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9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’na ekli (1) sayılı listede yer alan ürünler için ödenecek geri 
kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar “GERİ KAZANIM KATILIM PAYI 
BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ” (SIRA NO: 2) ile 
düzenlenmiştir.  
 
Bu kapsamda:  
 

➢ 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 geri 

kazanım katılım payı tahsil edilecektir.  

➢ 2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetkiye 
dayanılarak Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin elektronik ortamda beyan edilmesi 
zorunluluğu getirilmiştir. 

 
➢ Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olsun veya olmasın tüm satış noktaları ile piyasaya 

sürenler/ithalatçılar Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerini elektronik ortamda göndermek 
zorundadırlar. 

 
➢ 2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetkiye 

dayanılarak beyan dönemleri; kurumlar vergisi mükellefleri için aylık, diğerleri için üç aylık 
olarak belirlenmiştir. 

 
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. 

 
➢ 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 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. 

 
➢ Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin elektronik ortamda gönderilebilmesi için “GERİ 

KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ” (SIRA NO: 1) Ek-1’inde yer alan 
Elektronik Ortamda Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Gönderme Talep 
Formunu doldurarak yetkili vergi dairesine müracaat etmeleri gerekmektedir. Beyannamelerini 
elektronik ortamda kendileri göndermek için talepte bulunanlara, 340 Sıra No.lu Vergi Usul 
Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslara göre yetkili vergi dairesince kullanıcı kodu, 
parola ve şifre verilecektir.  
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