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FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATİNE! 

 

I-Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesine İlişkin Genel Açıklamalar 

 

           2872 sayılı Çevre Kanunu’na eklenen ek 11’inci maddeye göre yurt içinde piyasaya arz edilen 

Kanuna ekli listede sayılı ürünlerden;  plastik poşetlerin tüketiciye ücretli olarak verilmesi ve ücretli 

poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan geri kazanım 

katılım payı tahsil edilmesi gerekmektedir.  

 

Geri kazanım katılım paylarının ürünün piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği tarihi izleyen 

24’üncü günü sonuna kadar ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı bulunduğu vergi 

dairesine beyanı, beyan edilen katılım paylarının aynı ayın sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. 

 

     1 Sıra Numaralı Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğinde 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 açıklanmıştır.    

 

II-Ücrete Tabi Olan Ve Tabi Olmayan Plastik Poşetler 

 

         Faaliyet türü ne olursa olsun uzaktan (internet üzerinden) 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, zücaciye, tuhafiye, 

restoran, kafe, nalbur ve benzeri yerler ) 1.1.2019 tarihinden itibaren plastik poşetler ücretli olarak 

satılacaktır.  Plastik poşetler satış noktasında barkotlu olarak satılacaktır.  Plastik dışındaki kağıt, bez 

gibi malzemelerden imal edilmiş poşetler kapsam dışındadır.  

 

       Ekmek, sebze, meyve, peynir, zeytin, hayvansal gıda gibi açık satılan gıdaların hijyenini 

sağlamak için kullanılan, çift katlı kalınlığı 15 mikron ve altında olan 500x350 mm (körük kalınlığı ve 

sap uzunluğu dahil) ebadından küçük saplı/sapsız poşetler, plastik içeren malzemelerden dokumalı ve 

dokumasız metotlarla üretilen tekstil ürünü çok kullanımlık poşetler, sadece hizmet verilen fakat ürün 

satışı gerçekleştirmeyen yerlerde kullanıcıya veya tüketiciye verilen poşetler (kuru temizleme, lostro 

ve benzeri), kargo poşetleri, gümrüksüz satış noktalarında ürün satışı esnasında verilen poşetler, 

eczanelerde sadece ilaç satışında kullanılan çift katlı kalınlığı 15 mikron ve altında olan 200x350 mm 

(körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil)ebadından küçük saplı /sapsız poşetler 

ücretlendirilmeyecektir.   
 

      2019 yılında bir yıl süre ile plastik poşetlere uygulanacak taban ücret,  adet başına KDV 

dahil 25 kuruş (01.05.2019 tarihinden itibaren 25 kuruştan fazla ücret alınamaz) tur. Alınan ücrettin 

15 kuruşu geri kazanım katılım payı beyannamesi (poşet beyannamesi)  ile elektronik ortamda 

beyan edilerek süresinde ödenmek zorundadır. 

 

III- Geri Kazanın Katılım Payı (Poşet)  Beyannameleri Ne Zaman,  Nereye,  Nasıl 

Verilecek? 

 

Geri kazanım katılım payı beyannamesi bağlı bulunulan vergi dairesine elektronik ortamda 

beyan edilecek ve hesaplanan katılım payı beyannamenin veriliği ayın son gününe kadar ödenecektir. 
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Kurumlar vergisi mükellefleri için beyan dönemi aylık, diğerleri için üçer aylık olup, 

https://ebeyanname.gib.gov.tr/internet adresinden elektronik ortamda poşet beyannamesi vermekle 

yükümlü olanlar, beyan dönemi içerisinde plastik poşet satışı yapmamış olsalar dahi “Beyan edilecek 

geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneğini işaretleyerek poşet beyannamesi vermek 

zorundadır. Poşet beyannamesi damga vergisine tabi değildir.  

 

Faaliyetleri sırasında hiçbir şekilde plastik poşet kullanmayan veya sadece kağıt,  karton, 

tekstil (bez torba) plastikten farklı bir malzemeden imal edilmiş poşet kullanan satış noktaları poşet 

beyannamesi vermeyecektir. 

 

IV- Ocak, Şubat Ve Mart 2019 Aylarına İlişkin Poşet Beyannameleri Ne Zaman 

Verilecek? 

 

          2019 yılının Ocak, Şubat ve Mart 2019 aylarına ilişkin poşet beyannamelerinin kurumlar 

vergisi mükelleflerince ayrı ayrı (gelir vergisi mükelleflerince tek beyannamede topluca) 24.4.2019 

tarihine kadar verilmesi ve 30.4.2019 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. Daha önce 2019 

Ocak ayı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilmiş olan beyanların da 24.04.2019 tarihinde 

verilmesi gereken beyannameye dahil edilip beyan edilmesi ve ödenmesi gerekir. 

 

V- Süresinde Ödenmeyen Geri Kazanım Katılım Payının Tahsili  

 

       Poşet 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 başlanacaktır.  Ayrıca, süresinde beyan edilmekle birlikte 

ödenmeyen geri kazanım katılım payı bilgileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilecektir.  

 

  VI- Süresinden Sonra Verilen Poşet Beyannameleri 

 

          Poşet 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. Süresinden 

sonra beyanname verenlere idari para cezası verilmesi için durumun vergi dairesince Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığına bildirilmesi gerekmektedir. 

 

VII- İdari Para Cezası Ve Hapis Cezası Uygulaması 

 

          Yapılan denetimler sonucunda poşet beyannamesine ilişkin fiillerin 2872 sayılı Çevre Kanunu 

gereğince idari para cezası gerektirmesi halinde; bildirim ve beyan yükümlülüğünü zamanında ve/veya 

tam olarak yerine getirmediği tespit edilenlere 2019 yılı için 18.037 TL idari para cezası;  geri 

kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere katılım payı tutarının %20 fazlası kadar idari para 

cezası, plastik poşetleri ücretsiz verdiği promosyona ve/veya kampanyaya tabi tuttuğu tespit edilenlere 

depo alanı hariç kapalı satış alanının her metre karesi için 10 TL idari para cezası uygulanır. Bunun 

yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bilgi sistemine bildirim ve beyanlarda yanlış ve yanıltıcı 

beyanda bulunanlar hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmak üzere Cumhuriyet 

Savcılıklarına suç duyurusunda bulunacaktır. 

 

Daha fazla bilgi için lütfen Müşavirliğimize başvurunuz.  

  

Saygılarımızla.   

       KANIT YEMİNLİ MALİ 

     MÜŞAVİRLİK A.Ş. 
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