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31.12.2019 4.MÜKERRRER RESMİ GAZETEDE YÜRÜRLÜĞE GİREN GERİ 
KAZANIM KATILIM PAYINA İLİŞKİN YÖNETMELİK İLE: 
Daha önce poşetlerden alınmaya başlanan katılım payı 01.01.2020 den 
itibaren listede yer alan diğer ürünler (lastik, akü, piller, madeni yağ, 

bitkisel yağ, ilaç, elektrik ve elektronik eşya, ambalaj-plastik, metal, 
kompozit, cam, ahşap) içinde başladı. 
 

1.Kimler Sorumlu  olacak?: 
 >Lastik, akü, pil, madeni ve bitkisel yağlar, elektrikli ve elektronik eşya, ilaç ile kağıt, 

karton, plastik,cam içecek ambalaj piyasaya sürenler/ithalatçılar 

 >Plastik Poşet için satış noktaları 

2.Sorumluluklar neler olacak? 
 >Geri kazanım katılım payına tabi ürünleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bildirmek 

 >Geri kazanım katılım payını beyan etmek ve ödemek (Geri kazanım katılım payının 

ödeme işlemleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen esaslara göre 
uygulanacaktır) 

 >Gerekli görülmesi halinde bildirim ve beyanların yeminli mali müşavirlere inceltmek ve 

doğrulatmak veya bağımsız denetim kuruluşlarına inceletilmesini sağlamak ve 
inceleme/sonuç/değerlendirme raporlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunmak 

 >Verileri en az beş yıl süre ile saklamak 

 >Geri kazanım katılım payı miktarı 50.000 Türk Lirası’ndan fazla olması halinde bildirim 
ve beyannamelerine esas verilerin çevre görevlisi tarafından incelenip onaylanmasını 
sağlamak 

 >Geri kazanım katılım payına tabi olmayan bir ürünün ithalatı sırasında bu geri kazanım 
katılım payına tabi bir ürünün de ithalinin gerçekleştirilmesi halinde geri kazanım katılım 
paylarını ayrıca beyan etmek ve ödemek 

 >Ürünlerin tedarik amaçlı üretilmesi halinde üreticilere bu ürünler için geri kazanım 
katılım payı yükümlülüğü oluşmaktadır. Tedarikçilerden temin edilen ürünlere kendi adını, 
ticarî markasını veya ayırt edici işaretini koymak ve kendini üretici/piyasaya süren olarak 
tanıtmak sureti ile piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişilerden geri kazanım katılım 
payı alınır. 
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3.İstisnaları varmıdır? 

 >Depozito sistemi uygulayan, piyasaya süren/ithalatçıların depozitolu olarak piyasaya 
sürdükleri ürünleri için depozito uygulanan miktar açısından geri kazanım katılım payı 
uygulanmayacaktır. 

 >Piyasaya arz edilecek araçlar ile elektrikli ve elektronik eşyaların üretiminde orijinal 
eşya/parça olarak kullanılan ve geri kazanım katılım payına tabi ürünler için araç ile 
elektrikli ve elektronik eşyayı piyasaya sürenler tarafından beyan yapılır ancak bu 
ürünlerden geri kazanım katılım payı tahsil edilmeyecektir. 

 >Geri kazanım katılım payına tabi olan ürünlerden ambalajlı olarak piyasaya sürenlerin 
birincil (satış)ambalajları için beyan yapılır ancak bu ambalajlar için geri kazanım katılım 
payı tahsil edilmeyecektir. 

 >Bitkisel yağ ve madeni yağların geri kazanım katılım payına tabi 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 edilmeyecektir. 

4.Yaptırımlar nelerdir? 
 >Geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere katılım payı tutarının %20 

fazlası idari para cezası olarak verilir. 

 >Plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı 
satış alanının her metre karesi için 15,16 Türk lirası idari para cezası verilir. 

 >Bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 18.037 TL (2019 yılı için) 
Türk Lirası idarî para cezası verilir. Cezaların verilmesini gerektiren fiillerin işlenmesinden 
itibaren üç yıl içinde birinci tekrarında bir kat, ikinci ve müteakip tekrarında iki kat 
artırılarak verilir. 

 5.Beyan tarihi ve ödeme vadesi nedir? 

 >Halen yürürlükte olan “GKKP beyannamesi” ; kurumlar vergisi mükellefleri için aylık 
olarak takip eden ayın 24.günü akşamına kadar verilip ayın son gününe kadarda 
ödenebilecektir. 

 Dolayısı ile poşet dışındakiler için ilk defa ocak 2020 ayı için 24.02.2020 tarihine kadar 
beyan edilip 28.02.2020 tarihine kadar ödenmesi gerekir. 
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(1) SAYILI LİSTE 

AŞAĞIDAKİ GERİ KAZANIM KATILIM PAYI TUTARI(1)>2019 yılı için olup 2020 YILI 
Geri dönüşüm katkı payına yüzde 22,58 zam yapılması bekleniyor zira: Bu listede yer 
alan tutarlar takvim yılı başından geçerli olmak üzere her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 
tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve 
ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu şekilde hesaplanan tutarların %5’ini 
aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, bu suretle tespit edilen tutarları yarısına kadar 
artırmaya veya indirmeye yetkilidir. 

 

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 

 

––––––––––––––––– 

(1)   29/11/2018 tarihli ve 7153 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde “bu Kanuna ekli (1) sayılı liste” ibaresinin yer alması nedeniyle buraya 

işlenmiştir. 
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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 

 

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   
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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 

 

 
 
 
 
 
 



İLGİLİ KANUN MADDESİ: 
İş sayılır. Geri kazanım katılım payı Ek Madde 11- (Ek:29/11/2018-7153/8 md.) Yurt içinde piyasaya 
arz edilen bu Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer 
ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan bu listede belirtilen tutarda geri kazanım katılım 
payı tahsil edilir. Bu listedeki ürünlerden herhangi birinin piyasaya arzının, farklı bir ürünün, 
malzemenin veya eşyanın ithalatı ile birlikte gerçekleşmesi halinde geri kazanım katılım payı 
ithalatçıdan tahsil edilir. Bu listede yer alan tutarlar takvim yılı başından geçerli olmak üzere her yıl bir 
önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci 
maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. 
Bu şekilde hesaplanan tutarların %5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, bu suretle 
tespit edilen tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir. (Değişik fıkra:21/2/2019-
7166/3 md.) Geri kazanım katılım payları ürünün piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği tarihi takip eden 
ayın yirmi dördüncü günü sonuna kadar ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu 
vergi dairesine, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından ise Gelir İdaresi 
Başkanlığı tarafından belirlenecek vergi dairesine beyan edilerek aynı ayın sonuna kadar ödenir. 
Katılım payının süresinde beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin tespiti halinde beyan 
edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının bir ay içinde ödenmesi gerektiği ilgiliye tebliğ edilir. 
Süresinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının beyan edilmesi gereken son 
günden ödendiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı oranında faiz uygulanarak aynı 
Kanuna göre tahsil edilir. Bu madde kapsamında tahsil edilen tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilir. 
(Ek fıkra:21/2/2019-7166/3 md.) Hazine ve Maliye Bakanlığı, geri kazanım katılım payının beyan ve 
ödeme sürelerini kanuni süresinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye 
yetkilidir. (Ek fıkra:21/2/2019-7166/3 md.) Geri kazanım katılım payı beyannamelerinin verilme 
sürelerini; kapsama girenlerin sektörleri, gayrisafi iş hasılatları, istihdam edilen işçi sayıları dikkate 
alınarak il ve ilçe sınırları itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte aylık, üç aylık veya altı aylık dönemler halinde 
tespit etmeye; beyannamelerin şekil, içerik ve eklerini belirlemeye, beyannamelerin elektronik 
ortamda gönderilmesine zorunluluk getirmeye, bu beyannamelerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel 
kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususunda izin vermeye, bu kişileri aracı kılmaya veya zorunlu 
tutmaya ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye, Bakanlığın görüşünü alarak, Hazine ve 
Maliye Bakanlığı yetkilidir. Ülkenin tamamında Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda depozito 
sistemi uygulayan, piyasaya süren/ithalatçı, depozitolu olarak piyasaya sürdükleri ürünler için bu 
maddenin birinci fıkrasından muaf tutulur. Muafiyet uygulamasında depozito uygulanan miktar esas 
alınır. Muafiyet uygulanmasına ilişkin esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir. Depozito 
Ek Madde 12- (Ek:29/11/2018-7153/8 md.) Çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla Bakanlık, 
belirleyeceği ambalajlar için depozito uygulamasını 1/1/2021 tarihinden itibaren zorunlu tutar. Bu 
doğrultuda, depozito kapsamındaki ambalajlı ürünlerin satışını gerçekleştiren satış noktaları depozito 
uygulaması toplama sistemine katılım sağlamakla yükümlüdür. Depozito sisteminin uygulanmasına 
yönelik usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Poşet ücreti Ek Madde 13- 
(Ek:29/11/2018-7153/8 md.) Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre 
kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret 
karşılığı verilir. Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Bakanlıkça oluşturulacak 
komisyon aracılığı ile belirlenir ve her yıl için güncellenir. 
 
SORU-CEVAP 
Tarih : 26.06.2019 
Soru : 
24.06.2019 DA VERİLMESİ GEREKEN POŞET BEYANNAMESİNİ(GERİ KAZANIM KATILIM PAYI) 
26.06.2019 TARİHİNDE KSS OLARAK VERDİM.SİSTEM HERHANGİ İHBARNAME VEYA CEZA 
KESMEDİ.CEZA DURUMU SONRADAN MI OLUR NE KADAR OLUR? 
Cevap : 



POŞET BEYANNAMESİ İÇİN GİB CEZA UYGULAMAZ.CEZAYI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 
KESER SÜRESİNDEN SONRA VERİLEN POŞET BEYANNAMESİ: 1) - Geri 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. 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. CEZA UYGULAMASI: Plastik poşetler, 
uzaktan satışlar da dahil olmak üzere satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücretsiz 
verilmemesi, ücretsiz temine imkan verecek herhangi bir promosyona veya kampanyaya dahil 
edilememesi gerekmektedir. Plastik poşet satıcıları Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen 25 
Kuruşun altında bir ücretle poşeti satması yasaklanmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlileri 
yapılacak izleme, kontroller ve/veya denetimler sırasında; Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesine 
ilişkin fiillerin 2872 sayılı Kanun gereğince idari para cezası gerektirmesi hâlinde; Bildirim ve beyan 
yükümlülüğünü zamanında ve/veya tam olarak yerine getirmediği tespit edilenlere 2872 sayılı 
Kanunun 20 nci maddesinin (g) bendi uyarınca 2019 yılında 18.037.-TL idarî para cezası,2872 sayılı 
Kanunun 20 nci maddesinin (z) bendi uyarınca 2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesine aykırı olarak 
geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere katılım payı tutarının %20 fazlası idari para 
cezası,Plastik poşetleri ücretsiz verdiği, promosyona ve/veya kampanyaya tabi tuttuğu tespit 
edilenlere 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (z) bendinin (bb) alt bendi uyarınca depo alanı hariç 
kapalı satış alanının her metrekaresi için 10.-TL idari para cezası,uygulanır. Öte yandan, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı Bilgi Sistemine bildirim ve beyanlarda yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar 
hakkında 2872 sayılı Kanunun 26 nci maddesi uyarınca 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılmak üzere Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunacaktır. Yanlış ve yanıltıcı 
belge düzenleyenler ve kullananlar hakkında ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun belgede 
sahtecilik suçuna ilişkin hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda 
bulunacaktır. 
 
Tarih : 30.05.2019 
Soru : 
İYİ GÜNLER BU AY 24 MAYIS DA VERİLMESİ GEREKEN POŞET BEYANNAMESİNİ VERMEYİ UNUTMUŞ 
BULUNMAKYAYIZ. BOŞ OLARAK BEYANNAMENİN SÜRESİNDE VERİLMEMESİNİN CEZASI NEDİR 
BİLGİLENDİREBİLİRMİSİNZ LÜTFEN İYİ ÇALIŞMALAR 
 
 
Cevap : 
SÜRESİNDEN SONRA VERİLEN POŞET BEYANNAMESİ: 1) - Geri 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. 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. POŞET BEYANNAMESİNE İLİŞKİN DÜZELTME BEYANNAMESİ: 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 işlemler yukarıdaki Süresinden 
Sonra Verilen Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Bölümünde yer alan hükümlere göre işlem 
yapılması gerekmektedir. 4) 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. 
CEZA UYGULAMASI: Plastik poşetler, uzaktan satışlar da dahil olmak üzere satış noktalarında 
kullanıcıya veya tüketiciye ücretsiz verilmemesi, ücretsiz temine imkan verecek herhangi bir 
promosyona veya kampanyaya dahil edilememesi gerekmektedir. Plastik poşet satıcıları Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığınca belirlenen 25 Kuruşun altında bir ücretle poşeti satması yasaklanmıştır. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı görevlileri yapılacak izleme, kontroller ve/veya denetimler sırasında; Geri 
Kazanım Katılım Payı Beyannamesine ilişkin fiillerin 2872 sayılı Kanun gereğince idari para cezası 
gerektirmesi hâlinde; Bildirim ve beyan yükümlülüğünü zamanında ve/veya tam olarak yerine 
getirmediği tespit edilenlere 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (g) bendi uyarınca 2019 yılında 
18.037.-TL idarî para cezası,2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (z) bendi uyarınca 2872 sayılı 
Kanunun ek 11 inci maddesine aykırı olarak geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere 
katılım payı tutarının %20 fazlası idari para cezası,Plastik poşetleri ücretsiz verdiği, promosyona 
ve/veya kampanyaya tabi tuttuğu tespit edilenlere 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (z) 
bendinin (bb) alt bendi uyarınca depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 10.-TL idari 
para cezası,uygulanır. Öte yandan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bilgi Sistemine bildirim ve beyanlarda 
yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında 2872 sayılı Kanunun 26 nci maddesi uyarınca 6 aydan 
1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmak üzere Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda 
bulunacaktır. Yanlış ve yanıltıcı belge düzenleyenler ve kullananlar hakkında ayrıca 5237 sayılı Türk 
Ceza Kanununun belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet 
Savcılıklarına suç duyurusunda bulunacaktır. 


