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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 (Sıra No: 2) 

ile Çevre Kanununa ekli (1) sayılı listede yer alan plastik poşetler dışındaki diğer ürünler için 

ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 

 

Daha önce yayımlanan 4 Nisan 2019 tarihli “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel 

Tebliği”(Sıra No 1)’de yalnızca plastik poşetler için ödenecek geri kazanım katılım payının 

beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar yer almaktaydı. Yapılan değişiklik ile Geri Kazanım 

Katılım Payına tabi diğer ürünler de (lastik, akü, piller, madeni yağ, bitkisel yağ, ilaç, elektrik 

ve elektronik eşya, ambalaj-plastik, metal, kompozit, cam, ahşap vb. ürünler) kapsama 

alınmıştır.  

 

Söz konusu tebliğ 05.02.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin, 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. 

 

2872 Sayılı Kanun'un Ek-1 sayılı listesinde yer alan diğer ürünler için ilk defa beyanda 

bulunacak mükellefler, 29.02.2020 tarihi Cumartesiye denk geldiğinden dolayı Beyannameyi 

02.03.2020 Pazartesi günü saat 23.59’a kadar verecektir. Beyanname vermesi gereken tüm 

mükelleflerin 04.02.2020 tarihinde güncellenen Beyanname Düzenleme Programını (BDP) 

indirip güncellemeleri gerekmektedir. 

 

Ayrıca beyannamenin düzenlenmesi ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayımladığı 

 Geri Kazanım Katılım Payı Kılavuzuna bu bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz. 

 

Söz konusu Tebliğe bu bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz. 

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan dolayı tereddüt edilen bir husus bulunması halinde işlem 

tesis etmeden önce tarafımıza bilgi verilmesini rica eder, yalnızca sirkülerdeki açıklamalar dayanak 

gösterilmek suretiyle yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan şirketimizin sorumlu 

olmayacağını hatırlatmak isteriz. Soru, görüş, eleştiri ve önerilerinizi vergi@universalpartners.com.tr 

adresine gönderebilirsiniz. 

https://ebeyanname.gib.gov.tr/GEKAP_klavuz.docx
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/02/20200205-5.htm

