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GERİ  KAZANİM KATİLİM PAYİ BEYANNAMESİ  İ LE İ LGİ Lİ  
YAPİLAN Ö NEMLİ  DEG İ Şİ KLİ KLER 

I. GİRİŞ 

31.12.2019 tarih ve 30995 sayılı Resmi Gazetede 2872 sayılı Çevre Kanunu 3. 11. ve Ek 11. 

maddelerine dayanılarak yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik ile 05.02.2020 

tarih ve 31030 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 1 sayılı Tebliğde değişiklik yapan 2 sayılı Geri 

Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği ile plastik poşet dışında geri kazanılabilir diğer 

ürünler için 01.01.2020 tarihinden itibaren beyan ve bildirim zorunluluğu getirilmiştir. Plastik poşet 

dışında geri kazanım katılım payı ödenecek veya beyannamede bildirilecek diğer ürünlere ilişkin 

değerlendirme ve tespitlerimiz bu sirkülerimizde özetlenmiştir. 

 

II. GERİ KAZANIM KATILIM PAYI ÖDENECEK DİĞER ÜRÜNLER 

04.04.2019 tarih ve 30735 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payı 

Beyannamesi Genel Tebliği Sıra No: 1 de, 2872 Sayılı Çevre Kanununa Ekli (1) sayılı listede yer alan 

ürünlerden plastik poşetler için satış noktalarından alınan payın beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar 

belirlenmiştir. Bu konu hakkında daha önce yayımladığımız 435 ve 439 No.lu Sirkülerlerimizde gerekli 

açıklama yapılmıştı. 

 

1 No.lu Tebliğde plastikten yapılmış, tüketicilere/kullanıcılara mal veya ürünleri taşıma amacıyla 

temin edilen saplı veya sapsız poşetlerin toptan veya perakende olarak satışını yapan mağaza, market ve 

benzeri satış yerlerinin ilgili satışlarının beyanı, beyan süresi ve tahsiline ilişkin açıklamalara yer 

verilmiştir. 

  

Bu defa 05.02.2020 tarih ve 31030 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Geri Kazanım Katılım 

Payı Beyannamesi Genel Tebliği ( Sıra No: 1)’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile daha önce  1 

Sıra No.lu Tebliğde 2872 Sayılı Çevre Kanununa Ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden sadece 

plastik poşetler ibaresi yer alırken yeni düzenlemeyle ekli listede yer alan ürünlerin tamamı için Geri 

Kazanım Katılım Payı Beyannamesi verilmesine dair zorunluluk getirilmiştir. 

 

Daha önce Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi vermekle yükümlü olanlar, sadece plastik 

poşetler için perakende safhada satış yapanlar iken, değişiklikle diğer ürünler için bu ürünleri piyasaya 

sürenler ve ithalatçılar da bu beyannamenin yükümlüsü haline getirilmiştir. İsmi beyanname olmakla 

birlikte keri kazanım katılım payı ödenmeyecek ürünlerin de bildirilecek olması, bu beyannameyi 

bildirime dönüştürmüş olmaktadır.   

 

Satış noktalarında plastik poşetler için alıcıdan bedel tahsili yapılmakta idi. Ancak diğer 

ürünlerde bu ürünleri piyasaya sürenler alıcılardan herhangi bir bedel talep edemeyecek. 

 

Geri kazanım katılım payı ödenecek diğer ürünler; pil, madeni yağlar, bitkisel yağlar, ilaç, 

elektrikli ve elektronik eşya, ambalaj, akümülatör ve lastik ürünleridir. Hangi ürün için ne tutarda geri 

kazanım katılım payı ödeneceği aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Cumhurbaşkanınca yeniden 

belirlenmediği sürece söz konusu tutarlar her yıl yeniden değerleme değer artışı oranında 

güncellenecektir. 
 

http://www.aktifymm.com/


 

2 
Mecidiyeköy Yolu Cad. No:10 Celilağa İş Merkezi 

8. Kat D.33-34 Şişli İstanbul 

Telefon:0212 272 11 41 Faks: 0212 266 38 47 

www.aktifymm.com 

 

Sirküler No  : 452/2020-3 

Sirküler Tarihi : 24.02.2020 

 

ÜRÜN GRUBU ÜRÜN AÇIKLAMASI 
GERİ KAZANI 

KATILIM PAYI 

PİL ÇİNKO KARBON PİLLER 2 TL/KG 

PİL ALKALİ SİLİNDİRİK PİLLER 2 TL/KG 

PİL ALKALİ DÜĞME PİLLER 3 TL/KG 

PİL DÜĞME PİLLER(ÇİNKO-HAVA VE GÜMÜŞ OKSİTLİ 10 TL/KG 

PİL LİTYUM DÜĞME PİLLER 10 TL/KG 

PİL 
LİTYUM SİLİNDİRİK ŞARJLI VE PRİMER PİL ÇEŞİTLERİ(ARAÇ 

BATARYALARI HARİÇ) 
5 TL/KG 

PİL OTOMOTİV PİLLERİ(KURŞUN İÇERENLER HARİÇ) 15 TL/KG 

PİL LİTYUM İÇEREN ARAÇ BATARYALARI 15 TL/KG 

PİL DİĞER ŞARJLI PİLLER 5 TL/KG 

MADENİ YAĞ MADENİ YAĞ 50 KR/KG 

İLAÇ BEŞERİ İLAÇ(KUTU/ŞİŞE) 1 KR/KUTU-ŞİŞE 

İLAÇ ZİRAİ İLAÇ(KUTU/ŞİŞE) 1 KR/KUTU-ŞİŞE 

İLAÇ VETERİNER İLAÇLARI(KUTU/ŞİŞE) 1 KR/KUTU-ŞİŞE 

ELEKTRİKLİ VE 

ELEKTRONİK EŞYA 
TELEVİZYON/MONİTÖR 20 KR/KG 

ELEKTRİKLİ VE 

ELEKTRONİK EŞYA 

BİLİŞİM TELEKOMÜNİKASYON EKİPMANLARI (TELEVİZYON 

VE MONİTÖRLER HARİÇ) 
20 KR/KG 

ELEKTRİKLİ VE 

ELEKTRONİK EŞYA 
AYDINLATMA EKİPMANLARI 10 KR/ADET 

ELEKTRİKLİ VE 

ELEKTRONİK EŞYA 
KÜÇÜK EV ALETLERİ VE DİĞERLERİ 20 KR/KG 

ELEKTRİKLİ VE 

ELEKTRONİK EŞYA 

BEYAZ 

EŞYALAR(BUZDOLABI,SOĞUTUCULAR,İKLİMLENDİRME 

CİHAZLARI HARİÇ) 

25 KR/KG 

ELEKTRİKLİ VE 

ELEKTRONİK EŞYA 
BUZDOLABI,SOĞUTUCULAR/İKLİMLENDİRME CİHAZLARI 30 KR/KG 

BİTKİSEL YAĞLAR BİTKİSEL YAĞLAR 10 KR/KG 

AMBALAJ PLASTİK İÇECEK AMBALAJLARI 0,33 LİTREYE KADAR 1 KR/ADET 

AMBALAJ PLASTİK İÇECEK AMBALAJLARI 0,3301-0,75 LİTRE ARASI 2 KR/ADET 

AMBALAJ PLASTİK İÇECEK AMBALAJLARI 0,7501-1,5  LİTRE ARASI 3 KR/ADET 

AMBALAJ PLASTİK İÇECEK AMBALAJLARI 1,501 LİTRE VE ÜZERİ 4 KR/ADET 

AMBALAJ PLASTİK AMBALAJ (ÜCRETLİ VERİLEN POŞETLER HARİÇ) 40 KR/KG 

AMBALAJ METAL İÇECEK AMBALAJLARI 3 KR/ADET 

AMBALAJ METAL AMBALAJ DİĞERLERİ 50 KR/KG 

AMBALAJ 
KOMPOZİT KAĞIT-KARTON AĞIRLIKLI İÇECEK 

AMBALAJLARI 0,25 LİTREYE KADAR 
1 KR/ADET 

AMBALAJ 
KOMPOZİT KAĞIT-KARTON AĞIRLIKLI İÇECEK 

AMBALAJLARI 0,2501-0,5 LİTRE ARASI 
2 KR/ADET 

AMBALAJ 
KOMPOZİT KAĞIT-KARTON AĞIRLIKLI İÇECEK 

AMBALAJLARI 0,501 LİTRE VE ÜZERİ 
4 KR/ADET 

AMBALAJ 
KOMPOZİT KAĞIT-KARTON AĞIRLIKLI İÇECEK 

AMBALAJLARI DİĞERLERİ 
50 KR/KG 

AMBALAJ KAĞIT-KARTON AMBALAJLARI 20 KR/KG 

AMBALAJ CAM İÇECEK  AMBALAJLARI 0,25 LİTREYE KADAR 1 KR/ADET 

AMBALAJ CAM İÇECEK  AMBALAJLARI 0,2501-0,5 LİTRE ARASI 2 KR/ADET 

AMBALAJ CAM İÇECEK AMBALAJLARI 0,501-1 LİTRE ARASI 3 KR/ADET 

AMBALAJ CAM İÇECEK  AMBALAJLARI 1,01-5 LİTRE ARASI 5 KR/ADET 

AMBALAJ CAM İÇECEK  AMBALAJLARI 5,01 LİTRE VE ÜZERİ 10 KR/ADET 

AMBALAJ CAM AMBALAJ DİĞERLERİ 20 KR/KG 

AMBALAJ AHŞAP AMBALAJ 10 KR/ADET 

AKÜMÜLATÖR KURŞUN ASİTLİ OLANLAR 20 KR/KG 

AKÜMÜLATÖR NİKEL KADMİYUMLU OLANLAR 50 KR/KG 
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AKÜMÜLATÖR DİĞERLERİ 5 KR/KG 

LASTİK BİNEK ARAÇ LASTİKLERİ 2 TL/ADET 

LASTİK 
OTOBÜS,KAMYON,KAMYONET,YÜKLEYİCİ VE KAZICI 

LASTİKLERİ  VE DİĞERLERİ 
4 TL/ADET 

LASTİK İŞ MAKİNASI LASTİKLERİ 10 TL/ADET 

LASTİK DOLGU LASTİKLER 5 TL/ADET 

Tablo-1 Geri Kazanım Katılım Payı Ödenecek Ürünler 

 

Tekrar kullanıma alınan ürünler, zati ihtiyaç kapsamındaki ürünler, imha edilerek tasfiye 

edilecek gümrük ürün ve eşyaları için geri kazanım katılım payı ödenmeyecektir. Ayrıca yukarıda 

sayılan ürünlerin ihracat veya serbest bölgelere sevk edilmesi durumunda da bu ürünler için geri 

kazanım katılım payı ödenmeyecektir.  Geri kazanım katkı payı sadece serbest dolaşıma giren veya iç 

piyasaya arz olunan ürünler için ödenecektir. 

 

Depozitolu olarak satılan ürünlerde geri kazanım katılım payı ödenmemesi için Bakanlık’ca 

belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda depozito sisteminin uygulanması gerekiyor. 

 

Diğer taraftan Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik kapsamında yer alıp geri 

kazanım katılım payına tabi olan ürünlerden ambalajlı olarak piyasaya sürülenlerin birincil (satış) 

ambalajları için beyan yapılır ancak bu ambalajlar için geri kazanım katılım payı tahsil edilmez. Bu 

ürünlerin birincil ambalajları haricindeki diğer ambalajları için geri kazanım katılım payı tahsil 

edilecektir. (Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik m.5/12) 

 

Örneğin; Plastik ambalajda piyasaya sürülen madeni yağ için kullanılan plastik ambalajı için geri 

kazanım katılım payı ödenmeyecek ama bu ambalaj malzemesi beyannamede beyan edilecektir. Ancak 

söz konusu madeni yağlar için ikincil bir ambalaj olarak karton kutu kullanılması durumunda ikincil 

ambalaj olan karton ambalaj ürünü için beyannamede geri kazanım katkı payı hesaplanacaktır. İçecek 

ambalajlarında ise her halükarda geri dönüşüm katılım payı ödenecektir. 

  

Bunun dışında; 

 Piyasaya arz edilecek araçlar ile elektrikli ve elektronik eşyaların üretiminde orijinal eşya/parça 

olarak kullanılan ve Kanunun Ek (1) sayılı listesinde yer alan ürünler için araç ile elektrikli ve 

elektronik eşyayı piyasaya sürenler tarafından beyan yapılır ancak bu ürünlerden geri kazanım 

katılım payı tahsil edilmez. (Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik m.5/10) 

 Piyasaya arz edilecek araçlar ile elektrikli ve elektronik eşyaların orijinal eşya/parçası olarak 

kullanılan ve Kanunun Ek (1) sayılı listesinde yer alan ürünler için bu ürünleri sadece araç ile 

elektrikli ve elektronik eşya üretiminde orijinal eşya/parça olarak kullanılmak şartıyla piyasaya 

sürenler tarafından beyan yapılır, ancak bu ürünlerden geri kazanım katılım payı tahsil edilmez. 

Orijinal eşya/parça tanımına uymasına rağmen münferit olarak piyasaya arz edilen Kanunun Ek 

(1) sayılı listesinde yer alan ürünler için geri kazanım katılım payı beyanı yapılır ve geri kazanım 

katılım payı tahsil edilir. (Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik m.5/11) 

 Kanunun Ek (1) sayılı listesinde yer alan ürünlerden bitkisel yağ ve madeni yağların Kanunun 

Ek (1) sayılı listesinde yer alan ürünlerin üretiminde hammadde olarak kullanılması durumunda 

hammadde olarak tedarik edilen bu ürünlerin ithalatçıları/üreticileri tarafından beyan yapılır, 

ancak hammadde olarak kullanılan bu ürünlerden geri kazanım katılım payı tahsil edilmeyecek. 

(Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik m.5/16) 
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III. GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİNİ KİMLER VERMEK 

ZORUNDA 

Geri kazanım katılım payı beyannamesini (bildirimini) yukarıdaki tabloda belirtilen ürünleri 

piyasaya süren kişiler verecektir.  

 

Yönetmelikte piyasaya süren: “27.11. 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamındaki mesafeli sözleşmeler ile yapılan satışlar da dâhil olmak 

üzere, satış yöntemine bağlı olmaksızın, bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlerini veya ambalajlı 

eşya/malzemelerini piyasaya arz edenleri, üreticisi tarafından doğrudan piyasaya arz edilmeyen ürünler 

ile ambalajlı eşya ve malzemeler için ürünün ya da eşya/malzemenin ambalajı üzerinde adını ve/veya 

ticari markasını kullanarak piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişileri, ürünlerin ve ambalajlı 

eşya/malzemelerin üreticilerinin Türkiye dışında olması halinde ise bu üreticiler tarafından 

yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı,” şeklinde tanımlanmıştır. 

 

Geri kazanım katılım payı beyannamesi, kurumlar vergisi mükellefleri aylık, diğer kişiler ise üç 

aylık olarak; poşetlerde satışın yapıldığı, diğer ürünlerde ise ürünlerin piyasaya sürüldüğü / ithal edildiği 

beyan dönemini takip eden ay sonuna kadar verilecek ve ödeme tahakkuk etmesi durumunda aynı 

sürede ödenecektir. Üç aylık dönem geçici vergi dönemlerini kapsayan dönemler şeklindedir. Beyanı üç 

aylık olarak verecek olanlar dönemi takip eden ay sonuna kadar beyannameyi vermek ve tahakkuk eden 

geri kazanım katılım payını aynı süre içinde ödemek zorundadırlar. 

 

Değişiklik yapan Tebliğ ile beyanların dönemleri ile ilgili bir değişikliğe gidilmeyip, daha önce 

satışın yapıldığı beyan dönemini takip eden ayın 24 üncü günü saat 23:59’a kadar yeni düzenleme ile 

plastik poşetin satışının yapıldığı, diğer ürünler için piyasaya sürüldüğü / ithal edildiği beyan dönemini 

takip eden ayın son günü 23:59’a kadar verilecek şekilde değiştirilmiştir. Anılan beyannamenin 

elektronik ortamda gönderilmesi zorunludur. 

 

Beyanda bulunulan dönemde listede yer alan ürünlerin herhangi biri için (plastik poşetlerin 

satışı, diğer ürünlerin piyasaya arzı/ithalatı ) işlem yapılmamış olsa dahi Geri Kazanım Katılım Payı 

Beyannamesi verilmesi gerekmektedir. Bu durumda beyan düzenlenirken beyan edilecek geri kazanım 

katılım payı bulunmamaktadır seçeneği seçilerek gönderim sağlanmalıdır. 

 

Daha önce de belirtildiği gibi yükümlüler, poşetlerde satış yapmamış, diğer ürünlerde piyasaya 

sürüm veya ithalat gerçekleştirmemiş olsa dahi beyanname vermek zorundalar. 

 

Özetle, satış noktalarında poşet satışı yapanlar ile piyasaya sürdükleri veya ithal ettikleri 

ürünlerde; pil, madeni yağ, ilaç, elektrikli ve elektronik eşya, bitkisel yağ, ambalaj malzemesi, 

akümülatör ve lastik bulunanlar bu bildirimi vermek zorundadır. Yönetmeliğin 5.maddesinin 11, 12 ve 

16.bentlerinde belirtildiği şekilde piyasaya sürenler veya ithalatçılar, söz konusu bentlerde belirtilen 

şekilde işlem yapmaları durumunda geri kazanım katılım payı ödemeyecek ancak piyasaya sürülen veya 

ithal olunan ürünleri beyannameyle beyan edeceklerdir. 

 

Örneğin lastik üretimi yapan (L) şirketi, otomobil üretimi yapan (H) şirketine üretimde 

kullanmak üzere 1.000 adet binek oto lastiği Ocak/2020 döneminde satmıştır. Her ikisi de kurumlar 

vergisi mükellefi olan şirketler Ocak/2020 Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinde (POŞET-2) 

istisna ve mahsup işlemleri sekmesinde bu durumu beyan edecek ancak bu işlem için geri kazanım 

katılım payı tahakkuk etmeyecektir.  
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(L) şirketi bu ürünleri beyannamenin istisnalar ve mahsup işlemleri sekmesinde GEKAP Tahsil 

Edilmeyecek Ürünler tablosunda açılacak satırda GEKAP Yönetmeliği Madde 5/11 kapsamında Araç 

satırında, binek araç lastiği ürünü olarak beyan edecektir. Bu bildirim için herhangi bir katılım payı 

hesaplanmayacaktır. 

 

Otomobil üretimi yapan (H) şirketi, otomobil üretimi için temin ettiği; akü, lastik, madeni yağ, 

elektrikli ve elektronik eşyalar için bildirim yapacak ancak geri kazanım katılım payı ödemeyecektir. 

(H) şirketi ise (L) şirketi gibi ürünleri beyannamenin istisnalar ve mahsup işlemleri sekmesinde GEKAP 

Tahsil Edilmeyecek Ürünler tablosunda açılacak satırda GEKAP Yönetmeliği Madde 5/10 kapsamında 

Araç satırında, binek araç lastiği ürünü olarak beyan edecektir.  

 

Lastik üretimi yapan (L) şirketi ise ürettiği lastikleri araç üreticisi dışındaki kişilere satılmak 

üzere piyasaya sürmesi durumunda, satılmak üzere piyasaya sürülen lastikler için geri kazanım katılım 

payını beyannamenin diğer ürünler için GEKAP bildirimi sekmesinde beyan edip ödeyecektir.  

 

Satılmak üzere piyasaya sürülen malların geri gelmesi durumunda; aynı ayda geri iade olunanlar 

satış miktarından düşülmek suretiyle beyan edilecek, daha önceki aylarda beyan edilip ödenen geri 

kazanım katılım payında ise ilgili ayda beyan edilen katılım payını aşmamak koşuluyla önceki aylarda 

beyan edilip ödenen geri kazanım katılım payı tutardan mahsup yapılabilecektir. 

 

IV. BİLDİRİM VE BEYANLARIN DOĞRULUĞU VE YAPILACAK KAYITLAR İLE 

BİLDİRİMİN YAPILMAMASI HALİNDE UYGULANACAK  CEZALAR 

Sürekli bir çevre görevlisi istihdam eden veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi 

hizmeti alan veya çevre yönetim birimi kurma zorunluluğu bulunan ekli listede yer alan ürünleri 

piyasaya süren işletmeler ile ödeyecekleri geri kazanım katılım payı miktarı 50.000 Türk Lirası’ndan 

fazla olan piyasaya süren işletmelerce Yönetmelik kapsamında yapılacak bildirim ve beyanlarına esas 

veriler 2872 sayılı Kanun kapsamında tanımlanan çevre görevlisi tarafından incelenip onaylanacak. 

Ancak beyannamede (POŞET-2) belirtilen kişilerin onaylarına ilişkin bilgilere yer verilmemiştir.  

 

Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde; piyasaya sürenler/ithalatçılar ve satış noktaları Geri 

Kazanım Katılım Payı Yönetmeliği kapsamındaki bildirimlerinin ve beyannamelerinin ayrı ayrı veya 

birlikte karşılaştırmalı olarak yeminli mali müşavirlere inceletilmesi ve/veya doğrulatılmasını sağlamak 

veya bağımsız denetim kuruluşlarına inceletilmesini sağlamak ve inceleme/sonuç/değerlendirme 

raporlarını Bakanlığa sunmak zorunluluğu getirilebilir. 

 

Yükümlüler, beyan ettikleri ürünlere ilişkin ayrıntılı envanter listesi ve hesaplama tablosunu 

hazırlayacaklar ve herhangi bir denetim anında beyana dayanak oluşturan bu belgeleri ilgili kişiye ibraz 

edeceklerdir. 

 

Geri Kazanım Katılım Payı Yönetmeliği kapsamında yürütülen iş ve işlemlere yönelik veriler en 

az beş yıl süreyle muhafaza edilir. 

 

Yükümlüler tarafından bildirimin yapılmaması halinde yükümlüye VUK Mük. 355.maddeye göre 

özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Bunun dışında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca da bildirilmesi ve 

ödenmesi gereken geri kazanım katılım payı tutarının % 20 fazlası tutarında idari para cezası 

düzenlenecektir.  

 

http://www.aktifymm.com/
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Sirküler No  : 452/2020-3 

Sirküler Tarihi : 24.02.2020 

 

İşbu sirküler bilgi amaçlı olup uygulama öncesinde yeminli mali müşavirliğimizle irtibata 

geçilmesi önemle duyurulur. 

 

Bilgilerinize sunulur. 

Saygılarımızla, 

http://www.aktifymm.com/

