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Ti.irkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Ar-Ge Müdürlüğü tarafindan
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BİRLİK VE FEDERASYONLARA 2022/56SAYI{-{ GENELGE

Bilindiği izete, ülkemizde tek kullanıınlik amtıalajlaıa yöıielik zoltmll1 rlepozii.ıuYgulamasma geÇiŞ 2872 sayıIı Çevre Kanunıı ile diizeıılenniş olup. bıı l<apsaııırla çcı ı.ı:"Şehircilik ve İklilll DeğiŞikliği Bakanlığı'iıın beliİleyecegi aıııb alajlar i.e iiriiııleı içiiıdePozito uYgulamasmln 1ll12022 tarilinden itibareıı zol.Lınlu tutı_ılacağı hıikıııebağlaıımıştır.

26l06l2a21 tarhili Ve 3 1523 SaYlh Resını Gazete'de yaylııı]aflaı1 ,\iııbalı.jAtıklarının Kontrolü Yöııetıneliği ile clepozito yöıretiın sisteırriniır Livglıla]linasıııa ilışkiııusul Ve esaslarln TürkiYe Çevre Ajansı taİafından beliı,leırecegi ve AjanJıır .,ıle|ozıto 
sisteıırYöıreticisi" o1arak faaliYet göstereceği belirtilerek zoıunlii depoz'ıto yıneiiııi sısteır-ıiiıe

Yönelik değerlendirne Ve düzenleiıeleriıi Çevre Ajaırsı tarafıırciaıı yapllacaği iıeliı.tılnıiştiı..
Bu ÇerÇevede, "Zorunlu Depozito Yöıretim Sistemı Uygulaınalaruüa ilişliiır [_JsiıL ı,,eEsaslar" hazırlanmıŞ ve Ajansın fttfp://tuca"gov.tr) ıveb sitesİnle yayl11lan,r,,rt,,,.
Ajans tarafindan, Zorunlu Depozito Yönetiıır Sisteııi Uygulaırıalarına llislriıı Lisıılv.e lsas|arln uYgulanmaslnda biıiiği İağlanak, uygulalna slraslnda cloğacak tereclclııl veaksakiıklaı'ı gidermek üzere açıklamalaİ ve ılıtiyaç duyıilan korııılaı-ıla da ilaı,ç- böiiırırleıeklemek Sureti ile ,diizenlemeler yapılabilecel 'r. alrryn iııteı-ıret sitesı ıizcrirıi]*ı-ıyayınılanarak duyurrılacaktlr.

L)cPoZltO \-iıırcıiıı-ı 5isti:ıııi, ('cı,rı;, |.iı:iııiı:ıiil,. i/i: :l.,ı|ıij }..t,.:|._,.,ii. , . ] ],lıclirleııcn \je bciirli lıiı, ılcşıoziro tı*d*ii ;i]ıiiiiııI. iiir.,_ıı.i,ı iı ııiı; , ,, , ,,
1,iikctıiıırcsiiliiıllaı-ıılı-ıı:iSl S0]lı'a,!1tıija iıı,lç iılt}ııjır}ıit iı..ıJı,ıiiıı.,,.!ıi !,,r.ıjı:j,;:,,:
dıyı"ılı lıiı rırtcıııı,]ıı.

DePozito LlYgulamas1. ı"iriinlerin tüketimleri/kullanıırrları sonlıcunda atılç 1ıalii-ıçgelıneden geri toPlanlP tekı'ar haıırınadde olarak iiretiırre kazandırıimas.l-tı öngören ooııgL,s.,-üekonoırri ilkesini esas alnaktadlr.

Zılrı"iıılıı rlc}rııziro ııijı'ıcliııı ııisicıııi l<i,ılıı;;.ııiı;ııi],ıiı j ıiıııııi,.ı-: :,,,,:,,;, ;,.,i
iÇıli:cltler ı"c iiığcıieıi) ti.:[ı iı,iıli;ııitiüı[t[:]i.ılış ııiıılİıj;ıjl;i;,ı.oi.ı ı,i!ıi],ıi",ı .,i,.;,j: ; , , ,

iiriirılcı:i t.ültcticılcre,']ruliaı-ııçiiıfa sLt]li,tI] ı;illti; tıüliiııi:ıİ i,,ıı|, l i.:ı.i, ı,, ;J i ,, ; , ] ,,
ı-ılırrıılarına Yiiıiclilt işlcırrlcı" -il1. 

l?,.X22 {ar,ihi ieiffıııı,ı iüı,, ii;;ıı9iııııni]: iı,]ııı:ı,, ,: ],i :S_İstcntiırc kayn{,İaı- ."k]İ3tc$ır,f (|cl rı: L5İigil ]:.üil],j;,i]iü;;ri
(https://eciı§.cevı"e.g{,}v.tr/ğ(ulğ;t uai*iğ sieşırğeı,.ii{_,iir iı;.! i:;t.,ı.ı,:t,,[ı_lı:ş ı :ıı,i!ı^i. ,,"ı ı ,,
iirıçelik]e -[ntegre Çı:v,ıı: ttilgi |{isteiııiı-iilc l(ı\,,ıli;ji; ı-,,ii,,,,,,i;i},]j: ilııii, , ,.,,,,,
Ç'Cl'l'C i3ilgi Sistcnıilic },;ıiıiı1. o]ırılt lıırşr,ııi,ı_ı !;ı.ıııııı.,.ıiiiil;ı ıiii.i:;,iii: i,;:ı .,:ı: j.,

oıiay la |ııra laıı gçi.ck r]-]ü:k"lct.i iı.
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