
AB Mevzuatı, Depozito İade
Sistemlerine yönelik küresel bir trende

dönüşüyor

Clarissa Morawski

10 Ekim 2019



• Ürünlerde ve ambalajlarda asgari geri
dönüştürülmüş içerik oranı zorunluluğu getirilmesi

• Tekrar kullanılabilir ambalajların (B2B ve B2C) 
pazar payının artırılması

• Yeniden kullanım & geri dönüşüm hesaplamaları, 
raporlama & şeffaflık için yeni kuralların etkili bir
şekilde uygulanması

• İçecek ambalajları için depozito iade sistemlerinin
kullanıma sokulması

• Artırılmış toplama ve ayırma sistemleri



Önemli Avrupa Mevzuat
Trendleri





Hafif Plastik Poşetler
Ambalaj & Ambalaj Atığı Yönetmeliği (Madde 4. 1. a)

• 31 Aralık 2019 itibariyle yıllık tüketim seviyesi kişi başına 90 hafif plastik poşeti 
geçmeyecek ve de

• 31 Aralık 2025 itibariyle de bu kişi başına 40 hafif plastik poşet olacak.

• Alınan önlemler arasında ulusal azaltım hedefleri kullanımı, ekonomik araçların yanı sıra
pazarlama kısıtlamalarının devreye sokulması ya da devamı da yer alabilir

• Eşit derecede etkili araçlar uygulamaya konmadığı takdirde, 31 Aralık 2018 itibariyle hafif 
plastik poşetler ürün satış noktalarında bedelsiz olarak verilmeyecek.



1 Ocak 2019 – Türkiye’de kirliliği azaltmak için yürütülen hükümet politikalarının bir parçası olarak bedava plastik 
poşetlerin yasaklanması; açıkta satılan yiyecekleri korumak adına 15 ila 50 mikronluk küçük boy poşetler hariç tutulmak 
kaydıyla bedava poşetler yasaklandı.

Mağazalar tek kullanımlık plastik poşetler için 0.25 kuruş (4 Amerikan senti) ücret talep ediyor ya da kısmen geri 
dönüştürülmüş malzemeden yapılma poşetler sunuyor.



Döngüsel Ekonomi Paketi
Aralık 2015

• Döngüsel Ekonomi Paketi şunlardan oluşur:
• Atık yasalarıyla ilgili yasal değişiklik önerileri (“bağlayıcı hukuk”) 

• Komisyonun Mesajı: Closing the loop—An EU action plan for the Circular 
Economy (Çemberi Kapatmak – Döngüsel Ekonomi için bir AB eylem planı) 
(COM(2015)614) (“bağlayıcı olmayan hukuk”)



Yayınlanmış Nihai Yasa Değişiklikleri
(Mayıs 2018)

✓ 2035 itibariyle katı atık sahası üst sınırının %10 olarak belirlenmesi

✓ 2035 itibariyle evsel atığın %65’inin geri dönüştürülmesine yönelik bağlayıcı hedef

✓ 2025/2030 itibariyle ambalaj hedefleri: Plastikler: %50/%55; alüminyum %50/%60; Çelik %70/%80; 
cam %70/%75; kağıt ve karton %75/%85. 

✓ Ölçüm yapılan noktayı tüm ayırma işlemleri tamamlandıktan sonra nihai geri dönüşüm tesisindeki
girdiye kaydıran yeni bir geri gönüşüm hesaplaması. Kontaminasyon ve kayıplar, raporlanan geri
dönüştürülebilir malzemenin ağırlığından düşülmelidir. 

✓ Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu: Üreticilerin yeni GÜS programları ve AB programları için masrafların
%80’ine kadar olan kısmını ve mevcut ulusal programlar için %50’sini üstlenmeleri gerekecektir. 



Toplama sırasındaki kontaminantları çıkarmak için yeni geri
dönüşüm hesaplama yöntemi ve üretilen ambalaj atığının
ağırlığının raporlanması ile ilgili yeni kurallar. (2019 İlkbaharı
itibariyle). 

Tek Kullanımlık Plastikler Direktifindeki “geri dönüşüm için
toplama” hedefine yönelik yeni hesaplama ve doğrulama
metodolojisi. (2020 İlkbaharı itibariyle).





Ambalaj ve Ambalaj Atığı Direktifi (PPWD), Madde 5(1): Yeniden kullanım

Üye Devletler piyasada yer alan yeniden kullanılabilir ambalajların payının artmasını ve de ambalajların yeniden kullanımını
sağlayan sistemleri teşvik etmek için gerekli önlemleri alacaktır.

Bu önlemler arasında şunlar yer alır:

(a) depozito-iade sistemlerinin kullanımı;

(b) niteliksel ya da niceliksel hedeflerin konması;

(c) ekonomik teşviklerin kullanımı;

(d) her yıl, her ambalaj türünden piyasaya sürülen yeniden kullanılabilir ambalajlara dair asgari bir yüzde belirleme.



Yeniden doldurulabilir Cam Pazar Payı:
SU

1999: %44
2018: %1
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Yeniden doldurulabilir Cam Pazar Payı:
BİRA

1999: %59
2018: %47

0

200

400

600

800

1.000

1.200

199
9

200
0

200
1

200
2

200
3

200
4

200
5

200
6

200
7

200
8

200
9

201
0

201
1

201
2

201
3

201
4

201
5

201
6

201
7

201
8

U
n

it
s 

in
 M

ill
io

n
s

Sale of Beer / Cider, by Material, 
Turkey, 1999 - 2018

NR Glass R Glass Metal NR PET



Mayıs 2018, Avrupa Komisyonu Tek Kullanımlık Plastikler Direktifi’ni hazırladı

19 Aralık, Üçlü anlaşmaya varıldı

Temmuz 2019 – yayınlandı



• Pamuk kulak çubuğu (tıbbi amaçlı kullanımı olanlar hariç)

• Çatal bıçak takımı (çatal, bıçak, kaşık, Çin çubuğu)

• Tabak

• Pipet, karıştırıcı

• balon sopası

• Okso-degrade plastikler ve

• Genleşmiş polistiren (EPS) yiyecek kapları ve bardakları

2021 itibariyle piyasada yasaklanacak tek
kullanımlık plastik ürünler



•Belirli tek kullanımlık plastik ürün üreticileri
Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu programına ücreti
karşılığında katılarak aşağıdakilerin masraflarını
üstlenmelidirler:

•toplama

•nakliye

•İşleme ve de

•çöplerin temizlenmesi

•farkındalık artırıcı önlemler

• Yiyecek kapları

• Paket ve paket kağıdı

• Kapakları ve başlıkları da dahil olmak üzere
içecek ambalajları

• İçecek kapları

• Filtreli tütün ürünleri

• Islak mendiller

• Balon

• Hafif plastik poşetler



Madde 9 geri dönüşüm için ayrı toplama, kapakları ve başlıkları da dahil olmak
üzere 3 litreye kadar olan içecek şişeleri

• En geç 2025’te, Ek’in F bölümünde listelenmiş olan tek kullanımlık plastik
ürünlerden oluşan atıklar, ağırlık olarak bir yıl içinde piyasaya sürülmüş olan bu

tür tek kullanımlık plastik ürünlerin 77%’si; 

• En geç 2029’da, Ek’in F bölümünde listelenmiş olan tek kullanımlık plastik
ürünlerden oluşan atıklar, ağırlık olarak bir yıl içinde piyasaya sürülmüş olan bu

tür tek kullanımlık plastiklerin 90%’ına denk gelen kısmı.

Bu hedefi gerçekleştirmek için Üye Devletler, diğer yapılacakların yanı sıra şunları da 
yapabilirler:

a) Depozito iade sistemleri kurabilirler ya da 

b) İlgili genişletilmiş üretici sorumluluğu

sistemleri için ayrı toplama hedefleri koyabilirler.



PET Geri Dönüşümü için daha yüksek hedefler

Gönüllü Taahhüt /Güvence

✓ PET Endüstrisi hedefi 2030 yılı itibariyle %65

✓ Avrupa Şişe Suları Federasyonu taahhütü 2025 yılı itibariyle %90 toplama

Yasalaştırılmış

✓ PPWD (Ambalaj ve Ambalaj Atığı Direktifi): 2030 itibariyle plastik ambalaj geri
dönüşümünde %55

✓ SUPD (Tek Kullanımlık Plastikler Direktifi): 2029 itibariyle geri dönüşüm için
toplanan kapaklı plastik içecek şişelerinde oran %90  

SUPD’de şu şekilde tanımlanıyor:

“Kapakları ve başlıkları da dahil olmak üzere 3 litreye kadar olan içecek
şişeleri”



• Tek kullanımlık plastik içecek
şişelerinde ürünün amaçlanan
kullanım süresi boyunca
kapaklar ve başlıklar şişeye bağlı
kalmaya devam eder. (2024 
itibariyle)

• 2025 itibariyle içecek şişelerinin
%25’inin geri dönüştürülmüş
rPET’ten üretilmiş olması
gerekmektedir, 2030’da ise %30
oranında geri dönüştürülmüş
plastik – tüm türler.

Ürün gereklilikleri



15 Mayıs 2018

✓ AB ortalaması olarak 2025 itibariyle tüm PET şişelerin %90’ının 
toplanması.

✓ AB ortalaması olarak 2025 itibariyle su şişelerinde en azından %25 
oranında geri dönüştürülmüş PET (rPET) kullanılması.

✓ Fosil bazlı olmayan plastik malzemelere dair yenilikçilik ve de eko-
tasarım ve araştırmaya ek yatırım yapmaya devam edilmesi.



• Proctor & Gamble – 2018 sonu itibariyle Avrupa’da satılan tüm saç bakım ürünlerinin şişelerinin %99’unun, 
%25 oranında tüketim sonrası geri dönüştürülmüş içerik ihtiva edecek şekilde değiştirilmesi hedefi

• Danone / Evian – Açıklama yaparak 2025 itibariyle tüm plastik şişelerini %100 geri dönüştürülmüş
plastikten üreteceğini duyurdu

• Ecover – 2020 itibariyle tüm şişelerde %100 geri dönüştürülmüş plastik kullanma ve de 2018’den itibaren
de kapaklarında geri dönüştürülmüş malzemeyi kullanıma sokma hedefi koydu

• Nestle – 2025 itibariyle Avrupa çapında şişelerinin %25’inde rPET kullanmak da dahil olmak üzere, geri
dönüştürülmüş plastik kullanımını artırma hedefi

• Coca Cola – 2030 itibariyle ambalajlarının %50’sinde geri dönüştürülmüş içerik kullanma hedefi

• Unilever – 2025 itibariyle ambalajlarında kullanılan geri dönüştürülmüş plastik içerik kullanımını en 
azından %25 oranında artırma hedefi (2015’e kıyasla)

• Werner & Mertz – 2017 itibariyle en azından yılda 70 milyon şişede %100 geri dönüştürülmüş plastik
kullanma taahhüdünde bulundu



Public pressure around plastics in the 
marine environment & litter



DİS Güncelleme
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Reloop sordu: 

“ Depozito iade sistemine kapaklarıyla gelen PET şişelerin yüzdesine dair veri
topluyoruz. Programınızı ve deneyiminizi temel alarak kendi verilerinizi bizimle
paylaşabilir misiniz?”

Norveç, Estonya, Litvanya ve Oregon’daki sistem işletmecilerinden
gelen yanıtlar. 
Alman Ambalajlama Enstitüsü GVM kapak meselesi üzerine, IK 
Industrieverband Kunststoffverpackungen e.V. adına kısa bir
çalışma/analiz yaptı

Plastik şişelerin yaklaşık %90 ila %99’unun 
kapakları üzerinde oluyor. 



Avrupa’da depozito sistemleri

Norveç (1999)

İzlanda (1989)

Almanya (2003)

Danimarka
(2002)

Hollanda (2005)

İsveç (1984)

Finlandiya (1996)

Estonya (2005)

Litvanya (2016)

Hırvatistan
(2006)

Yürürlükteki ve planlanan depozito iade sistemleri

İskoçya (2021)

Belarus (2020)

Malta (2020)

Türkiye (plan 2021 –
tamamlama 2023)

Romanya (2022)

Portekiz (2022)

İngiltere
(2023/24)

Letonya

Git gide daha fazla ülke depozito sistemlerini uyguluyor. En azından tek seferlik PET ve kutular için. 

Fransa

Slovakya (2021)

file:///upload.wikimedia.org/wikipedia/en/4/4c/Flag_of_Sweden.svg


Dünya Çapında DİS 
Hareketi

• En yakın tarihli resmi DİS 
uygulamasına geçme kararı

• NEW SOUTH WALES, 1 ARALIK 2017

• QUEENSLAND, 1 KASIM 2018

• BATI AVUSTRALYA, 2020’de GEÇMESİ 
BEKLENİYOR

• VICTORIA, BÜYÜK OLASILIKLA 
2021’DE. 



ABD

28



Depozito sistemleri – Kanada

Uygulamadaki Depozito sistemleri

British Columbia 
(1970)

Alberta (1972)

Yukon (1992)

Northwest
Territories (2005)

Quebec (1984)

Newfoundland (1997)

New Brunswick (1992)

Prince Edwardian 
Island (2008)

Nova Scotia (1996)

Ontario 
(2007)

Manitoba (2008)Saskatchewan (1988)



twitter@reloop_platform

www.reloopplatform.eu

Teşekkür ederim!


