
2018

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Elektronik Veri Girişi Rehberi

“Mobil Atık Takip Sistemi”



İÇİNDEKİLER

 GİRİŞ 1

 MEVZUAT 2
  1. İlgili Mevzuat 2
  2. Amaç 2
  3. Evsel / Kurumsal AEEE Ayrımı 2
      3.1. Evsel AEEE 2
      3.2. Evsel Olmayan AEEE 2
  4. Yükümlülükler 2
      4.1. Üretici/ithalatçı Firmaların Yükümlülükleri 2
      4.2. Dağıtıcı Firmaların Yükümlülükleri 5
 
 MoTAT UYGULAMASI 6
  1. MoTAT Uygulamalarının EÇBS Üzerinden Aktif Edilmesi 10
  2. MoTAT Uygulaması Üzerinden Atık Gönderim İşlemleri 10





Bu rehber Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya (AEEE) üreticilerinin Mobil Atık Takip Sistemi 

(MoTAT) sistemi üzerinden işlemleri yapabilmeleri amacıyla kılavuz niteliğinde 

hazırlanmıştır.

Bu doküman, başta 11.08.1983 tarihinde, 18132 sayılı resmi gazetede yayımlanan Çevre 

Kanunu olmak üzere, AEEE Kontrolü Yönetmeliği, Yetkilendirilmiş Kuruluş (YK) Usul ve 

Esasları, Atık Yönetimi Yönetmeliği ve Tehlikeli Atıkların Karayolunda Taşınması Tebliğ ve 

EEE & AEEE Bilgi Sistemi Yardım Kılavuzu temel alınarak, rehber niteliğinde 

hazırlanmıştır.

Bilgilendirme amacı taşıyan bu rehber hazırlandıktan sonra T.C. Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı veya diğer yetkili kurumlar tarafından gelecek güncelleştirmelerin takibi 

firmaların yükümlülüğü olup, rehber nedeniyle yanlış bir giriş veya uygulama yapılması 

halinde Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), YK olarak hiçbir sorumluluk 

almamaktadır.

Bakanlık tarafından sistem üzerinde yapılacak güncellemeler TÜBİSAD 

bilgilendirme/duyuru mailleri aracılığıyla üretici/ithalatçı firmalara bildirilecektir. 

Mağduriyet yaşamamak adına TÜBİSAD Yetkilendirilmiş Kuruluşu (TYK) maillerini kontrol 

etmenizi, TYK mail sistemine kayıtlı değilseniz TYK yetkilileri ile irtibata geçerek mail 

sistemine dâhil olmanızı öneririz.

GİRİŞ
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MEVZUAT
1. İlgili Mevzuat
Üretici / İthalatçı firmaların EEE ve AEEE yönetim ve beyanlarını 22.05.2012 tarihinde 28300 sayılı resmi 
gazetede yayımlanan AEEE’lerin Kontrolü Yönetmeliği’ne göre gerçekleştirmeleri gerekmektedir. 

2. Amaç
İlgili tüm yönetmelikler, EEE’lerin,

 Üretiminden nihai bertarafına kadar çevre ve insan sağlığının korunmasını,
 Bünyesindeki bazı zararlı maddelerin kullanımının sınırlandırılmasını,
 İçerdiği bazı zararlı maddelerin sınırlandırmalardan muaf tutulacak uygulamaların belirlenmesini,
 İthalatın kontrol altına alınmasını,
 Oluşumunun ve bertaraf edilecek atık miktarının azaltılması için yeniden kullanım, geri dönüşüm, geri  
 kazanım yöntem ve hedeflerine ilişkin hukuki ve teknik esasları düzenlemeyi, amaçlamaktadır.

3. Evsel / Kurumsal AEEE Ayrımı
AEEE Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Madde 4.g’de tanımlandığı üzere:

3.1. Evsel AEEE;
 Evlerden gelen ve

 Özellikleri ile miktarı açısından evlerden gelenlerle benzerlik gösteren 
- ticari, 
- kurumsal, 
- endüstriyel,
- diğer kaynaklardan gelen 
AEEE’ler olarak ifade edilir.

3.2 Evsel Olmayan AEEE;
Piyasa sürümü kurumdan kuruma gerçekleşen, evlerden gelen AEEE’ler ile miktar ve özellikleri açısından 
benzerlik göstermeyen ürünlerin nihai kullanım ömürlerini tamamlamaları sonucu oluşan AEEE’lerdir. 
Evsel AEEE kapsamı dışında kalan AEEE’ler bu kategoride nitelendirilir.

4. Yükümlülükler

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2012 yılında yayımlanan AEEE Kontrolü yönetmeliği EEE 
üretici/ithalatçı ve dağıtıcı firmalara çeşitli yükümlülükler getirmektedir. Firmalar mevzuatta tanımlanmış 
yükümlükleri TÜBİSAD Yetkilendirilmiş Kuruluş (TYK) ortak uyum organizasyonu aracılığıyla yerine 
getirebilirler.

4.1. Üretici/İthalatçı Firma Yükümlülükleri

AEEE Kontrolü yönetmeliğinde Üretici/İthalatçı firma yükümlülükleri aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır:

Üretici: 6/3/2011 tarihli ve 27866 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik 
kapsamındaki mesafeli sözleşmeler ile yapılan satışlar da dâhil olmak üzere, satış yöntemine bağlı 
olmaksızın;

 Kendi markasıyla EEE üreten ve satışını yapan,

 Kendi markasıyla başka tedarikçiler tarafından üretilen EEE satışını yapan,
 
 Ticari amaçlarla EEE ithal eden

gerçek ve tüzel kişilerdir.

Üretici/ithalatçı firmaların temel sorumlulukları ilgili başlıklar altında sıralanmaktadır:
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4.1.1. Beyanlar:

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı:

 Üretici/ithalatçı firmaların T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın entegre çevre bilgi sistemine kayıt 
olmaları ve beyanları bu sistem üzerinden yapmaları gerekmektedir.

 Her yıl şubat ayı sonuna kadar Ek-3 “Uygunluk Beyan Formu” nu ve Ek-5 “Üretici Raporlama Tabloları”nı 
EEE ve AEEE bilgi sistemi üzerinden doldurarak T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunmaları 
gerekmektedir. Uygulama yöntemi ve örnekleri Madde 3.4’te yer almaktadır.

 Firmalar, yönetmelikten kaynaklanan yükümlüklerin yerine getirilmesine ilişkin AEEE yönetim planını 
hazırlamak ve Bakanlık onayına sunmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğü firmanın kendisi veya 
organizasyonunda yer aldığı yetkilendirilmiş kuruluş yerine getirir.

 Yetkilendirilmiş kuruluş organizasyonunda yer alan firmaların organizasyona dâhil olduklarını T.C. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’na beyan etmeleri gerekmektedir.

TYK:

 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı beyanlarına paralel olarak ilgili mevzuat gereği paydaşların 
yükümlülüklerini takip etmek ve yönetmek amacıyla TÜBİSAD’ın geliştirdiği TYK AEEE Takip Sistemine (TYK 
ATS) girişler firmalar tarafından yapılmalıdır.

 TYK ATS’ye www.tyk.org.tr adresinden “TYK Giriş” butonu üzerinden erişilmektedir. 

 Paydaşlar sisteme kayıt olarak edindikleri kendi kullanıcı adları ve şifrelerini veri girişi aşamasına 
geçebilmek için kullanabilirler. 

 Sistemin kullanım kılavuzu sistem içerisindeki ”Firma” başlığı altında bulunmaktadır.

 TÜBİSAD, YK çatısı altında bulunan üyeleri adına kurduğu AEEE yönetim sistemlerini aylık ve yıllık olarak 
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunar.

4.1.2 Hedefler

 Piyasaya sürülen veya ithal edilen ürünlerin AEEE Kontrolü Yönetmeliği madde 15’te* belirlenen 
oranlarda geri dönüşüm ve geri kazanımını sağlamak üretici/ithalatçı firmaların yükümlülükleri arasındadır. 
(*T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı AEEE Kontrolü Yönetmeliği madde 15‘te yer alan oranları 24.11.2015 tarih 
ve 139115 sayılı yazısı ile aşağıdaki gibi revize etmiştir.)

EEE Kategorileri
Yıllara Göre Toplama Hedefi (%)

1. Buzdolabı/Soğutucuları/İklimlendirme Cihazları

2. Büyük Beyaz Eşyalar
(Buzdolabı/Soğutucular/İklimlendirme Cihazları Hariç)

3. Televizyon ve Monitörler

5. Aydınlatma Ekipmanları

6. Küçü ev aletleri, elektrikli ve elektronik aletler, oyuncaklar,
spor ve eğlence ekipmanları, izleme ve kontrol aletleri

4. Bilişim ve Telekomünikasyon ve Tüketici Ekipmanları
(Televizyon ve Monitörler Hariç

2013

1,25

2,5 3,75 8 16 32,5

1,5 2,5 5,5 11 21,5

1,25 2 4 8 16

0,25 0,5 0,5 1 2

0,75 1,5 2,75 5,5 11

2,25 4,25 8,5 17

2014 2015 2016 2018

Tablo 1: Yıllara Göre AEEE Toplama Hedefleri 
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4.1.4 Teminat

 Üreticiler, piyasaya sürecekleri ürünler için ilgili Yönetmelikten kaynaklanan maliyetleri karşılayacağının 
teminatını T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na vermekle yükümlüdürler. Yetkilendirilmiş kuruluşlara 
üyelik teminat olarak kabul edilir. 

(TYK’ya üye olmak için www.tyk.org.tr adresinden veya 0850 360 2333 (AEEE) numaralı çağrı merkezinden 
bilgi alabilirsiniz.)

 Yetkilendirilmiş kuruluşa üye olmayan ve bireysel uygulamaları tercih eden üretici firmalar için teminata 
ilişkin esasları T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı belirler.

Yukarıda bahsi geçen maddelerin yanı sıra mevzuat yönlendirmesi ile yerine getirilmesi gereken aşağıda 
listelenmiş toplama sistemi kurma, eğitim bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları üreticiler adına kar 
amacı gütmeyen TYK yerine getirmektedir. 

 Belediyeler ve dağıtıcılar tarafından toplanan evsel AEEE’lerin; getirme merkezlerinden veya 
dağıtıcılardan başlamak üzere nakliye maliyetlerini karşılamalı, çevre iznine sahip firmalarda işlenmesini 
sağlamalı, işlenmesi mümkün olmaması durumunda bertarafı için sistem kurmalı ve maliyetlerini 
karşılamalıdır.

 Evsel AEEE’lerin toplanması, işlenmesi ve bertaraf edilmesi amacıyla bir sistem kurmalıdır.

4.1.3 Ürün Üzeri İbare ve Görsel Kullanımı

 EEE üreticileri, AEEE Yönetmeliği’nin yürürlüğe giriş tarihinden sonra (22.05.2012) piyasaya sürülen 
EEE’leri TS-EN’nin 50419 sayılı Türk Standardına uygun olarak AEEE Yönetmeliği’nin EK-6 bölümünde yer 
alan aşağıdaki sembolle işaretlemekle,

 Ürün bilgisi açıklamalarında “AEEE Yönetmeliğine Uygundur” ibaresine yer vermekle,

 AEEE’lerin toplama, yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım dâhil olmak üzere teknik kriterlere 
uygun olarak işlenmesini sağlamak amacıyla, piyasaya sürülen her yeni EEE için bu ürünün bileşenleri, 
kullanılan malzemeler ve ürünün ihtiva ettiği tehlikeli madde ve müstahzarların yeri ile ilgili bilgilerden 
oluşan el kitabı veya elektronik bilgi kaynağını işleme tesislerinin kullanımına sunmakla yükümlüdür.

 Avrupa pazarında piyasaya sürülecek olan EEE’lerin üzerinde RoHS ve EU direktiflerine göre Resim 
2’deki CE sembolünü bulundurmalıdır.

(Ürünler hangi Avrupa ülkesinde pazara sürülecekse o ülkenin direktifleri veya yönetmelikleri 
incelenmelidir.)

Resim 1: “E-atıkları Çöp Değildir” Sembolü

Resim 2: CE Sembolü

TYK firmaların hedeflerine ulaşılması ve AEEE toplama veriminin arttırılması için toplama sistemleri 
geliştirerek firmaların bu yükümlülüklerini yerine getirir.
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 Evsel AEEE’lerin toplanması, işlenmesi ve bertaraf edilmesi amacıyla bir sistem kurmalıdır.

 Belediyelerle birlikte veya münferit olarak eğitim ve bilinçlendirme kampanyaları düzenlemeli ve bu 
etkinliklerde kullanılacak yazılı görsel dokümanları sağlamalıdır.

 Belediyelerin yetki alanı dışında evsel AEEE’lerin toplanması için İl Özel idareleri ile yapılacak ortak 
çalışmaları desteklemelidir.

 Yetkilendirilmiş kuruluş usul ve esaslarında belirtildiği gibi geri dönüşümle ilgili toplumu bilinçlendirme 
çalışmaları yapılmalı ve kamu spotu hazırlanmalıdır.

Resim 3: TYK AEEE Toplama Sistemi

AEEE ATIK TOPLAMA

www.tyk.org.tr www.aeeenereye.com

1

3

2

5

6

4

5

4.2. Dağıtıcı Firma Yükümlülükleri:

AEEE Kontrolü yönetmeliğinde dağıtıcı firmalara göre ait tanım aşağıdaki gibidir:

Dağıtıcı: Elektronik iletişim yoluyla yapılan satışlar da dâhil olmak üzere, ticari olarak kullanıcıya elektrikli 
veya elektronik eşya ulaştıran gerçek veya tüzel kişileridir.

Yönetmelik kapsamında dağıtıcı firmalar;

 Yeni bir ürün sattıklarında, tüketici tarafından talep edilmesi halinde eş tipte ve aynı işlevi gören eski 
eşyayı markası, modeli, üreticisi ve muhtevasına bakılmaksızın almalı, yeni ürünün alıcının adresine teslim 
edildiği durumlarda, dağıtıcıya veya onun adına teslimatı yapan kuruluşa iade edilen evsel AEEE’yi aynı 
yerden almalı ve bunun için herhangi bir nakliye ücreti veya başka bir ilave ücret talep etmemelidir.

 Evsel AEEE’lerin muhafazasının sağlanması amacıyla mekân büyüklüğüne uygun olarak toplama kutusu 
veya konteyner bulundurmalı veya satış yerinin kapalı bir bölümünü bu amaçla kullanmalıdır.

 Tüketicilerden toplanan evsel AEEE’leri, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı bilgilendirerek, 
Yönetmelikte belirtilen toplama sistemlerine veya çevre lisanslı işleme tesislerine göndermelidir.

 Satış yerinde, tüketicilerin kolaylıkla görebileceği yerlerde evsel AEEE’lerin toplanması, geri dönüşümü, 
diğer evsel AEEE toplama noktalarına ilişkin bilgileri ve Resim 1’de yer alan sembolü ve bu sembolün 
anlamına ilişkin bilgileri bulundurmalıdır. 



MoTAT UYGULAMASI
Mobil Atık Takip Sistemi (MoTAT);

 Atık taşıma işlemine ait bilgilerin kaynağında kayıt altına alınması,

 Atık taşıma firma ve araçların lisanslandırılması,

 Atık yüklü araçların seyir halindeyken izlenmesi,

 Atık taşıma işlemlerinin etkin bir şekilde denetlenmesi amacıyla T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından hazırlanan çevrimiçi sistemdir.
 
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, Atık üreticileri/Yetkilendirilmiş 
Kuruluşlar, Lisanslı geri kazanım/bertaraf tesisleri, lisanslı atık taşıma firmaları ve Araç Takip Servis 
Sağlayıcıları (ATSS) MoTAT Sisteminin kullanıcılarıdır.

Atık üreticileri (firmalar, belediyeler), oluşan atıklarını geri dönüşüm/bertaraf tesislerine göndermek 
istediklerinde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geliştirilen Atık Yönetim Uygulaması / MoTAT 
kullanılmalıdır. Yazılım güncellemesi ile atık gönderim işlemleri yapılırken basılı Ulusal Atık Taşıma Formu 
(UATF) kullanılmamaktadır. Atık gönderim işlemleri MoTAT uygulaması üzerinden gerçekleştirilmektedir. 
Atık gönderim işlemlerinin gerçekleşebilmesi için atık üreticisinin Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinden 
MoTAT uygulamasına erişebilir olması gerekmektedir.

Entegre Çevre Bilgi sistemine kayıtlı olmayan atık üreticileri sisteme kayıt olmak için;

w ww.ecbs.cevre.gov.tr adresinden Resim 4’te gösterilen ekranda bulunan “e-Devlet ile Giriş” butonuna 
tıklanır. Firma yetkilisi olarak belirlenen kişinin T.C. Kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile sisteme giriş 
yapılır.
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Resim 4: Entegre Çevre Bilgi Sistemi Giriş Ekranı

 Sisteme giriş yapıldıktan sonra açılan ekranda, sağ üst köşede bulunan “Yeni Hesap” (Firma, Kurum…) 
seçeneği seçilir. (Resim 5)



Resim 5: Yeni Hesap Oluşturma Ekranı

Resim 6: Firma Bilgileri Sayfası

 Firma kaydını tamamlamak için açılan ekranda üst kısımda bulunan aşamalardaki gerekli alanlar 
sırasıyla doldurmalıdır. (Resim 6) Bu aşamalar tamamlandıktan sonra, kayıt aşamasında belirtilen mail 
adresine sistem tarafından bir onay maili gönderilir. Bu mail üzerinden kayıt onaylandıktan sonra açılan 
ekrandaki Kayıt Başvuru örneğinin çıktısı alınır, firma yetkilisi tarafından kaşe ve imza yapılarak İl Çevre ve 
Şehircilik Müdürlüğüne teslim edilir. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından onay verildiğinde işlem 
tamamlanır. 
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Resim 7: Yeni Tesis Ekleme Ekranı

Resim 8: “Tesis/Şube Bilgileri” Aşaması

 Açılan sayfada Tesis/Şube bilgileri girilmiş olarak bulunur, bu bilgiler kontrol edilir ve ileri butonuna 
tıklanır. (Resim 8)

1.1.2. Tesis Ekleme

 Kaydı onaylanan firmanın yetkilisi T.C. Kimlik Numarası ve E-devlet şifresi ile sisteme giriş yapar. EÇBS 
ekranının sol bölümünde bulunan “Tesis (Şube) Listesi” başlığı seçilir. Açılan ekranda “Yeni Tesis Ekle” 
butonu ile işlem başlatılır. (Resim 7)
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Resim 9: “İletişim Bilgileri” Aşaması

Resim 10: “Lokasyon” Aşaması

 Lokasyon aşamasında, aktifleştirme ekranında olduğu gibi, harita üzerinde lokasyon işaretlenir. İleri 
butonu ile devam edilir. (Resim 10)

 İletişim bilgileri aşamasında, zorunlu alanlar doldurulur ve ileri butonu ile sonraki aşamaya geçilir. 
(Resim 9)
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Resim 11: “Belgeler” Aşaması

 Yukarıdaki aşamalar tamamlandıktan sonra, ekranda kayıt aşamasında belirtilen mail adresine sistem 
tarafından bir onay maili gönderildiği bilgisi çıkar. Bu mail üzerinden kayıt onaylandıktan sonra EÇBS 
ekranında indirilebilir duruma gelen dilekçenin çıktısı alınır, firma yetkilisi tarafından kaşe ve imza yapılarak 
İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne teslim edilir. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından onay verildiğinde 
işlem tamamlanır.

1. MoTAT uygulamasının EÇBS üzerinden aktif edilmesi

Hem EÇBS’ye yeni kayıt olan atık üreticileri hem de EÇBS’ye kayıtlı ancak MoTAT uygulaması aktif olmayan 
atık üreticileri aşağıdaki adımları takip ederek MoTAT uygulamasını aktif hale getirebilirler;

 EÇBS ekranında sol bölümde bulunan “ Tesis (Şube) Listesi” seçilir. Onaylı tesisler arasından uygulama 
açmak istenilen firmanın yanında bulunan EÇBS ekranında “İşlem Yap” butonu seçilir

 Açılan ekranda, üst kısımda bulunan “Uygulama Listesi” seçeneği seçilir. Bu listede “Atık Yönetim 
Uygulaması (Atık Beyan Sistemi (TABS) / MoTAT / Kütle Denge Sistemi (KDS)))” uygulaması bulunur ve 
yanında bulunan ekle butonu seçilir.

 Sistem aktif hale geldikten sonra uygulamaya erişebilmek için, uygulama isminin yanında bulunan 
“Uygulamaya Git Butonu” ile sisteme giriş yapılabilir.

2. MoTAT uygulaması üzerinden atık gönderim işlemleri

Atık Gönderim işlemi için atık üreticisi tarafından aşağıdaki adımlar izlenir;

 EÇBS ekranında bulunan “Tesis (şube) listesi” seçeneği seçilir, açılan pencerede “Uygulama listesi” 
başlığı altında  “Atık Yönetim Uygulaması (Atık Beyan Sistemi (TABS) / MoTAT / Kütle Denge Sistemi 
(KDS)))” uygulaması bulunur, yanındaki “uygulamaya git” butonuna tıklanır ve MoTAT uygulamasına geçiş 
sağlanır.

 Açılan sayfadaki “Atık Gönderim İşlemleri” menüsünün altında yer alan “Taşıma Talebi Ekleme” 
ekranından çevrimiçi atık taşıma talebi yapılır. (Resim 12) 

 Belgeler aşamasında, firmaya ait yetki belgesi yüklenir ve ileri butonu ile onay ekranına geçilir. (Resim 11)
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 “Taşıma Talebi” ekranındaki ilgili kısımlar 
doldurulur ve önce “Taslak olarak kaydet” 
sonra “Onayla” butonu kullanılarak talep 
oluşturulur.

 “Onayla” butonuna basıldıktan sonra 
oluşan TKN Numarasının not edilmesi, 
gerekirse ekran görüntüsünün alınması 
önem arz etmektedir. Atık yüklemesi 
tamamlandığında ilgili taşıyıcı firmanın 
yetkilisi talebi oluşturan firmadan bu 
numarayı talep edecektir.

Önemli Not: “Taşıma Talebi” sayfasında 
bulunan Atık Kodu, H Numarası vb. bilgileri 
öğrenmek için TYK yetkilileri ile irtibata 
geçilebilir.

Resim 12: Atık Gönderim İşlemi

 Çevrimiçi atık taşıma talebi yapılması sonucu oluşan Taşıma Kontrol Numarası (TKN)  Atık yükleme 
esnasında mobil cihaza girilir. 

 “Taşıma Numarası”, Atık Yönetim Uygulaması üzerinden taşımanın paydaşları olan atık üreticisi, taşıma 
firması ve atık işleme tesisi tarafından artık görüntülenebilecektir.

NOT: 
- Talep oluşturulmuş ama henüz nakliyesi gerçekleşmemiş talepler “Bekleyen Taşımalar”,
- Taşıyıcı firmanın lisanslı aracına yüklemesi yapılarak nakliye işlemlerine başlanmış talepler 
 “Yoldaki Taşımalar”,
- Tesise ulaştırılarak tesis tarafından kabulü yapılması beklenenler “Kabul Bekleyen Taşımalar”,
- Tesis tarafından kabulü yapılmış ve işlenmiş veya gerekli işlemlerden geçirilmiş atıkların takibi “Kabulü  
 Yapılmış Taşımalar”, ekranlarından süreç takipleri gerçekleştirilebilir.

Resim 13: Transfer Talebi Sayfası
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“İşlem yap” butonu

Listede, MoTAT yanında
bulunan Uygulamaya Git

butonuna tıklanır

Taşıma Talebi Ekleme

Tesis (Şube) Listesi Tesis (Şube) Listesi

Entefre Çevre Bilgi Sistemi
(www.ecbs.cevre.gov.tr)

Onaylı tesisler sayfasıda ilgili
tesis şube seçilir

Taslak Olarak Kaydet

Onaylı tesisler sayfasıda ilgili
tesis şube seçilir

Onaylı tesisler sayfasıda ilgili
tesis şube seçilir

Uygulamalar başlığı seçilir

Entefre Çevre Bilgi Sistemi
(www.ecbs.cevre.gov.tr)

Mobil Cihaz Üzerinde TKN - TDN Girişi

Eşleşme Gerçekleşince BON Oluşur

Tamamlanan İşlemin EkranGörüntüsü Alınır ve TYK ile paylaşılır.

Atık İşleme Tesisi TarafındanTaşıyıcı Firmaya Bildirilen BON,
Şoför Tarafından Mobil Cihaza Girilir veAtık Boşaltım İşlemi Gerçekleştirilir.

Taşıyıcı Firma Şoförü

Atık Üreticisi Geri Dönüşüm
Bertaraf Tesisi

Atık Gönderim İşlemleri

Uygulamalar başlığı seçilir

Onayla

Bekleyen Taşımalar

Detay

TKN

Listede, MoTAT yanında
bulunan Uygulamaya Git

butonuna tıklanır

Bekleyen Taşımalar

Detay

TDN
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