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Resmî Gazete

Sayı : 30995 (4. Mükerrer)

YÖNETMELİK
Çevre ve Şeh rc l k Bakanlığından:
GERİ KAZANIM KATILIM PAYINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel ğ n amacı;
a) 9/8/1983 tar hl ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ek-1 sayılı l stes nde yer alan ürünlerden poşetler ç n satış
noktalarından, d ğer ürünler ç n p yasaya sürenlerden/ thalatçılardan tahs l ed lecek ger kazanım katılım paylarının
bel rlenmes ne, beyan ed lmes ne, tahs latına ve zlenmes ne,
b) Kanunun ek-1 sayılı l stes ndek ürünlerden, plast k poşetler ç n satış noktalarınca, d ğer ürünler ç n
p yasaya sürenlerce/ thalatçılarca uyulacak hükümlere,
l şk n dar ve tekn k usul ve esasları bel rlemekt r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel k yurt ç nde p yasaya arz ed len, 2872 sayılı Kanuna ek-1 sayılı l stede yer
alan ürünler kapsar.
(2) Bu Yönetmel k;
a) Tekrar kullanıma alınan ürünler, zat ht yaç kapsamındak ürünler, mha ed lerek tasf ye ed lecek gümrüklü
ürün ve eşyalar le hraç ed len ürünler ,
b) Kamu kurum ve kuruluşlarının münhasıran asl görevler nde kullanmak, p yasaya arz ed lmemek ve t car
amaç güdülmemek kaydıyla ürett kler veya bağlı kuruluşlarına ürett rd kler Kanunun ek-1 sayılı l stes nde yer alan
ürünler ,
kapsamaz.
(3) Kanunun ek-1 sayılı l stes nde yer alan ürünler ç n ülken n tamamında Bakanlıkça bel rlenen esaslar
doğrultusunda depoz to s stem uygulayan, p yasaya süren/ thalatçıların depoz tolu olarak p yasaya sürdükler ürünler
ç n depoz to uygulanan m ktar açısından bu Yönetmel k hükümler uygulanmaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel k, 9/8/1983 tar hl ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 3 üncü, 11 nc ve Ek-11
nc maddeler ve 10/7/2018 tar hl ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşk latı
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames n n 97 nc ve 103 üncü maddeler ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel kte geçen;
a) Ambalaj: Hammaddeden şlenm ş ürüne kadar, herhang b r eşya veya malzemen n üret c den kullanıcıya
veya tüket c ye ulaştırılması aşamasında, taşınması, korunması, saklanması ve satışa sunulması ç n kullanılan ve
b leşenler dâh l tüm malzemeler ,
b) Akümülatör: Endüstr de ve araçlarda otomat k marş, aydınlatma veya ateşleme gücü ç n kullanılan elektr k
enerj s üreten kaynakları,
c) Araç: Motorlu taşıtlar le last k tekerlekl ş mak neler n ,
ç) Bakanlık: Çevre ve Şeh rc l k Bakanlığını,
d) Beyanname: Bu Yönetmel k kapsamındak plast k poşetler ç n satış noktaları, d ğer ürünler ç n p yasaya
sürenler/ thalatçılar tarafından p yasaya arz ed len ürünlere l şk n ödenmes gereken ger kazanım katılım payının
Gel r İdares Başkanlığı tarafından bel rlenecek verg da res ne b ld r lmes ne l şk n Ger Kazanım Katılım Payı
Beyannames n ,
e) B ld r m: Bakanlıkça bel rlenen usul ve esaslar doğrultusunda Kanunun ek-1 sayılı l stes ndek ürünlere
l şk n b lg ve belgeler n Bakanlığa b ld r lmes n ,
f) B tk sel yağ: B tk sel kökenl ve kullanım amacına uygun olarak p yasaya arz ed len yağları,
g) Depoz to: Bakanlıkça bel rlenen esaslar doğrultusunda bel rl b r madd değer üzer nde taşıyarak p yasaya
arz ed len ürünler n/eşyaların kullanım sonrasında, kullanıcı veya tüket c lerden ade alınmasına yönel k
kurulan/kurdurulan s stem ,
ğ) Elektr kl ve elektron k eşya: Çalışması ç n elektr k akımına veya elektromanyet k alana bağımlı olan
eşyaları ve bu akım ve alanların üret m , transfer ve ölçümüne yarayan eşyaları,
h) Ger dönüşüm: Enerj ger kazanımı ve yakıt olarak kullanımı ya da dolgu yapmak üzere atıkların tekrar
şlenmes har ç olmak üzere, organ k maddeler n tekrar şlenmes dâh l atıkların şlenerek asıl kullanım amacı ya da
d ğer amaçlar doğrultusunda ürünlere, malzemelere ya da maddelere dönüştürüldüğü herhang b r ger kazanım
şlem n ,
ı) Ger kazanım: P yasada ya da b r tes ste kullanılan maddeler n yer ne kame ed lmek üzere atıkların faydalı
b r amaç ç n kullanıma hazır hale get r lmes nde yer alan ve 2/4/2015 tar hl ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Atık Yönet m Yönetmel ğ EK-2/B’de l stelenen şlemler ,
) Gen şlet lm ş üret c sorumluluğu: Ürünler n p yasada serbest dolaşımından ödün vermeden kaynakların
etk n kullanımı amacıyla onarım, yen den kullanım, parçalama ve ger dönüştürme şlemler de dâh l olmak üzere

https://www.resm gazete.gov.tr/esk ler/2019/12/20191231M4-4.htm

1/5

02.01.2020

31 Aralık 2019 SALI

hayat süreler boyunca ver ml kullanılmasını d kkate alan ve bu kullanımı kolaylaştıran tasarımı, üret m ve satışı
desteklemede kullanılacak yöntemlerden b r n n kullanıldığı sorumluluğu,
j) Ger kazanım katılım payı: Bu Yönetmel k kapsamındak ürünler n p yasaya arzında ürün c ns ne bağlı
olarak bel rlenen ücret ,
k) İade: Kanunun ek-1 sayılı l stes nde yer alan plast k poşetler har c ndek p yasaya arz ed len ürünler n
cayma hakkının kullanılması, sözleşmeden dönülmes , sözleşmen n fesh veya garant ayıplı mal kapsamında ger
alınmasını,
l) İçecek: İçme sütü, çeşn l ve aromalı/aromalandırılmış çme sütler , bebek ve devam sütler har ç olmak
üzere ç leb l r özell kte olan ve çecek olarak tüket me sunulan tüm ürünler ,
m) İçecek ambalajı: İçecekler n n ha kullanıcı veya tüket c lere ulaştırılmasında en küçük satış b r m
oluşturmaya uygun olarak yapılan, çecekle doğrudan veya kısmen temas hal nde olan, or j nal parçaları dah l
ambalajları,
n) İhracat: Türk ye gümrük bölges çer s nde serbest dolaşımda bulunan b r ürün, eşya ve/veya malzemen n
Türk ye gümrük bölges dışına veya lg l mevzuat uyarınca bu bölgeye eşdeğer kabul ed len b r mlere gönder lmes n ,
o) İhracatçı: Kanunun ek-1 sayılı l stes nde yer alan ürünler hraç etmek kaydı le kend nam ve hesabından
düşüren gerçek ve tüzel k ş y ,
ö) İl müdürlüğü: Çevre ve Şeh rc l k İl Müdürlüğünü,
p) İlaç: Hastalığı tedav etmek ve/veya önlemek, teşh s koymak veya farmakoloj k, mmünoloj k ya da
metabol k etk göstererek b r f zyoloj k fonks yonu y leşt rmek, düzeltmek veya değ şt rmek amacıyla, her türlü doğal
ve/veya sentet k kaynaklı etk n madde veya maddeler komb nasyonu çeren ürünü,
r) İthalat: Başka ülkeler, serbest bölgeler veya lg l mevzuat uyarınca bu bölgelere eşdeğer kabul ed len özel
b r mler menşel ürün, eşya ve/veya malzemen n Türk ye Gümrük Bölges ç nde m ll leşt rerek serbest dolaşıma
sokulmak suret le yurt ç ne alınmasını,
s) İthalatçı: Kanunun ek-1 sayılı l stes nde yer alan ürünler kend nam ve hesabına m ll leşt rerek serbest
dolaşıma sokulmak suret le thal eden gerçek veya tüzel k ş y ,
ş) Kanun: 9/8/1983 tar hl ve 2872 sayılı Çevre Kanununu,
t) Last k: Yolcu ve yük nak l araçları le ş mak naları dâh l olmak üzere tüm araçların altında bazı bağlayıcı ve
güçlend r c b leşenlerle, kauçuktan üret len, kullanılan takv ye malzemes ne göre sınıflandırılan, kaplama yapılarak
yen den p yasaya sürülenler le dolgu last kler de dâh l olmak üzere değ ş k t p ve ebattak ürünler ,
u) Maden yağ: Baz yağına veya k myasal sentez yöntem le şlenen maddelere, bazı katkıların lâves sonucu,
hareketl ve temas hal nde olan k yüzey arasındak sürtünme ve/veya aşınmayı azaltma veya soğutma özell ğ ne
sah p mamul hal ne get r len doğal veya yapay maddeler ,
ü) Mahsuplaşma: Bu Yönetmel kte bel rt len ade şartları doğrultusunda oluşan ger kazanım katılım payı
tutarının car dönem ç nde p yasaya arz ed len Kanunun ek-1 sayılı l stes ndek ürünlere l şk n oluşan toplam ger
kazanım katılım payından nd r lmes n ,
v) Or j nal eşya/parça: Bütünlük arz eden eşyaların şlev n yer ne get rmes nde kullanılan ve bu eşyaların lk
üret m aşamasında eşyaya bütünleş k b leşen olarak doğrudan monte ed len ürünler ,
y) P l: K myasal reaks yon sonucu oluşan k myasal enerj den elektr k enerj s üreten kaynakları,
z) P yasaya arz: Ürünler n tedar k, dağıtım veya kullanım amacıyla bedell veya bedels z olarak p yasada yer
alması ç n yapılan faal yet ,
aa) P yasaya süren: 27/11/2014 tar hl ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesafel Sözleşmeler
Yönetmel ğ kapsamındak mesafel sözleşmeler le yapılan satışlar da dâh l olmak üzere, satış yöntem ne bağlı
olmaksızın, bu Yönetmel k kapsamındak ürünler n veya ambalajlı eşya/malzemeler n p yasaya arz edenler , üret c s
tarafından doğrudan p yasaya arz ed lmeyen ürünler le ambalajlı eşya ve malzemeler ç n ürünün ya da
eşya/malzemen n ambalajı üzer nde adını ve/veya t car markasını kullanarak p yasaya arz eden gerçek veya tüzel
k ş ler , ürünler n ve ambalajlı eşya/malzemeler n üret c ler n n Türk ye dışında olması hal nde se bu üret c ler
tarafından yetk lend r len tems lc y ve/veya thalatçıyı,
bb) Plast k poşet: Plast kten yapılmış, satış noktalarından tüket c lere/kullanıcılara mal veya ürünler taşıma
amacıyla tem n ed len saplı veya sapsız poşetler ,
cc) Satış noktası: Tüket c lere/kullanıcılara ver lmek üzere plast k poşet tem n ederek toptan ve/veya
perakende olarak mal veya ürün satışını yapan mağaza, market ve benzer satış yerler n ,
çç) Tasf ye: Gümrük mevzuatı uyarınca, thalata veya hracata konu ed lm ş ancak gümrük dareler n n hüküm
ve tasarrufuna bırakılmış eşyaların lg l darelerce p yasaya arz ed lmes n ,
dd) Tedar kç : Bu Yönetmel k kapsamındak ürünlere veya ambalajlı herhang b r eşya/malzemen n
ambalajına kend adını, t carî markasını veya ayırt ed c şaret n koymak suret yle kend n üret c /p yasaya süren
olarak tanıtan gerçek veya tüzel k ş ler adına bu ürünler üreterek tem n edenler ,
ee) Tekrar kullanım: Ürünler n, tam rhaneler, serv sler g b ürünlere yönel k bakım onarım h zmetler
sonucunda, aynı amaçla kullanılmak üzere p yasaya arz ed lmes n ,
ff) Zat ht yaç ürünler : Başka b r gerçek veya tüzel k ş den tem n ed lmeyerek kend mkânları le üret len ve
sadece kend tüket m ve kullanımı sağlanan ürünler ,
fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İlkeler, Görev, Yetk ve Sorumluluklar
İlkeler
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MADDE 5 – (1) P yasaya arz ed len ürünlerden tahs l ed lecek ger kazanım katılım paylarının
bel rlenmes nde; Kanunun ek-1 sayılı l stes nde yer alan ürünler le bu ürünlere karşılık gelen ücretler n kullanılması
esastır.
(2) Bu Yönetmel k kapsamında yer alan ürünlerden sadece yurt ç nde p yasaya arz ed lenlere ger kazanım
katılım payı uygulanır. Ger kazanım/ger dönüşüm yolu le elde ed lenlerden bu Yönetmel k kapsamında yer alan
ürünler ç n de ger kazanım katılım payı alınır.
(3) Bu Yönetmel k kapsamındak ürünlerden plast k poşetler ç n satış noktalarından, d ğer ürünler ç n se
p yasaya süren/ thalatçı gerçek veya tüzel k ş lerden ger kazanım katılım payı alınır.
(4) Bu Yönetmel k kapsamında yer alan ürünler n tedar k amaçlı üret lmes hal nde üret c lere bu ürünler ç n
ger kazanım katılım payı yükümlülüğü oluşmaz. Tedar kç lerden tem n ed len ürünlere kend adını, t carî markasını
veya ayırt ed c şaret n koymak ve kend n üret c /p yasaya süren olarak tanıtmak suret le p yasaya arz eden gerçek
veya tüzel k ş lerden ger kazanım katılım payı alınır.
(5) Bu Yönetmel k kapsamında yer alan ürünlerden serbest dolaşıma sokulmak suret le m ll leşt r len ürünler
thalatçı gerçek veya tüzel k ş ler tarafından yurt ç nde p yasaya arz ed lm ş sayılır ve thalatçılardan ger kazanım
katılım payı alınır.
(6) Bu Yönetmel k kapsamında yer alan tasf ye hal ndek ürün ve eşyalardan yalnızca asl amacına uygun
olarak kullanılmak üzere satış şlem gerçekleşt r lenler ç n ger kazanım katılım payı alınır.
(7) Bu Yönetmel k kapsamında yapılacak b ld r m ve beyanların p yasaya sürenler/ thalatçıların lg l
muhasebe sorumluları tarafından ncelen p onaylanması, Bakanlıkça gerekl görülmes hal nde de yem nl mal
müşav rlere ncelet lmes ve doğrulatılması esastır.
(8) Plast k poşetler n özell kler , ücretler , satışı, beyanı, ger kazanım katılım payı tahs l le b rl kte zleme,
kontrol ve denet m şlemler n n Bakanlıkça bel rlenen usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleşt r lmes esastır.
(9) Kanunun ek-1 sayılı l stes nde yer alan ürünlerden Atık Yönet m Yönetmel ğ le gen şlet lm ş üret c
sorumluluğu kapsamında tanımlanmış olan ürün ve malzemelere yönel k özel hüküm ve yükümlülükler lg l mevzuatı
uyarınca ayrıca yer ne get r l r.
(10) P yasaya arz ed lecek araçlar le elektr kl ve elektron k eşyaların üret m nde or j nal eşya/parça olarak
kullanılan ve Kanunun ek-1 sayılı l stes nde yer alan ürünler ç n araç le elektr kl ve elektron k eşyayı p yasaya
sürenler tarafından beyan yapılır ancak bu ürünlerden ger kazanım katılım payı tahs l ed lmez.
(11) P yasaya arz ed lecek araçlar le elektr kl ve elektron k eşyaların or j nal eşya/parçası olarak kullanılan ve
Kanunun ek-1 sayılı l stes nde yer alan ürünler ç n bu ürünler sadece araç le elektr kl ve elektron k eşya üret m nde
or j nal eşya/parça olarak kullanılmak şartıyla p yasaya sürenler tarafından beyan yapılır, ancak bu ürünlerden ger
kazanım katılım payı tahs l ed lmez. Or j nal eşya/parça tanımına uymasına rağmen münfer t olarak p yasaya arz
ed len Kanunun ek-1 sayılı l stes nde yer alan ürünler ç n ger kazanım katılım payı beyanı yapılır ve ger kazanım
katılım payı tahs l ed l r.
(12) Bu Yönetmel k kapsamında yer alıp ger kazanım katılım payına tab olan ürünlerden ambalajlı olarak
p yasaya sürülenler n b r nc l (satış) ambalajları ç n beyan yapılır ancak bu ambalajlar ç n ger kazanım katılım payı
tahs l ed lmez. Bu ürünler n b r nc l ambalajları har c ndek d ğer ambalajları ç n ger kazanım katılım payı tahs l
ed l r.
(13) Bu Yönetmel k kapsamında yer almayan b r ürünün thalatı/p yasaya arzı sırasında bu Yönetmel ğe tab
b r ürünün de thal n n/p yasaya arzının gerçekleşt r lmes hal nde Kanunun ek-1 sayılı l stes nde o ürün ç n bel rlenen
ger kazanım katılım payından p yasaya süren sorumludur.
(14) Depoz to uygulamasına yönel k Bakanlıkça bel rlenen usul ve esaslar har c nde gerçekleşt r len depoz to
uygulamaları bu Yönetmel k hükümler nden muaf yet oluşturmaz, ade şlemler ne ve mahsuplaşmaya konu ed lemez.
(15) Kanunun ek-1 sayılı l stes ndek plast k poşet, last k, akümülatör, p l, maden yağ, b tk sel yağ, laç,
elektr kl ve elektron k eşya le çecek ambalajı dâh l tüm ambalajlara yönel k olarak bu Yönetmel ğ n uygulanmasına
l şk n tanımlayıcı ve açıklayıcı hususlar Bakanlıkça çıkarılacak usul ve esaslar le bel rlen r.
(16) Kanunun ek-1 sayılı l stes nde yer alan ürünlerden b tk sel yağ ve maden yağların Kanunun ek-1 sayılı
l stes nde yer alan ürünler n üret m nde hammadde olarak kullanılması durumunda hammadde olarak tedar k ed len bu
ürünler n thalatçıları/üret c ler tarafından beyan yapılır, ancak hammadde olarak kullanılan bu ürünlerden ger
kazanım katılım payı tahs l ed lmez.
Bakanlığın görev ve yetk ler
MADDE 6 – (1) Bakanlık;
a) Bu Yönetmel ğ n uygulanmasına yönel k ş b rl ğ ve koord nasyonu sağlamakla, doğacak tereddütler
g dermekle, gerekl dar tedb rler almakla,
b) Plast k poşetler n özell kler , ücretler , satışı, beyanı, ger kazanım katılım payı tahs l le b rl kte zleme,
kontrol ve denet m şlemler ne yönel k usul ve esasları bel rlemekle,
c) Kanunun ek-1 sayılı l stes ndek ürünlere ve bu Yönetmel ğ n uygulanmasına l şk n tanımlayıcı ve
açıklayıcı hususlara yönel k usul ve esasları bel rlemekle,
ç) Ger kazanım katılım payı beyannameler n n ver lmes ne ve tahs latına l şk n Haz ne ve Mal ye
Bakanlığınca yapılacak düzenlemelere görüş vermekle,
d) Bu Yönetmel k le get r len düzenlemeler doğrultusunda yapılacak kayıt, zleme, kontrol ve/veya denet m
faal yetler ne l şk n kr terler bel rlemek, düzenlemelerde bulunmak ve yürütmekle,
görevl ve yetk l d r.
İl müdürlükler n n görev ve yetk ler
MADDE 7 – (1) İl Müdürlüğü;
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a) Bu Yönetmel k le get r len düzenlemeler doğrultusunda yapılacak kayıt, zleme, kontrol ve/veya denet m
faal yetler n Bakanlıkça bel rlenen kr terler doğrultusunda gerçekleşt rmekle,
b) Atık Yönet m Yönetmel ğ le gen şlet lm ş üret c sorumluluğu kapsamındak düzenlemelere l şk n ş ve
şlemler bu Yönetmel k hükümler le b rl kte değerlend rmekle,
görevl ve yetk l d r.
P yasaya sürenler n / thalatçıların ve satış noktalarının sorumlulukları
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmel k kapsamındak ürünler yurt ç nde p yasaya arz edenler;
a) P yasaya arz etm ş oldukları ürünler Kanunun ek-1 sayılı l stes kapsamında sınıflandırarak, adet ve/veya
ağırlık olarak tanımlayıp kayıt altına almakla,
b) Bu Yönetmel k kapsamındak ürünlere l şk n ger kazanım katılım paylarını Kanunun ek-1 sayılı l stes nde
ver len ve her yıl güncellenerek Bakanlıkça lan ed len b r m ücretler üzer nden ödemekle,
c) Ger kazanım katılım paylarına l şk n beyan ve ödeme şlemler n Haz ne ve Mal ye Bakanlığı tarafından
bel rlenen esaslara göre yer ne get rmekle,
ç) Plast k poşetler n özell kler , ücretler , satışı, beyanı, ger kazanım katılım payı tahs l le b rl kte zleme,
kontrol ve denet m şlemler ne yönel k Bakanlıkça bel rlenen usul ve esaslara uymakla,
d) Bu Yönetmel k kapsamında yer almayan b r ürünün thalatı sırasında bu Yönetmel ğe tab b r ürünün de
thal n n gerçekleşt r lmes hal nde ger kazanım katılım paylarını ayrıca beyan etmek ve ödemekle,
e) Bu Yönetmel k kapsamında p yasaya arz ed len ürünlere l şk n b lg ve belgeler Bakanlıkça bel rlenen usul
ve esaslara uygun şek lde Bakanlığa sunmakla,
f) Atık Yönet m Yönetmel ğ le gen şlet lm ş üret c sorumluluğu kapsamında tanımlanmış olan ürün ve
malzemelere yönel k yükümlülükler n bu ürünler n lg l mevzuat uyarınca ayrıca yer ne get rmekle,
yükümlüdür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ger Kazanım Katılım Paylarına İl şk n B ld r m, Beyan ve Kayıtlar
B ld r m ve beyan
MADDE 9 – (1) P yasaya arz ed len ürünlere yönel k olarak p yasaya sürenler/ thalatçılar ve satış
noktalarınca yapılacak beyanlarda, Haz ne ve Mal ye Bakanlığı tarafından bel rlenen esaslara uyulur.
(2) P yasaya arz ed len ürünlere yönel k olarak p yasaya sürenler/ thalatçılar ve satış noktalarınca yapılacak
b ld r mlerde Bakanlıkça bel rlenen usul ve esaslara uyulur.
B ld r m ve beyanların doğruluğu ve kayıtları
MADDE 10 – (1) Sürekl b r çevre görevl s st hdam eden veya çevre danışmanlık f rmalarından çevre
yönet m h zmet alan veya çevre yönet m b r m kurma zorunluluğu bulunan p yasaya süren şletmeler le
ödeyecekler ger kazanım katılım payı m ktarı 50.000 Türk L rası’ndan fazla olan p yasaya süren şletmelerce bu
Yönetmel k kapsamında yapılacak b ld r m ve beyannameler ne esas ver ler 2872 sayılı kapsamında tanımlanan çevre
görevl s tarafından ncelen p onaylanır.
(2) Bakanlıkça gerekl görülmes hal nde; p yasaya sürenler/ thalatçılar ve satış noktaları bu Yönetmel k
kapsamındak b ld r mler n n ve beyannameler n n ayrı ayrı veya b rl kte karşılaştırmalı olarak yem nl mal
müşav rlere ncelet lmes ve/veya doğrulatılmasını sağlamak veya bağımsız denet m kuruluşlarına ncelet lmes n
sağlamak ve nceleme/sonuç/değerlend rme raporlarını Bakanlığa sunmak zorundadırlar.
(3) Bu Yönetmel k kapsamında yürütülen ş ve şlemlere yönel k ver ler en az beş yıl süreyle muhafaza ed l r.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İdar ve Mal Hususlar
Ücretlend rme esasları
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmel k kapsamında yer alan ürünler ç n ger kazanım katılım payı ödeme
yükümlülüğü, bu Yönetmel ğ n yürürlüğe g rmes nden t baren söz konusu ürünler n yurt ç nde p yasaya arz
ed lmes / thalatın gerçekleşmes le başlar.
(2) Ger kazanım katılım payının ödeme şlemler Haz ne ve Mal ye Bakanlığı tarafından bel rlenen esaslara
göre yer ne get r l r.
Mahsuplaşma
MADDE 12 – (1) Mahsuplaşma şlemler Haz ne ve Mal ye Bakanlığı tarafından bel rlenen usul ve esaslara
göre beyanname üzer nden gerçekleşt r l r.
(2) İade şlem ne konu ed len ürünler ç n mahsuplaşmaya esas bedel olarak ürünün p yasaya arz ed ld ğ
tar hte uygulanan ger kazanım katılım payı esas alınır.
(3) İadeye esas olan ger kazanım katılım payı tutarı, plast k poşetler ç n oluşan ger kazanım katılım payı
tutarı har ç olmak üzere car dönem beyanıyla oluşan toplam ger kazanım katılım payı tutarından mahsup ed l r.
(4) İadeye esas olan ger kazanım katılım payı tutarının car dönem beyanıyla oluşan ger kazanım katılım
payı tutarından fazla olması hal nde mahsup ed lemeyen tutar gelecek dönem beyanlarıyla oluşacak ger kazanım
katılım payı tutarından/tutarlarından mahsup ed lmek üzere devred l r.
(5) Mahsuplaşmaya esas ade şlemler , bu Yönetmel ğ n yürürlüğe g rd ğ tar hten t baren yurt ç nde
p yasaya sürülen ve ger kazanım katılım payı alınan ürünler ç n geçerl d r. Plast k poşetlere yönel k ade ve
mahsuplaşma şlemler gerçekleşt r lmez.
(6) İade alınarak mahsuplaşma şlem gerçekleşt r len ürünler n yen den p yasaya arz ed lmes hal nde
p yasaya arz ed ld ğ tar hte uygulanan ger kazanım katılım payı tahs l ed l r.
İzleme, kontrol ve denet m şlemler
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MADDE 13 – (1) Bu Yönetmel k le get r len düzenlemeler doğrultusunda yapılacak kayıt, zleme, kontrol
ve/veya denet m faal yetler , konusuna göre Haz ne ve Mal ye Bakanlığı le Bakanlıkça gerçekleşt r l r.
(2) İlg l ler, denet m ve nceleme şlemler le görevl kurumların steyecekler b lg ve belgeler vermek,
denet m esnasında her türlü kolaylığı göstermek zorundadır.
(3) Bakanlık, uhdes nde yer alan konularda gerek görülmes hal nde kayıt, zleme, kontrol ve/veya denet m
faal yetler ne l şk n yetk düzenlemes yapab l r.
Yaptırımlar
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmel k hükümler ne aykırı hareket edenler hakkında 2872 sayılı Kanunda
öngörülen f llere l şk n müeyy deler uygulanır. Bu Kanunda yazılı f ller hakkında ver lecek dar n tel ktek cezalar,
bu f ller ç n d ğer kanunlarda yazılı cezaların uygulanmasına engel olmaz.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeş tl ve Son Hükümler
Yetk
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel ğ n uygulanması sırasında doğacak tereddütler g dermeye ve lave dar
düzenlemelerde bulunmaya Bakanlık yetk l d r.
(2) Ger kazanım katılım payı beyannameler n n ver lmes ne ve uygulanmasına l şk n usul ve esasları
bel rlemeye, Bakanlığın görüşünü alarak, Haz ne ve Mal ye Bakanlığı yetk l d r.
(3) Bu l stede yer alan tutarlar takv m yılı başından geçerl olmak üzere her yıl b r öncek yıla l şk n olarak
213 sayılı Verg Usul Kanununun mükerrer 298 nc maddes hükümler uyarınca tesp t ve lan ed len yen den
değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu şek lde hesaplanan tutarların %5’ n aşmayan kes rler d kkate alınmaz.
Cumhurbaşkanı, bu suretle tesp t ed len tutarları yarısına kadar artırmaya veya nd rmeye yetk l d r.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel k 1/1/2020 tar h nde yürürlüğe g rer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmel k hükümler n Çevre ve Şeh rc l k Bakanı yürütür.

https://www.resm gazete.gov.tr/esk ler/2019/12/20191231M4-4.htm

5/5

