
GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ NAMIDİĞER POŞET BEYANNAMESİ 
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KAPSAM

• 7153 sayılı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
• 04.04.2019 Tarih ve 30735 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi

Genel Tebliği (Sıra No:1) (‘’Anılan Tebliğ’’)
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Tarafından Yayımlanan 25.12.2018 Tarih

ve 66745475-145.07-245766 Sayılı Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar (‘’İlgili
Düzenleme’’)
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1. Geri Kazanım Katılım Payı Nedir?

• 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ek 11’inci maddesi gereğince Kanun’a ekli (1) sayılı listede yer alan,
plastik poşetler için satış noktalarından alınan payı ifade etmektedir (Anılan Tebliğ, Madde 3/(b)).
Kanun’a ekli (1) sayılı liste aşağıdaki gibidir:
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Ürün Cinsi Tutar
Plastik poşet (Plastik alışveriş torbaları) 15 kr./adet

Lastik (Binek araç)
2 TL/adet

Lastik (Otobüs, kamyon, kamyonet, yükleyici ve kazıcı lastikleri
ve diğerleri ) 4 TL/adet
Lastik (İş makinası lastikleri)

10 TL/adet
Dolgu lastikler

5 TL/adet
Akümülatör (Kurşun asitli olanlar)

20 kr./kg
Akümülatör (Nikel kadmiyumlu olanlar)

50 kr./ kg

Akümülatör (Diğerleri)
5 kr./kg

Çinko karbon piller
2 TL/kg

Alkali silindirik piller
2 TL/kg

Alkali düğme piller
3 TL/kg

Düğme piller çinko-hava ve gümüş oksitli
10 TL/kg
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Ürün Cinsi Tutar

Lityum düğme piller
10 TL/kg

Lityum silindirik şarjlı ve primer pil çeşitleri (Araç bataryaları

hariç) 5 TL/kg

Otomotiv pilleri (Kurşun içerenler hariç)
15 TL/kg

Lityum içeren araç bataryaları
15 TL/kg

Diğer şarjlı piller
5 TL/kg

Madeni yağ
50 kr./kg

Bitkisel yağ
10 kr./kg

Elektrikli ve elektronik eşya: Televizyon/Monitör 20 kr./kg

Elektrikli ve elektronik eşya: Bilişim telekomünikasyon

ekipmanları (Televizyon ve monitörler hariç)

20 kr./kg

Elektrikli ve elektronik eşya: Aydınlatma ekipmanları 10 kr./adet

Elektrikli ve elektronik eşya: Küçük ev aletleri ve diğerleri
20 kr./kg

Elektrikli ve elektronik eşya: Beyaz eşyalar

(Buzdolabı/Soğutucular/İklimlendirme cihazları hariç) 25 kr./kg

Elektrikli ve elektronik eşya:

Buzdolabı/Soğutucular/İklimlendirme cihazları

30 kr./kg

İlaç 1 kr./kutu veya şişe
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Ürün Cinsi Kg Başına Alınacak Tutar 
(kr.)

Adet Başına Alınacak 
Tutar (kr.)

PLASTİK AMBALAJ

İçecek Ambalajları (Adet)

0,33 litreye kadar 1

0,3301-0,75 litre arası 2

0,7501-1,5 litre arası 3

1,501 litre üzeri 4

Diğerleri (Poşet Hariç) (kg) 40

METAL AMBALAJ

İçecek Ambalajları (Adet) 3

Diğerleri (kg) 50
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Ürün Cinsi Kg Başına Alınacak Tutar 
(kr.)

Adet Başına Alınacak 
Tutar (kr.)

KOMPOZİT AMBALAJ

Kâğıt-Karton Ağırlıklı Kompozit İçecek 
Ambalajları (Adet)

0,25 litreye kadar 1

0,2501-0,5 litre arası 2

0,501 litre üzeri 4

Diğerleri (kg) 50

KÂĞIT KARTON AMBALAJ (kg) 20

CAM AMBALAJ

İçecek Ambalajları (Adet)

0,25 litreye kadar 1

0,2501-0,5 litre arası 2

0,501-1 litre arası 3

1,01-5 litre arası 5

5,01 litre üzeri 10

Diğerleri (kg) 20

AHŞAP AMBALAJ

AHŞAP AMBALAJ (Adet) 10



2. Hangi Plastik Poşetler Ücretlendirmeye Tabi Değildir?

• Kullanım alanları ve malzeme özellikleri bakımından;
✓ Ekmek, sebze, meyve, peynir, zeytin, hayvansal gıda gibi açık satılan gıdaların hijyenini sağlamak için

kullanılan, çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 500x350 mm (körük kalınlığı ve sap uzunluğu
dahil) ebadından küçük saplı/sapsız poşetler,

✓ Plastik içeren malzemelerden, dokumalı veya dokumasız metotlarla üretilen, tekstil ürünü çok
kullanımlık poşetler,

✓ Canlı sucul hayvan satışında kullanılan sapsız poşetler,
✓ Yumrulu ve/veya benzer tohumlu bitkilerin satışında kullanılan sapsız poşetler,
✓ Sadece hizmet verilen fakat ürün satışı gerçekleştirmeyen yerlerde kullanıcıya veya tüketiciye verilen

poşetler (kuru temizleme, lostra ve benzeri),
✓ Kargo poşetleri,
✓ Gümrüksüz mağazadan alınan ürünler için ilgili mevzuatı gereği kullanılması zorunlu olan özel poşetler,

plastik poşetlerin ücretlendirilmesi kapsamı dışındadır (İlgili Düzenleme, 2. Madde).
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3. Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Nedir?

• 2872 sayılı Çevre Kanunu’na ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden satış noktalarınca
tüketicilere/kullanıcılara verilen plastik poşetler için ödenmesi gereken geri kazanım katılım payının
bildirilmesine ilişkin beyannameyi ifade etmektedir (Anılan Tebliğ, Madde 3/(d)).

• Başka bir deyişle, plastik poşetleri yurt içinde piyasaya arz edenlerin, gelir veya kurumlar vergisi
mükellefiyeti bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, belirlenen usul ve esaslarca takip eden ayın 24.
günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine beyan edilerek aynı ayın sonuna kadar ödenmesi gereken
geri kazanım katılım payını ifade etmektedir.

• Bunun yanı sıra, Anılan Tebliğ ile 2872 sayılı Kanun’un ek 11’inci maddesinin Hazine ve Maliye
Bakanlığı’na vermiş olduğu yetkiye dayanılarak Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi’nin elektronik
ortamda beyan edilmesi zorunluluğu getirilmiştir (Anılan Tebliğ, Madde 4/(1)).

• Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefi olsun veya olmasın tüm satış noktaları Geri Kazanım Katılım Payı
Beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorundadırlar (Anılan Tebliğ, Madde 4/(2)).

8



4. Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Beyan Dönemleri

a) Kurumlar Vergisi mükellefleri için aylık,
b) Diğerleri için üç aylık,

olarak belirlenmiştir (Anılan Tebliğ, Madde 4/(3)).

• Üç aylık beyan dönemleri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:
a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart,
b) İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran,
c) Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül,
d) Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık (Anılan Tebliğ, Madde 4/(4)).

5. Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Ne Zaman Beyan Edilir?

• Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin, plastik poşetin satışının yapıldığı beyan dönemini takip eden
ayın 24’üncü günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi
gerekmektedir (Anılan Tebliğ, Madde 4/(5)).

• Ancak, 2872 sayılı Kanun’un Geçici 4’üncü maddesi uyarınca 2019 yılının Ocak ve Şubat ayında satılan
plastik poşetlere ilişkin Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi 24.04.2019 tarihine kadar verilecek ve
30.04.2019 tarihine kadar ödenecektir.
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6. Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verileceği Vergi Dairesi

• Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin verileceği yetkili vergi dairesi;
a) 2872 sayılı Kanun’un ek 11’inci maddesi hükmü gereğince; gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti

bulunanlar için gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu,
b) 2872 sayılı Kanun’un ek 11’inci maddesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığına verilen yetkiye istinaden; 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 (Anılan Tebliğ, Madde 5/(1)).

7. Poşet Satışı Olmaması Durumunda Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Vermek Gerekir Mi?

• Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi içerisinde plastik
poşet satışı yapmamış olsalar dahi Geri Kazanım Payı Beyannamesini vermekle yükümlüdürler. Bu
durumda beyannamenin ‘’Beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır’’ seçeneği
işaretlenerek gönderilmesi gerekmektedir (Anılan Tebliğ, Madde 4/(6)).
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8. Geri Kazanım Katılım Payı Ödeme Zamanı ve Şekli

• Tahakkuk eden geri kazanım katılım payı, beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar, vergi daireleri
veznelerine, PTT işyerlerine, anlaşmalı bankalara ödenebileceği gibi Başkanlığın internet adresi
(www.gib.gov.tr) üzerinden banka kartı ve banka hesabından havale yöntemi ile de ödenebilecektir
(Anılan Tebliğ, Madde 8/(6)).

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca geri kazanım katılım payı beyannamesinin süresinde beyan
edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin tespiti halinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen
katılım payının her bir dönemi ayrı ayrı 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
Kanun’un 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 Kanun’un
51’inci** maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı oranında faiz uygulanarak aynı Kanun’a göre
tahsil edilir (Anılan Tebliğ, Madde 10).
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9. Düzeltme Beyannamesi Verilebilir Mi?

• 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 (Anılan Tebliğ,
Madde 12/(1)).

• 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 (Anılan Tebliğ, Madde
12/(2)).

• Geri Kazanım Katılım Payı beyannamesi süresinde verilmekle birlikte beyanname verme süresi geçtikten
sonra verilen düzeltme beyannameleri üzerine ödenmesi gereken katılım paylarına ilişkin Anılan Tebliğin
süresinden sonra verilen beyannamelere ilişkin hükümlerine göre işlem yapılması gerekmektedir
(Anılan Tebliğ, Madde 12/(3)).
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10. Ceza Uygulaması

• Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesine ilişkin fiillerin 2872 sayılı Kanun gereğince idari para cezası
gerektirmesi halinde;

a) Bildirim ve beyan yükümlülüğünü zamanında ve/veya tam olarak yerine getirmediği tespit edilenlere
2872 sayılı Kanun’un 20’nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi hükmü*,

b) Geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere 2872 sayılı Kanun’un 20’nci maddesinin birinci
fıkrasının (z) bendi hükmü**,
gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından idari yaptırım uygulanacaktır.

*12’nci maddede öngörülen bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 6.000 Türk
Lirası idarî para cezası verilir.
** 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.
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SAYGILARIMIZLA
Sitemizde(cumhurbilenymm.com.tr) paylaşılan vergi ve vergileme ile ilişkili çalışmalarda
şahsi görüş ve yorumlarımız yer almaktadır. Sitemizde yer alan bilgi veya verileri
kullanmanız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir. Sitemiz ve yazarları,
söz konusu kullanımdan dolayı (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) her türlü
özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.
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