
Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi 1 Sıra No.lu Genel Tebliği’nde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ 5/2/2020 tarihli Resmi Gazete'de Yayınlandı. 

Bilindiği üzere 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun EK-11 inci maddesi ile Kanuna ekli (1) sayılı 
listede yer alan ve yurt içinde piyasaya arz edilen ürünlerden poşetler için satış noktalarından, 
diğer ürünler için ise piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan geri kazanım katılım payı tahsil 
edileceği hükme bağlanmış ve Yasa hükmüne ilişkin Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin 
Yönetmelik” 31 Aralık 2019 tarihli  Resmi Gazete’de (4. Mükerrer) yayımlanmıştı. 

25 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2063 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ise 
geri kazanım payı tutarları 1.1.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Karar eki Listede 
belirlenmişti. 

Söz konusu Kanun Maddesine göre 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, beyan edilerek aynı ayın sonuna 
kadar ödeneceği belirlenmiş olmakla birlikte, geri kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline 
ilişkin usul ve esasların belirlenmesi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığının yetkili olduğu 
hükme bağlanmıştır. 

Listede yer alan ürünlerden plastik poşetler için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı 
ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar 4 Nisan 2019 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Geri 
Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1) ile belirlenmişti. (Kurumlar 
vergisi mükellefleri için aylık, diğerleri için üç aylık dönemler halinde, beyan dönemini takip 
eden ayın 24 üncü günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda 
gönderilmesi ve ayın sonuna kadar, vergi daireleri veznelerine, PTT işyerlerine, anlaşmalı 
bankalara, Başkanlığın internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden banka kartı ve banka 
hesabından havale yöntemi ile de ödenmesi gerekmektedir.) 

Bu defa Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2) ile de Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan diğer ürünler 
için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar 
belirlenmiştir. 

Beyannamalerin Plastik Poşetlerde Olduğu Gibi Diğer Ürünler İçin de Elektronik 
Ortamda Gönderilmesi Zorunlu: 

Beyan dönemleri Kurumlar vergisi mükellefleri için aylık, diğerleri için yılın üç aylık 
dönemleri olarak belirlenmiştir.  

Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olsun veya olmasın tüm satış noktaları ile piyasaya 
sürenler/ithalatçılar Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerini, ürünlerin piyasaya 
sürüldüğü/ithal edildiği beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar yetkili 
vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.  

Hiç Satış Olmayan Dönemlerde de Beyanname Gönderilmesi Zorunlu: 

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 arzını/ithalini yapmamış olsalar dahi Geri Kazanım Katılım Payı 
Beyannamesini vermekle yükümlüdürler. 



İade Alınan Ürünlere İlişkin Payların Mahsubu: 

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. 

 


