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SORUMLU ENDÜSTRİ
SORUNSUZ ÇEVRE



ÇEVRE Mİ? ENDÜSTRİ Mİ?
İKİSİ DE MÜMKÜN.

Plastik Sektörünün Birleştirici Gücü PAGEV, "Sorumlu 
Endüstri Sorunsuz Çevre" ilkesiyle yola çıkan PAGÇEV 
ile beraber Türk Plastik Sektörü'nün en büyük hayalini 
gerçekleştirmek ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya 
bırakmak için çalışıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Ambalaj 
Atıklarının Geri Dönüştürülmesi konusunda Yetkilendirilen 
PAGÇEV, piyasaya sürdükleri ambalajların atıklarını 
geri dönüştürmesi yasayla zorunlu olan irmalar için bu 
işlemleri kolay hale getiriyor.

Bu kolaylıktan yararlanmak için PAGÇEV ile çalışın
bu hayale siz de ortak olun.



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. 



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. 

Yeniden Kullanım Nedir?
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 Nedir?
Atıkların iziksel, 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 Nedir?
Yeniden değerlendirilmesi 
mümkün olan atıkların iziksel 
ve/veya kimyasal işlemlerden 
geçerek, enerji geri kazanımı hariç 
olmak üzere, ikincil hammaddeye 
dönüştürülmesi ve üretim sürecine 
yeniden dahil edilmesidir. 



AMBALAJ
ATIKLARI

GERİ 
DÖNÜŞTÜRÜLÜRSE

NE OLUR



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.



Cam şişe geri 
dönüştürülünce

Boyunca  1 bilgisayarın 
kullanacağı enerji elde edilir.

Plastik şişe geri
dönüştürülünce

Futbol takımı forması 
elde edilir.*

Kağıt geri
dönüştürülünce

Ağaç kesilmekten
kurtulur

Metal kutu geri 
dönüştürülünce

Boyunca 100 wattlık bir 
ampül yanabilir

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

25 Dakika





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, deterjan 
kutuları

Bidonlar, pet şişeler

PLASTİK
Mukavva Kutular

Kağıt Torbalar
Karton Koliler
Kağıt Paketler

KAĞIT

Paletler
Kasalar

AHŞAP



• Şeker Kutuları
• CD kutusunu saran ilm
• Katalog ve dergi poşetleri
  (İçinde dergi veya katalog olan)
• Kek ve pasta ile satılan altlık
• Satış yerinde ürün sunumu için kullanılan etrafı esnek 
malzeme
   (Plastik ilm, alüminyum, kağıt)
• Bitkilerin satışı ve taşınması için kullanılan çiçek 
saksıları
• Enjeksiyon çözeltileri için cam şişeler
• CD ile satılan CD kapları 
  (CD muhafazası için kullanılanlar hariç)
• Kıyafet ile birlikte satılan kıyafet askıları
• Kibrit kutuları
• Steril bariyer sistemleri (poşetler, tepsiler ve 
malzemeler)
• Kullandıktan sonra boşalan içecek makinelerine ait 
kapsüller
   (kahve, kakao, süt ve benzeri)
• Yeniden doldurulabilir çelik gaz tüpleri 
  (Yangın tüpleri hariç)
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• Bitkinin yaşam süresi boyunca bitki ile kalması 
amaçlanan saksılar
• Alet çantaları
• Çay poşetleri
• Peynirin etrafındaki balmumu tabaka
• Sucuk, salam vb. ürünlerin kılıf ve zarları
• Bitkilerin satışı ve taşınması için kullanılan çiçek 
saksıları
• Yazıcı kartuşları
• CD, DVD ve video muhafaza etmek için kullanılan 
kutular (içindeki CD/DVD ile satılan)
• CD kapları (boş satılan ve CD muhafaza için kullanılan
• Deterjan/temizlik malzemesi ile çözünen, eriyen        
deterjan poşetleri
• Steril bariyer sistemleri (poşetler, tepsiler ve 
malzemeler)
• Mum kapları
• Mekanik el değirmenleri (doldurulabilen baharat 
değirmenleri)
• Kullanıldıktan sonra içindeki kahveyle birlikte atılan 
içecek makinelerine ait kahve kapsülleri, kahve poşetleri 
ve iltre kağıtları

• Kağıt veya plastik torbalar
• Tek kullanımlık tabak ve bardaklar
• Yapışkan ilm
• Sandviç poşetleri
• Alüminyum folyo
• Çamaşırhane/kuru temizlemede temizlenen kıyafetler 
için kullanılan plastik poşetler/folyolar

• Ürüne doğrudan asılan 
ya da takılan etiketler

• Radyo frekanslı tanıma 
etiketi

• Karıştırıcılar
• Tek kullanımlık çatal, bıçak, kaşık
• Paketleme kağıdı (ayrı satılan)
• Kağıt pişirme kapları (ayrı satılan)
• Kek/pasta altları (kek olmadan satılan)

• Kapağın bir kısmını oluşturan rimel parçası
• Ambalaja takılan yapışkan etiketler
• Zımba
• Plastik kılılar
• Deterjan kaplarında kapağın bir kısmını 
oluşturan doz ölçme araçları

Satış Yerlerinde;

Destekleyici ve Yardımcı Ürünler

Ambalaj Tanımını Sağlıyorsa



PAGÇEV

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



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. 

VİZYONUMUZ
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. 

MİSYONUMUZ 
Geleceğin ihtiyacı sürdürülebilir çevre 
kavramının kurulması için;
Atık yönetimi tecrübesi 
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
İş birliği Sözleşmesi

İkili
İş birliği Sözleşmesi

Toplama
Ayırma Tesisleri

Belediyeler ve 
Toplama

Ayırma Tesisleri
Geri Dönüşüm 

Tesisleri

Yetkilendirilmiş Kuruluş

Sözleşme

AMBALAJ ATIKLARI

 TOPLAMA ARACI



PAGÇEV'İn PİYASAYA SÜREN İŞLETMELER 
ADINA YAPACAĞI ÇALIŞMALAR
Ekonomik işletmelerle yönetmelikte belirlenen geri 
dönüşüm hedelerine ulaşmak amacıyla sözleşme 
yapar ve sözleşme yaptığı işletmelerin Ambalaj Atık 
Piyasaya Süren Müracaat Formu'nu doldurmasını 
sağlar.

Geri kazanım hedelerini sağlamak için sözleşme 
yaptığı irmalar 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, konteyner, 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 
hedelerini tutturduğuna dair belgeleme dosyası 
hazırlayarak Bakanlığa sunar.

Ülkemizde geri kazanım hedelerinin sağlanması için 
geri kazanım kapasitesi oluşturur.

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

PAGÇEV'in



GERİ 
DÖNÜŞÜMÜN 
KAHRAMANI
"PAG"

PAGÇEV’in “PAG” isimli kahramanı, tüm 
geri dönüşüm etkinliklerinde atık ve geri 

dönüşüm konusunda çocukları eğlendirerek 
bilgilendiriyor.





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.

PAGÇEV
FAALİYET
VE

PROJELERİ









öncesi sonrası

DÖNERSEDÖNERSE*

SENINDIRSENINDIR
daha yaşanabilir  bir dünya için

ambalaj atıklarını sen de GERİ DÖNÜŞTÜR

*8 adet  plast ik  ş işe  ger i  dönüştürüldüğünde bir  adet  yağmurluk üret i lebi l i r.

PAGÇEV, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Ambalaj Atıklarının Yetkilendirilmiş Kuruluşudur .

PAGÇEV bir                         GERİ DÖNÜŞÜM İKTİSADİ İŞLETMESİDİR



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
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