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Çelre, Şehircililt ve İklim Degişiküiği Bakanlığ tarafindan Konfederasyonumuza gönderilen
yazıda; iilkemizde zorunlu depozito uygulamasına geçişin 2872 sayılı Çewe Kanunu ile diizenlendiği, bu
kapsam<la ulusal ölçekte Zorunlu Depozito Yön€tim Sisteminin kurulması ve işletilrnesine yönelik genel
ilke ve esaslan belirleyeıek siirdiirülebilir bir sistem oluşfurulması amacıyla Tiirkiye Çewe Ajansı
kurulaıak çalışmalara başlanıldığı beliıtilmeldedir.

Bu çerçevede zorunlu depozito yönetim sisteminin genel ilkelerine ilişkin esaslar ile kapsamına
ve kapsama alınan ambalajlann sağlarnası gereken kiterlere ilişkin esaslan belirlemek amacıyla
Bakantıtça hazırlanan tastak diizenlemeler yazfin|z ek-l, ek-2 ve ek-3'iinde yer almaktadır. Zorunlu
depozito yönetim sisteminin kapsamı, içeriği ve uygulamalarına yönelik hazırlanan bilgi notu da yazımız
ek-4'iinde aynca sunulmakıadır.

Bilgilerinizi ve taslaklara ilişkin görüşlerinizin ek-s'te verilen tabloya işlenmek sureti ile
251212022 tarihine yazı ile Konfedeıasyonumuza, elektronik ortamda bercan@tesk.org.tr adresine

gönderilmesi hususunda gereğini rica ederiz.
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zoRuNLU DEpoziTo yöNETiM sisTEMi GENEL iı,xnı,nniNp
iı,işriN usuı, vE EsASLAR

1. BöLüM

ciniş
Ajans, Bakanl* tarafından belirlenen politika ve stratejiler doğrulfusunda depozito sistem
yöneticisi olarak depozito yönetim sisteminin kurulması ve işletilmesine ilişkin esaslan
düenlemekle görevli ve yetkilidiı.

Bu dtizenleme ile, zorunlu depozito yönetim sistemine ilişkin genel ilke ve esaslaı
belirlenmektedir.

2. BOLUM

TANIMLAR

(1) Bu diizenleme metninde geçen;

a) Ajans: 24/12/2020 taihli 7261 sayılı Kanun ile kurulan Tükiye Çewe Ajansını,
b) Ambalaj: Hammaddeden işlenmiş ürüne kadar, herhangi bir eşya veya malzemenin

iireticiden kullanıcıya veya ttiketiciye ulaştınlması aşamasında, taşınması, korunınası,
saklanmasr ve satışa sunulması için kullanılan ve bileşenleri d6hil tiim malzemeleri,

c) Bakanlık: Çewe, Şehircilik ,e İklim Değişikliği Bakanlığını,

ç) Depozito Bilgi Sistemi: Zorunlu depozito yönetim sistemi kapsamındaki depozito

uygulamalanna ilişkin bildirimlerin ve veri akışının gerçekleştirileceği, depozito yönetim

sistemi dahilindeki tiim sürecin takip ve kontrolünün sağlanacağı yazılım sistemini,
d) Depozito ücreti: Ürün bedelinden ayn tutulmak iizere ambalaja yönelik olarak

Bakanlıkça belirlenmiş olan ve ambalajll üriirıiin piyasada yer alması siirecinde ahnıp iade

edilen sabit bedeli,
e) Depozito Yönetim Sistemi: Belirli bir depozito ücreti alınarak piyasaya sürülen

iiriiıılerin tiiketimleri,4<ullanımları sonrasında ambalajlannm iade alınarak depozito ücretinin

geri ödenmesine dayalı sistemi,
f) Doğrulama: Optik okulucular ile ambalajlar üzerindeki barkod bilgilerinin

ambalajlara yönelik görsel ve fiziksel özetlikler ile ka4ılaştınlarak eşleştirilmesi suleti ile

ambalajlara ait verilerin uygunluğunuıı/uyumluluğunun teyit edilmesini,
g) Doğrulama Tesisi: Ajans tarafindan belirlenen kriterlere uygun olarak kurulmuş

olan sayma_anndırma işlemlerinin yapıldlğ, Ajans tarafından yetki verilmiş işletmeleri,

ğ) İade Noktası/Merkezi: Nihai kullanıcı./tiiketicilere ait olan ve üzerinde depozito

ücreti taşıyan boş ambalajlann iade edilerek depozito ücretinin talep edildiği otomatik veya

manuel olarak işletilen ve Ajans tarafindan onaylanmış merkezleri,
h) Otomat (Depozito iade makinesi): Ajans veya Ajansın bu konuda yetki verdiği

kurum/kuruluşlar tarafından lisanslandınlan, ambalaja ait görsel ve fiziki bilgiler üreterek

barkod bilgileri ite eşleştirme ve karşllaştlrma yapabilen ve yaptığı tiim işlemlere ait verileri

elektronik ortamda saklayabilen, paylaşabilen ve yapılan işlemi belgeleyebilen ekipmanı,

l) Özel mürekkep: Sistem kapsamındaki farklı etiket yiizeylerine veya ambalajın

iizerine doğrudan uygulanabilir özetlilJe, depozito logosunun basımında kullanılacak,
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sahteciliğin ve sistemin aldatılmasının zorlaştınlması için belirli doğrulama kriterlerine sahip
olan Ajans tarafindan onaylanmış baskr miirekkebini,

i) Piyasaya arzlstirme: Ürünlerin tedarik, dağıtım veya kullanım amacıyla bedelli veya
bedelsiz olarak piyasada yer alması için yapılan faaliyeti,

j) Piyasaya suren: 27/|112014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamındaki mesafeli sözleşmeler ile yapılan satışlar da
d6hil olmak iizere, satış yöntemine bağlı olmaksızın zorunlu depozito yönetim sistemi
kapsamındaki ürünlerini piyasaya arz edenleri, üreticisi tarafından doğrudan piyasaya arz
edilmeyen iiriinler ile iiıriin ambalajı iizerinde adını velveya ticari markasını kullanarak
piyasaya arz eden gerçek veya tiizel kişileri, iiı,ünlerin iireticilerinin Tiirkiye dışında olması
halinde ise bu iireticiler tarafindan yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı,

k) Satış noktası: Elektronik ortamlar da ddhil olmak üere, toptan ve/veya perakende
olarak mal veya iirtin teslimini yapan mağaza, market ve benzeri satış yerlerini,

l) Tescil: Depozito uygulamalan kapsamındaki ambalajlar dahil sistem içerisinde rol
alacak doğrulama ekipman ve tesisleri, iade noktaları,/merkezleri ile taraflara ait araç ve
ekipmanlann Ajanst^ı iznl onaylyetki alarak sisteme kayıt edilmesini,

m) Ürün: Zorunlu depozito yönetirn sistemi kapsamına alınan ambalajlarla tiiketici
velveya kullanıcılara iletilen, sistem kapsamındaki içecek/gıda.ieşyalmalzemeyi,

ifade eder.

3. BOLUM

GENEL İr-rE vB ESASLAR

(1) Zorunlu depozito yönetim sistemine tabi futulan ambalajlann tiim bileşenleri ile birlikte

çewesel açıdan belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip olarak iiretilmeleri ve piyasaya

siiırülmelerinin sağlanııası esastf. Bu ambalajlann Bakanhkça belirlenen asgari şartlan
sağlamaları zorunlu olup barkod özellikleri ve kullarumlan da dahil olmak üzere tiim

işaretleme ve etiketlemeler için Ajans tarafından belirlenen şartlann da aynca sağlanması

zorunludur. Ajans tarafından bu hususun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ayrıca

hazırlanarak yayımlanır ve gerektiğinde ilave tedbir ve diizenlemelerde de bulunulabilir.

(2) Depozito yönetim sisteminin kurulması, işletilmesi ve sürdürülebİlirliğinin sağlanmasına

yönelik maliyetlerin karşılanmasında piyasaya ambalajlı içecek arz eden işletmelerin

temsiliyet paylan ile orantılı olarak asli sonımluluğu bulruımakla birlikte, ambalajlı içecekleri

tfüeticilere,4<ullanıcılara bedelli ve/veya bedelsiz olarak ileterı,/sunarı/teslim eden taraflann da

sorumluluklan mevcuttur. Sisteme ilişkin mali sorumluluklann belirlenmesi ve taraflara

dağılımı ile ilgili hususlar Ambalaj Atıklarının l(ontlolü yönetmeliği ile yapılan

diizenlemelere uygun olarak Ajans tarafindan yayımlanan usul ve esaslar ile aynca belirlenir.

(3) Depozito yönetim sistemi kapsamında toplanan boş ambalajlann doğıulanması sonrasında

öncelikle geri kazanım amacı ile çevre lisanslı atft işleme tesislerinde işlenmesi esastf.

Depozitolu boş ambalajlann iade ahnmasında, biriktirilrnesinde, toplanmasında, taşınmasında

ve atrk olarak işlenmesi faaliyetlerinde bulunan tiim taıaflarca kirlilik ve kontaminasYonu

önlemeye yönelik gerekli tedbirlerin alrnmasr zorunludur.
(4) Depozito yönetim sistemi kapsamındaki iirünleri bu sistem kapsamındaki ambalajlar ile

piyasaya arz edecek piyasaya siirenlerin öncelikle Depozito Bilgi sistemine kayıt olmalan ve

bu ambalajlan için onay almalan zorunludur. Depozito Bilgi sistemine kaydı yapılmış ancak
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tescil edilmemiş ambalajlı ürünleı piyasaya arz edl|emez, fıiketicilere/kullanıcılara bedelli
ve/veya bedelsiz olarak verilemez/sat amaz, dağıtı|amaz. Depozitolu ambalajlann etiketlerini
iiretenlerin veya iirün etiket bilgilerini ambalaj üzerine doğrudan işleyeıek iiıetim yapan

firmalanı ise depozito logosu için kullanacaklan özel müekkep dahil sistem kapsamında
gösterecekleri faaliyetleri için Depozito Bilgi Sistemine kayıt olarak Ajans tarafından

belirlenen kriterler çerçevesinde hareket etrneleri zorunludur.
(5) Depozito Yönetim Sistemi kapsamındaki ambalajlı i,irünlerin depozito ücreti tahsil
edilmek sureti ile piyasaya arz edilrnesi zorunlu olup piyasaya siirenlerce piyasaya arzın
gerçekleşmesi anında ambalajh üriiıleri teslim alanlardan depozito ücretinin tahsil edilmesi
zorunludur. Piyasaya siirenlerin, depozito ücretini Bakanlıkça belirlenen siiıe içerisinde Ajans
hesabına aktarmalan gerekmektedir.

(6) Depozito yönetim sistemine düil edilmiş ürünler için Bakanlıkça belirlenecek depozito
ücretinin uygulanması esas olup bu ücret herhangi bir gerekçeyle faıklılaştınlarak
uygulanamaz. Depozito ücretinin iadesinde söz konusu iirtin için Ajansın piyasaya

sürenlerden tahsil ettiği depozito ücleti esas alınır.
(7) Depozito yönetim sistemi kapsamındaki üriimlerin ilk defa piyasada yer almasına yönelik
teslimlerden nihai kullanıcı/tfüeticiye verilmesini de içeren devir/teslimlere kadar olan dim
süreçte, depozito ücretinin ilgili devir/teslim belgelerinde gösterilmesi zorunludur.

Tiiketim/kullanım sonucu oluşan boş ambalajların nihai tiiketiçi,/kullanıcılardan geri

alrnmasından doğrulama tesislerine teslim edilmesini de içeren tiim iade işlemleri için ise

depozito ücretine iiişkin yapılan ödemelerin gösterildiği depozito ücreti iade belgesinin

düzenlenmesi zorunludur.
(8) Zorunlu depozito yönetim sistemine tabi ambalajlı ürtinlere ilişkin k6r amacı

güdülmeksizin Bakanl*ça belirlenen depozito ücreti; bu ambalajlan depozito ücreti ödeyerek

alanlar için bir alacak, depozitolu ambalajı depozito ücreti tüsil ederek verenler için ise borç

niteliği taşır.
(9) Zorunlu depozito yönetim sistemine tabi ambalajlı üriinlerin

tfüeticilerince/kullanıcılannca depozitolu boş ambalajlann diğer aük ve artıklar ile

kanşhnlmadan iade nol(alanna./merkezlerine iletilmesinin sağlanması esastll.

(10) Zorunlu depozito yönetim sistemi kapsamndaki ambalajlı üriinleri

tiiketicitere/kullanrcılara sunan satış noktalannın tiiketicilkullanıcılarca getirilen depozitolu

boş ambalajlann geri ahnması konusunda hizmet vermeleri zorunludur. satlş noktaları

haricindeki diğer tiim yetkili iade noktaları/merkezleri için de aynı zorunluluklar geÇerlidir.

Alkollü içecek satışı yapılmayan satlş nokıalannca alkollü içecek ambalajlarının geri

alınmasından imtina edilebi[ir.

(11) Zorunlu depozito yönetim sistemine tabi ambalajh iirünlerin ambalajından ayn olarak

doğrudan kullanıma sunulduğu restoran, kafeterya, oteVmoteVhotel, limanlar/terminaller ve

benzeri özel pazatlama alanlan depozitolu ambalajlann mülkiyetine sahiptirler. Bu alanlarda,

doğrudan ambalajlı olarak verilen iiriinler için ise 7'nci f ırada yer alan hiikümlere uYulmasr

zorunlu olup ambalajlara ait depozito ücreti de tiiıketici/kullanıcılann mülkiyetine geçer.

(12) Depozitolu boş arnbalajlann sisteme dahil olup olmadığına ilişkin tespitlerin ambalaj

iizerinde yer alan barkod bilgileri verisi ile diğer görsel ve fiziksel eşleştirme verileri

iizerinden yapılması esas olup bu verilerin uyuşmadığı durumlarda depozito ücreti

ödemesi/tahsili yapılmaz ve bu ambalajlar aynştlnlarak sistem dışına çıkanhr,
(13) Depozitolu olarak piyasaya arz edilen ambalajların, piyasaya arz edildiği şekliyle,

ambalaja büti.inleşik olan tiim bileşenieri (kapak, etiket, vb.) ile birlikte iade edilmesi./iade

alrnması esastır. GöIsel eşleştirme şatlannı etkilememesi şartıyla sisteme ilişkin etiket ve
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barkod hariç bu ambalajlara bütiinleşik bileşenlerin eksik olması söz konusu ambalajların iade

eülmesine/alınmasrna ve sistemin işleyişine engel teşkil etmez
(l4) Depozito ücretinin tüsili ve iade talepleri ambalajlann Ajans tarafından belirlenen asgari

yapısal formunu koruması, baıkod ve etiketleri ile birlikte teslim edilmesi durumunda

yapılabilir. Piyasaya siirülme aşamasındaki tedarik siirecinde yapılan geri teslimleı velveya
piyasadan çekilen/toplatılan ambalajlı ürünlere yönelik depozito ücreti iade talepleri sadece

piyasaya stirenler tarafindan sadece Ajansa yapılabiliı.
(l5) Piyasaya siirülmüş depozitolu ambalajlı iirtinlerin piyasadan geri

çekilmesi/çektirilmesine ilişkin durumlar için düenlenen belgelerde depozito ücreti de

gösterilmek sureti ile işlem tesis edilir. Bu şekilde piyasadan iiriinlerini geri çeken piyasaya
si.iren işletrıelerin Ajansa ilettiği depozito ücretinin iadesi talebi Ajans tarafından

değerlendirilerek doğrulanır ve öncelikle mahsuplaşma ilkesi çerçevesiıde işlem tesis edilir.
(16) Depozitolu boş ambalajlann yetki almış iade noktalarına/merkezlerine verilmesi esas

olup bu ambalajlann depozito ücreti tamamen velveya kısmen, ayıi velveya nakdi olarak
talep edilebilir, şaİtlı Veya şartsız, klsmen veya tamamen bağışlanabilir. Depozitolu
ambalajlann iade noktalanna/merkezlerine iletilmek iizere diğer kişi,/kurumlara bağışlanması
ddhil verilmesi gönüllülük esasına ve özel hukuk ilişkilerine bağlıdır.
(17) İade noktalannda/merkezlerinde ambalajlanı geri allnması işlemlerinde yapılacak

kontroller manuel veya otomatik makinalar ile yapılabilir. İade noktalarınca./merkezlerince,

tiiketiciler/kullanıcılarca getirilen ve Ajans tarafından belirlenen kriterleri sağlayan tiim
depozitolu boş ambalajlann geri alınması ve depozito ücretinin iade edilmesi ile bu

ambalajlann Ajans tarafından yetki verilen doğrulama tesislerine velveya geri kazanım

tesislerine verilmesi yönünde işlem tesis edilmesi zorunludur. İade noktalannııı/merkezlerinin

kurulması ve işletilmesine itişkin usul ve esaslar Ajans tarafından aynca belirlenerek

yayımlanır.
(l8) İade noktalannca./merkezlerince ttiketicilerden/kullanıcılardan geri alınan depozitolu boş

ambalajlara ait depozito ücretinin söz konusu merkezler tarafından bu ambalajlan iade

edenlere ödenmesi sağlanır. İade noktalannda./merkezlerinde yapılacak ödemeler nakit

ve/veya ambalajr iade edenin kabul edeceği bir başka yöntem ile yapılabilir. Geri alınan

ambalajların 12'nci fıkrada yer alan hiikiim çerçevesinde sisteme dahil olduğunun

doğulanması durumunda bu ambalajlara ait depozito ücreti Ajanstan tamamen velveya

kısmen, ayni ve/veya nakdi olarak talep edilebilir, şartlı veya şartsız, klsmen veya tamamen

bağışlanabilir.
(19) Ajans uhdesindeki depozito ücreti sadece Doğrulama Tesisleri ve doğrulama özelliği

bulunan otomatlar taraflndan, bu ambalajlann doğrulanmasına ve depozito bilgi sisteminden

kaydının silinmek suıeti ile ambalaj iizerindeki mali taahhütten anndnlmasına müteakip

olarak Ajanstan talep edilebilir. Ajans tarafından depozitolu boş ambalajın 12'nci flkrada yer

alan hüktim çerçevesinde sisteme dahil olduğunun doğrulanmadığı durumlar için ödemede

bulunulmaz. Doğrulama Tesislerine velveya otomatlar iizerinden işleticisine ödenen depozito

ücretine konu edilen ilgili ambalajların mülkiyeti Ajansa geçmiş olur.

(20) Ajans tarafindan iade noktaları/merkezleri ile doğrulama tesislerinin performanslannın

değerlendirilmesinde depozito bilgi sistemi kayltlan esas alınrr. Bunlarla yapılacak sözleşme

ve protokolleİ ile teşvik, yarüm, hibe gibi destekler ile hizmçt ücretleri için değerlendirme

kıiterleri Ajans taıafindan aynca belirlenir.
(21) Zorunlu depozito yönetim sistemine tabi ambalajlar tiiketiciler/kullanıcılardan

alınmasından doğrulanarak aynştınlrnaslna kadar siiıeç içerisinde atık olarak

değerlendirilmezler. Doğrulanarak aynştınlmış ambalajlann doğrudan at* işleme tesislerine
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geri kazanlm amaçh olarak gönderilmesi esastr.
(22) Depozito uygulamasl kapsamındaki boş ambalajlann ttiketicilerden/kullanıcılardan geri
alrnması, biriktirilme§i, toplanması, taşınmasl, depolanması, sayılıp anndınlması
/doğrulanması ve geri dönüştiiriilmelerinin sağlanması faaliyetlerinde bulunanlann,
faaliyetlerin eksiksiz olaıak yerine getirilmesini teminat altına alacak taahhütte bulunması
esastır.
(23) Piyasaya siiıenler taı,afindan, depozito uygulamalan kapsamında tahsil edilen ve Ajansa
ödemesi yapılan depozito ücretlerine ilişkin mali kayıtlann tutulmasl zorunludur. Ajansa
bildirilen depozitolu ambalaj verilerinin doğruluğu ve güvenirliliği piyasaya siiren
işletrnelerin sorumluluğu ve teminatı altındadır. Bakanhk veiveya Ajans bu verilerin
doğrulanmasına yönelik aynca işlem tesis edebilir, ilave idari ve mali tedbirler belirleyebilir.
(24) Ajans tarafindan, piyasaya siirenlerce bildirilen depozitolu ambalaj verileri ile doğrulama
tesislerince bildirilen depozitolu boş ambalaj verilerinin karşılaştırmalı olaıak
değerlendirilmesi sonucurıda oluşturulan performans göstergeleri doğrultusunda sistemin
yönetimine ilişkin olarak ilave idari, mali ve teknik diizenlemelerde bulunulabilir, tedbirler
alınabilir.
(25) Depozito yönetim sisteminde yer alan tiim taraflar, uygulamanın her aşamasında çevre ve
insan sağlığını koruyacak gelekli tedbirleri alınakla yükiimlüdür, Taraflar depozito yönetim

sistemi kapsamındaki faaliyetleri için ilgili diğeı mevzuat uyannca almalan gereken her tiirlü
imi almak zorundadırlar.
(26) Tehlikeli maddelerlç kirlenmiş ambalajlar için 9 uncu fıkrada yer alan hiiktim geçerlidir.

Bu fikraya konu ambalajlann toplanması, taşlnması ve yönetiminde ilgili atık yönetimi

mevzuatı hükümleri uygulanır.
(27) İade noktalannda/meıkezlerinde kullanılacak otomatik makinalann Ajans veya Ajansın
bu konuda yetki verdiği kurum,4<uruluşlaı tarafindan doğrulama özelliği teyit edilerek

lisınslandırılmış olması durumıuıda; bu makinalarca uygun bulunan ambalajlar doğrulama

tesislerinde doğrulanınış olarak kabul edilirler. Bu makinalanı kriterleri ve

lisanslandınlmalanna ilişkin usul ve esaslar Ajans tarafından aynca belirlenerek yayımlanır.

Sayfa 5 / 5



zoRUNLU DEpoziTo yöNnriır sisrnvri x.ı,rs.ı;vııwoari
AMBALAJLARIN sa.Ğr-ı,nrı,Sl GEREKEN xnirrnl,Bnr il,işriN

USIJL VE ESASLAR

l. röı,üı,ı
ciniş

Zorunlu depozito yönetim sistemi kapsamına alınan ambalajlann sisteme dahil olabilrnesi için
bu ambalajlar belirli boyut ve şekil gereksinimlerini karşılamah ve Tiirkiye Çewe Ajansı
tarafindan güvenilir biı şekilde "depozitolu ambalaj" olaıak tanımlanabilir olmahdır.
Taırmlamalar bu diizenlemede belirtilen esaslar çerçevesinde, ambalajlaruı/etiketin
i.izerindeki işaretlemeler ile ambalaj ve bileşenlerinin fızikseVyapısal özelliklerine göre

yapılacaktır.

Bu diizenleme ile, zorunlu depozito yönetim sistemi kapsamına ahnan ambalajlar ile bu

ambalajlann veya etiketin i.izerinde yer alacak işaretlemelerin ve barkodun sağlaması gerekJi

özellikler belirlenmiştir.

2. röı,Ünr

TANIM VE KISALTMALAR

(l) Bu düenleme metninde geçen;

a) Ajans: 24l|212020 taihli 7261 sayılı Kanun ile kurulan Türkiye Çewe Ajansını,
b) Ambalaj: Hammaddeden işlenmiş ürüne kadar, herhangi bir eşya veya malzemenin

üreticiden kullanıcıya veya tiiketiciye ulaştırılması aşamasında, taşlnması, korunması,

saklanmasr ve satışa sunulması. için kullanılan ve bileşenleri dnhil tiim malzemeleri,

c) Barkod: Göısel ve sayısal şifreleme ile oluşturulmuş, özel ekipmanlar ile
içeriğindeki bilgilere ulaşma imk6nı veren özel işareti,

ç) Depozito yönetim sistemi: Belirli bir depozito ücreti alınarak piyasaya sürülen

iiriiolerin tiiketimleri/kullanımlan sonrasında ambalajlannın iade alınarak depozito ücretinin

geri ödenmesine dayalı sistemi,
d) EAN barkodu: Bir üriiıiin GTIN'inin elektronik olarak tanrmlanması için kullanılan

sembolü,
e) GTIN (Global Ticari Üriin Numarası): Bir GTIN ön ekinden (ülke kodu), şirket

referans numarasından, üri,irı referans numarasından ve her bir öğeyi tanımlamak için bir

kontrol basamağından oluşan 8-13 basamaklı bir sayyı,
! Özel mürekkep: Sistem kapsamındaki farklı etiket yüzeylerine veya ambalajın

iizerine doğrudan uygulanabilir özellikte, depozito logosunun basımında kullanılacak,

sahteciliğin ve sistemin aldatılmaslnln zoılaştınlması için belirli doğrulama krİterlerine sahİP

olan Ajans tarafından onaylanmış baskr miirekkebini,

ifade eder
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3. BÖLÜM

AMBALAJLAR üzERiNDEri işanBrı,nnrnırrirnTr,oME
ı«jrnnr-,Bni

Depozito yönetim sistemine dahil bir ambalaj, iizerindeki veya etiketindeki işaretlemelerden
tanınıı. Düzenlemenin bu böltimiinde depozito yönetim sistemi kapsamındaki işaretlemelerin

çerçevesi çizilıniş olup depozito yönetim sistemine tabi bir ambalajda yapılacak
işaretlemelerde bu çerçevede hareket edilmesi zorunludw.

Ambalajın üerindeki veya etiketindeki işaretlemeler aşağıdaki unsurlardan oluşur:

1. Ambalajın depozito yönetim sisteminin parçası olduğunu simgeleyen bir [ogo,

2. Ambalaj için ne kadar depozito ücretinin ödeneceğini belirten yazı ve /veya işaret,

3. Ambalajın depozitoya tabi olduğunu açıkça belirten "depozitolu" kelimesi

3.A Genel Kriterler

(1) Ambalajlan işaretlerken beyaz bir arka plan ile işaretlerin kendileri arasında yeterli

kontrast olması sağlanır. Baskı profillendirilmeyecek, diiz baskı olarak uygulanacaktır.
(2) İşaretlemeler ambalajın veya birincil etiketinin iizerine ve diiz bir yiizeye doğrudan baskı

ile yapılır.
(3) İşaretlemeler, soyulabilen bir etikete, çoklu ambalaja, hediye kutusuna veya nakliye
ambalajı gibi depozito uygulamasrna tabi olmayan ambalajlara yapıştınlmamalıdır.
(4) Sisteme ait işaretlemenin yapıldığı alanda depozito yönetim sistemine yönelik bu

diizenlemede belirtilen işaretlemeler dışında başka hiçbir yazı, rakam, figiir vb. farklılık
oluşturulmaz.
(5) İşaretlemeler için baskı toleranslan Ajans tarafindan aynca diiaenlenebilir.
(6) İşaretlemeler, ambalaj dik konumdayken dikey dwacak şekilde yapılmahdır.

3.B Boyutlandırma ve Diğer Fiziksel Krilerler

(1) Depozito işaretlemelerinin yer aldığı beyaz arkı plan bölgesi 19,4 mm yiiksekliğinde ve

l8,8mm genişliğinde olacaklır. Depozito işaretlemelerini çeweleyen beyaz arka plan

bölgesinin dış kenannın depozito ve diğer işaretlemelere mesafesi en az 2 mm olmalıdır.
(2) Depozito logosu, işareti ve metinler; Ajans tarafindan belirlenen renkte, helvetica 1uvarlak
kalrn yazı tipinde minimum 6 punto olacaktır. Depozito işaretlemelerinin toplam gıafik

görüntiisü l4,8 mm genişliğinde ve 15,4 mm yiiksekliğinde olacaktır.
(3) Depozito logosu 1 1 mm genişliğinde olacak; 1ogo ile "Depozitolu" kelimesi arasındaki

mesafe 3 mm olacaktır.
(4) İşaretleme mümkitı olduğunca üst ve alta göre ambalajın ortasma yerleştirilmelidir,

ancak işaretleme bölgesinin tist kısml ambalajm altından en fazla 180 mm, en az 50 mm

uzakta olmalıdır.
(5) Bu maddede belirtilen boyutlar ambalaj hacmi ve tiiriine göre ölçeklendirilebilir.
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18.8 mm

Şekil l- Ambalaj/etiket üzerindeki işaretlemelere ilişkin ÖRNEK görünüm
(ambalaj hacmi ve türüne göre değişken)

3.C Depoziıo Logosu Baskı Kriterleri

(l) Ambalajlar iizerinde yer alacak depozito logosu için kullanılacak bask tekniği ile
kullanılacak miirekkeplerin teknik özellikleri Tiirkiye Çevre Ajansı tarafından belirlenir.
(2) Depozito logosunun basılabilmesi için Tiirkiye Çewe Ajansı tarafından
yetkilendirme/lisanslama yapılabilt. Depozito logosu basrmı için yetkilendirme/lisanslamaya

ilişkin hususlar Ajans tarafindan al"rıca belirlenir.
(3) İthal iirünlerde ve herhangi bir nedenle etiket veya ambalaj üzerine depozito logosu

uygulanamadığı durumlarda yaplştırma etiket kullarulabilir. Bu etiketler Ajans tarafindan

yetkilendirilıniş/lisaıslandnlmış işletmeler tarafından iiretilebilir ve bu etiketlerin iiıetimi
için ye&ilendirme/lisanslamaya ilişkin hususlar Ajans tarafindan aynca belirlenir.
(4) Depozito logosu kullanımmda Tiiıkiye Çewe Ajansı web sitesinde (http:l/tuca. eov.ırl)
paylaşılan vektörel çizimlerin esas alrnması gerekmektedir.

4. nöı,Ülı

AMBALAJLARDA BARJ(OD KULLANIM KRİTERLERİ

Depozito yönetim sistemine dahil bir ambalajın sistem tarafından tanımlanabilmesi için

gerekli esaslardan biri de sisteme uygrın barkod kullanımıdır. Düzenlemenin bu bölümünde

depozito yönetim sistemine tabi ambalajlarda kullanılacak GTIN ve EAN barkodlarına

yönelik kriterler belirlenmiş olup depozito yönetim sistemine dahil edilen ambalajlann bu

kriterleri sağlaması zorunludur.
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4.A Genel Kriterler

(1) Işaretlemenin bir parçasını oluşturan EAN barkodu ve GTIN, tiim işaretleme kategorileri
için her zaman mevcut GS 1 standartlannı karşılamalıdır.
(2) Üretici ve ithalatçılar gerekli GTIN'i GSl Türkiye'den alırlaı. GS1 ambalajlara benzersiz
(daha önce hiçbir iiriinde kullanrlmamış ve sadece Tiiıkiye depozito yönetim sistemi
kapsamında kullanılacak) bir Tiirkiye EAN barkodu ve benzersiz bir Tiirkiye GTIN'i atar.
Daha önce depozitosuz bir içecek ambalajı için kullanılmış olan bir barkod veya daha önce
depozitoya tabii bir ambalaj için kullan-ılrnış barkod bu sisteme düil edilen depozitolu içecek
ambalajı için kullanılamaz.
(3) EAN baıkodu ambalaja/etikete uygulanuken barkodun ışık bölgesinin boyutu için asgari
GTIN-1 2 sisteminin gereksinimleri karşılanmalıdır.
(4) EAN barkodu ve GTIN, soyulabilen bir etikete, çoklu ambalaja, hediye kutusuna veya
nakliye ambalajı gibi depozito uygulamasrna tabi olmayan ambalajlara yapıştınlmamahdır.
(5) EAN barkodu, EAN barkodundaki çubuklar ambalajın alt krsmına paralel (enlemsel)
olacak şekilde ambalajm iizerine ükey olarak yerleştirilmelidir.
(5) Barkod kullanımlan için GS1 Türkiye tarafindan yapılan diizenlemelere uyulması
gerelanektedir.

4.B Boyutlandırma ve Diğer Fiziksel Kriterler

(1) Barkodun konulduğu alanın arka plan renginde barkodun başına ve sonuna yeterince geniş
bir açıklık bırakılrnalıdır.
(2) EAN barkodu, mümkiin olduğu kadar, depozito işaretlemelerinin hemen yakrnına
yerleştirilııelidi. EAN barkodunun üst kenan, ambalajın
altmdan l80 mm'den fazla yukanda (ambalaj hacmi ve tiirtiıe göre değişken) olamaz. EAN
barkodunun alt kenan ile ambalajın alt krsmı arasında en az 50 mm (ambalaj hacmi ve ttiriine
göre değşken) açıklık olması sağlanır.

A DOGAL KAYNAK SUYU
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Şekil 2- Ambalaj/etiket üzerindeki barkod yerleşimine ORNEKLER
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5. BÖLÜM

AMBALAJLARIN FiziKsEL/yApIsAL xnirnnr,rni

5.A Ambalajın Formu ve Fiziksel Kriterleri

Depozito yönetim sistemine dahil bir ambalaj, ovaVyuvarlak (yuvarlanabilir) şekilde olmalı;
yuvarlanmayı engeller şekilde keskin köşelere süip olmamalıdır.

Depozito yönetim sistemine dahil cam, PET ve aliiminyum ambalajlar aşağıda belirtilen
fıziksel özellikleri karşılamalıdır:

5.A,1 Cam ambalailar
(l) En geniş dış çapı, 50-120 mm arasında olmalıdrr.
(2) Ambalaj bolu (kapak dahil), 130-380 mm arasında olmalıdır.
(3) Ambalaj ağnhğı <1,5 kg. olmalıdır.

5.A.2 PET ambalailır
(l) En geniş dış çapı 50-120 mm arasında olmalıdır.
(2) Ambalaj boyu (kapak dahil) 130-380 mm arasında olmalıdu

5.A.3 Alüminvum ambalailar
(1) En geniş dış çapı 50-100 mm arasında obıalıdu.
(2) Ambalaj boyu (kapak dahil) 80-200 mm arasında olmahdır.
(3) Aliirninyum malzemenin yoğunluğu (paket ağrlığı (g) / hacim (cl) oranı); 50 cl hacim altl

için 0-0.8 oranı arasında, 50 cl hacimden büyfüler için 0-0.4 oıanı arasında olmalıdır.

5.B Ambalajın Yapısal Kriterleri

Depozito yönetim sistemine dahil cam, pET ve alüminlum ambalajlar aşağıda belirtilen

yapısal özellikleri karşılamalıdr:

5,B.1 Cam ambalailar
(1) Üetim anında yapılan renklendirme haricinde boyanmamış olmalrdr.

(2) Opal ve kurşun camdan iiretilmiş olmamalıdır.
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Depozito yönetim sistemine dahil bir ambalajın sistem tarafından tanımlanabilmesi için belirli
fiziksel ve yapısal gereksinimleri karşılaması gereklidir. Di2enlemenin bu bölümünde
ambalajın formu ve fiziksel özellikleri ile yapısal özelliklerine ilişkin çerçeve çizilmiş olup
depozito yönetim sistemine tabi bir ambalajın bu özellikleri sağlaması gerekmektedir.

Bu böliimdeki "ambalajuı formu ve fiziksel kriterleri" başlığı altında yer alan özelliklerin
uygulamaya geçişle birlikte sağlanmış olması, "ambalajın yapısal kiterleri" başlığı altında yer
alan özellilCerin ise uygulama geçiş tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde sağlanması gereklidir.
Zorunlu depozito yönetim sistemi kapsamındaki iirün ve ambalajlara ilişkin geçiş tarihleri,
"Zorunlu Depozito Yönetim Sisteminin Kapsamrna İlişkin Usul ve Esaslar" düzenlemesi

çerçevesinde yiirütülecektir.



(3) Dış yüzeylerinde herhangi bir sabitlenmiş bileşen (sepet, file, plastik veya tekstil
lolıf,&aplama vb.), seramik bileşen, metal halka ve damga olmamalıdır.
(4) Kapaklannda alüminyum, plastik ve doğal mantar kapaklaı kullanılabilir. Porselen ve

kurşun kapaklar kullanılamaz.
(5) Yapışkanlı, futkallı psb etiketler kullanılmalıdır.

5.B.2 PET ambalajlar
(1) Üretiminde §adece PET malzeme kullanılarak üretilmiş olmalı, PP, PE, PLA tiiründe
plastiklerin kullanılmamış olması gerekmektedir.

(2) Renkleri şeffaf veya transparan aç* mavi olmalıdır. Metalik renkler kullanılmamalıdır.
(3) Kapaklannın HDPE veya PP malzemeden olmasl gerekmekte olup PS, PVC ve termoset

plastiklerden veya metal kapak kullanılmamalrdır. Şişeler üzerine yapılacak damgalamalar
için de aynı kısıtlamaya ululmalıdır. Metal kapak kullanırnı ancak Ttirkiye Çevre Ajansından
onay alınması halinde mümkiin olabilecektir.
(4) Tek katmanlı güvenlik şeritleri kullanılmalı; sadece Glaskin ve Bestpet kaplama ve

katkılar kullanilmalıdır. Renkli pet şişelerde bağlayıcı katman olmayan çok katmanlı
güvenlik şeritleri kullanılabilir.
(5) Kullanılacak etiketlerin OPP, PE, PP, PET ve kağıt malzemeden yapılnış olması
gerekmekte olup OPS, PVC ve metalik etiketler ile ağır metalik yapışttıma müekkepleri
kullantlmamalıdır. Metalik özellikli folyo etiketler ancak Ajanstan onay alınması halinde

miimkiin olabilecektir.
(6) Kullanılacak futkallann su veya alkali çözeltilerde çöziinebilir özelli}ie olması
gerekmekte olup reçine tiirü yapıştıncılar kullanılmamalıdır.

5.B.3 Alüminvum ambalailar
(l) Ambalaj üzerindeki etiket malzemesi kağıt, OPP, PE, PET malzemeden olmalı, bu

etiketlerin eı fazla +70'c'de ykandığında çftabilir özellilıie olrnasına uygun tutkallar

kullanılmahdır.
(2) Kullanılacak tutkallann su veya alkali çözeltilerde çözünebilir özellikte olması

gerekmekle olup reçine tiirii yapıştıncılar kullanılmamalıdır.
(3) Ambalaj yiizeyine yapılacak giydirmeler için kullanılacak manşon malzemesi PE, OPP,

PET olmalıdır.
(4) Ambalaj yiizeyi asgari piiriizsiizliikte olmalı barkod/karekod/logo okumalannı

zorlaştıracak yiizey kabalıklan olrnamalıdır.
(5) Depozito logosu ambalajm pürüzsüz bir yiizeyinde olmalıdır. Ambalajın kapağında,

altında veya kenannda sisteme dair işaretleme olmamalıdu.
(6) işaretleme için etiketleme yapılmaması durumunda işaretlemeler ambalajın üzerine

kabartma veya baskı ile yerleştirilecektir.
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Şekil 3- Cam ve PET ambalajlara ilişkin ÖRNEK boyutlandırma kriıerleri
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zoRtJNLu DEpoziTo yöNETiM sisTEMiNiN KArsAMINA iı,işxiN
USUL VE ESASLAR

1. röı,üır

cinjş
2872 sayılı Çeıre Kanununun Ek 12'nci maddesinde Çewe, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanlığınca belirlenecek ambalajlar ve ürtinler için depozito uygulamasınrn zorunlu tutulacağı

ve depozito sisteminin uygulanmasına yönelik usul ve esaslann Bakanlıkça çıkanlacak
yönetmelikle belirleneceği diizenlenmiş olup Bakanlık tarafindan yayımlanan 261612021 1onili
ve 31523 sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ıIe de 11112022 tarihinden itibaıen
depozito yönetim sistemine katrlım zorunluluğu getirilmesine yönelik değerlendirme ve
di.izenlemelerin Tiirkiye Çewe Ajansı tarafindan yapılacağı hiikiim altına alınmıştır.

Tiirkiye Çevre Ajansı tarafından zorunlu depozito yönetim sistemine katılım zorunluluğu
getirilmesinde; ambalajın tiirü ve kullanım özellikleri, piyasaya arz koşullan ve zorunlu

depozito uygulamalannın altyapısı ve işletim esaslan dikkate alınmaktadrr.

Bu düzenleme ile, Illl2022 tarihinden itibaren zorunlu depozito yönetim sistemi kapsamına

alırıan ambalajlar ve iiriinler ile bu ambalajlı iiriinler için uygulama süreçleri belirlenmelılediı.

2. BÖLÜM

TANIMLAR

(1) Bu diizenleme metninde gegen;

a) Ajans: 24112/2020lat'ıhli 7261 sayılı Kanun ile kurulan Tiirkiye Çewe Ajansını,
b) Ambalaj: Hammaddeden işlenmiş tirüne kadar, herhangi bir eşya veya malzemenin

i.iteticiden kullanıcıya veya t'riketiciye ulaşhnlması aşamasında, taşınması, korunması,
saklanması ve satışa sunulması için kullanılan ve bileşenleri d6hi1 tiim malzemeleri,

c) Bakanlık: Çeıre, Şehircilik ve İkıim »egişikliği Bakanlığıru,

ç) Depozito Bilgi Sistemi: Zorunlu depozito yönetim sistemi kapsamrndaki depozito

uygulamalanna ilişkin bildirimlerin ve veri akrşrnın geıçekleştirileceği, depozito yönetim

sistemi düilindeki tiim siirecin takip ve kontroliiniin sağlanacağı yazılım sistemini,
d) Depozito Yönetim Sistemi: Belirli bir depozito ücreti alınaıak piyasaya siirülen

iiriiıılerin tiiketimleri/kullanımlan sonrasrnda ambalajlannın iade alınarak depozito ücretinin
geri ödenmesine dayalı sistemi,

e) Tek kullanımlü ambalaj: Kullanımı sonrasında yeniderı/tekrar aynı amaçla kullanımı
uygun olınayan ambalajlan,

! Ürtın: Zorunlu depozito yönetim sistemi kapsamııa alınan ambalajlarla tiiketici
ve/veya kullanıcılaıa iletilen, sistem kapsamındaki içecek/gıda"i eşya/malzemeyi,

g) Piyasaya arzlsiirme: Ürünlerin tedarik, dağıtım veya kullanım amacıyla bedelli veya

bedelsiz olarak piyasada yer alması için yapılan faaliyeti,

ğ) Piyasaya siiıen: 27111/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan

Mesafeli sözleşmeler yönetmeliği kapsamındaki mesafeli sözleşmeler ile yapılan satışlar da
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d6hil olmak iizere, satış yöntemine bağh olmaksızın zorunlu depozito yönetim sistemı
kapsamındaki iiriinlerini piyasaya arz edenleri, iireticisi tarafindan doğrudan piyasaya arz
edilmeyen ürünler ile üriiııı ambalajı üerinde adını velveya ticari markasınr kullanarak piyasaya
arz eden gerçek veya tiizel kişileri, iirünlerin iireticilerinin Türkiye dışında olması halinde ise
bu iireticiler taraftndan yetkilendirilen temsilciyi velveya ithalatçıyı,

h) Satış ambalajı: Üriirılerin kullanıcı veya tfüeticilere ulaştınlmasurda en kiiçfü satış

birimi oluşturmaya uygun olarak yapılan, iirünle doğrudan veya kısmen temas halinde olabilen
ambalajlar ve bunlann orijinal parçalannı (satış birimini tamamlamak için gereken diğer
ambalaj bileşenlerini örneğin, kapak/mantar/tıpa, etiket, zımba teli gibi),

ı) Satış noktası: Elektronik ortamlar da dAhil olmak üzere, toptan velveya perakende

olarak mal veya ürün teslimini yapan mağaza, market ve benzeri sahş yeılerini,
ifade eder.

3. BöLüM

KAPSAMA İr-İŞrİN E SASLAR

4, BÖLÜM

KAPSAMIN UYGULANMASINA İİ,İŞrİX ESASLAR

Depozito yönetim sistemine katılım
siirülmelerine ilişkin siireç Tiirkiye
çerçevesinde yürütiilecektir.

(1) Tek kullanımhk satış ambalajlanyla piyasaya siirülen Ek-2,de tanrmlı ürünleri (insani

tiiketim amaçlı içeceVgıda) piyasaya süenler ile bu iirünleri tiiketicilereİkullanıcılara sunan

satış noktalannın Tüıkiye Çewe Ajansına kaylt olmalanna yönelik işlemlerin başlama tarihi

1l1l2022'dir. Ek-2'de 4. sınrf olarak tanlmlı iirtirıler için kayıt işlemlerine ilişkiı süreç Ajans

tarafindan aynca duyurularak işletilecektir. Kapsamda yer alan ambalajlı ürünlerin piyasaya

siirülmesi için piyasaya siirenler tarafindan onay ahnmasma yönelik işlemler ise bu böliirnün

ikinci fikrasında belirtilen süreçler ile uyumlu olarak Türkiye Çewe Ajansı uhdesinde
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zorunluğu getirilen ambalajlı iirünlerin piyasaya

Çewe Ajansı tarafindan belirlenen usul ve esaslar

(1) Zorunlu depozito yönetim sistemi, insani t'riketim amaçlı olarak iiretileıek Ek-l'de verilen

ambalaj sınıflannda yer alan tek kullanımlık ambalajlar ile piyasaya siirülen Ek-2'de tanımlı
iiriin sınıfl annı kapsar.

(2) Bu diizenlemenin Ek-l'inde yer alan ambalajlann tanımlanması ve ambalajın malzeme

cinsinin değerlendirilerek ambalaj tiirlerinin belirlenmesinde Çewe, Şehircilik ve lklim
Değişikliği Bakanlığı üdesinde olan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hiikiimleri
gözetilecektir.

(3) Ambalajlı olarak piyasaya sürülen ürünleıe yönelik düzenlemeler ile kapsama alınan ürün

tanımına uymayanlar ve brırılanı ambalajları bu dijzenlemenin kapsamı üşındadır. Bu
düenlemenin Ek-2'sinde yer alan ürünlerin tanımlanmasında Tanm ve Orman Bakanlığı

uhdes.inde olan Tiirk Gıda kodeksi düzenlemeleri ile sağlık Bakanlığ üdesinde olan

171212005 tarihli ve 25730 sayılı İnsani Tiiketim Amaçlı Sular Hakknda Yönetmelik ve

1l|2l2oo4 tarihli ve 25657 sayılı Doğal Mineralli Sulaı Hakkııda Yönetmelikte yer alan

hükiimler gözetilecektir.



yürüti,ilen Depozito Bilgi Sistemi iizerinden gerçekleştirilmeye başlanacaktıı. Piyasaya sürme
onayı alınmadan piyasaya arzı gerçekleştirilen ambalajlı iirünlerin piyasaya süıenleri ile bu
ambalajlı iiriin-leri satan satış noktalan hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu uyannca işlem tesis

edilecektir,

(2) Bu diizenlemenin Ek-l ve Ek-2'sinde;

a) 1.,2. ve 3. sınıf olarak tanlmlt ambalajlarla piyasaya arz edilecek l. sınıf olarak
tanımlı iiriinlerin piyasaya siirenleri tarafindan; |l7l2022 tarihi itibari ile Tiirkiye Çewe Ajansı
kayıt sistemi üzerinden piyasaya sürme onayı sürecini başlatmalan ve onay almış ambalajlı
iiriinlerini 1 l 1 12023 tarihinde piyasaya siirmeye başlamaları,

b) I.,2. ve 3. sınrf olaıak tanrmh ambalajlarla piyasaya arz edilecek 2. sınrf olarak
tanımh iirtinlerin piyasaya siirenleri tarafından; |l|/2023 tarihi itibari ile Tiirkiye Çeıre Ajansı
kayıt sistemi iizerinden piyasaya siirme onayı sürecini başlatmalan ve onay alrnış ambalajlı
iirtinlerini I 17 12023 tarihinde piyasaya siirmeye başlamalan,

c) l., 2. ve 3. sınrf olarak tanrmlı ambalajlarla piyasaya arz edilecek 3. sınrf olarak
tanımlı iirünlerin piyasaya siirenleri tarafindan; l1712023 tarihi itibari ile Tükiye Çevre Ajansı
kayıt sistemi iizerinden piyasaya siirme onayı sürecini başlatmalan ve onay alrnrş ambalajlı
iiıri,iuılerini 1 17 12024 taflhnde piyasaya siiırmeye başlamalan,

ç) 4.,5. ve 6. sınıf olarak tanımlı ambalajlarla piyasaya arz edilecek 1., 2. ve 3. sınıfta
yer alan ilriinlerin piyasaya siirenleri tarafından; |l|l2024 tarihi itibari ile Ttirkiye Çeıre Ajansı
kayıt sistemi iizerinden piyasaya siirme onayı sürecini başlatmalan ve onay almış ambalajh
iiriiıılerini |l'7 12024 taihinde piyasaya siirmeye başlamalan,

zorunludur. 4. srnıfta yer alan iiriinlerin sistem dahilinde piyasaya siirülmelerine ilişkin
süreç Ajans tarafindan iiriin bazında yapılacak diizenlemeler ile aynca işletilecektir. Geçiş
wihlerine ilişkin tablo Ek-3'te yer almaktadıı.

(3) Piyasaya sürenlerin depozito yönetim sistemi kapsamında piyasaya siirme onayı almış

ambalajlı iirünlerini piyasaya sürmeye başladıklan tarih itibari ile, halihazırda piyasada olan

ambalajlı iiriinleri ile piyasaya siirülrnek iizere beklettikleri (ithalat işlemleri başlatılmış olanlar

düil) ambalajlı iiriinlerini 6 ay siire ile piyasada kullanabilmeleri (satıcılara ve tiiketicilere

sahşı) miimkiin olabilecektir. Satış noktalannda bu ürtinlerin t'ı,iketicilere satışı için ise süre

iiriitılerin raf ömrü kadardır. Bu süreleı sonunda, kapsama alınmış ambalajlı iirünlerden

depozito yönetim sistemine dahil olmayanlann piyasa içinde dewi, satışa konu edilmesi,

fiiketime/kullanıma sunulması şeklinde piyasada yer alması yasak olacalür.

(4) Zorunlu depozito yönetim sistemi kapsamına alınmış ambalajh iiriinleri piyasaya siirenlerin

sisteme düil olabilmek için Tükiye Çewe Ajansı tarafından yayımlanan "zorunlu Depoziıo

Yönetim Sisıemi Kapsamındaki Ambalajların Sağlaması Gereken Kriterlere İlişkin tJsul ve

Esaslar " diızeılemesinde yer alan hiikümlere uymaları gerekmektedir.

(5) Kapsama alııımış ambalajlı iiıriinleri piyasaya siirenler ile bu ambalajlı iiırtinlerin satıŞ

nokialannrn ve depozito yönetim sistemi düilindeki diğer taraflann, kayıt işlemleri ile ilgili
esaslar Tiirkiye Çewe Ajansı tarafından ayrıca belirlenecekiir.
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AMBALAJ SINIFLARI

Ek-l

Ek-z
Sayfa 4 / 8

Ambalaj
Sınıflarr

Ambalaj Türü Ambalaj Kapasitesi/IIacmi
Ambalaj Tanrmlaması Ambalaj Şekli

1 Cam 0,10 _ 3.0l L Şişe Dairesel/Oval
2 PET 0,10 - 3.0l L Şişe Dairesel/Oval

3 Aliiminl,iım 0,10 - 3.0l L Şişe/ Kutu Dairesel/Oval
4 HDPE 0,10 - 3.0l L Şişe/ Kutu Dairesel/Oval
5 Kompozit 0,10 - 3.0l L Şişe/ Kutu Dairesel/Oval
6 Diğer 0,10 - 3.0l L Şişe/ Kutu DaireseVOvaI



ÜRÜN SINIFLARI

U rün 1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf

içeceV
Gıda

o Alkolsiiz içecekler
(kola, aromalı ve/veya

meyveli içecekler, aromalı
ve/veya meyveli doğal
mineralli içecekler,
aromalı su, tonik, diğer
meşrubatlar vb.)

.ıçme ve kaynak sulan
o Doğal mineralli sular
o Aromatize edilmişler dahil

alkollü ve alkolsüz biralar
. Malt içecekleri
o Enerji içecekleri
. sporcu içecekleri

o Meyve oranı
altında olan
suları/nektarları

%50 ve
meyVe

.Meyve oranı %50'nin
üstiirıde olan meyve
sulan /nektarları

.süt ve içilebilir
özellikteki süt ürünleri

ıŞaraplar, distile ve
damltma yoluyla elde
edilen alkollü içecekler

ı Diğer/
tanımlanmamış
içecekler

.Diğer
tanımlanmamrş
gıdalar

slVl

Ek-3
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|.,z.w 3. sINıF AMBALAJLARLA piyAsAyA SURüLECEK ı. SINIF ün[rNlı,n içiN GEçiş TARİHLERi

1., 2. ve 3. sınıf
ambalajlar

l. sınıf ürünler
Ajansa kayıt
tarihi başlıngıcı

Ajanstan piyasaya
sürme onalı ahnması
işlemlerinin başlıyacağı
tarih

Onay almış ambalajh
ürünün depozito
yönetim sistemi
kapsamında piyasaya
sürülmeye başlanacağr
tarih

. Cam

. PET

. Alüminyum

o Alkolsiiz içecekler
(kola, aromalı ve/veya meyveli
içecekler, aromah ve/veya

meyveli doğal mineralli içecekler,
aromalı su, tonik, diğer
meşrubatlar vb.)

. İçme ve kaynak sulan

.Doğal mineralli sular

.Aromatize edilmişler dahil
alkollü ve alkolsiiz biralar

oMalt içecekleri
. Enedi içecekleri
. Sporcu içecekleri

|/112022 1l7l2o22 Ill12023
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1.,2.vE 3. SINIF AMBALAJLARLA piyASAyA süRüLECEK 2. SINIF ünüıNı_aR içiN GEçiş TARİHLERi

ı., 2. vE 3. SINıF AMBALAJLARLA piyASAyA SüRüLECEK 3. SINIF üRüNLER içiN GEçiş TARiHLERi

l., 2. ve 3. srnrf
ambalajlar

2. sınıf ürünler
Ajansa kayıt
tarihi başlangıcı

Ajanstan piyasaya
sürme onayı alrnması
işlemlerinin başlayacağ
tarih

o Cam
o PET
o Alüminyum

. Meyve oranı %50 ve altında olan
meyve suları,/nektarlan

Il1/2022 1/l 12023 1/7/2023

l., 2. ve 3.
srnıf
ambalajlar

3. sınıf ürünler
Ajansa kayıt
tarihi başlangıcı

Ajanstan piyasaya
sürme onayı alrnmasr
işlemlerinin
başlayacağı tarih

Onay almış ambalajlı
depozito

sistemi
piyasaya

ürünün
yönetim
kapsamında
sürülmeye
tarih

başlanacağı

. Cam
o PET
o Alüminyum

. Meyve oranı 0Z.50'nin üstiinde olan
melwe suları /nektarlan

o süt ve içilebilir özellikteki süt iirtinleri
ı Şaraplar, distile ve damrtrna yoluyla

elde edilen alkollü içecekler

|/|/2022 Il7l2o23 l/1/2024
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Onay almış ambalajh
ürünün depozito
yönetim sistemi
kapsamrnda piyasaya
sürülmeye başlanacağr
tarih



4., 5. VE 6. SINIF AMBALAJLARLA PiYASAYA SÜRÜLECEK l., 2. VE 3. SINIF ÜRÜNLER iÇiN cEÇİŞ TARiHLERİ

4., 5. ve 6.
sınıf
ambalajlar

l., 2., ve 3. sınrf ürünler

Ajansa
kayıt
tarihi
başlangıcı

Ajanstan
piyasaya
sürme onayı
ılrnmasr
işlemlerinin
başlayacağı
tarih

Onay almış
ambalajh ürünün
depozito yönctim
sistemi
kapsamında
piyasaya
sürülmeye
başlanacağı tarih

ı HDPE
. Kompozit
o Diğer

. Alkolsüz içecekler
(kola, aromalı ve/veya meyıeli içecekler, aromalı ve/veya

meyveli doğal mineralli içecekler, aromalı su, tonik, diğer
meşrubatlar vb.)

. İçme ve kaynak sulan
o Doğal mineralli sular
ı Aromatize edilmişlcr dahil alkollü ve alkolsüz biralar
oMalt içecekleri
o Enerji içecekleri
. sporcu içecekleri
. Meyve oranı oZ50 ve altında olan meyve suları/nektarlan

. Meyve oran-ı Yo5O'nin üstiinde olan meyve sulan /nektarları

o süt ve içilebiliı özellikteki süt iiriinleri
o Şaraplar, distile ve damıtma yoluyla elde edilen alkollü
içecekleı

ll112022 |/1l2o24 1l7/2024
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TURKIYE ZORuNLU DEPoZlTo YoNETlM SlsTtMl
BiLGi NOTU

Depozito Yönetim Sistemi, Çeıre, Şehircilik ve İlcim Değişikliği Bakanlığnca belirlenen ve
belirli bir depozito bedeli alınarak piyasaya siirülen iiriinlerin tiiketilmesi/kullanılması
sonrasmda oluşan boş ambalajlannın iade ahnması ve depozito bedelinin geri ödenmesine
dayalı bir sistemdir.

Depozito uygulaması, iirünlerin tiiketimleri/kullanımlan sonucunda at* haline gelneden gen
toplanıp tekıar hammadde olarak üretime kazandlnlınasını öngören döngüsel ekonomi ilkesini
esas almaktadır.

Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi en genel şekliyle;

Kapsama dahil edilen tek kullanımlık ambalajlann merkezi bir online veri sistemi
iizerinden kayıt altına alınması ve tek kullanmlık depozitolu ambalajın belirli lriterlere
uygun iiretilerek piyasaya arz edilmesi,
Sistemde kayıtlı/onaylı depozitolu boş ambalaj iade noktalanna/merkezlerine boş
ambalajlann teslim edilerek depozito ücretinin iade alınması, toplanması ve gerekiyorsa
sistemde kayıtlı/onaylı tesislerde doğulanması sağlanarak geri dönüşüm tesislerine
gönderilnesi,

siireçlerini içeren bir döngü ile malzemeyi yöneten kontrol[ü bir yönetim modelidir.

Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi, kullanımı sonrasında yeniderı/tekar aynı amaçla kullanımı

uygun olmadığından tek kullaıımlık ambalaj olarak tanırnlaıan ambalajlann (içecek

ambalajlan öncelikti olmak iizere) yönetimi için kullanılan meıkezi bir yönetim modeli o[up,

yeniderı,/tel«ar kullanıma uygun olan ambalajlara yönelik depozito uygulamalan ise piyasaya

siirenler tarafindan kurulan gönüllülii4< esasına dayalı yönetim modeli ile yürütiilmektedir.

ülkemizde 32 milyon toıı/yl civarırıda katı atık oluşmakta olup bu atığın ağırlıkça yaklaşlk
%25'i geri dönüştiiriilebilir ambalaj aüklanndan ibarettir. Geri dönüştiiriilebilir ambalaj atıklan
içerisinde ise ağırlft bazında %5_10 tek kullanımhk içecek ambalaj ahğı bulundugu bilinmekle
birlilıte içecek ambalajları hacimsel anlamda toplam geri dönüştiiriilebilir alık|aın%o20,25 gibi
önemli bir kısmrnr oluşüırmaktaür.

Ülkemizde ambalajlı içeceklerin tiiketilmesi sonucunda ortaya çıkan tek kullanrmlık içecek

ambalaj larının;

ı, Özellikle büytik/gelişmişimetropol şehir merkezleri dışında (kırsal alanlar,

pikniVmesire alanlan, orman ve sahiller, köy ve kasabalaı, ulaşım güzergahları vb,

yerler gibi) atıklann ayn toplanmaması./toplanamamasından kaynaklı çevresel kirliliğe
ve ekonomik kayba yol açtığ,
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Maddi değeri yiiksek olan plastik ve metal içecek ambalajlarınrn verimli bir şekilde
toplanamaması yanrnda toplananlann da yeterince temizikaliteli olmaması nedeni ile bu
malzemelerin ekonomik değerlerinde büyiik kayıp yaşandığı,
Maddi değeri olmasa bile çevresel kirlilik o1uşturan ve doğal kaynaklanmızın ve
madenlerimizin ihtiyaç dışı tiiketilmesine yol açan cam içecek ambalajlannın ise
neredeyse toplanamadığ ve doğada veya belediyelerin atık depolama sahalanıda
gömüldüğü,

görülmektedir. Bu durumun biı sonucu olarak da yurtiçi atık toplama maliyetlerinin yfüseldiği,
geri kazanılabilir atık ithalatında artış gözlemlendiği ve ülkemizde kurulan toplama -ay.ftna,
geri dönüşiim/kazanım gibi biıçok atık işleme tesisinin atıl duruma düşttigü görülmektedir.

Atık kompozisyonu içinde yer alan değerlendirilebilir kaynaklann en etkin şekilde geri
kazanılrnası hem çeıresel hem de ekonomik açıdan birçok fayda sağlamaktadır. Bu atıklar yeni
iirtiüı{erin iiretiminde hammadde olarak kullanılabilmelerinin yaıu sıra eneıji ihtiyacını
gidermek amacıyla da kullanılabilirler. Yenilenen diinyada bu atrkların nasıl ve ne amaçla
değerlendirildiği büyi,ik önem kazanmıştır. Tiirkiye'de de sıfir atık uygulamalanyla
yaygınlaştınlmaya çalışılan ve diğer diiıya ülkelerinde de etkin olan döngüsel ekonomi
konsepti kapsamında geri dönüştiiriilebilen malzemeler atık değl hammadde olarak
nitelendirilnektedir. Bu kapsamda özellikle geri dönüştiiriilebilir yapıdaki materyallerin (cam,
plastik, metaValiiminyum, kAğıt/karton) evsel kaE atıklar ile kanşmadan kaynağnda ayn ve
temiz toplanması önem arz etrnektedir.

Geri dönüştiiriilebilir materyallerin temiz toplanması amacıyla ikili toplama, atık kumbarası
yerleştirme gibi bazı uygulamalar denenmiş fakat il kalitede malzemeler için yüksek geri
toplama oranlan yakalanamamıştır. Dünyada bu tiir ambalajların temiz ve iyi kalitede
toplanması için uygulanan birçok metot mevcut olmakla birlikte Depozito Yönetim Sistemi bu
metotlardan en etkili olanrdr ve içecek ambalajlan özelinde yaklaşık 40 ülkede
uygulanmaktadır.

Depozito Yönetim Sistemi, başanlı bir toplama sistemi oluşturmak ve toplama miktarlannı
yiikseltınek amacıyla bilhassa toplanmasında zorluk yaşanan ve atık durumuna geçtiğinde çevre
ve insan sağlığı iizerinde olumsuz etkileri olan malzemelerin toplanması için kullanılan etkiı
bir araçtır.

Zorunlu Depozito Yönetim Sisteminin kapsamı tek kutlanımlık ambalajlara (içecek ambalajlan
öncelikli olmak iizere) yönelik olup yeniderı/tekıar kullanılabilir ambalajlara yönelik depozito
uygulamalan ise gönüllü olarak yiirütiilmektedir.

Diinya iizerinde tek kullanımlık ambalajlara yönelik uygulanan depozito sistemleri

incelediğinde en yaygln olarak içecek ambalajlan için uygulandığı görülmektedir. Içecek

ambalajlan gi.iııdelik hayatta kullanımlan çok yaygın olan, çok hız|ı atığa dönüşen ve yaygın

çevre kirliliği oluşturan bir gnıp olup aüklannın kontrol altına alınmasrnr sağlayacak sistemi

oluşturmak oldukça önemlidir.

Ülkemizde de, insani tiiketim amaçlı içeceklerin piyasaya sürülmesinde kullanılan cam,

polietilen teraftalat (pET) tiiriinde plastik ve alüminyum tiiründe mçtal malzemeden yapılmlş

ol- o,1 ı, ile 3 L arasındaki tek kullanımlık satış ambalajlannın Zorunlu Depozito Yönetim

Sistemi kapsamına alınmasr öncelitli olarak planlanmakta olup kapsama dahil edileoek iirünler
ve ambalajlar Ajans tarafindan çıkanlacak bir diizenleme ile aynca yayımlaıacaktır.
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Zorunlu depozito yönetim sisteminin kapsamına tek kullanımlık satış ambalajlan düil olup
yeniderı/tekrar kullanılabilir ambalajlar için depozito sistemi uygulamalan Çevre, Şehircilik ve
İtllm Oegişitligi Bakanlığınca 29l612020 taihinde yayımlanan "YenideniTekar Kullanılabilir
Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalanna İlişkin Usul ve Esaslar" çerçevesinde
Bakanlıkça ve bildirim işlemleri ise Bakanhğın Lıttps://ambalaidepQzilo.cşbgo_ylılqgin adresi
üzerinden yürütiilmeye devam etmektedir.

İçecek ambalajlannın yanı sır4 atığa dönüştiiğiiıde toplanmasında sıkrntı yaşanan ve bu
modelle yönetilmeye uygun diğer ambalajlar ile bazı iirünlerin (pil, elektrikli elektronik eşyalar,
lastikler, akiimülatörler gibi) eklenerek depozito uygrılamasrrun genişletilmesi de söz
konusudur.

Bu sistem, kapsamda yer alacak ambalajlan piyasaya siiren işletmeleri, bu ambalajlann satış
noktalannr (otel, restoran, kafeterya vb. yerler dahil), ttiketicileri, boş ambalajlann toplandığı
/ depolandığı / taşındığı i do$ulanüğ / geri dönüştiirüldüğü noktaları,/ araçlan/ merkez|eııJ
tesisleri kapsar ve kapalı bir sistem döngüsiirıde yönetir.

Ulusal ölçekte Depozito Yönetim Sisteminin kurulması ve işletilmesine yönelik genel ilke ve

esaslan belirleyerek si.irdiirülebilir bir sistem oluşturulması amacıyla 2020 yı[ı sonunda Tiirkiye

Çewe Ajansı kurularak çalışmalara başlanmıştır.

Depozito yönetim sistemi uygulamalanna yönelik olarak mevzuat diizenlemelerinin ilk aşaması

26 Hazian 2021 tarihinde yayımianan Ambalaj Atıklaıınrn Kontrolü Yönetmeliği ile

gerçekleştirilmiştir. Büse konu Yönetmelikle, depozito yönetim sisteminin uygulanmasına

ilişkin usul ve esaslann Türkiye Çerıre Ajansı tarafından belirleneceği ve Ajansın "depozito

sistem yöneticisi" olarak faaliyet gösteıeceği belirtilmiş; zorunlu Depozito yönetim sistemi

uygulamalarına llll2022 tarihinden itibaren başlanılması esası diLenlenmiş; depozito yönetim

sistemine yönelik değerlendirme ve diizenlemelerin Türkiye Çewe Ajansl tarafından yapılacağl

belirtilmiştiı.

Tiiıkiye Çewe Ajansı tarafından, 2021 yı|ı, itibariyle depozito yönetim sistemi uygulamalanna

ilişkin alğapı hazrlıkları siirdiirülmekte olup; depozito uygulamalanna yönelik kamuoyunda

farkındalık ve bilinç oluşturma-tanıtım çalışmalannın gerçekleştirilmesi, depozito yönetim

sistemi uygulamalan altyapısınrn oluşturulması aşamasında ulusaUyerel özellikler dikkate

alınarak idari hususlann belirlenmesi ve yine ulusal/yerel özellikler dikkate alınarak teknik

dtizenlemeler yapılması hususlannda çalışmalar yürütiilmektedir.

Bu kapsamda;

o zorunlu depozito yönetim sisteminin kapsamına ve kapsamın uygulaırmasma,

ı Kayt işlemlerine ve kayt prosediirüne,

. kapsama alınan ambalajlaı ile bu ambalajlarırı veya etiketinin üerinde yer alacak

işaretlemelerin ve barkodun sağlaması gerekli özelliklere,
o sistemin mali hususlanna,

ı sistemin genel ilke ve e§aslanna,
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zonu tu DEPozİTo YÖııETiM slsTEMİıü[ GEçİş ÜtxEMİzDE NE ZAMAN
GERçEKtEşEcE|(?

. sistem içerisindeki iziıı./onay ve yetkilendirme siireçlerine,

ilişkin hususlar başta ofuıak iizere sistemin kurulum ve işletilmesine yönelik tiim hususlar Ajans
tarafindan belirlenecek diizenlemeler doğpltusunda yürütiilecektir.

Ülkemizde tek kullanımlık ambalajlaıa yönelik zorunlu depozito uygulamasına geçiş 2872
sayıh Çewe Kanunu ile diizenlenmiş olup bu kapsamda Çewe, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanlığının belirleyeceğ ambalajlar ve üriinlğ için depozito uygulamasrnın 1/112022
tarihinden itibaren zorunlu tutulacağı hiikme bağlanmıştır.

Bu çerçevede, süreç sistem dahilindeki fırmalann başvurulannm alınması ile başlamış olup
Tiirkiye Çevre Ajansınrn bu konudaki duyuru ve diizenlemeleri doğultusunda aşamalarla
devam edecektiı.

Bu kapsamda da, Ajans tarafından zorunlu depozito yönetim sistemi uygulamalanna yönelik
olaıak Entegre Çewe Bilgi Sistemi i,.izerinden girişi sağlanan Depozito Bilgi Sistemi 1lll20z2
tarihi itibariyle faaliyete alınmış olup bu sistem iizerinden "piyasaya süren", "satış noktası" ve
"hem piyasaya siiıen hem satış noktası" konumundaki fırmalann başvurulan alınmaya başlamış
ve uygulamanın kullanımına ilişkin bir kılavuz da hazırlanarak gerekli bilgilerle birlikte
htEs://fuca.gov.trl adresi iizerinde yayınlanmıştır.

Sistem merkezi bir yapı üerinden (Tiirkiye Çewe Ajansı) yönetilecek olup operasyonel
faaliyetlerin bölgesel olması planlanrrıaktadır. Sistemin kapsamı, yiiktimlüliikler, ambalajların
sağlaması gereken kriterler, yetkilendirmeJisanslamaya ilişkin hususlar, mali hususlar, izleme
ve denetim kriterleri Ajans tarafından belirlenerek yayımlanacaktr.

Depozito yönetim sisteminin sürdiirülebilirliğinin sağlanması ile sistemin denetim
mekarıizmasrnın etkinliğ ve izlenebilirliğinin sağlanması açılanndan bilişim altyapısı oldukça
önemli bir husustur. Bu bilişim altyapısı ile malzeme, veri ve para akışı kapah bir sistem

döngüsü içerisinde tek bir platform iizerinden yönetilebilir olacalıiır. Zorunlu Depozito
Yönetim Sistemi, kapsadığı tiim siireçlere ilişkin verilerin anlık olarak aktanlabildiği,
yönetilebildiği, takip edilebitdiği, gerekli raporlamalann yapılabildiği geniş kapsamlı bir
yazılım ağı olan veri sistemi üerinden yi.iırütiilecektir.

Zorunlu olarak uygulanacak depozito yönetim sisteminin kapsamına ve kapsamın
uygulanmasrna ilişkin esaslar, sistem kapsamına alınan ambalajlar ile etiketleme/işaretlemeye

ilişkin kriterler, kayıt işlemlerine ve kayıt prosedürüne ilişkin esaslar ve mali hususlara ilişkin
esaslar, sistemin işleyişine ilişkin hiikiimler içeren diizenlemelerle Ajans tarafindan

belirlenecek olup sistem kapsamında yer alan taraflar bu diizenlemelerde yer alacak hii&ümler

doğrultusunda haıeket edeceklerdir.

Süreç, depozitolu ambalajm Ajans tarafindan belirlenen kriterlere uygun üretilerek piyasaya arz

edilmesi ile başlayp boş ambalajın toplanarak geri dönüşüm tesislerine gönderilmesi ile biten

bir döngüde işlemekte olup aşağıda bu döngü içerisinde yer alan her bir aşama özetlenmiştir:

sayfa 4 / 10

zoRUNLU DEpozıTo YöN§TiM sısTEMiıloİ §ÜR§ç NAslt lştEVEc§x?

I

I

I



> PLYA|AYA SüREN FIRMALAR iÇiN süREç

Sistem kapsamında yer alan tek kullanımlık ambalajlı iiı,i.inleri piyasaya siirecek firmalar Ajans
tarafindan yiirütiilen Bilgi Sistemine kaylt olarak gerekli tiim bilgi ve belgeleri bu sistem
üzerinden iletecek ve piyasaya siirecekleri ambalajlan için Tiirkiye Çevre Ajansından onay
alacaklardıı. Piyasaya süen firma, ambalajlannın ve iizerinde/etiketinde yer alacak
işaretlemelerin Ajans tarafından geliştirilen standartlara uygun olmasıru sağlamalıdır. Bu onay
siireci ile piyasaya sürülecek ambalajlann Türkiye Çewe Aj ansı tarafindan belirlenecek
gereklilikleri (barkod, ambalajın/etiketin iizerine yapılacak işaretleme, ambalajın fiziksel
özellikleri gibi) sağlalıp sağlamadığ izlenerek gereklilikleri sağlayan ambalajlann sisteme
tanıtllması ve onay siireci tamamlanmlş olacaktır.

Piyasaya süren firma Ti.irkiye Çewe Ajansı tarafindan onay almrş ambalajlı içecekleri piyasaya
arz edebilecek ve piyasaya siirülecek ambalaj bilgisini Ajansa raporlayarak bu veri doğrultusunda
oluşacak depozito bedelini Ajansa ödeyecektir. Piyasaya siiren frrma sisteme aktarmış olduğu bu
depozito bedelini satış noktalanndan iirün satışı anında tahsil ederek başta ödemiş olduğu
depozito bedelini bu aşamada geri alacaktır. Piyasaya süren frrmanın aynca genişletilmiş iiretici
sorumluluğu kapsamında sistemde oluşacak maliyetlere katkı sağlaması beklenmekte olup bu

çerçevede de Ajans tarafından belirlenecek bedelleri ödemesi gerekmektedir.

> 5Ar,ş N2KTALARI lçlN sÜREç

Depozito Yönetim Sisterni kapsamındaki tek kullarumlil< depozitolu ambalajh iiıriinleri
satafü./sunan satış noktalan Ajans tarafindan yürüttilen Bilgi Sistemine kayt olarak gerekli tiim
bilgi ve belgeleri bu sistem üzerinden ileteceklerdir. Satış nolıiaları depozito ücretini ödeyerek
aldıklan ambalajlı iirünlerin satışını tiiketicilere depozito ücretini aynca alarak ve satış
belgesinde göstererek satacak ve bu aşamada da depozito bedelini geri almış olacaklardır.

_Satış noklalan depozitolu ambalajlann satışa sunulduğu yer olmasının yanl slra a}.nca

tiiketicilerden gelen boş ambatajlann iade edileceği noktalann oluşturulması konusunda

sisteme dahil olnak ve bu konuda gerekli altyapıyı oluşturmakla görevlidirler.

> TüKETiciLER lçiN sij REç

Tiiketiciler tarafından depozito ücreti ödenerek ahnan tek kullanımlık ambalajlı üriinlerin

tiiketimleri sonrasında oluşan boş ambalajlar, sistem kapsamında Ajans tarafindan belirlenen

depozitolu boş ambalaj iade noktaları/merkezlerine teslim edildiğinde bu ambalaja karŞllık

gelen depozito bedeli iade edilecektir. Dolayısıyla tiiü<etici de ödeniş olduğu depozito bedelini

bu aşamada geri almış olacaktrr. Tüketiciler bu sistemle siirecin içerisinde yer alarak atık

ayırma/toplama sistemlerine doğudan katılım sağlamış olacaklardır.

> DEPozlToLU BoŞ AMBALAJ lADE NoKTALARı lçlN sÜREç

Sistem kapsamında oluşturulan iade nolııalan/merke zleri tıiketicilerden gelen boş ambalajlann

teslim alındığı ve depozito bedellerinin iade edildiği noktalar olarak görev yapacak ve Ajans

taraftndan yürütiilen Bitgi Sistemine bu faaliyetlerini kayt edeceklerdir.

Bu noktalarda toplamanın manuel ya da depozito iade makineleri aracılığıyla gerçekleşmesi söz

konusu olacaktır. Depozito iade makineleri ile manuel toplama noktalarında kullanllacak el

terminallerinin belirli bir standardının olması ve Ajans veya Ajansın bu konuda yetki verdiği

kıırum/kuruluşlar tarafindan lisanslandınlması öngörülmektedir. Tüketicilerce getirilen ve
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kontrol edilip kabul edilerek (sistem üzerinden kayıt edilerek) alman boş ambalajlar geçici bir
siire depolanacak ve belirli aralıklarla Ajans tarafindan yetkilendirilrniş depozitolu boş ambalaj

taşıyıcılanna teslim edilecektir. Tfüeticilerce getirilen ambalajlann doğrulanmasmın ardından

Ajans tarafından depozito bedellerinin bu noktalara/merkezlere iletilmesi sağlanacaktır.

Depozitolu boş ambalaj iade noktalanna sistem kapsamındaki hizmetlerine karşılık Ajans
taıafından hizmet bedeli ödenmesi dahil çeşitli teşvik-destek mekanizmalan
oluşturulabilecelılir.

> DEPo/AKTARMA MERKEZLERI içlN sÜREç

Depo/aktarma merkezleri, sistem kapsamındaki iade noktalannda toplanan depozitolu boş

ambalajlann do$ulama tesislerine veiveya geri dönüşüm tesislerine aktanlmadan önce tek

noktada toplanması, böylece lojistik maliyetinden tasamıf edilmesi amacıyla depolandığını
nokalar olarak göıev yapacaklar ve Ajans tarafindan bu konuda yetkilendirileceklerdir.
Depo/aktarma merkezleri bu faaliyetleri kapsamında Ajans tarafından yiirütiilen Bilgı
Sistemine kayt olarak sistem kapsamında gerçekleştirdikleri faaliyetlerini kayt edeceklerdir.
Depo/aktarma merkezlerine sistem kapsamndaki hizmetlerine karşılık Ajans tarafından hizmet

bedeli ödenmesi dihil çeşitli teşvik-destek mekanizmalan oluşturulabilecektir.

> DEPozlToLU BoŞ AMBALAJ TAŞlYtctLARt lçiN sÜREç

İade noktalannda ve depo/aktarma merkezlerinde toplanan depozitolu boş ambalajlar bu

noktalardan Ajans tarafindan yetkilendirilmiş depozitolu boş ambalaj taşıycıları tarafından

belirli aralıklarla taşınarak Ajans tarafından yetkilendirilmiş dogrulama tesislerine velveya geri

dönüşiim tesislerine teslim edilecektir. Depozitolu boş ambalaj taşıyıcılan bu faaliyetleri

kapsamında Ajans tarafından yürütiilen Bilgi Sistemine kayıt olaıak sistem kapsamında

gerçekleştirdikleri faatiyetlerini kayt edeceklerdir. Depozitolu boş ambalaj taşıycılanna sistem

kapsamındaki hizmetlerine karşılık Ajans tarafından hizmet bedeli ödenmesi d6hil çeşitli
teşvik-destek mekanizmalan oluşturulabilecektir.

> D1ĞRULAMA TEslsLERl lçiN süREç

Doğrulama tesisleri Ajans tarafindan belirlenen kriterleri sağlayan yetkilendirilmiş tesisler

olarak depozito yönetim sistemi kapsamında faaliyet gösterecektir. Bu tesisler tarafindan, tesise

gelen ambalajlann doğrulanması, saylması, alrılması, temizlenmesi, balyalanmasl gibi

işlemler gerçekleştirilecek ve sonrasmda ambalajların geri dönüşüm tesislerine gönderilmeleri

sağlanacaktrr. Doğrulama tesisleri Ajans tarafındarı yi.irütiilen Bilgi Sistemine kayıt olarak

tesise gelen, doğrulanan, geri dönüşüm tesislerine iletilen ambalajlara ilişkin tiirn bilgi ve

gerekli belgeleri bu sistem iizerinden ileteceklerdir. Doğulama tesislerine sistem kapsamındaki

hianetlerine karşıtık Ajans tarafindan hizmet bedeli ödenmesi d6hil çeşitli teşvik_destek

mekanizmalan oluşturulabilecektir.

> AMBALAJ GERi DÖNÜŞÜM TEsisLERl içiN sÜREç

Ambalaj geri dönüşüm tesisleri, tesise kabul ettiği ambalajlan geri dönüşüm sürecine dahil

ederek yeni üriirılere,ihammaddelere dönüşmesini sağlayacak ve geri dönüşümünü sağladığı

malzemelere ilişkin bilgileri Ajans taıafından yiirütiilen Bilgi Sistemine kayıt olarak sistem
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üerinden Ajansa ileteceklerdir. Sistem dahilinde geri dönüşümü sağlanan malzemelerin tiiı:ii

ve miktanna göıe belirlenen hurda geliri ise sisteme gelir olarak aktanlacaktır.

> AMlALAJLl içEcEK [jRET|M 
'ANAyisiN 

E/sEKTÖRÜ NE ETKiLERl

Hali hazrda ambalajlı içecek tireticileri su için Sağlık Bakanhğı, diğer içecekler için ise Tanm
ve Orman Bakanlığı diizenlemelerine tabi olarak iiretim/piyasaya aız yapmaktadırlar.

Depozito Yönetim Sisteminin ambalajlı içecekler için hayata geçirilmesi ile birlikte, sistem

kapsamında yer alacak ambalajlı içeceklerin piyasaya sürülebilmesi/piyasada yer
alabilmesi (ithalatr dahil) için bu ambalajlar Türkiye Çevre Ajansı tarafından verilen
ambalajlı içecek bazlı iziıılonaya da tabi olacaktır. Ayrıca, depozito yönetim sisteminin

maliyetinin karşılanması noktasında da mali yiikümlülüğe (Geri Kazanım Katılım Pay
yüki,imlülüğü yerine geçecek bir diizenleme) tabi olacaklar; piyasaya siirdiikleri ambalajh

içeceklerin boş ambalajlannın tiiketicilerden toplanarak geri kazanılmasma yönelik
yühimlüliiklerini de Tiirkiye Çevre Ajansı üdesinde yürüteceklerdir.

Aynca, ambalajlı içecek iireticilerinin Tiiıkiye Çeıre Ajansından iin/onay alabilmeleri için
içecek ambalajlarının fiziksel ve görsel özelliklerinde, etiketlerinde ve etiket üzerinde yaptıklan

işaretlemelerde bir takım değişiklikler yapmalan gerekecektir.

Depozito Yönetim Sistemi kapsamına alınan ambalajlı içeceklerin Titkiye Çevre Ajansmın

onayı da olrnaksızın ( ilgili diğer kuruluşlann izirı./onaylanna ilişkin işlem haklan sakh kalmak

koşulu ile) piyasaya siirülmesi (ithalatı dAhi) ve tiiketicilere,4rullanıcılara satışı miimkiin

olmayacak, onaysız olarak piyasaya siirülmüş iiriinlerin piyasadan çekilmesi dihil idari para

cezası uygulanması söz konusu olacaktır.

> AMBALA|Ll lÇEcEK sATıŞ SEKTÖR[jNE ETKlLERi

Hali hazırda ambalajh içecek satışı yapılan yerler yerel idarelerden aldıklan işyeri açma ve

çahşma ruhsatlan ile faaliyet göstermeldedirler. Elektronik ortamda faaliyet gösteren işyerleri

ise Ticaret Bakanlığı üdesinde aldlklan izinlere istinaden faaliyet göstermektedirler. Depozito
yönetim Sisteminin hayata geçirilmesi ile birlikte, ambalajlı içeceklerin tiiketicilere sunulduğu

yerlerin (elektronik satış işlemleri düil) bu üriirıleri depozito ücreti tahsil ederek satmalan ve

tiiketiciler tarafüdan getirilecek boş ambalajları da geri alarak depozito ücretlerini tiiketicilere

iade gtmeleri için gerekli altyapıy kurarak Türkiye Çewe Ajansından gerekli izinleri almalan

gerekecektir.

Satış nolİalan tarafindan, iade noktalannın fiziki a§apılan ile işletim modelleri Tiirkiye

Çevre Ajansı tarafindan belirlen kurallara göre gerçekleştirilecek olup başta bu noktalar için

alan ayrılrnası dihil bu noltalarda görevli personel bulundurulması sağlanacaktır. Elektronik

ortamda satış yapan işletmelerin de satlşını geıçekleştirdiği depozito yönetim sistemi

kapsamındaki ambalajlı içecekler için boş ambalajlann iade alınması yöniinde sistem

kurmalan/katılmalan gerekecektir. Altyapının kurulması ve işletim için oluşan maliyetlenn

satış noktaları tarafindan karşılanması esas olmakla birlilrte Ttirkiye Çelre Ajansı tarafindan bu

maliyetlere yönelik olarak teşvik-destek mekanizmaları oluşnırulabilecektir,
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Depozito Yönetim Sistemi kapsamına alınan ambalajlı içeceklerin satışını gerçekleştiren

yerlerin depozitolu boş ambalajlann geri alındığı iadç nolıialan hizmetini sağlamamalan ve bu

konuda Tiirkiye Çewe Ajansının onay olmaksızın faaliyet göstermeleıi durumunda ambalajh

içecek satışının engellenmesi d6hil idari para cezası uygulanması söz konusu olacaktır.

> çEvRE YÖNETlM sEKTÖRIjNE ETKiLERi

Hali hazırda boş içecek ambalajlan tiiıketiciler tarafindan atık vasfi ile geri dönüşiim

kumbaralanna atllmakta ve bu atıklann ayn olarak toplanması ve geri kazanılması

sağlanmaktadır. Bu atıklann toplanmasr ve geri kazanımı konusunda faaliyet gösteren kişi ve

kuruluşlar Çewe ve Şehircilik Bakanlığndan aldıklan Çeıre Lisanslan kapsamında faaliyet

göstermektedirler.

Depozito Yönetim Sisteminin hayata geçirilmesi ile birlikte, depozitolu boş içecek ambalajlan

atık vasfina gelmeden üzerlerinde maddi değer taşıyan bir tiriirı/eşya vasfı ile özel yetkili kişi

ve birirnler tarafindan ttiketicilerden alınacak, biriktirilecek, toplanıp taşınacak, doğrulanarak

saylacak ve geri kazanrm tesislerinde işlenecektir. Dolaysı ile, depozitolu boş ambalajların

tiiketicilerden alınması, biriktirilmesi, taşınması ve doğrulanması faaliyetleri için Tiirkiye

Çewe Ajansından izin lyetki /yeterlilik alması zorunluluğu oluşacaktır.

Depozitolu boş ambalajlann tiiketicilerden alınması için oluşturulacak noktalar, yetkili

personelin kontrol, gözetim ve kayt işlemlerine dayalı manuel sistem Veya özel niteliklere

süip olarak depozitolu ambalajların tanımlanmasını, saylmasını ve fiziksel olarak işlenerek

depolanmasınr sağlayan özel güvenlik önlernleri olan otomatlara dayah otomatik sistem

şeklinde yapllanacak noktalar olacalılr. Manuel iade noktalannda toplanan depozitolu boş

ambalajlar yetkili taşıycllaı ile sisteme özgü kodlama ve kayt ile toplanaıak depolara ve yine

aynı sisteme özgü kodlama ve kayt ile Doğrulama Merkezlerine iletilecektir. Doğrulama

Merkezleri manuel sistem ile tiİketicilerden alınan boş ambalajlann tanımlanmasınr,

sayılmasını ve fiziksel olarak işlenerek geri kazanım tesislerine ulaştınlmasını sağlayan büyük

ölçekli otomatlara dayalı özel güvenlik önlemleri olan otomatik tesisler şeklinde

oluştıırulacaktır.

Depozitolu ambalaj İade NoktalanMerkezleri ve Doğrulama Merkezlerinin kurulmasr ve

işletimi için oluşan maliyetlerin sektördeki yatnmcılar taraflndan karşllanması esas olmakla

birlikte Tiirkiye Çewe Ajansı taıafindan bu maliyetlere yönelik olarak hizmet bedeli ödenmesi

d6hil çeşitti teşvik-destek mekanizmalan oluşturulabilecektir.

> ULU'AL ÜRET|M vE HlzMET SEKTöRüNE ETK|LERi

Depozito yönetim sistemi dahilinde oluşturulacak kurguda yer alan tiilıı taraflar için belirlenen

yeni sorumluluklar kapsamında yapılmasl beklenen yatınmlar için ulusal pazar kapasitesi

gelişim aşamasındadr

piyasaya sürülecek ambalajlarda yapılacak değişiklikler, bu ambalajlann test ve onay

işlemlerinin gerçekleştirilmesi, depozitolu boş ambalaj iade noktalan ile bu noktalarda

çalışacak personelin eğitim ve yetkilendirilmesi, vatandaşlann sistem hakkında

bilgilendirilrneleri gibi unsurlar yanında öze| standartlan süip otomatik iade
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noktaları/merkezleri ile doğrulama merkezlerinde kullanılacak olan ve hilihazırda yurtiçı
piyasada üretimi/ tedariği olmayan /sınırh olan otomatlann ithali teknoloji transferi-yurtiçinde
milli ve özgün olarak geliştirilerek ıiıetilmesi konulannda yenilikçilik ve girişimcilik fırsatlan

oluşarak yeni hizrrıet sektörleri ve yatnm ortamlan oluşturması beklenmektedir.

Depozito yönetim sistemi uygulamalannın yerel şartlara uygun opeıasyonlar ile yürütiilecek

olması nedeniyle bölgesel/illilçe bazlı işletme proje ve faaliyetleri ile yeni yahnm ortamlannm

oluşması beklenmektedir. Aynca, Depozito Yönetim Sistemi dAhilinde toplanarak

işlenmesinden elde edilen geri dönüştiiri.ilmüş ürünlerin piyasadaki kullanım imkinlanna bağlı

olaıak değerlerinin de artması beklendiğinden pet tiirii plastik, cam ve alüminlum şişelerin geri

dönüştiiriilmesi için faaliyet gösterecek geri kazanım tesislerinin kapasitelerinde ve sayılannda

artış beklenmekiedir.

Depozito Yönetim Sisteminin kurgulanması ve altyapısının oluşturularak hayata geçirilmesi

stirecindeki yeni ve yenilikçi yatınmlar, teknoloji nansferi ve yerlileşme hususlan için Tiirkiye

Çewe Ajansı taıafından standartlar oluşturularak ulusal kapasitenin oluşturulması çahşmaları
siirdiiı,ülmektedir. Tiirkiye Çewe Ajansı tarafindan saıayi işbirliği projeleri ile yeıli ve yabancı

yatınmcıların gerek sistemin uygulama sahasına çekilmeleri gerekse de sistemin altyapısını

geliştirme amaçlı ar-ge ve iiıetim faaliyetlerine dahil edilebilmeleri için yatınm ortamı

oluşturulması, çeşitli finansman kaynakları temiı edilmesi sağlanacaktır.

Depozito yönetim sistemine geçiş ile ilk etapta, Türkiye,de piyasaya siiı,ülen yaklaşık 20 milyar
adet içecek ambalajının temiz bir şekilde toplanp, tist kalitede hammadde üretmek amacıyla
geri dönüşiime gönderilmesi için gerekli altyapı kurulmuş olacaktır.

Hammadde yerine geri dönüşiiırn malzemesi kullanımı sonucunda oluşan tasamıf ve sürüm

azaltımı, ambalaj atıklarının diizenli depolama sahalannda bertaraf edilmemesi ile oluşan

emisyon aza|tımı, yerel yönetimlerin atık bertalaf maliyetindeki azalma sayesinde toplamda

üke ekonomisine yaklaşık 6 Milyar Euro katkı sağlaması beklenmektedir.

Uygulamanın başlangıcı ile birlikte gerek Depozito Yönetim Sistemi dAhilinde gerekse de daha

önce belirıenmemiş iş kollarınn ortaya çıkması ile birlikte Türkiye genelinde en az ,7 
500

kişiden başlamak iizere 12.000 kişiye kadar bir istihdam yaratacağı öngörülmektedir. Depozito

yönetim sistemi uygulamasının çevresel getirileri ise Tiirkiye ekonomisini destekleYecek ve

ithalatı azaltacak iionomik yansımalaİa sahip olacaktır. Zorunlu depozito yönetim sistemi

sayesinde atık plastik ithalatınm yaklaşık % 40 oranında azalacağl, bunun yanı sıra temiz olarak

toİlanacak *rİbuıu.lıar,n hurda bedeli uluslararası pazar fiyatlanna endeksleneceği için ikincil
hammadde ihlacatı noktasında da bir kazanç ortaya çıkacağı öngörülmektedir.

Aynca, bu uygulama ile;

* Tii,keticilerirı/toplumun atıklan at-kurtu1 davranışlannın öniine geçilmesi sağlanacak,

* Toplumun atık ayırma/toplama sistemlerine doğrudan katılımlan sağlanacak,

* Özellikle klrsal alanlar, piknik/mesire alanlan, ormanlar, deniz ve süiller, köy ve

kasabalar, ulaşım giizergahlan vb. yerlerde slklüla görülen atık şişelerden kaynaklanan

kirliliğin öniine geçilecek,
* Çeweyi korumak, hammadde israfinı önlemek, karbon emisyonlannı azaltmak,

tiıetimde ve lojistikte enerji verimliliğini arttırmak gibi katkılan ile Birleşmiş
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Milletlerin belirlediği 17 adet Sürdiirülebilir Kalkınma Amaçlannın 6 tanesine
doğrudan katkı sağlanmış olacak ve Tiirkiye'nin kiiresel si,irdürülebilir kalknma
eylemine katılımı desteklenecekıir.
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