
Ambalaj Atıkları ve Ger� Dönüşüm
Semboller�



Çöpüme Sah�p Çıkıyorum

Ambalaj üzer�ndek� "Yeş�l Nokta", bu ambalajın ger� kazanım sorumluluğunun, o ülkedek�

Yeş�l Nokta Örgütü Üyes� kuruluşa a�t olduğunu anlatır.

Yeş�l Nokta

Üzer�nde bulunan ambalajın ger� dönüşeb�l�r malzemeden üret�ld�ğ�n� göster�r.

Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı’ndan p�yasaya süren kod numarası alan �şletmeler koduyla

b�rl�kte �şaret� göster�ld�ğ� şekl� �le kullanab�l�r.

Ürünün ger� dönüştürülmüş maddeden elde ed�ld�ğ�n� göster�r.

Geri Dönüşüm Sembolleri



Çöpüme Sah�p Çıkıyorum

Pol�et�len tereftalat malzemes�nden �mal ed�ld�ğ�n� gösteren kod 1'd�r. Evlere en

sık g�ren plast�k türüdür. Çoğu su ve �çecek ş�şeler�nde kullanılmaktadır. Kolaylıkla

ger� dönüştürüleb�l�r ve en çok ger� dönüştürülen plast�kt�r. Uygun koşullarda saf

halde toplandığında or�j�nal PET formuna ger� dönüştürüleb�l�r.

Plast�kler

Yüksek yoğunluklu pol�et�len malzemes�nden �mal ed�ld�ğ�n� gösteren kod 2'd�r.

En çok kullanılan plast�klerden b�r�d�r. Düşük mal�yetl�, kolay şek�lleneb�lmes� ve

kırılmaya dayanıklı olması neden� �le gen�ş b�r kullanım alanına sah�pt�r. Plast�k

tüpler, atık torbaları, kaseler, kablo yalıtkanları, kovalar, �nce taşıyıcı torbalar �le

süt, su, meyve suları, sıvı deterjanlar, motor yağları, çamaşır suları, şampuanlar,

parfüm ve losyon kapları HDPE'den yapılmaktadır.



Çöpüme Sah�p Çıkıyorum

Pol�v�n�l klorür malzemes�nden �mal ed�ld�ğ�n� gösteren kod 3'tür. Sert ve esnek olarak �k� tür

PVC malzemes� vardır. Yapay der�ler, pencere tem�zleme ürünler�, taze et kapları, ketçap

ş�şeler�, yumuşak oyuncaklar, elektr�ksel yalıtımlar, çatı malzemeler�, borular ve pencere

çerçeves� malzemeler� PVC'den yapılmaktadır. 

Düşük yoğunluklu pol�et�len malzemes�nden �mal ed�ld�ğ�n� gösteren kod 4'tür. LDPE

plast�kler�, pürüzsüz, esnek ve n�speten saydam olduğundan dolayı en çok f�lm

hammaddes� olarak kullanılır. Ayrıca çuval, büzgü ve germe şalı, f�lm torbası, çöp

torbası, ekmek ve sandv�ç torbası, çeş�tl� y�yecek torbaları, gıda kutusu, der�n

dondurucu torbası, ucuz mutfak malzemes�, bakkal torbaları, margar�n tüpler�, çeş�tl�

kavanozların esnek kapaklarının yapımında kullanılır.



Çöpüme Sah�p Çıkıyorum

Pol�prop�len malzemes�nden �mal ed�ld�ğ�n� gösteren kod 5't�r. K�myasal maddelere, ısıya ve

aşırı yorulmaya dayanıklı b�r madded�r. Ketçap ş�şeler�, çubuk, başlıklar, c�ps ve b�sküv� �ç�n

poşetler, m�krodalga y�yecek teps�ler�, �laç ş�şeler�, yoğurt kapları, sandalyeler, bavullar,

halat ve bazı kaplar �le kapaklar pol�prop�len plast�klerden yapılmaktadır. Ambalaj yapımında

kullanılan plast�kler�n en düşük yoğunluklu olanıdır.



Çöpüme Sah�p Çıkıyorum

Pol�st�ren malzemes�nden �mal ed�ld�ğ�n� gösteren kod 6'dır.  R�j�t ve köpük olab�l�r, Çok

yönlü ve amaçlı kullanılan b�r plast�kt�r. Oldukça sert, kırılgan ve parlak b�r plast�kt�r.

Koruyucu paketleme, yumurta kartonları,  soğutucular, teps�ler, fast-food paketleme kapları,

kahve kapları, yoğurt kapları pol�st�ren plast�kten yapılmaktadır.

Yukarıda saydığımız plast�k malzemeler�n�n dışında b�r malzemeden

�mal ed�ld�ğ�n� gösteren kod 7 'd�r. Damacanalar günümüzde ağırlıklı

olarak PC (pol�karbonat) malzemeden üret�lmekted�r.



Çöpüme Sah�p Çıkıyorum

Kağıt/karton malzemes�nden �mal ed�ld�ğ�n� göster�r. D�ğer kod

numaraları 20,21,22…39 'dur.

Kağıt/Karton

Metal b�r malzemeden �mal ed�ld�ğ�n� gösteren ger� dönüşüm kod

numaraları 40,41…49'dur. Metal sonsuz kere ger�

dönüştürülmekted�r.

Metaller



Çöpüme Sah�p Çıkıyorum

 Bu   ürünün EN 13432/14955 Avrupa standardına göre “endüstr�yel olarak kompostlanab�l�r”

olduğunu göstermekted�r.

Cam malzemeden �mal ed�ld�ğ�n� gösteren ger� dönüşüm kod numaraları 70,71,72...79'dur.

Cam sonsuz kere ger� dönüştürülmekted�r.

Camlar

Kompostlanab�l�r



B�z� sosyal medyadan tak�p
edeb�l�rs�n�z.

@copunesah�pc�k  
@m�ndyourwaste

TEŞEKKÜRLER


