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Kullanıma Açılması
DAĞITIMLI

Ambalaj atıklarının yönetimine ilişkin çalışmalar 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
doğrultusunda ‘Ambalaj Elektronik Yazılım Programı’ üzerinden gerçekleştirilmektedir.
Programa 2005 yılından itibaren atikambalaj.cevre.gov.tr adresinden online olarak veri
girişi yapılmaktadır.
Üretilen ve piyasaya sürülen ambalajlar, toplanan ve geri kazanımı sağlanan ambalaj atıkları
ile kullanıcılara ilişkin verilerin daha etkin ve verimli bir şekilde takibini yapmak, gelişmeleri
izlemek, uygulamalardaki olası eksiklikleri tespit ederek daha sağlıklı bir sistem tesis etmek
üzere, Bakanlığımızca hâlihazırda paydaşların kullanımına sunulan ‘Ambalaj Elektronik
Yazılım Programı’ kapsamlı bir revizyona tabi tutularak daha güvenilir, etkili, entegre,
raporlama imkanı sağlayan ve mobil destekli bir hale getirilmiştir. İl Müdürlüklerimizde ve
yetkilendirilmiş kuruluşlarda program üzerinden işlem yapmakla görevli olan personele yeni
yazılım programının kullanımı dâhil program üzerindeki diğer görev ve sorumluluklarının da
tanıtılması yönünde uygulamalı eğitim verilmiştir.
Yeni program 07.12.2015 tarihi itibariyle tüm paydaşların kullanımına açılmış olup,
atikambalaj.cevre.gov.tr adresi veri girişine kapatılmıştır. Program kullanıcılarından
ekonomik işletmeler, yetkilendirilmiş kuruluşlar ve havaalanları yeni programa
atikambalaj.csb.gov.tr adresinden kullanmakta oldukları kullanıcı kod ve şifreleriyle giriş
yapabilecektir. İl müdürlükleri, belediyeler ve belediye birlikleri online.cevre.gov.tr
adresinden kullanmakta oldukları kullanıcı kod ve şifreleriyle giriş yapabilecektir. Lisanslı
işletmeler ise il müdürlüğünden online.cevre.gov.tr adresinden “ambalaj bilgi sistemi” nin
açılmasını talep ederek online.cevre.gov.tr adresi için kullandıkları kod ve şifreleriyle
programa erişim sağlayabileceklerdir.
Yeni programın kullanımına ilişkin her paydaş için ayrı ayrı kullanıcı kılavuzları hazırlanmış
olup, yeni programın giriş panelinde yer almaktadır. Programın kullanımına ilişkin detaylı
bilgilere kılavuzdan ulaşılabilmektedir. Programla ilgili görüş ve önerilerin
ambalaj.atik@csb.gov.tr mail adresine iletilmesi durumunda değerlendirmeye alınacaktır.
2016 yılı şubat ayı itibariyle program kullanıcıları tarafından e-imza ile giriş yapılacaktır.
Yeni program ile her bir il müdürlüğü kullanıcısı için ayrı ayrı şifre ile giriş yapılacağından il
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müdürlüklerimizde ambalaj elektronik yazılım programına erişim yapacak tüm kullanıcıların
bilgilerinin (ad soyad, e-mail, tel) 17.12.2015 tarihine kadar Bakanlığımıza ulaştırılması ve
isimleri bildirilen personelin online.cevre.gov.tr adresine giderek ağ kullanıcı adları ve
şifreleri ile bir defaya mahsus olmak üzere sisteme bağlanmaları gerekmektedir. Akabinde
Bakanlığımızca ambalaj yetkisi verilecektir. Personelin ayrılması durumunda bir ay içinde
Bakanlığımıza bildirilmelidir.
Yeni programın kullanımına ilişkin olarak tüm paydaşların bilgilendirilmesi uygulama
açısından önem arz etmekte olup Ek’te yer alan hususlar doğrultusunda il müdürlüklerimizce
belediyelere ve lisanslı firmalara, yetkilendirilmiş kuruluşlarca ekonomik işletmelere gerekli
duyuruların yapılması, bilgilendirilmesi ve veri giriş süreçlerinin takibinin yapılması
hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Sebahattin DÖKMECİ
Bakan a.
Genel Müdür V.

Ek:
Program Kullanımı
DAĞITIM :
Gereği :
Çevko ( Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı İktisadi İşletmesi) Cenap
Şehabettin Sokak No:94 Koşuyolu/ Kadıköy/ İstanbul)
Tükçev ( Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı İktisadi İşletmesi) ( İlkbahar Mah. 606. Sok. No:13/A
Yıldız- Çankaya- Ankara)
Pagçev ( Türk Plastik San. Araşt. Geliştirme ve Eğitim Vakfı Geri Dönüş. İkt. İşt.) ( Halkalı Cad.
Tez. İş. Mer. K:4 No:132/1 Küçükçekmece/ İstanbul)
Aged (Atık Kağıt ve Geri Dönüşümcüler Derneği (İkitelli Osb Mh. Ytu İkitelli Teknopark Sk.
No:1/20-21 Başakşehir / İstanbul)
Taşra Teşkilatı
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