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1 GERİ KAZANIM / BERTARAF (GKB)TESİSİ İŞLEMLERİ 

1.1 ÖN İŞLEMLER 

Bir GKB tesisi sisteme ilk girdiğinde önce 2013 yılının Kütle/Denge raporunu tek seferde 

girmelidir. Raporu doldurup onaylamadan diğer işlemlere geçemez. 

 

 

İlk sekmede 2012 yılından 2013 yılına devreden atık miktar toplamlarını atık bazında girer. 

İkinci sekmeye 2013 yılında tesisine dışarıdan gelen atık miktar toplamlarını atık bazında 

girer. 

Üçüncü sekmeden 2013 yılı içerisinde yaptığı prosesleri seçer, seçtiği her proses bir sekme 

olarak yukarıya eklenir. Ekledikten sonra her proses için proses gidi ve çıktı toplamlarını atık 

bazında girer. 

Dördüncü sekmede 2013 yılı içerisinde tesis dışına gönderdiği atıkları benzer şekilde girer. 

Son sekmede ise 2014 yılına devreden atık miktar toplamlarını atık bazında girer. Bu 

sekmede girilenler tesisin ilk stoğu olacaktır. 

Daha sonra rapor onaylanır. Rapor onaylandıktan sonra güncelleme yapılamaz. 

Onaylandıktan sonra ana ekrana geçilir. 

1.2 ANA MENÜ 

Tesis bilgileri ve yapabilecek işlemler listelenir. GKB tesisinin ana sayfasıdır. 

Üstte tesis bilgileri, bir altında atık kabul işlemleri, onun altında GKB işlemleri, en altta da atık 

gönderim işlemleri vardır.  

Buradaki “Atık Gönderim İşlemleri” ile kastedilen tesise gelen atıklar değil, kendi tesisinizden 

gönderdiğiniz atıklardır (atık üreticisi olarak). Atık Gönderim İşlemleri için lütfen Atık Üreticisi 

Kullanım Kılavuzunu inceleyiniz. 
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Üst sağda yer alan   butonlarından  ile ana sayfaya dönülür,  ile ”Çevre Bilgi 

Sistemi” postalına geri dönülür. 

Bazı işlem ve butonların yanında bulunan  butonuna tıklandığında yanında bulunduğu 

işlem ile ilgili bir açıklama görüntülenir. Açıklamanın dışında bir noktaya tıklandığında 

açıklama kaybolur. 

1.2.1 TESİS BİLGİLERİ – DETAYLI BİLGİ 

Sırasıyla tesisin detaylı bilgileri, Kütle/Denge raporları, güncel atık stokları ve tesisin 

Bakanlığa bildirdiği sorunlar listelenir.  
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“Bildirilen Sorunlar” ile ilgili  detaylı bilgi için “Üretici İşlemleri” altındaki “Ana Menü” 

başlığını inceleyiniz. 

1.3 ATIK KABUL İŞLEMLERİ 

1.3.1 GELEN UATF LİSTESİ / YENİ KAYIT EKLE 

UATF bilgileri GKB tesisi tarafından aşağıdaki ekran kullanılarak elle girilmelidir. (MoTAT 

sistemi devreye alındığında sistemden otomatik onaylama işlemi yapılabilecektir) 

Yeni Kayıt Ekle butonu doğrudan giriş formuna gider. 

 

Ekle butonu ile yeni UATF eklenir. 
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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. 

 

UATF deki bilgiler sisteme girilir, Kaydet butonuna basılır. 

1.3.2 GELEN UATF LİSTESİ (50KG ALTI - FOTO.) / YENİ KAYIT EKLE  

Alıcının UATF gerektiren ve kendisine lisanssız taşıma ile gelen (tıbbi atık hariç 50 kg altı 

atıklar ile foto. end. atıkları) atıkları sisteme bu ekran üzerinden kaydetmektedir.  

Ayrıntılı bilgi için “Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ” e bakılabilir 

Yeni Kayıt Ekle butonu doğrudan giriş formuna gider. 

 

Ekle butonu ile yeni UATF eklenir. 
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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. 

 

Lisanslı taşıma gerektirmediğinden taşıyıcı kısmı yoktur. 

Tıbbi atık girilemez. 

Fotoğrafçılık endüstrisi atıkları için ağırlık üst limiti yoktur. 

Diğer atıklar için 50 kg ve üstü girilemez. 

UATF deki bilgiler sisteme girilir, Kaydet butonuna basılır. 

1.3.3 GELEN TEHLİKESİZ ATIK LİSTESİ / YENİ KAYIT EKLE 

Kullanımı ilk stok girişi ile benzerdir. Atık işleme tesisi tesisine gelen her tehlikesiz atık atık 

kodu ve tarih bazında sisteme kaydolmaktadır. 

Yeni Kayıt Ekle butonu doğrudan giriş formuna gider. 
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Ekle butonu ile yeni atık eklenir. 

 

Atığın geldiği yer tesis listesinde var ise buradan seçilir. Bakanlığın listesinde yok ise ya da 

başka bir kaynaktan geldiyse açıklama alanına yazılır.  

Atığın geldiği tesisi farklı kriterlerle (vergi numarasından, isminden) listede aramadan, 
açıklama alanını kullanmayınız. 

 

Atık seçilir, ağırlığı ve geldiği tarih girilir. Kaydet butonuna basılır. 

1.4 GERİ KAZANIM / BERTARAF İŞLEMLERİ 

 

1.4.1 ATIK STOĞU 

 

Atıklar kısmında o anda stokta bulunan atıklar listelenir. Bir satır seçildiğinde Hareketler 

kısmında o atık koduyla ilgili tüm hareketler listelenir. 

1.4.2 ÜRÜN STOĞU 

Ürünler kısmında o anda stokta bulunan ürünler listelenir. 
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Bir satır seçildiğinde Hareketler kısmında o ürün koduyla ilgili tüm hareketler listelenir. 

1.4.3 ÜRÜN KODLARI 

Proses sonucunda tesisinizde üretilecek (kapasite raporunda belirtilen) ürün tipleri, proses 

kayıtlarını girmeye başlamadan önce sistemde tanımlanmalıdır. 

 

Ekle butonu ile yeni ürün tipi eklenir. 

 

Kod olarak tesisinizde o ürün için tanımlayıcı olarak kullanılan (stok kodu vs.) bir kod girilir. 

Ad kısmına ürünün adı yazılır. 

Açıklama alanı istenirse doldurulabilir. 

Kaydet e basılır. 

1.4.4 ÜRÜN SATIŞ LİSTESİ 

Ürünlerin satışı bu ekran ile takip edilir. 

Yeni Kayıt Ekle butonu ise doğrudan giriş formuna gidilir. 
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Ekle butonu ile yeni Ürün Satış kaydı eklenir. Güncelle butonu ile seçili kayıt güncellenir, Sil 

butonu ile silinir. 

 

Fatura numarası, satış tarihi, satıldığı kişinin/firmanın bilgileri doldurulur. 

İstenirse açıklama girilir. 

“Ekle” butonu ile satılan ürünler ve miktarı girilir. 

Kaydet butonuna basılır. 

1.4.5 R1 PROSESLERİ LİSTESİ / YENİ R1 PROSESİ EKLE 

R1 lisansı olan tesisler fırınlarında atıkları Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde olarak iki farklı 

şekilde kullanır. Bir ürün oluşmaz. 

Yeni R1 Prosesi Ekle butonu doğrudan giriş formuna gider. 

 

Yakma prosesleri gün gün sisteme girilir. Ekle butonu ile yeni proses eklenir. Güncelle butonu 

ile seçili proses güncellenir, Sil butonu ile silinir. 
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Kopyala butonu ile prosesin bilgileri kopyalanarak o günün tarihiyle yeni bir kayıt oluşturulur. 

Bu kopya proses üzerinde düzeltme yapılmak isteniyorsa ilgili düzeltmeler yapılır ve 

kaydedilir. Benzer proseslerin hızlıca girilebilmesi için geliştirilmiştir. 

 

Ekle butonuna basıldığında proses giriş formu açılır. İşlem tarihi ve fırın seçilir. 

O gün seçilen fırında kullanılan tüm ek yakıtlar ve alternatif hammaddeler proses eklenir. 

 

Kaydet butonuna basılır. 

1.4.6 D5 PROSESLERİ LİSTESİ / YENİ D5 PROSESİ EKLE 

D5 lisansı olan tesisler atıkları düzenli depolarlar. 

Yeni D5 Prosesi Ekle butonu doğrudan giriş formuna gider. 

 

Depolama işlemleri gün gün sisteme girilir. Ekle butonu ile yeni kayıt eklenir. Güncelle 

butonu ile seçili kayıt güncellenir, Sil butonu ile silinir. 
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Kopyala butonu ile prosesin bilgileri kopyalanarak o günün tarihiyle yeni bir kayıt oluşturulur. 

Bu kopya proses üzerinde düzeltme yapılmak isteniyorsa ilgili düzeltmeler yapılır ve 

kaydedilir. Benzer proseslerin hızlıca girilebilmesi için geliştirilmiştir. 

 

Ekle butonuna basıldığında kayıt giriş formu açılır. 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. 

Kaydet butonuna basılır. 

 

1.4.7 R/D... PROSESLERİ LİSTESİ / YENİ R/D... PROSESİ EKLE 

R1 dışındaki diğer geri kazanım (R..) prosesleri ve D5 ile D10 prosesleri bu ekranı kullanır. 

Yeni R/D.. Prosesi Ekle butonu doğrudan giriş formuna gider. 

 

Bu prosesler yakma prosesinden farklı olarak sürekli bir proses olabilir dönemsel girilebilir.  

Ekle butonu ile yeni proses eklenir. Güncelle butonu ile seçili proses güncellenir, Sil butonu 

ile silinir. 

Kopyala butonu ile prosesin bilgileri kopyalanarak o günün tarihiyle yeni bir kayıt oluşturulur. 

Bu kopya proses üzerinde düzeltme yapılmak isteniyorsa ilgili düzeltmeler yapılır ve 

kaydedilir. Benzer proseslerin hızlıca girilebilmesi için geliştirilmiştir. 
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Ekle butonuna basıldığında proses giriş formu açılır. 

Her R/D prosesinin kaydı ayrı girilir (lisansınız birden fazla R/D kodunu içeriyor ise).  

R/D kodu seçilir.  

Tarih girilir. (Dönem içerisinde bir tarih olmalı) 

Prosese giren atıklar her atık kodu bir satır olacak şekilde teker teker eklenir. 

Katkı maddeleri aynı şekilde adları elle yazılarak her katkı bir satırda olacak şekilde teker 

teker eklenir. 

Ürün kısmına her ürün bir satırda olacak şekilde eklenir. 

Proses sonucu oluşan bakiye atık her atık kodu bir satır olacak şekilde eklenir. 

Kaydet e basılır. Girdi ve çıktı kısımları toplanarak fire olup olmadığı otomatik hesaplanır. Fire 

oluşmuş ise açıklaması istenir. 

1.5 ATIK GÖNDERİM İŞLEMLERİ 

Buradaki işlemlerden Giden Uatf, Giden Tehlikesiz Atık ve bağlı Tesise Atık Gönderimi 

dışındakiler Atık Üreticisi İşlemleri başlığı altında ele alınmıştır. Burada GKB tesisine özel Atık 

Gönderim İşlemleri anlatılacaktır. 

1.5.1 ÖN BİLGİ 

Tesisiniz tarafından işlenebilir bir atık tesis dışına gönderilmeye çalışıldığında GKB tesisinden 

bununla ilgili bir açıklama beklenir. 

Bu ekranlar; 

 Yeni Taşıma Talebi 

 Yeni Tıbbi Atık Taşıma Talebi 
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 Giden UATF 

 Tehlikesiz Atık Çıkışı 

 Bağlı Tesise Atık Gönderimi 

 

Gönderilme sebebi zorunludur ve anlaşılır bilgi girilmelidir. 

Burada R13 lisansı istisnadır. R13 lisanslı tesisler ara depolama yaptığından sadece R13 lisansı 

olan tesislere bu ara ekran görünmez. Eğer R13 dışında başka bir lisansı var ise aşağıdaki 

ekran görüntülenir. 

 

R13 kapsamında çıkış yapıyor ise ilgili alanı işaretleyip sebep girmeden devam edebilir. 

1.5.2 GİDEN UATF LİSTESİ / YENİ KAYIT EKLE 

GKB tesisinizden başka bir GKB tesisine atık gönderilmesi durumunda ve taşıyıcıda mobil 

cihaz bulunmadığı durumlarda UATF bilgileri GKB tesisi tarafından aşağıdaki ekran 

kullanılarak elle girilmelidir.  

Yeni Kayıt Ekle butonu doğrudan giriş formuna gider. 
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Ekle butonu ile yeni UATF eklenir. 

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. 

 

UATF deki bilgiler sisteme girilir, Kaydet butonuna basılır. 

 

1.5.3 GİDEN TEHLİKESİZ ATIK LİSTESİ / YENİ KAYIT EKLE 

Tehlikesiz atıkların stoktan çıkışı bu ekrandan takip edilir.  

Yeni Kayıt Ekle butonu ise doğrudan giriş formuna gidilir. 

 

Ekle butonu ile yeni tehlikesiz atık çıkış kaydı eklenir. Güncelle butonu ile seçili çıkış kaydı 

güncellenir, Sil butonu ile silinir. 
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Ekle butonuna basıldığında tehlikesiz atık çıkış kaydı giriş ekranı açılır. 

Atığın gönderildiği tesis bir atık işleme tesisi,  bakanlığa bağlı normal bir tesis, belediye ya da 

bunların dışında başka bir yer olabilir. Buna göre, mümkün olduğunda listelerde arayıp seçim 

yaparak, ancak hiç bir şekilde bulunamıyor ise açıklama alanı kullanılarak atığın gönderildiği 

yer girilir. 

Atığın gönderildiği tesisi farklı kriterlerle (vergi numarasından, isminden, lisans 
numarasından) listede aramadan, açıklama alanını kullanmayınız. 

 

Atık kodu seçilir, ağırlık ve gönderildiği tarih girilir. 

Kaydet butonuna basılır. 

1.5.4 BAĞLI TESİSE GÖNDERİLEN ATIK LİSTESİ / YENİ KAYIT EKLE 

Bir atık işleme tesisi, kendisine bağlı başka bir işleme tesisine, UATF doldurmaksızın bir 

konveyör ya da başka bir vasıtayla atığını gönderebilir. Bu işlemin yapılabilmesi için bakanlık 

tarafından tesisinize bağlı bu tesisin önceden tanımlanmış olması gerekmektedir. 

Bağlı tesisiniz yok ise bu menü görüntülenmez. 

Yeni Kayıt Ekle butonu ise doğrudan giriş formuna gidilir. 

 

Ekle butonu ile yeni Bağlı Tesise Gönderim kaydı eklenir. Güncelle butonu ile seçili kayıt 

güncellenir, Sil butonu ile silinir. 
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Ekle butonuna basıldığında tehlikesiz atık çıkış kaydı giriş ekranı açılır. 

Bağlı tesis otomatik olarak gelir. 

Atık kodu seçilir, ağırlık ve gönderildiği tarih girilir. 

Kaydet butonuna basılır. 

1.6 KÜTLE/DENGE RAPORLARI 

 

Tesisin sisteme ilk girdiğinde doldurmuş olduğu 2013 raporuna ve aylık olarak onaylaması 

gerektiği sonraki raporlara Detaylı Tesis Bilgileri ekranından erişilir. 

Form atık hareketlerinden otomatik olarak doldurulur. Tesisin tek yapması gereken dönem 

içerisindeki kayıtlarını tamamlayıp o dönemi onaylamaktır. 

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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Rapor kontrol edilir ve onaylanır. 


