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Çevre Kanununun Geri Kazanım Katılım Payı, Depozito ve Poşet Ücretlendirmesi İle İlgili
Maddeleri

MADDE 3 – 1 - (h) Çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi için
uyulması  zorunlu  standartlar  ile  vergi,  harç,  katılma  payı,  yenilenebilir  enerji  kaynaklarının  ve
temiz teknolojilerin teşviki, geri kazanım katılım payı, plastik poşet ve plastik ambalaj kullanımının
azaltılması, depozito uygulaması, emisyon ücreti, kirletme bedeli ve kirliliğin önlenmesine yönelik
teminat  alınması  ve karbon ticareti  gibi  piyasaya  dayalı  mekanizmalar  ile  ekonomik araçlar  ve
teşvikler  kullanılır.  Bu  hususlara  ilişkin  idari  ve  teknik  usul  ve  esaslar  Bakanlıkça  çıkarılacak
yönetmeliklerle belirlenir.

MADDE 4 – 4 - z) Bu Kanunun ek 11 inci maddesine aykırı olarak geri kazanım katılım
payını ödemediği tespit edilenlere katılım payı tutarının %20 fazlası idari para cezası olarak verilir.

aa) Bu Kanunun ek 12 nci maddesine aykırı olarak depozito uygulanmadan yıllık piyasaya
sürülen ambalaj için piyasaya sürenlere ton başına 100 Türk lirası idari para cezası verilir.

bb) Bu Kanunun ek 13 üncü maddesine aykırı olarak plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit
edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 Türk lirası idari
para cezası verilir.

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/ithal edildiği tarihi takip eden ayın
yirmi dördüncü günü sonuna kadar ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu
vergi dairesine, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından ise Gelir İdaresi
Başkanlığı tarafından belirlenecek vergi dairesine beyan edilerek aynı ayın sonuna kadar ödenir.
Katılım payının süresinde beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin 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
uygulanarak  aynı  Kanuna  göre  tahsil  edilir.  Bu  madde  kapsamında  tahsil  edilen  tutarlar  genel
bütçeye gelir kaydedilir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, geri kazanım katılım payının beyan ve ödeme sürelerini kanuni
süresinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye yetkilidir.

Geri  kazanım  katılım  payı  beyannamelerinin  verilme  sürelerini;  kapsama  girenlerin
sektörleri,  gayrisafi iş hasılatları,  istihdam edilen işçi sayıları dikkate alınarak il ve ilçe sınırları
itibarıyla  ayrı  ayrı  veya birlikte  aylık,  üç aylık  veya altı  aylık  dönemler  halinde tespit  etmeye;
beyannamelerin  şekil,  içerik  ve  eklerini  belirlemeye,  beyannamelerin  elektronik  ortamda
gönderilmesine zorunluluk getirmeye, bu beyannamelerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler
aracı  kılınarak  gönderilmesi  hususunda  izin  vermeye,  bu  kişileri  aracı  kılmaya  veya  zorunlu



tutmaya ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye, Bakanlığın görüşünü alarak, Hazine ve
Maliye Bakanlığı yetkilidir.

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.


