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Kayıt Giriş  

1. http://cevre.cob.gov.tr  veya http://www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr  adresinde bulunan 
online işlemler bölümündeki “Tehlikeli Atık Beyan Sistemi” tıklayınız.  

2. Resim 1’de görülen form açılacaktır.  

3. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce verilen Kullanıcı adı ve şifreyi yazınız  

 

Resim 1– Kayıt giriş formu  

 
4. GİRİŞ düğmesine bastığınızda Resim 2’de görülen veri giriş sayfası açılacaktır.  
 

 
 
Resim 2- Atık Beyan Formu  
 
Atık Beyan Formu Sekmesini Resim 2 de gösterildiği gibi tıklayınız.  
Bu alanda Parola değiştirme işlemi de gerçekleştirilebilir. 
 
 

 

http://cevre.cob.gov.tr/
http://www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr/


ATIK BEYAN FORMU

 Resim 3: Veri Giriş Formu Ana Görünüm 

 
  

Veri giriş formu ana bölümleri:  
1. Tesis Bilgileri  

2. NACE (Sektör Bilgileri) 

3. Atık Verileri  
4. Tesiste Kullanılan Yağlar 
5. Onay Kodu Talep – Onaylama ve Yazdırma 

 
 

Bölüm 1: Firma Bilgileri  
 
Birinci bölümün bir kısmı önceden doldurulmuş olarak gelecektir. Eğer sistemde firmanıza ait 
bilgilerde değişiklik var ise . 

 düğmesine basarak gerekli düzenlemeler 
yapılabilir. 

 



Bölüm 2: NACE (Sektör Bilgileri – Faaliyet Kodu) 

 
Burada ilk satır zorunlu alan olup daha sonraki alanlar isteğe bağlı olarak doldurulabilir. NACE kodu 

seçimi için küçük resimlerden listeye ulaşılabilir. (1) Liste (2) elle giriş (3) sil  düğmeleridir. 

Kod seçildikten sonra 2010 yılı fiili üretim kapasitesi  - birimi ve gerekli görülürse açılama yazılabilir. 

Bölüm 3: Atık Beyan Bilgileri  
 

 
Atık Bilgi giriş ekranı genel görünüm  
 

Beyan edilecek atıklara ilişkin bilgi burada yazılacaktır. 
 

Yeni Atık Beyanı ekleme  
 

 
Bu düğmeye basıldığında açılan alanda beyan edilecek atık koduna ilişkin bilgilerin 
doldurulup kaydedilmesi gerekmektedir. Kaydetme işleminden sonra sistem ana sayfaya 
döner. Yeni atık girişi için işlem tekrarlanır. Eğer hata var ise Seçili Beyanı Güncelle veya 
Seçili Beyanı Sil düğmeleri kullanılarak işlem yapılabilir. 



Bölüm 4: Tesiste Kullanılan Yağlar  

 
 
 
 
Yeni yağ beyanı ekleme  düğmesine basıldığında açılacak yeni sayfada gerekli düzenleme 
yapılır ve kaydedilir. Kayıt işlemi yapıldığında sistem ana sayfaya döner. Yeni kayıt için işlem 
tekrarlanır. 
 

 
 
Eğer hata var ise Seçili yağ beyanı güncelle ve Seçili yağ beyanı sil düğmeleri kullanılarak 
işlem yapılır. 
 

ONAYLAMA İŞLEMİ 
 
Beyan işlemi bittikten sonra Onaylama işlemi için 

 
 
düğmesine basınız.  
 

 
 
Açılacak alanda Onay Kodu talep edilmektedir. Onay Kodunu Öğren düğmesine basıldığında 
Tesis e-mail adresine tehlikeliatik@cevreorman.gov.tr adresinden onay kodu gönderilecektir. 
Bu kodun ilgili alana yazılıp onaylanması ile beyan işlemi sona erecektir.  
 
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereği Formu yazdırılması ve 5 yıl süre ile 
saklanması, Bakanlık veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince yapılan denetimlerde ibraz 
edilmesi gerekmektedir. 

mailto:tehlikeliatik@cevreorman.gov.tr

