
ATIK YÖNETİM UYGULAMASI
(TABS, MOTAT, KDS)(TABS, MOTAT, KDS)

Çevre Envanteri ve Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanlığı

Veri Değerlendirme Şube Müdürlüğü



Atık Veri Döngüsü  

Atık Üreticileri  
(TABS)

Lisanslı Atık Taşıma 
Firmaları

Lisanslı Atık Geri Kazanım 
ve Bertaraf Tesisleri

FİRMA

BİLGİ Firmaları

(MoTAT)

ve Bertaraf Tesisleri

(Kütle Denge Sistemi)

Çevre ve Şehircilik  İl 
Müdürlüğü

Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı

BİLGİ 

SİSTEMİ



ATIK YÖNETİM UYGULAMASI PAYDAŞLARI

Atık Üreticileri

• Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF) girişi

• Taşıma işleminin başlatılması

• TABS’ ın doldurulması  

Lisanslı Atık Taşıma Firmaları Lisanslı Atık Taşıma Firmaları 

• Taşıma taleplerinin alınması

• Taşımanın başlatılması  (Mobil cihaz )

Atık İşleme Tesisi (Geri Kazanım/Bertaraf)
• Atıkların kabulü

• Kütle Denge Formunun doldurulması                                                         
(Atık İşleme – Ürün ve Bakiye Atık miktarları)



ATIK YÖNETİM UYGULAMASI PAYDAŞLARI

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri

• İl bazında atık beyanların izlenmesi, değerlendirilmesi ve 
raporlanması 

• UATF satış işlemlerinin kayıt altına alınması

• Atık taşıma firmaları ve bu firmalara bağlı araçların • Atık taşıma firmaları ve bu firmalara bağlı araçların 
lisanslandırılması 

• İl Müdürlüğü faaliyet alanındaki tesislerin izlenmesi ve denetimi

Bakanlık

• Ülke geneli atık beyanların izlenmesi, değerlendirilmesi ve 
raporlanması

• Tesislerin izlenmesi ve denetimi



Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

TEHLİKELİ ATIK BEYAN SİSTEMİ (TABS)

Atık Üreticileri

Madde 9-(g) bendi: “Atık beyan formunu her yıl takip eden 
yılın en geç Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait bilgileri 
içerecek şekilde Bakanlıkça hazırlanan web tabanlı programı 
kullanarak doldurmak, onaylamak ve çıktısını almak ve beş 

yıl boyunca bir nüshasını saklamakla” yükümlüdür.



ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ GİRİŞ EKRANI

http://online.cevre.gov.tr



ATIK YÖNETİM UYGULAMASI



TABS İŞLEMLERİ



TABS İŞLEMLERİ



TABS İŞLEMLERİ



TABS İŞLEMLERİ



TABS İŞLEMLERİ



TABS İŞLEMLERİ



TABS İŞLEMLERİ



TABS İŞLEMLERİ



TABS İŞLEMLERİ



TABS İŞLEMLERİ



TABS İŞLEMLERİ



TABS İŞLEMLERİ



• Tüm atıklar 
listelendikten sonra 
tesis onayı 
gerekmektedir

(1)(1)

• Onay İşlemi için 
istenen Onay Kodu 
beyanda verilen        
e-posta adresine 
gönderilir.

(2)(2)

• İşlem 
tamamlandıktan 
sonra bir çıktısı alınıp 
imzalı ve tarihli 
olarak 5 yıl 
saklanacaktır

(3)(3)

ÖNEMLİ  HATIRLATMALAR

• Hata düzeltme için İl 
Çevre ve Şehircilik 
Müdürlüklerine yazılı 
başvuru yapılabilir

(4) (4) 

• Denetim sırasında 
ibraz edilmesi 
zorunludur

(5)(5)

• Zamanında 
yapılmayan beyanlar 
için 2872 sayılı Çevre 
Kanunu 20. maddesi 
doğrultusunda işlem 
yapılır

(6)(6)



Mobil Atık Takip Sistemi  



Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile Genel 
İlkeler

BİRİNCİ BÖLÜM

Yükümlülükler
İKİNCİ  BÖLÜM

Mobil Atık Taşıma Sistemi
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ 

Lisanslandırma İşlemleri
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Araç Takip Servis Sağlayıcıları (ATSS) ile Atık Takip Hizmet 
Sağlayıcılarının (ATHS) Nitelikleri ve YetkilendirilmeBEŞİNCİ BÖLÜM

Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF) Bulundurma Zorunluluğu ve 
Kullanımı

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
YEDİNCİ  BÖLÜM



Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ 

• Atıkların karayolunda taşınmasına 
ilişkin esasları belirlemekAmaç

• Tehlikeli Atıklar

• Bazı Özel AtıklarKapsam • Bazı Özel AtıklarKapsam

• Maden Atıkları

• Ambalaj Atıkları

• Radyoaktif Atıklar

• Tehlikesiz Atıklar

Kapsam 
dışı



� Atık taşıma firma ve araçları Lisans alma zorunluluğu

� Mobil Cihaz Kullanımı ve UATF Kullanımı Zorunluluğu Lisans alacak
araçlarda «mobil cihaz» kullanımı zorunludur (1/1/2015), basılı UATF eşlik
eder.

� Lisans Muafiyeti 50 kg altında atık taşımalarında (UATF kullanılır)

� Tıbbi Atıklar Miktar gözetmeksizin lisanslı araçlarla taşıma ve UATF
kullanma

Genel İlkeler 

� Mali Sorumluluk Sigortası Zorunluluğu 21/10/2010 tarihli ve
2010/190 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda Hazine Müsteşarlığı
tarafından yayınlanan talimat ve tarifeler doğrultusundaki mali sorumluluk
sigortası

� Lisans Süresi 5 yıl



� Atık taşıma esaslarını belirleme

� Mobil Atık Takip Sistemini oluşturma

� Mobil cihazın özeliklerini belirleme

Yükümlülükler – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

� Mobil cihaz için başvuran ATSS’lere yeterlilik verme, 
denetleme, belgeyi iptal etme



� Atık taşıma firma ve araçlara lisans verme

� Lisansı MoTAT Sistemi üzerinden verme

� UATF’leri ücreti karşılığı atık üreticilerine verme

Yükümlülükler – Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 

� Lisanslı firmaları ve araçlarını denetleme ve ihtiyaç
durumunda tutarlılık kontrolünü yapma

� Atık taşıma lisansı almak üzere başvuran firmanın talebine
istinaden araçla taşınabilecek olan atık kodlarını belirleme



� Sadece UATF ile taşınan atıkları tesise kabul etme

� Tutarlılık kontrolünü yapma ve tutarsızlık durumunda il 
müdürlüğüne bildirme

� Kontrol edilen UATF bilgilerini MoTAT sistemi üzerinden de 

Yükümlülükler – Geri kazanım/bertaraf Tesisleri 

� Kontrol edilen UATF bilgilerini MoTAT sistemi üzerinden de 
onaylama

� UATF’lerin ilgili bölümlerini doldurma ve prosedüre uyma



� Bakanlık veri tabanına kayıt olma

� Lisanslı atık taşıma firmaları ve araçları ile çalışma, lisans 
belgelerini kontrol etme

� MoTAT sistemine yapılan girişlerin basılı UATF ile aynı 

Yükümlülükler – Atık Üreticileri 

� MoTAT sistemine yapılan girişlerin basılı UATF ile aynı 
olduğunu kontrol etme ve onaylama

� UATF’leri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden temin etme 
ve UATF kullanım prosedürünü izleme



� Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden taşıma lisansı alır 
(Firma ve araçlar için)

� Araçlara mobil cihaz taktırır ve kullanılmasını sağlama 
(1/1/2015)

Yükümlülükler – Atık Taşıma Firmaları 

� ADR mevzuatının taşıma ile ilgili yükümlülüklerini yerine 
getirme

� UATF’lerin ilgili bölümlerini doldurma ve kullanım 
prosedürünü izleme

� Mali sorumluluk sigortasını yaptırma



Önemli Hatırlatma (Taşıma Lisansı)

• SRC5 türü mesleki yeterlilik belgesi,
• ATSS tarafından sağlanmış olan mobil cihazı taktırmak, 

Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin 
Tebliğ’de yer alan Lisans şartlarından;

• ATSS tarafından sağlanmış olan mobil cihazı taktırmak, 
gerekli

• eğitimleri almak ve kullanmak,
• ATHS ile işbirliği yapmak ve verilen gerekli eğitimleri almak,
• Güvenlik danışmanı bulundurmak

31 Aralık 2015 tarihine kadar şartlı lisans



Mobil Atık Takip Sistemi (MoTAT)

• Mobil Atık Takip (MoTAT) Sistemi: Her bir taşıma işlemine ilişkin bilgilerin 
kaynağında kayıt altına alınması, atık taşıma firma ve araçların 
lisanslandırılması, atık yüklü araçların seyir halindeyken izlenmesi ve bu 
şekilde atık taşıma işlemlerinin etkin bir şekilde denetlenmesi amacıyla 
hazırlanan çevrimiçi sistemdir. 

• Sisteminin kullanıcıları:• Sisteminin kullanıcıları:

– Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,

– Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri,

– Atık üreticileri/yetkilendirilmiş kuruluşlar

– Lisanslı geri kazanım/bertaraf tesisleri

– Lisanslı atık taşıma firmaları

– Atık Takip Servis Sağlayıcıları (ATSS)

Bakanlık çevrimiçi 
uygulamaları için verilen 
kullanıcı kodu ve 
parolasıyla sisteme giriş 



Mobil Atık Takip Sistemi - Aşamaları

• Atık Taşıma Firma Lisansı ve Atık Taşıma Araç Lisansı verilmesi, 

• basılı UATF’lerin talep, satış, stok işlemleri,

• UATF’lerin çevrimiçi doldurulması ve onaylanması,

• atıkların yüklenmesi ve boşaltılmasını da kapsayan taşıma işlemi, 

• atık yüklü araçların seyir halindeyken mobil cihaz vasıtasıyla takip edilmesi, 

• toplanan verinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması• toplanan verinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması

İşlemler  Atık Yönetim Uygulaması üzerinden erişilen MoTAT modülünden 
gerçekleştirilecektir.



Mobil Atık Takip Sistemi – Atık Üreticisi Ekranı

Atık gönderim işlemleri menüsünden;

• Atık taşıma talepleri gerçekleştirilecek,

• Taşıma işlemi devam eden transferler

• Tamamlanan taşımalar görüntülenebilecektir.



Raporlar /Taşıma Firmaları ve Araçları

http://motatkds.cevre.gov.tr/MotatKDS/TumLisanslar.zul

• Lisanslı atık taşıma firma sayısı: 655

• Lisanslı atık taşıma  araç sayısı: 1880



Kütle Denge Sistemi Kütle Denge Sistemi 



Raporlanması

10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş 
olan  Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği
kapsamında Geçici faaliyet belgesi veya 
çevre lisansı almış atık geri kazanım ve 
bertaraf  tesislerinin;

Kayıt altına alınması

Kütle Denge Sistemi (KDS)
Amacı

Raporlanması

İzlenmesi

• kabul ettikleri atıkların,

• yakma prosesi sonucu ortaya çıkan ısıl 

güç toplamlarının, 

• diğer prosesler sonucunda 

oluşabilecek nihai ürün ve atıkların

36



Kullanım amacı

• Oluşan atıkların doğru yönetildiğinin göstergesidir

• Atık geri kazanım/bertaraf lisansı almış firmaların etkin takibini
sağlar

Kütle Denge Sistemi

sağlar

• Lisanslı tesislerin lisans şartlarına uygun çalışıp çalışmadığının
denetlenmesini kolaylaştırır

• Atıkların geri dönüşüm oranlarının belirlenerek ülke ekonomisine
katkısı hesaplanabilir ve fayda / zarar analizi yapılarak karar
vericilere destek sağlanır

• Tüm dünya uygulamalarında etkin atık yönetiminin temel
bileşenlerindendir.

37



Kullanım amaçları

Lisanslı geri kazanım/bertaraf tesisleri tarafından oluşturulan kütle 
denge verileri kamu kurumları ve sanayiciler tarafından 
değerlendirilmektedir

Atık işleme tesisleri

Çalışma verimi 
hesaplayabilir

Etkin denetim ve 

kontrol sağlanır.

Kamu kurumları

Verimlerini artırmak için 
geri kazanım/bertaraf 
prosesleri üzerinde 
araştırma yapabilirler
.

hesaplayabilir

Geri kazanım/bertaraf 
ile ilgili dinamik raporlar 
oluşturabilirler (geri 
kazanılan atık miktarı, 
geri kazanım/bertaraf 
bölgesel dağılım vb.)

Ülkenin atık işleme tesis 
ihtiyacı belirleyebilirler

38



Kütle Denge Sistemi Kullanıcıları

Çevre Envanteri ve Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanlığı               
(Veri değerlendirme, analiz, rapor ve yayın)

ÇED İzleme ve Çevre Denetimi Dairesi Başkanlığı                          
( Denetim hazırlık verisi, kontrol verisi)

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 
Çevre Lisansı 

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 

( Mevzuatın güncel verilere göre revizyonunda)

İzin ve Lisans Dairesi Başkanlığı (Kontrol )

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri 

( Denetim hazırlık verisi, kontrol verisi)

Çevre Lisansı 
olan tesisler 
(Veri girişi  
+ onay)



Kütle Denge Sistemi
Lisans Konuları

GERİ KAZANIM BERTARAF

Tehlikeli Atık Geri Kazanım
Tehlikesiz Atık Geri Kazanım
Atık Yağ Geri Kazanım
Bitkisel Atık Yağ Geri Kazanım
Atık Akümülatör Geri Kazanım
ÖTL Geri Kazanım

Atık Yakma ve Beraber Yakma
Düzenli Depolama - 1. Sınıf   (Tehlikeli Atık )
Düzenli Depolama - 2. Sınıf (Belediye 
Atıkları ve Tehlikesiz Atık)
Düzenli Depolama - 3. Sınıf (İnert Atık )

İŞLEME ARINDIRMA

Tıbbi Atık Sterilizasyon
ÖTA İşleme
Tanker Temizleme
Hurda Metal İşleme
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya 
İşleme

PCB Arındırma

ARA DEPOLAMA
Tehlikeli Atık Ara Depolama

40



ATIK

Atıkların tesise kabulü

Atık stoğunun oluşturulması

ATIK İŞLEME
GFB/Lisans kapsamında 

Geri kazanım/Bertaraf (R/D) 
yönetimi seçimi

Kütle Denge Formu - Bileşenleri

Kütle Denge 

BAKİYE ATIK
Prosesleri sonucu oluşan atıkları

ÜRÜN
Nihai ürün bilgileri
Toplam ısıl güç bilgileri

ONAY

41

Kütle Denge 
Formu



Kütle Denge Sistemi- Mevcut Durum

• Kütle Denge Sistemi 26.06.2014 Genel Müdürlüğümüz web sayfasında 
yapılan duyuru ile geçici faaliyet belgesi / çevre lisansına sahip geri 
kazanım ve bertaraf tesislerinin  kullanımına açılmıştır.

Açılış

• Uygulama kullanım kılavuzu kullanıcıların bilgisine sunulmuştur.
• http://www.csb.gov.tr/db/ced/editordosya/KDS_kilavuz_25-06-2014.pdf

Uygulama

• Tesislerden öncelikle 2013 yılına kütle denge işlemlerini tek seferde 
girmeleri ve onaylamaları beklenmektedir. 

• Onay sonrasında 2014 ve 2015 yıllarına ait kütle denge form işlemlerine 
geçilmektedir.

• Aylık olarak kütle denge form girişlerinin tamamlanması gerekmektedir.

Uygulama

42



Kütle Denge Sistemi 

Kütle Denge Form Girişleri 

Giriş Ekranları



Atık İşleme Tesisleri – 2013 Yılı Raporları

• Tesis, 2013 yılının Kütle/Denge Raporunu tek seferde girmelidir. 
• Tüm sekmeler doldurulduktan sonra rapor onaylanır.

44



Atık İşleme Tesisi Ana Ekranı

45



Atık İşleme Tesisi Detay Bilgileri

• Tesisin detaylı bilgileri, Kütle/Denge raporları, güncel atık stokları listelenir. 

46



Kütle Denge Sistemi - Adımları

Atık Kabul

• UATF ile gelen atık girişi

• Tehlikesiz atık girişi 

• Alındı belgesi ile kabul edilen tıbbi 
atıkların girişi

Atık Stoğu

• Atık kabul işlemi ile atık stoğu
oluşmuştur.

Atık İşleme-2

• Kütle Denge Formu işlenir.

• Proses girdisi (Atık-Katkı maddeleri)

• Proses çıktısı (Ürün-Bakiye atık)

Kütle Denge 
Formu

• İşlenen formlar aylık kütle denge 
formlarını oluşturur.

• Proses sonucu oluşan ürünler, ürün 
stoğunu oluşturur.

Ürün 
Tanımlama

• Ürün Adı- Ürün kodu tanımlanır.

• Ürün kataloğu oluşturulur.

Atık İşleme-1

• Geri kazanım/Bertaraf yöntemi  
doğrultusunda  proses  kaydı seçilir.

47

Ürün stoğu-
Ürün Satış

stoğunu oluşturur.

• Ürün satışı fatura bilgileri işlenir.

Atık 
gönderim

• Bakiye atık gönderimi

• UATF ile giden atık girişi

• Tehlikesiz atık girişi 

Onay

• Aylık kütle denge formu onaylanır.



Atık Kabul İşlemleri  
Lisanslı araç ile yapılan taşımalar

48



Atık Kabul İşlemleri  
Gelen UATF Listesi / Yeni Kayıt Ekle

. Boş olarak gelen UATF formatındaki boş form doldurulur.
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Atık Kabul İşlemleri  
Gelen UATF Listesi / Yeni Kayıt Ekle

Kopyala butonu ile UATF’nin bilgileri kopyalanarak kaydedilmeye hazır
yeni bir UATF oluşturulur. İlgi düzeltmeler yapılır ve UATF kaydedilir.
Benzer UATF’lerin hızlıca girilebilmesi için geliştirilmiştir.

50



Atık Kabul İşlemleri  
Lisanslı araç zorunluluğu olmadan yapılan taşımalar

51



Atık Kabul İşlemleri  
Gelen UATF Listesi 

• Alıcının UATF gerektiren ve kendisine lisanssız taşıma ile gelen (tıbbi atık 
hariç 50 kg altı atıklar ile foto. end. atıkları) atıklar

52



Atık Kabul İşlemleri  
Tehlikesiz atık 
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Atık Kabul İşlemleri  
Gelen Tehlikesiz Atık Listesi / Yeni Kayıt Ekle

Atık işleme tesisi tesisine gelen her tehlikesiz atık, atık kodu ve tarih bazında 
sisteme kaydolmaktadır.
Sisteme girişi yapılan atıklar aşağıdaki ekranda listelenir.
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Atık Kabul İşlemleri  
Gelen Tehlikesiz Atık Listesi / Yeni Kayıt Ekle

Atığın geldiği yer tesis listesinde var ise buradan seçilir. 
Bakanlığın listesinde yok ise ya da başka bir kaynaktan geldiyse açıklama 
alanına yazılır

55



Atık Kabul İşlemleri  
Tıbbi Atık  - alındı belgesi ile gelen



Atık Kabul İşlemleri  
Tıbbi Atık  - alındı belgesi ile gelen



Atık İşleme - Stok
Atık ve Ürün Stoğu

58



Atık İşleme - Atık ve Ürün Sto ğu

• Sisteme tesise kabul edilen atık eklendikçe , bu bilgiler tesisin 
atık stoğuna eklenmekte ve atık stoğu oluşmaktadır.

• Tesis proses sonucunda oluşacak ürünleri sisteme ekleyerek 
ürün kataloğu oluşturur. 

• Proses sonucunda oluşan ürünler tesis tarafından tanımlanmış 
ürün kataloğundan seçilir.
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Atık İşleme - Ürün Kodları 

Proses sonucunda tesisinizde üretilecek (kapasite raporunda
belirtilen) ürün tipleri, proses kayıtlarını girmeye başlamadan önce
sistemde tanımlanmalıdır.

Kod olarak tesisinizde o ürün için tanımlayıcı olarak kullanılan (stok 
kodu vs.) bir kod girilir.
Ad kısmına ürünün adı yazılır.
Açıklama alanı istenirse doldurulabilir.
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Atık İşleme - Proses kayıt 
Bunker Besleme Kayıtları
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Atık İşleme - Bunker Besleme Kayıtları 

R1 ve / veya D10 lisansı olan tesisler bunker kullanıyorlar ise bu ekranı
kullanır.
Kopyala butonu ile besleme bilgileri kopyalanarak o günün tarihiyle yeni bir

kayıt oluşturulur.

Bunkere girilen atıklar toplanarak 191211 (Atıkların mekanik işlenmesinden 
kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar (karışık malzemeler 
dahil))  kodlu atığa otomatik dönüştürülür.
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Atık İşleme - Proses kayıt 
Proses (R1)
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Atık İşleme - Proses kayıt 
Prosesler (R1)

R1 lisansı olan tesisler fırınlarında atıkları Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde olarak
iki farklı şekilde kullanır. Bir ürün oluşmaz.
Kopyala butonu ile prosesin bilgileri kopyalanarak o günün tarihiyle yeni bir kayıt
oluşturulur

Yakma prosesleri gün gün sisteme girilir.
O gün seçilen fırında kullanılan tüm ek yakıtlar ve alternatif hammaddeler 
proses eklenir.
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Atık İşleme - Proses kayıt 
Proses (D1 - D5)
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Atık İşleme - Proses kayıt 
Proses (D1 - D5)

Depolama işlemleri gün gün sisteme girilir
Kopyala butonu ile prosesin bilgileri kopyalanarak o günün tarihiyle yeni bir kayıt
oluşturulur.

İşlem tarihi ve açıklama girilir.
Aynı gün aynı lotta depolanan atıklar tek seferde girilir. Açıklama ya da lot 
bilgileri farklı ise aynı güne başka bir kayıt daha girilir.
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Atık İşleme - Proses kayıt 
Proses (R… / D..)
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Atık İşleme - Proses kayıt 
Proses (R… / D..)

Yeni R/D.. Prosesi Ekle butonu doğrudan giriş formuna gider.
Bu prosesler yakma prosesinden farklı olarak sürekli bir proses olabilir 
veya dönemsel girilebilir
Kopyala butonu ile prosesin bilgileri kopyalanarak o günün tarihiyle yeni 
bir kayıt oluşturulur.
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Atık İşleme - Prosesler (R/D)

• «Girdi atık» oluşturulan atık stoğundan 
seçilmektedir.

• Proses eklendikçe «çıkan atık» stoğu ve «ürün» 
stoğu oluşmaktadır.

• Proses kaydı girmeden atık gönderim işlemi 
yapılmasına izin verilmez.

• Her R/D prosesinin kaydı ayrı girilir.
• Tarih girilir. (Dönem içerisinde bir tarih olmalı)
• Prosese giren atıklar her atık kodu için eklenir.
• Katkı maddeleri elle giriş yapılarak eklenir.
• Ürün kısmına her ürün için eklenir.
• Oluşan bakiye atık her atık kodu için eklenir.
• Girdi ve çıktı kısımları toplanarak fire olup 

olmadığı otomatik hesaplanır
• Fire oluşmuş ise açıklaması istenir.
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Atık İşleme - Ürün Satı ş
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Atık İşleme - Ürün Satı ş Listesi 

Ürün satışlarının takip edildiği ekrandır.

Fatura numarası, satış tarihi, satıldığı kişinin/firmanın bilgileri doldurulur.
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Atık Gönderim İşlemleri
Giden Atık UATF Girişi
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Atık Gönderim İşlemleri
Giden Atık UATF Girişi

Atık işleme tesisinden başka bir atık işleme tesisine atık gönderilmesi 
durumunda UATF bilgileri atık işleme tesisi tarafından aşağıdaki ekran 
kullanılarak girilir.
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Atık Gönderim İşlemleri
Giden Atık UATF Girişi

UATF deki bilgiler sisteme girilir.
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Atık Gönderim İşlemleri 
Tehlikesiz atık çıkı şı

Atığın gönderileceği tesis, belediye listeden eklenir.
Ancak sistemde kayıtlı değilse açıklama alanı kullanılarak atığın 
gönderildiği yer girilir.
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Atık İşleme Tesisi - Kütle Denge Raporları

Aylık kütle denge formları proses kaydı girildikçe otomatik olarak oluşur. 
Dönem içerisindeki kayıtlar tamamlanır ve o ay onaylanır.
Bir önceki dönem onaylanmadan sonraki dönem onaylanamaz. 
Bir dönem onaylandığında o dönem içindeki tüm UATF-proses-atık giriş-çıkış 
gibi işlemler güncellemeye kapatılır.
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Atık İşleme Tesisi- Kütle Denge Raporları

Rapor kontrol edilir ve onaylanır.
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