
  
 

PLASTİK POŞETLER İÇİN ÖDENECEK GERİ KAZANIM KATILIM PAYININ 
BEYANI VE ÖDENMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER  

 
 

YASAL DAYANAKLAR 

 
▪ 2872 sayılı Kanunun Ek 11, 13  maddeleri ile  20. Maddesi, 

Kanuna ekli (1) Sayılı Liste 
▪ Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)  
▪ Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar 

GERİ KAZANIM KATILIM 
PAYI 

2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesi gereğince Kanuna ekli (1) 
sayılı listede yer alan, plastik poşetler için satış noktalarından alınan pay 
olarak tanımlanmıştır. 

PLASTİK POŞET 
Plastikten yapılmış, satış noktalarından tüketicilere/kullanıcılara mal 

veya ürünleri taşıma, amacı ile temin edilen saplı veya sapsız poşetler 
olarak tanımlanmıştır.  

SATIŞ NOKTASI 
Tüketicilere/kullanıcılara verilmek üzere plastik poşet temin ederek 

toptan ve/veya perakende olarak mal veya ürün satışını yapan mağaza, 
market ve benzeri satış yerleri olarak tanımlanmıştır. 

POŞET ÜCRETİ ALMAK 
ZORUNDA OLAN YERLER 

Faaliyet türü ne olursa olsun uzaktan satışlar da dahil olmak 
üzere, istisnasız tüm satış noktalarında; 

Tekstil,  
Oyuncak, 
Elektronik, 
Unlu Mamul, 
Giyim,  
Gıda 

 gibi ürünlerin toptan veya perakende olarak satışının yapıldığı; 
 Market,  
 Bakkal, 
 Kantin, 
 Pastane, 
 Züccaciye,  
Tuhafiye, 
 Restoran,  
 Kafe, 
 Nalbur 

 ve benzeri yerler  1 Ocak 2019 tarihinden itibaren plastik poşetlerden 
KDV dahil 25 kuruş ücret almak zorundadırlar. Alınan ücretin 15 kuruşu 
aşağıda açıklanan esaslar doğrultusunda Geri Kazanım Katılım Payı olarak 
beyan edilerek ödenecektir. 
 
(Plastik poşetler, uzaktan satışlar da dahil olmak üzere satış 
noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücretsiz temin edilemez, 
ücretsiz teminine imkan verecek herhangi bir promosyona veya 
kampanyaya dahil edilemez.) 

ÜCRET ALINMAYACAK 
(KAPSAM DIŞI) POŞETLER 

 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 
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benzeri), 
 Kargo poşetleri, 
 Gümrüksüz satış mağazalarında ürün satışı esnasında verilen tüm 

poşetler 
 Eczanelerde sadece ilaç satışında kullanılan, çift kat kalınlığı 15 

mikron ve altında olan, 200x350 mm (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) 
ebadından küçük saplı/sapsız poşetler, 
ücretlendirmeye tabi değildir. 

GERİ KAZANIM KATILIM 
PAYI BEYANNAMESİ 

VERMEYECEK OLANLAR 

Faaliyetleri sırasında hiçbir şekilde plastik poşet kullanmayan veya 
münhasıran kağıt, karton, tekstil gibi plastikten farklı bir malzemeden 
imal edilmiş poşet kullanan satış noktaları Geri Kazanım Katılım Payı 
Beyannamesi vermeyecektir.   

GERİ KAZANIM KATILIM 
PAYI BEYANININ 

MÜKELLEFİ 

2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesi hükmü doğrultusunda plastik 
poşetler için Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi verecek mükellefler, 
satış noktalarıdır. (Tüketicilere/kullanıcılara verilmek üzere plastik poşet 
temin ederek toptan ve/veya perakende olarak mal veya ürün satışını yapan 
mağaza, market ve benzeri satış yerleri.) 

GERİ KAZANIM KATILIM 
PAYININ BEYAN 

DÖNEMLERİ 

Geri Kazanım Katılım Payının beyanı 
  Kurumlar vergisi mükellefleri için aylık, 
  Diğerleri için üç aylık, 

olarak yapılacaktır. 
 Üç aylık beyan dönemleri; 
- Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart. 
- İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran. 
- Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül. 
- Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık.  

GERİ KAZANIM KATILIM 
PAYI BEYANNAMESİNİN 

VERİLME SÜRESİ   

 Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi, plastik poşetin satışının 
yapıldığı dönemi takip eden ayın 24 üncü günü saat 23.59’a kadar yetkili 
vergi dairesine elektronik ortamda gönderilecektir. 

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü 
olanlar, beyan dönemi içerisinde plastik poşet satışı yapmamış olsalar 
dahi Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle 
yükümlüdürler. Bu durumda beyannamenin “Beyan edilecek geri 
kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek 
gönderilmesi gerekmektedir. 

GERİ KAZANIM KATILIM 
PAYI BEYANNAMESİNİN 

VERİLECEĞİ VERGİ 
DAİRESİ 

 Gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar için gelir veya 
kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesi,  

 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. 

2019/ OCAK, ŞUBAT, MART 
AYLARINA İLİŞKİN GERİ 
KAZANIM KATILIM PAYI 
BEYANNAMELERİNİN 

VERİLMESİ VE ÖDENMESİ 

 2019/Ocak, Şubat ve Mart ayları için Geri Kazanım Katılım Payı 
Beyannamesinde kurumlar vergisi mükelleflerince Dönem Tipi aylık, Ay Mart 
olarak, gelir vergisi mükelleflerince Dönem Tipi 3 aylık, Başlangıç Ayı Ocak 
olarak seçilecektir. 

 Bu döneme özel olmak üzere tüm mükellefler (Dönem Tipi olarak 
aylık veya üç aylık seçimlerine bakılmaksızın) 2019/Ocak, Şubat ve Mart 
aylarında poşet satışları varsa, Poşete Ait Bilgiler tablosunda ilgili ayların her 
biri için ayrı satırlar olacak şekilde poşet bilgilerini girecektir.  

 Beyanname 24 Nisan 2019 günü saat 23’59 kadar elektronik 
ortamda gönderilerek, ödemesi 30 Nisan 2019 günü sonuna kadar 
yapılacaktır. 
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GERİ KAZANIM KATILIM 
PAYI BEYANNAMELERİNİN 

ELEKTRONİK ORTAMDA 
GÖNDERİLMESİ 

 Beyannamelerin bizzat mükelleflerce gönderilmesi 
-Beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını 

taşıyan mükellefler, 
-Gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmamakla birlikte geri 

kazanım katılım payını beyan etme zorunluluğu bulunanlar, 
Beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebileceklerdir. 
 
 Beyannamelerin aracılık yetkisi bulunan meslek 

mensuplarınca gönderilmesi 
340 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hükümleri 

doğrultusunda vergi beyannameleri, bildirim ve eklerini elektronik ortamda 
göndermek üzere aracılık yetkisi bulunan meslek mensupları, mevcut 
kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini kullanarak, müşterilerine ait geri kazanım 
katılım payı beyannamelerini elektronik ortamda gönderebileceklerdir. 

 
 Beyannamelerin Defter Beyan Sistemi’ni kullanma yetkisi 

bulunan meslek odalarınca gönderilmesi 
486 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan usul ve 

esaslar doğrultusunda vergi beyannameleri, bildirim ve eklerini elektronik 
ortamda göndermek üzere “Defter-Beyan Sistemi”ni kullanma yetkisi 
bulunan meslek odaları üyelerine ait, 

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerini elektronik ortamda 
gönderebileceklerdir. 

SÜRESİNDE BEYAN EDİLİP 
ÖDENMEYEN GERİ 

KAZANIM KATILIM PAYININ 
TAHSİLİ 

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin süresi içinde verilmesine 
rağmen beyan edildiği ayın sonuna kadar katılım payının ödenmemesi 
hâlinde vergi dairesince 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanunun 55 inci maddesi uyarınca düzenlenecek ödeme emrinin 
tebliği ile ve söz konusu alacağa vade tarihinden itibaren Kanunun 51 inci 
maddesi kapsamında gecikme zammı tatbik edilmek suretiyle takip 
işlemlerine başlanılacaktır. 

GERİ KAZANIM KATILIM 
PAYI BEYANNAMESİNİN 

SÜRESİNDE BEYAN 
EDİLMEDİĞİNİN VEYA EKSİK 
BEYAN EDİLDİĞİNİN TESPİTİ 

 

Geri kazanım katılım payı beyanlarına ilişkin bilgiler Gelir İdaresi 
Başkanlığı tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile paylaşılır. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığınca geri kazanım katılım payı beyannamesinin süresinde 
beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin tespiti hâlinde 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 Kanunun 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 Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak 
gecikme zammı oranında faiz uygulanarak aynı Kanuna göre tahsil edilir. 

SÜRESİNDEN SONRA 
VERİLEN GERİ KAZANIM 

KATILIM PAYI 
BEYANNAMESİ 

 

 Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin kanuni süresinden 
sonra ödeme süresinden önce verilmesi hâlinde vade tarihi beyan edildiği 
ayın son günü kabul edilerek, geri kazanım katılım payının beyan edilmesi 
gereken son günden ödendiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı 
Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak faiz ile birlikte aynı Kanuna 
göre tahsil edilir. 

 Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin beyan edilmesi 
gerektiği aydan sonra verilmesi hâlinde katılım payının, beyannamenin 
verildiği tarihten itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekir. Bir aylık ödeme 
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süresinin son günü vade tarihi kabul edilerek süresinde beyan edilmeyen 
katılım payının beyan edilmesi gereken son günden ödendiği tarihe kadar 
geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak 
gecikme zammı oranında faiz uygulanarak aynı Kanuna göre tahsil edilir. 

  2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (z) bendi 
gereğince ilgiliye idari para cezası verilmesi için durum vergi dairesince 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilir. 

GERİ KAZANIM KATILIM 
PAYI BEYANNAMESİNE 

İLİŞKİN DÜZELTME 
BEYANNAMESİ 

 

 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. 

  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. 

  Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi süresinde verilmekle 
birlikte beyanname verme süresi geçtikten sonra verilen düzeltme 
beyannameleri üzerine ödenmesi gereken katılım paylarına ilişkin bu 
Tebliğin 11 inci maddesinde yer alan hükümlere göre işlem yapılması 
gerekmektedir. 

  Geri Kazanım Katılım Payı tutarını azaltıcı mahiyetteki düzeltme 
beyannamesi verilmesi hâlinde bu beyannamelere ilişkin Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığının ilgili il müdürlüklerinden görüş istenilecek ve alınan cevaba 
göre gerekli düzeltme işlemleri yapılacaktır. 

CEZA UYGULAMASI 
 

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

  Bildirim ve beyan yükümlülüğünü zamanında ve/veya tam olarak 
yerine getirmediği tespit edilenlere 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin 
birinci fıkrasının (g) bendi hükmü  gereğince  2019 yılında uygulanacak idari 
para cezası 18.037.- TL,  

  Geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere 2872 sayılı 
Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (z) bendi hükmü gereğince 
uygulanacak idari para cezası Geri Kazanım Katılım Payı tutarının % 20 
fazlası, 

 Plastik poşetleri ücretsiz verdiği, promosyona ve/veya kampanyaya 
tabi tuttuğu tespit edilenlere depo alanı hariç kapalı satış alanının her 
metrekaresi için 12,37 TL, 

İdari para cezası uygulanacaktır. 
Tebliğ kapsamında yapılacak bildirim ve beyanlarda yanlış ve 

yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 
2872 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi uyarınca 6 aydan 1 yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılmak üzere Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda 
bulunulacaktır. 
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