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Okyanus ve  denizlerde çöplerin art-
ması, çevre kirliliği probleminin sü-

rekli daha kötüye gitmesi, tek kullanım-
lık içecek ambalajlarının geri toplanması 
için depozito iade uygulamalarına ilgiyi 
ciddi oranda artırmıştır. Bu sistemlerde 
müşteriler bir kutu veya şişe satın alır-
ken küçük bir depozito bedeli öderler 
ve içeceği tükettikten sonra ambalajı 
geri dönüşüm için bir toplama merkezi-
ne iade ettiklerinde bu bedeli geri alırlar.

Depozito iade sistemleri (DRS), büyük 
miktarlarda boş içecek ambalajları-
nı tekrar kullanım ve yüksek kalitede 
geri dönüştürme amacıyla toplamanın 
başarıyla denenmiş bir aracıdır ve dön-
güsel bir ekonomiye ulaşmak açısından 
hayati öneme sahiptir. 

Sadece AB içerisinde bile depozito 
sistemlerinin uygulandığı ülkelerde 
130 milyon insan bu sistem içinde ya-
şamaktadır. Ayrıca Kanada, ABD ve 
Avustralya'da da depozito sistemleri 
kullanılmaktadır.

Gittikçe daha fazla sayıda ülkede ya-
sayla zorunlu kılınan, geri dönüşüm 
hedeflerine ulaşmak ve doğaya atılan 
çöpü / atığı azaltmak üzere depozi-
to uygulamalarını düşündükleri bir 
zamanda Brüksel’de yerleşik Reloop 
Platformu “Tek kullanımlık içecek am-

balajları için depozito sistemlerine 
Küresel Genel Bakış” (2016) başlığıyla 
dünyanın farklı ülkelerinde yürürlük-
te olan yaklaşık 40 ülkenin depozito 
sisteminin bazıları hakkında geniş ve 
kapsamlı bir araştırma yapmış ve özet-
leyerek sunmuştur.

Bu özet bilgiler içerisinde yer alan her 
depozito sistemi, tüm ülkelerde aşağı-
daki kilit parametreler etrafında yapı-
landırılmıştır:

 » Yasal taahhüt / zorunluluk (sistem 
için yasal mevzuat, kanun ve yö-
netmelik vb.)

 » Program Kapsamı (sisteme dahil 
edilecek içeceklerin ve ambalajla-
rın tespiti)

 » Depozito ve bedelleri (depozito 
tutarları ve ambalajlara göre farklı 
ücretlerin/bedellerin belirlenmesi)

 » Sistem Operatörü (Sistem opera-
törünün paydaşları ve görevlerinin 
çok iyi netleştirilmesi)

 » Geri ödeme sistemi (içecek ambala-
jını geri alım sisteminin hazırlanması)

 » Sistem sonucu  
(iade oranlarının yönetilmesi)

 » Para malzeme akışı (görsel akış  
çizelgesinin hazırlanması)

Tüm sistemlerde barkod bazlı kayıt 
sistemleri bulunduğunu özellikle be-
lirtmek lazım. ‘Barkod bazlı’ terimi, 
ambalajların barkod aracılığıyla tespit 
edildikleri ve bu bilgilerin kaydedildiği 
anlamına gelmektedir. Bu uygulama 
her ambalajı takip edilebilir hale getir-
mekte ve nelerin iade edilmiş olduğu 
hakkında net bir tablo sağlamaktadır.

Yaklaşık 40 ülke üzerinde yapılan 
araştırmada çok sıkıntılı, 500 kişilik 
kalabalık istihdamlı, yüksek maliyetli 
ve yönetmekte sorun yaşayan ülkeler 
olmakla beraber, son derece basit kur-
gulanmış, 10 kişilik istihdam ile düşük 
maliyetler yüksek toplama oranları ile 
yöneten ülkeler de var.

Ortak noktaları, ‘temiz atık - temiz 
ham madde’ hedefiyle yüksek topla-
ma oranlarıyla ülke ekonomisine ciddi 
katkı sağlanması ve çevreyi, denizleri 
önemli bir kirlilikten kurtarmalarıdır.

AB ve dünyadaki bir çok ülke bu 
konuda ciddi adımlar atmaya ve yatı-
rımlar yapmaya hızla devam ediyor.

Türkiye’de de 2018 Aralık ayında 
‘devrim’ niteliğinde Çevre Kanunu'nun 
bazı maddelerinde değişiklikler yapı-
larak en ciddi ‘depozito sistemi’ adımı 
atıldı ve süreç yönetimine alındı.

Aynur Acar

Çevre Danışmanı

TÜÇEM Başkanı, RELOOP Türkiye Temsilcisi

AVRUPA'DA  
DEPOZİTO SİSTEMİ 
NASIL İŞLİYOR?
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TÜÇEM Başkanı ve 
RELOOP Türkiye 
Temsilcisi Aynur Acar, 
dergimizin bu sayısında 
geri dönüşüm ve 
depozito sistemi ile ilgili 
ayrıntılı bir yazı kaleme 
aldı. Dünyadaki farklı 
ülkeleri karşılaştıran 
Acar, Türkiye’de 
uygulanabilecek 
sistemle ilgili de  
bilgi verdi

ALMANYA
Nüfus: 81,9 milyon 

Web sitesi: www.dpg-pfandsystem.de/index.php/en/ 

TAAHHÜT

Ambalaj Yönetmeliği 
Yürürlük:     1991 
Uygulama:     2003  
Yetkili:    Çevre Bakanlığı

PROGRAM KAPSAMI

Malzeme:     Plastik (ağırlıkla PET), metal (alüminyum), cam 
İçecek türü:   Su (karbonize veya karbonize olmayan maden suyu,  
    şifalı su, sofra suyu, katkılı su, örn. aroma, kafein, oksijen katkılı,  
    tüm diğer içiliebilir sular); bira ve bira içeren içecek karışımları  
    (alkolsüz bira dahil); gazlı-gazsız alkolsüz içecekler;  
    alkollü içki karışımları 

İstisnalar:    Süt ürünleri, meyve ve sebze suları; sadece bebekler için  
    diyet ürünleri; 0,1 l’den büyük ve 3 l’den küçük ambalajlar

DEPOZİTOLAR VE BEDELLER

Depozito:    Üretici/ithalatçı tarafından  tahsil edilir. 
Depozito bedeli:   Metal, plastik, cam (0,1l – 3l): 0,25 € (0,28 USD) 
Geri ödenmeyen depozitolar:  Dolum yerine / üreticiye kalır 
Hizmet bedeli:   Hizmet bedeli yok, ancak perakendeci malzemenin sahibidir.

SİSTEM OPERATÖRÜ

Kliring sistemi:   Ademi merkezi 
Sistem idarecisi:   Deutsche Pfandsystem GmbH  
Sistem operatörü:   Perakendeciler ve sektör

GERİ ÖDEME SİSTEMİ

Perakendeciye iade:   Yakl. 135.000 perakendeci  sadece kendi sattıkları malzeme  
    kısımlarını geri almakla yükümlü. 200 m2’den küçük satış  
    alanına sahip perakendeciler sadece kendi sattıkları markaların  
    ambalajlarını geri almakla yükümlü. Toplama sistemi  
    %80 otomatik / %20 manuel

Malzemenin sahibi:    Perakendeci

Alman Perakendeciler Birliği %50

Alman Gıda Birliği %50
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Sıkıntılı ve yüksek maliyetli olan ülke 
örneği, bir de iyi kurgulanmış ülke örneği 
vereceğim. Almanya’da yüksek maliyet-
li toplama sisteminde yaşadığı sıkıntıyı 
çözmek için sistemi tekrar gözden ge-
çiriyor ve daha teknolojik, daha düşük 
maliyetli ve daha basit bir toplama sis-
temi için çalışma yapmaktadır.

Norveç depozito sistemini yöneten 
INFINITUM en geniş katılımlı paydaşa 
sahip. 

Norveç’te cam ambalaj yok denecek 
kadar az. Geri dönüşümü yüksek kali-
tede özelliğe sahip üretilmiş pet şişe ve 
metal içecek kutuları, yüksek oranlarda 
başarılı bir şekilde toplanıyor. 

11.400 çeşit mamul 3600 depozito iade 
otomatı ile yüzde 95 gibi bir oranda 
başarıyla toplanıyor. 

INFINITUM, yaklaşık 10 kişi ile basit 
kurgulanmış ve düşük maliyetli bir sis-

temle yönetiyor. Ayrıca Norveç, siste-
mi ‘çevre vergisi’ üzerine bir modelle 
kurgulamış. yüzde 100 üretici sorum-
luluğu var. Piyasaya sürenler ambalaj-
ları piyasaya sürerken depozito bede-
lini havuza peşin ödüyor ve topladığı 
oranda da vergiden muafiyet alıyor. 
Yüzde 90 toplanmasını sağlarsa yüzde 
90 Çevre Vergisi muafiyati elde ediyor. 
Yüzde 30 toplanırsa yüzde 30 vergi 
muafiyeti alıyor.

SİSTEM SONUCU (2015)

Toplam iade oranı:  %98,4  
Kutu   %99 
PET   %98
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NORVEÇ
Nüfus: 5,3 milyon 

Web sitesi: http://infinitum.no/infinitum/

TAAHHÜT

Ürün Denetimi Yasası / Atık geri dönüşümü ile ilgili mevzuat  
Yürürlük:     1997  
Uygulama:    1999 
Yetkili:    Norveç İklim ve Çevre Kirliliği Dairesi 
Hedef:    Çevre vergisinden muafiyet için kutular ve geri dönüştürülebilir  
    PET şişelerin %95 geri toplanması zorunluluğu

PROGRAM KAPSAMI

Malzeme:     Plastik (ağırlıkla PET, HDPE), metal (alüminyum/teneke) 
İçecek türü:           Bira; gazlı içecekler; şarap; sert alkollü içkiler, gazlı olmayan içecekler; 
    meyve ve sebze suları, konsantreler, süt ürünleri.  
    Mevzuat ürün türünü düzenlemiyor. 
İstisnalar:

DEPOZİTOLAR VE BEDELLER

Depozito:    Üretici/ithalatçı taraından tahsil edilir. 
Depozito bedeli:    0,5 l ve daha küçük plastik, metal: 2,- NOK (0,21 €, 0,25 USD) 
    0,5 l’den büyük plastik, metal: 3,- NOK (0,31 €, 0,38 USD)   
Geri ödenmeyen depozitolar:   Infinitum AS (eski adıyla:Norsk Resirk)

Hizmet bedeli:   Sıkıştırmalı geri alım makinesiyle: Plastik 0,25 NOK,  
    Kutu 0,20 NOKManuel Sıkıştırmasız geri alım makinesiyle:  
    Plastik 0,10 NOK, kutu 0,05 NOK 
EPR (genişletilmiş üretici  
sorumluluğu) masrafı/bedeli:  Alüminyum kutu 0,0012 NOK, plastik şişe 0,18 NOK

SİSTEM OPERATÖRÜ

Kliring sistemi:   Merkezi 
Sistem operatörü ve idarecisi:  Infinitum AS 
Sistem finansmanı:   Malzeme geliri / geri ödenmeyen depozitolar / EPR  
    (genişletilmiş üretici sorumluluğu) bedeli

Gıda Üreticileri 
Hizmet Bürosu 
(%7,5)

Norveç  
Gıda Toptancıları 
Birliği (%33,5)

Norveç 
Kooperatifler 
Birliği (Coop 
Norge) (%15)

Norveç  
Petrol Bayileri 
Federasyonu 
(%1,5)

Norveç  
Bira Üreticileri 
Hizmet Bürosu 
(%7,5)

Norveç  
Gıda ve İçecek Endüstrisi  
Federasyonu (%7,5)

GERİ ÖDEME SİSTEMİ

Perakendeciye iade:   3.500 gıda marketinde/bakkaliyede geri alım makineleri mevcut,  
    toplam toplamanın %97’si. 11 500 manuel toplama/iade noktası,  
    toplam toplamanın %3’ü.  
Malzemenin sahibi:   Infinitum AS

i N C E L E M E  / 
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SİSTEM SONUCU (2016)

Toplam iade oranı:    %91,7   
Kutu    %95,7 
PET    %88,2

	

PARA MALZEME AKIŞI

Depozito iade sistemi kurmuş ülkelerin 
tamamında benzer noktalar ise;

 » Sistemin ana sorumluluğu piyasa-
ya sürenlerde. 

 » Piyasaya sürenlerin tamamı kont-
rol altında ve kayıtlı.

 » 200 m2’nin altında parakendeciler 
manuel barkodlama zorunluluğu 
ile topluyor.

 » 200 m2’nin üzerindeki parakende-
cilerde ise ambalajların üzerindeki 
barkodlar ile otomatlarla toplanıyor.

 » Barkod sahtekarlığına göz aç-
tırmayacak cezalar konulmuş. 
Barkod mürekkep kalitesi silinme-
yecek özelliktedir.

 » Ambalajlardaki içecekler tüketildik-
ten sonra iade edilmeyen ambalaj-
ların iade bedeli ise sistemin havu-

zunda kalıyor. Bu bedelde sistemin 
havuzunda sistemi destekliyor.

Türkiye’de de evrene, ülkemize ve 
çocuklarımızın geleceğine yakışacak 
bir sistemin, ülke standartlarımıza 
uygun, en iyi ulusal alt yapının kurgu-
lanması temennisiyle, TÜÇEM Derne-
ği olarak gönüllü çalışmaya hazırız. 

Ayrıca depozito iade sistemi, yapılan 
araştırmalarla ortaya koymuştur ki, 
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belediye bütçelerinde büyük tasar-
ruflar sağlamaktadır.

Geçtiğimiz yıllarda, dünyanın bir çok 
ülkesinde içecek ambalajlarının geri 
kazanımı için depozito iade sistemle-
rine ilgide artış görülmüştür. 

Bu sistemlerda içecek satışlarına 
küçük bir depozito kesintisi ekliyor, 
boş ambalaj tüketici tarafından geri 
dönüşüm için geri getirildiğinde de 
bu bedel tüketiciye geri ödeniyor.

Gittikçe daha fazla sayıda ülke De-
pozito İade Sistemini çevreye atılan 
çöpleri azaltmanın ve geri dönüşü-
mü teşvik etmenin bir aracı olarak 
düşünürken, birçok kişi böyle bir sis-
temin özellikle de mevcut kaynakta 
ayırma programlarının yürürlükte 
olduğu belediyeler, üzerindeki etki-
leri sorgulamakta. 

Depozito iade sistemine karşı olanla-
rın öne sürdüğü başlıca sav, “sistemin 
en büyük değere sahip geri dönüşüm 
maddelerini belediyenin geri dönü-
şüm akışından ayırarak belediyelere 
zarar verdiği, bunun sonucunda be-
lediyelerin yol kenarı toplama  prog-
ramlarının maliyet etkinliğinin azaldı-
ğı şeklindedir”.  Bu savı desteklemek 
üzere malzeme geliri kayıplarının 
yanı sıra, ambalajlar için genişletil-
miş üretici sorumluluğu modellerinin 
mevcut olduğu yerlerde endüstrinin 
bu katkı paylarının kaybedilmesi de 
kanıt olarak gösterilmektedir. 

Ancak bu analizlerin çoğunluğunda 
eksik olan kilit bir öğe, belediye çöp 
yönetimi sisteminin toplama, işleme 
ve bertaraf masraflarındaki azalma-
dan veya önlenmiş masraflardan kay-
naklanan tasarruflardır.

Belediyelerin bir depozito iade siste-
minin uygulamaya geçirilmesinden 

sonra nasıl etkilendikleri hakkında ya-
pılan araştırmalar sonucunda ortaya 
çıkan sonuçlar gayet ikna edici ve be-
lediyeler için son derece iyi olduğunu 
ortaya koymuştur. 

Örneğin;

 » Önlenmiş çöp toplam ve taşıma 
giderleri,

 » Mevcut toplama sistemlerindeki 
masraf tasarrufları,

 » Çevreye atılmış çöplerin 
temizleme giderlerinde 
maksimum azalma,

 » Umumi çöp kutularını/
konteynerlerini boşaltma 
giderlerinden tasarruf,

 » Atık toplama giderlerinden 
tasarruf,

 » Çevreye atılmış çöp toplama 
ve kamu alanlarının bakım 
giderlerinde azalma,

 » Çöp alanı bertaraf giderlerinde 
azalma,

 » Yıllık bakıldığında toplama ve 
bertaraf giderlerindeki azalmada 
net tasarruf,

 » Yerel yönetimin yol kenarı çöp 
toplama hizmetlerinde tasarruf,

 » Çevreye atılan çöplerde azalma,

 » Çöp, geri dönüşüm ve çevreye 
atılmış çöp yönetimi giderlerinde 
büyük tasarruflar,

sağlandığı görülmüştür.

Sistemin belediyelerden ve/veya kamu-
dan ayrı tutularak tamamen üretici ve 
parakendeci sorumluluğuna verilmesi 
tüm tarafları rahatlattığı gibi toplama 
sorumluluğununda hakkıyla yerine 
getirilmesini sağlamakta ve de sağlıklı 
geri dönüşüm verisi alınabilmektedir. ■

Gittikçe daha fazla 
sayıda ülke depozito 

iade sistemini 
çevreye atılan 

çöpleri azaltmanın 
ve Geri dönüşümü 

teşvik etmenin 
bir aracı olarak 

düşünüyor
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