
1 SIRA NO.LU GERİ KAZANIM KATILIM PAYI 

BEYANNAMESİ 

GENEL TEBLİĞİ  İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 

Komu oyunda genel olarak Naylon Poşet Bildirimi olarak bilinen Geri Kazanım 

Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği  Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi 

Başkanlığı) tarafından hazırlanarak 4 Nisan 2019 tarihli 30735 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

Söz konusu Genel Tebliğ ile; 2872 sayılı Çevre Kanununa ekli (1) sayılı listede yer 

alan ürünlerden plastik poşetler için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve 

tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 

Geri Kazanım Katılım Payı beyannamesinde öne çıkan hususlar : 

Satış Noktası : Tüketicilere veya kullanıcılara verilmek üzere plastik poşet temin 

ederek toptan ve/veya perakende olarak mal veya ürün satışını yapan mağaza, market ve 

benzeri satış yerleri ifade edilmektedir. 

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler : 

1. Geri Kazanım Katılım Beyannameleri mutlak surette elektronik ortamda 

gönderilecektir. 

2. Geri Kazanım Katılım Beyannameleri Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefiyet 

kayıtları dahilinde mükelleflerin bağlı bulunduğu vergi dairelerine (adi 

ortaklıklarda katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyetinin 

bulunduğu vergi dairesine, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyet kaydı 

bulunmayan gerçek kişiler için yerleşim yeri adresinin bulunduğu (ikametgah), 

gerçek kişiler dışında kalanlar için ise Kanuni Merkezi/İşyerinin bulunduğu yerde 

yetkili vergi dairelerine/malmüdürlüğü gelir servislerine verilecektir. 

3. Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi vermekle yükümlü olanlar, beyan 

dönemi içerisinde satış yapmamış olsalar dahi beyanname verecekler ve 

beyannamenin “Beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır” 

seçeneğini işaretleyeceklerdir. 

4. Geri Kazanım Katılım Beyannameleri mükelleflerin kendileri tarafından veya 

sözleşme düzenledikleri meslek mensupları (Mali Müşavir ve Muhasebeciler) 

tarafından elektronik ortamda gönderilebilecektir. 

5. Mükellefiyet ile bağlantılı olarak elektronik ortamda beyanname gönderenlere 

bağlı oldukları vergi daireleri tarafından beyanname göndermek üzere verilen 

kullanıcı kodu, parola ve şifreler kullanılarak diğerleri de tebliğ ekinde yer alan 

formu doldurmak suretiyle beyanname vermek zorunda oldukları vergi dairelerine 

müracaat ederek kendilerine bildirilen kullanıcı kodu, parola ve şifreleri kullanarak 

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerini gönderebileceklerdir. 



6. 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 

vermeyeceklerdir. 

Geri Kazanım Katılım Payı Beyanname Verme Dönem ve Süreleri : 

        Geri Kazanım Katılım Payı Beyanname dönemleri kurumlar vergisi mükellefleri 

için aylık diğerleri için de üç aylık olarak belirlenmiştir. Üç aylık beyanname dönemleri ise; 

a) Birinci Dönem : Ocak-Şubat-Mart, 

b) İkinci Dönem   : Nisan-Mayıs-Haziran, 

c) Üçüncü Dönem: Temmuz-Ağustos-Eylül, 

d) Dördüncü Dönem: Ekim-Kasım-Aralık, 

Olarak belirlenmiştir. 

Diğer taraftan Geri Kazanım Katılım Beyannameleri plastik poşet satışının 

yapıldığı beyan dönemini takip eden ayın 24 üncü günü Saat:23.59’a kadar yetkili vergi 

dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir. 

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Onaylanması, Tahakkuk 

Fişinin Düzenlenmesi ve Ödenmesi : 

Geri Kazanım Katılım Beyannameleri sistem üzerinden elktronik ortamda 

gönderilecek ve ön kontrolü yapıldıktan sonra kabul edilerek herhangi bir hata bulunmaması 

halinde ekrana düşen “Onay” seçeneğinin işaretlenmesine müteakip kabul edilmiş olacak ve 

beyanname ve tahakkuk fişinin bir örneği alınabilecektir. 

Tahakkuk eden geri kazanım katılım payı, beyannamenin verildiği ayın sonuna 

kadar vergi daireleri veznelerine, PTT işyerlerine, anlaşmalı bankalara ödenebileceği gibi 

Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden banka kartı ve banka 

hesabından havale yöntemi ile de ödenebilecektir. 

Geri Kazanım Katılım Beyannamesinin Süresinde Beyan Edilmemesi veya 

Ödenmemesi: 

Geri kazanım katılım payı beyanlarına ilişkin bilgiler Hazine ve Maliye Bakanlığı 

(Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile paylaşılmaktadır. 

Dolayısıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca geri kazanım katılım payı beyannamesinin 

süresinde beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin tespiti halinde; beyan edilmeyen 

veya eksik beyan edilen katılım payının her bir dönemi ayrı ayrı belirtilmek suretiyle tebliğ 

tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerektiğine ilişkin yazı ilgiliye Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı tarafından 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 

http://www.gib.gov.tr/


A.A.T.U.H.Kanun’un 55 inci maddesine göre düzenlenecek ödeme emrinin tebliği ile 

başlanılır. 

Diğer taraftan, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin kanuni süresinden 

sonra ödeme süresinden önce verilmesi halinde, 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 halinde; katılım payının, beyannamenin 

verildiği tarihten itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekir.  

Ceza Uygulaması : 

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesine ilişkin fiillerin 2872 sayılı Çevre 

Kanunu gereğince idari para cezası gerektirmesi halinde; 

a) Bildirim ve beyan yükümlülüğünün zamanında ve/veya tam olarak yerine 

getirmediği tespit edilenlere 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci 

fıkrasının (g) bendi hükmü, 

b) Geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere 2872 sayılı Kanunun 

20 nci maddesinin birinci fıkrasının (z) bendi hükmü, 

Gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından idari yaptırım uygulanır. 

Ayrıca, Tebliğ kapsamında yapılacak bildirim ve beyanlarda yanlış ve yanıltıcı 

beyanda bulunanlar hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2872 sayılı 

Kanunun 26 ncı maddesi doğrultusunda işlem tesis edilir. 

Geçiş Dönemi Uygulaması : 

2872 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükmü gereğince 2019 yılının Ocak 

ve Şubat ayında plastik poşetlere ilişkin Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi 24/4/2019 

tarihine kadar verilecek ve 30/4/2019 tarihi sonuna kadar ödenebilecektir. 

24/4/2019 tarihine kadar beyan edilmesi gereken Geri Kazanım Katılım Payı 

Beyannamesinde Ocak, Şubat ve Mart aylarına ilişkin geri kazanım katılım paylarının ayrı ayrı 

bildirilmesi gerektiğinden; Ocak ayı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilmiş olan 

beyanların da bu Tebliğ hükümlerine göre verilecek beyannameye dahil edilmesi 

gerekmektedir. Bu kapsamda 24/4/2019 tarihine kadar beyan edilecek Ocak ayına ait katılım 

payları da veri dairelerine veya vergi tahsilatına yetkili bankalara ödenebilecektir. 

Söz konusu tebliğe aşağıdaki Link’ ten ulaşılabilinecektir. 

Üyelerimize ve Kamuoyuna önemle duyurulur. 
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