KATI ATIK TESİSLERİ ATIK BAŞVURUSU WEB MODÜLÜ
KULLANMA KLAVUZU
1. İlk defa giriş yapan kişi ve kurumlar aşağıdaki resimde gösterilen “ İlk defa parola almak veya parola değiştirmek
için tıklayınız” linkini tıklayarak kullanıcı bilgilerinin girişinin yapılacağı ekrana ulaşmalıdırlar.

2. Açılan ekranda “ * ” ile belirtilen zorunlu alanlar doğru şekilde doldurulduktan sonra okudum, kabul ve taahhüt
ediyorum kısmı tıklanarak onay kodu gönder butonuna basılmalıdır.

3. Cep telefonunuza gelen onay kodu doğru bir şekilde aşağıdaki ekrana girilmelidir.

4. Onay kodu doğru şekilde girildikten sonra gelen ekranda kullanıcı girişi yapmak için gerekli parola
oluşturulmalıdır.

5. İstenilen standartta parola işlemi tamamlandıktan sonra giriş ekranına tekrar erişerek belirlediğiniz parola ve TC
kimlik numaranız ile firmanız adına sisteme giriş yapılmalıdır.

6. Giriş işlemi tamamlandıktan sonra Başvuru yapabilmek için taşıyıcı firma, Araç plaka bilgisi ve şoför bilgisinin
doldurulması gerekmektedir. Bunun için ilk olarak ekranın solunda bulunan menüden “ Başvuru Bilgilerim “
başlığı seçilmelidir. Daha sonra Firma İsminizin yanında bulunan “ + “ işareti tıklanarak taşıyıcı firma tanımlama
ekranına erişim sağlanmalıdır.

7. Gelen Ekranda eğer atıklarınızı kendi imkânlarınız ile taşıyor iseniz kendi firma vergi numaranız, farklı firma
aracılığı ile taşıma yapmak istiyorsanız ilgili firmanın vergi numarası girilerek işlem yapılmalıdır.

8. “ Yeni Taşıyıcı” seçeneğinden sonra gelen ekranda İlgili firmanın vergi numarasını doğru şekilde tanımladıktan
sonra kaydet tuşuna basılması gerekmektedir.

9. Taşıyıcı firma tanımlama işleminin ardından bu firmanın sahaya giriş yapacak araç ve şoför bilgileri
tanımlanmalıdır.

10. Araç ve şoför bilgileri tanımlandıktan sonra ekranın sol tarafında bulunan menüden “Atık Başvurularım”
seçeneği tıklanarak gelen ekranın sol üstünde bulunan “ Yeni “ seçeneği ile başvuru talebi oluşturma ekranına
erişim sağlanmalıdır.

“ Yeni “ seçeneğinin tıklanmasının ardından gelecek olan ekran aşağıdaki gibidir. Bu ekranda daha önceden
tanımlamış olduğunuz araç ve şoför bilgileri ile hangi atık sahasına hangi tür atığı taşıyacağınız tanımlanmalı ve
sahaya giriş için gerekli olan katı atık taşıma formu temin edilmelidir.

11. Formdaki bilgileri seçip kaydet tuşuna basmanız gerekmektedir. Devamında başvurunuz oluşturulacaktır.

12. Başvurunuz ilk esnada ekranda hazırlanıyor olarak gözükecektir. Bu süreçte başvurunun uygunluğu Çevre
Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğünce değerlendirilecektir.

13. Değerlendirme sonucunda başvurunuzun uygun bulunmaz ise ekranda “ İptal ”, uygun bulunması halinde ise
“ Onaylandı ” ifadesi yer alacaktır. Tesise giriş için kullanacağınız belge olan atık taşıma formunu her atık
gönderiminde yeni başvuru oluşturarak yazdırmanız gerekmektedir. Aynı atık türü ve kodu için yapılacak bir
sonraki başvuru, sistem tarafından otomatik olarak onaylanacaktır. Sahaya göndereceğiniz atık kodunun
değişmesi halinde tekrar onay süreci gerçekleşecektir.

14. Sahaya gönderilen her araç için ayrı ayrı Atık Taşıma ve Kabul Belgesi oluşturulması gerekmektedir. Atık
Taşıma ve Kabul belgesi olmayan araçlar sahaya giriş yapamayacaktır.

