
ARMADA ÇEVRE 
GERİ KAZANIM KATILIM PAYINA İLİŞKİN RAPOR 

İlgili Yönetmelikler:  

- 2872 Sayılı Çevre Kanunu 

- 31.12.2019 Tarih ve 30995 Sayılı “ Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik” 

- 07.02.2020 Tarih ve 34658 Sayılı “Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin 

Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar”  

- 4/4/2019 tarihli ve 30735 sayılı “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği” 

 

Soru-1: Hangi tür ürünler/malzemeler Geri Kazanım Katılım Payına tabidir? 

Cevap: 2872 Sayılı Çevre Kanunu Ek-1 sayılı listesindeki ürünler, Geri Kazanım Katılım Payına 

ilişkin yönetmeliğe tabidir. 

Çevre Kanunu Ek-1 Sayılı Liste 

Ürün Cinsi Tutar 

Plastik poşet (Plastik alışveriş torbaları) 15 kr./adet 

Lastik (Binek araç) 2 TL/adet 

Lastik (Otobüs, kamyon, kamyonet, yükleyici ve kazıcı lastikleri ve diğerleri ) 4 TL/adet 

Lastik (İş makinası lastikleri) 10 TL/adet 

Dolgu lastikler 5 TL/adet 

Akümülatör (Kurşun asitli olanlar) 20 kr./kg 

Akümülatör (Nikel kadmiyumlu olanlar) 50 kr./ kg 

Akümülatör (Diğerleri) 5 kr./kg 

Çinko karbon piller 2 TL/kg 

Alkali silindirik piller 2 TL/kg 

Alkali düğme piller 3 TL/kg 

Düğme piller çinko-hava ve gümüş oksitli 10 TL/kg 

Lityum düğme piller 10 TL/kg 

Lityum silindirik şarjlı ve primer pil çeşitleri (Araç bataryaları hariç) 5 TL/kg 

Otomotiv pilleri (Kurşun içerenler hariç) 15 TL/kg 

Lityum içeren araç bataryaları 15 TL/kg 

Diğer şarjlı piller 5 TL/kg 

Madeni yağ 50 kr./kg 

Bitkisel yağ 10 kr./kg 

Elektrikli ve elektronik eşya: Televizyon/Monitör 20 kr./kg 

Elektrikli ve elektronik eşya: Bilişim telekomünikasyon ekipmanları (Televizyon ve monitörler hariç) 20 kr./kg 

Elektrikli ve elektronik eşya: Aydınlatma ekipmanları 10 kr./adet 

Elektrikli ve elektronik eşya: Küçük ev aletleri ve diğerleri 20 kr./kg 

Elektrikli ve elektronik eşya: Beyaz eşyalar (Buzdolabı/Soğutucular/İklimlendirme cihazları hariç) 
25 kr./kg 

Elektrikli ve elektronik eşya: Buzdolabı/Soğutucular/İklimlendirme cihazları 30 kr./kg 

İlaç 1 kr./kutu 
veya şişe 
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Ürün Cinsi 

 
Kg Başına Alınacak Tutar (kr.) 

Adet Başına Alınacak 

Tutar (kr.) 

PLASTİK AMBALAJ 

İçecek Ambalajları (Adet) 
  

0,33 litreye kadar 
 

1 

0,3301-0,75 litre arası 
 

2 

0,7501-1,5 litre arası 
 

3 

1,501 litre üzeri 
 

4 

Diğerleri (Poşet Hariç) (kg) 40 
 

METAL AMBALAJ 

İçecek Ambalajları (Adet) 
 

3 

Diğerleri (kg) 50 
 

 KOMPOZİT AMBALAJ 

Kâğıt-Karton Ağırlıklı Kompozit İçecek Ambalajları 

(Adet) 

  

0,25 litreye kadar 
 

1 

0,2501-0,5 litre arası 
 

2 

0,501 litre üzeri 
 

4 

Diğerleri (kg) 50 
 

KÂĞIT KARTON AMBALAJ (kg) 20 
 

CAM AMBALAJ 

İçecek Ambalajları (Adet) 
  

0,25 litreye kadar 
 

1 

0,2501-0,5 litre arası 
 

2 

0,501-1 litre arası 
 

3 

1,01-5 litre arası 
 

5 

5,01 litre üzeri 
 

10 

Diğerleri (kg) 20 
 

 
AHŞAP AMBALAJ 

AHŞAP AMBALAJ (Adet) 

 

 
10 
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Soru-2:  Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Beyan ve Ödemeleri Kimler Yapmalıdır?  

Cevap: Beyan  ve ödeme yükümlülüğü; 

2872 Sayılı Çevre Kanunu Ek-1 listesinde yer alan ürünleri (poşet hariç) piyasaya süren ve/veya 

bu ürünleri ithal edenlere (ithalatçılara) aittir. 

Poşetler için ise, beyan ve ödeme yükümlülüğü satış noktalarına aittir. 

 

Tanımlamalar; 

Piyasaya Süren (Piyasaya Arz): Geri kazanım katılım payı uygulamasına tabi olan  Çevre  

Kanunu  ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünlerden herhangi birini tedarik veya kullanım 

amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak ilk defa piyasada yer alması faaliyetini gerçekleştiren 

gerçek veya tüzel kişilerdir. Piyasaya sürenin belirlenmesinde söz konusu ürünlerin ilk defa 

piyasada yer alması için yapılan piyasaya arz faaliyeti esas alınır. Piyasaya arz eden ile piyasaya 

süren tanımları aynı kişileri tariflemektedir. 

İthalat: Çevre Kanunu ek -1 sayılı listesinde yer alan ürünlerin başka ülkeler, serbest bölgeler 

veya ilgili mevzuat uyarınca bu bölgelere eşdeğer kabul edilen özel birimlerden sadece serbest 

dolaşıma giriş rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesinde millileştirilerek yurt içine 

alınmasını ifade etmektedir. Serbest dolaşıma giriş rejimi haricindeki diğer gümrük rejimleri 

(Dahilde İşleme Rejimi vb.) kapsamında yapılan ithalat işlemleri geri kazanım katılım payı 

uygulamasına tabi ithalat tanımı dışındadır. 

İthalatçı: Geri kazanım katılım payı uygulamasına tabi olan Çevre Kanunu ek-1 sayılı listesinde 

yer alan ürünlerden herhangi birini ithal ederek tedarik veya kullanım amacıyla bedelli veya 

bedelsiz olarak yurtiçi piyasada yer almasını sağlayan gerçek ve/veya tüzel kişilerdir. 

- İthalat işlemini, herhangi bir kişi/işletme tarafından yetkilendirilmek sureti ile bu 

kişi/işletmeler adına gerçekleştiren ithalatçılar "tedarikçi" vasfına haiz olup 

yetkilendirmeyi yapan kişi/işletmeler piyasaya süren olarak geri kazanım katılım payı 

uygulaması sorumluluğuna sahiptirler. Yetkili İthalatçıların yetkileri dahilinde yaptıkları 

ithalat işlemlerine ilişkin beyan ve ödeme yükümlüğü bulunmamaktadır. 

Örneğin: Firmamızın ek-1 listesinde yer alan bir ürünü veya  ek-1 listesinde yer almayan 

bir ürünü (hammaddenin bulunduğu/sarıldığı ambalaj ek-1 listesinde yer aldığından 

dolayı) firmamız adına ithal eden bir kuruluş varsa, aramızda da bir 

sözleşme/yetkilendirme mevcutsa o hammaddeyi bizim adımıza ithal ettiğinden dolayı geri 

kazanım yükümlülüğü bize ait olacaktır. Ancak aramızda herhangi bir yetkilendirme yoksa 

ve ithal eden kuruluş kendisi adına ithalat gerçekleştiriyorsa ve biz daha sonra bu ürünü 

alıyorsak geri kazanım yükümlülüğü ithalatçı firmada kalmaktadır. 

Satış Noktası: Toptan ve/veya perakende olarak mal veya ürün satışını yapan mağaza, market 

ve benzeri satış yerlerini ifade etmektedir.  

 

Soru-3: Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Beyanlar ve Ödemeler Nasıl Yapılmaktadır?  

 

Cevap: Geri Kazanım Katılım Payı uygulamalarına yönelik beyan ve ödeme işlemleri Hazine ve 

Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen ayrı bir sistem üzerinden ve yine Hazine ve Maliye 

Bakanlığı'nca belirlenen usul ve esaslar uyarınca gerçekleştirilecektir. 
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Soru-4: Geri Kazanım Katılım Payı Beyanları Ne Zaman Gerçekleştirilir? Süresi Nedir? 

 

Cevap: Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi’nin verilme süresi, beyan dönemini takip eden 

24 üncü günü sonuna kadardı. Yapılan değişiklik uyarınca, bu süre ay sonu olarak yeniden 

belirlenmiştir. Buna göre, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi’nin, 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. (Kurumlar vergisi mükellefleri için aylık, Diğerleri için üç aylık). 

Buna istinaden, kurumlar vergisi mükellefleri için Ocak ayına dair beyanların Şubat ayı sonuna 

kadar vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir. 

 

Soru-5:  Üretim faaliyetleri sırasında oluşturmuş olduğum ürünler (örneğin; boya, kablo, 

granül, döküm malzeme, tekne-yat vb.), Çevre Kanunu Ek-1 listesinde yer almıyor. Ancak 

ürünlerimi müşterilere gönderirken (piyasaya arz ederken) ya da yurtdışından 

hammadde/ürün ithali sırasında kullandığım ambalajlar mevcut. Ambalajlar Çevre Kanunu 

Ek-1 listesine dahil midir? 

Cevap: Üretmiş olduğunuz ürünler Çevre Kanunu Ek-1 listesinde yer almasa dahi, ürettiğiniz 

malzemenin müşterilere gönderimi/piyasaya sürümü ve/veya hammadde/ürün ithalatı 

sırasında kullanılmış olan ambalajlar geri kazanım katılım payına dahildir. Bu nedenle beyan ve 

ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. 

Usul ve esaslar içerisinde bu maddeler için aşağıdaki örnek verilmiştir; 

 

“Ambalajlar; içerisinde bulunan, taşınan, korunan, saklanan ve/veya satışa sunulan 

ürün/eşya/malzemelerin Çevre Kanunu Ek-1 sayılı listesinde olup olmamasına, bu 

ürün/eşya/malzemelerin tehlikeli veya tehlikesiz özellik gösterip göstermemesine bakılmaksızın geri 

kazanım katılım payı uygulamasına tabi tutulur.” 

 

Soru-6:  Üretim faaliyetleri sırasında oluşturmuş olduğum ürünler (örneğin; boya, kablo, 

granül, döküm malzeme, tekne-yat vb.), Çevre Kanunu Ek-1 listesinde yer almıyor. Ancak 

ürünlerimi üretirken hammadde olarak kullandığım malzemeler Ek-1 listesinde yer almakta. 

Bu durumda geri kazanım katılım payına tabi miyim? 

Cevap: Eğer Çevre Kanunu Ek-1 listesinde yer alan hammaddeleri (örneğin; madeni yağ) ithal 

edersek geri kazanım payına tabi olunur. Ancak Ek-1 listesinde yer alan hammaddeler 

yurtiçinden tedarik edilirse geri kazanım payı bize ait değildir. Ya o hammaddeyi üretene ya da 

ithal edene ait olmaktadır. Sonraki satışlardan geri kazanım katılım bedeli alınmaz. 
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Soru-7: Ambalaj Tanımı Nedir? Neler Ambalaj Olarak Kabul Edilir ve Ambalaj Çeşitleri Nelerdir? 

Cevap:  

1- Ambalaj Tanımına Uyan Ürünler; 

Ambalaj Kriteri-1 

•Başka bir ürün /eşya /malzemenin ayrılmaz bir parçası değilse, 

•Başka bir ürün/eşya/malzemenin kullanım ömrü boyunca o ürün/eşya/malzemeleri içinde 

bulundurmak, desteklemek veya korumak için kullanımı gerekli değilse , 

•Başka bir ürün/eşya/ malzeme ve bunların tüm parçaları ile birlikte kullanılıp, tüketilip, bertaraf 

edilmiyorsa, ambalaj olarak kabul edilir. 

Bu kriterlerin herhangi birisini sağlamayanlar asıl ürün/eşya/malzemenin orijinal parçası olarak kabul 

edilirler ve ambalaj olarak tanımlanmazlar. Örneğin; 
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Ambalaj Kriteri-2 

Satış yerlerinde doldurulmak üzere tasarlanan ve bu şekilde kullanılan ürün/eşya/malzemeler ile satış 

yerlerinde satılan, doldurulan ya da doldurulması tasarlanan ve bu şekilde kullanılan tek kullanımlık 

ürün/eşya/malzemeler ambalaj olarak kabul edilir. Bu kriterleri sağlamayan veya tekrar aynı amaçla 

bağımsız kullanımı mümkün olanlar orijinal ürün/eşya/malzemeler olarak kabul edilirler ve ambalaj 

olarak tanımlanmazlar. Örneğin; 

 

 

 

 

 

 

 

2- Üretildiği Malzemeye Göre Ambalajların Tanımlanması 

 

- Plastik Ambalaj: Sadece plastik malzemeden yapılmış ambalajlar 

Örnek: Plastik kaplar, kutular 

- Cam Ambalaj: Sadece cam malze meden yapılmış ambalajlar 

Örnek: Cam kavanozlar 

- Kağıt-Karton Ambalaj: Sadece kağıt-karton malzemeden yapılmış ambalajlar 

Örnek: Karton kutu ve koliler 

- Metal Ambalaj: Sadece metal malzemeden yapılmış ambalajlar 

Örnek: Teneke, metal ve alüminyum kutular 

- Ahşap Ambalaj: Sadece ahşap malzemeden yapılmış ambalajlar 

Örnek: Ahşap kasalar, ahşap paletler 

- Kompozit Ambalaj: Farklı malzemelerin (kağıt-plastik-metal-cam gibi) birlikte kullanılması ile 

yapılmış ve bu malzemelerin elle birbirinden ayrılmasının mümkün olmadığı ambalajlar 

Bu ambalajlar içeriği itibariyle kullanılan malzemenin ağırlığına göre aşağıdaki şekilde isimlendirilir: 

Kağıt karton ağırlıklı kompozit ambalaj 

Plastik ağırlıklı kompozit ambalaj, Metal ağırlıklı kompozit ambalaj, Cam ağırlıklı kompozit ambalaj 
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Soru-8: Fason Üretim Yapılması Durumunda Geri Kazanım Katılım Payı Beyan ve Ödemesini Kim 

Yapmalıdır?  

Cevap: Eğer Ahmet firması olarak Mehmet firması için bir ürün üretiyorsam, bu ürünler Çevre Kanunu 

Ek-1 listesindeyse ve bu ürünler Mehmet firmasının adı veya markası ile piyasaya sürülüyorsa,  
Ahmet firması tedarikçi, Mehmet firması ise kendi markası ile ürünleri piyasaya sürüldüğünden dolayı 

piyasaya süren konumundadır. Bu durumda geri kazanım katılım payı Mehmet firmasına aittir. 

 

Soru-9: Ambalaj Üreticileri Geri Kazanım Katılım Payına Dahil Midir? 

 

Cevap: Ambalaj üreticileri ürettikleri ambalajlar için değil, o ambalajların (ürün içermeyen/boş 

ambalaj) müşterilerine satışı/taşınması/saklanması vb. için kullandıkları ambalajlar dolayısıyla piyasaya 

süren olarak geri kazanım katılım payından sorumludurlar. 

 

Soru-10: Piyasaya Süren ve İthalatçı İçin Geri Kazanım Katılım Payı Ne Zaman Oluşur? 

 

Piyasaya Süren İçin;  

Piyasaya sürenin belirlenmesinde söz konusu ürünlerin ilk defa piyasada yer alması (bedelli veya 

bedelsiz) için yapılan teslim faaliyeti (gerçek/tüzel kişiler arasındaki değişimi) esas alınır. 

- Ürünler kendimiz tarafından üretildiğinde, piyasaya sürüldüğü/satış gerçekleştiği an geri kazanım 

katılım payı oluşur ve o aya ait beyanlar içerisinde bildiriminin yapılması gerekmektedir. 

- Ürünler başkası tarafından yapılıyorsa (fason üretim mevcutsa), üretim yapan firmadan fason 

üretim yaptıran firmaya satışın gerçekleştiği an geri kazanım katılım bedeli oluşur ve o aya ait 

beyanlar içerisinde bildiriminin yapılması gerekmektedir. 

- Tedarikçiler tarafından piyasaya sürenlere tedarik edilen ambalajlı ürün teslimlerinin gerçekleşme 

tarihi bu ambalajlı ürünlerin piyasaya sürülme tarihidir ve piyasaya sürenler tarafından bu tarih 

esas alınarak geri kazanım katılım payı yükümlülüğü yerine getirilir. 

- Sonraki satışlar geri kazanım katılım payına tabi değildir. 

 

İthalatçılar İçin; 

- Geri kazanım katılım payına ilişkin beyan ve ödemeler, ithalatın gerçekleştiği işlem tarihi üzerinden 

yapılır. İthalat sonrası yurtiçinde yapılan devir ve satışlar için geri kazanım katılım payı yükümlülüğü 

oluşmaz. 

 

NOTLAR; 
- 4/4/2019 tarihli ve 30735 sayılı “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel 

Tebliği”’ne göre; 

MADDE 4 – (1) 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. 

(2) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olsun veya olmasın tüm satış noktaları ile piyasaya 

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

(3) 2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetkiye 

dayanılarak beyan dönemleri; 

a) Kurumlar vergisi mükellefleri için aylık, 

b) Diğerleri için üç aylık, 
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“ÖRNEK 2: Ankara ilinde ticari faaliyette bulunan (C) A.Ş.’nin, Seğmenler Vergi Dairesinde kurumlar 

vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır. Mükellefin aynı zamanda 

İstanbul, Çorum, Samsun illerinde ve Bursa ili Gemlik ilçesinde şubeleri vardır. 

(C) A.Ş.’nin, merkez ve şubelerinden yapmış olduğu plastik poşet satışlarına ait Geri Kazanım Katılım Payı 

Beyannamesini, plastik poşet satışının yapıldığı beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar 

kurumlar vergisi mükellefiyetinin bulunduğu Seğmenler Vergi Dairesine elektronik ortamda göndermesi 

gerekmektedir. 

Süresinde beyan edilip ödenmeyen geri kazanım katılım payının tahsili 
MADDE 9 – (1) Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin süresi içinde verilmesine rağmen beyan 

edildiği ayın sonuna kadar katılım payının ödenmemesi hâlinde vergi dairesince 21/7/1953 tarihli ve 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 başlanılır. Ayrıca, süresinde beyan edilmekle birlikte ödenmeyen geri 

kazanım katılım payı bilgileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile paylaşılır. 

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin süresinde beyan edilmediğinin veya eksik beyan 

edildiğinin tespiti 
MADDE 10 – (1) Geri kazanım katılım payı beyanlarına ilişkin bilgiler Başkanlık 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. 

Süresinden sonra verilen geri kazanım katılım payı beyannamesi 
MADDE 11 – (1) (Mülga:RG-5/2/2020-31030) 

(2) 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 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. 

(3) 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. 

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesine ilişkin düzeltme beyannamesi 
MADDE 12 – (1) 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. 

(2) 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. 

(3) 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. 

(4) (Değişik:RG-5/2/2020-31030) Geri kazanım katılım payı tutarını azaltıcı mahiyette düzeltme 

beyannamesi verilmesi hâlinde bu beyannamelere ilişkin gerekli düzeltme işlemleri yapılacaktır. Ancak Başkanlık 

tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geri kazanım katılım payı tutarını azaltıcı mahiyette verilen düzeltme 

beyannamelerine ilişkin elektronik ortamda bilgi verilinceye kadar, vergi dairesi müdürlükleri tarafından geri 

kazanım katılım payı tutarını azaltıcı mahiyette verilen düzeltme beyannamelerine ilişkin Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığının ilgili il müdürlüklerine yazı ile bilgi verilecektir. 

 

Mahsuplaşma 

MADDE 12/A – (Ek:RG-5/2/2020-31030) 
(1) Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, Geri Kazanım Katılım Payına 

İlişkin Yönetmelikte belirtilen iade şartları doğrultusunda iade alınan ürünlere isabet eden ve ilgili dönemde beyan 

edilen geri kazanım katılım payı tutarını plastik poşetler için oluşan geri kazanım katılım payı hariç olmak üzere, 

beyan edecekleri toplam geri kazanım katılım payından mahsup edebilirler. 



ARMADA ÇEVRE 
GERİ KAZANIM KATILIM PAYINA İLİŞKİN RAPOR 

(2) Bir beyan döneminde mahsup edilecek geri kazanım katılım payı tutarı toplamı, mükelleflerin beyan 

edecekleri geri kazanım katılım payı toplam tutarından fazla ise aradaki fark bir sonraki beyan dönemine 

devredilecektir. 

ÖRNEK 7: Kayseri ilinde faaliyette bulunan (H) A.Ş.’nin Mimar Sinan Vergi Dairesinde kurumlar vergisi, 

katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır. 

(H) A.Ş. Mayıs/2020 döneminde 2.000 TL geri kazanım katılım payı hesaplamıştır. 

(H) A.Ş. Ocak/2020 döneminde piyasaya sürdüğü ve üzerinden 3.000 TL geri kazanım katılım payı 

hesapladığı ürünleri Mayıs/2020 döneminde iade almıştır. 

Mayıs/2020 döneminde hesaplanan 2.000 TL tutarındaki geri kazanım katılım payından, iade alınan 

ürünlere ilişkin 3.000 TL tutarındaki geri kazanım katılım payı beyannamesinin ilgili satırında gösterilerek mahsup 

edilecektir. Mayıs/2020 dönemi itibarıyla mahsup edilemeyen 1.000 TL tutarındaki geri kazanım katılım payı ise 

sonraki dönemlerde mahsup edilmek üzere devredilecektir. 

-  

 

 

 

 

 


