Duyuru

YENİDEN KULLANILABİLİR AMBALAJLARA YÖNELİK DEPOZİTO UYGULAMA PLANLARI VE
PLANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN GENEL DUYURU

Bakanlığımıza sunulan Depozito Uygulama Planlarından Bakanlıkça uygun bulunanlar, usul ve esaslar
kapsamında plân ve uygulamaya yönelik değerlendirmenin yapılması için piyasaya süren işletmelerin kayıtlı
bulunduğu İl Müdürlüğüne gönderilmektedir. Söz konusu planlar piyasaya süren işletmelerin uygulamaları
kapsamında gösterdiği şubelerinin yer aldığı İl Müdürlüklerine de inceleme amaçlı iletilecektir.
Piyasaya süren işletmelerin kayıtlı bulunduğu İl Müdürlüklerimizce plan üzerinde piyasaya sürenin şubelerinin
bulunduğu İl Müdürlükleri ile gerekli koordinasyonu gerçekleştirerek nihai değerlendirmede bulunulacaktır.
Planların içerik/bilgi/belge eksikliği durumunda il müdürlüklerince planların revizesi talep edilebilecek olup
uygulamaların planlara ve/veya Usul ve Esaslara aykırı olması durumunda ise plan iptal süreci
başlatılabilecektir.
Bakanlık tarafından mevcut depozito uygulamalarının devamı niteliğinde kabul edilerek uygun bulunan planlar
üzerinde il müdürlüklerince yapılacak inceleme ve değerlendirmelerde; depozito uygulamaları ile ilgili tespit
edilen olumsuzluklar sebebiyle Bakanlık uygunluk değerlendirmesini iptal etmeye yetkilidir.
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, Usul ve Esaslara uygun olarak hazırlayacakları planları Bilgi Sistemi
üzerinden Bakanlığa sunarlar. Bu plânlar arasında uygun bulunanlar, mevcut depozito uygulamalarının devamı
niteliğinde kabul edilerek uygulama başlangıç tarihleri 1/1/2020 olarak belirlenir.
2019 yılında piyasaya sürdüğü yeniden/tekrar kullanılabilir ambalajlar için depozito uygulayan piyasaya
sürenlerin geçmiş döneme ilişkin bildirimlerini en geç 30/11/2020 tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir.
Sistem üzerinde herhangi bir aksaklık yaşanmamasını teminen 2019 yılı depozito bildirimleri şu an için tüm
piyasaya sürenlerin erişimine açılmış olup sadece ilgili dönemde mevzuat kapsamında depozito uygulamasını
gerçekleştirenlerce bildirim yapılması gerekmektedir.
Depozito bildirimlerinin nasıl yapılacağı ve bildirimlerde talep edilen bilgi ve belgelere ilişkin hususlar Depozito
Bildirimleri paneline girildikten sonra ekranın sağ üst tarafında yer alan kılavuzda açıklanmaktadır.
Bakanlıkça uygun bulunan plânlar kapsamında depozito sistemini uygulayan piyasaya sürenlerin depozitolu
olarak piyasaya sürdüğü ambalajlardan Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik kapsamında geri
kazanım katılım payı tahsil edilmemekle birlikte depozito uygulaması dâhilinde piyasaya arz edilen
ambalajların geri toplanamayan miktarları için geri kazanım katılım payı uygulamaları esas alınır.
Bakanlıkça plânı uygun bulunmadan gerçekleştirilen depozito uygulamaları kapsamında yer alan
yeniden/tekrar kullanılabilir ambalajlar ile depozito sistemi dahilinde toplanamayan ambalajlar geri kazanım
katılım payı uygulamasına tabi tutulur.
İptal edilen planlar için 2020 yılı ilk 6 için verilmiş muafiyet hakkı geçerliliğini yitireceğinden dolayı bu dönem
için beyan edilen ambalaj miktarlarının 2020 yılı ikinci 6 aylık dönemi beyanlarında belirtilerek ödemelerinin
yapılması gerekmektedir.
Depozito uygulamalarının ve dolayısı ile geri kazanım katılım payı muafiyet dönemleri başlangıç tarihi plân
incelendikten sonra piyasaya sürenin kayıtlı olduğu İl Müdürlüğünce belirlenecek olup, usul ve esasların Geçici
Madde (1) kapsamında mevcut uygulaması olan piyasaya sürenler için uygulama başlangıç tarihi 01/01/2020
olarak tanımlanacaktır. Mevcut uygulama niteliğinde olmayan planlar için planın Bakanlıkça onaylandığı tarih
esas alınarak bu tarihten sonraki dönemler için geri kazanım katılım payı muafiyeti uygulanacaktır.

