
---
ı üilffilil lı[illlilil 

il|rufiLffi ililLtruil üil

,:"SiTRRP
oDALAR VE şoRSALAR} eİnı_lbl

j,

: 53683178-611.99-
: Yeniden Kııllanılabilir Ambalajların

Depozito lJygulamaları

Ilgi : 16'04.2a2l hıihli, 783099 sayılı ve Yeniden Kullanılabilir Ambalajların Depozito
Uygulamaları konulu yazı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgide kayıtlı yazlsı ile Birliğimize iletiien; 2gl6l2a20tarihli ve 66745475-
I45'07'132871-sayılı Bakan oluruna eSaS yaylmlanmış olaıı ''Yeniden/Tekrar Kuılanıianill. a*n"lajlar
Için Depozito Sistemi Uygulamalarlna çerçevesinde depozito uygulamasl yapan piyasaya -ü;;;iiıif;
Usul ve Esaslar'' çerçevesinde depozito ı-ıygulaması yapan piyasaya süren'işletmeıere yonelik olarak
depozito uygulamaları ile geri kazanım katılım payı ilişkilendirmesine dair bilgilendirme yazısı ekte
sunulmaktadır.

Üyelerinizin bilgilendiri]mesi hususunda gereğini rica ederim,

Saygılarımla,

rdıı5a,
Cengiz DELİBAŞ
Genel Sekreter Yardımcısı
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EK:Yeniden KullanıIabilir Ambalajiarın Depozito Uygulamalarl (2 sayfa)
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Sayı :E-66745475-145.07-727835

Konu : Yeniden Kullanılabiliı hmbalajların
Depozito Uygulamaları
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Bilindiği üzere' Yenİden/Tekrar Kullanılabilir arffi İçin Depozİto sıstimıUygulamalarına iıışı<in Usul ve Esasıar 291612020 tarihli v*,sffiçaw{-l,1< (\-7 l1.oaı l
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Diğer taıaftan, YenidenlTekrar Kul
yJ"-*::::::lti:ı,Y.,,,u.,,,;#'.;:','.wnil',ffiffi]lil*,j;L"ffiT:;1'.,,::::*

;;; i *' ; ffi ; H' J;i ffi :#öıfi ş;
ffiI"-xjJiffi:T,r:]::::'-ri:,r:,::,rl,,u ııu.,,ıu*ak ve bu raporu aynı yılın haziran ayınm

süıenleri n dep oz i to lu' l, ".,i ffi :; ffHiL İ'H:I#foffir ;:": ;:j :;' ilJl,il' r.T,:' ffiffiYönetmelik kapsamında geri kazanıım katıIıL o.r, uJ'f,,ğ$Tr*-.*1:ii"ilmiş olmak]a birlikte

ffLlffi;:-i d'hilinde toplanamayun ,,nuiuj}s"jffi'f,;;;;";;';Li|our,,u tabi tutulacağı

sonuna kadar Bakanlığa 
'unmakla,'' 

yııkiiıffikı.llnmışlaro,'. i", 
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Hr,r;;';:r}#,l;Payına İıışı<ın Yönetmeliğin Uygulaoffii'nuı. uroi_n* Eşaslar ''Ambalajlar İçin Geri KazanımKatılım Payı Uygulamaları" başlığı {itb-#*,. alan "Depozitolu Ambalajlar,, bölümünde de ,,Depozitouygulamalarına ilişkin..:"i]':,Baffir"ffi)gi sisıemin. g;.iir, o.o"r,.lr*uıl*aıu, kapsamında geritoplamak üzere piyas]I' 
':.T,iffff&uh;ıu.ın geri toplaiamayan kısımiarına ilişkin hesaplamalar bilgis istem i üzeri nden deserl e n d 

ç'}1i,'{-iı]rm un* yer veri l m i ş t i r.
Bakanlığlmlz tarafuıdilli'sal,,ı"ıuj Bilgi Sistemi üzerinde depozito planlarının hazırlanmasına,uygulanmaslna ve'i:iffi[::y:::::ı::*:*_ri:irimlere 

yönelik düzenlemeler yapılmış vedepozito sistemini uuv,vaıLV şı}tçtllllıı uygğffiğtptyasaya süren işIetmeierin 2a2a yıIı uygulamalarına ilişkin bildiıimlerialınmıştır' Diğer taraftffi$e, piyasaya süren işletmeleıin Hazine ve Melirıo Rolzn*l.X' .'^lj' i 'Başkanlığı uhdesino.ş{1 ;'ı" ;;;ffffi: ffi:ilT:#'ffiJ;,y1yj İ#r'-ff['ffi:
TL:i'"*' ":m- öe Bakanlıgım,zca temin edilerek karşıiaştırmalı değerlenclirme r.qlıc*ol--,_^
Deyanname veu}eri de Bakanlığımizca temin edilerek karşıiaştırmaı, oJgerıe;#;'öH,JNjbaşlanmıştır ıffi}'şmalarcla g*"ı' Bakanlığımıza yapılmış/yapılacak bildirimler gerekse Gelir İdaresi'*ffj }-TJ##;İ:}'Ti*::*i: j:':ll:''i beyanları esas alınmakta olup;yapıIacaffiÇİi
Bakaııbğ Gelfi

yapıIacai;$f$ğjffüe işlemlerde sorumluluk piyasaya sürenle.; ;;;;.';,;"jj;.i;.,,i'.;;ffiTt:iş;
:J'Iil,ffif;İ1j1[::,::,'^1:9ş] 

taraflndan; ,i^ iui'i..ri kazanım katıllm beyannamesi formunda
.JvvqJ q şqlulUll 4ııluataJtarın ger]ıyan kısımlarınafiişkin veri girişi yapılmasına iııkan tanınmıştır.

I'T:İ:::"":iİ:l'ı l1rtıtiıen çalışmaiar kapsanıında, uiru,uj,urı için deppzito sistemini,yğ\Jarlu ŞıŞtcmınıyan piyasaya süren işletmelere yönelik olarak "Depozito Planları, Bildİrİmlerİ Ve

Belge Doğrulama Kodu:QÇHKVwwG I}u bclgc';iiıcııliclçkırı'ııik inıza ile inıZiül:)nnllŞtır.
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r}eğerlendirme Esasları'' başlıklı duyuru hazırlanarak Ambalaj Bilgi Sistemi üzerinden kullanıcılara Ve s
ilgili meslek kuruluşları üzerinden yazılı bildirim ile ilgili taraflara iletilmiştir. Ayııca, piyasayaşiireıı*
işletmelerce Ambalaj Bilgi Sistemi ilzerinden hazırlanan Ve uygun görülen planlar ile bu
doğrultusunda oluşturulan veriIer ve Gelir Idaresi Başkanlığı uhdesinde yiirutiilen depozito b.y.ü
işlenmek üzere http://ambalaidepozito.csb.gov..tr ad'resinde y& uıa, imbalaj Depozito ,ffi
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verilerin izlenmesi, karşılaştırılmbsı Ve doğrulanmaıı sağianacaktır.
Bakanlığım ızca izleme -ve kontrol amaç| ku]lanıma hazırlanmış ol

Yönetim Sistemi'' uygıılamasına aktarılmakta olup ilgili tarafların da kuilanımına açı
planIarı, planlar kapsamında fapılan bildirimler, bildirimler9 esaS belgeler Ve {ffi
depozitolu ambalajlar için ferilmiş GEKAP beyanname verileri ile geri toplanamayan

l'.i#tİüal aj Depozito
Uyguiamaları Yönetim Sistemi'' uygulaması gerek geri kazanım katılım inin verilmesine
gerekse Bakanlığımıza sunulmak üzere hazirlanacak faaliyet raporlarına eriler açısından da
piyasaya süren işletmeler için bir kılavuz niteliği taşıyacaktır. &

Bu kapsamda; Bakani ığımızcauygui ulrıu*n planlar doğrultusçııa 1€ııiden/tekrar kullanılabilirDu .KaI-'Şi1IItua; DaKalıl1güI]ruÇa uygun Dulunan planlar oogrulrusuil0a yentoen/teKrar Kulianılabllır
ambalajlar için depozito sistçmini uygulayan piyuruyu süren işlJtm"ı.ff^eoio yılında piyasaya sürülen
ançakgeri toplanamayan ambalajları için gerekli değertendirmeleri y;ir*;,k-öııcetikle 202| yılı l. Ddriem
Geri Kazanım Katılım Ppyı Beyannamesiııde ilgili bölümlerıniş.,,ğoltlurulması, 2020 yılı depozito

ğ9[7

*,*ğdİh
ü .ıç*r.',lıl.c ':'-

&

uygulamalarına ilişkin faaliyet raporlarını ise :o.oq;ğ;Ç$ıarihine kadar Bakanlığimıza
ambalajdepozoito.csb.gov.tr adresinde yer alan "Ambala.i o Uygulamaları Yönetim Sistemi''
uygulaması üzerinden sunulması gerekmektedir. Yapı iı'im. beyan ve raporlamalar için
''Depozito Planları, Bİldİrimleri ve Değerlendirme '' başlıklı duyuru İçerİğinin dikkate
alınmaşı önem arz etmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Eyyüp KARAHAN
Bakan a.

Çevre Yönetimi Genel Müdürü

Ek: Dağltım Listesi
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Çevre Mühendisi
Telefon No:(.1 l2) 586 30 4i


