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Atık Nedir?
Üretim sonucu ortaya çıkan, 

tüketiciler tarafından kullanıldıktan 
sonra doğrudan veya dolaylı biçimde 

alıcı ortama verilmesi sakıncalı olan, 
çevreye ve insan sağlığına zarar veren 

her türlü maddeye "ATIK" denir. 

Ambalaj ve 
Ambalaj Atığı Nedir?

Ambalaj; bir ürünü, saklayan, koruyan 
ve saran, temiz ve güvenilir bir şekilde 

tüketiciye ulaşmasını sağlayan her türlü 
malzemeden yapılmış üründür. Ambalaj atığı 

ise; kullanım ömrü dolduktan sonra tekrar 
kullanılabilen, üretim artıkları hariç, nakliye 
ve satış ambalajlarını kapsayan ürünlerdir. 

N
ED

IR Yeniden Kullanım
Atıkların toplama ve temizleme dışında 
herhangi bir işleme tabi tutulmadan, 
üretim şekli korunarak ekonomik ömrü 
tamamlanana kadar tekrar ve tekrar 
kullanılma işlemine denir. 

Geri Kazanım
Atıkların fiziksel, kimyasal ve biyolojik 
işlemlerle başka bir ürüne veya 
enerjiye çevrilmesidir. Organik atıkların 
anaerobik koşullarda parçalanarak 
biyogaz üretimi ve biyogazın enerjiye 
çevrilmesi geri kazanıma örnektir. 

Geri Dönüşüm
Yeniden değerlendirilmesi mümkün 
olan atıkların fiziksel ve/veya kimyasal 
işlemlerden geçerek, enerji geri kazanımı 
hariç olmak üzere, ikincil hammaddeye 
dönüştürülmesi ve üretim sürecine yeniden 
dahil edilmesidir. 



"
"

Günlük hayatta kullanılan, 
gıda, giyim, temizlik 
malzemeleri ve diğer 

bir çok ürünü insanlara 
ulaştırırken koruma ve 

güvence sağlayan ambalajlar, 
görevlerini tamamladıktan 

sonra kaynağından ayrı 
toplanarak geri dönüşüme 

gönderildiğinde tekrar başka 
bir şekilde hayatımızda yer 

alabilirler.

AMBALAJ
ATIKLARI

GERİ 
DÖNÜŞTÜRÜLÜRSE

NE OLUR



AMBALAJ ATIKLARI
 TOPLAMA ARACI

1 CAM ŞİŞE
GERİ DÖNÜŞÜNCE..

1 BİLGİSAYARIN
25 DAKİKA KULLANDIĞI
ENERJİ KARŞILANABİLİR

8 ADET PLASTİK 
ŞİŞE GERİ 
DÖNÜŞÜNCE..

1 ADET FORMA
ELDE EDİLEBİLİR

1 TON KAĞIT
GERİ DÖNÜŞÜNCE..

17 TANE AĞAÇ
KESİLMEKTEN 
KURTARILABİLİR

10 ADET METAL KUTU 
GERİ DÖNÜŞÜNCE..

100 WATTLIK 
BİR AMPÜL 35 
SAAT YANABİLİR

* A Milli Takımımız 2010 yılında oynanan Honduras maçına geri dönüşümle elde edilen forma ile çıkmıştır.



• 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 malzemeler
• 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
• Kargo ve kurye sektöründe kullanılan zarflar, plastik poşetler ve koliler ve benzeri 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

AMBALAJ HAKKINDA
BİLMENİZ GEREKENLER

Süt , Meyve Suyu
Kutuları
Cips Ambalajları
Çerez Ambalajları

KOMPOZİT

Meşrubat Kutuları
Teneke Konserve, 
salça, reçel kutuları
Yağ Tenekeleri

METAL

Su ve meşrubat 
ambalajları

Sıvı yağ, yoğurt ve 
margarin kapları

Şampuan ve deterjan 
kutuları

Plastik bidonlar, pet 
şişeler v.b.

PLASTİK

Mukavva Kutular
Kağıt Torbalar
Karton Koliler
Kağıt Paketler

KAĞIT

Paletler
Kasalar

AHŞAP

Yönetmeliğe Göre Ambalaj 
Olarak Tanımlanmayan Ürünler

Yönetmeliğe Göre Ambalaj 
Olarak Tanımlanan Ürünler



PAGÇEV
AMBALAJ ATIKLARININ
GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMESİNDE
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI TARAFINDAN
YETKİLENDİRİLMİŞ
KURULUŞTUR.

1989 yılından beri plastik sektörünün çatı örgütü olan PAGEV’in (Türk 
Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı) Geri Dönüşüm 
İktisadi İşletmesi olan PAGÇEV; ambalaj atıklarının kaynakta ayrı toplanarak 
geri dönüşüme kazandırılması amacıyla kurulmuş kar amacı gütmeyen bir 
kuruluştur. 3 Ocak 2014 tarihinde "Yetkilendirilmiş Kuruluş" olarak T.C. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tüm ambalaj türleri için faaliyet göstermekle 
görevlendirilmiştir. 

PAGÇEV, ürünlerini ambalajlı olarak yurt içi piyasaya süren işletmelerin bu 
ambalajları geri dönüştürme ve belgelendirme yükümlülüğünü üstlenerek, 
belediyelerle işbirliğiyle ambalaj atıklarının kaynakta ayrı toplanması ve 
geri dönüştürülmesini sağlamaktadır. Ayrıca ambalaj atığı ve geri dönüşüm 
konularında eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütmekte, geri dönüşümü 
özendirici kampanyalar düzenlemekte ve kamuoyunu bilinçlendirici spotlar 
hazırlamaktadır. 

Vizyonumuz
 
Entegre atık yönetimi çerçevesinde, ülkemize; çevresel ve ekonomik katkı 
sağlayarak; atık oluşumunun önlenmesi, azaltılması, atığın yeniden kullanımı 
ve geri dönüşümü alanlarında sürdürülebilir çözümler sunmak ve alanımızda 
lider olmaktır. 

Misyonumuz 

Geleceğin ihtiyacı sürdürülebilir çevre kavramının kurulması için;
Atık yönetimi pratikliğinin kazanılmasında gereken katkıyı sağlama, 
Çevreyi koruma ve kaynak verimliliği sağlamaya yardımcı olma, 
Kaynakta ayrı toplama ile ilgili ağitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapma, 
Her türlü hammadde ve ambalaj atıklarının değerlendirilmesi konusunda 
bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etme, 
Her nevi atık hakkında, çevre kirliliğinin artmasını önlemek adına atıkların 
kaynağında ayrı toplanmasını ve ekonomiye geri kazandırılmasını sağlama, 
Kayıt dışılığın önlenmesine katkıda bulunma, bu konuda yerel otoriteler, ilgili 
bakanlıklar, diğer kuruluşlar ve halka birlikte hareket etmektir.



PAGÇEV ÇALIŞMA PRENSİBİ

Piyasaya Süren Firmalar

Üçlü
İşbirliği Sözleşmesi

İkili
İşbirliği Sözleşmesi

Toplama
Ayırma Tesisleri

Belediyeler ve 
Toplama

Ayırma Tesisleri
Geri Dönüşüm 

Tesisleri
Tüm Ayrılmış 
Ambalajlar

Yetkilendirilmiş Kuruluş

Sözleşme

PAGÇEV'İn PİYASAYA SÜREN İŞLETMELER 
ADINA YAPACAĞI ÇALIŞMALAR

Ekonomik işletmelerle yönetmelikte belirlenen geri dönüşüm hedeflerine ulaşmak amacıyla 
sözleşme yapar ve sözleşme yaptığı işletmelerin Ambalaj Atık Piyasaya Süren Müracaat Formu'nu 
doldurmasını sağlar.

Geri kazanım hedeflerini sağlamak için sözleşme yaptığı firmalar adına Belediyeler ve lisanslı 
Toplama Ayırma Tesisleri (TAT) ile anlaşır, yürütülen atık toplama faaliyetlerini izler ve sözleşme 
yaptığı belediyelerde toplanan-ayrılan ambalaj atıklarının tamamını, geri kazanımını sağlamak 
üzere alır ya da aldırır.

Temsil ettiği piyasaya süren adına anlaştığı Belediyeler ile birlikte hazırladığı Ambalaj Atık Yönetim 
Planı çerçevesinde dağıtılacak olan poşet, kumbara, konteynır, iç mekan kutusu gibi toplama 
ekipmanlarını belediyelere temin eder veya bunlarla ilgili maliyetleri karşılar. 

Ambalaj atıklarının yönetimi konusunda eğitim faaliyetleri düzenler, eğitimin sürekliliğini sağlar ve 
maliyetlerini karşılar.

Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplama maliyetleri için sözleşme yaptığı belediyelerle birlikte, 
her yıl piyasa araştırması yaparak, toplama maliyetlerini belirler.

Üyeleri olan piyasaya sürenlerin geri kazanım hedeflerini tutturduğuna dair belgeleme dosyası 
hazırlayarak Bakanlığa sunar.

Ülkemizde geri kazanım hedeflerinin sağlanması için geri kazanım kapasitesi oluşturur.

Lisanslı/geçici faaliyet belgeli toplama-ayırma, geri dönüşüm ve geri kazanım tesisleri tarafından 
yapılan bildirim ve belgelendirmeleri inceler.

AMBALAJ ATIKLARI
 TOPLAMA ARACI



GERİ 
DÖNÜŞÜMÜN 
KAHRAMANI
"PAG"
PAGÇEV’in “PAG” isimli kahramanı, tüm 
geri dönüşüm etkinliklerinde atık ve geri 
dönüşüm konusunda çocukları eğlendirerek 
bilgilendirecek.



MERAK EDİLEN SORULAR
VE CEVAPLARI

1. Piyasaya Süren (PS) ne demektir? 

Kendi markasıyla ya da ithal ederek bir ürünü ambalajı ile yurt içine süren demektir.

     Piyasaya Süren işletmelerin yükümlülükleri nelerdir?

- Bir yıl önce piyasaya sürülen ambalaj atıkları için her yıl Şubat ayı sonuna kadar Atık Ambalaj 
Portalında EK-5 Piyasaya Süren Müracaat Formu'nu doldurmak
- Geri Kazanım hedefini tutturmak için geri kazanım kapasitesi oluşturmak
- Piyasaya sürülen ambalajların her yıl yönetmelikte belirtilen oranlarda toplatılıp geri dönüşümünü 
sağlamak

     Geri Kazanım Hedefi nedir?

Piyasaya süren işletmenin o yıl içinde piyasaya sürdüğü ambalajların geri kazanılması gereken miktarını 
belirleyen orandır. Piyasaya süren bu hedefe ulaştığını belgelemek zorundadır.
Geri kazanım hedefleri; 2014 için %44'ü, 2015 için piyasaya sürdüğü miktarın %48'i, 2016 için 
%52'sidir.

     Piyasaya Süren İşletmeler yükümlülüklerini nasıl yerine getirebilmektedir?

Piyasaya süren işletme aşağıdaki 3 seçenekten en az birini uygulamak ile yükümlüdür.
A) Ambalajlarına depozito uygulamak
 - Geri Kazanım eğitimleri vermek, dökümanları temin etmek
 - Tek yönlü depozito ise geri alınan ambalajları geri kazanım tesisine göndermek
 - Kullanım ömrü dolmuş ambalajları geri dönüşüm tesisine göndermek
 - Faaliyet raporunu Bakanlığa sunmak
B) Belediye ile anlaşmak
 - En az piyasaya sürdüğü ambalaj miktarına eşdeğer ambalaj atık oluşturacak nüfusa sahip Belediye 
ile anlaşmak
 - Belediye ile Ambalaj Atık Yönetim Planı hazırlamak- Bakanlığa onaylatmak
 - Belediyeye atık toplamak için poşet, kumbara, iç mekan kutusu vb. temin etmek
 - Geri Kazanım eğitimleri vermek, dökümanları temin etmek
 - Toplanan-ayrılan atıkları geri aldıracak sistemi kurmak
 - Yıllık geri dönüşüm sistemi maliyetini belirlemek için Belediye ile birlikte piyasa araştırması yapmak
C) Yetkilendirilmiş Kuruluş (YK) ile anlaşarak yükümlülüklerini devretmek
 - YK ile sözleşme yaparak yükümlülüklerini devredebilir ve bir Piyasaya süren birden fazla 
Yetkilendirilmiş Kuruluş'a üye olabilir. 
- Yürütülen işlemlerden Yetkilendirilmiş Kuruluş ve Piyasaya süren müteselsilen sorumludur.

1
2

3
4
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      Yetkilendirilmiş Kuruluş Piyasaya Süren yerine hangi çalışmaları yapar?

- Sözleşme yaptığı PS'lerin EK-5 formunu doldurmasını sağlar
- Geri kazanım hedeflerini sağlamak için Belediyeler ve lisanslı Toplama Ayırma Tesisleri (TAT) ile 
anlaşır
- Belediye ile Ambalaj Atık Yönetim Planı hazırlar, Bakanlığa onaylatır
- Belediyeye atık toplamak için poşet, kumbara, iç mekan kutusu vb. temin eder
- Geri Kazanım eğitimleri verir ve dokümanları temin eder
- Hedeften fazla atık toplar ise arta kalan miktarı bir sonraki yıl için üyelerine dağıtır
- Üyeleri olan PS'lerin geri kazanım hedeflerini tutturduğuna dair belgeleme dosyası hazırlayarak 
Bakanlığa sunar

     Her Piyasaya Süren belgelendirme yükümlülüğünü taşır mı?
  
Yurt içi piyasaya sürdüğü ambalaj miktarı 3000 kg'ın altında olan piyasaya sürenler belgelendirme 
yükümlülüğünden muaftır.  İhraç edilen ürünlerin ambalajları için belgeleme yapılmasına gerek 
yoktur ancak bu ambalajlar için Bakanlığa bildirim yapılmalıdır.

     Piyasaya süren işletmelerin geri kazanım hedefine ulaşacak belgelendirme yapmaması                              
     durumunda ne olur?

Belgelendirilmeyen miktarın yüzde on fazlası bir sonraki yıl için uygulanan geri kazanım 
hedeflerine karşılık gelen miktara ilave edilir,
- İkinci ve daha sonraki yıllarda öngörülen hedeflere ulaşamazlarsa eksik kalan miktarın yüzde on 
fazlası tekrar bir sonraki yıl için uygulanan geri kazanım hedeflerine karşılık gelen miktarlara ilave 
edilir,
- Elektronik yazılım programına kaydolunan yıl esas alınarak, üç yıl üst üste öngörülen hedeflere 
ulaşılamazsa, toplanması gereken miktarlar ile ilgili yükümlülükler tekrar bir sonraki yıla yüzde on 
fazlası ile aktarılır ve 2872 sayılı Kanun uyarınca idari yaptırım uygulanır,
- On yıl içinde öngörülen hedeflere beş kez ulaşılamazsa, ambalajlara depozito uygulanır.

8

9

     Yetkilendirilmiş Kuruluş Belgelendirme dosyasını nasıl hazırlar?

- Belediye ve Toplama Ayırma Tesisi (TAT) ile üçlü protokol imzalar ve o Belediye sınırları 
içerisinde ambalaj atık toplanması, ayrılması ve geri dönüştürülmesi faaliyetlerini belirten Ambalaj 
Atık Yönetim Planı'nı hazırlar.
- Plana bağlı olarak faaliyetlerin yürütülmesi için Belediyeye poşet, iç mekan kutusu, konteynır 
temin eder.
- Belediye sınırları içinde yer alan okul, hastane, kamu kuruluşlarında geri dönüşüm, ambalaj atık 
yönetimi eğitimleri verir, broşür vb görseller ile bu eğitimleri destekler
- Lisanslı TAT ile ikili anlaşma yapar, TAT'ın toplayıp, ayrıştırıp, lisanslı ger dönüşüm tesisine 
gönderdiği atıklara ait belgelerin yönetmeliğe uygunluğunu denetler ve bu belgeler için Toplama 
Ayırma Tesisine ödeme yapar.
- Tüm bu çalışmaları belgeler ve TAT'ın geri dönüşüm tesisine gönderdiği atıklara ait belgeleri 
kullanarak Belgeleme Dosyasını hazırlar ve elektronik portal üzerinden Bakanlığa sunar.

     Yetkilendirilmiş Kuruluş ve Piyasaya Süren arasındaki sözleşme nasıl olur?
  
-Yetkilendirilmiş Kuruluş; Piyasaya süren işletmeye, geri kazanması gereken ambalaj miktarı 
üzerinden belgelendirme hizmet teklifi sunar. Hizmet teklifi her bir ambalaj cinsi için ayrı ayrı 
fiyatlandırılmaktadır.
- Piyasaya süren işletme dilerse Yetkilendirilmiş Kuruluş ile Marka Sözleşmesi yapabilir ve altta 
bulunan PAGÇEV'in marka logosunu ürünlerinin ambalajlarında kullanarak piyasaya sürdüğü 
ambalajlarını geri dönüştürdüğünü tüketici ile paylaşabilir.



PAGÇEV
FAALİYET
VE
PROJELER

BAŞTA ÇOCUKLAR OLMAK ÜZERE 
TÜM BİREYLERE ÇEVRE BİLİNCİNİN 
KAZANDIRILMASINI AMAÇLAYAN PAGÇEV,
SÜRDÜRÜLEBİLİR PROJE VE ETKİNLİKLERE 
İMZA ATIYOR.

RESMİ VE ÖZEL KURULUŞLAR İLE ORTAK 
OLARAK YÜRÜTÜLEN SÜREKLİ EĞİTİM VE 
SEMİNERLER İLE
FARKINDALIK KAZANDIRIYOR.

AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAĞINDA DOĞRU 
AYRIŞTIRILARAK TOPLANMASI VE 
GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRILMASI İÇİN 
PROJELER GELİŞTİRİYOR.

TÜM  BUNLAR IŞIĞINDA PAGÇEV;
OKULLARDA EĞİTİMLER
TELEVİZYON & RADYO KAMU SPOTLARI
SEMİNER VE TOPLANTILAR
TANITIM YAYINLARI VE DERGİLER
İLE BİRÇOK SOSYAL ORGANİZASYON 
VE BİLİNÇLENDİRME FAALİYETLERİNE 
YURT GENELİNDE İMZA ATIYOR.





BİLİNÇLİ BİR TOPLUM
GÜZEL BİR ÜLKE, AYDINLIK BİR GELECEK

VE DAHA YAŞANILABİLİR
BİR DÜNYA İÇİN

AMBALAJ ATIKLARINI
KAYNAĞINDA DOĞRU  AYRIŞTIRARAK 
GERİ DÖNÜŞÜME SEN DE DESTEK OL!
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Halkalı Caddesi No: 132/1 Tez-İş İş Merkezi Kat: 4 Sefaköy- İstanbul
Tel. +90 (212) 425 13 13 Fax. +90 (212) 624 49 26 E-Mail. pagcev@pagcev.org

www.pagcev.org

Ambalaj Atıklarının
Yetkilendirilmiş Kuruluşu

pagcev pagcevpagcev pagevtv


