
Depozito Uygulamaları ve Bildirimleri Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere, Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi 
Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar’ın Geçici Birinci Maddesinde;

“2019 yılında piyasaya sürdüğü yeniden/tekrar kullanılabilir ambalajlar için Ambalaj 
Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği uyarınca depozito sistemini uygulayan ve 
uygulamalarını aynı kapsam ve içerik ile 2020 yılında da devam ettirmekte olan 
işletmeler, bu Usul ve Esaslara uygun olarak hazırlayacakları planları Bilgi Sistemi 
üzerinden Bakanlığa sunarlar. Bahse konu planlar Bakanlıkça bu Usul ve Esaslar 
çerçevesinde Bilgi Sisteminde yer alan format dâhilinde incelenir. Uygun bulunan 
planlar, mevcut depozito uygulamalarının devamı niteliğinde kabul edilerek uygulama 
başlangıç tarihleri 1/1/2020 olarak belirlenir.” 

  hükmü ile 
“Mevcut depozito uygulamalarının devamı niteliğinde kabul edilen uygulamalar, bu 
Usul ve Esaslar kapsamında izleme, inceleme ve değerlendirme kriterlerine tabi olup 
2019 yılında gerçekleştirilen depozito çalışmalarına ilişkin bildirimler bu Usul ve 
Esasların yayımlanarak yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içerisinde bu Usul ve 
Esaslara uygun şekilde gerçekleştirilir.”

hükümleri yer almaktadır.

Bu hükümler çerçevesinde;

Depozito Uygulama Planlarının Uygulama Geçerlilik Tarihleri 

Mevcut uygulamaların tespit edilmesi amacıyla sunulması gereken uygulama plânlarına ve bu 
planlar kapsamında yapılması gereken bildirimlere ilişkin Bakanlığımızca verilen ek süreler 
31.12.2020 tarihi itibariyle dolmuş olup

- 2020 yılı içerisinde sunulan planlardan “mevcut uygulama” kapsamında olduğu 
anlaşılanlar için uygulama geçerlilik tarihi başlangıcı 1.1.2020 olarak,  “mevcut 
uygulama”  kapsamında olmadığı anlaşılan planların uygulama geçerlilik tarihleri 
ise Ambalaj Bilgi Sisteminde planların kabul edildiği tarih  (İl Müdürlüklerimizce 
ayrıca tespit edilmektedir) olarak değerlendirilmekte,

- 01.01.2021 tarihi ve sonrasında depozito uygulaması amacı ile sunulan planlar için 
uygulama başlangıç tarihleri  ise, bu planların Ambalaj Bilgi Sisteminde kabul 
edildiği tarih (İl Müdürlüklerimizce ayrıca tespit edilmektedir)  olarak kabul 
edilmekte ve söz konusu usul ve esaslara göre “mevcut uygulama”  kapsamında

değerlendirilmemektedir.

Planların GEKAP uygulamaları ile ilişkilendirilmesi;

Depozito uygulama planlarının uygulama başlangıç tarihlerinin GEKAP uygulamaları 
kapsamında değerlendirilmesi plan sahibi piyasaya süren işletmeler tarafından yapılması 
gerekmekte olup



- Durumu “mevcut uygulama” olarak değerlendirilen planlar için, piyasaya sürenler 
tarafından 2020 yılına ilişkin olarak yapılacak GEKAP beyanlarında 1.1.2020 
tarihinden itibaren depozito uygulaması yapıldığı (plan kod numarası ve plan 
kapsamında 1.1.2020 tarihinden itibaren piyasaya sürülen miktarlar) 
belirtilebilecektir. 

- Durumu “mevcut uygulama” kapsamında olmadığı değerlendirilen planlar için, 
piyasaya sürenler tarafından 2020 yılına ilişkin olarak yapılacak GEKAP 
beyanlarında Plan onay tarihlerinden (il müdürlüklerince belirlenen uygulama 
geçerlilik tarihleri) sonraki dönemler için depozito uygulaması yapıldığı (plan kod 
numarası ve plan onay/geçerlilik tarihinden itibaren piyasaya sürülen miktarlar) 
belirtilebilecektir. 

- Piyasaya sürenler tarafından mevcut uygulama olarak kabul edilerek yapılmış 2020 
yılına ilişkin beyanlara yönelik olarak, Bakanlığımızca/İl Müdürlüğümüzce 
depozito uygulamasının “mevcut uygulama” kapsamında olmadığının tespiti 
halinde, plan onay/geçerlilik tarihinden önce piyasaya sürülen ambalajlara yönelik 
GEKAP ödemeleri yapılacaktır.

- 2021 yılı itibari ile sunulan/sunulacak planlar için, piyasaya sürenler tarafından 
yapılacak GEKAP beyanlarında depozito uygulamaları için sadece il 
müdürlüklerince belirlenen uygulama geçerlilik tarihlerinden sonraki dönemler için 
depozito uygulaması esas alınarak beyan yapılabilecek, bu tarihten önceki 
uygulamalar için GEKAP ödemeleri yapılacaktır.

Depozito Planlarının Geçerlilik Süreleri ve Devamlılıkları

Ambalaj Bilgi Sisteminde onaylı olan planların Bakanlık/İl Müdürlükleri tarafından iptal 
edilmedikleri sürece geçerlilikleri devam etmekte olup iptal edilmemiş planların her yıl için 
yenilenmesine gerek yoktur. Bakanlık/İl Müdürlüğü tarafından iptal edilen planlar için iptal 
gerekçelerine bağlı olarak plan kabul tarihi veya iptal edilmesine esas tespitlerde belirlenen 
tarih itibari ile işlem yapılacaktır.

Depozito Planları Kapsamında Yapılan Bildirimler ve Bildirimlerin Değerlendirilmesi

2020 yılına ait bildirimlerin sunulmasına ilişkin son tarih olan 31.01.2021 tarihinden sonra 
değerlendirme işlemleri için Ambalaj Bilgi Sistemi altyapısı hazırlanmış olup

- Plan uygulamalarının verimi/performansı Bakanlık tarafından Ambalaj Bilgi 
Sistemi’nde yapılan bildirimler üzerinden yapılacak hesaplama ile belirlenecek, bu 
değerlendirme plan sahiplerinin ve il müdürlüklerinin bilgisine ve erişimine ayrıca 
açılacaktır.

- Depozito bildirimleri üzerinde yapılacak verim/performans hesabında plan 
kapsamında piyasaya sürülen toplam ambalaj miktarı ile geri toplaması yapılan 
toplam ambalaj miktarı esas alınacak, plan onayı öncesi piyasaya sürülmüş bulunan 
ambalaj miktarı ile plan değerlendirme dönemi sonunda piyasada bulunan ambalaj 
miktarları da bu hesaplamaya dahil edilecektir. 

- Planlar için belirlenen verim/performans değeri depozito uygulamaları 
kapsamındaki ambalajlar için GEKAP ödemesi yapılması gerekip gerekmediğini, 
gerekiyor ise hangi oranda olması gerektiği ve hangi dönem içerisinde 



gerçekleştirilmesi gerektiği bilgisini içerecek ve plan sahibi piyasaya sürenlerin bu 
bilgiler üzerinden GEKAP beyanı ve ödeme yapmalarını gerektirecektir. 

- 2021 yılı içerisinde sunulan ve Bakanlıkça kabul edilen planlara ilişkin bildirimler 
için de aynı süreç işletilecektir.

Depozito Planları Kapsamında Yapılan Bildirimlerin GEKAP Beyan ve Ödemeleri ile 
İlişkilendirilmeleri  

Piyasaya süren işletmeler tarafından Gelir İdaresi Başkanlığına yapılan beyanlar (Plan 
Numarası ve ürün grubu bazında beyan edilen miktarlar) Ambalaj Bilgi Sistemi üzerinden 
Bakanlığımıza sunulan plan ve bildirimler eşleştirilecek olup

- 2020 yılına ilişkin olarak verilen GEKAP beyanlarında Bakanlıkça onaylanmış plan 
numarasının kullanılmadığı/uygun olmadığı durumlar için beyan edilen miktarlar 
için tahsil edilmemiş tüm bedellerin tahsili 2021 yılına ait ilk beyan ve ödeme süresi 
(2021 yılı Nisan ayı) içinde (süresinde verilmeyen veya eksik verilen beyanname 
olarak) gerçekleştirilecektir.

- 2020 yılına ilişkin olarak verilen GEKAP beyanlarında Bakanlıkça onaylanmış plan 
numarası ile yapılan beyanların Ambalaj Bilgi Sistemi üzerinden yapılan bildirimler 
ile karşılaştırılarak 2020 yılı performans/verim değerlendirilmesi ve hesaplamaları 
neticesinde belirlenecek ve geri toplanamayan ambalaj miktarları üzerinden 
hesaplanan (2020 yılına ait GEKAP bedelleri üzerinden) bedellerin tahsili 2021 
yılına ait ilk beyan ve ödeme süresi (2021 yılı Nisan ayı) içinde gerçekleştirilecektir. 

- Depozito uygulamalarına ilişkin olarak hesaplanan geçmiş dönem GEKAP bedelleri 
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından beyannameler üzerinde ayrıca gösterilerek 
tahsile konu edilecektir.

- 2021 yılı ve sonrasında uygulamaya başlanan depozito uygulamaları için de plan 
onay tarihleri esas alınarak yukarıda açıklanan süreçler işletilecektir.

24.12.2020 tarihli ve 7261 Sayılı Kanun ile kurulan Türkiye Çevre Ajansı faaliyete geçene 
kadar depozito uygulamaları Bakanlığımızca yayımlanan 29.06.2020 tarihli Yeniden/Tekrar 
Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar 
doğrultusunda sürdürülmeye devam edecektir.


