

ATYÖN: Atık Yönetim Uygulaması

MoTAT: Atık Yönetim Uygulaması içerisinde atıkların taşınması işlemlerinde kullanılan sistem



ATIK ÜRETİCİLERİNİN ATYÖN KULLANIMI

Atık Beyanları : Atık Yönetim Yönetmeliği'nin 9. Maddesi 1-(ğ) bendinde; «Atık üreticileri atık beyan 
formunu bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde her yıl Ocak ayı itibariyle başlamak üzere en geç 
Mart ayı sonuna kadar Bakanlıkça hazırlanan çevrimiçi uygulamaları kullanarak doldurmak, 
onaylamak, çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla …» hükmü yer almakta olup 
Bakanlıkça hazırlanan çevrimiçi uygulama olan Atık Yönetim Uygulaması (TABS/MoTAT/KDS) aracılığı 
ile Atık Beyanları uygulama içerisinden yapılır.

Atıkların Taşınması :  Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ kapsamındaki atıkların 
gönderim işlemlerinde Atık Yönetim Uygulaması/MoTAT kullanılır.

TIBBİ ATIKLARIN atık işleme tesisine taşınması işlemlerinde MoTAT kullanılır.



EÇBS olarak kısaltılan Entegre Çevre Bilgi Sistemi ATYÖN’ün de aralarında bulunduğu 30’dan fazla online 
çevre uygulamalarının ana giriş ekranıdır.

ATYÖN uygulaması tesis ve bilgilerini EÇBS sisteminden otomatik olarak çekmektedir. 

ATYÖN’e erişim sağlanabilmesi için aşağıda yer alan EÇBS kayıt adımları tamamlanmış olmalıdır.

EÇBS kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra tesis yetkilisi tarafından, EÇBS üzerinden ATYÖN uygulaması ile 
Tesisin Anasayfasına erişim sağlanarak Atık Gönderim İşlemleri yapılabilecektir. 

EÇBS KAYIT İŞLEMLERİ



EÇBS KAYIT İŞLEMLERİ



EÇBS KAYIT İŞLEMLERİ
7. adım İletişim Bilgileri kısmında eposta adresi girilerek "Doğrula" tuşuna basılır.

Eposta adresine gönderilen kod ekranda ilgili alana girilerek eposta doğrulama işlemi yapılır.

8.

10. adım Hesap(Firma, Kurum) Sahibi/Yetkilisi/Sorumlusu işaretlenerek "Yetki Belgesi" 

yüklenir.

9.

11. adım "Başvuru Formu Oluştur" tuşuna basılır.

12. adım Ekranda görüntülenen başvuru formu yazdırılır ve imzalanarak "onay" için form 

üzerinde belirtilen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne teslim edilir.



EÇBS KAYIT İŞLEMLERİ

5. adım: Açılan sayfada «Uygulama Sekmesi» tıklanır. Açılan uygulama listesinden Atık 

Yönetim Uygulaması eklenir.



Entegre Çevre Bilgi Sistemleri (EÇBS) kayıt işlemlerine ilişkin sorular veya

EÇBS üzerinden oluşturulan tesis kayıtlarına ait bilgi değişikliği, 

 adres güncellemesi, 

 unvan değişikliği, 

 yetkilendirme işlemlerine

ilişkin yaşanan sorunlarda

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alo181 çağrı hattı  aranarak veya 

EÇBS ana ekranı üzerinde sağ üstte bulunan Sorun Bildir butonu kullanılarak

bilgi ve yardım alınabilir.

EÇBS TEKNİK DESTEK ALIMI



https://ecbs.cevre.gov.tr/ adresinden tesis yetkilisi e-devleti ile EÇBS sistemine giriş yapılır.

EÇBS ÜZERİNDEN ATYÖN’E GİRİŞ

https://ecbs.cevre.gov.tr/


Açılan EÇBS Anasayfası içerisinde tesis işlemleri ekranından Atık Yönetim Uygulaması (TABS/MoTAT/KDS) 
uygulaması butonuna tıklanır.

EÇBS ÜZERİNDEN ATYÖN’E GİRİŞ



Açılan sayfada yer alan giriş türlerinden «Tesis» seçilir.

EÇBS ÜZERİNDEN ATYÖN’E GİRİŞ



Sistem, kullanıcıyı ilgili tesise ait Anasayfaya yönlendirir.

EÇBS ÜZERİNDEN ATYÖN’E GİRİŞ



Tıbbi Atık Üreticisi tesisler oluşan tıbbi atıklarını ilgili atık işleme tesislerine göndermek için 
aşağıdaki adımları izleyerek Taşıma Talebi oluşturmalıdırlar. 

Sol menülerde yer alan Atık Gönderim İşlemleri > Tıbbi Atık Taşıma Talebi Ekleme

menüsüne tıklanır.

NOT: Tıbbi Atık Gönderim Talepleri, Taşıma Talebi Ekleme menüsünden değil 

Tıbbi Atık Taşıma Talebi Ekleme menüsünden yapılmalıdır.

Bu Menüden Oluşturulan Taleplerin Kullanım Kolaylığı:

180 güne kadar talep geçerlik tarihi seçimine izin vermektedir. 

Oluşan Taşıma Kontrol Numarası (TKN) birden fazla tıbbi atık yükleme işleminde 

kullanılabilir.

ATYÖN ÜZERİNDEN ATIK GÖNDERİM İŞLEMLERİ



İlgili alanlar gönderilecek atık bilgilerine göre doldurulur. (Atık kodu seçilmeden atık taşıyıcı tesisler 
listelenmez.)

ATYÖN ÜZERİNDEN ATIK GÖNDERİM İŞLEMLERİ

Test



Talep geçerlilik bitiş tarihi; oluşturulacak talebin kullanılacağı son gün tarihine göre seçilmelidir. 
Tıbbi atık talebinin onaylanması sonucu oluşan Taşıma Kontrol Numarası (TKN) geçerlilik tarihine kadar birden fazla 
kullanılabilmektedir. Geçerlilik tarihi en fazla güncel tarihten 180 gün sonrası seçilebilir.

ATYÖN ÜZERİNDEN ATIK GÖNDERİM İŞLEMLERİ

Test

 Tüm alanlar doldurulduktan sonra Taslak Olarak Kaydet butonu tıklanır. 

Talepler taslak olarak 
kaydedildikten sonra 
Bekleyen Tıbbi Atık Taşımaları 
menüsü içerisinden girilerek 
güncellenebilir veya silinebilir.



Doldurulan bilgilerin doğruluğundan emin olunarak Onayla butonu tıklanır. (Talepler onaylandıktan 
sonra değişiklik yapılmasına izin verilmez.)

Onaylanmış talepler Atık Gönderim İşlemleri > Bekleyen Tıbbi Atık Taşımaları menüsü içerisinden 
girilerek de detayına bakılabilir veya iptal edilebilir.

ATYÖN ÜZERİNDEN ATIK GÖNDERİM İŞLEMLERİ



Onaylı durumundaki talebin çıktısı alınarak sistemin ürettiği TKN numarası, talepte yer alan bilgilere ait atıkların her 
gönderiminde kullanılabilecektir. 

 İlgili talebin geçerlilik tarihi bittiğinde üreticinin yeni talep oluşturması gerekecektir.

ATYÖN ÜZERİNDEN ATIK GÖNDERİM İŞLEMLERİ



ATYÖN üzerinden tıbbi atık taşıma talebi oluşturulup onaylanması sonrasında, talebin mobil cihazlara 15-
20 dakika iletim süresi bulunmaktadır.

Atık yükleme esnasında mobil cihaza TKN-TDN girişi yapılırken sistemin bu veri ilettim süresi göz önüne 
alınmalıdır. Taşıma talebi onaylandıktan sonra mobil cihaza TKN-TDN girişi yapılmadan önce beklenmelidir.

Bekleme yapılmadan, tekrar talep oluşturma veya mobil cihaza TKN-TDN eşleştirmesi yapılmaya çalışılması 
sistemin işleyişini bozacak veya yanlış bir kullanım durumu oluşturacaktır.

Oluşturulan Tıbbi Atık Taşıma Talepleri geçerlilik bitiş tarihine kadar birden fazla kullanılabilir ancak ilgili 
TKN ile yükleme yapıldıktan 3 saat sonra tekrar aynı TKN ile yükleme yapılabilir.

ATYÖN ÜZERİNDEN ATIK GÖNDERİM İŞLEMLERİ



Atık Yönetim Uygulaması kullanılırken tesis Anasayfası içerisinde yer alan 

butonu kullanılarak Atık Beyanı, Atık Gönderim işlemlerinde yaşanan teknik sorunlar Teknik Ekibe 
iletilerek hızlı çözümlere ulaşılabilmektedir.

Aynı zamanda sol menülerde yer alan 

Yardım Dokümanları menüsü içerisinde 

uygulamada yapılması gereken işlem ve proseslerin 

anlatıldığı videolar ve yazılı dokümanlar bulunmaktadır.

ATYÖN TEKNİK DESTEK ALIMI


