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Şirketler olarak Sıfır Atık, GEKAP ve Depozito Sistemine adapte olmaya çalışıyoruz.
Çünkü ; 2019 yılında toplam 20 milyar ad. içecek ambalajı atığı oluştu. 
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Rakamlar bizim için bu çalışmaların çevresel açıdan seçim 
değil, zorunluluk olduğunu gösteriyor. 

Diğer yandan düşen kar marjlarını dengelememiz için 
değerlendirmemiz gereken önemli bir kaynağa sahip 

olduğumuzu gösteriyor.

Sistem Sanayicilerimiz İçin Nasıl İşliyor ?
1. Ofis alanlarında oluşan atıklar için Sıfır Atık,
2. Geri Toplanamayan Ambalaj Atıklar için GEKAP, 
3. Geri Toplanan İçecek Ambalajları için Depozito Sistemi,
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Sanayicilerimizi Sisteme Bakış Açısı Nedir ?

Söz konusu uygulamalar koordineli bir şekilde yapılandırıldığında çevresel pozitif etkileri yanında maliyet avantajı 
sağladığından ;

• Sanayimizin öncü kuruluşları sistemi destekliyor,
• Orta ölçekli sanayicilerimiz sistemin önemini kavramış, sistemin genel çerçevesine adapte olmuş, maliyet yükünü 

kısmen karşılamakla beraber, ürün fiyatlarında oluşabilecek artıştan endişeli,
• Küçük ölçekli sanayicilerimiz günlük rutin içinde sistemin gereklilikleri, sürecin yükümlülüklerini alacak ve sistemsel 

nedenlerle veri kaydı tutacak personel ve alt yapı kurgulama maliyetlerini dahi düşünmek durumunda kaldıkları için 
mesafeli, GEKAP ve Depozito sistemi maliyetleri sebebi ile düşünceli,

Öneri ;
Sistem maliyet yükünü üstlenen grupların bu sistemden maksimum fayda sağlayacağı şekle nasıl getirilir sorularının 
cevapları aranmalı ve bu yapı en kısa sürede bu sektörlerin fayda sağlayacağı şekle getirilmeli. 

Bunun içinde sanayicimizin sorunları iyi anlaşılmalı ve bu çerçevede çözümler yaratılmalı. 
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Sanayicilerimizin Sorunları Neler (1) ?
1. Depozito sistemi tam olarak kurgulanmadığından ve GEKAP sebebi ile maliyetler daha görünür hale geldiğinden, bu 

uygulamadan kaynaklanan maliyet yükü
Etkileri ;
a. Maliyetlerde artış,
b. Ürün fiyatlarında artış,
c. Enflasyonda artış,
d. Alım gücünün düşmesi,
Etki Alanı ;
Ambalaj kullanımı yoğun tüm sektörler
Öneri ;
Depozito sistemi tüm çerçevesi ile yürürlüğe girmeden üreticilerden GEKAP bedeli alınmaması.

2. Çevre Bakanlığı Yetkilileri ile daha hızlı iletişimin sağlanması
Etkileri ; 
a. Sanayicinin depozito sistemini benimsemesi ve daha etkin çözümlerin önüne geçmesi,
b. Yılgınlık ve bıkkınlık yaratma riski,
Etki Alanı ;
Ek maliyetler sebebi ile özellikle orta ve küçük sanayi kuruluşları ve çalışanları
Öneri ;
Kısa vadede sistemsel yoğunluk sebebi Bakanlık ile çalışmalara aracılık eden danışmanlık firmaları ile çalışmakHazırlayan : Gülçin Kazak



Sanayicilerimizin Sorunları Neler (2) ?

1. GEKAP maliyetleri, Depozito sistemi kurma maliyetlerine katlanılacak bir sistemi yüklenmeleri, Atık Yönetimi, Sıfır 
Atık, GEKAP ve Depozito Sistemi çalışmaları için kaynak ve istihdam alanları oluşturulmalarına rağmen sanayicimizin 
mekanik ve kimyasal geri dönüştürülmüş kaliteli ve uygun fiyatlı hammaddeye ulaşamaması. 

2. Regülasyonların bu hammaddelerin kullanımına uygun hale getirilmemiş olması.
3. AB regülasyonu ve beklentilerine adapte olmak için kısıtlı zaman kalması sebebi ile ticari anlamda oluşabilecek 

riskler.

Etkileri ;
a. Temel gıda maddeleri maliyetlerinden, çevre maliyetlerinden kaynaklanan artış,
b. Ürün fiyatlarında artış,
c. Enflasyonda artış,
d. Alım gücünün düşmesi,
e.   AB pazarı ile ticaret yapan firmaların sürece adaptasyon çalışmaları, teknik ekipman ve pratik yapma 
sürelerinin kısalması
f.    Pazar kaybı riski,
Etki Alanı ;
Çok uluslu sanayi firmaları ile AB ülkelerine ticaret hacmi yüksek sanayi kuruluşları
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Özetle 

Küçük Ölçekli Sanayi Firmaları
Yüksek maliyetler ile can acıtarak çevre bilinci kazandırmamız 
mümkün değil, 
İptidai yollara başvurmaları muhtemel,
Daha yüksek ve bire bir bilinçlendirme çalışmalarına ihtiyaç olduğunu 
bilmemiz, çözüm odaklı, sistemin işlerliği için bu firmalarımızı gönüllü 
olarak sisteme kazandıracak projeler üretilmesi gerekiyor.

Orta Ölçekli Sanayi Firmaları
Çevre bilinci olan ve maliyetleri mükemmel olmasa da 
karşılayabilecek firmalarımız oldukları için süreçsel anlamda 
yaşadıkları zorlukları anlamak, çözüm yaratmak gerekiyor, 

Büyük Ölçekli ve AB Pazarında Yer Alan Sanayi Firmaları
Bir an önce geri dönüştürülmüş, kaliteli ve uygun fiyatlı hammaddeye 
ulaşmalarını sağlamak ve regülasyonlar ile AB normlarına 
adaptasyonları için zaman ve ortam yaratmak, gelişmelerin gerisinde 
kalmamalarına destek olmak gerekiyor.
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Sonuç

Geridönüştürülmüş hammaddeye kolay ulaşım için çevre odaklı tedarikçi – müşteri etkileşimine 
dayalı GEKAP ve Depozito Sistemi kurgulanması (Sanayicilerimiz, Tedarikçileri)

Atık geri dönüştürme tesisleri kalite ve güvenilirlik seviyelerinin arttırılması (Çevre Bakanlığı, Atık 
Yönetimi Yetkilendirilmiş Kuruluşları, İlgili Sivil Toplum Kuruluşları)

Ambalaj üreticisi firmaların kaliteli, güvenilir ve uygun fiyatlı geri dönüştürülmüş hammaddeye 
ulaştırılması konusunda uygun stratejiler oluşturulması ve geri dönüşüm firmalarının bu konuda 
bilinçlendirilmesi (Çevre Bakanlığı, Atık Yönetimi Yetkilendirilmiş Kuruluşları, İlgili Sivil Toplum 
Kuruluşları)

Sonuç ve verimlilik odaklı regülasyonlar için hızla çalışmalar gerçekleştirilmesi, AB normlarına 
uyum konusunda sanayicilerimizin elinin kuvvetlendirilmesi (Çevre Bakanlığı, Atık Yönetimi 
Yetkilendirilmiş Kuruluşları, İlgili Sivil Toplum Kuruluşları)
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