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ZORUNLU DEPOZİTO YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMINDAKİ
AMBALAJLARIN SAĞLAMASI GEREKEN KRİTERLERE İLİŞKİN

USUL VE ESASLAR

1. BÖLÜM

GİRİŞ

Zorunlu depozito yönetim sistemi kapsamına alınan ambalajların sisteme dahil olabilmesi için
bu ambalajlar belirli boyut ve şekil gereksinimlerini karşılamalı ve Türkiye Çevre Ajansı
tarafından güvenilir bir şekilde “depozitolu ambalaj” olarak tanımlanabilir olmalıdır.
Tanımlamalar bu düzenlemede belirtilen esaslar çerçevesinde, ambalajların/etiketin
üzerindeki işaretlemeler ile ambalaj ve bileşenlerinin fiziksel/yapısal özelliklerine göre
yapılacaktır.

Bu düzenleme ile, zorunlu depozito yönetim sistemi kapsamına alınan ambalajlar ile bu
ambalajların veya etiketin üzerinde yer alacak işaretlemelerin ve barkodun sağlaması gerekli
özellikler belirlenmiştir.

2. BÖLÜM

TANIM VE KISALTMALAR

(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) Barkod: Görsel ve sayısal şifreleme ile oluşturulmuş, özel ekipmanlar ile
içeriğindeki bilgilere ulaşma imkânı veren özel işareti,

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

d) EAN barkodu: Bir ürünün GTIN’inin elektronik olarak tanımlanması için kullanılan
sembolü,

e) GTIN (Global Ticari Ürün Numarası): Bir GTIN ön ekinden (ülke kodu), şirket
referans numarasından, ürün referans numarasından ve her bir öğeyi tanımlamak için bir
kontrol basamağından oluşan 8-13 basamaklı bir sayıyı,

f) Özel mürekkep: Sistem kapsamındaki farklı etiket yüzeylerine veya ambalajın
üzerine doğrudan uygulanabilir özellikte, depozito logosunun basımında kullanılacak,
sahteciliğin ve sistemin aldatılmasının zorlaştırılması için belirli doğrulama kriterlerine sahip
olan Ajans tarafından onaylanmış baskı mürekkebini,

ifade eder.
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3. BÖLÜM

AMBALAJLAR ÜZERİNDEKİ İŞARETLEME/ETİKETLEME
KRİTERLERİ

Depozito yönetim sistemine dahil bir ambalaj, üzerindeki veya etiketindeki işaretlemelerden
tanınır. Düzenlemenin bu bölümünde depozito yönetim sistemi kapsamındaki işaretlemelerin
çerçevesi çizilmiş olup depozito yönetim sistemine tabi bir ambalajda yapılacak
işaretlemelerde bu çerçevede hareket edilmesi zorunludur.

Ambalajın üzerindeki veya etiketindeki işaretlemeler aşağıdaki unsurlardan oluşur:

1. Ambalajın depozito yönetim sisteminin parçası olduğunu simgeleyen bir logo,
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) Ambalajları işaretlerken beyaz bir arka plan ile işaretlerin kendileri arasında yeterli
kontrast olması sağlanır. Baskı profillendirilmeyecek, düz baskı olarak uygulanacaktır.
(2) İşaretlemeler ambalajın veya birincil etiketinin üzerine ve düz bir yüzeye doğrudan baskı
ile yapılır.
(3) İşaretlemeler, soyulabilen bir etikete, çoklu ambalaja, hediye kutusuna veya nakliye
ambalajı gibi depozito uygulamasına tabi olmayan ambalajlara yapıştırılmamalıdır.
(4) Sisteme ait işaretlemenin yapıldığı alanda depozito yönetim sistemine yönelik bu
düzenlemede belirtilen işaretlemeler dışında başka hiçbir yazı, rakam, figür vb. farklılık
oluşturulmaz.
(5) İşaretlemeler için baskı toleransları Ajans tarafından ayrıca düzenlenebilir.
(6) İşaretlemeler, ambalaj dik konumdayken dikey duracak şekilde yapılmalıdır.

3.B Boyutlandırma ve Diğer Fiziksel Kriterler

(1) Depozito işaretlemelerinin yer aldığı beyaz arka plan bölgesi 19,4 mm yüksekliğinde ve
18,8 mm genişliğinde olacaktır. Depozito işaretlemelerini çevreleyen beyaz arka plan
bölgesinin dış kenarının depozito ve diğer işaretlemelere mesafesi en az 2 mm olmalıdır.
(2) Depozito logosu, işareti ve metinler; Ajans tarafından belirlenen renkte, helvetica yuvarlak
kalın yazı tipinde minimum 6 punto olacaktır. Depozito işaretlemelerinin toplam grafik
görüntüsü 14,8 mm genişliğinde ve 15,4 mm yüksekliğinde olacaktır. 
(3) Depozito logosu 11 mm genişliğinde olacak; logo ile “Depozitolu” kelimesi arasındaki
mesafe 3 mm olacaktır. 
(4) İşaretleme   mümkün olduğunca üst ve alta göre ambalajın ortasına yerleştirilmelidir,
ancak işaretleme bölgesinin üst kısmı ambalajın altından en fazla 180 mm, en az 50 mm
uzakta olmalıdır.
(5) Bu maddede belirtilen boyutlar ambalaj hacmi ve türüne göre ölçeklendirilebilir.
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Şekil 1- Ambalaj/etiket üzerindeki işaretlemelere ilişkin ÖRNEK görünüm
(ambalaj hacmi ve türüne göre değişken)

3.C Depozito Logosu Baskı Kriterleri

(1) Ambalajlar üzerinde yer alacak depozito logosu için kullanılacak baskı tekniği ile
kullanılacak mürekkeplerin teknik özellikleri Türkiye Çevre Ajansı tarafından belirlenir.
(2) Depozito logosunun basılabilmesi için Türkiye Çevre Ajansı tarafından
yetkilendirme/lisanslama yapılabilir. Depozito logosu basımı için yetkilendirme/lisanslamaya
ilişkin hususlar Ajans tarafından ayrıca belirlenir.
(3) İthal ürünlerde ve herhangi bir nedenle etiket veya ambalaj üzerine depozito logosu
uygulanamadığı durumlarda yapıştırma etiket kullanılabilir. Bu etiketler Ajans tarafından
yetkilendirilmiş/lisanslandırılmış işletmeler tarafından üretilebilir ve bu etiketlerin üretimi
için yetkilendirme/lisanslamaya ilişkin hususlar Ajans tarafından ayrıca belirlenir.
(4) Depozito logosu kullanımında Türkiye Çevre Ajansı web sitesinde (http://tuca.gov.tr/)
paylaşılan vektörel çizimlerin esas alınması gerekmektedir.

4. BÖLÜM

AMBALAJLARDA BARKOD KULLANIM KRİTERLERİ

Depozito yönetim sistemine dahil bir ambalajın sistem tarafından tanımlanabilmesi için
gerekli esaslardan biri de sisteme uygun barkod kullanımıdır. Düzenlemenin bu bölümünde
depozito yönetim sistemine tabi ambalajlarda kullanılacak GTIN ve EAN barkodlarına
yönelik kriterler belirlenmiş olup depozito yönetim sistemine dahil edilen ambalajların bu
kriterleri sağlaması zorunludur.

http://tuca.gov.tr/
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4.A Genel Kriterler

(1) İşaretlemenin bir parçasını oluşturan EAN barkodu ve GTIN, tüm işaretleme kategorileri
için her zaman mevcut GS1 standartlarını karşılamalıdır.
(2) Üretici ve ithalatçılar gerekli GTIN’i GS1 Türkiye’den alırlar. GS1 ambalajlara benzersiz
(daha önce hiçbir üründe kullanılmamış ve sadece Türkiye depozito yönetim sistemi
kapsamında kullanılacak) bir Türkiye EAN barkodu ve benzersiz bir Türkiye GTIN'i atar.
Daha önce depozitosuz bir içecek ambalajı için kullanılmış olan bir barkod veya daha önce
depozitoya tabii bir ambalaj için kullanılmış barkod bu sisteme dahil edilen depozitolu içecek
ambalajı için kullanılamaz.
(3) EAN barkodu ambalaja/etikete uygulanırken barkodun ışık bölgesinin boyutu için asgari
GTIN-12 sisteminin gereksinimleri karşılanmalıdır.
(4) EAN barkodu ve GTIN, soyulabilen bir etikete, çoklu ambalaja, hediye kutusuna veya
nakliye ambalajı gibi depozito uygulamasına tabi olmayan ambalajlara yapıştırılmamalıdır.
(5) EAN barkodu, EAN barkodundaki çubuklar ambalajın alt kısmına paralel (enlemsel)
olacak şekilde ambalajın üzerine dikey olarak yerleştirilmelidir.
(5) Barkod kullanımları için GS1 Türkiye tarafından yapılan düzenlemelere uyulması
gerekmektedir.

4.B Boyutlandırma ve Diğer Fiziksel Kriterler

(1) Barkodun konulduğu alanın arka plan renginde barkodun başına ve sonuna yeterince geniş
bir açıklık bırakılmalıdır.
(2) EAN barkodu, mümkün olduğu kadar, depozito işaretlemelerinin hemen yakınına
yerleştirilmelidir. EAN barkodunun üst kenarı, ambalajın
altından 180 mm'den fazla yukarıda (ambalaj hacmi ve türüne göre değişken) olamaz. EAN
barkodunun alt kenarı ile ambalajın alt kısmı arasında en az 50 mm (ambalaj hacmi ve türüne
göre değişken) açıklık olması sağlanır.

Şekil 2- Ambalaj/etiket üzerindeki barkod yerleşimine ÖRNEKLER

A DOĞAL KAYNAK SUYU
1,5 L
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5. BÖLÜM

AMBALAJLARIN FİZİKSEL/YAPISAL KRİTERLERİ

Depozito yönetim sistemine dahil bir ambalajın sistem tarafından tanımlanabilmesi için belirli
fiziksel ve yapısal gereksinimleri karşılaması gereklidir. Düzenlemenin 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 bölümdeki “ambalajın formu ve fiziksel kriterleri” başlığı altında yer alan özelliklerin
uygulamaya geçişle birlikte sağlanmış olması, “ambalajın yapısal kriterleri” başlığı altında yer
alan özelliklerin ise uygulama geçiş tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde sağlanması gereklidir.
Zorunlu depozito yönetim sistemi kapsamındaki ürün ve ambalajlara ilişkin geçiş tarihleri,
“Zorunlu Depozito Yönetim Sisteminin Kapsamına İlişkin Usul ve Esaslar” düzenlemesi
çerçevesinde yürütülecektir.

5.A Ambalajın Formu ve Fiziksel Kriterleri

Depozito yönetim sistemine dahil bir ambalaj, oval/yuvarlak (yuvarlanabilir) şekilde olmalı;
yuvarlanmayı engeller şekilde keskin köşelere sahip olmamalıdır.

Depozito yönetim sistemine dahil cam, PET ve alüminyum ambalajlar aşağıda belirtilen
fiziksel özellikleri karşılamalıdır:

5.A.1 Cam ambalajlar
(1) En geniş dış çapı, 50-120 mm arasında olmalıdır.
(2) Ambalaj boyu (kapak dahil), 130-380 mm arasında olmalıdır.
(3) Ambalaj ağırlığı ≤1,5 kg. olmalıdır.

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

5.A.3 Alüminyum ambalajlar
(1) En geniş dış çapı 50‐100 mm arasında olmalıdır.
(2) Ambalaj boyu (kapak dahil) 80-200 mm arasında olmalıdır.
(3) Alüminyum malzemenin yoğunluğu (paket ağırlığı (g) / hacim (cl) oranı); 50 cl hacim altı
için 0‐0.8 oranı arasında, 50 cl hacimden büyükler için 0‐0.4 oranı arasında olmalıdır.

5.B Ambalajın Yapısal Kriterleri

Depozito yönetim sistemine dahil cam, PET ve alüminyum ambalajlar aşağıda belirtilen
yapısal özellikleri karşılamalıdır:

5.B.1 Cam ambalajlar
(1) Üretim anında yapılan renklendirme haricinde boyanmamış olmalıdır.
(2) Opal ve kurşun camdan üretilmiş olmamalıdır.
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(3) Dış yüzeylerinde herhangi bir sabitlenmiş bileşen (sepet, file, plastik veya tekstil
kılıf/kaplama vb.), seramik bileşen, metal halka ve damga olmamalıdır.
(4) Kapaklarında alüminyum, plastik ve doğal mantar kapaklar kullanılabilir. Porselen ve
kurşun kapaklar kullanılamaz.
(5) Yapışkanlı, tutkallı psb etiketler kullanılmalıdır.

5.B.2 PET ambalajlar
(1) Üretiminde sadece PET malzeme kullanılarak üretilmiş olmalı, PP, PE, PLA türünde
plastiklerin kullanılmamış olması gerekmektedir.
(2) Renkleri şeffaf veya transparan açık mavi olmalıdır. Metalik renkler kullanılmamalıdır.
(3) Kapaklarının HDPE veya PP malzemeden olması gerekmekte olup PS, PVC ve termoset
plastiklerden veya metal kapak kullanılmamalıdır. Şişeler üzerine yapılacak damgalamalar
için de aynı kısıtlamaya uyulmalıdır. Metal kapak kullanımı ancak Türkiye Çevre Ajansından
onay alınması halinde mümkün olabilecektir.
(4) Tek katmanlı güvenlik şeritleri kullanılmalı; sadece Glaskin ve Bestpet kaplama ve
katkılar kullanılmalıdır. Renkli pet şişelerde bağlayıcı katmanı olmayan çok katmanlı
güvenlik şeritleri kullanılabilir.
(5) Kullanılacak etiketlerin OPP, PE, PP, PET ve kağıt malzemeden yapılmış olması
gerekmekte olup OPS, PVC ve metalik etiketler ile ağır metalik yapıştırma mürekkepleri
kullanılmamalıdır. Metalik özellikli folyo etiketler ancak Ajanstan onay alınması halinde
mümkün olabilecektir.
(6) Kullanılacak tutkalların su veya alkali çözeltilerde çözünebilir özellikte olması
gerekmekte olup reçine türü yapıştırıcılar kullanılmamalıdır.

5.B.3 Alüminyum ambalajlar
(1) Ambalaj üzerindeki etiket malzemesi kağıt, OPP, PE, PET malzemeden olmalı, bu
etiketlerin en fazla +70°C'de yıkandığında çıkabilir özellikte olmasına uygun tutkallar
kullanılmalıdır.
(2) Kullanılacak tutkalların su veya alkali çözeltilerde çözünebilir özellikte olması
gerekmekte olup reçine türü yapıştırıcılar kullanılmamalıdır.
(3) Ambalaj yüzeyine yapılacak giydirmeler için kullanılacak manşon malzemesi PE, OPP,
PET olmalıdır.
(4) Ambalaj yüzeyi asgari pürüzsüzlükte olmalı barkod/karekod/logo okumalarını
zorlaştıracak yüzey kabalıkları olmamalıdır.
(5) Depozito logosu ambalajın pürüzsüz bir yüzeyinde olmalıdır. Ambalajın kapağında,
altında veya kenarında sisteme dair işaretleme olmamalıdır.
(6) İşaretleme 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 kriterleri


