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SİRKÜLER NO: YORDAM–2020/S–23                   İST. 19.03.2020 

 
GERİ KAZANIM KATILIM PAYI UYGULAMASI 

“POŞET BEYANNAMESİ” 
 
Bu sirkülerimiz, geri kazanım katılım payına yönelik kısa bir bilgi notu olup, T.C. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı ‘nca hazırlanan ve internet sitesinde 
yayımlanan mevzuatlarda ayrıntılı açıklamalar bulunmaktadır. Ayrıca, GİB internet 
sitesinde yer alan e-beyan uygulaması bulunmaktadır.  Ayrıca T.C. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 07.02.2020 tarih 20451381-020-34658 sayılı 
yazı sirküler ekinde yer almaktadır.  
 
Geri kazanım katılım payı uygulamasına; Çevre Kanunu ile belirlenen ürünler ile yine aynı 
kanun maddesinde belirtilen satış/depolama/nakliye durumundaki tüm 
ürün/eşya/malzemelere ait ambalaj malzemeleri ile satış noktalarında verilen plastik torbalar 
tabidir.  
 

Çevre Kanunu ‘nun Ek 11. Maddesi ile kanuna ekli 1 (bir) sayılı listede sayılan 
 

 *Ürünler 
 

Lastik, Akümülatör, Pil, Madeni Yağ, Bitkisel Yağ, Elektrikli ve Elektronik Eşya,  
İlaçları, 
 

*Ambalaj Malzemeleri 
 

Plastik, cam, kâğıt/karton, metal, ahşap, kompozit malzeme ile üretilen ambalaj 
malzemeleri, 
 

 *Poşetleri 
 

Yurt içinde piyasaya arz eden işletmelerden; poşetler satış noktaları, diğer ürünler için 
piyasaya süren /ithalatçılar Geri Kazanım Katılım payından sorumludur.  
 
Beyan Zorunluluğu 
 
Geri kazanım katılım payı uygulamasına tabi olan yukarıda sayılan ürünler ile ambalaj 
malzemeleri/poşetler piyasaya arzını gerçekleştiren/piyasaya sürenler tarafından POŞET 
beyannamesi verilecektir.  
 
Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olsun veya olmasın tüm satış noktaları ile piyasaya 
sürenler/ithalatçılar Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerini elektronik ortamda 
göndermek zorundadırlar. 
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Beyan dönemleri;  
 
a) Kurumlar vergisi mükellefleri için aylık, 
b) 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. 
ç) 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 ve ödenmesi 
gerekmektedir. 
 
Kapsama dâhil olan işletmeler; geri kazanım katılım payı işlemi bulunmasa bile belirlenen 
dönemler için boş beyanname vermek zorundadır. Bu durumda beyannamenin “Beyan 
edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek gönderilmesi 
gerekmektedir. 
 

A. AMBALAJ İÇİN GERİ KAZANIM KATILIM PAYI UYGULAMASI 
 
Oluşturulan/üretilen, bulunan, saklanan, taşınan, korunan ve satışa sunulan 
ürün/eşya/malzemelere ait plastik, cam, kâğıt/karton, metal, ahşap, kompozit ambalaj 
malzemeleri geri kazanım katılım payı uygulamasına tabi tutulur. Sayılan bu 
malzemeler dışındaki ambalaj malzemelerinden geri kazanım katılım payı alınmayacaktır. 
Örneğin; kumaş ambalaj çeşitleri(bez torba),  
 
Kullanıma Göre Ambalaj Malzemeleri; 
-Birincil Ambalaj  ; Ürünle doğrudan etki içinde olan ambalaj malzemeleri 
-İkincil/Grup Ambalaj ; Birden fazla sayıda birincil ambalajı bir arada tutacak 
ambalaj malzemeleri Örnek; plastik film, tutamaç ve tabanlıklar, karton kutular 
-Üçüncü/Nakliye/Dış Ambalaj; Belirli sayıda grup ambalajlarının taşıma ve depolama 
ambalajları Örnek; plastik/ahşap paletler 
-İçecek Ambalajı  ;Nihai tüketiciye ulaştırılmış en küçük satış birimi Örnek; su 
pet şişe 
 
Dondurma/şeker/çikolata ve bütünleşik ahşap/plastik çubuklar, et ve gıda ürünlerinin 
pişirilmesinde kullanılan metal/ahşap gibi çubuklar ambalaj olarak değerlendirilmez. 
 
Tekrar aynı amaçla bağımsız kullanımı mümkün olan orijinal ürün/eşya/malzemeler olarak 
kabul edilir ve ambalaj olarak tanımlanmaz. 
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Ambalaj Malzemelerinde Yükümlülük  ve İşlem Tarihi 
 
Ambalajlı Ürün İthal Edenler; Geri kazanım katılım payına ilişkin beyan ve ödemeler 
ithalatın gerçekleştiği işlem tarihi üzerinden yapılır. İthalat sonrası yurtiçinde yapılan devir 
ve satışlar için geri kazanın katılım payı yükümlülüğü oluşmaz. 
 
Piyasaya Süren/Satış Noktası; Piyasaya arz edilen ürünlerin ambalajlı satışların 
gerçekleştiği tarih itibariyle geri kazanım katılım payı yükümlülüğü oluşur ve beyan vermek 
suretiyle ödemesi yapılır. 

 
Plastik Poşetler ve Diğer Torbalar 
 
Bilindiği üzere plastik poşetler(plastik alışveriş torbaları) adet bazında geri kazanım katılım 
payı uygulaması 2019 yılında uygulama girmişti.  
 
Ücretlendirmeye tabi olmayan plastik poşetler ve diğer torbalar ise ambalaj olarak 
değerlendirilir ve geri kazanım katılım payına tabidir. Örneğin; kağıt torba, plastik diğer 
torbalar vb 
 
Toptan ve perakende mal veya ürün satışı yapan mağaza, market, eczane, kargo vb firmalar 
ambalaj cinsine göre kilogram bazında sorumludur.  
 
Belirlenen(plastik, cam, kâğıt/karton, metal, ahşap, kompozit) ambalaj malzemelerin 
haricindeki/dışındaki torba/ambalaj malzemeleri geri kazanım katılım payına tabi değildir. 
Örneğin; bez torba 
 
Konuya İlişkin Örnek Bir Çalışma 
 
A Kafeteryasında; çay, kahve gibi içecekler, müşterilere cam, porselen fincanlarda ve tek 
kullanımlık kağıt/karton bardaklarda sunulmaktadır. Tek kullanımlık bardaklarla yapılan 
sunumlar(satış/ikram) için geri kazanım katılım payını(içecek ambalajları için belirlenmiş 
olan tutar üzerinden) beyan etme ve ödeme yükümlüğü bulunmaktadır.  
 
Tekrar kullanılabilir cam, porselen bardak/fincan için A Kafeterya işletmesinin geri kazanım 
katılım payı yükümlülüğü bulunmamaktadır.  
 
A Kafeteryası satışını yaptığı pasta için, kağıt tabanlık, pasta kutusu ve kağıt torba 
kullanmıştır. Bu ambalaj malzemeleri için işletme geri kazanım katılım payı beyan etme ve 
ödeme yükümlülüğü olacaktır.  
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B. LASTİK, AKÜMÜLATÖR, PİL, MADENİ YAĞ, BİTKİSEL YAĞ, 
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK EŞYA VE İLAÇ MAMULLERİNİN GERİ 
KAZANIM KATILIM PAYI UYGULAMASI 

 
Bu ürünler için ekte yer alan yazıda ayrıntılı çalışma ve örneklemeler mevcuttur. Bu 
bölümde ortak bazı bilgilere yer verilecektir.  
Sayılan bu ürünler için geri kazanım katılım payı ödenecek, birincil ambalajlar için ödeme 
yapılmayacaktır. Ancak birincil ambalajlar için bildirimi yapılacaktır. Mevzuatta ve bu 
kapsamda hazırlanan e-beyanname sisteminde yer alan POŞET beyannamesinde her bir ürün 
için birim ve fiyat belirlenmiştir.  
 
Üreticiye satılan ve hammadde olarak kullanılacak bu ürünler için geri kazanım katılım payı 
hesaplanmayacak, ancak beyan yapılacaktır.  
 
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nca Yayımlanan Geri Kazanım 
Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğ ‘inde yer alan “Geri kazanım katılım payına ilişkin 
örnekler” 

ÖRNEK 4: Ankara ilinde otomobil satışı faaliyetinde bulunan (D) A.Ş.’nin, Başkent 
Vergi Dairesinde kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi 
mükellefiyeti bulunmaktadır. 

(D) A.Ş. Ocak/2020 döneminde 150 adet otomobil ithal etmiştir. Bu durumda, (D) 
A.Ş. Ocak/2020 döneminde ithal edilen otomobillerde orijinal eşya/parça olarak kullanılan 
ve 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünler (akü, lastik, madeni yağ, 
elektrikli ve elektronik eşyalar) için geri kazanım katılım payı hesaplamayacaktır. Ancak 
(D) A.Ş. tarafından 2/3/2020 günü saat 23.59’a kadar Başkent Vergi Dairesine elektronik 
ortamda gönderilecek beyannamenin ilgili alanında bu ürünler gösterilecektir. 

ÖRNEK 5: İstanbul ilinde araç lastiği üreten (E) Ltd. Şti.’nin Büyük Mükellefler 
Vergi Dairesi Başkanlığında kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi 
mükellefiyeti bulunmaktadır. 

İstanbul ilinde otomobil üreticisi olarak faaliyet gösteren (F) A.Ş.’nin Büyük 
Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığında kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir 
(stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır. 

(E) Ltd. Şti. yurt içerisinde otomobil üretimi yapan (F) A.Ş.’ne orijinal eşya/parça 
olarak kullanılmak üzere 1.000 adet otomobil lastiğini Şubat/2020 döneminde satmıştır. 

Bu durumda, (E) Ltd. Şti. Şubat/2020 döneminde sattığı 1.000 adet otomobil lastiği 
için geri kazanım katılım payı hesaplamayacaktır. Ancak (E) Ltd. Şti. 
tarafından 31/3/2020 günü saat 23.59’a kadar Büyük Mükellefler Vergi Dairesi 
Başkanlığına elektronik ortamda gönderilecek beyannamenin ilgili alanında bu ürünler 
gösterilecektir. 

Aynı zamanda, (F) A.Ş. de Şubat/2020 döneminde orijinal eşya/parça olarak 
kullanılmak üzere satın aldığı 1.000 adet otomobil lastiği için geri kazanım katılım payı 
hesaplamayacaktır. Ancak (F) A.Ş. tarafından 31/3/2020 günü saat 23.59’a kadar Büyük 
Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına elektronik ortamda gönderilecek beyannamenin 
ilgili alanında bu ürünler gösterilecektir. 

ÖRNEK 6: Kırşehir ilinde araç lastiği üreten (G) A.Ş.’nin Kırşehir Vergi Dairesinde 
kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır. 
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(G) A.Ş. 1.000 adet binek araç lastiğini Mart/2020 döneminde piyasaya sürmüş ve bu 
lastiklerden 100 adedini aynı dönem içerisinde iade almıştır. Ayrıca (G) A.Ş. Ocak/2020 
döneminde piyasaya sürdüğü ve geri kazanım katılım payını beyan ettiği 50 adet binek araç 
lastiğini de Mart/2020 döneminde iade almıştır. 

(G) A.Ş. Mart/2020 döneminde iade almış olduğu 100 adet lastik için hesaplanan geri 
kazanım katılım payını beyannameye dâhil etmeyecektir. 

(G) A.Ş. 900 adet binek araç lastiği için hesapladığı geri kazanım katılım payından 
daha önce beyan ettiği ve Mart/2020 döneminde iade aldığı 50 adet lastik için hesapladığı 
geri kazanım katılım payını beyanname üzerinde mahsup ederek 
beyannamesini 30/4/2020 günü saat 23.59’a kadar Kırşehir Vergi Dairesine elektronik 
ortamda gönderecektir. 
 

C. DİĞER HUSUSLAR 
 

- Beyan ve bildirimlerin Muhasebe ve Çevre Sorumlusu Tarafından İncelenmesi ve 
onaylanması zorunluluğunda olan işletmeler; 

-Beyan dönemleri itibariyle 50.000,-TL geri kazanım katılım payı ödemesi 
yapanlar, 
-Sürekli bir çevre görevlisi bulundurma/hizmet alma/Yönetim Birimi kurma 
zorunluluğunda olanlar 

Çevre görevlisi zorunluluğu bulunmayanlar işletmeler; inceleme ve onay işlemleri 
muhasebe sorumlusu tarafından yerine getirilecektir.  

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ‘nca gerekli görülmesi halinde; İşletmeler, yönetmelik 
kapsamındaki bildirimlerinin ve beyannamelerinin ayrı ayrı veya birlikte 
karşılaştırmalı olarak yeminli mali müşavirlere inceletilmesi ve/veya doğrulatmasına 
sağlamak veya bağımsız denetim kuruluşlarına inceletilmesini sağlamak ve 
inceleme/sonuç/değerlendirme raporlarını Bakanlığa sunmak zorundadır.    

- Ambalajlar için geri kazanım katılım payı uygulaması sadece bu ambalajların bir 
ürün/eşya/malzemenin piyasaya arzı için kullanılması durumunda geçerli olup 
herhangi bir ürün/eşya/malzemenin piyasaya arzına yönelik kullanılmayan 
ambalajlar için geri katılım payı uygulanmaz.   

- Geri kazanım katılım payı uygulamasına tabi olmayan(Lastik, Akümülatör, Pil, 
Madeni Yağ, Bitkisel Yağ, Elektrikli ve Elektronik Eşya,  
İlaçları, hariç ) ürün/eşya/malzemelerin ambalajında birincil ambalaj ve/veya diğer 
türlerdeki ambalajları için bir ayrım söz konusu olmayıp, bu ürün/eşya/malzemelerin 
ambalajları için geri kazanım katılım payı yükümlülüğü geçerli olacaktır.  

- İçecek tanımına uyan ürünlerin ambalajlarından alınacak geri kazanım katılım 
paylarının hesabında; içecek ambalajı tanımına uyan ambalajlar ”adet” olarak, bu 
tanım kapsamı dışında kalan diğer ambalajlar(ahşap ambalaj hariç olmak üzere) ise 
“kg” olarak tanımlanmış olduğundan, ödenecek geri kazanım katılım payının 
belirlenmesinde bu farklılık dikkate alınır.  

- Yukarıda belirtilen faaliyetlerde bulunmayan/işlem yapmayan işletmeler poşet 
beyannamesi vermeyebilirler. 

- İhracata yönelik işlemlerde geri kazanım katılım payı hesaplanmaz. 
- Üç aylık beyan dönemleri hâlinde verilecek Geri Kazanım Katılım Payı 

Beyannamelerinde, aylık dönemlere ilişkin bilgilerin ayrı ayrı gösterilmesi 
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gerekmektedir. 2020 yılı ocak ayına ilişkin beyan süresi mart ayına uzatılması sebebi 
ile ocak ve şubat ayları ayrı ayrı beyan edilecektir.  

 
 

D. CEZALAR 
 

Yükümlülüklerini zamanında ve/veya tam olarak yerine getirmediği tespit edilenler; 2872 
Sayılı Çevre Kanunu’nun 20. Maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi hükmüne göre, 2020 
yılı için 22.109,-TL idari para cezası düzenlenir.  
 
Beyannamelerini zamanında vermeyen ya da eksik beyan edenler 2872 Sayılı Çevre 
Kanunu’nun 20. Maddesinin birinci fıkrasının (z) bendi hükmüne göre, eksik beyan edilen 
geri kazanım katılım payının %20 oranında idari para cezası uygulanır.  
 
Yükümlüklerinde yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında Cumhuriyet Savcılığı ‘na 
suç duyuruşundu bulunulur. 
 
 

Saygılarımızla… 
 
 
 
 
 
 
Mevzuat; 
-2872 Sayılı Çevre Kanun 
-Geri Katılım Pay Tutarlarının Belirlendiği 2063 nolu Cumhurbaşkanı Kararı(25.01.2020 
Tarih 31019 sayılı Resmi Gazete) 
- T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ‘nca Yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin 
Yönetmelik 
- Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nca Yayımlanan Geri Kazanım 
Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğ 
- e-beyan sisteminde 05.02.2020 Tarihli Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Hakkında 
Duyuru/Kılavuz 
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