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AMBALAJ TANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI ÖRNEKLER 

(1) Herhangi bir ürünün ambalaj olup olmadığının belirlenmesinde bu 

Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan ambalaj tanımı ve aşağıda belirtilen kriterler 

(Kriter-(1), Kriter-(2), Kriter-(3)) esas alınır. 

 (2)  Kriterlerin altındaki örnekler bu kriterlerin uygulanmasına yönelik örnek teşkil 

etmesi amacıyla verilmiş olup örneklerde yer verilmeyen ambalajlar için değerlendirme bu 

Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan ambalaj tanımı ve aşağıda belirtilen kriterler 

doğrultusunda yapılır.   

Kriter-(1) Bir ürün, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki 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. 

ÖRNEKLER 

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 

• Etrafı esnek malzeme ile (ör: plastik 

film, alüminyum, kağıt) sarılı rulolar, 

tüpler, borular (Üretim makinelerinin 

bir parçası olarak tasarlanan ve bir 

ürünü satış birimi olarak sunmak için 

kullanılmayan rulolar, tüpler, 

silindirler hariç) 

• 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) 

• Taşıma ve Nakliye ekipmanları 

(Herhangi bir ürünün taşımacılığında 

aynı amaçlı kullanımı sabit ve sürekli 

olan, piyasaya arz edilen ürün ile 

birlikte piyasaya arz işlemine konu 



makinelerine ait kapsüller (kahve, 

kakao, süt ve benzeri) 

• Yeniden doldurulabilir çelik gaz tüpleri 

(yangın söndürücüler hariç) 

•  Taşıma ve Nakliye ambalajları  

edilmeyen karayolu, demiryolu, deniz 

yolu ve havayolu taşımasında 

kullanılan konteynerler de dâhil tüm 

ekipmanlar) 

 

Kriter-(2) Satış yerlerinde doldurulmak üzere tasarlanan ve bu şekilde kullanılan 

ürünler ve satış yerlerinde satılan, doldurulan ya da doldurulması tasarlanan ve bu 

şekilde kullanılan tek kullanımlık ürünler, ambalaj görevi görmeleri şartıyla ambalaj 

olarak kabul edilir. 

ÖRNEKLER 

Ambalaj Ambalaj değil 

• Kağıt veya plastikten poşetler 

• Tek kullanımlık tabak ve bardaklar  

• Yapışkan film,  

• Sandviç poşetleri,  

• Alüminyum folyo  

• Çamaşırhanede/ kuru temizlemede 

temizlenen kıyafetler için kullanılan 

plastik poşetler/folyolar 

• Karıştırıcılar 

• Tek kullanımlık çatal, bıçak, kaşık  

• Paketleme kağıdı (ayrı satılan) 

• Kağıt pişirme kapları (ayrı satılan) 

• Kek/pasta altlıkları (kek/pasta 

olmadan satılan) 

 

 

Kriter-(3) Ambalajın bileşenleri ve ambalajda bulunan destekleyici, yardımcı parçalar 

bütünleşik oldukları ambalajın parçası kabul edilir. Bir ürüne doğrudan asılan ya da 

takılan ve ambalaj görevi gören bu parçalar o ürünün ayrılmaz bir parçası olmayıp, 

ürün ile birlikte kullanılıp, tüketilip, bertaraf edilmedikçe ambalaj kabul edilir. 

ÖRNEKLER 

Ambalaj Ambalajın parçası Ambalaj değil 

• Ürüne 

doğrudan 

asılan ya da 

takılan 

etiketler 

• Kapağın bir kısmını oluşturan rimel fırçası  

• Ambalaja takılan yapışkan etiketler  

• Zımba 

• Plastik kılıflar  

• Deterjan kaplarında kapağın bir kısmını 

oluşturan doz ölçme araçları 

• Mekanik el değirmenleri (ürünle dolu, 

yeniden doldurulmayan, ör: baharat ile 

dolu baharat değirmenleri) 

• Radyo frekanslı 

tanımlama 

(RFID) etiketi 

 

 



 (3) Bakanlık tarafından ulusal şartlar gözetilerek ambalaj kapsamı, tanımı ve 

örneklemelerine yönelik ilave düzenlemelerde bulunulabilir, kapsamı ve içeriği 

düzenlenebilir. 

Örnekler; 

 *Et ve gıda ürünlerinin pişirilmesinde kullanılan metal/ahşap gibi çubuklar ambalaj 

olarak değerlendirilmez. 

 *Dondurma/şeker/çikolata ile bütünleşik ahşap/plastik gibi çubuklar ambalaj olarak 

değerlendirilmez. 

 *Atıkların (kâğıt, plastik, elyaf, hurda vb. malzemeler) preslenip balyalanarak ve 

başka bir ambalajlama yapılmadan sadece bu şekilde atık işleme tesislerine iletimi esnasında 

kullanılan presleme metal tel ve şeritleri ambalaj olarak değerlendirilmez. 

 *Ambalajlanmış ürünlere yönelik ilave koruma/destek amaçlı takılan söz konusu tel ve 

şeritler ise; mevcut ambalajın parçası olarak ambalaj tanımı kapsamında değerlendirilir. 



 

                                                              Ek-2 

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 

 
1 Ambalajların üzerinde, yukarıda belirtilen işaretleme ve numaralandırmanın dışında herhangi bir işaretleme 

yapılmayacaktır. 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. 

 



 

            Ek-3 

 

AMBALAJLARIN ÜZERİNDE KULLANILACAK SEMBOL 

 

 

 

Geri kazanılabilir ambalaj sembolü 
 


