Sayı : E-35889452-002.242
Konu : Türkiye Çevre Ajansının Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun
ODALARIMIZA ( 2020/264 ) SAYILI GENELGE
Üst kuruluşumuz Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanlığı’
nın 30.12.2020 tarih ve 54826179-170-E.490/210 sayılı genelgesinde:
“Çevre kirliliğini önlemek ve yeşil alanların korunmasına, iyileştirilmesine ve geliştirilmesine
katkı sağlamak, döngüsel ekonomi ve sıfır atık yaklaşımı doğrultusunda kaynak verimliliğini
artırmak; ulusal ölçekte depozito yönetim sistemi kurulmasına, işletilmesine, izlenmesine ve
denetimine yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere Türkiye Çevre Ajansı kurulmuş ve 30 Aralık
2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazetede Türkiye Çevre Ajansının Kurulması İle Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır.
Buna göre, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun “İdari nitelikteki cezalar” başlıklı 20 nci maddesinde;
“bb) Bu Kanunda geri kazanım katılım payına tabi olan ek (1) sayılı listede yer alan ürünlere
yönelik olarak;
1) Plastik poşetleri ek 13 üncü maddeye aykırı olarak ücretsiz verdiği veya Çevre ve Şehircilik
Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak plastik poşet verdiği tespit edilen satış
noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 15,16 Türk lirası, elektronik
ortamda satış yapanlara ise 3.000 Türk lirasından 30.000 Türk lirasına kadar,
2) Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak plastik poşetleri üretene, tedarik edene;
üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciye ve/veya
ithalatçıya 15.000 Türk lirası,
3) Geri kazanım katılım payına ilişkin belirlenen esaslara uymayanlara 1.500 Türk lirası, idari
para cezası verileceği”
dd) Ek 15 inci madde uyarınca yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapan
işletmelere altmış gün içinde yetki belgesi alınması için yazılı ihtarda bulunulacağı, yazılı ihtara
rağmen yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapan işletmelere 10.000 Türk lirası
idari para cezası verileceği,
ee) Ek 11 inci ve ek 12 nci maddelerde tanımlı depozito uygulamalarına yönelik Bakanlıkça
belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak;
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1) Depozitoya tabi ürünleri piyasaya sürenlere 20.000 Türk lirası, satış noktaları dâhil depozitolu
ürünleri kullanıcılara/tüketicilere sunanlara ise faaliyet alanının her metrekaresi için 15,16 Türk
lirası,
2) Depozito uygulaması toplama sistemine katılım sağlama yükümlülüğünü ve şartlarını yerine
getirmeyen satış noktalarına satış alanının her metrekaresi için 100 Türk lirası, idari para cezası
verileceği,
düzenlenmiştir.
2872 sayılı Kanun’un ek 12 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yapılan
değişiklikle Bakanlığın, belirleyeceği ambalajlar ve ürünler için depozito uygulamasını 1/1/2022
tarihinden itibaren zorunlu tutacağı öngörülmüştür.
Zorunlu depozito uygulamasına tabi tutulan ürünlerin üreticileri, ithalatçıları ve piyasaya
sürenleri ile depozito kapsamındaki ürünleri tüketicilere/kullanıcılara sunan toptan ya da
perakende satış birimleri; depozito sisteminin kurulması, işletilmesi ve izlenmesine yönelik idari,
mali ve teknik yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlü kılınmıştır.
2872 sayılı Kanun’a Motor yağları başlıklı Ek Madde -15 eklenerek, Motor yağı değişimlerinin
Bakanlıkça yetki verilen işletmeler tarafından yapılması veya atık motor yağlarının bu yerlere
teslim edilmesi zorunluluğu getirilmiştir. “
Denilmektedir.
Bilgilerinizi ve söz konusu Kanun’un titizlikle incelenerek ilgili esnaf ve sanatkarlara
duyurulması hususunu:
Gereği için rica ederiz.

e-imzalıdır
Mehmet GÜNDOĞAN
Genel Sekreter Yardımcısı

e-imzalıdır
Hüseyin AR
Başkan Vekili
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