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SİRKÜLER NO:2020/10 

 

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATİNE! 

I- Ocak 2020 Dönemine Ait Ambalaj Malzemeleri, Lastik, Akü, Pil,  Yağ, 

Elektrikli Eşyalar İçin Geri Kazanım Katkı Payı Beyannameleri 02.03.2020 

Tarihine Kadar Verilecektir 

          7153 sayılı Kanun’la Çevre Kanunu’na eklenen ek 11. maddeyle “Geri kazanım katılım 

payı” hayatımıza girmiş ve akabinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Plastik 

Poşetler için yayımlanan Plastik Poşetlerin Ücretlendirmesine İlişkin Usul ve Esaslar 

kapsamında verilecek olan Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Beyannamesi 01.01.2019 

tarihinden geçerli olmak üzere Nisan 2019 tarihi itibariyle uygulamaya açılmıştı.  

 

04.04.2019 tarihli “1 Sıra No’lu Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel 

Tebliği” ile Çevre Kanunu’na ekli 1 sayılı listede yer alan ürünlerden sadece plastik poşetler 

için ödenecek GEKAP beyan ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar düzenlenmişti. Daha 

sonrasında, 31.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Geri Kazanım Katılım Payına 

İlişkin Yönetmelik" ile  GEKAP alınmasına ilişkin uygulamaya 01.01.2020 tarihinden 

geçerli olmak üzere plastik poşet dışında   lastik, akü, piller, madeni yağ, bitkisel yağ, ilaç, 

elektrik ve elektronik eşya, ambalaj-plastik, metal, kompozit, cam, ahşap gibi ürünler için de 

geçilmiştir.   

 

07.02.2020 tarihli ve 34658 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Oluru ile bu 

yönetmeliğinin uygulanmasına dair usul ve esasları düzenlenmiştir. Yayınlanan bu usul ve 

esaslar ile geri kazanım katılım payı uygulaması kapsamındaki ürünlerin tanımlanması, iş ve 

işlemler örneklerle açıklanmıştır. GEKAP uygulamalarına yönelik beyan ve ödeme işlemleri 

ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar uyarınca 

gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 05/02/2020 tarihli 

GEKAP beyan ve ödeme işlemlerine ilişkin duyurusunda; Çevre Kanunu’nun Ek-1 sayılı 

listesinde yer alan ürünlerden plastik poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için 

piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan tahsil edilecek geri kazanım katılım paylarının 

belirlenmesine, beyan edilmesine yönelik olarak gerçek ve tüzel kişiler tarafından verilecek 

GEKAP Beyannamesinin güncellendiği,  beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin 

güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları 

ve buradan GEKAP beyannamelerini vermeleri gerekmektedir. 

           05.02.2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2 sıra Nolu GEKAP tebliği ile yapılan 

değişiklik ile kurumlar vergisi mükellefleri için aylık, diğerleri için üç aylık olan beyan 

dönemlerinde değişiklik yapılmamış,  plastik poşetin satışının yapıldığı ve diğer ürünler için 

piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği beyan dönemini takip eden ayın son günü (Ocak/2020 

dönemine ilişkin 02.03.2020 tarihinde gönderilecektir)  saat 23.59 olarak değiştirilmiş 

ödeme ise değişiklikten önce olduğu gibi beyanın yapıldığı ayın sonuna kadar 
yapılacaktır. GEKAP Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi içerisinde 

Çevre Kanununa ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetlerin satışını diğer 

ürünlerin ise piyasa arzını/ithalini yapmamış olsalar dahi GEKAP Beyannamesini “Beyan 
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edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek gönderecektir. 

Üç aylık beyan dönemleri hâlinde verilecek GEKAP Beyannamelerinde, aylık dönemlere 

ilişkin bilgilerin ayrı ayrı gösterilmesi gerekmektedir.        

  II- GEKAP Kapsamındaki Ürünler Ve 2020 Yılında Uygulanacak GEKAP Tutarları  

    Çevre Kanunu’nun Ek-1 sayılı listesine konu olan ürünlerin piyasa arz edilmesi ve ithalatı 

halinde GEKAP yükümlülüğü doğmaktadır. İçecek tanımına uyan ürünlerin ambalajlarından 

alınacak GEKAP’ın hesabında; içecek ambalajı tanımına uyan ambalajlar “adet” olarak, bu 

tanım kapsamı dışında kalan diğer ambalajlar (ahşap ambalaj hariç olmak üzere) ise “kg” 

olarak tanımlanmıştır. Buna göre 2020 yılında geçerli GEKAP tutarları 25.01.2020 tarihli 

Resmi Gazete’de yayımlanan 2063 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile aşağıdaki şekilde 

belirlenmiştir.  

2872 Sayılı  Çevre Kanunu Ek-1 sayılı Liste: 

Ürün Cinsi Tutar 

Plastik poşet (Plastik alışveriş torbaları) 2019 yılı tutarı 15  

kr/adettir. 

18  kr/adettir 

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 

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  

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 
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Ürün Cinsi Kg Başı 

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  

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  

KAĞIT 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 

III- İstisnalar 

         Depozito sistemi uygulayan, piyasaya süren/ithalatçıların depozitolu olarak piyasaya 

sürdükleri ürünleri için depozito uygulanan miktar açısından geri kazanım katılım payı 

uygulanmayacaktır. Ayrıca ihracatta kullanılan mallar için kullanılan ambalaj 

malzemeleri GEKAP kapsamında değildir. 

 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 yapılacak; ancak bu 

ürünlerden geri kazanım katılım payı tahsil edilmeyecektir.  

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 yapılacak; ancak hammadde olarak 

kullanılan bu ürünlerden geri kazanım katılım payı tahsil edilmeyecektir.  
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Yönetmelik kapsamında yer alıp geri kazanım katılım payına tabi olan ürünlerden 

birincil ambalajları için imalatçıları tarafından beyan yapılacak ancak bu ambalajlar için 

geri kazanım katılım payı ödenmeyecektir.   

IV- Piyasaya Arz Edenlerin Sorumlulukları  

        Yönetmelik kapsamındaki ürünleri piyasaya sürenler/ithalatçılar ve satış noktaları; 

 1) Piyasaya arz etmiş oldukları ürünleri Kanunun ekli (1) sayılı listesi kapsamında 

sınıflandırarak, adet ve/veya ağırlık olarak tanımlayıp kayıt altına almakla,  

2) Kapsamdaki ürünlere ilişkin geri kazanım katılım paylarını Kanunun ek-1 sayılı 

listesinde verilen ve her yıl güncellenerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca (Bakanlıkça) ilan 

edilen birim ücretler üzerinden ödemekle,  

3) Geri kazanım katılım paylarına ilişkin beyan ve ödeme işlemlerini Hazine ve 

Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen esaslara göre yerine getirmekle, 

 4) Plastik poşetlerin özellikleri, ücretleri, satışı, beyanı, geri kazanım katılım payı 

tahsili ile birlikte izleme, kontrol ve denetim işlemlerine yönelik Bakanlıkça belirlenen usul 

ve esaslara uymakla, 

 5) Yönetmelik kapsamında yer almayan bir ürünün ithalatı sırasında bu Yönetmeliğe 

tabi bir ürünün de ithalinin gerçekleştirilmesi halinde GEKAP ayrıca beyan etmek ve 

ödemekle, 

 6) Bu Yönetmelik kapsamında piyasaya arz edilen ürünlere ilişkin bilgi ve belgeleri 

Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde Bakanlığa sunmakla, 

 7) Atık Yönetimi Yönetmeliği ile genişletilmiş üretici sorumluluğu kapsamında 

tanımlanmış olan ürün ve malzemelere yönelik yükümlülüklerini bu ürünlerin ilgili mevzuat 

uyarınca ayrıca yerine getirmekle yükümlüdür 

V- Yaptırım  

      Söz konusu yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında Çevre 

Kanunu’nda öngörülen fiillere ilişkin müeyyideler uygulanacak olup buna göre Kanunun 20/z 

maddesi uyarınca, GEKAP ödemediği tespit edilenlere katılım payı tutarının %20 fazlası 

kadar idari para cezası kesilecek ve ayrıca 6183 sayılı Kanunun 51. maddesine göre 

hesaplanacak gecikme zammı oranında gecikme faizi alınacaktır. Ayrıca Kanun’un 12. 

maddesi uyarınca bilgi ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere ise 22.109.-TL 

idarî para cezası kesilecektir.  

  Daha fazla bilgi için Müşavirliğimize başvurunuz.  

Saygılarımızla..                                                                                            

                                                                                      KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 

A.Ş. 


