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                                     İstanbul, 19.04.2019 

 

    SİRKÜLER (2019/54) 

 

Konu: Geri Kazanım Katkı Payı ile İlgili Düzenlemeler 

 

Bilindiği üzere 10.12.2018 tarihli ve 30621 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7153 

sayılı "Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 2872 sayılı Çevre 

Kanunu’nda düzenleme yapılmış ve  

 

 Taşıma amaçlı kullanılan plastik alışveriş poşetlerinin ücretlendirileceği (Ek Madde 13)  

 Yurtiçinde piyasaya arz edilen ve aynı Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan poşetler için satış 

noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan geri kazanım katkı payı 

tahsil edileceği  (Ek Madde 11) 

 

hükme bağlanmıştır.  

 

I. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN DÜZENLEMELER 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından; 09/02/2019 tarihinde 

“Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” ile 25/03/2019 tarihinde “Plastik 

Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar” 

yayımlanmıştır.  

 

Yapılan düzenlemeye göre satış noktalarının plastik poşetlere yönelik uygulamaları öncelikle Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı ve İl Müdürlükleri tarafından denetlenecek bununla birlikte Hazine ve Maliye 

Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacak denetimlere de konu edilebilecektir. Buna göre 

yapılacak denetimlerde;  

 

 Ücrete tabi plastik poşet satışı yaptığı halde bildirim ve beyanda bulunmayanlara,  

 Ücrete tabi plastik poşetleri ücretsiz olarak verdiği tespit edilenlere, 

 Ücrete tabi Plastik poşetleri promosyona ve/veya kampanyaya tabi tutmak sureti ile ücretsiz 

olarak verdiği tespit edilenlere, 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında idari işlem 

uygulanacaktır. 

 

A. ÜCRETLENDİRMEYE TABİ VE ÜCRETLENDİRMEDEN MUAF POŞETLER 

 

1. ZORUNLU ÜCRETLENDİRME KAPSAMINDAKİ PLASTİK POŞETLER 

 

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar ücretlendirmeden muaf tutulanlar hariç, 

plastikten yapılmış, satış noktalarında tüketicilere mal veya ürünleri taşıma amacıyla temin edilen saplı 

veya sapsız tüm poşetleri kapsamaktadır. 
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2. ZORUNLU ÜCRETLENDİRMEDEN MUAF PLASTİK POŞETLER 

 

Kullanım alanları ve malzeme özellikleri bakımında zorunlu ücretlendirme uygulamasından muaf 

tutulan plastik poşetler;  

 

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

sağlamak için kullanılan poşetler,  

 Plastik içeren malzemelerden dokumalı veya dokumasız metotlarla üretilen tekstil 

ürünlerinden yapılmış poşetler,  

 Canlı sucul hayvan satışında kullanılan sapsız poşetler,  

 Yumrulu ve/veya benzer tohumlu bitkilerin satışı için kullanılan sapsız poşetler,  

 Sadece hizmet verilen, herhangi bir ürün satışının yapılmadığı yerlerde (terzihane, kuru 

temizleme, lostra, tamirhane, görüntüleme merkezi, laboratuvar vb. ) verilen poşetler,  

 Kargo poşetleri,  

 Gümrüksüz mağazalarında ürün satışı esnasında verilen tüm poşetler,  

 Eczanelerde sadece ilaç satışında kullanılan poşetler  

 

“Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamı dışında olup, ücretlendirme 

uygulamasına tabi değildir.  

 

Açıkta Satılan Gıdaların Hijyenini Sağlamak İçin Kullanılan Poşetler 

 

Satış noktalarında; 

 

 Açıkta satılan ekmek, kuru bakliyat, meyve, sebze, şarküteri ürünleri ve benzeri gibi gıdalar 

ile doğrudan temas eden (birincil ambalaj olarak kullanılan), 

 Çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 

 500X350 mm (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) ebadından küçük olan, 

 

saplı/sapsız poşetler bu üç temel şartı aynı anda sağlıyor olmaları halinde ücretli satış 

zorunluluğundan muaf olup ücretsiz olarak verilebilirler.  

 

Kargo Poşetleri  

 

Kargo işlemleri için  

 

 Kargo firmaları tarafından kullanılan plastik kargo poşetleri,  

 Kargo firmalarının kendi poşetleri veya göndericilerin (firma veya bireysel) kendi plastik kargo 

poşetleri ile gönderilmek üzere kullanılan, üzerlerine sadece kargo firmalarınca etiket 

yapıştırılan plastik poşetler   

 

ücretlendirmeden muaftır. Bununla birlikte, kargo poşeti içerisinde tüketiciye kullanmak üzere 

plastik alışveriş poşeti sunulması halinde bu poşetler ücretlendirmeye tabidir. 
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Ancak, söz konusu poşetler 27.12.2017 tarih ve 30283 sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü 

Yönetmeliği dâhilinde ambalaj olarak nitelendirilmekte ve bahse konu Yönetmelik hükümleri 

kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekmektedir. 

 

Diğer taraftan, söz konusu poşetler Çevre Kanunu ekli (1) listesinde “plastik poşetler haricindeki 

plastikler” sınıfında yer almakta olduklarından, Geri Kazanım Katılım Payı uygulaması 

yükümlülüğüne tabidir. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin alt mevzuat çalışmaları devam 

etmekte olup Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ayrıca duyurulacaktır.  

 

Eczaneler Tarafından Sadece İlaçların Taşınması İçin Verilen Poşetler 

 

Eczanelerde;  

 

 Sadece ilaçlar için verilen,  

 Çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan,  

 200 X 350 mm (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) ebadından küçük olan  

 

ve bu üç temel şartı aynı anda sağlayan, saplı/sapsız poşetler ücretli satış zorunluluğundan 

muaftır.  
 

Ancak, eczanelerde de ilaçlar haricinde başka ürünler için kullanılan tüm plastik poşetler istisnasız 

olarak ücretlendirmeye tabidir. Diğer taraftan ilaçların taşınması maksadıyla kullanılıyor olsa dahi; çift 

kat kalındığı 15 mikrondan büyük tüm plastik poşetler ile, ebatları 200X350 mm ölçülerinden büyük 

tüm plastik poşetler ücretlendirmeye tabidir. 

 

C. GENEL ESASLAR 

 

a) Plastik Poşetlerin Ücretli Olarak Satışı ve Ücretin Belirlenmesi 

 

 Faaliyet türü ne olursa olsun, uzaktan satışlar dahil istisnasız tüm satış noktalarında 

01.01.2019 tarihinden itibaren plastik poşetlerin ücretli olarak satışı gerçekleştirilecektir. 

 Söz konusu noktalarda plastik poşetler kullanıcıya veya tüketiciye ücretsiz olarak 

verilemeyecek, ücretsiz olarak verilmesine yönelik herhangi bir promosyon veya kampanya 

yapılamayacaktır. 

 Plastik poşetlere uygulanacak ücret her yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 

belirlenecektir. 

 Çift kat kalınlığı 15 mikron altında olan plastik poşetler istisnaları hariç olmak üzere kullanıcı 

ve tüketiciye ücretli veya ücretsiz olarak sağlanamaz. 

 

b) Uzaktan Satışlarda Uygulama 

 

Uzaktan / mesafeli / online satış işlemi gerçekleştiren tüm firmaların 31 Mart 2019 tarihine kadar 

alternatif taşıma ekipmanı temin etmesi zorunludur. Bu süre dahilinde ve sonrasında kullanıcı veya 

tüketiciye plastik poşet isteyip istemediği sorulacak ve tüketici tarafından plastik poşet seçeneği tercih 

edilmesi halinde poşetlerin satışı zorunlu olacaktır. 
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Dolayısı ile, internet üzerinden yapılan alışverişlerde kullanılan plastik poşetler de ücretlendirme 

uygulamasına tabidir. 

c) Plastik Poşetlerin Satış Noktalarıdan Barkodlu Olarak Sunulması  

31.03.2019 tarihinden itibaren plastik poşetlerin barkodsuz satışı mümkün bulunmamakta olup, plastik 

poşet üreticileri satışa tabi plastik poşetleri barkodlu olarak üretmekle yükümlüdür. 

Barkod okuma/tarama/işleme sistemi bulunmayan satış noktaları tarafından bu sistemin kurulumu için 

zorunluluk bulunmamakla birlikte bu satış noktalarında da 31 Mart 2019 tarihinden sonra barkodsuz 

poşet kullanmaması gerekmektedir. Buna mukabil, satış belgelerinde plastik poşet kalemi ve adedi 

gösterilmek amacıyla yazar kasalarda gerekli düzenleme yapılması zorunludur. 

d) Çevreci Slogan ve Sıfır Atık Logosu  

 

31.03.2019 tarihinden itibaren ücrete tabi plastik poşetlerin en az bir yüzeyinde çevreci slogan ve sıfır 

atık kullanımı zorunlu olup, poşetlerin diğer yüzeylerinde de çevreci slogan ve sıfır atık logosu 

kullanılması isteğe bağlıdır. 

 

 Plastik poşetlerde yer alan satış noktalarının marka ve logoları bulunduğu yüzey (sap ve 

körükler hariç) alanının %20’sini geçmemelidir.  

 Gıda Hijyeni ve ilaç taşıma amaçlı ücretsiz olarak verilebilecek özellikteki plastik poşetler 

üzerinde de çevreci slogan ve sıfır atık logosu kullanımı tavsiye edilmekle birlikte zorunluluk 

bulunmamaktadır. 

 Sıfır Atık logosu Bakanlık web sayfasından temin edilen haliyle veya poşet rengine bağlı 

olarak görünür olması şartıyla tek renk olarak kullanılmalıdır. 

e) Çift Kat Kalınlığı 40 Mikron ve Üzerinde Olmalıdır  

 

31.03.2019 tarihinden itibaren düzenleme kapsamında ücretli olarak verilmesi gereken plastik 

poşetlerin çift kat kalınlığının 40 mikron ve üzerinde olması zorunlu bulunmaktadır. Buna göre; 

 

Poşet Ebadı Kullanım Alanı 

15 mikron ve altında olan poşetler - Sadece eczanelerde ilaç taşıma ve 

- Satış noktalarında gıda hijyeni  

amacı ile kullanılabilecektir. 

15 mikron – 40 mikron arasındaki 

plastik poşetler 

Satış noktalarında tüketicilere mal veya 

ürünleri taşıma amacıyla temin 

edilemeyecektir. 

40 mikron ve üzerindeki tüm plastik 

poşetler 

Satış noktalarında tüketicilere mal veya 

ürünleri taşıma amacıyla temin edilmesi 

halinde ücretlendirmeye tabi tutulacaktır. 

 

Plastik poşetlerin kalınlıklarının tespitinde %10’luk sapma oranı tolerans payı olarak kabul edilecektir. 
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f. Plastik Poşete İkame Olarak Başka Materyallerden Üretilen Poşetler 

 

Yapılan düzenleme sadece plastik poşetlerin ücretlendirilmesine yönelik olup plastik dışında olan, 

kağıt, karton, tekstil v.b. malzemelerden imal edilmiş taşıma torbaları, poşetler için ücretlendirme 

yapılmayacaktır. Dolayısı ile satış noktaları plastik poşetten tamamen vazgeçerek plastik poşete ikame 

olarak başka materyallerden üretilen (kağıt, karton, tekstil v.b.) taşıma ekipmanlarına geçebilir ve bu 

taşıma ekipmanlarını promosyon ve kampanyalar dahilinde kullanıcıya ve tüketiciye ücretsiz olarak 

sağlayabilirler. 

 

Plastik poşetten tamamen vazgeçerek başka materyallerden üretilen poşete geçen satış noktalarının 

herhangi bir bildirimde bulunmasına gerek bulunmamaktadır. Satış noktaları, eğer 1 Ocak 2019’dan 

itibaren bir müddet plastik poşet satışı gerçekleştirdiler ise faaliyet gösterdikleri aylara ilişkin 

bildirimlerini Bildirim sistemi üzerinden yapmakla yükümlüdürler. Stoklarında plastik poşet kalmayan 

ve plastik poşet alımı olmayan satış noktalarının beyan yapmalarına gerek olmamakla birlikte olası 

inceleme ve denetimlerde Bakanlık kayıtları esas alınacaktır. 

 

D. ÜRETİCİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 

Üreticiler  

 

 “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında kalan yükümlülükleri saklı kalmak 

koşuluyla üretmiş/ithal etmiş oldukları satışa tabi tüm plastik poşetlere ilişkin olarak, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen çevrim içi programa kayıt olmak ve gerekli bilgileri 

sisteme girmekle,  

 Satışa tabi tüm plastik poşetleri barkodlu olarak üretmekle  

 

yükümlüdür. 

 

E. SATIŞ NOKTALARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 

Satış noktaları, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında kalan yükümlülükleri saklı 

kalmak koşuluyla; 

 

 01.01.2019 tarihinden itibaren plastik poşetleri ücretsiz vermemekle ve tahsil edilen ücretleri 

satış belgelerinde adet bazlı göstermekle, 

 Söz konusu plastik poşetleri boyutuna ve muhteviyatına bakılmaksızın 25 kuruştan satmakla, 

 Plastik poşet ücretlerini satış noktasının en az bir yerinde, kullanıcı ve tüketicilerin rahatlıkla 

görebileceği bir duyuru ile ilan etmekle, 

 Bilgi sistemine kayıt olmak, gerekli bilgi ve belgeleri bu sisteme yüklemekle, 

 Plastik poşet satışlarına ilişkin beyanname vermek ve bu beyanname üzerinden belirlenecek 

tutarı ödemekle 

 

yükümlüdür. 
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II. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN DÜZENLEMELER 

 

7166 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun Ek 11 inci maddesinde yapılan 

değişikliğe göre beyannameler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından değil, Gelir İdaresi Başkanlığı 

tarafından alınacaktır. Beyannamelerin elektronik ortamda Beyanname Düzenleme Programı aracılığı 

ile gönderilmesi 01.04.2019 tarihinden itibaren başlamıştır. 

 

Konu ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından 04.04.2019 

tarih 30735 sayılı Resmi Gazetede “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra 

No:1)” yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ uyarınca; 

 

a) Mükellefler 

 

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin elektronik ortamda beyan edilmesi zorunlul olup, gelir 

veya kurumlar Vergisi mükellefi olsun olmasın tüm satış noktaları Geri Kazanım Katılım Payı 

mükellefidir ve beyannamelerini elektronik ortamda vermek zorundadır.  

 

b) Beyannamenin Verileceği Vergi Dairesi 

 

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin verileceği yetkili vergi dairesi; 

 

 Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu, 

 Gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişiler için yerleşim yer 

adresinin bulunduğu, gerçek kişiler dışında kalanlar için ise kanuni merkezi/işyerinin olduğu, 

yer vergi dairesi olarak belirlenmiştir. 

 

c) Beyan ve Ödeme Dönemi 

 

Geri Kazanım Katılım Payı beyannamesi vermek zorunda olan mükelleflerin beyan dönemleri; 

 

- Kurumlar vergisi mükellefleri için aylık, 

- Diğer mükellefler için ise 3 aylık, 

 

olarak belirlenmiş olup, beyannameler plastik poşet satışının yapıldığı beyan dönemini takip eden ayın 

24 üncü günü bitimine kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda verilecektir.  

 

Tahakkuk eden geri kazanım katılım payı, beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar, vergi dairesi 

veznelerine, PTT işyerlerine, anlaşmalı bankalara ödenebileceği gibi, Gelir İdaresi Başkanlığı internet 

adres www.gib.gov.tr üzerinden banka kartı ve banka hesabından havale yöntemi ile de 

ödenebilecektir. 

 

Süresinde beyan edilen ancak ayın sonuna kadar ödenmeyen geri kazanım katılım payları 6183 sayılı 

Kanun hükümlerine göre gecikme zammı tatbik edilmek suretiyle tahsil edilir ve süresinde beyan 

edilmekle birlikte ödenmeyen geri kazanım katılım payları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile paylaşılır. 

 

http://www.gib.gov.tr/
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d) 2019/Ocak-Şubat-Mart Dönemlerine Ait Beyanname 

 

2019/Ocak-Şubat-Mart dönemleri için mükellefler tarafından her ay ayrı satırda gösterilmek koşuluyla 

tek beyanname verilecek ve tek tahakkuk fişi alınacaktır. Bu 3 ay içinde bilgi olmayan ay 

yazılmayacaktır. 

 

e) Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Beyanname Vermiş Olanlar 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından konu hakkında yayımlanan duyuru gereği; Geri Kazanım 

Katılım Payı Beyannamesi vermesi gereken gerçek veya tüzel kişiler tarafından Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığına verilen Ocak/2019 dönemine ait beyannamelere tahakkuk fişi kesilmemiş olması nedeni 

ile söz konusu dönem için Gelir İdaresi Başkanlığına yeniden beyanname verilecektir. 

 

f) Dönem İçinde Plastik Poşet Satışı Bulunmaması 

 

Mükellefler tarafından beyan dönemi içerisinde plastik poşet satışı yapılmamış olsa dahi Geri Kazanım 

Katılım Payı beyannamesi “Beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneği 

işaretlenerek gönderilecektir. 

 

g) Beyannamelerin Gönderilmesi 

 

Beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını taşıyan mükellefler ile gelir veya 

kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayan geri kazanım katılım payı beyannamesi mükellefleri Geri 

Kazanım Katılım Payı beyannamesini kendileri elektronik ortamda gönderebilecektir. Bu mükellefler 

beyanname göndermek üzere kullanıcı kodu, parola ve şifreleri bulunmaması halinde beyannameyi 

kendileri gönderebilmek için yetkili vergi dairesine müracat ederek kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini 

almak zorundadır 

 

Ayrıca söz konusu beyannameler mükellefler ile arasında aracılık ve sorumluluk sözleşmeleri bulunan 

meslek mensupları tarafından da gönderilebilecektir. 

 

h) Mükellefiyet Açılması veya Kapatılması 

 

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi vermek üzere mükellefler adına resen mükellefiyet 

açılmamakta olup, mükellefin beyanname verdiği dönemde mükellefiyet otomatik olarak Gelir İdaresi 

tarafından ilgili vergi dairesinde açılmaktadır. 

 

Beyanname vermesi nedeni ile vergi dairesinde mükellefiyet açılan gerçek ve tüzel kişilerin 

mükellefiyetlerini kapatmak istemeleri halinde bağlı bulundukları vergi dairesine müracaat etmeleri ve 

bu vergi türünden mükellefiyetlerini kapatmaları gerekmektedir. 
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ı) Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Süresinde Beyan Edilmediğinin veya Eksik 

Beyan Edildiğinin Tespiti 

 

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.  

 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. 

 

i) Süresinden Sonra Verilen Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi 

 

 Gerri 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 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. 

 

j) Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesine İlişkin Düzeltme Beyannamesi 

 

 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. 
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 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. 

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

 

 

    Saygılarımızla, 

        Celal Şen 

Yeminli Mali Müşavir 
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