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Amaç 

Belirli ölçütlere temel 
şart ve özelliklere sahip 

ambalajların üretimi 

Önleme 
Yeniden kullanım 

Kaynakta ayrı toplama 
Geri dönüşüm  
Geri kazanım 
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 Kapsam 

 Piyasaya sürülen bütün ambalajları ve bu 
ambalajların atıklarını kapsar 

 Ambalaj 
◦ Ambalaj tanımı 
◦ Ek-1 Kriterler (Güncellendi) 

 

 Ambalaj atığı 
◦ AYY’de yer alan atık tanımına uyan 

ambalajlar 
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Kriter-(1) Bir ürün, 4 üncü maddedeki ambalaj tanımını sağlıyorsa, ürünün 
ayrılmaz bir parçası olmayıp o ürünü ömrü boyunca içinde bulundurmak, desteklemek 
veya korumak için gerekli değilse ve tüm parçaları ile birlikte kullanılıp, tüketilip, 
bertaraf edilmiyorsa ambalaj olarak kabul edilir. 

Ambalaj Ambalaj değil 
• Şeker kutuları 
• CD kutusunu saran film  
• Katalog ve dergi poşetleri (içinde 

dergi veya katalog olan) 
• Kek/pasta ile birlikte satılan altlık 
• Satış yerinde bir ürünün sunumu 

için kullanılan etrafı esnek 
malzeme (ör: plastik film, 
alüminyum, kağıt) ile sarılı rulolar, 
borular  

• Bitkilerin satışı ve taşınması 
amacıyla kullanılan çiçek saksıları 
(bitkinin yaşam süresi boyunca 
bitki ile kalması amaçlanmayan 
saksılar) 

• Enjeksiyon çözeltileri için cam 
şişeler 

• CD ile birlikte satılan CD kapları 
(CD’leri muhafaza etmek için 
kullanılması amaçlananlar hariç) 

• Kıyafet ile birlikte satılan kıyafet 
askıları 

• Kibrit kutuları  
• Steril bariyer sistemleri (ürünün 

sterilizasyonunu korumak için 
gerekli olan poşetler, tepsiler ve 
malzemeler) 

• Kullandıktan sonra boşalan içecek 

• Bitkinin yaşam süresi boyunca bitki 
ile kalması amaçlanan bitki saksıları  

• Alet çantaları 
• Çay poşetleri 
• Peynirin etrafındaki balmumu 

tabakası  
• Sucuk, sosis, salam ve benzeri 

ürünlerin kılıf ve zarları 
• Kıyafetten ayrı satılan kıyafet 

askıları 
• Kullanıldıktan sonra içinde bulunan 

kahveyle birlikte atılan içecek 
makinelerine ait kahve kapsülleri, 
kahve poşetleri ve filtre kağıtları 

• Yazıcı kartuşları 
• CD, DVD ve video muhafaza etmek 

için kullanılan kutular (içinde 
bulunan CD, DVD veya video ile 
birlikte satılan) 

• CD kapları (boş satılan ve CD 
muhafaza etmek için kullanılanlar) 

• Deterjan/temizlik maddesi ile birlikte 
çözünen, eriyen deterjan poşetleri 

• Mum kapları 
• Mekanik el değirmenleri (yeniden 

doldurulabilir olanlar ör: 
doldurulabilen baharat değirmenleri) 

 

Aşağıdaki örnekler “ambalaj” olarak 
kabul edilirler. 

Aşağıdaki örnekler “ambalaj” değildir. 

  

• CD kutusuna sarılmış streç film  
• Tek kullanımlık tabak ve 

bardaklar  
• Satış yerlerinde doldurularak 

kullanılan yapışkan film, 
sandviç torbaları, alüminyum 
folyo ve benzeri malzemeler  

• Hazır yiyecek ambalajları  
• Su, maden suyu, meyve suyu 

şampuan, deterjan ve benzeri 
ambalajların kapakları  

• Köpük, karton ve benzeri 
destekleyici malzemelere  

• Yumurta viyolleri  
• Her türlü oyuncak ambalajları 
• Dergi, kitap vb. basın 

yayınların ambalajları 
• Her türlü mobilya ve 

aksesuarların sarıldığı 
ambalajlar 

• Giysilerin taşınmasında ve 
satışında kullanılan ambalajlar 

• Fıçı, varil, bidon vb. 
• Her türlü promosyon 

ürünlerinin ambalajları 
• İplik, tuvalet kâğıdı, kağıt 

havlu vb ürünlerin sarıldığı 
makara ve masuralar 

• Kumaş ve benzeri ürünlerin 
sarıldığı rolik, konik, makara 
vb. ürünler  

• Bitki saksıları  
• Tamir, bakım aletleri gibi 

saklama  kutuları  
• Çay poşetleri  
• Peynirin etrafındaki balmumu 

tabakası  
• CD’nin içinde kendisiyle birlikte 

saklandığı kap  
• Tek kullanımlık çatal, bıçak, kaşık  
• Kapağın bir kısmını oluşturan rimel 

fırçası  
• Ambalaja takılan yapışkan etiketler  
• Ambalajlamada kullanılan plastik, 

metal ve benzeri şeritler  
• Deterjanların  içinde bulunan ve 

doz ölçmede kullanılan kaplar  
• Alışveriş poşetleri  

• Kamera, fotoğraf makinesi vb. 
aletlerin muhafaza ve taşıma kutu 
ve çantaları 

• Sucuk, sosis, salam vb. ürünlerin 
kılıf ve zarları 

• İlk yardım seti kutuları 

• Kablo ve tellerin sarıldığı büyük 
makaralar 

• Ve benzeri ürünler  
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Ambalaj Grupları ve Bileşenleri 

Satış ambalajı (Birincil Ambalaj)  
 
Grup ambalaj (İkincil Ambalaj) 
 
Nakliye ambalajı (Üçüncül Ambalaj) 

Ambalaj bileşenleri 
Destekleyici yardımcı parçalar 

6 



 Yükümlülükler 

  

Ambalaj üreticisi 
• Ambalaja İlişkin Temel Şartlar 
• Atık/Geri Dönüştürülmüş Malzeme Kullanım Zorunluluğu 

Piyasaya Sürenler 
• Ambalaja İlişkin temel şartlar 
• Geri Dönüşüm Hedeflerini Sağlama Yükümlülüğü 

Belediyeler 
• Toplama (Belediye/TAT/Aktarma Merkezi) 

Ambalaj Atığı Üreticileri 
 Belediye yönetim sisteminde yer alan 
 Sanayi işletmeleri 
 Belediye  toplama sisteminin oluşturulmadığı yerlerdeki 

Ambalaj atığı işleme tesisleri 
 (TAT/GDT/GKT) 
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Ambalaj Atıklarının Üretimde Kullanım Hedefleri 

 Kaynakta ayrı toplama ve geri dönüşüm verimini arttırmak için ambalaj 
üreticilerine üretim proseslerinde tabloda yer alan oranlarda ambalaj atığı  veya 
ambalaj atığından elde edilen geri dönüştürülmüş malzeme kullanım zorunluluğu 
getirilmiştir 
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  Malzemeye göre yıllık zorunlu kullanım oranları (%) 

YILLAR PLASTİK  
KÂĞIT-KARTON 

  
CAM 

  
METAL 

  
2018 4 25 12 10 
2019 6 30 15 15 

2020 ve sonrası 8 35 20 20 

  



 
 
Ambalaj Atıklarının Üretimde Kullanım Hedefleri 
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Ambalaj Atıklarının Üretimde Kullanım Hedefleri 
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 Geri dönüşüm/geri kazanım hedefleri 
Malzeme bazlı hedefler/PS hedefleri 

Yıllar Toplam geri 
kazanım oranı (%) 

Toplam geri dönüşüm 
oranı (%) 

2018 56 54 

2019 58 54 

2020 ve sonraki yıllar 60 55 

Toplam hedefler/Ülke hedefi 
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 Geri dönüşüm/Geri Kazanım Yükümlülüğü  
(Piyasaya Sürenler) 

Depozito/iade Sistemi 

Depozito Uygulama Planı YK ile Sözleşme 

Sorumluluklar YK’a devredilir 
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2005 

2010 

2014 

ÇEVKO 

PAGÇEV 
TÜKÇEV 

AGED 
2015 

YK 
Üretici 

İthalatçı 

Piyasaya 
Süren 

Toplanması 
Taşınması 
Geri Kazanımı 
Geri Dönüşümü 

Atıkların 
Eğitim 

Faaliyetleri 

 

Yetkilendirilmiş Kuruluşlar 
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 Yetkilendirilmiş Kuruluşlar için yetki belgesi 

Piyasaya süren işbirliği 

Bilgi ve belgeleri 
incelemek 

İşbirliği yapılan 
belediye çalışmalarını 
sahada takip etmek 

Bağımsız denetim kuruluşu/yıllık 
faaliyet raporlama 

Eğitim faaliyetleri 
düzenlemek 

%25 ayni destek 

Temsiliyet payı 

YK usul ve esasları 

Tüm malzemeler 
için yetki belgesi Her bir ambalaj 

cinsinde %5 
Toplamda %10 

Kar amacı 
taşımayan birlikler 

Maliyetlerin 
karşılanması 

müteselsil 
sorumluluk 
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1 2 3 4 

6 5 5 7 8 

 Ambalaj Bilgi Sistemi 

Ambalaj 
Üreticileri 

Yetkilendirilmiş 
kuruluşlar 

Piyasaya 
Süren 

İl Müdürlükleri 

Belediyeler Lisanslı 
firmalar 

Tedarikçi 

Aylık ve yıllık 
beyanlar 
raporlamalar 
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Ambalaj 
Üreticisi Piyasaya 

süren 
Toplama 

Ayırma tesis 
Geri 

Dönüşüm 
Tesisi 

Tedarikçi 

2541 25997 1049 1333 1795 

 Ambalaj Bilgi Sistemi 
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Ekonomik İşletme Ekleme 

Firma Kayıtları CBS 
üzerinden çekilen bilgiler 
ile yapılır.  

Vergi Numarası esas 
alınır. 
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Ekonomik İşletmeler 
Vergi Dairesinin bulunduğu ilin İl Müdürlüğü sorumludur. 

Bildirimlerde değişiklik talebi İl Müdürlüğünce değerlendirilir 

İşletmenin faaliyete başlama yılı (kuruluşu) bildirim yükümlülüğünün başladığı dönemi belirler. 
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Lisanslı Firmalar 

Lisanslı firmaların kayıtları 
İzin Lisans sistemi verileri 
ve lisans belgesi esas 
alınarak otomatik olarak 
oluşur.  
 
İl Müdürlükleri tarafından 
Ambalaj Bilgi Sisteminin  
Ek Uygulama olarak 
açılması gerekmektedir. 
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Lisanslı Firmalar 

Lisanslı firmalar fire ve stok bilgilerini 
Revizyon ile,  belge ekleme/silme 
işlemlerini Düzeltme Bildirimi ile 
yaparlar. 
Düzeltme bildirimleri İl Müdürlüğünce 
teslim alındığında bildirime yansır. 
Lisanslı firma tarafından silinen belge 
tüm sistem silinir. 
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Ambalaj Bilgi Sistemi 
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Ambalaj Bilgi Sistemi/İl Müdürlüğü Ekranı 
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Ambalaj İstatistikleri 
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İlginiz ve  
Sabrınız için  
 Teşekkürler 

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 
Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı 
Sıfır Atık ve Ambalaj Atıklarının Yönetimi Şube Müdürlüğü 
 
Ambalaj Bilgi Sistemi İletişim:                                                                                          
Tel: 0312 586 32 41                                                                                           
ambalaj.atik@csb.gov.tr 
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