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AMBALAJ TANIMINA 

İLİŞKİN AÇIKLAYICI ÖRNEKLER 

 Bir ürün, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki ambalaj tanımını sağlıyor, ancak 
ürünün ayrılmaz bir parçası değilse, o ürünü ömrü boyunca içinde bulundurmak, desteklemek 
veya korumak için de gerekli değilse ve tüm parçaları ile birlikte kullanılıp, tüketilip, bertaraf 
edilmiyorsa ambalaj olarak kabul edilir. 
  

Satış yerlerinde doldurulmak üzere tasarlanan ve bu şekilde kullanılan ürünler ve satış 
yerlerinde satılan ya da doldurulması tasarlanan ve bu şekilde kullanılan tek kullanımlık 
ürünler, ambalaj görevi görmeleri şartıyla ambalaj olarak kabul edilir. 
  

Ambalajın parçaları ve ambalajda bulunan destekleyici, yardımcı parçalar bütünleşik 
oldukları ambalajın parçası kabul edilir. Bir ürüne doğrudan asılan ya da takılan ve ambalaj 
görevi gören yardımcı parçalar o ürünün ayrılmaz bir parçası olmayıp, tüm parçaları ile 
birlikte kullanılıp, tüketilip, bertaraf edilmedikçe, ambalaj kabul edilir. 
  

Herhangi bir ürünün ambalaj olup olmadığına, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde ve 
aşağıda verilen örnekler incelenerek karar verilir. 

 

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  

 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 

 Ve benzeri ürünler  
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AMBALAJ İŞARETLEME SİSTEMİ 
 
a) PLASTİKLER İÇİN NUMARALANDIRMA VE KISALTMA SİSTEMİ  
MALZEME KISALTMALAR NUMARALAMA 
Polietilen teraftalat PET 1 
Yüksek yoğunluklu polietilen HDPE 2 
Polivinilklorür PVC 3 
Düşük yoğunluklu polietilen LDPE 4 
Polipropilen PP 5 
Polistiren PS 6 
      
    … 
 Diğer   19 
  
b) KAĞIT VE KARTON İÇİN NUMARALANDIRMA VE KISALTMA SİSTEMİ  
MALZEME KISALTMALAR NUMARALAMA 
Oluklu mukavva PAP 20 
Oluklu olmayan mukavva PAP 21 
Kağıt PAP 22 
    …. 
    …. 
 Diğer   39 
  
c) METALLER İÇİN NUMARALANDIRMA VE KISALTMA SİSTEMİ  
MALZEME KISALTMALAR NUMARALAMA 
Çelik  FE 40 
Alüminyum ALU 41 
    …. 
    … 
 Diğer   49 
  
ç) AHŞAP MALZEMELER İÇİN NUMARALANDIRMA VE KISALTMA SİSTEMİ  
MALZEME KISALTMALAR NUMARALAMA 
Ahşap FOR 50 
Mantar FOR 51 
    …. 
    … 
 Diğer   59 
  
d) TEKSTİL MALZEMELERİ İÇİN NUMARALANDIRMA VE KISALTMA SİSTEMİ  
MALZEME KISALTMALAR NUMARALAMA 
Pamuk TEX 60 
Jüt TEX 61 
    …. 
    … 
 Diğer   69 
  



  
 
e) CAM İÇİN NUMARALANDIRMA VE KISALTMA SİSTEMİ  
MALZEME KISALTMALAR NUMARALAMA 
Renksiz cam GL 70 
Yeşil cam GL 71 
Kahverengi cam GL 72 
    …. 
    … 
 Diğer   79 
  
f) KOMPOZİTLER İÇİN NUMARALANDIRMA VE KISALTMA SİSTEMİ  
MALZEME KISALTMALAR1    NUMARALAMA 
Kağıt ve karton/çeşitli metaller   80 
Kağıt ve karton/plastik   81 
Kağıt ve karton/ alüminyum   82 
Kağıt ve karton/teneke    83 
Kağıt ve karton/plastik/alüminyum   84 
Kağıt ve karton/plastik/alüminyum/teneke   85 
    86 
    87 
    88 
    89 
Plastik/ alüminyum   90 
Plastik/ teneke   91 
Plastik/ çeşitli metaller   92 
    93 
    94 
Cam/plastik   95 
Cam/alüminyum   96 
Cam/teneke   97 
Cam/çeşitli metaller   98 
 Diğer   99 
  
  
Ambalajların üzerinde, yukarıda belirtilen işaretleme ve numaralandırmanın dışında herhangi 
bir işaretleme yapılmayacaktır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 Bileşikler: Kompozit ambalajların bileşiminde bulunan ve ağırlık olarak temsil edilen malzemeye ait kısaltma 
ile birlikte (C/…) yazılacaktır. Örneğin “kâğıt ve karton/plastik” ambalajın %75’i kâğıt karton ise kısaltması 
“C/PAP” şeklinde olacaktır. 
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AMBALAJLARIN ÜZERİNDE KULLANILACAK SEMBOL 
 
 

 
 
 

Geri kazanılabilir ambalaj sembolü 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   


