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1. MORE nedir? 

 

MORE, Avrupa plastik dönüşüm sektöründe geri dönüştürülmüş polimerlerin takibinde 

kullanılan birleşik dijital platformdur.  MORE uygulaması Avrupa Plastik Mamul üreticileri Birliği 

(EuPC) tarafından, üye kuruluşlarının işbirliğiyle Avrupa Komisyonu'nun 2025 itibariyle yılda 10 

milyon ton geri dönüştürülmüş polimer kullanılması hedefine destek vermek amacıyla 

geliştirildi. Toplanan veriler, Avrupa ve ülke düzeyinde geri dönüştürülmüş polimer kullanımına 

ve kalitesine ilişkin raporların oluşturulmasında kullanılacaktır. MORE platformu, Polymer 

Comply Europe (PCE) ve hizmet sağlayıcısı workITaround tarafından yönetilmektedir. 

Avrupa’daki trendleri yakından takip edip, aktif katkı sunan PAGEV, MORE platformunun Türkiye 

münhasır temsilcisi durumundadır. Amacımız ülkemizde geri dönüştürülmüş hammadde 

kullanımını arttırmak ve bunun Türk yetkili makamlara raporlanabilecek bir veri halinde 

sunulmasıdır. Bu uluslararası platformu kullanan firmalarımız aynı zamanda AB’deki bir çok 

global gıda,deterjan,kozmetik gibi firmalara ihracatta üstünlük yakalayacaktır. 
 

2. Neden MORE'a katılmalıyım? 

 

Döngüsellik ve sürdürülebilirlik, plastik sektörünün temel unsurlarıdır. MORE, yeni ürünler 

üretmekte kullanılan geri dönüştürülmüş polimer hacimlerini toplayıp geri dönüştürülmüş 

polimerlerin daha fazla kullanılmasını teşvik ederek plastik sektörünün daha döngüsel olması 

amacıyla kurulmuştur. Birleşik takip sistemi, kapsamlı ve güvenilir verilerin raporlanmasıyla 

sektörün döngüselliğe yönelik çalışmalarını kamuoyuna, Avrupa ve ülke makamlarına gösterecek 

tek yöntemdir. Avrupa’daki trendleri yakından takip edip, aktif katkı sunan PAGEV, MORE 

platformunun Türkiye münhasır temsilcisi durumundadır. Amacımız ülkemizde geri 

dönüştürülmüş hammadde kullanımını arttırmak ve bunun Türk yetkili makamlara 

raporlanabilecek bir veri halinde sunulmasıdır. Bu uluslararası platformu kullanan firmalarımız 

aynı zamanda AB’deki birçok global gıda, deterjan, kozmetik gibi firmalara ihracatta üstünlük 
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yakalayacaktır. 
 

3. MORE'de geri dönüştürülmüş polimerin hangi tanımı kullanılıyor? 

MORE, gerek mekanik gerek kimyasal yöntemlerle geri dönüştürülmüş polimerlere ilişkin veri 

toplar. MORE bünyesinde 4 adet geri dönüştürülmüş polimer kategorisi vardır: 

Tüketici atığı, ticari atık, endüstriyel atık ve üretim atığı. MORE kapsamında sadece üretim 

atığı raporlanmaz. 

Tüketici atığı: Vatandaşlar tarafından kullanıldıktan sonra atılan gündelik eşyalardır. Evsel 

atıkla birlikte konutlardan, cadde ve parklardan, konteynır parklarından ve katı atık toplama 

sahalarından toplanabilir ve her türlü ambalaj, alışveriş torbası, şişe, mobilya, döşek gibi 

nesneleri içerir. 

Ticari atık: Ticari atık, çoğunlukla ticari işletme olarak kullanılan süpermarket gibi yerlerden ve 

spor, dinlenme, eğitim ve eğlence tesislerinde üretilen atıktır. 

Endüstriyel atık: Endüstriyel atık, sanayideki üretim süreci sırasında ıskartaya çıkan her türlü 

malzemeyi içerir. Örnek olarak plastik işleme sürecinden elde edilen atıklar, üretim ve ambalaj 

sektörlerinin variller dahil atıkları, stok fazlası ve kusurlu plastik parçalar sayılabilir. 

Üretim atığı MORE kapsamında raporlanmaz. Üretim atıkları sadece kendi artıklarını işleyen 

şirketler tarafından, kendi üretimlerinde tekrar kullanılmak üzere geri dönüştürülen 

miktarlardır. Bu atıklar üretim sahasından ayrılmaz. 

PVC için VinylPlus®'ın sektöre özel tanımları kullanılmaktadır. 
 

4. Kayıt sırasında neden vergi numaramı girmem gerekli?  

Vergi numaranızı girmeniz, MORE'ye katılan tüm şirketleri doğru tespit edebilmemizi sağlar. 

Doğru tespit sayesinde de geri dönüştürülen polimer hacmi sadece bir kez kaydedilmiş olur, 

mükerrer kayıtlar oluşmaz. 
 

5. Verilerim güvende mi? 

MORE'nin geliştirilmesi sırasında veri güvenliği birinci önceliğimiz olmuştur. IT ekibimiz 

kodlama prosedüründe doğru uygulamalardan yararlanmış ve sistemin tüm unsurlarını en son 

sektör standartlarına göre oluşturmuştur. Verilere erişimi olan herkesle gizliliği güvenceye 

alan gizlilik sözleşmeleri imzalanmıştır. 
 

6. Çevrimiçi anket nasıl dolduruluyor? 

Anketi doldurmak kolaydır ve 15 dakikadan çok zamanınızı almamalıdır. Tüm adımları ayrıntılı 

olarak anlatan kullanım kılavuzları da hazırlandı.  Bu kılavuzlara, platforma kayıt yaptırdıktan 

sonra aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 
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7. Doldurduğum verileri nerede görebilirim? 

Verilerinizi gönderme düğmesine tıkladıktan sonra, yazdığınız verileri özet olarak 

görebilirsiniz. Ayrıca verilerinizin özeti PDF dosyası olarak eposta adresinize gönderilecektir. 

Verilerinizi gönderdikten sonra değiştiremezsiniz ancak hesabınıza girerek vermiş olduğunuz 

bilgileri görebilirsiniz. 
 

8. Girdiğim verileri değiştiremiyorum, sorun nedir? 

Verilerinizi gönderme düğmesine tıkladığınızda MORE anketi kilitlenir ve girdiğiniz bilgileri 

değiştiremezsiniz. Bu mekanizma, girilen verilerde sonradan oynama yapılmasını engellemek 

amacıyla uygulanmaktadır. Gönderdiğiniz verilerde mutlaka bir değişiklik yapılması 

gerekiyorsa info@moreplatform.eu ile temasa geçiniz. 
 

9. Ankette ileri aşamalara geçemiyorum, sorun nedir? 

Bir sonraki aşamaya geçmenizi engelleyen sebep, ekranınızın sağ alt köşesinde çıkan bir hata 

mesajında gösterilecektir. Bu mesaja bakarak istenenleri yerine getirmeniz gerekir. Bu durum 

genellikle zorunlu sorulardan birinin cevaplanmamış olmasından kaynaklanır. Ankette bir 

aşamada takılır ve ilerleyemezseniz info@moreplatform.eu ile temasa geçiniz. 
 

10. Giriş bilgilerimi unuttum, ne yapabilirim? 

Hesabınızı oluşturduğunuzda iki tür giriş bilgisi ortaya çıkar: Eposta adresiniz ve kayıt sırasında 

belirlediğiniz şifreniz. Şifrenizi unuttuysanız, giriş sayfasındaki "Forgot password” bağlantısına 

tıklayarak yeni şifre talebi gönderebilirsiniz. Kayıtta kullandığınız eposta adresini unuttuysanız 

info@moreplatform.eu ile temasa geçiniz. 
 

11. Profil bilgimi nasıl görebilir veya değiştirebilirim? 

Sisteme giriş yaptıktan sonra ekranın sağ üst köşesinde yer alan "PROFILE" düğmesine 

tıklayarak profil bilgilerinizi görebilir ve değiştirebilirsiniz. 

 

 


