AMBALAJ ATIKLARI VERİ
KAYIT SİSTEMİ

PİYASAYA SÜREN VE AMBALAJ
ÜRETİCİLERİ İÇİN
KULLANICI KLAVUZU

I-GİRİŞ VE GENEL AÇIKLAMALAR
24.06.2007 tarih ve 26562 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının
Kontrolü Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmış ve söz konusu değişiklik 06.11.2008 tarih ve 27046 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 6 ıncı, 17 nci ve 23 ncü
maddelerinde yapılan değişiklik gereğince, bugüne kadar Bakanlık merkez teşkilatınca yürütülen bazı
görev ve yetkiler 01.01.2009 tarihinden itibaren il çevre ve orman müdürlüklerine devredilmiştir.
Devredilen bu görev ve yetkiler
1. Yönetmeliğin Bakanlığın merkez teşkilatının görev ve yetkileri başlıklı 6 ncı
maddesinin (c, d ve f) bentlerinde belirtilen görev ve yetkiler ile (ç) bendinde yer alan
“Yönetmeliğe aykırılık halinde gerekli yaptırımın uygulanmasını sağlamakla ve lisans
ve geçici çalışma iznini iptal etmekle” ilgili çalışmalar,
2. Yönetmeliğin Ambalaj üreticilerinin bildirim zorunluluğu başlıklı 17 nci maddesinde
belirtilen bildirim ve belgelemeye yönelik yükümlülüklerin izlenmesi ve
denetlenmesine yönelik çalışmalar,
3. Yönetmeliğin Piyasaya sürenlerin bildirim ve belgeleme zorunluluğu başlıklı 23 üncü
maddesinde belirtilen bildirim ve belgelemeye yönelik yükümlülüklerin izlenmesi ve
denetlenmesine yönelik çalışmalar.

II-TANIMLAR
Yönetmeliğin Tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan bazı tanımların yetki devri açısından
bu kılavuzda yer alması önemli görülmüştür.
II–1.Ekonomik İşletmeler: Ambalaj üreticilerini ve piyasaya sürenleri,
II–2.Ambalaj Üreticisi: Ambalaj malzemesi ve ambalajın kendisini üretenler ile ambalajın
doğrudan üretildiği ürünü piyasaya sürenlere tedarik edenleri veya bu ürünleri ithal edenleri,
II–3.Piyasaya Süren: tarafından direk olarak piyasaya sürülmemesi durumunda ambalajın
üzerinde adını ve/veya ticari markasını kullanan gerçek veya tüzel kişiyi, üreticinin Türkiye dışında
olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı,
II–4.Satış Ambalajı: Satın alma noktasında, nihai kullanıcı veya tüketici için bir satış birimi
oluşturmaya uygun olarak yapılan ambalajı,
II–5.Dış Ambalaj: Birden fazla sayıda satış ambalajını bir arada tutacak şekilde tasarlanmış,
üründen ayrıldığında ürünün herhangi bir özelliğinin değişmesine neden olmayan ambalajı,
II–6.Nakliye Ambalajı: Belirli sayıda satış ambalajlarının veya dış ambalajların taşıma ve
depolama işlemleri sırasında zarar görmesini önlemek, ürünün üreticiden satıcıya nakliyesi sırasında
taşımayı kolaylaştırmak ve depolama işlemlerini sağlamak amacıyla karayolu, demiryolu, deniz yolu
ve hava yolunda kullanılan konteynırlar hariç kullanılan ambalajı,
ifade eder.
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PİYASAYA SÜRENLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Piyasaya sürenlerin yükümlülükleri Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde yer almaktadır. Yapılan
değişiklik, çerçevesinde alınan Bakan Olur’u ile bu maddede etkilenen fıkralar aşağıda yer
almaktadır.
c) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Piyasaya Süren Müracaat Formu’nu internet
aracılığıyla doldurabilmek için Bakanlığa (bulunduğu ilin il çevre ve orman müdürlüğüne)
müracaat ederek internet erişim şifresi ile kod numarası almakla,
ç) Bir önceki yıl piyasaya sürdüğü ürünlerin ambalajları için bu Yönetmeliğin ekinde yer
alan Ek-5 Piyasaya Süren Müracaat Formu’nu internet aracılığıyla doldurarak bir sureti ile
birlikte her yıl Şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa (bulunduğu ilin il çevre ve orman
müdürlüğüne) göndermekle,

AMBALAJ ÜRETİCİLERİNİN BİLDİRİM ZORUNLULUĞU
 Ambalaj üreticileri bir önceki yıl üretilen ve piyasaya sürülen ambalajların cinsi, üretim ve
satış miktarları ile satış yapılan firmalara ait bilgileri içeren Ek-4 Ambalaj Üreticisi Müracaat
formunu internet aracılığı ile doldurarak bir sureti ile birlikte her yıl Şubat ayı sonuna kadar
bulunduğu ilin İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne göndermekle yükümlüdürler.
 Ambalaj üreticileri formlarını internet aracılığı il göndermek için yine bulunduğu ilin İl Çevre ve
Orman Müdürlüğüne müracaat ederek firmasına ait internet erişim şifresi ve kod numarasını
alması gerekmektedir.
 Ambalaj üreticileri, bir önceki yıl ürettiği ambalajların piyasaya sürülmesi amacıyla kullandığı
ambalajları için Ek-5 Piyasaya Süren Müracaat Formunu doldurması gerekmektedir.
 Ambalaj üreticileri, piyasaya sürenler adına ambalaj atığı geri kazanım sorumluluğunu
üstlenebilirler. Bu durumda ambalaj üreticileri ve piyasaya sürenler geri kazanım hedeflerinin
tutturulmasından müşterek olarak sorumludurlar. Geri kazanıma ait belgelendirme dosyaları
Piyasaya Sürenler tarafından İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne gönderilmek zorundadır.

Bu doğrultuda İl Müdürlüklerince öncelikle Ekonomik İşletme olarak Tanımlanan
Piyasaya Sürenler ile Ambalaj Üreticilerine Ek-5 Piyasaya Süren Müracaat
Formu’nu ve Ek–4 Ambalaj Üreticisi Müracaat Formu’nu internet aracılığıyla
doldurabilmeleri ve bir sureti ile birlikte İl Müdürlüğüne gönderebilmeleri için
internet erişim şifresi ile kod numarası verilmesi gerekmektedir.
Piyasaya süren işletmeler; www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr/Formlar.htm adresinden Fatura Bilgi
Formunu temin edilerek doldurulması ve formun en altında yer alan Kota -Depozito- Piyasaya Süren
Kod No Kutucuğunu işaretlemesi gerekmektedir. İşletmeler tarafından kod ve şifre alınabilmesi için
de; Döner Sermaye İşletmesi hesabına “500 (Beşyüz)” TL’lik ücret yatırıldıktan sonra, Fatura Bilgi
Formu ve Banka Dekontunun bir örneğini kod ve şifrenin talep edildiği bir ön yazı ile bulunulan ilin İl
Çevre ve Orman Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir.
Sadece Ambalaj Üreticisi konumunda olan işletmelerin ise firma bilgilerini içeren bir yazı ile kod ve
şifre talebinde bulunması yeterlidir.
*Yetkilendirilmiş Kuruluş ÇEVKO’ya üye olan işletmelerin para yatırma zorunluluğu
bulunmamakta olup; bu işletmeler için yetkilendirilmiş kuruluş üyesi olan işletmenin
bulunduğu ilin ilin İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne müracaat ederek kod ve şifre talebinde
bulunacaktır.
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III-BİLGİSAYAR PROGRAMINA GİRİŞ
III–1 Program Ana Giriş Sayfası Genel Görünümü
1-Veri kayıt sistemine http://www.atikambalaj.cevreorman.gov.tr adresinden ulaşılmaktadır.
2-Bu adrese girdiğinizde Resim 1’deki sayfa açılacaktır.
3-Açılan sayfada Müdürlüğünüze verilen Kullanıcı Adı ve Şifre ile Çalışma Yılı’nı seçiniz.
4-“TAMAM” butonuna bastığınızda Resim 2’de görülen İl Müdürlüklerine ait ara yüz açılacaktır.

Kullanıcı Adı
Şifre

Çalışma Yılı
Seçim Butonu

TAMAM

Resim 1: Program Giriş Ekranı

4

IV–4 FİRMANIN KULLANICI KODU (ADI) VE ŞİFRESİ İLE
PROGRAMDAN VERİLERİNİ GİRMESİ
Kod ve şifresini kullanarak programa giriş yapan firma için Resim 23 açılacaktır. Firma bu
sayfada Şifre değişikliği, vergi numarası, telefon ve faks numaraları, adres E-Posta ve Çevre
Sorumlusunun Adı-soyadı gibi bilgilerde Güncelleme yapma yetkisine sahiptir.

Resim:23 Programın ilk giriş sayfası aynı zamanda Ek-5 A ya ait bilgileri içermektedir.
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Piyasaya Süren Müracaat Formları; Ek- 5 A, Ek- 5 B ve Ek-5 C olmak üzere 3 sayfadan
oluşmaktadır.
Ek–5 A: Firma ile ilgili bilgileri içermektedir. (adres, telefon, sorumlu kişi vb.)
Ek–5 B: Firmanın bir önceki yıl kullanmış olduğu ambalajların grubu (plastik, metal, cam,
kâğıt-karton, kompozit) ve tiplerine (satış, dış ve nakliye) göre Kg. cinsinden dağılımını gösteren
tabloyu içermektedir.
Ek–5 C: Firmanın bir önceki yıl kullanmış olduğu ambalajları temin ettiği ambalaj
üreticilerine ait isim adres bilgileri ile satın alınan ambalajların Kg. cinsinden dağılımını
gösteren tabloyu içermektedir.
“Ek–5 Piyasaya Süren Müracaat Formları” Piyasaya Süren İşletmeler tarafından internet
ortamında doldurulmalı ve bir örneği alındıktan sonra İl Müdürlüklerine gönderilmelidir.
Bu yolla gelen formların Ek–5 A’sında işletmeye ait Kod Numarası yazmaktadır.

Piyasaya süren firmanın ilk ara yüzünde 3 menü bulunmaktadır.
1-Genel (Bu menüye basıldığında alt menü olarak Firma Güncelle çıkmaktadır.)

Resim 24: Genel Menüsü Görünümü.
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2-Bildirim Doldur (Bu menüye basıldığında alt menü olarak Piyasaya Süren çıkmakta bu
menünün üzerine gelindiğinde de önce Ek 5 B altında Ek 5 C çıkmaktadır.
Firma hem piyasaya süren hem de ambalaj üreticisi konumundaysa bu menüde birinci alt
menü olarak Ambalaj Üreticisi ikinci alt menü olarak da Piyasaya Süren çıkacaktır.
Ambalaj Üreticisi menüsüne gelindiğinde önce Ek 4 B ve altında Ek 4 C,
Piyasaya Süren menüsüne gelindiğinde yine Ek 5 B ve altında Ek 5 C çıkmaktadır.
Bu bölümde firmalar bir önceki yıl kullandıkları ve satın aldıkları ambalajlara ait bilgileri formlara
gireceklerdir.

Resim 25: Bildirim Doldur Menüsü Görünümü.
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3-Raporlar (Bu menüye basıldığında alt menü olarak Firma Durum Raporu ve Firma Raporları
menüleri çıkmaktadır.) Firma Raporları bölümünde alt menü olarak Piyasaya Süren ve EK–5(A),
EK–5(B), EK–5(C) çıkmaktadır. Firmalar doldurdukları formların bir örneğini bu menüden
alacaklardır.

Resim 26: Raporlar Menüsü Görünümü.
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Deneme A.Ş. isimli firma Bildirim Doldurmak için önce Bildirim Doldur menüsüne ardından da
Piyasaya Süren menüsüne geldiğinde açılan Ek- 5(B)’ye bastığında Resim 27 açılacaktır.
Açılan bu sayfada ambalaj grubu ve ambalaj tipini seçerek bir önceki yıl kullandığı ambalajlarla
ilgili verileri 6 sütunu da dikkate alarak doldurmalıdır.
Çalışılan Ambalaj Grubu ile ilgili bilgiler girildikten sonra Kaydet Sonrakine Geç butonuna
basılmalıdır.

Resim 27: Bildirim Doldur EK–5(B) görünümü.
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Ambalaj Grubu: Plastik, Ambalaj Tipleri: Satış Ambalajı olarak seçilip veriler girildikten sonra
Kaydet Sonrakine Geç butonuna basıldığında aşağıdaki sayfa açılır.

Açılan bu sayfada Ambalaj Grubu değişmemiş ancak Ambalaj Tipleri: Dış Ambalaj olarak
gelmiştir.
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Firma bir sonraki adımda Ambalaj Grubunu: Metal Ambalaj Tiplerini: Satış Ambalajı olarak
seçebilir ve metal ambalaj ile ilgili verilerini tabloya girip varsa diğer ambalaj grup ve tiplerine
geçebilir.
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Ek–5(B) doldurulduktan sonra Deneme A.Ş. isimli firma bir önceki yıl kullanmış olduğu
ambalajları temin ettiği ambalaj üreticilerine ait isim adres bilgileri ile satın alınan ambalajların
Kg. cinsinden dağılımını girebilmek için tekrar Bildirim Doldur menüsüne ardından da Piyasaya
Süren menüsüne gelmeli ve Ek- 5(C)’ye basmalıdır. Resim 28 açılacaktır.
Bu bölümde Deneme A.Ş. adlı firma Satın Aldığı Firma bölümüne ambalajı satın aldığı firmanın
adını yazmalı ve Bul ikonuna basmalıdır.

Resim 28: Bildirim Doldur EK–5(C) görünümü.
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Ambalajın satın alındığı firma programda kayıtlıysa firma adı ve kod numarası çıkacaktır.
Deneme A.Ş. Ambalaj Cinsi’ni seçtikten ve Satın Alınan Ambalaj Miktarını (kg.) cinsinden
yazdıktan sonra Kaydet butonuna basmalıdır. Her bir ambalaj için bu işlemi yaptığında Resim 29
görünecektir.
Bilgilerin yanlış girilmesi halinde Sil butonuna basılarak veri silinmelidir.
Programda aynı isme sahip birçok firma bulunabilir. Bu nedenle firmanın adını yazıp bul dedikten
sonra altta çıkan firma ismi firma kodu ve firma pozisyonu dikkatlice incelenmelidir. Çıkan bu
bilgilerin yanındaki ikona basıldığında bu isme sahip programdaki tüm firmalar listelenecektir.
Firma Kodu olan firmanın seçilmesine dikkat edilmelidir.

Resim 29: Programda kayıtlı Ambalaj Üreticilerine ait verilerin girilmesi
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Programda satın alınan firma bulunulamaması halinde Yeni Firma Ekle butonuna basılmalıdır.
Resim 30 açılacaktır. Burada firmaya ait bilgiler girilmeli ve Kaydet butonuna basılmalıdır.

Resim 30: Programda kayıtlı olmaya Ambalaj Üreticilerinin programa eklenmesi
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DENEME A.Ş.firması tarafından programa yeni eklenen DENEME AMBALAJ SAN.VE TİC.A.Ş.
isimli firma listeden seçilmeli, satın alınan ambalaj cinsi ve satın alınan ambalaj miktarı
yazıldıktan sonra Kaydet butonuna basılmalıdır.
Firma adı, ambalaj cinsi ve alınan miktar aşağıdaki listede yer alacaktır. Ancak program; bu
firmanın henüz kodu olmadığı için Bu Firma Sistemde Onaylı Değildir mesajını verecektir.

Resim 31: Onaysız Firmanın Ek–5 C Formundan Programa Eklenmesi.
Sayfa 24 ‘de ONAYSIZ FİRMA’NIN Programda Kod numarası ve şifresi bulunmamakla birlikte;
programa ya EK 4- C ve EK-5 C formlarından başka firmalar tarafından eklenmiş ya da kendisini
programa ana giriş sayfasından eklenmiş firmaları ifade ettiği açıklanmış ve onaysız bir firmanın
EK 4- C ve EK-5 C formlarından başka firmalar tarafından eklenmesi konusu ileride EK 4 ve EK 5
formlarının doldurulması bölümünde anlatılacağı belirtilmişti. Resim 31’de bu durum
görülmektedir.
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IV–5 Firmanın İnternetten Doldurduğu Ek–5 Formunun Bir Örneğini
Posta Yoluyla İl Müdürlüğüne Göndermesi
Ek–5 B ve Ek–5 C formlarını dolduran Deneme A.Ş. firması, internetten doldurduğu Ek–5
formunun bir örneğini posta yoluyla il müdürlüğüne göndermesi için önce, Raporlar menüsüne
ardından açılan alt menüdeki Firma Raporları’na ve Piyasaya Süren alt menüsüne girmelidir.
Bu adımlar Resim 32’de görülmektedir.

Resim 32: Ek–5 A, Ek–5 B ve Ek–5 C’ nin Bilgisayar Çıktısının Nasıl Alınacağına Dair İşlemler.
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Resim 32’de açıklanan işlemler sonucu Ek–5 A’ya basıldığında Resim 33 açılacaktır. Yazdır
butonuna basılarak Ek–5 A’nın bir çıktısı alınacaktır.

Resim 33: Ek–5 A Genel Görünümü ve Yazdırılması.
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Resim 32’de açıklanan işlemler sonucu Ek–5 B’ye basıldığında Resim 34 açılacaktır. Yazdır
butonuna basılarak Ek–5 B ’nin bir çıktısı alınacaktır.

Resim 34: Ek–5 B Genel Görünümü ve Yazdırılması.
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Resim 32’de açıklanan işlemler sonucu Ek–5 C’ye basıldığında Resim 35 açılacaktır.
Word veya Excel formatında Ek–5 C ’nin bir çıktısı alınacaktır.

Resim 35: Ek–5 C Genel Görünümü ve Yazdırılması.
Piyasaya Süren İşletme tarafından internet ortamında doldurulan formun bir örneği Resim 33,
Resim 34 ve Resim 35’de açıklandığı şekilde alındıktan sonra bir ön yazı ekinde İl
Müdürlüklerine gönderilmelidir.

19

IV–6 Firmanın İnternetten Doldurduğu Ek–5 Piyasaya Süren
Müracaat Formunu İnternet Ortamında İl Müdürlüğüne Göndermesi
Ek–5 B ve Ek–5 C formlarını dolduran Deneme A.Ş. firması, internetten doldurduğu Ek–5
formunu internet ortamında il müdürlüğüne göndermesi için önce, Raporlar menüsüne ardından
açılan alt menüdeki Firma Durum Raporu’na basmalıdır. Bu işlemler sonucu Resim 36
açılacaktır.

Resim 36: Ek–5 A, Ek–5 B ve Ek–5 C’nin İnternet Ortamında İl Müdürlüğüne Gönderilmesi.
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Gönder butonuna bastığında Resim 37 açılacaktır. Açılan ekrana Şifresini girmeli ve Devam Et
butonuna basmalıdır.

Resim 37: Formun İnternet Ortamında İl Müdürlüğüne Gönderilmesi.
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Resim 36 ve 37’de Durumu sütununda GÖNDERİLMEDİ yazarken; Resim 37’deki işlem sonucu
firma internetten doldurduğu Ek–5 formunu internet ortamında il müdürlüğüne göndermiş ve
Durumu sütunundaki ifade Resim 38’de görüldüğü gibi GÖNDERİLDİ/ONAY BEKLİYOR olarak
değişmiştir.

Resim 38: Formun İnternet Ortamında İl Müdürlüğüne Gönderilmesi İşleminin Tamamlanması.

IV–9 Piyasaya Süren İşletmenin O Yıl Toplayacağı Ambalaj
Atığını Programdan İzlemesi
22

Bildirimi onaylanan firma kod ve şifresi ile programa girmeli ve Raporlar menüsünden Firma
Durum Raporu’na basmalıdır.
Resim 50 açılacak ve BELGELEME MİKTARLARI GİR butonuna basacaktır.

Resim 50:Toplanacak Ambalaj Atığı Miktarlarının Programdan İzlemesi

Firma; o yıl toplayacağı ambalaj miktarlarını BELGELENMESİ GEREKEN MİKTAR sütunlarında
görecektir. Resim 51.
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Resim 51:Toplanacak Ambalaj Atığı Miktarlarının Programdan İzlemesi
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V–4 FİRMANIN KULLANICI KODU (ADI) VE ŞİFRESİ İLE
PROGRAMDAN VERİLERİNİ GİRMESİ
Kod ve şifresini kullanarak programa giriş yapan firma için Resim 3 açılacaktır. Firma bu sayfada
Şifre değişikliği, vergi numarası, telefon ve faks numaraları, adres E-Posta ve Çevre
Sorumlusunun Adı-soyadı gibi bilgilerde Güncelleme yapma yetkisine sahiptir.

Resim 3: Programın ilk giriş sayfası aynı zamanda Ek–4 A ya ait bilgileri içermektedir.

Ambalaj Üreticisi Müracaat Formları; Ek- 4 A, Ek- 4 B ve Ek–4 C olmak üzere 3 sayfadan
oluşmaktadır.
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Ek–4 A: Firma ile ilgili bilgileri içermektedir. (adres, telefon, sorumlu kişi vb.)
Ek–4 B: Firmanın bir önceki yıl üretmiş olduğu ambalajların grubu (plastik, metal, cam,
kâğıt-karton, kompozit)’na göre Kg. cinsinden dağılımını gösteren tabloyu içermektedir.
Ek–4 C: Firmanın bir önceki yıl ürettiği ambalajları satmış olduğu piyasaya sürenlere ait
isim adres bilgileri ile satılan ambalajların Kg. cinsinden dağılımını gösteren tabloyu
içermektedir.
“Ek–4 Ambalaj Üreticisi Müracaat Formları” Ambalaj Üreticisi firmalar tarafından internet
ortamında doldurulmalı ve programdan bir örneği alındıktan sonra İl Müdürlüklerine
gönderilmelidir.
Bu yolla gelen formların Ek–4 A’sında işletmeye ait Kod Numarası yazmaktadır.

Ambalaj Üreticisi Firmaların programdaki ilk ara yüzünde 3 menü
bulunmaktadır.
1-Genel (Bu menüye basıldığında alt menü olarak Firma Güncelle çıkmaktadır.) Resim 4

Resim 4: Genel Menüsü Görünümü.

2-Bildirim Doldur (Bu menüye basıldığında alt menü olarak Ambalaj Üreticisi çıkmakta bu
menünün üzerine gelindiğinde de önce Ek 4 B altında da Ek 4 C çıkmaktadır.) Resim 5
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Firma hem piyasaya süren hem de ambalaj üreticisi konumundaysa bu menüde birinci alt
menü olarak Ambalaj Üreticisi ikinci alt menü olarak da Piyasaya Süren çıkacaktır.
Ambalaj Üreticisi menüsüne gelindiğinde önce Ek 4 B ve altında Ek 4 C,
Piyasaya Süren menüsüne gelindiğinde yine Ek 5 B ve altında Ek 5 C çıkmaktadır.
Bu bölümde firmalar bir önceki yıl ürettikleri ve sattıkları ambalajlara ait bilgileri formlara
gireceklerdir.

Resim 5: Bildirim Doldur Menüsü Görünümü.
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3-Raporlar (Bu menüye basıldığında alt menü olarak Firma Durum Raporu ve Firma Raporları
menüleri çıkmaktadır.) Firma Raporları bölümünde alt menü olarak Ambalaj Üreticisi ve EK–
4(A), EK–4(B), EK–4(C) çıkmaktadır. Firmalar doldurdukları formların bir örneğini bu menüden
alacaklardır. Resim 6

Resim 6: Raporlar Menüsü Görünümü.
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Deneme Ambalaj A.Ş. isimli firma Bildirim Doldurmak için önce Bildirim Doldur menüsüne
ardından da Ambalaj Üreticisi menüsüne gelip Ek- 4 (B)’ye bastığında Resim 7 açılacaktır.
Açılan bu sayfada Ambalaj Grubunu seçerek bir önceki yıl ürettiği ambalajlarla ilgili verileri 5
sütunu da dikkate alarak doldurmalıdır.
Çalışılan Ambalaj Grubu ile ilgili bilgiler girildikten sonra Kaydet Sonrakine Geç butonuna
basılmalıdır.

Resim 7: Bildirim Doldur EK–4(B) görünümü.
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Resim 8: Örnek Bildirim EK–4(B) görünümü.
Ambalaj Grubu: Plastik, Ambalaj Malzemesinin Cinsleri seçilip veriler girildikten sonra Kaydet
Sonrakine Geç butonuna basıldığında aşağıdaki sayfa açılır.
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Ek–4(B) doldurulduktan sonra Deneme Ambalaj A.Ş. isimli firma bir önceki yıl ürettiği ambalajları
sattığı piyasaya sürenlere ait isim adres bilgileri ile satılan ambalajların Kg. cinsinden
dağılımını girebilmek için tekrar Bildirim Doldur menüsüne ardından da Ambalaj Üreticisi alt
menüsüne gelmeli ve Ek- 4(C)’ye basmalıdır. Resim 9 açılacaktır.
Bu bölümde Deneme Ambalaj A.Ş. adlı firma Satış Yapılan Firma bölümüne ambalajı sattığı
firmanın adını yazmalı ve Bul ikonuna basmalıdır.

Resim 9: Bildirim Doldur EK–4(C) görünümü.
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Ambalaj satılan firma programda kayıtlıysa firma adı ve kod numarası çıkacaktır. Deneme
Ambalaj A.Ş. Ambalaj Cinsi’ni seçtikten ve Satış Miktarını (kg.) cinsinden yazdıktan sonra
Kaydet butonuna basmalıdır. Her bir ambalaj için bu işlemi yaptığında Resim 10 görünecektir.
Bilgilerin yanlış girilmesi halinde Sil butonuna basılarak veri silinmelidir.
Programda aynı isme sahip birçok firma bulunabilir. Bu nedenle firmanın adını yazıp bul dedikten
sonra altta çıkan firma ismi firma kodu ve firma pozisyonu dikkatlice incelenmelidir. Çıkan bu
bilgilerin yanındaki ikona basıldığında bu isme sahip programdaki tüm firmalar listelenecektir.
Firma Kodu olan firmanın seçilmesine dikkat edilmelidir.

Resim 10 Programda kayıtlı Piyasaya Sürenlere ait verilerin girilmesi
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Programda satın alınan firma bulunulamaması halinde Yeni Firma Ekle butonuna basılmalıdır.
Resim 11 açılacaktır. Burada firmaya ait bilgiler girilmeli ve Kaydet butonuna basılmalıdır.

Resim 11: Programda kayıtlı olmaya Piyasaya Sürenlere programa eklenmesi
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Deneme Ambalaj A.Ş. firması tarafından programa yeni eklenen DENEME GIDA SAN.A.Ş.
isimli firma listeden seçilmeli, satın alınan ambalaj cinsi ve satın alınan ambalaj miktarı
yazıldıktan sonra Kaydet butonuna basılmalıdır.
Firma adı ve ambalaj cinsi seçilip, satış miktarı yazıldıktan ve Kaydet butonuna basıldıktan sonra
yeni firmaya ait bilgiler aşağıdaki listede yer alacaktır. Ancak programda; bu firmanın henüz kodu
olmadığı için Satış Yapılan Firma Kodu bölümü boş olacaktır.

Resim 11: Onaysız Firmanın Ek–4 C Formundan Programa Eklenmesi.
Sayfa 24 ‘de ONAYSIZ FİRMA’NIN Programda Kod numarası ve şifresi bulunmamakla birlikte;
programa ya EK 4- C ve EK-5 C formlarından başka firmalar tarafından eklenmiş ya da kendisini
programa ana giriş sayfasından eklenmiş firmaları ifade ettiği açıklanmış ve onaysız bir firmanın
EK 4- C ve EK-5 C formlarından başka firmalar tarafından eklenmesi konusu ileride EK 4 ve EK 5
formlarının doldurulması bölümünde anlatılacağı belirtilmişti. Resim 11’de bu durum
görülmektedir.
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V–5 Firmanın İnternetten Doldurduğu Ek–4 Formunun Bir Örneğini
Posta Yoluyla İl Müdürlüğüne Göndermesi
Ek–4 B ve Ek–4 C formlarını dolduran Deneme Ambalaj A.Ş. firması, internetten doldurduğu Ek–
4 formunun bir örneğini posta yoluyla il müdürlüğüne göndermesi için önce, Raporlar menüsüne
ardından açılan alt menüdeki Firma Raporları’na ve Ambalaj Üreticisi alt menüsüne girmelidir.
Bu adımlar Resim 12’de görülmektedir.

Resim 12: Ek–54A, Ek–4 B ve Ek–4 C’ nin Bilgisayar Çıktısının Nasıl Alınacağına Dair İşlemler.
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Resim 12’de açıklanan işlemler sonucu Ek–4 A’ya basıldığında Resim 13 açılacaktır. Yazdır
butonuna basılarak Ek–4 A’nın bir çıktısı alınacaktır.

Resim 13: Ek–4 A Genel Görünümü ve Yazdırılması.
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Resim 12’de açıklanan işlemler sonucu Ek–4 B’ye basıldığında Resim 14 açılacaktır.
Word veya Excel formatında Ek–4 B ’nin bir çıktısı alınacaktır.

Resim 14: Ek–4 B Genel Görünümü ve Yazdırılması.
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Resim 12’de açıklanan işlemler sonucu Ek–4 C’ye basıldığında Resim 15 açılacaktır.
Word veya Excel formatında Ek–4 C ’nin bir çıktısı alınacaktır.

Resim 15: Ek–4 C Genel Görünümü ve Yazdırılması.
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V–6 Firmanın İnternetten Doldurduğu Ek–4 Ambalaj Üreticisi
Müracaat Formunu İnternet Ortamında İl Müdürlüğüne Göndermesi
Ek–4 B ve Ek–4 C formlarını dolduran Deneme Ambalaj A.Ş firması, internetten doldurduğu Ek–
4 formunu internet ortamında il müdürlüğüne göndermesi için önce, Raporlar menüsüne
ardından açılan alt menüdeki Firma Durum Raporu’na basmalıdır. Bu işlemler sonucu Resim 16
açılacaktır.

Resim 16: Ek–4 A, Ek–4 B ve Ek–4 C’nin İnternet Ortamında İl Müdürlüğüne Gönderilmesi.
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Gönder butonuna bastığında Resim 17 açılacaktır. Açılan ekrana Şifresini girmeli ve Devam Et
butonuna basmalıdır.

Resim 17: Formun İnternet Ortamında İl Müdürlüğüne Gönderilmesi.
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Resim 16 ve 17’de Durumu sütununda GÖNDERİLMEDİ yazarken; Resim 17’deki işlem sonucu
firma internetten doldurduğu Ek–4 formunu internet ortamında il müdürlüğüne göndermiş ve
Durumu sütunundaki ifade Resim 18’de görüldüğü gibi GÖNDERİLDİ/ONAY BEKLİYOR olarak
değişmiştir.

Resim 18: Formun İnternet Ortamında İl Müdürlüğüne Gönderilmesi İşleminin Tamamlanması.
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