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7153 SAYILI KANUNLA ÇEVRE KANUNUNDA YAPILAN
DEĞİŞİKLİKLE “GERİ KAZANIM KATKI PAYI”,
“DEPOZİTO” VE “POŞET ÜCRETİ” UYGULAMALARI
GETİRİLMİŞTİR
Bilindiği üzere, “29.11.2018 tarih 7153 sayılı Çevre Kanunu ve
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (ilerleyen
kısımlarda “7153 sayılı Kanun” yahut “Kanun” olarak
anılacaktır) 10.12.2018 tarih ve 30621 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir.
7153 sayılı Kanun ile 09.08.1983 tarih ve 2918 sayılı Çevre
Kanunu’nda Çevre Kanunu başta olmak üzere birçok kanunda
değişiklik yapılmıştır.
Yapılan değişikliklerden önemli bir tanesi ise çevrenin
korunması, iyileştirilmesi ve kirliliğin önlenmesine ilişkin genel
ilkeler kapsamında Çevre Kanunu’na eklenen maddelerle “Geri
Kazanım Katılım Payı”(Ek Madde 11), “Depozito” (Ek Madde 12)
Ve “Poşet Ücreti” (Ek Madde 13) uygulamalarının getirilmesidir.
Söz konusu değişiklikler özetle şu şekildedir:
1. Geri Kazanım Katılım Payı Uygulamasına Dair
Düzenlemeler:
7153 sayılı Kanun ile Çevre Kanununa “Geri Kazanım Katılım
Payı” başlıklı Ek 11. Madde eklenmiştir. Anılan madde
kapsamında getirilen düzenlemeler uyarınca;
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Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık
şirketi olan BDO International Limited’in
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil
etmektedir.
BDO International global ağının toplam
gelirleri 2018 yılında 9 milyar ABD Doları
olarak gerçekleşmiştir. BDO, 160’dan fazla
ülkede bulunan 1.600 ofiste faaliyet
göstermekte olup, bu ofislerde denetim ve
danışmanlık hizmetleri veren ortaklar
dahil dünya çapında 80.000’nin üzerinde
kişi çalışmaktadır.
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın,
geniş anlamda görüşleri içermekte olup,
genel bir yol gösterici olarak
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla ilgili
olarak, mesleki görüş ve yardım almadan,
bu yayına dayanarak uygulamalarda
bulunulmamalıdır. Bu konuların kendi özel
durumunuza ilişkin etkilerini görüşmek için
BDO Yayıncılık A.Ş. ile temas kurabilirsiniz.
Bu yayındaki bilgilere dayanarak belli
eylemlerde bulunmak veya bulunmamak
nedeniyle doğabilecek zararlar nedeniyle,
BDO Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları
ile yazarları herhangi bir yükümlülük veya
sorumluluk kabul etmemektedirler.

 Yurt içinde piyasaya arz edilen ve Kanuna ekli “(1) sayılı Liste”de yer alan
ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya
sürenlerden/ithalatçılardan bu listede belirtilen tutarda geri kazanım katılım
payı tahsil edilecektir.


(1) sayılı listedeki ürünlerden herhangi birinin piyasaya arzının, farklı bir
ürünün, malzemenin veya eşyanın ithalatı ile birlikte gerçekleşmesi halinde
geri kazanım katılım payı ithalatçıdan tahsil edilecektir.



(1) sayılı 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 uygulanacaktır.



Belirtilen 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 Çevre ve Şehircilik Bakanlığına beyan edilir. Beyan edilen
tutarlar, beyanı takip eden ikinci ayın son gününe kadar Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına ödenmelidir.



Süresinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının beyan
edilmesi gereken son günden ödendiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı
Kanun kapsamında gecikme zammı oranında faiz uygulanır. Süresinde
ödenmeyen katılım payı Bakanlığın bildirimi üzerine ilgili vergi dairesince
6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir.



Ülkenin tamamında Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda depozito
sistemi uygulayan, piyasaya süren/ithalatçı, depozitolu olarak piyasaya
sürdükleri ürünler muafiyet söz konusu olacaktır. Muafiyet uygulamasında
depozito uygulanan miktar esas alınacaktır.



Muafiyet uygulanmasına ilişkin esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik ile
belirlenecektir.
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2. Depozito Uygulamasına Dair Düzenlemeler:
7153 Sayılı Kanun ile Çevre Kanununa “Depozito” başlıklı Ek 12. Madde
eklenmiştir. Getirilen düzenlemeyle birlikte, çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı belirleyeceği ambalajlar için depozito uygulamasını,
1/1/2021 tarihinden itibaren, zorunlu tutmaktadır. Bu doğrultuda, depozito
kapsamındaki ambalajlı ürünlerin satışını gerçekleştiren satış noktaları depozito
uygulaması toplama sistemine katılım sağlamakla yükümlü olacaktır.
Depozito sisteminin uygulanmasına yönelik usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak
yönetmelikle belirlenecektir.
3. Poşet Ücreti Uygulamasına İlişkin Düzenlemeler:
27 Aralık 2017 tarih ve 30283 sayılı Resmi Gazete yayımlanan “Ambalaj Atıklarının
Kontrolü Yönetmeliği” uyarınca, plastik torbalar, 1/1/2019 tarihinden itibaren
mesafeli sözleşmeler ile yapılan satışlar da dâhil olmak üzere satış noktalarında
kullanıcıya veya tüketiciye ücretsiz temin edilemez, ücretsiz teminine imkan
verecek herhangi bir promosyona veya kampanyaya dahil edilemez. Çok hafif
plastik torbalar, söz konusu uygulamadan muaf tutulmuştur
7153 sayılı Kanun ile Çevre Kanununa “Poşet Ücreti” başlıklı Ek 13. Madde
eklenmiştir. Getirilen düzenlemeyle birlikte kaynakların verimli yönetimi ve
plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik
poşetlerin satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilme
zorunluluğu getirilmiştir. Getirilen zorunluluk sadece plastik poşetlere ait olup,
kağıt yahut farklı bir maddeden yapılan poşetler için geçerli değildir.
Diğer taraftan, poşetler için uygulanacak ücretlerin 25 kuruştan az olmamak üzere
Bakanlıkça oluşturulacak komisyon aracılığı ile belirlenecektir. Belirlenen poşet
ücreti ise her yıl yeniden güncellenecektir.
Buna göre, Kanuna ekli (1) sayılı Liste uyarınca, bir adet plastik poşet için geçerli
olan geri kazanım katılım tutarı 15 kuruştur. Dolayısıyla, 2019 yılında poşet
ücretler için belirlenen taban fiyatın 25 kuruş olduğu durumda, söz konusu tutarın
15 kuruşluk kısmı geri kazanım katılım tutarı olarak ilgili tarihte Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılmalıdır. Kalan 10 kuruş ise
plastik poşeti nihai tüketiciye veya kullanıcıya satan tarafın uhdesinde kalacaktır.
Saygılarımızla,
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