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Poşet Ücreti Ve Geri Kazanım Katkı Payı
10.12.2018 tarih ve 30621 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7153 sayılı Kanunla
2872 sayılı Çevre Kanunu’nda değişiklikler ve eklemeler yapılmıştır.
Yapılan düzenleme ile yurt içinde piyasaya arz edilen Çevre Kanuna ekli (1) sayılı
listede yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya
sürenlerden / ithalatçılardan söz konusu listede belirtilen tutarda geri kazanım katılım payı
tahsil edilmesi uygulaması getirilmişti.
Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar
1-) Usul ve Esaslarda Yer Alan Tanımlar
Tanımlar :
Bilgi Sistemi: Plastik poşetlere ilişkin beyan ve bildirimlerin gerçekleştirileceği, bilgi ve
belgelerin sunulacağı Bakanlıkça belirlenen çevrimiçi program/programları,
Plastik poşet: Plastikten yapılmış, satış noktalarında tüketicilere mal veya ürünleri taşıma
amacıyla temin edilen saplı veya sapsız poşetleri,
Satış noktası: Toptan ve/veya perakende olarak mal, ürün satışını yapan mağaza, market ve
benzeri satış yerlerini ifade eder.
Usul ve esaslarda görüldüğü üzere plastik poşet ve satış noktalarının tanımı
yapılmıştır. Ancak dikkat çeken nokta, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının poşet ücretlerine
ilişkin beyan ve bildirimlerinin gerçekleştirileceği bir Bilgi Sistemi kuracak oluşudur. Bu
sistemin oluşturulup sorunsuz şekilde kullanılabilir hale gelinceye kadar uygulamanın ne
şekilde yürütüleceği hususunda belirsizlik devam etmektedir.
2-) Genel Esaslar, Görev, Yetki ve Yükümlülükler
Satışa tabi plastik poşetlerin birim satış bedelinin, plastik poşetin zorunlu giderlerinin
(poşet maliyeti, vergiler ve Kanunun ekli (I) sayılı listesinde belirtilen geri kazanım katılım
payının toplamı) üzerinde olması halinde, aradaki fark gelir olarak kabul edilir. Kanunun 18
inci maddesinin ikinci fıkrası gereği plastik poşetlerin satışından elde edilen gelir Bakanlık
Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılır ve bütçeye gelir kaydedilir.”
Söz konusu düzenlemelerin incelenmesinden; plastik poşetin zorunlu giderlerinin
(poşet maliyeti, vergiler ve Kanunun ekli (I) sayılı listesinde belirtilen geri kazanım katılım
payının toplamı olan 15 kuruş) Satışa tabi plastik poşetlerin birim satış bedeli olan 25 kuruşun
altında olması halinde aradaki farkın gelir olarak kabul edilerek Kanunun 18 inci maddesinin
ikinci fıkrası gereği Çevre Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılmasının
istendiği anlaşılmaktadır.

3-) Satış Noktalarının Yükümlülükleri
Satış noktaları, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında kalan
yükümlülükleri saklı kalmak koşulu ile plastik poşet kullanımının azaltılması amacıyla;
 01/01/2019 tarihinden itibaren plastik poşetleri ücretsiz vermemekle ve tahsil edilen
ücretleri satış belgelerinde adet bazlı göstermekle,
 Çevrenin korunması maksadıyla plastik poşetlerin satışına ilişkin tüketiciyi bilinçlendirme
amaçlı yazılı, basılı görsel materyal kullanmakla,
 Bilgi Sistemine kayıt olmak, gerekli beyanları bilgi ve belgeleri ile birlikte bu sisteme
yüklemekle,
 Plastik poşet satışı miktarı beyanına istinaden hesaplanacak geri kazanım katılım payı
tutarını Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına aktarmakla,
 Plastik poşetler yerine çok kullanımlık taşıma ekipmanını alternatif olarak tüketiciye
sunmakla,
yükümlüdürler.”
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.
4-) Bilgi Sistemine Yüklenmesi Gereken Bilgiler
Üreticiler/ithalatçılar tarafından yapılacak beyanlarda; plastik poşet adedi, ağırlığı,
kalınlık, boyut, ambalaj malzemesi cinsi, firma bazında yurt içinde veya yurtdışında kime
satıldığı yer almalıdır.
Satış Noktaları tarafından yapılacak beyanlarda; temin edilen firma bilgisi (yurt içi ve
yurtdışı), temin edilen plastik poşet adedi, ağırlığı, kalınlık, satılan plastik poşet adedi ve
birim fiyatı yer almalıdır.”
5-) Barkod Kullanımı ve Ücretlere İlişkin Düzenleme
01/01/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere plastik poşetlere uygulanacak
asgari ücret adet başına vergiler dahil 25 kuruştur.
Plastik poşet satışının yapıldığı işlemlere ait belgelerde satış kalemi ve adedinin
gösterilmesi ve poşetlerde barkod kullanılması zorunludur.”

6-) Geri Kazanım Katılım Payının Hesaplanması
Satış noktaları, plastik poşetlerin satışının gerçekleştiği aya ait beyanı, takip eden
ayın biri ile onbeşi arasında Bilgi Sistemi üzerinden yapar.
Satış noktası tarafından yapılan beyanlara istinaden ödeyeceği geri kazanım katılım
payı tutarı Bilgi Sisteminde hesaplanır.
Satış noktası tarafından Bilgi Sistemine beyan edilen geri kazanım katılım payı, beyan
dönemini takip eden ikinci ayın son gününe kadar Bakanlık Merkez Saymanlık
Müdürlüğü hesabına yatırılır
İlgili kanun metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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