
 

Ambalaj Atıkları 
 

Ambalaj ; Hammaddeden işlenmiş ürüne kadar, bir ürünün üreticiden kullanıcıya veya 
tüketiciye ulaştırılması aşamasında, taşınması, korunması, saklanması ve satışa sunulması 
için kullanılan herhangi bir malzemeden yapılmış ürüne denir. 

Kağıt, karton, mukavva, cam şişe ve kavanozlar, metaller, plastikler ambalaj atıkları kategorisinde değerlendirilir ve 
geri dönüştürülebilecek olanların ayrı toplanması gerekir. 

AMBALAJ ATIK 
TÜRLERİ 

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLENLER                 
(GERİ DÖNÜŞÜM KUTUSUNA ATILABİLİR) 

                
  (GERİ DÖNÜŞÜM KUTUSUNA ATILAMAZ) 

KAĞIT / KARTON 

- Gazete ve Dergiler 
- Defter, kitap ve kağıtlar 
- Kartonlar 
- Plastik içermeyen kağıtlar 
- Kağıt torbalar 
- Sigara paketleri 

- Yağlı ve ıslanmış kağıtlar 
- Karbon ve faks kağıtları 
- Duvar kağıtları 
- Yapışkan içerikli kağıtlar 
- Mumlu kağıtlar 
- Kağıt havlu ve tuvalet kağıdı 

CAM - Renkli / renksiz tüm cam şişeleri - Büyük alanlı camlar (pencere-kapı camı gibi) 

PLASTİK 
- PET, PE, PP, PS, PVC şişeler 
- Plastik şişeler 
- Plastik temizlik malzemeleri şişeleri 

- Motor yağı ve boya kutuları 
- Margarin kutuları 
- Yağlı kaplar 

METAL 
- Aluminyum içecek ve konserve kutuları 
- Aluminyum folyolar 
- Mutfak malzemeleri 

- Boya kutuları 
- Deodorantlar 
- Motor ve makine yağı kutuları 

 

BELEDİYEMİZ NELER YAPIYOR? 

Belediyemiz 2007 yılında  ambalaj ve ambalaj atıklarının çöpten ayrı toplanmasına pilot bölgeler oluşturarak başlamış 
ve bu konuda örnek teşkil etmiştir. 2005 yılında yürürlüğe giren “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” 
nce yasal zorunluluk haline gelen uygulama, 2007 yılında Belediyemizce hazırlanan ve Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nca onaylanan “Körfez İlçesi Ambalaj Atıkları Yönetim Planı” ile tüm ilçeyi kapsamıştır. 

Çalışmalar 2 adet sıkıştırmalı atık kamyonu ve 1 adet vinçli cam toplama kamyonu ve 8 personel ile yürütülmektedir. 
Haftanın 7 günü mesai saatleri içerisinde gerçekleştirilen atık toplama faaliyeti soncunda elde edilen ambalaj atıkları, 
ayrıştırılmak üzere Çevre Lisansına  sahip tesise ulaştırılmakta ve bu atıklar ülkemiz ekonomisine geri 
kazandırılmaktadır. 

Kaynağında ayrı toplama amacı ile programlı bir şekilde bölgede dağıtımı devam eden tüm ekipmanlar bedelsiz bir 
şekilde kent sakinlerimize ulaştırılmaktadır.  
 
 
 



 
 
Müdürlüğümüzce 2007 yılından itibaren toplanan ambalaj atığı miktarları : 
 

Yıllar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Miktar 
(ton) 121 373 675 1.615 2.545 2.523 2.625 2.844 1.554 2.552 3.197 6.023 5.859 4.898 

 

 

 

Ambalaj Atıkları 

Atık Ambalaj Görselleri 

 

 

      

          

 



 

Cam Ambalaj Atıkları 

Atık Cam Görselleri 

 

 *İlçemizin değişik bölgelerine yerleştirmiş olduğumuz 78 adet cam kumbarası ile  2020 yılında 718 ton 

cam atığı toplandı. 

 

Müdürlüğümüzce 2014 yılından itibaren toplanan Cam ambalaj atığı miktarları : 
 

Yıllar 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Miktar 
(ton) 271 745 860 367 117 320 718 

 



 

 

 

 

 


