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Sirküler Numarası : 2018 / 46 

Mevzuat Adı : 
7153 Sayılı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun 

Konusu : 
Geri Kazanım Katılım Payı Düzenlemesine 

İlişkin Madde 

  

 

10 Aralık 2018 tarihli ve 30621 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan ‘7153 Sayılı 

Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8’inci 

maddesi  ile bazı ürünlerden “geri kazanım katılım payı” tahsil edilmesi, Bakanlıkça 

belirlenecek ambalajlar için 01.01.2021 tarihinden itibaren depozito uygulaması , Plastik 

poşetlerin satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilmesine, ilişkin 

düzenlemeler yapılmıştır. 

 

8’inci madde ile Kanuna “Geri Kazanım Katılım Payı” başlıklı 11. Madde ilave 

edilmiş olup, bu madde ile şirketlere yurt içinde piyasaya arz edilen ve bu Kanuna ekli (1) 

sayılı listede yer alan  ürünlerden geri kazanım katılım payı ödenmesine ilişkin bir mali 

yükümlülük getirilmiştir. 

 

             Geri Kazanım Katılım Payı poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için 

piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan tahsil edilecektir. 

 

Madde metni aşağıdaki gibidir. 

 

MADDE 8- 2872 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.  

 

Geri kazanım katılım payı  

 

EK MADDE 11- Yurt içinde piyasaya arz edilen bu Kanuna ekli (1) sayılı listede 

yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya 

sürenlerden/ithalatçılardan bu listede belirtilen tutarda geri kazanım katılım payı tahsil 

edilir. Bu listedeki ürünlerden herhangi birinin piyasaya arzının, farklı bir ürünün, 

malzemenin veya eşyanın ithalatı ile birlikte gerçekleşmesi halinde geri kazanım katılım 

payı ithalatçıdan tahsil edilir.  

 

Bu listede yer alan tutarlar takvim yılı başından geçerli olmak üzere her yıl bir 

önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 

298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında 

artırılarak uygulanır. Bu şekilde hesaplanan tutarların %5’ini aşmayan kesirler dikkate 

alınmaz. Cumhurbaşkanı, bu suretle tespit edilen tutarları yarısına kadar artırmaya veya 

indirmeye yetkilidir. Geri kazanım katılım payları ürünün piyasaya sürüldüğü tarihi takip 

eden ayın onbeşine kadar Bakanlığa beyan edilir ve beyanı takip eden ikinci ayın son 

gününe kadar Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına ödenir. Katılım payının 
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beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin Bakanlıkça tespiti halinde beyan 

edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının bir ay içinde ödenmesi gerektiği ilgiliye 

tebliğ edilir.  

 

 

Süresinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının beyan edilmesi 

gereken son günden ödendiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının 

Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı 

oranında faiz uygulanır. Süresinde ödenmeyen katılım payı Bakanlığın bildirimi üzerine 

ilgili vergi dairesince 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümlerine göre takip ve tahsil edilir. Bu madde kapsamında tahsil edilen tutarlar genel 

bütçeye gelir kaydedilir. Ülkenin tamamında Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda 

depozito sistemi uygulayan, piyasaya süren/ithalatçı, depozitolu olarak piyasaya 

sürdükleri ürünler için bu maddenin birinci fıkrasından muaf tutulur. Muafiyet 

uygulamasında depozito uygulanan miktar esas alınır. Muafiyet uygulanmasına ilişkin 

esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir.  

 

Depozito  

 

EK MADDE 12- Çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla Bakanlık, belirleyeceği 

ambalajlar için depozito uygulamasını 1/1/2021 tarihinden itibaren zorunlu tutar. Bu 

doğrultuda, depozito kapsamındaki ambalajlı ürünlerin satışını gerçekleştiren satış 

noktaları depozito uygulaması toplama sistemine katılım sağlamakla yükümlüdür. 

Depozito sisteminin uygulanmasına yönelik usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak 

yönetmelikle belirlenir.  

 

Poşet ücreti  

 

EK MADDE 13- Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan 

çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya 

tüketiciye ücret karşılığı verilir. Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere 

Bakanlıkça oluşturulacak komisyon aracılığı ile belirlenir ve her yıl için güncellenir.  

 

Bu maddedeki düzenlemelere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.” 

 

 

 

 Bilgilerinize Sunulur  

 

     Saygılarımızla 

 

 

mailto:ismailtekin@universalvergi.com
mailto:ismailtekin@universalvergi.com

