
 

 

 

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI KAPSAMINDA PLASTİK POŞET 

BEDELİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR 

 

 

 

1. GİRİŞ 

 

Çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi, giderilmesi ve en önemlisi: 

çevre bilincinin gelişmesi için tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önlemler 

alınmaya başlandı. Bu doğrultuda yakın geçmişte mevzuatımızda yapılan değişiklikler, 

her ne kadar yeterli olmasa da çevre bilincinin geliştirilmesinde ve bir nebze de olsa 

toplumda çevreyi kirletmeme konusunda algı yaratılmasında yararlı oldu.  

Çevre kanununda yapılan değişiklik sonrasında toplumun her kesiminde 

“plastik poşet bedeli” gündem oldu, tartışıldı. Farkındalık yaratması açısından ele 

alındığında yararlı olduğu söylenebilir. Ancak kanuni tabiri ile “ Geri Kazanım 

Katılım Payı” alınması hususundaki kanuni eksiklikler ve uygulamada açıklığa 

kavuşturulamayan hususlar meslek mensuplarını ve uygulayıcıları endişelendirmiştir. 

Yazımızın ana konusu uygulamada karşılaşılabilecek hususları ele almak ve 

çözüm önerileri sunmak ile sınırlı tutulacaktır. 

 

2. KANUNİ DÜZENLEMELER 

 

2.1.Çevre Kanununda Yapılan Düzenlemeler 

 

10.12.2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7153 sayılı Kanun ile 2872 

sayılı Çevre Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi şu şekilde 

değiştirilmiştir. 

 

 “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.” 

 

Bu maddeden de anlaşılacağı üzere poşetten ücret/vergi alınmasındaki asıl 

amaç, kullanımı azaltmak yoluyla çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin 

önlenmesidir. Ambalaj atıklarından alınacak ücretlerin belirlenmesi ile ilgili olarak ise, 

aynı kanuna Ek 11, 12 ve 13. maddeler eklenmiştir. Ancak Ek 11. Maddenin Geri 

Kazanım Katılım Payının beyanı konusundaki 2. Fıkrası, 22.02.2019 tarih 7166 sayılı 

kanun ile yeniden düzenlenmiştir. Maddede yapılan değişiklik sonrası Ek 11. 

maddenin son şekli aşağıdaki gibi olmuştur; 



 

“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.” 

 

Maddenin 2. Fıkrasında yapılan değişiklik ile Geri Kazanım Katılım Paylarının 

beyanı konusundaki tereddütlerin bir kısmı giderilmiş, Hazine ve Maliye Bakanlığı 



yetkilendirilerek, kamu gelirlerinin toplanılması konusunda yetkisi ve tecrübesi 

bulunan kurum, konuya dâhil edilmiştir. 

 

Ek 11. Maddenin 1. Fıkrası gereğince, satış noktalarında tahsil edilmesi 

gereken poşetlere ait geri Kazanım Katılım Payları hakkındaki Ek 13. Madde ise şu 

şekildedir:  

"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.” 

 

Beyan zamanı konusunda 7166 Sayılı Kanun ile eklenen geçici 4. madde ise 

şu şekildedir; 

“Ek 11 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca 2019 yılının Ocak ve Şubat 

aylarına ilişkin verilmesi gereken beyannameler 24/4/2019 tarihine (bu tarih dâhil) 

kadar verilir ve bu beyanlar üzerine ödenmesi gereken geri kazanım katılım payları 

30/4/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar ödenir.” 

 

2.2.Ücretlendirmeye İlişkin Usul ve Esaslar İle İlgili Yapılan 

Düzenlemeler 

 

10.12.2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7153 sayılı kanun ile Çevre 

Kanununa eklenen Ek 13. Maddenin sonundaki “ usul ve esaslar Bakanlıkça 

belirlenir.” hükmüne dayanılarak Çevre Bakanlığınca, 09.01.2019 tarihinde “ Plastik 

Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar” düzenlenmiş, ancak 

yönetmelik şeklinde düzenlenme zorunluluğu olmaması nedeniyle Resmi Gazetede 

yayınlanmamıştır. 

09.01.2019 tarihinde duyurulan bu usul ve esaslar sonrasında, 22.02.2019 

tarihinde kanunda yapılan değişiklik ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre Bakanlığı 

ile birlikle yetkilendirilmiştir.  

Yapılan değişiklik sonrasında ve uygulamada karşılaşılabilecek sorunlar 

nedeniyle değişiklik yapılması beklenilmekle birlikte, usul ve esaslar ile yapılan 

düzenlemeler bilgi olarak aşağıda özetlenmiştir: 

 

►Usul ve esaslarda muaf tutulan plastik poşetler haricinde kalan, plastikten 

yapılmış olan ve satış noktalarında kullanıcılara/tüketicilere mal veya ürünlerin 

taşınması amacıyla temin edilen tüm saplı veya sapsız poşetler ücretlendirme 

uygulamasına tabidir. 

 

Zorunlu Ücretlendirme uygulamasından muaf tutulan plastik poşetler 

 

Usul ve Esasların 2. maddesinin 2. fıkrasında ayrı ayrı tanımlandığı üzere; 

 



● Ekmek, sebze, meyve, peynir, zeytin, hayvansal gıda gibi açık satılan gıdalar 

için birincil ambalaj olarak kullanılan (doğrudan gıda ile teması bulunan) ve gıda 

hijyenini sağlayan, çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 500x350 mm (körük 

kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) ebadından küçük saplı/sapsız poşetler zorunlu 

ücretlendirme uygulamasına tabi değildir.  

●Dokumalı veya dokumasız metotlarla üretilen tekstil ürünlerinden yapılmış 

torba/poşet/çantalar plastik içeren malzemelerden üretilmiş olsa dahi zorunlu 

ücretlendirme uygulamasına tabi değildir. 

●Canlı sucul hayvanların satışının yapıldığı yerlerde sadece söz konusu 

canlıların su içerisinde taşındığı birincil poşetler zorunlu ücretlendirme uygulamasına 

tabi değildir. 

●Yumrulu ve/veya benzer tohumlu bitkilerin satışı için kullanılan birincil 

poşetler zorunlu ücretlendirme uygulamasına tabi değildir. 

●Herhangi bir ürün satışının yapılmadığı hizmet noktalarında (Terzihane, Kuru 

Temizleme, Lostra, Tamirhane, Görüntüleme Merkezi, Laboratuvar v.b ) verilen 

poşetler ücretlendirme uygulamasına tabi değildir. Ancak, hizmet noktaları bir ürün 

satışı yapıyorlarsa, bu ürünü koydukları poşetler zorunlu ücretlendirmeye tabidir. 

●Kargo poşetleri zorunlu ücretlendirme uygulamasına tabi değildir 

●Gümrüksüz bölgelerde yer alan satış noktalarından satın alınan ve ilgili 

mevzuatı gereği kullanılma zorunluluğu getirilen plastik poşetler zorunlu 

ücretlendirme uygulamasına tabi değildir. 

●Eczanelerde sadece ilaç satışında kullanılan, çift kat kalınlığı 15 mikron ve 

altında olan, 200x350 mm (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) ebadından küçük 

saplı/sapsız poşetler zorunlu ücretlendirme uygulamasına tabi değildir.  

Aynı zamanda, yukarıda sayılan ve ücretlendirme uygulamasından muaf 

tutulan plastik poşetler bu Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve 

Esaslar ile getirilen diğer hükümlerden de muaftır. 

 

Gıda hijyeni bakımından ücretli olarak satıştan muaf tutulan poşetler için 

kriterler 

 

Satış noktalarında; 

●Açıkta satılan ekmek, kuru bakliyat, meyve, sebze, şarküteri ürünleri ve 

benzeri gibi gıdalar ile doğrudan temas eden, 

●Çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 

●500X350 mm (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) ebadından küçük olan, 

saplı/sapsız poşetler ücretli satış zorunluluğundan muaf olup ücretsiz olarak 

verilebilirler.  

 

Muafiyet için bu poşetlerin yukarıda verilen üç temel şartı aynı anda sağlıyor 

olması gerekmektedir. 

Satış Noktalarında, çift kat kalındığı 15 mikrondan küçük olan plastik alışveriş 

poşetleri açıkta satılan gıdaların hijyeni dışındaki herhangi bir amaç için ücretli veya 

ücretsiz olarak verilemez. 

►İstisnasız tüm satış noktalarında (uzaktan satış dahil) 01.01.2019 tarihinden 

itibaren plastik poşetler ücretsiz verilememektedir. 



►Plastik poşetlerin barkodlu olarak üretilme zorunluluğu getirilmiş olmakla 

birlikte, barkod sistemi bulunmayan satış noktalarının plastik poşet satışlarını adet 

bazlı göstermeleri için yazar kasalarda düzenleme yapılması gerektiği de ayrıca 

vurgulanmıştır. 

►Plastik poşetin birim satış bedeli; plastik poşetin zorunlu 

giderlerinin(maliyet+vergiler+geri kazanım katılım payı) üzerinde olması halinde 

aradaki fark gelir olarak, Bakanlık hesabına yatırılır. 

►Ücrete tabi tutulan poşetlerin çift kat kalınlığının 40 mikron ve üzerinde 

olma zorunluluğu getirilmiş, çift kat kalınlığı 40 mikrondan daha küçük olanların (gıda 

hijyeni amaçlı verilenler ile eczanelerde ilaçların taşınması için verilenler hariç) 

kullanımı kısıtlanmıştır. 

►Plastik poşetlerin en az bir yüzeyinde çevreci slogan ve sıfır atık logosu 

kullanım zorunluluğu getirilmiş olmakla birlikte Plastik poşetlerde yer alan satış 

noktalarının marka ve logoları poşetin tek yüzeyinin (sap hariç) alanının yüzde 

yirmisini geçmemesi gerekmektedir. 

►Üreticiler plastik poşetleri barkodlu üretmek, verileri Bilgi Sistemine 

girmek, satılan poşetin alıcı kimliğini de bildirmek 

►Satıcılar- Tahsil edilen ücretleri adet olarak göstermek 

- Gerekli bilgileri Bilgi Sistemine yüklemek 

- Geri Kazanım Katılım Payı tutarını Bakanlığa aktarmak 

- Satılan poşetin satıcısını, maliyeti, adedi ve birim fiyatını beyan etmek 

Yükümlüğündedir. 

 
2.2.1 Geçiş Hükümleri 

 

Stoklarda bulunan barkotsuz plastik poşetler, 31.03.2019 tarihine kadar 

kullanılabilecektir. 

Usul ve esasların Geçici 2’nci maddesi uyarınca, satış noktalarının, satılan 

plastik poşetlere ilişkin, adet ve fiyat bilgisini satış belgelerinde gösterebilmek için 

gerekli alt yapı çalışmalarını (örneğin perakende mal ve hizmet satışlarında kullanılan 

yazarkasalarda poşetin ayrı bir departman-kısım olarak tanımlanması, satış 

programlarında gerekli ayarlamaların yapılması vb.) 31/3/2019 tarihine kadar 

tamamlamaları gerektiği ve bu suretle poşetler için tahsil edilen ücretlerin satış 

belgelerinde adet bazlı gösterilmesi gerektiğine yer verilmiştir. 

 
2.2.2 Yaptırımlar 

 

-Bilgi ve beyan yükümlülüğüne uymama bildirim ve bilgi verme 

yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 6.000 (2019 yılında 18.037 TL) Türk Lirası 

idarî para cezası verilir. 

-Geri kazanım payını ödemediği tespit edilenlere katılım payı tutarının %20 

fazlası idari para cezası olarak, 

-Plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç 

kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 Türk lirası idari para cezası, 

-Bildirim ve bilgi verme yükümlülüğüne aykırı olarak yanlış ve yanıltıcı bilgi 

verenler, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Yanlış ve yanıltıcı 



belge düzenleyenler ve kullananlar hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk 

Ceza Kanununun belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümleri uygulanır. 

 

3. GERİ KAZANIM KATILIM PAYLARININ BEYANI VE ÖDENMESİ 

 

Hazine ve Maliye Bakanlığına tanınan yetkiler çerçevesinde, 04 Nisan 2019 

tarih ve 30735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan 1 Sıra No.lu Geri Kazanım 

Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği ile Geri Kazanım Katılım Paylarının beyanı 

ve ödenmesiyle ilgili hususlar açıklanmıştır. 

Tebliğin 4'ncü maddesinde Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin 

elektronik ortamda gönderilmesi zorunluluğu getirilmiştir.  

Buna göre Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olsun veya olmasın plastik 

poşet temin ederek mal ve/veya ürün satışı yapan kişiler Geri Kazanım Katılım Payı 

Beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorundadırlar. 

Geri Kazanım Beyannameleri bizzat mükellefler tarafından gönderilebileceği 

gibi aracı yetkili kişiler tarafından da elektronik ortamda gönderilebilir. 

 

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin elektronik ortamda verileceği 

yetkili vergi dairesi Tebliğin 5'nci maddesi ile belirlenmiş bulunmaktadır: 

Buna göre; 

a) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar, gelir veya kurumlar 

vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine,   

b) Gelir veya kurumlar vergisinden mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişiler 

yerleşim yeri adresinin bulunduğu yer vergi dairesine, 

c) Gelir veya kurumlar vergisinden mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişiler 

dışında kalanlar kanuni merkezi/işyerinin bulunduğu yer vergi dairesine, 

Beyannamelerini vereceklerdir. 

d) Adî ortaklıklarda beyannamenin verileceği yer vergi dairesi ortakların gelir 

vergisi yönünden bağlı oldukları yer vergi dairesi olmayıp, ortaklığın katma değer 

vergisi ve stopaj yolu ile verilen gelir vergisi yönünden bağlı olunan yer vergi 

dairesidir. 

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkisini kullanarak beyanname verme 

dönemlerini; 

a) Kurumlar vergisi mükellefleri için aylık, 

b) Diğerleri için üç aylık, 

Olarak belirlemiştir. 

Üç aylık beyan dönemleri hâlinde verilecek Geri Kazanım Katılım Payı 

Beyannamelerinde, aylık dönemlere ilişkin bilgilerin ayrı ayrı gösterilmesi 

gerekmektedir. 

Ayrıca tebliğde beyannamenin verilmemesi veya eksik beyan edilmesi 

durumunda geri kazanım katılım bedellerinin, Çevre Kanununa göre uygulanacak ceza 

hükümlerinin yanı sıra gecikme zammı oranında gecikme faizi uygulanacağı ifade 

edilmiştir. 

 



4.DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

 

Çevre ile ilgili atılan adımlar olumlu ancak yetersizdir. Sadece ambalaj değil, 

her türlü plastik kullanımının azaltılması, geri dönüşümün teşvik edilmesi 

gerekmektedir. Toplumda bu yöndeki bilinci artırıcı eğitim ve bilgilendirme 

faaliyetlerinin yapılması gerekmektedir. Plastik malzeme kullanımı ilk adımda, üretim 

sürecinde ele alınmalı, geri dönüştürülmüş malzeme kullanılması kotası koyulmalı, 

piyasaya sürülen plastik malzemenin, geri çağrılabilmesi için depozito benzeri 

teşvikler zorunlu olmalıdır. 

Çevre kanununda yapılan değişiklik ile plastiğin geri çağırılmasını değil, 

satışını ücretlendirmektedir. Uygulama bu şekli ile kişilere kaçış yolları arama, 

alternatif çözüm bulma sonucunu doğuracaktır.  

Devlete gelir yaratıcı etkisi de olumsuz karşılanmıştır. Devlet gelirleri; vergi, 

resim, harç, şerefiye, parafiskal gelirler, borçlanmalar ile mülk-teşebbüs gelirlerinden 

oluşur. Poşet bedellerinin devlet gelirleri içinde yer almaması gerekir. 

 

Uygulama ile ilgili önerilerimiz aşağıdaki gibidir: 

 

1. Ek 11 inci ve ek 13 üncü maddeler kapsamında elde edilen gelirler, yurt içi 

ve yurt dışından temin edilecek her türlü hibe, yardım ve bağışlar ile kredi anapara geri 

dönüşleri ve kredi faizleri de tahsil edilerek, genel bütçeye gelir kaydedilecektir. 

Uygulama bu şekli ile çevreye katkı yapmaktan çok, devlete gelir sağlamak amacı ile 

yapılan bir düzenleme görüntüsü vermektedir. 

Çevre bilincinin kazandırılması çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla getirilen 

bu uygulamadan toplanan bedellerin çevre ile ilgili hususlarda harcanması, Örneğin 

atıkların geri dönüştürülmesinde kullanılması için özgülenmesi daha doğru olacaktır. 

Kanunda yapılacak bir değişiklik ile bütçeye gelir temini uygulamasından 

vazgeçilmeli, toplanan bu bedellerin çevreye özgülenmesi temin edilmelidir. 

2. Ek 11. Maddede poşet bildirimlerinin satış noktasında değil, diğer ambalaj 

malzemelerinde olduğu şekilde üretici tarafından verilmesi yönünde değişiklik 

yapılmalıdır. Nihai tüketiciye satışı ise aynı şekilde devam etmeli ve poşet tüketimi bu 

yolla azaltılmalıdır.  

3. Çevre Bakanlığınca, Geri Kazanım Katılım Payına ilişkin olarak aşağıdaki 

duyuru internet sitesinde yayınlanmıştır:  

“Çevre Kanununa eklenen Ek.11. Maddenin ilk fıkrası “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.” hükmü yer almakta olup bu 

çerçevede geri kazanım katılım payının tahsiline yönelik gerekli düzenleme anılan 

Kanunu’nun 18’inci maddesi hükmü gereği Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik 

kapsamında gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, Çevre Kanunu’nun Ekli (1) Sayılı 

Listesinde yer alan plastik poşet hariç diğer kalemlerden geri kazanım katılım payı 

alınmasına ilişkin uygulamaya söz konusu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile 

başlanacaktır. “ 



Kanuna ekli liste gereğince, tüm ambalaj malzemelerinden Geri Kazanım 

Katılım Payı tahsil edilmesi gerekmekte olup, imalat/ithalat aşamasında 

ücretlendirilecek olan diğer ambalaj malzemeleri ile ilgili uygulama, kanun yürürlüğe 

girmiş olmasına rağmen yönetmelik yayınlanıncaya kadar ertelenmiştir. Bu yönetmelik 

bir an evvel yayınlanarak uygulamaya girmesi, poşet bedelleri ile ilgili hususlar da 

aynı yönetmelik içinde yer alması daha uygun olacaktır. Çünkü toplumun tüm 

kesimlerinin ilgilendiren bu uygulamanın, Resmi Gazetede yayınlanmadan “usul ve 

esaslar” olarak duyurulması, ileride hukuki sorunlara sebep olabilecektir. 

4. Usul ve Esaslar ile belirlenen yaptırımlar çok ağır olup, hangi durumda, 

hangi yaptırımın/yaptırımların uygulanacağı belirsizdir. Örneğin bir dönem bildirim 

vermeyen işyerine hem 18.037 TL, hem de bildirim verilmediği için ödemediği katılım 

payının %20 fazlası cezaları birlikte mi uygulanacaktır açıklığa kavuşturulması 

gerekmektedir. 

5. Satış Noktaları tarafından yapılacak poşet satışlarına ilişkin olarak bilgi 

sistemi üzerinden yapılacak beyanlarda; poşetlerin temin edildiği firma bilgisi (yurt içi 

ve yurtdışı), temin edilen plastik poşet adedi, ağırlığı, kalınlık, satılan plastik poşet 

adedi ve birim fiyatı yer alacaktır. Bu bilgilerin doğruluğunun nasıl denetleneceği ve 

herhangi bir usulsüzlüğün yaptırımının ne olacağı hususları yeterince açık değildir. Bu 

beyanların doğruluğunun incelenmesi ve güvenceye alınmasının gerekmektedir. 

Üretici/ithalatçıların sorumluluklarının yerine getirilmesi hususunda Yeminli Mali 

Müşavirlerin uzmanlığından yararlanılmalıdır.  

 


