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TÜRKİYE ZORUNLU DEPOZİTO YÖNETİM SİSTEMİ  

BİLGİ NOTU 

 

ZORUNLU DEPOZİTO YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?  

Depozito Yönetim Sistemi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen ve 

belirli bir depozito bedeli alınarak piyasaya sürülen ürünlerin tüketilmesi/kullanılması 

sonrasında oluşan boş ambalajlarının iade alınması ve depozito bedelinin geri ödenmesine 

dayalı bir sistemdir. 

Depozito uygulaması, ürünlerin tüketimleri/kullanımları sonucunda atık haline gelmeden geri 

toplanıp tekrar hammadde olarak üretime kazandırılmasını öngören döngüsel ekonomi ilkesini 

esas almaktadır. 

Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi en genel şekliyle; 

 Kapsama dahil edilen tek kullanımlık ambalajların merkezi bir online veri sistemi 

üzerinden kayıt altına alınması ve tek kullanımlık depozitolu ambalajın belirli kriterlere 

uygun üretilerek piyasaya arz edilmesi, 

 Sistemde kayıtlı/onaylı depozitolu boş ambalaj iade noktalarına/merkezlerine boş 

ambalajların teslim edilerek depozito ücretinin iade alınması, toplanması ve gerekiyorsa 

sistemde kayıtlı/onaylı tesislerde doğrulanması sağlanarak geri dönüşüm tesislerine 

gönderilmesi, 

süreçlerini içeren bir döngü ile malzemeyi yöneten kontrollü bir yönetim modelidir.  

Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi, kullanımı sonrasında yeniden/tekrar aynı amaçla kullanımı 

uygun olmadığından tek kullanımlık ambalaj olarak tanımlanan ambalajların (içecek 

ambalajları öncelikli olmak üzere) yönetimi için kullanılan merkezi bir yönetim modeli olup, 

yeniden/tekrar kullanıma uygun olan ambalajlara yönelik depozito uygulamaları ise piyasaya 

sürenler tarafından kurulan gönüllülük esasına dayalı yönetim modeli ile yürütülmektedir. 

NEDEN DEPOZİTO YÖNETİM SİSTEMİ?  

Ülkemizde 32 milyon ton/yıl civarında katı atık oluşmakta olup bu atığın ağırlıkça yaklaşık 

%25’i geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarından ibarettir. Geri dönüştürülebilir ambalaj atıkları 

içerisinde ise ağırlık bazında %5-10 tek kullanımlık içecek ambalaj atığı bulunduğu bilinmekle 

birlikte içecek ambalajları hacimsel anlamda toplam geri dönüştürülebilir atıkların %20-25 gibi 

önemli bir kısmını oluşturmaktadır.  

Ülkemizde ambalajlı içeceklerin tüketilmesi sonucunda ortaya çıkan tek kullanımlık içecek 

ambalajlarının; 

 Özellikle büyük/gelişmiş/metropol şehir merkezleri dışında (kırsal alanlar, 

piknik/mesire alanları, orman ve sahiller, köy ve kasabalar, ulaşım güzergahları vb. 

yerler gibi) atıkların ayrı toplanmaması/toplanamamasından kaynaklı çevresel kirliliğe 

ve ekonomik kayba yol açtığı,  
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 Maddi değeri yüksek olan plastik ve metal içecek ambalajlarının verimli bir şekilde 

toplanamaması yanında toplananların da yeterince temiz/kaliteli olmaması nedeni ile bu 

malzemelerin ekonomik değerlerinde büyük kayıp yaşandığı,  

 Maddi değeri olmasa bile çevresel kirlilik oluşturan ve doğal kaynaklarımızın ve 

madenlerimizin ihtiyaç dışı tüketilmesine yol açan cam içecek ambalajlarının ise 

neredeyse toplanamadığı ve doğada veya belediyelerin atık depolama sahalarında 

gömüldüğü, 

görülmektedir. Bu durumun bir sonucu olarak da yurtiçi atık toplama maliyetlerinin yükseldiği, 

geri kazanılabilir atık ithalatında artış gözlemlendiği ve ülkemizde kurulan toplama-ayırma, 

geri dönüşüm/kazanım gibi birçok atık işleme tesisinin atıl duruma düştüğü görülmektedir. 

Atık kompozisyonu içinde yer alan değerlendirilebilir kaynakların en etkin şekilde geri 

kazanılması hem çevresel hem de ekonomik açıdan birçok fayda sağlamaktadır. Bu atıklar yeni 

ürünlerin üretiminde hammadde olarak kullanılabilmelerinin yanı sıra enerji ihtiyacını 

gidermek amacıyla da kullanılabilirler. Yenilenen dünyada bu atıkların nasıl ve ne amaçla 

değerlendirildiği büyük önem kazanmıştır. Türkiye’de de sıfır atık uygulamalarıyla 

yaygınlaştırılmaya çalışılan ve diğer dünya ülkelerinde de etkin olan döngüsel ekonomi 

konsepti kapsamında geri dönüştürülebilen malzemeler atık değil hammadde olarak 

nitelendirilmektedir. Bu kapsamda özellikle geri dönüştürülebilir yapıdaki materyallerin (cam, 

plastik, metal/alüminyum, kâğıt/karton) evsel katı atıklar ile karışmadan kaynağında ayrı ve 

temiz toplanması önem arz etmektedir.   

Geri dönüştürülebilir materyallerin temiz toplanması amacıyla ikili toplama, atık kumbarası 

yerleştirme gibi bazı uygulamalar denenmiş fakat iyi kalitede malzemeler için yüksek geri 

toplama oranları yakalanamamıştır. Dünyada bu tür ambalajların temiz ve iyi kalitede 

toplanması için uygulanan birçok metot mevcut olmakla birlikte Depozito Yönetim Sistemi bu 

metotlardan en etkili olanıdır ve içecek ambalajları özelinde yaklaşık 40 ülkede 

uygulanmaktadır.  

Depozito Yönetim Sistemi, başarılı bir toplama sistemi oluşturmak ve toplama miktarlarını 

yükseltmek amacıyla bilhassa toplanmasında zorluk yaşanan ve atık durumuna geçtiğinde çevre 

ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olan malzemelerin toplanması için kullanılan etkin 

bir araçtır. 

ZORUNLU DEPOZİTO YÖNETİM SİSTEMİNİN KAPSAMI NE OLACAK? 

Zorunlu Depozito Yönetim Sisteminin kapsamı tek kullanımlık ambalajlara (içecek ambalajları 

öncelikli olmak üzere) yönelik olup yeniden/tekrar kullanılabilir ambalajlara yönelik depozito 

uygulamaları ise gönüllü olarak yürütülmektedir. 

Dünya üzerinde tek kullanımlık ambalajlara yönelik uygulanan depozito sistemleri 

incelediğinde en yaygın olarak içecek ambalajları için uygulandığı görülmektedir. İçecek 

ambalajları gündelik hayatta kullanımları çok yaygın olan, çok hızlı atığa dönüşen ve yaygın 

çevre kirliliği oluşturan bir grup olup atıklarının kontrol altına alınmasını sağlayacak sistemi 

oluşturmak oldukça önemlidir.  

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

polietilen teraftalat (PET) türünde plastik ve alüminyum türünde metal malzemeden yapılmış 

olan 0,1 L ile 3 L arasındaki tek kullanımlık satış ambalajlarının Zorunlu Depozito Yönetim 

Sistemi kapsamına alınması öncelikli olarak planlanmakta olup kapsama dahil edilecek ürünler 

ve ambalajlar Ajans tarafından çıkarılacak bir düzenleme ile ayrıca yayımlanacaktır.   
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Zorunlu depozito yönetim sisteminin kapsamına tek kullanımlık satış ambalajları dahil olup 

yeniden/tekrar kullanılabilir ambalajlar için depozito sistemi uygulamaları Çevre, Şehircilik ve 

İklim Değişikliği Bakanlığınca 29/6/2020 tarihinde yayımlanan “Yeniden/Tekrar Kullanılabilir 

Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde 

Bakanlıkça ve bildirim işlemleri ise Bakanlığın https://ambalajdepozito.csb.gov.tr/login adresi 

üzerinden yürütülmeye devam etmektedir.  

İçecek ambalajlarının yanı sıra, atığa dönüştüğünde toplanmasında sıkıntı yaşanan ve bu 

modelle yönetilmeye uygun diğer ambalajlar ile bazı ürünlerin (pil, elektrikli elektronik eşyalar, 

lastikler, akümülatörler gibi) eklenerek depozito uygulamasının genişletilmesi de söz 

konusudur.  

 

ZORUNLU DEPOZİTO YÖNETİM SİSTEMİNDE KİMLER YER ALACAK? 

Bu sistem, kapsamda yer alacak ambalajları piyasaya süren işletmeleri, bu ambalajların satış 

noktalarını (otel, restoran, kafeterya vb. yerler dahil), tüketicileri, boş ambalajların toplandığı 

/ depolandığı / taşındığı / doğrulandığı / geri dönüştürüldüğü noktaları/ araçları/ merkezleri/ 

tesisleri kapsar ve kapalı bir sistem döngüsünde yönetir.  

TÜRKİYE ÇEVRE AJANSININ SİSTEM KAPSAMINDAKİ ROLÜ NEDİR?  

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

esasları belirleyerek sürdürülebilir bir sistem oluşturulması amacıyla 2020 yılı sonunda Türkiye 

Çevre Ajansı kurularak çalışmalara başlanmıştır.  

Depozito yönetim sistemi uygulamalarına yönelik olarak mevzuat düzenlemelerinin ilk aşaması 

26 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ile 

gerçekleştirilmiştir. Bahse konu Yönetmelikle, depozito yönetim sisteminin uygulanmasına 

ilişkin usul ve esasların Türkiye Çevre Ajansı tarafından belirleneceği ve Ajansın “depozito 

sistem yöneticisi” olarak faaliyet göstereceği belirtilmiş; Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi 

uygulamalarına 1/1/2022 tarihinden itibaren başlanılması esası düzenlenmiş; depozito yönetim 

sistemine yönelik değerlendirme ve düzenlemelerin Türkiye Çevre Ajansı tarafından yapılacağı 

belirtilmiştir.  

Türkiye Çevre Ajansı tarafından, 2021 yılı itibariyle depozito yönetim sistemi uygulamalarına 

ilişkin altyapı hazırlıkları sürdürülmekte olup;  depozito uygulamalarına yönelik kamuoyunda 

farkındalık ve bilinç oluşturma-tanıtım çalışmalarının gerçekleştirilmesi, depozito yönetim 

sistemi uygulamaları altyapısının oluşturulması aşamasında ulusal/yerel özellikler dikkate 

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

düzenlemeler yapılması hususlarında çalışmalar yürütülmektedir. 

Bu kapsamda; 

 Zorunlu depozito yönetim sisteminin kapsamına ve kapsamın uygulanmasına, 

 Kayıt işlemlerine ve kayıt prosedürüne, 

 Kapsama alınan ambalajlar ile bu ambalajların veya etiketinin üzerinde yer alacak 

işaretlemelerin ve barkodun sağlaması gerekli özelliklere, 

 Sistemin mali hususlarına, 

 Sistemin genel ilke ve esaslarına, 

https://ambalajdepozito.csb.gov.tr/login
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 Sistem içerisindeki izin/onay ve yetkilendirme süreçlerine, 

ilişkin hususlar başta olmak üzere sistemin kurulum ve işletilmesine yönelik tüm hususlar Ajans 

tarafından belirlenecek düzenlemeler doğrultusunda yürütülecektir. 

ZORUNLU DEPOZİTO YÖNETİM SİSTEMİNE GEÇİŞ ÜLKEMİZDE NE ZAMAN 

GERÇEKLEŞECEK?  

Ülkemizde tek kullanımlık ambalajlara yönelik zorunlu depozito uygulamasına geçiş 2872 

sayılı Çevre Kanunu ile düzenlenmiş olup bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 

Bakanlığının belirleyeceği ambalajlar ve ürünler için depozito uygulamasının 1/1/2022 

tarihinden itibaren zorunlu tutulacağı hükme bağlanmıştır.   

Bu çerçevede, süreç sistem dahilindeki firmaların başvurularının alınması ile başlamış olup 

Türkiye Çevre Ajansının bu konudaki duyuru ve düzenlemeleri doğrultusunda aşamalarla 

devam edecektir.  

Bu kapsamda da, Ajans tarafından zorunlu depozito yönetim sistemi uygulamalarına yönelik 

olarak Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinden girişi sağlanan Depozito Bilgi Sistemi 1/1/2022 

tarihi itibariyle faaliyete alınmış olup bu sistem üzerinden “piyasaya süren”, “satış noktası” ve 

“hem piyasaya süren hem satış noktası” konumundaki firmaların başvuruları alınmaya başlamış 

ve uygulamanın kullanımına ilişkin bir kılavuz da hazırlanarak gerekli bilgilerle birlikte 

https://tuca.gov.tr/ adresi üzerinde yayınlanmıştır.  

ZORUNLU DEPOZİTO YÖNETİM SİSTEMİNDE SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?  

Sistem merkezi bir yapı üzerinden (Türkiye Çevre Ajansı) yönetilecek olup operasyonel 

faaliyetlerin bölgesel olması planlanmaktadır. Sistemin kapsamı, yükümlülükler, ambalajların 

sağlaması gereken kriterler, yetkilendirme-lisanslamaya ilişkin hususlar, mali hususlar, izleme 

ve denetim kriterleri Ajans tarafından belirlenerek yayımlanacaktır.   

Depozito yönetim sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması ile sistemin denetim 

mekanizmasının etkinliği ve izlenebilirliğinin sağlanması açılarından bilişim altyapısı oldukça 

önemli bir husustur. Bu bilişim altyapısı ile malzeme, veri ve para akışı kapalı bir sistem 

döngüsü içerisinde tek bir platform üzerinden yönetilebilir olacaktır. Zorunlu Depozito 

Yönetim Sistemi, kapsadığı tüm süreçlere ilişkin verilerin anlık olarak aktarılabildiği, 

yönetilebildiği, takip edilebildiği, gerekli raporlamaların yapılabildiği geniş kapsamlı bir 

yazılım ağı olan veri sistemi üzerinden yürütülecektir.   

Zorunlu olarak uygulanacak depozito yönetim sisteminin kapsamına ve kapsamın 

uygulanmasına 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 hükümler içeren düzenlemelerle Ajans tarafından 

belirlenecek olup sistem kapsamında yer alan taraflar bu düzenlemelerde yer alacak hükümler 

doğrultusunda hareket edeceklerdir.    

Süreç, depozitolu ambalajın Ajans tarafından belirlenen kriterlere uygun üretilerek piyasaya arz 

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

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

 

https://tuca.gov.tr/
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 PİYASAYA SÜREN FİRMALAR İÇİN SÜREÇ  

Sistem kapsamında yer alan tek kullanımlık ambalajlı ürünleri piyasaya sürecek firmalar Ajans 

tarafından yürütülen Bilgi Sistemine kayıt olarak gerekli tüm bilgi ve belgeleri bu sistem 

üzerinden iletecek ve piyasaya sürecekleri ambalajları için Türkiye Çevre Ajansından onay 

alacaklardır. Piyasaya süren firma, ambalajlarının ve üzerinde/etiketinde yer alacak 

işaretlemelerin Ajans tarafından geliştirilen standartlara uygun olmasını sağlamalıdır. Bu onay 

süreci ile piyasaya sürülecek ambalajların Türkiye Çevre Ajansı tarafından belirlenecek 

gereklilikleri (barkod, ambalajın/etiketin üzerine yapılacak işaretleme, ambalajın fiziksel 

özellikleri gibi) sağlayıp sağlamadığı izlenerek gereklilikleri sağlayan ambalajların sisteme 

tanıtılması ve onay süreci tamamlanmış olacaktır.   

Piyasaya süren firma Türkiye Çevre Ajansı tarafından onay almış ambalajlı içecekleri piyasaya 

arz edebilecek ve piyasaya sürülecek ambalaj bilgisini Ajansa raporlayarak bu veri doğrultusunda 

oluşacak depozito bedelini Ajansa ödeyecektir. Piyasaya süren firma sisteme aktarmış olduğu bu 

depozito bedelini satış noktalarından ürün satışı anında tahsil ederek başta ödemiş olduğu 

depozito bedelini bu aşamada geri alacaktır. Piyasaya süren firmanın ayrıca genişletilmiş üretici 

sorumluluğu kapsamında sistemde oluşacak maliyetlere katkı sağlaması beklenmekte olup bu 

çerçevede de Ajans tarafından belirlenecek bedelleri ödemesi gerekmektedir. 

 SATIŞ NOKTALARI İÇİN  SÜREÇ  

Depozito Yönetim Sistemi kapsamındaki tek kullanımlık depozitolu ambalajlı ürünleri 

satan/sunan satış noktaları Ajans tarafından yürütülen Bilgi Sistemine kayıt olarak gerekli tüm 

bilgi ve belgeleri bu sistem üzerinden ileteceklerdir. Satış noktaları depozito ücretini ödeyerek 

aldıkları ambalajlı ürünlerin satışını tüketicilere depozito ücretini ayrıca alarak ve satış 

belgesinde göstererek satacak ve bu aşamada da depozito bedelini geri almış olacaklardır.   

Satış noktaları depozitolu ambalajların satışa sunulduğu yer olmasının yanı sıra ayrıca 

tüketicilerden gelen boş ambalajların iade edileceği noktaların oluşturulması konusunda 

sisteme dahil olmak ve bu konuda gerekli altyapıyı oluşturmakla görevlidirler.   

 TÜKETİCİLER İÇİN SÜREÇ  

Tüketiciler tarafından depozito ücreti ödenerek alınan tek kullanımlık ambalajlı ürünlerin 

tüketimleri sonrasında oluşan boş ambalajlar, sistem kapsamında Ajans tarafından belirlenen 

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

gelen depozito bedeli iade edilecektir. Dolayısıyla tüketici de ödemiş olduğu depozito bedelini 

bu aşamada geri almış olacaktır. Tüketiciler bu sistemle sürecin içerisinde yer alarak atık 

ayırma/toplama sistemlerine doğrudan katılım sağlamış olacaklardır.   

 DEPOZİTOLU BOŞ AMBALAJ İADE  NOKTALARI İÇİN SÜREÇ  

Sistem kapsamında oluşturulan iade noktaları/merkezleri tüketicilerden gelen boş ambalajların 

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

tarafından yürütülen Bilgi Sistemine bu faaliyetlerini kayıt edeceklerdir.  

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

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

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

kurum/kuruluşlar tarafından lisanslandırılması öngörülmektedir. Tüketicilerce getirilen ve 
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kontrol edilip kabul edilerek (sistem üzerinden kayıt edilerek) alınan boş ambalajlar geçici bir 

süre depolanacak ve belirli aralıklarla Ajans tarafından yetkilendirilmiş depozitolu boş ambalaj 

taşıyıcılarına teslim edilecektir. Tüketicilerce getirilen ambalajların doğrulanmasının ardından 

Ajans tarafından depozito bedellerinin bu noktalara/merkezlere iletilmesi sağlanacaktır. 

Depozitolu boş ambalaj iade noktalarına sistem kapsamındaki hizmetlerine karşılık Ajans 

tarafından hizmet bedeli ödenmesi dâhil çeşitli teşvik-destek mekanizmaları 

oluşturulabilecektir.  

 DEPO/AKTARMA MERKEZLERİ  İÇİN SÜREÇ  

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

ambalajların doğrulama tesislerine ve/veya geri dönüşüm tesislerine aktarılmadan önce tek 

noktada toplanması, böylece lojistik maliyetinden tasarruf edilmesi amacıyla depolandığını 

noktalar olarak görev yapacaklar ve Ajans tarafından bu konuda yetkilendirileceklerdir. 

Depo/aktarma merkezleri bu faaliyetleri kapsamında Ajans tarafından yürütülen Bilgi 

Sistemine kayıt olarak sistem kapsamında gerçekleştirdikleri faaliyetlerini kayıt edeceklerdir. 

Depo/aktarma merkezlerine sistem kapsamındaki hizmetlerine karşılık Ajans tarafından hizmet 

bedeli ödenmesi dâhil çeşitli teşvik-destek mekanizmaları oluşturulabilecektir.  

 DEPOZİTOLU  BOŞ  AMBALAJ TAŞIYICILARI  İÇİN SÜREÇ  

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

noktalardan Ajans tarafından yetkilendirilmiş depozitolu boş ambalaj taşıyıcıları tarafından 

belirli aralıklarla taşınarak Ajans tarafından yetkilendirilmiş doğrulama tesislerine ve/veya geri 

dönüşüm tesislerine teslim edilecektir. Depozitolu boş ambalaj taşıyıcıları bu faaliyetleri 

kapsamında Ajans tarafından yürütülen Bilgi Sistemine kayıt olarak sistem kapsamında 

gerçekleştirdikleri faaliyetlerini kayıt edeceklerdir. Depozitolu boş ambalaj taşıyıcılarına sistem 

kapsamındaki hizmetlerine karşılık Ajans tarafından hizmet bedeli ödenmesi dâhil çeşitli 

teşvik-destek mekanizmaları oluşturulabilecektir.  

 DOĞRULAMA TESİSLERİ  İÇİN SÜREÇ  

Doğrulama tesisleri Ajans tarafından belirlenen kriterleri sağlayan yetkilendirilmiş tesisler 

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

gelen ambalajların doğrulanması, sayılması, ayrılması, temizlenmesi, balyalanması gibi 

işlemler gerçekleştirilecek ve sonrasında ambalajların geri dönüşüm tesislerine gönderilmeleri 

sağlanacaktır. Doğrulama tesisleri Ajans tarafından yürütülen Bilgi Sistemine kayıt olarak 

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

gerekli belgeleri bu sistem üzerinden ileteceklerdir. Doğrulama tesislerine sistem kapsamındaki 

hizmetlerine karşılık Ajans tarafından hizmet bedeli ödenmesi dâhil çeşitli teşvik-destek 

mekanizmaları oluşturulabilecektir.  

 AMBALAJ GERİ DÖNÜŞÜM  TESİSLERİ İÇİN SÜRE Ç  

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

ederek yeni ürünlere/hammaddelere dönüşmesini sağlayacak ve geri dönüşümünü sağladığı 

malzemelere ilişkin bilgileri Ajans tarafından yürütülen Bilgi Sistemine kayıt olarak sistem 
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üzerinden Ajansa ileteceklerdir. Sistem dahilinde geri dönüşümü sağlanan malzemelerin türü 

ve miktarına göre belirlenen hurda geliri ise sisteme gelir olarak aktarılacaktır. 

DEPOZİTO YÖNETİM SİSTEMİNİN ETKİLERİ  

 AMBALAJLI İÇECEK ÜRETİM  SANAYİSİNE/SEKTÖRÜNE ETKİLERİ  

Hali hazırda ambalajlı içecek üreticileri su için Sağlık Bakanlığı, diğer içecekler için ise Tarım 

ve Orman Bakanlığı düzenlemelerine tabi olarak üretim/piyasaya arz yapmaktadırlar.  

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

kapsamında yer alacak ambalajlı içeceklerin piyasaya sürülebilmesi/piyasada yer 

alabilmesi (ithalatı dahil) için bu ambalajlar Türkiye Çevre Ajansı tarafından verilen 

ambalajlı içecek bazlı izin/onaya da tabi olacaktır. Ayrıca, depozito yönetim sisteminin 

maliyetinin karşılanması noktasında da mali yükümlülüğe (Geri Kazanım Katılım Payı 

yükümlülüğü yerine geçecek bir düzenleme) tabi olacaklar; piyasaya sürdükleri ambalajlı 

içeceklerin boş ambalajlarının tüketicilerden toplanarak geri kazanılmasına yönelik 

yükümlülüklerini de Türkiye Çevre Ajansı uhdesinde yürüteceklerdir.  

Ayrıca, ambalajlı içecek üreticilerinin Türkiye Çevre Ajansından izin/onay alabilmeleri için 

içecek ambalajlarının fiziksel ve görsel özelliklerinde, etiketlerinde ve etiket üzerinde yaptıkları 

işaretlemelerde bir takım değişiklikler yapmaları gerekecektir.  

Depozito Yönetim Sistemi kapsamına alınan ambalajlı içeceklerin Türkiye Çevre Ajansının 

onayı da olmaksızın ( ilgili diğer kuruluşların izin/onaylarına ilişkin işlem hakları saklı kalmak 

koşulu ile) piyasaya sürülmesi (ithalatı dâhil) ve tüketicilere/kullanıcılara satışı mümkün 

olmayacak, onaysız olarak piyasaya sürülmüş ürünlerin piyasadan çekilmesi dâhil idari para 

cezası uygulanması söz konusu olacaktır.  

 AMBALAJLI İÇECEK SATIŞ SEKTÖRÜNE ETKİLERİ  

Hali hazırda ambalajlı içecek satışı yapılan yerler yerel idarelerden aldıkları işyeri açma ve 

çalışma ruhsatları ile faaliyet göstermektedirler. Elektronik ortamda faaliyet gösteren işyerleri 

ise Ticaret Bakanlığı uhdesinde aldıkları izinlere istinaden faaliyet göstermektedirler. Depozito 

Yönetim Sisteminin hayata geçirilmesi ile birlikte, ambalajlı içeceklerin tüketicilere sunulduğu 

yerlerin (elektronik satış işlemleri dahil) bu ürünleri depozito ücreti tahsil ederek satmaları ve 

tüketiciler tarafından getirilecek boş ambalajları da geri alarak depozito ücretlerini tüketicilere 

iade etmeleri için gerekli altyapıyı kurarak Türkiye Çevre Ajansından gerekli izinleri almaları 

gerekecektir.    

Satış noktaları tarafından,  iade noktalarının fiziki altyapıları ile işletim modelleri Türkiye 

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

alan ayrılması dâhil bu noktalarda görevli personel bulundurulması sağlanacaktır. Elektronik 

ortamda satış yapan işletmelerin de satışını gerçekleştirdiği depozito yönetim sistemi 

kapsamındaki ambalajlı içecekler için boş ambalajların iade alınması yönünde sistem 

kurmaları/katılmaları gerekecektir. Altyapının kurulması ve işletim için oluşan maliyetlerin 

satış noktaları tarafından karşılanması esas olmakla birlikte Türkiye Çevre Ajansı tarafından bu 

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

yerlerin depozitolu boş ambalajların geri alındığı iade noktaları hizmetini sağlamamaları ve bu 

konuda Türkiye Çevre Ajansının onayı olmaksızın faaliyet göstermeleri durumunda ambalajlı 

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

 ÇEVRE YÖNETİM SEKTÖRÜNE ETKİLERİ  

Hali hazırda boş içecek ambalajları tüketiciler tarafından atık vasfı ile geri dönüşüm 

kumbaralarına atılmakta ve bu atıkların ayrı olarak toplanması ve geri kazanılması 

sağlanmaktadır. Bu atıkların toplanması ve geri kazanımı konusunda faaliyet gösteren kişi ve 

kuruluşlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığından aldıkları Çevre Lisansları kapsamında faaliyet 

göstermektedirler.   

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

atık vasfına gelmeden üzerlerinde maddi değer taşıyan bir ürün/eşya vasfı ile özel yetkili kişi 

ve birimler tarafından tüketicilerden alınacak, biriktirilecek, toplanıp taşınacak, doğrulanarak 

sayılacak ve geri kazanım tesislerinde işlenecektir. Dolayısı ile, depozitolu boş ambalajların 

tüketicilerden alınması, biriktirilmesi, taşınması ve doğrulanması faaliyetleri için Türkiye 

Çevre Ajansından izin /yetki /yeterlilik alması zorunluluğu oluşacaktır.  

Depozitolu boş ambalajların tüketicilerden alınması için oluşturulacak noktalar, yetkili 

personelin kontrol, gözetim ve kayıt işlemlerine dayalı manuel sistem veya özel niteliklere 

sahip olarak depozitolu ambalajların tanımlanmasını, sayılmasını ve fiziksel olarak işlenerek 

depolanmasını sağlayan özel güvenlik önlemleri olan otomatlara dayalı otomatik sistem 

şeklinde yapılanacak noktalar olacaktır. Manuel iade noktalarında toplanan depozitolu boş 

ambalajlar yetkili taşıyıcılar ile sisteme özgü kodlama ve kayıt ile toplanarak depolara ve yine 

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

Merkezleri manuel sistem ile tüketicilerden alınan boş ambalajların tanımlanmasını, 

sayılmasını ve fiziksel olarak işlenerek geri kazanım tesislerine ulaştırılmasını sağlayan büyük 

ölçekli otomatlara dayalı özel güvenlik önlemleri olan otomatik tesisler şeklinde 

oluşturulacaktır.   

Depozitolu ambalaj İade Noktaları/Merkezleri ve Doğrulama Merkezlerinin kurulması ve 

işletimi için oluşan maliyetlerin sektördeki yatırımcılar tarafından karşılanması esas olmakla 

birlikte Türkiye Çevre Ajansı tarafından bu maliyetlere yönelik olarak hizmet bedeli ödenmesi 

dâhil çeşitli teşvik-destek mekanizmaları oluşturulabilecektir.  

 ULUSAL ÜRETİM VE HİZMET SEKTÖRÜNE ETKİLERİ  

Depozito Yönetim Sistemi dâhilinde oluşturulacak kurguda yer alan tüm taraflar için belirlenen 

yeni sorumluluklar kapsamında yapılması beklenen yatırımlar için ulusal pazar kapasitesi 

gelişim aşamasındadır  

Piyasaya sürülecek ambalajlarda yapılacak değişiklikler, bu ambalajların test ve onay 

işlemlerinin gerçekleştirilmesi, depozitolu boş ambalaj iade noktaları ile bu noktalarda 

çalışacak personelin eğitim ve yetkilendirilmesi, vatandaşların sistem hakkında 

bilgilendirilmeleri gibi unsurlar yanında özel standartlara sahip otomatik iade 
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noktaları/merkezleri ile doğrulama merkezlerinde kullanılacak olan ve hâlihazırda yurtiçi 

piyasada üretimi/ tedariği olmayan /sınırlı olan otomatların ithali- teknoloji transferi-yurtiçinde 

milli ve özgün olarak geliştirilerek üretilmesi konularında yenilikçilik ve girişimcilik fırsatları 

oluşarak yeni hizmet sektörleri ve yatırım ortamları oluşturması beklenmektedir.   

Depozito yönetim sistemi uygulamalarının yerel şartlara uygun operasyonlar ile yürütülecek 

olması nedeniyle bölgesel/il/ilçe bazlı işletme proje ve faaliyetleri ile yeni yatırım ortamlarının 

oluşması beklenmektedir. Ayrıca, Depozito Yönetim Sistemi dâhilinde toplanarak 

işlenmesinden elde edilen geri dönüştürülmüş ürünlerin piyasadaki kullanım imkânlarına bağlı 

olarak değerlerinin de artması beklendiğinden pet türü plastik, cam ve alüminyum şişelerin geri 

dönüştürülmesi için faaliyet gösterecek geri kazanım tesislerinin kapasitelerinde ve sayılarında 

artış beklenmektedir.  

Depozito Yönetim Sisteminin kurgulanması ve altyapısının oluşturularak hayata geçirilmesi 

sürecindeki yeni ve yenilikçi yatırımlar, teknoloji transferi ve yerlileşme hususları için Türkiye 

Çevre Ajansı tarafından standartlar oluşturularak ulusal kapasitenin oluşturulması çalışmaları 

sürdürülmektedir. Türkiye Çevre Ajansı tarafından sanayi işbirliği projeleri ile yerli ve yabancı 

yatırımcıların gerek sistemin uygulama sahasına çekilmeleri gerekse de sistemin altyapısını 

geliştirme amaçlı ar-ge ve üretim faaliyetlerine dahil edilebilmeleri için yatırım ortamı 

oluşturulması, çeşitli finansman kaynakları temin edilmesi sağlanacaktır.   

DEPOZİTO YÖNETİM SİSTEMİNİN GETİRİLERİ  

Depozito yönetim sistemine geçiş ile ilk etapta, Türkiye’de piyasaya sürülen yaklaşık 20 milyar 

adet içecek ambalajının temiz bir şekilde toplanıp, üst kalitede hammadde üretmek amacıyla 

geri dönüşüme gönderilmesi için gerekli altyapı kurulmuş olacaktır.   

Hammadde yerine geri dönüşüm malzemesi kullanımı sonucunda oluşan tasarruf ve sürüm 

azaltımı, ambalaj atıklarının düzenli depolama sahalarında bertaraf edilmemesi ile oluşan 

emisyon azaltımı, yerel yönetimlerin atık bertaraf maliyetindeki azalma sayesinde toplamda 

ülke ekonomisine yaklaşık 6 Milyar Euro katkı sağlaması beklenmektedir.  

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

önce belirlenmemiş iş kollarının ortaya çıkması ile birlikte Türkiye genelinde en az 7500 

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

yönetim sistemi uygulamasının çevresel getirileri ise Türkiye ekonomisini destekleyecek ve 

ithalatı azaltacak ekonomik yansımalara sahip olacaktır. Zorunlu depozito yönetim sistemi 

sayesinde atık plastik ithalatının yaklaşık % 40 oranında azalacağı, bunun yanı sıra temiz olarak 

toplanacak ambalajların hurda bedeli uluslararası pazar fiyatlarına endeksleneceği için ikincil 

hammadde ihracatı noktasında da bir kazanç ortaya çıkacağı öngörülmektedir.  

Ayrıca, bu uygulama ile;  

 Tüketicilerin/toplumun atıkları at-kurtul davranışlarının önüne geçilmesi sağlanacak, 

 Toplumun atık ayırma/toplama sistemlerine doğrudan katılımları sağlanacak, 

 Özellikle kırsal alanlar, piknik/mesire alanları, ormanlar, deniz ve sahiller, köy ve 

kasabalar, ulaşım güzergâhları vb. yerlerde sıklıkla görülen atık şişelerden kaynaklanan 

kirliliğin önüne geçilecek, 

 Çevreyi korumak, hammadde israfını önlemek, karbon emisyonlarını azaltmak, 

üretimde ve lojistikte enerji verimliliğini arttırmak gibi katkıları ile Birleşmiş 
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Milletlerin belirlediği 17 adet Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının 6 tanesine 

doğrudan katkı sağlanmış olacak ve Türkiye’nin küresel sürdürülebilir kalkınma 

eylemine katılımı desteklenecektir. 

 


