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TANIMLAR
MoYDeN: Motor Yağı Değişim Noktası

GİRİŞ
Atık Motor Yağı Sistemi, mevcutta çalışmakta olan Atık Yönetim Uygulaması içerisine bir modül
olarak geliştirilmiştir.
Atık Yönetim Uygulamasına girildikten sonra, yetkinize göre sol menüde MoYDeN alt
menülerine erişilebilmektedir.
Atık motor yağının uygulama içerisindeki atık kodu 130208 dir. Gerektiğinde ilgili ekranlarda
ve raporlarda otomatik seçili gelmektedir.
MoYDeN sol menüsü:

Özel MoYDeN sol menüsü:
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TESİS İŞLEMLERİ
1.1 MOYDEN İŞLEMLERİ
Tesis kullanıcısının MoYDeN işlemlerini gerçekleştirebildiği ekrandır. Kullanıcı bu menü ile bildirim
listesini görüntüleme ve yeni bildirimde bulunma gibi işlevleri yerine getirebilir.

1.1.1 YENİ BİLDİRİM YAP
MOYDEN sisteme ilk kez giriş yaptığında kullanıcıdan o an stok bilgisi istenmektedir. Tesis stok bilgisi
girmeden bildirimde bulunamaz.
İlk stok bilgisi detayları girildiğinde bu bilginin değiştirilemeyeceği tesise bildirilir. Onaylama işleminden
sonra girilen miktar tesisin ilk stok bilgisidir.

Hem MoYDeN, hem de özel MoYDeN ilk bildirimini yapmadan önce “İlk Stok Girişi” mutlaka
talep edilir. Bu bilgi sadece bir kere girilebilir ve tekrar sorulmaz, bu sebeple doğru
girilmesine özen gösterilmelidir. Yanlış girilirse düzeltilmesi mümkün değildir. MoYDeN ilk
bildiriminden önce atık stoğunda ne kadar atık olduğunu beyan etmekle yükümlüdür.
İlk stok girişi tamamlandığında tesis yeni bildirim yapabilir.

Tesis, aracın plaka ve kilometre bilgisini, atık ve yeni yağ miktarını girdikten sonra Onayla butonu ile
bildirim detaylarını görüntülemek için onay ekranına yönlendirilir.
Atık yağ miktarı, yeni yağ miktarından fazla girildiğinde kullanıcı uyarılır, işleme izin verilmez.
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Plaka girişi sırasında normal plaka ve özel plaka ayrımı bulunur. Normal plaka, motorlu kara taşıtları
için (otomobil, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, motosiklet, traktör gibi) kullanılmaktadır. İlk iki
karakteri plaka kodunu içerir, daha sonra 1-3 arası harf bulunur, son sonda da 2-4 arası rakamla
sonlanır. Özel plakalar, normal plakalardan farklı formatta olan plakalardır (iş makinesi, forklift gibi).
Bunların da sisteme girilebilmesi için “Özel Plaka” seçeneği eklenmiştir.

Bilgilerde hata olduğu düşünülüyor ise “Geri Dön” butonu ile form ekranına dönüş yapılabilir.
Girilen bilgilerin detayları bildirim kaydedilmeden bu ekranda tesise gösterilir, kullanıcıdan onay alınır.
Kullanıcı “Bilgilerin Doğruluğunu Onaylıyorum” butonu ile işlemi onaylayıp bildirimi kaydedebilir ve
bildirim detaylarını içeren çıktıya erişebilir. Kullanıcı, bildirim listesi ekranına yönlendirilir.
Onay işlemi sonrası oluşan çıktı aşağıdaki gibidir. Çıktı tek bir A4 sayfası şeklindedir, çıktı yazıcıdan
yazdırılır ve ortadan ikiye bölünür. Üst kısım araç sahibine teslim edilir, alttaki kısım MoYDeN’de kalır.
Üzerindeki karekod okutulduğunda Bakanlığa ait bir web adresine yönlendirilir, bu ekranda çıktı
üzerindeki bilgilerin kopyası bulunur. Bu şekilde çıktının doğruluğu kontrol edilebilmektedir.
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1.1.2 BİLDİRİM LİSTESİ
Tesise ait bildirimlerin listelendiği ekrandır.
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Ekle butonu ile kullanıcı Yeni Bildirim Yap ekranına yönlendirilir.
İncele butonu ile seçilen bir kaydın detayları görüntülenebilir.

Yazdır butonu ile bildirim detaylarını içeren rapora erişilebilir.
Atık Gönderim Talebi Ekle butonu ile kullanıcı Taşıma Talebi ekranına yönlendirilir.
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1.2 ÖZEL MOYDEN İŞLEMLERİ
Özel MoYDeN tipine sahip olan tesislerin bildirim işlemleri gerçekleştirebildiği ekranları kapsamaktadır.
Özel MoYDeN tipindeki tesislerden plaka, araç kilometresi ve ve yeni yağ miktarı bilgisi
istenmemektedir.

1.2.1 ÖZEL MOYDEN BİLDİRİM LİSTESİ

Ekle butonu ile kullanıcı Yeni Bildirim Yap ekranına yönlendirilir.
İncele butonu ile seçilen bir kaydın detayları görüntülenebilir.
Atık Gönderim Talebi Ekle butonu ile kullanıcı Taşıma Talebi ekranına yönlendirilir.
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1.2.2 ÖZEL MOYDEN BİLDİRİM GİRİŞİ

Onayla butonu ile bildirim detaylarını görüntülemek için onay ekranına yönlendirilir.
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Bilgilerde hata olduğu düşünülüyor ise “Geri Dön” butonu ile form ekranına dönüş yapılabilir.
Girilen bilgilerin detayları bildirim kaydedilmeden bu ekranda tesise gösterilir, kullanıcıdan onay alınır.
Kullanıcı “Bilgilerin Doğruluğunu Onaylıyorum” butonu ile işlemi onaylayıp bildirimi kaydedebilir ve
bildirim detaylarını içeren rapora erişebilir. Kullanıcı, bildirim listesi ekranına yönlendirilir.

1.3 STOK İZLEME
Sol menüde aşağıdaki şekilde ulaşılır.

Açıldığında atık motor yağının kodu olan 130208 otomatik seçili gelir ve altında atık hareketleri
listelenir.
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