
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

 

2872 sayılı Çevre Kanunu’nun; Ek 11 inci maddesinin 1 inci paragrafında yer alan, “Yurt 

içinde piyasaya arz edilen bu Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden poşetler için 

satış noktalarından, diğer ürünler için” ifadesinin “Yurt içinde piyasaya arz edilen bu 

Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünler için” şeklinde ve  “onbeşine” ifadesinin 

“yirmidördüncü günü sonuna”  şeklinde değiştirilmesini  ve aynı maddenin  sonuna 

“Bakanlık, geri kazanım katılım payının beyan ve ödeme sürelerini kanuni süresini izleyen 

ayın sonuna kadar uzatmaya yetkilidir.” ifadesinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

 

GEREKÇE 

 

Poşet ücreti ve geri kazanım katkı payının piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan tarafından 

beyan edilmesine ilişkin süre 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa göre beyan edilmesi 

gereken katma değer vergisi beyannamelerinin verilme tarihi ile paralel hale getirilmiştir. 

Böylece defter  tutma, fatura düzenlenmesi ve takibi gibi konularda vergi mevzuatı ile uyumlu 

hale getirilmiştir. Ayrıca Bakanlığa bu süreyi uzatma konusunda yetki tanınmaktadır.  

 

 

  



ONERGENIN MADDE İÇİNE İŞLENMİŞ HALİ 

Maddenin Mevcut Hali Önerilen Madde Değişikliği 
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 
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 

Geri kazanım katılım payı  
Ek Madde 11-  
Yurt içinde piyasaya arz edilen bu Kanuna 
ekli (1) sayılı listede yer alan 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 yirmidördüncü günü sonuna 
kadar Bakanlığa beyan edilir ve beyanı takip 
eden ikinci ayın son gününe kadar Bakanlık 
Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına 
ödenir. Katılım payının 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 



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. 

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. 
Bakanlık, geri kazanım katılım payının beyan 
ve ödeme sürelerini kanuni süresini izleyen 
ayın sonuna kadar uzatmaya yetkilidir.  

 

 

  



 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

 

2872 sayılı Çevre Kanunu’nun Ek 13 üncü maddesinin ikinci paragrafından sonra gelmek 

üzere aşağıdaki paragrafın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

 

“Poşet ücretinin ekli listede yer alan geri kazanım katılım payı dışındaki tutar, 

üreticiler/ithalatçılar tarafından ürünlerin satış noktalarına teslimi sırasında satış noktalarından 

tahsil edilir ve satış noktaları adına beyan edilir.”  

 

 

GEREKÇE  

Poşet ücretinin 2872 sayılı Kanun’un Ek 13 üncü maddesi uyarınca en az 25 kuruş olarak 

belirlenmesi ve bunun yanında kanuna ekli listede ödenmesi gereken geri kazanım katılım 

payı miktarları içinde poşetlerden alınacak 25 kuruşun 15 kuruşunun geri kazanım katılım 

payı, geri kalan 10 kuruş içinden ise poşet maliyeti düşüldükten sonra kalan miktarın da yine 

geri kazanım katılım payı olarak beyan edilerek ödeneceği düzenlenmiştir. 

 

Getirilen değişiklik ile poşet ücretinin geri kazanım katılım payı üzerindeki tutarının 

üzerindeki tutarının (halen geri kazanım katılım payı 15 kuruş ve poşet ücreti 25 kuruş olarak 

uygulandığından aradaki fark 10 kuruşun) üretici veya ithalatçı tarafından satış noktalarına 

satışı esnasında tahsil edilmesi öngörülmektedir.  

 

Böylece nihai tüketicilerden Ek 13 üncü madde kapsamında tahsil edilen 25 kuruşluk poşet 

ücreti uygulamasına devam edilirken getirilen kaynakta ödeme sistemi ile Türkiye’de mevcut 

yüzbinlerce işletmenin bu verginin ödenmesiyle ilgili şekli yükümlülükten kurtarılması ve 

plastik poşetlerin kullanımının azaltılmasına yönelik bir uygulamanın denetiminin de 

kolaylaştırılması   amaçlanmaktadır.  

 

 



ÖNERGENIN MADDE İÇİNE İŞLENMİŞ HALİ 

 

 
Poşet ücreti 
Ek Madde 13- (Ek:29/11/2018-7153/8 md.)  
 
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. 
 
 

Poşet ücreti 
Ek Madde 13- (Ek:29/11/2018-7153/8 md.)  
 
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. 
Poşet ücretinin ekli listede yer alan geri 
kazanım katılım payı dışındaki tutarı, 
üreticiler/ithalatçılar tarafından ürünlerin satış 
noktalarına teslimi sırasında satış 
noktalarından tahsil edilir ve satış noktaları 
adına beyan edilir.  
 

 

 


