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Depozito Bilgi Yönetimi Slstemi Hakklnda
Sektör Temsilcilerinin Bilgilendirilmesi

oDAIARA 2022/77 sAYıtı GEttELGE

ilgl:

rESKin 20/09/2022lar|h

ve 2022/88 sayılı genelgesi,

Çevre, Şehircilik ve lklim Değişikliği Bakanllğl Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığı'nın 16/09/2o22
yazlslnda,
Türkiye Çevre Ajansı tarafından Ulusal ölçekte Zorunlu Depozito Yönetim Sisteminin
tarihli
kurulması ve işletilmesine yönelik sürdürülebilir bir sistem oluşturulması amacıyla çalışmalar yürütüldüğü,
yürütülen çalışmalar doğrultusunda Depozito Bilgi Yönetim Sisteminin (DBYS) kurulması ve işletilmesi
Genel Müdürlüğü arasında yapılan
konusunda Türkiye Çevre Ajansı ile Darphane ve Damga
firmalar için "DBYS Ön Kayıt Ekranları"
işbirliği protoko|ü kapsamında Piyasaya Süren konumundaki^,4atbaası
hazırlanarak faaliyete alındığı ve Türkiye Çevre Ajansının web sitesi (https://tuca.gov.trl) üzerinden de
duyurusunun yayınlandığı belirtilmektedir.
Bu çerçevede, Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi kapsamında 0,1 litre ile 3 litre arasında hacme
sahip tek kullanımlık ambalajll ürünleri Piyasaya Sürenlerln Depozito Bilgi Yönetim Sistemine 0n Kaylt
işlemleri 05.09.2022 tarihj itibari ile başlamış olup,

piyasaya Sürenlerin

(piyasaya arz yöntemine bağlı olmaksızın, bir ürünü Yönetmelik
kapsamındaki ambalajlar ile paketleyen/dolduran,9erçek veya tüzel kişi, ü retici/d old u rucu tarafından
doğrudan piyasaya arz edilmemesi/sü rülmemesi durumunda ise ambalalln üzerinde adını ve/veya tıcari
markasını ku|!anan gerçek veya tüzeI kişi, üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından
yetkilendirilen temsilci ve/veya ithalatçl) 30.o9,2022 tarİhıne kadar ön kayıt işlemterinİ yapmaları

gerekmektedir.

Cam, pet ve alüminyum ambalajlı ve kapsam dah itindeki 0,1 litre ile 3 litre dahil ÜrÜn Grupları
. Alkolsüz içecekler (kola, aromalı velveya meyveli içecekler, aromalı velveya meyveli doğal
mineralli içecekler, aromall 5U, tonik, diğer meşrubatlar vb,)
o İçme ve kaynak suları

.

Doğal mineralli sular

. Aromatize edilmişIer dahil alkollü ve alkolsüz biralar

.

Malt iÇecekleri

o Enerji içecekleri

. sporcu içecekleri

o Şarapiar, distile ve damıtma yoluyla elde edilen alkollü içecekler
. Meünye oranı 9o5o ve altında olan meyve suları/nektarları

.

Meyve oranı 9o5O'nin üstünde olan meyve suları /nektarları

. süt ve içilebilir özellikteki süt ürünleri şeklinde belirlenmiştir,
Söz konusu duyuru ve,KULLANlCl GiRişi" pıatformuna http5://tuca,gov.trlduyuru/depozito,
bilgi_yonetim_sbtema-dbys_on-kayit-duyuİu5u/24 adresi üzerinden ulaşılabilmektedir,

Bilgalerinizi Ve ilgili esnaf ve sanatkarlarlmlzın 30.09.2022 tarihine kadar ön kaylt iŞlemlerinin
tamamlanma5ının sağlanması hususunda gereğini rıca ederiz.
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