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ZORUNLU DEPOZİTO YÖNETİM SİSTEMİNİN KAPSAMINA İLİŞKİN
USUL VE ESASLAR

1. BÖLÜM

GİRİŞ

2872 sayılı Çevre Kanununun Ek 12’nci maddesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanlığınca belirlenecek ambalajlar ve ürünler için depozito uygulamasının zorunlu tutulacağı
ve depozito sisteminin uygulanmasına yönelik usul ve esasların Bakanlıkça çıkarılacak
yönetmelikle belirleneceği düzenlenmiş olup Bakanlık tarafından yayımlanan 26/6/2021 tarihli
ve 31523 sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ile de 1/1/2022 tarihinden itibaren
depozito yönetim sistemine katılım zorunluluğu getirilmesine yönelik değerlendirme ve
düzenlemelerin Türkiye Çevre Ajansı tarafından yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Türkiye Çevre Ajansı tarafından zorunlu depozito yönetim sistemine katılım zorunluluğu
getirilmesinde; ambalajın türü ve kullanım özellikleri, piyasaya arz koşulları ve zorunlu
depozito uygulamalarının altyapısı ve işletim esasları dikkate alınmaktadır.

Bu düzenleme ile, 1/1/2022 tarihinden itibaren zorunlu depozito yönetim sistemi kapsamına
alınan ambalajlar ve ürünler ile bu ambalajlı ürünler için uygulama süreçleri belirlenmektedir.

2. BÖLÜM

TANIMLAR

(1) Bu düzenleme metninde geçen;

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

üreticiden kullanıcıya veya tüketiciye ulaştırılması aşamasında, taşınması, korunması,
saklanması ve satışa sunulması için kullanılan ve bileşenleri dâhil tüm malzemeleri,

c) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,
ç) Depozito Bilgi Sistemi: Zorunlu depozito yönetim sistemi kapsamındaki depozito

uygulamalarına ilişkin bildirimlerin ve veri akışının gerçekleştirileceği, depozito yönetim
sistemi dahilindeki tüm sürecin takip ve kontrolünün sağlanacağı yazılım sistemini,

d) Depozito Yönetim Sistemi: Belirli bir depozito ücreti alınarak piyasaya sürülen
ürünlerin tüketimleri/kullanımları sonrasında ambalajlarının iade alınarak depozito ücretinin
geri ödenmesine dayalı sistemi,

e) Tek kullanımlık ambalaj: Kullanımı sonrasında yeniden/tekrar aynı amaçla kullanımı
uygun olmayan ambalajları,

f) Ürün: Zorunlu depozito yönetim sistemi kapsamına alınan ambalajlarla tüketici
ve/veya kullanıcılara iletilen, sistem kapsamındaki içecek/gıda/eşya/malzemeyi,

g) Piyasaya arz/sürme: Ürünlerin tedarik, dağıtım veya kullanım amacıyla bedelli veya
bedelsiz olarak piyasada yer alması için yapılan faaliyeti,

ğ) Piyasaya süren: 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamındaki mesafeli sözleşmeler ile yapılan satışlar da
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dâhil olmak üzere, satış yöntemine bağlı olmaksızın zorunlu depozito yönetim sistemi
kapsamındaki ürünlerini piyasaya arz edenleri, üreticisi tarafından doğrudan piyasaya arz
edilmeyen ürünler ile ürün ambalajı üzerinde adını ve/veya ticari markasını kullanarak piyasaya
arz eden gerçek veya tüzel kişileri, ürünlerin üreticilerinin Türkiye dışında olması halinde ise
bu üreticiler tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı,

h) Satış ambalajı: Ürünlerin kullanıcı veya tüketicilere ulaştırılmasında en küçük satış
birimi oluşturmaya uygun olarak yapılan, ürünle doğrudan veya kısmen temas halinde olabilen
ambalajlar ve bunların orijinal parçalarını (satış birimini tamamlamak için gereken diğer
ambalaj bileşenlerini örneğin, kapak/mantar/tıpa, etiket, zımba teli gibi),

ı) Satış noktası: Elektronik ortamlar da dâhil olmak üzere, toptan ve/veya perakende
olarak mal veya ürün teslimini yapan mağaza, market ve benzeri satış yerlerini,

ifade eder.

3. BÖLÜM

KAPSAMA İLİŞKİN ESASLAR

(1) Zorunlu depozito yönetim sistemi, insani tüketim amaçlı olarak üretilerek Ek-1’de verilen
ambalaj sınıflarında yer alan tek kullanımlık ambalajlar ile piyasaya sürülen Ek-2’de tanımlı
ürün sınıflarını kapsar.

(2) Bu düzenlemenin Ek-1’inde yer alan ambalajların tanımlanması ve ambalajın malzeme
cinsinin değerlendirilerek ambalaj türlerinin belirlenmesinde Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığı uhdesinde olan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümleri
gözetilecektir.

(3) Ambalajlı olarak piyasaya sürülen ürünlere yönelik düzenlemeler ile kapsama alınan ürün
tanımına uymayanlar ve bunların ambalajları bu düzenlemenin kapsamı dışındadır. Bu
düzenlemenin Ek-2’sinde yer alan ürünlerin tanımlanmasında Tarım ve Orman Bakanlığı
uhdesinde olan Türk Gıda Kodeksi düzenlemeleri ile Sağlık Bakanlığı uhdesinde olan
17/2/2005 tarihli ve 25730 sayılı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ve
1/12/2004 tarihli ve 25657 sayılı Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelikte yer alan
hükümler gözetilecektir.

4. BÖLÜM

KAPSAMIN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR

Depozito yönetim sistemine katılım zorunluğu getirilen ambalajlı ürünlerin piyasaya
sürülmelerine ilişkin süreç Türkiye Çevre Ajansı tarafından belirlenen usul ve esaslar
çerçevesinde yürütülecektir.

(1) Tek kullanımlık satış ambalajlarıyla piyasaya sürülen Ek-2’de tanımlı ürünleri (insani
tüketim amaçlı içecek/gıda) piyasaya sürenler ile bu ürünleri tüketicilere/kullanıcılara sunan
satış noktalarının Türkiye Çevre Ajansına kayıt olmalarına yönelik işlemlerin başlama tarihi
1/1/2022’dir. Ek-2’de 4. sınıf olarak tanımlı ürünler için kayıt işlemlerine ilişkin süreç Ajans
tarafından ayrıca duyurularak işletilecektir. Kapsamda yer alan ambalajlı ürünlerin piyasaya
sürülmesi için piyasaya sürenler tarafından onay alınmasına yönelik işlemler ise bu bölümün
ikinci fıkrasında belirtilen süreçler ile uyumlu olarak Türkiye Çevre Ajansı uhdesinde
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yürütülen Depozito Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilmeye başlanacaktır. Piyasaya sürme
onayı alınmadan piyasaya arzı gerçekleştirilen ambalajlı ürünlerin piyasaya sürenleri ile bu
ambalajlı ürünleri satan satış noktaları hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca işlem tesis
edilecektir.

(2) Bu düzenlemenin Ek-1 ve Ek-2’sinde;

a) 1., 2. ve 3. sınıf olarak tanımlı ambalajlarla piyasaya arz edilecek 1. sınıf olarak
tanımlı ürünlerin piyasaya sürenleri tarafından; 1/7/2022 tarihi itibari ile Türkiye Çevre Ajansı
kayıt sistemi üzerinden piyasaya sürme onayı sürecini başlatmaları ve onay almış ambalajlı
ürünlerini 1/1/2023 tarihinde piyasaya sürmeye başlamaları,

b) 1., 2. ve 3. sınıf olarak tanımlı ambalajlarla piyasaya arz edilecek 2. sınıf olarak
tanımlı ürünlerin piyasaya sürenleri tarafından; 1/1/2023 tarihi itibari ile Türkiye Çevre Ajansı
kayıt sistemi üzerinden piyasaya sürme onayı sürecini başlatmaları ve onay almış ambalajlı
ürünlerini 1/7/2023 tarihinde piyasaya sürmeye başlamaları,

c) 1., 2. ve 3. sınıf olarak tanımlı ambalajlarla piyasaya arz edilecek 3. sınıf olarak
tanımlı ürünlerin piyasaya sürenleri tarafından; 1/7/2023 tarihi itibari ile Türkiye Çevre Ajansı
kayıt sistemi üzerinden piyasaya sürme onayı sürecini başlatmaları ve onay almış ambalajlı
ürünlerini 1/1/2024 tarihinde piyasaya sürmeye başlamaları,

ç) 4., 5. ve 6. sınıf olarak tanımlı ambalajlarla piyasaya arz edilecek 1., 2. ve 3. sınıfta
yer alan ürünlerin piyasaya sürenleri tarafından; 1/1/2024 tarihi itibari ile Türkiye Çevre Ajansı
kayıt sistemi üzerinden piyasaya sürme onayı sürecini başlatmaları ve onay almış ambalajlı
ürünlerini 1/7/2024 tarihinde piyasaya sürmeye başlamaları,

zorunludur. 4. sınıfta yer alan ürünlerin sistem dahilinde piyasaya sürülmelerine ilişkin
süreç Ajans tarafından ürün bazında yapılacak düzenlemeler ile ayrıca işletilecektir. Geçiş
tarihlerine ilişkin tablo Ek-3’te yer almaktadır.

(3) Piyasaya sürenlerin depozito yönetim sistemi kapsamında piyasaya sürme onayı almış
ambalajlı ürünlerini piyasaya sürmeye başladıkları tarih itibari ile, halihazırda piyasada olan
ambalajlı ürünleri ile piyasaya sürülmek üzere beklettikleri (ithalat işlemleri başlatılmış olanlar
dahil) ambalajlı ürünlerini 6 ay süre ile piyasada kullanabilmeleri (satıcılara ve tüketicilere
satışı) mümkün olabilecektir. Satış noktalarında bu ürünlerin tüketicilere satışı için ise süre
ürünlerin raf ömrü kadardır. Bu süreler sonunda, kapsama alınmış ambalajlı ürünlerden
depozito yönetim sistemine dahil olmayanların piyasa içinde devri, satışa konu edilmesi,
tüketime/kullanıma sunulması şeklinde piyasada yer alması yasak olacaktır.

(4) Zorunlu depozito yönetim sistemi kapsamına alınmış ambalajlı ürünleri piyasaya sürenlerin
sisteme dahil olabilmek için Türkiye Çevre Ajansı tarafından yayımlanan “Zorunlu Depozito
Yönetim Sistemi Kapsamındaki Ambalajların Sağlaması Gereken Kriterlere İlişkin Usul ve
Esaslar” düzenlemesinde yer alan hükümlere uymaları gerekmektedir.

(5) Kapsama alınmış ambalajlı ürünleri piyasaya sürenler ile bu ambalajlı ürünlerin satış
noktalarının ve depozito yönetim sistemi dahilindeki diğer tarafların, kayıt işlemleri ile ilgili
esaslar Türkiye Çevre Ajansı tarafından ayrıca belirlenecektir.



Sayfa 4 / 8

Ek-1

AMBALAJ SINIFLARI

Ambalaj
Sınıfları Ambalaj Türü Ambalaj Kapasitesi/Hacmi

Ambalaj Tanımlaması Ambalaj Şekli

1 Cam 0,10 - 3.01 L Şişe Dairesel/Oval
2 PET 0,10 - 3.01 L Şişe Dairesel/Oval
3 Alüminyum 0,10 - 3.01 L Şişe/ Kutu Dairesel/Oval
4 HDPE 0,10 - 3.01 L Şişe/ Kutu Dairesel/Oval
5 Kompozit 0,10 - 3.01 L Şişe/ Kutu Dairesel/Oval
6 Diğer 0,10 - 3.01 L Şişe/ Kutu Dairesel/Oval

Ek-2
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ÜRÜN SINIFLARI

Ürün 1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf

İçecek/
Gıda

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

İçme ve kaynak suları
Doğal mineralli sular
Aromatize edilmişler dahil

alkollü ve alkolsüz biralar
Malt içecekleri
 Enerji içecekleri
Sporcu içecekleri

Meyve oranı %50 ve
altında olan meyve
suları/nektarları

Meyve oranı %50’nin
üstünde olan meyve
suları /nektarları

Süt ve içilebilir
özellikteki süt ürünleri

Şaraplar, distile ve
damıtma yoluyla elde
edilen alkollü içecekler

Diğer/
tanımlanmamış
içecekler

Diğer
tanımlanmamış sıvı
gıdalar

Ek-3
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1., 2. VE 3. SINIF AMBALAJLARLA PİYASAYA SÜRÜLECEK 1. SINIF ÜRÜNLER İÇİN GEÇİŞ TARİHLERİ

1., 2. ve 3. sınıf
ambalajlar 1. sınıf ürünler Ajansa kayıt

tarihi başlangıcı

Ajanstan piyasaya
sürme onayı alınması
işlemlerinin başlayacağı
tarih

Onay almış ambalajlı
ürünün depozito
yönetim sistemi
kapsamında piyasaya
sürülmeye başlanacağı
tarih

 Cam
 PET
 Alüminyum

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

İçme ve kaynak suları
Doğal mineralli sular
Aromatize edilmişler dahil

alkollü ve alkolsüz biralar
Malt içecekleri
 Enerji içecekleri
Sporcu içecekleri

1/1/2022 1/7/2022 1/1/2023
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1., 2. VE 3. SINIF AMBALAJLARLA PİYASAYA SÜRÜLECEK 2. SINIF ÜRÜNLER İÇİN GEÇİŞ TARİHLERİ

1., 2. ve 3. sınıf
ambalajlar 2. sınıf ürünler Ajansa kayıt

tarihi başlangıcı

Ajanstan piyasaya
sürme onayı alınması
işlemlerinin başlayacağı
tarih

Onay almış ambalajlı
ürünün depozito
yönetim sistemi
kapsamında piyasaya
sürülmeye başlanacağı
tarih

 Cam
 PET
 Alüminyum

Meyve oranı %50 ve altında olan
meyve suları/nektarları 1/1/2022 1/1/2023 1/7/2023

1., 2. VE 3. SINIF AMBALAJLARLA PİYASAYA SÜRÜLECEK 3. SINIF ÜRÜNLER İÇİN GEÇİŞ TARİHLERİ

1., 2. ve 3.
sınıf
ambalajlar

3. sınıf ürünler Ajansa kayıt
tarihi başlangıcı

Ajanstan piyasaya
sürme onayı alınması
işlemlerinin
başlayacağı tarih

Onay almış ambalajlı
ürünün depozito
yönetim sistemi
kapsamında piyasaya
sürülmeye başlanacağı
tarih

 Cam
 PET
 Alüminyum

Meyve oranı %50’nin üstünde olan
meyve suları /nektarları

Süt ve içilebilir özellikteki süt ürünleri
Şaraplar, distile ve damıtma yoluyla

elde edilen alkollü içecekler

1/1/2022 1/7/2023 1/1/2024
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4., 5. VE 6. SINIF AMBALAJLARLA PİYASAYA SÜRÜLECEK 1., 2. VE 3. SINIF ÜRÜNLER İÇİN GEÇİŞ TARİHLERİ

4., 5. ve 6.
sınıf
ambalajlar

1., 2., ve 3. sınıf ürünler

Ajansa
kayıt
tarihi
başlangıcı

Ajanstan
piyasaya
sürme onayı
alınması
işlemlerinin
başlayacağı
tarih

Onay almış
ambalajlı ürünün
depozito yönetim
sistemi
kapsamında
piyasaya
sürülmeye
başlanacağı tarih

 HDPE
 Kompozit
 Diğer

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

İçme ve kaynak suları
Doğal mineralli sular
Aromatize edilmişler dahil alkollü ve alkolsüz biralar
Malt içecekleri
 Enerji içecekleri
Sporcu içecekleri
Meyve oranı %50 ve altında olan meyve suları/nektarları
Meyve oranı %50’nin üstünde olan meyve suları /nektarları
Süt ve içilebilir özellikteki süt ürünleri
Şaraplar, distile ve damıtma yoluyla elde edilen alkollü

içecekler

1/1/2022 1/1/2024 1/7/2024


