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Depozito sistemine genel bir bakış 
öncesi Dünya’nın durumuna çok iyi 
bakmamız lazım. Okyanus ve  deniz 
çöpleri ve çevre kirliliği problemi 
sürekli daha kötüye gittiğinden, tek 
kullanımlık içecek ambalajlarının geri 
toplanması için depozito iade sistemi 
uygulamaları ciddi oranda artmıştır. 
Bu sistemlerde müşteriler bir içeceği 
metal  kutu veya pet şişe ile satın 
alırken küçük bir depozito bedeli 

öderler ve içeceği tükettikten sonra 
ambalajı geri dönüşüm için bir top-
lama merkezine iade ettiklerinde bu 
bedeli geri alırlar.
 
Depozito iade sistemleri (DRS), büyük 
miktarlarda boş içecek ambalajlarını 
tekrar kullanım ve yüksek kalitede geri 
dönüştürme amacıyla toplamanın 
başarıyla denenmiş bir aracıdır ve 
döngüsel bir ekonomiye ulaşmak 

açısından hayati öneme sahiptir. 
 
Sadece AB ülkeleri içerisinde bile de-
pozito sistemlerinin uygulandığı ül-
kelerde 130 milyon insan bu sistem 
içinde yaşamaktadır. Ayrıca Kanada, 
ABD ve Avustralya’da da depozito 
sistemleri kullanılmaktadır. Avrupa 
da son senelerde bir trend haline 
gelen DEPOZİTO İADE SİSTEMİ’nin 
uygulaması yaygınlaşmaktadır.
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GÜNCEL & YORUM

Geri Dönüşüm ve Depozito İade
Sistemi ile  KAYNAKLAR 
KAYNAK KALIR !
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Gittikçe daha fazla sayıda ülkede 
yasayla zorunlu kılınan, geri dönüşüm 
hedeflerine ulaşmak ve doğaya atılan 
çöpü / atığı azaltmak üzere depozito 
uygulamalarını düşündükleri bir za-
manda Brüksel de yerleşik Reloop 
Platformu “Tek kullanımlık içecek 
ambalajları için depozito sistemler-
ine Küresel Genel Bakışıyla (2016) 
dünyanın farklı ülkelerinde yürürlük-
te olan yaklaşık 40 ülkenin depozito 
sisteminin bazıları hakkında geniş ve 
kapsamlı bir araştırma yapmış ve 
özetleyerek sunmuştur.
 
Bu özet bilgiler içerisinde yer alan 
her depozito sistemi, tüm ülkelerde 
aşağıdaki kilit parametreler etrafında 
yapılandırılmıştır:
 
* Yasal taahhüt / zorunluluk (sistem
için yasal mevzuat, “kanun ve yö-
netmelik”vb.)

* Program Kapsamı (sisteme dahil 
edilecek içeceklerin ve ambalajların 
tesbiti)

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

* Sistem Operatörü (Sistem ope-
ratörünün paydaşları ve görevlerinin 
çok iyi netleştirilmesi)

* Geri ödeme sistemi (içecek 
ambalajını geri alım sisteminin/ya-
zılımının hazırlanması)

* Sistem sonucu (iade oranlarının 
yönetilmesi)

* Para malzeme akışı (görsel akış  çi-
zelgesinin hazırlanması)
 
Tüm sistemlerde barkod bazlı kayıt 
sistemleri bulunduğunu özellikle 
belirtmek lazım. ‘Barkod bazlı’ teri-
mi, ambalajların barkod aracılığıyla 
tespit edildikleri ve bu bilgilerin kay-
dedildiği anlamına gelmektedir. Bu 
uygulama her ambalajı takip edile-
bilir hale getirmekte ve nelerin iade 
edilmiş olduğu hakkında net bir tablo 
sağlamaktadır. Kısacası genel veri a-
ğını oluşturmaktadır.

Yaklaşık 40 ülke üzerinde yapılan 
araştırmada çok sıkıntılı, 500 kişilik 
kalabalık istihdamlı, yüksek maliyetli 
ve yönetmekte sorun yaşayan ülkeler 
olmakla beraber, son derece basit 

kurgulanmış, 10 kişilik istihdam ile 
düşük maliyetlerle yüksek toplama 
oranları ile yöneten ülkeler de var.

Ortak noktaları, TEMİZ ATIK-TEMİZ 
HAMMADDE hedefiyle yüksek top-
lama oranlarıyla ülke ekonomisine 
ciddi katkı sağlanmasının yanı sıra 
çevreyi ve denizleri önemli bir kirlilik-
ten kurtarmalarıdır.

AB ve dünyadaki bir çok ülke bu konu-
da ciddi adımlar atmaya ve yatırımlar 
yapmaya hızla devam ediyor.

Türkiye’de de 2018 Aralık ayında 
DEVRİM niteliğinde Çevre Kanunu-
nun bazı maddelerinde değişiklikler 
yapılarak en ciddi DEPOZİTO İADE 
SİSTEMİ adımı atıldı ve süreç 
yönetimine alındı.

Derginin bu sayısında sizlere iki SIKIN-
TILI ve YÜKSEK MALİYETLİ olan ülke 
örneği ve iki de iyi kurgulanmış ülke 
örneği vereceğim. 
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Norveç’de Cam ambalaj yok denecek 
kadar az. Geri dönüşümü yüksek ka-
litede özelliğe sahip üretilmiş Pet şişe 
ve metal içecek kutuları, yüksek oran-
larda başarılı bir şekilde toplanıyor. 

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

Sistemin yöneticisi INFINITUM, 
sistemi yaklaşık 10 kişi ile basit 
kurgulanmış ve düşük maliyetli bir 
sistemle yönetiyor. 

Ayrıca Norveç, sistemi ÇEVRE VERGİSİ 
üzerine bir modelle kurgulamış. 
%100 üretici sorumluluğu var. Pi-
yasaya sürenler ambalajları piyasaya 
sürerken depozito bedelini havuza 
peşin ödüyor ve topladığı oranda 
da vergiden muafiyet alıyor. %90 
toplanmasını sağlarsa %90 Çevre 
Vergisi muafiyeti elde ediyor. %30 

toplanırsa %30 vergi muafiyeti alıyor.
SONUÇ olarak, depozito iade sistemi 
kurmuş ülkelerin tamamında benzer 
noktalar ise;

•   Sistemin ana sorumluluğu piyasaya 
sürenlerde. 

•  Piyasaya sürenlerin tamamı kontrol 
altında ve kayıtlı.

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

• 200 m2’nin üzerindeki paraken-
decilerde ise ambalajların üzerindeki 
barkodlar ile otomatlarla toplanıyor.

• Barkod sahtekarlığına göz aç-
tırmayacak cezalar konulmuş. Barkod 
mürekkep kalitesi silinmeyecek özel-
liktedir.

• Ambalajlardaki içecekler tüketildik-
ten sonra iade edilmeyen ambalajların 
iade bedeli ise sistemin havuzunda 
kalıyor. Bu bedelde sistemin havuzun-
da sistemi destekliyor.

Asında işin özünde, bu sistemde; 

•  SİSTEMİ YÖNETECEK ŞİRKET, 

•  PİYASAYA SÜRENLER (İçecek 
ambalajlarını üreten ve marketlere 
satanlar), 

•  PAREKENDECİLER (Hipermarket, 
Zincir Market, Bakkal, Tekel Bayii v.b.) 

•  HOREKA (Hotel-Restarurant-
Kafe)’ler,  

•  TÜKETCİLER ve 

•  GERİ DÖNÜŞÜMCÜ FİRMALAR’ın 

tamamına büyük sorumluluklar düş-
mektedir. 

Türkiye’de de; evrene, ülkemize ve 
çocuklarımızın geleceğine yakışacak 
bir sistemin, ülke standartlarımıza uy-
gun, en iyi ULUSAL Depozito İade Sis-
temi fizibilite raporu benimde onur 
duyarak danışmanlık yaptığım ve 
Prof. Dr. Erdem GÖRGÜN hocamızın 
koordinatörlüğünde İTÜNOVA TÜDİS 
Ekibi tarafından hazırlanmıştır. 
“TÜDİS-TÜRKİYE DEPOZİTO İADE 
SİSTEMİ” Projesi alt yapısının bir 
an evvel kurgulanması temennisiy-
le, TÜÇEM Çevre Eğitimi ve Atık 
Yönetimi Derneği Kadınları olarak 
proje için gönüllü çalışmaya devam 
edeceğimizi ve toplumu “Eğitim ve 
Bilinçlendirme” kısmında görev al-
maya hazır olduğumuzu buradan da 
vurgulamak isteriz. 

 SIFIR ATIK Projesinin başarısı 
DEPOZİTO İADE SİSTEMİ ile

 mümkündür!


