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GERİ KAZANIM KATILIM 
PAYI 

2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesi gereğince Kanuna ekli (1) sayılı 
listede yer alan, plastik poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için 
ise piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan alınan payı. 

PİYASAYA ARZ ETME 
(PİYASAYA SÜRME) 

Geri kazanım katılım payı uygulamasına tabi olan Çevre Kanunu ek- 1 sayılı 
listesinde yer alan ürünler üzerindeki tasarruf hakkının bir alıcıya veya 
onun adına hareket edenlere devredilmesi fiilini ifade etmekte olup alıcı 
veya onun adına hareket edenlerce gösterilen yere veya kişilere tevdii 
edilmesi işlemleri de piyasaya arz fiili kapsamındadır. Satış ifadesi ve ithal 
etme ifadesi de dahil olmak üzere piyasaya sürmek fiili piyasaya arz etmek 
tanımı ile eş anlamlıdır. 

PİYASAYA SÜREN 

Geri  kazanım  katılım  payı  uygulamasına tabi  olan  Çevre  Kanunu  ek-1 
sayılı listesinde yer alan ürünlerden herhangi birini tedarik veya kullanım 
amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak ilk defa piyasada yer alması 
faaliyetini gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişilerdir. Piyasaya sürenin 
belirlenmesinde söz konusu ürünlerin ilk defa piyasada yer alması için yapılan 
piyasaya arz faaliyeti esas alınır. Piyasaya arz eden ile piyasaya süren 
tanımları aynı kişileri tariflemektedir. 

İTHALAT 

Çevre Kanunu ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünlerin başka ülkeler, serbest 
bölgeler veya ilgili mevzuat uyarınca bu bölgelere eşdeğer kabul edilen 
özel birimlerden sadece serbest dolaşıma giriş reji mi kapsamında Türkiye  
Gümrük Bölgesinde millileştiril erek yurt içine alınmasını ifade etmektedir. 
Serbest dolaşıma giriş rejimi haricindeki diğer gümrük rejimleri (Dahilde İşleme 
Rejimi vb.) kapsamında yapılan ithalat işlemleri geri kazanım katılım payı 
uygulamasına tabi ithalat tanımı dışındadır. 

İTHAL EDENLER 
(İTHALATÇI) 

Geri kazanım katılım payı uygulamasına tabi olan Çevre Kanunu ek-1 sayılı 
listesinde yer alan ürünlerden herhangi birini ithal ederek tedarik veya 
kullanım amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak yurtiçi piyasada yer 
almasını sağlayan gerçek ve/veya tüzel kişilerdir. 

SATIŞ NOKTASI 

Toptan ve/veya perakende olarak mal veya ürün satışı yapan mağaza, 
market ve benzeri satış yerlerini ifade etmektedir. Satış noktalarının,  plastik  
poşetlerin  ücretlendirilmesi uygulaması kapsamındaki yükümlülükleri ile  Geri 
Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik kapsamındaki yükümlülüklerini ayrı 
ayrı yerine getirmeleri gerekmektedir. 

GERİ KAZANIM KATILIM 
PAYININ BEYAN 

DÖNEMLERİ 

Geri Kazanım Katılım Payının beyanı 
  Kurumlar vergisi mükellefleri için aylık, 
  Diğerleri için üç aylık, 

olarak yapılacaktır. 
 Üç aylık beyan dönemleri; 
- Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart. 
- İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran. 
- Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül. 
- Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık.  

GERİ KAZANIM KATILIM 
PAYI BEYANNAMESİNİN 

VERİLMESİ  

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin, plastik poşetin satışının 
yapıldığı ve diğer ürünler için piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği beyan dönemini 
takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik 
ortamda gönderilmesi gerekmektedir.  

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü 
olanlar, beyan dönemi içerisinde 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede 
yer alan ürünlerden plastik poşetlerin satışını diğer ürünlerin ise piyasa 
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arzını/ithalini yapmamış olsalar dahi Geri Kazanım Katılım Payı 
Beyannamesini vermekle yükümlüdürler. Bu durumda beyannamenin 
“Beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneği 
işaretlenerek gönderilmesi gerekmektedir. 

 Üç aylık beyan dönemleri hâlinde verilecek Geri Kazanım Katılım Payı 
Beyannamelerinde, aylık dönemlere ilişkin bilgilerin ayrı ayrı gösterilmesi 
gerekmektedir. 

GERİ KAZANIM KATILIM 
PAYI BEYANNAMESİNİN 

VERİLECEĞİ VERGİ 
DAİRESİ 

 Gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar için gelir 
veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesi,  

 Gelir veya kurumlar vergisinden mükellefiyeti bulunmayan gerçek 
kişiler için yerleşim yeri adresinin bulunduğu, gerçek kişiler dışında 
kalanlar için ise kanuni merkezi/işyerinin bulunduğu, 
yer vergi dairesidir. 

GERİ KAZANIM KATILIM 
PAYININ ÖDENMESİ 

Tahakkuk eden geri kazanım katılım payı, beyannamenin verildiği 
ayın sonuna kadar ödenir. 

GERİ KAZANIM KATILIM 
PAYI 

BEYANNAMELERİNİN 
ELEKTRONİK ORTAMDA 

GÖNDERİLMESİ 

 Beyannamelerin bizzat mükelleflerce gönderilmesi 
-Beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını 

taşıyan mükellefler, 
-Gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmamakla birlikte geri 

kazanım katılım payını beyan etme zorunluluğu bulunanlar, 
Beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebileceklerdir. 
 
 Beyannamelerin aracılık yetkisi bulunan meslek mensuplarınca 

gönderilmesi 
340 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hükümleri 

doğrultusunda vergi beyannameleri, bildirim ve eklerini elektronik ortamda 
göndermek üzere aracılık yetkisi bulunan meslek mensupları, mevcut kullanıcı 
kodu, parola ve şifrelerini kullanarak, müşterilerine ait geri kazanım katılım 
payı beyannamelerini elektronik ortamda gönderebileceklerdir. 

 
 Beyannamelerin Defter Beyan Sistemi’ni kullanma yetkisi 

bulunan meslek odalarınca gönderilmesi 
486 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan usul ve 

esaslar doğrultusunda vergi beyannameleri, bildirim ve eklerini elektronik 
ortamda göndermek üzere “Defter-Beyan Sistemi”ni kullanma yetkisi bulunan 
meslek odaları üyelerine ait, 

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerini elektronik ortamda 
gönderebileceklerdir. 

SÜRESİNDE BEYAN 
EDİLİP ÖDENMEYEN GERİ 

KAZANIM KATILIM 
PAYININ TAHSİLİ 

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin süresi içinde verilmesine 
rağmen beyan edildiği ayın sonuna kadar katılım payının ödenmemesi hâlinde 
vergi dairesince 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanunun 55 inci maddesi uyarınca düzenlenecek ödeme emrinin tebliği ile ve 
söz konusu alacağa vade tarihinden itibaren Kanunun 51 inci maddesi 
kapsamında gecikme zammı tatbik edilmek suretiyle takip işlemlerine 
başlanılacaktır. 

GERİ KAZANIM KATILIM 
PAYI BEYANNAMESİNİN 

SÜRESİNDE BEYAN 
EDİLMEDİĞİNİN VEYA 

EKSİK BEYAN EDİLDİĞİNİN 

Geri kazanım katılım payı beyanlarına ilişkin bilgiler Gelir İdaresi 
Başkanlığı tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile paylaşılır. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığınca geri kazanım katılım payı beyannamesinin süresinde 
beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin tespiti hâlinde beyan 
edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının her bir dönemi ayrı ayrı 
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TESPİTİ 
 

belirtilmek üzere tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerektiğine 
ilişkin yazı ilgiliye Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tebliğ edilir. Ayrıca söz 
konusu yazının bir örneği ile tebliğ edildiği tarihi içeren bilgi vergi dairesi ile 
paylaşılır. Bir aylık ödeme süresinin son günü vade tarihi kabul edilerek vergi 
dairesince geri kazanım katılım payının takibine 6183 sayılı Kanunun 55 inci 
maddesine göre düzenlenecek ödeme emrinin tebliği ile başlanılır. Söz konusu 
alacak beyan edilmesi gereken son günden ödendiği tarihe kadar geçen süre 
için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı 
oranında faiz uygulanarak aynı Kanuna göre tahsil edilir. 

SÜRESİNDEN SONRA 
VERİLEN GERİ KAZANIM 

KATILIM PAYI 
BEYANNAMESİ 

 

 Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin beyan edilmesi gerektiği 
aydan sonra verilmesi hâlinde katılım payının, beyannamenin verildiği tarihten 
itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekir. Bir aylık ödeme süresinin son günü 
vade tarihi kabul edilerek süresinde beyan edilmeyen katılım payının beyan 
edilmesi gereken son günden ödendiği tarihe kadar geçen süre için 6183 
sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı 
oranında faiz uygulanarak aynı Kanuna göre tahsil edilir. 

  2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (z) bendi 
gereğince ilgiliye idari para cezası verilmesi için durum vergi dairesince Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığına bildirilir. 

GERİ KAZANIM KATILIM 
PAYI BEYANNAMESİNE 

İLİŞKİN DÜZELTME 
BEYANNAMESİ 

 

 Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin kanuni beyanname 
verme süresi içinde elektronik ortamda verilmesi esastır. Kanuni süresi içinde 
veya kanuni süresinden sonra verilen beyannamenin hatalı ve/veya eksik 
olduğu hallerde, süresinde veya süresi geçtikten sonra bu hata ve/veya 
eksiklikleri düzeltici mahiyette elektronik ortamda yeni bir beyanname 
verilmesi mümkündür. 

  Daha önce verilen Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi veya 
beyannamelerindeki hata ve/veya eksikliklere ilişkin verilecek düzeltme 
beyannamelerinin, söz konusu beyan dönemlerine münhasır olarak verilen 
beyannamelerde yer alan bilgileri de kapsaması gerekmektedir. 

  Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi süresinde verilmekle 
birlikte beyanname verme süresi geçtikten sonra verilen düzeltme 
beyannameleri üzerine ödenmesi gereken katılım paylarına ilişkin bu Tebliğin 
11 inci maddesinde yer alan hükümlere göre işlem yapılması gerekmektedir. 

  Geri kazanım katılım payı tutarını azaltıcı mahiyette düzeltme 
beyannamesi verilmesi hâlinde bu beyannamelere ilişkin gerekli düzeltme 
işlemleri yapılacaktır. Ancak Başkanlık tarafından Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığına geri kazanım katılım payı tutarını azaltıcı mahiyette verilen 
düzeltme beyannamelerine ilişkin elektronik ortamda bilgi verilinceye kadar, 
vergi dairesi müdürlükleri tarafından geri kazanım katılım payı tutarını azaltıcı 
mahiyette verilen düzeltme beyannamelerine ilişkin Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığının ilgili il müdürlüklerine yazı ile bilgi verilecektir. 

MAHSUPLAŞMA 

 Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü 
olanlar, Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte belirtilen iade 
şartları doğrultusunda iade alınan ürünlere isabet eden ve ilgili dönemde 
beyan edilen geri kazanım katılım payı tutarını plastik poşetler için oluşan geri 
kazanım katılım payı hariç olmak üzere, beyan edecekleri toplam geri kazanım 
katılım payından mahsup edebilirler. 

 Bir beyan döneminde mahsup edilecek geri kazanım katılım payı 
tutarı toplamı, mükelleflerin beyan edecekleri geri kazanım katılım payı toplam 
tutarından fazla ise aradaki fark bir sonraki beyan dönemine devredilecektir. 
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CEZA 
UYGULAMASI 

 

 Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte yer alan 
düzenlemelere aykırı hareket edenler hakkında 2872 sayılı Kanunda öngörülen 
fiillere ilişkin müeyyideler uygulanır. Anılan Kanunda yazılı fiiller hakkında 
verilecek idari nitelikteki cezalar, bu fiiller için diğer kanunlarda yazılı cezaların 
uygulanmasına engel olmaz. 

 
 

 
 


