
YENİDEN KULLANILA-
BİLİRLİK KANUNDUR!
BU, YENİDEN KULLANILABİLİRLİK YÜKÜMLÜ-
LÜĞÜ İLE 2023 İTİBARİYLE DEĞİŞECEK.

Ambalaj kanunu (madde 33, madde 34 VerpackG) yeniden 
kullanılabilirliği 1. Ocak 2023’te zorunlu hale getiriyor:

Bu, plastikten yapılmış veya plastik bileşenlere sahip ve 
yalnızca tek kullanımlık ambalajlar sunulurken geçerlidir. 
Paket servisi yapan kuruluşlar, kullanılan tek kullanımlık 
ambalajlara ek olarak yeniden kullanılabilir seçenekler de 
sunmalıdır.

Paket içecekler sunulurken, her durumda tek kullanımlık 
bardağın yeniden kullanılabilir bir alternatifi bulunmalıdır. 
Tek kullanımlık bardağın malzemesi önemsizdir.

YENİDEN KULLANILABİLİRLİK 
YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN 
UYGULANMASI
Yeniden kullanılabilir paket servis ambalajları

• Seçenek 1: Örn. cam, seramik veya plastik gibi kendi 
yeniden kullanılabilir kaplarınızı sunun. Kapları seçerken, 
gıda için uygun olduklarından emin olun.

• Seçenek 2: Yeniden kullanılabilir sistemde kaplar sunan 
bir şirketle iş birliği yapın (örn. yeniden kullanılabilir havuz 
sistemi).

Depozit ve indirimlere yönelik düzenleme

• Yeniden kullanılabilir ambalajlar için depozito alınabilir. 
Yeniden kullanılabilir bir sistem kullanıldığında, depozito 
miktarı sağlayıcı tarafından belirlenir.

İkaz! Ambalaj kanunu madde 33 ve madde 34 maddelerinde 
yer alan yasal olarak bağlayıcı gerekliliklere uyulmaması 
halinde 10.000 Euro'ya kadar para cezası uygulanabilir.

Küçük işletmeler için istisnai düzenlemeler

• Yiyecek ve içecekler yanınızda getirdiğiniz temiz ve yeniden 
kullanılabilir kaplara doldurulmalıdır.

• İşletmeler, teklifte yiyecek ve içecekleri yanlarında getirdikleri 
kaplara doldurduklarını belirtmelidir. Bildirim aşağıdaki bilgileri 
içermelidir: "Yiyecek ve içecekler yeniden kullanılabilir kaplarda 
mevcuttur." Ya da: "Müşterilerin kendi yeniden kullanılabilir 
kaplarını dolduruyoruz."

• Getirilen kaplar doldurulurken geçerli hijyen 
yönetmeliklerine ve gıda güvenliği gerekliliklerine uyulmalıdır 
(www.betterworldcup.de/downloads adresindeki hijyen 
kılavuzuna bakın).

• Tek yönlü ambalajlardaki yiyecek ve içecekler için yeniden 
kullanılabilir teklife kıyasla herhangi bir indirim veya başka bir 
indirim yapılamaz.

Müşterilerinizi bilgilendirin!

• İşletmeler, satış alanında yeniden kullanılabilir teklifleri hakkında 
açıkça görülebilir bilgiler sergilemelidir.

• Bilgiler, boyut ve şekil, satış teklifinizin sunumuna uygun olmalıdır.

• Bilgi aşağıdaki metni içermelidir: “Yiyecek ve içecekler yeniden 
kullanılabilir şekilde mevcuttur.” Yalnızca yiyecek/ içecek 
sunuluyorsa, süre buna göre kısaltılabilir.

• Yiyecek ve içecek teslimatı için aşağıdakiler geçerlidir: Yeniden 
kullanılabilir ambalaj seçeneği, sipariş sürecinde aktif olarak 
belirtilmelidir.

Geri alma ve hijyen düzenlemeleri

• İşletmeler, verilen yeniden kullanılabilir kapları geri almalıdır. 
Yeniden kullanılabilir bir sistem kullanılıyorsa, yeniden 
kullanılabilir tedarikçinin ilgili tüm kapları geri alınmalıdır.

• Yeniden kullanılabilir kapların geri alınması, temizlenmesi 
ve verilmesi için hijyen yönetmeliklerine ve gıda güvenliği 
gerekliliklerine uyulmalıdır. İlgili hijyen kılavuzunu şu adreste 
bulabilirsiniz: www.betterworldcup.de/downloads

Yeniden kullanılabilir ambalaj yükümlülüğünde istisnai 
düzenlemeler
Yeniden kullanılabilir ambalaj yükümlülüğü, 80 m²'den fazla 
satış alanına (serbestçe erişilebilen oturma ve dinlenme 
alanları dahil; şubeler de buna dahildir) ve beşten fazla 
çalışana sahip tüm işletmeler için geçerlidir1. Daha küçük bir 
satış alanına ve en fazla beş çalışana1 sahip küçük işletmeler 
için, yeniden kullanılabilir kaplar veya yeniden kullanılabilir 
bir sistemin kaplarını sunamıyorlarsa veya sunmak 
istemiyorlarsa muafiyetler geçerlidir.

¹ Çalışan sayısı belirlenirken, haftalık normal çalışma süresi 20 saatten fazla 
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