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Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik kapsamında birtakım hususlarla ilgili 
görüş  talebinin yer aldığı  ilgide kayıtlı  yazı  değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza 

gönderilmiştir. 
Bilindiği üzere, 31/12/2019 tarihli ve 30995 (4. Mükerrer) sayılı  Resmi Gazete'de 

yayımlanarak 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe giren Geri Kazanım Katı lım Payına İlişkin 
Yönetmeliğin kapsamının belirlendiği 2'nci maddesinin birinci fıkrasında geri kazanım katılım 

payı  uygulamasının yurt içinde piyasaya arz edilen 2872 sayı lı  Çevre Kanunu ek-1 sayı lı  
listesinde yer alan ürünleri kapsayacağı  belirtilmiştir. Bakanlığımızca 7/2/2020 tarihli ve 
34658 sayılı  Olur ile yayınlanmış  olan Geri Kazanım Katı lım Payına İlişkin Yönetmeliğin 
Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda ise adı  geçen Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin 
tanımlayıcı  ve açıklayıcı  hususlar belirlenmiştir. Bahse konu Usul ve Esaslar 29/6/2020 tarihli 
ve 132882 sayılı  ve 23/7/2020 tarihli ve 155226 sayılı  Olurlar ile güncellenmiştir. 

Bu çerçevede, ilgi yazıda yer verilen hususlarla ilgili olarak Geri Kazanım Katılım 
Payına İlişkin Yönetmelik ve Geri Kazanım Katı lım Payına İlişkin Yönetmeliğin 
Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar çerçevesinde yapılan değerlendirmeler yazımız ekinde 
yer almaktadır. 
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Soru-1 Elektrik pano üretimi yapıyoruz. Sevk yaparken streç filme sarıyoruz. Ayrıca 
şirkette kullandığımız 11 araç var. Personel çayı  karton bardakta içiyor. Bunlar için GEKAP 
bildirimi ve ödemesi yapacak mıyız? 

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve 
Esaslann üçüncü bölümü altında yer alan Elektrikli ve elektronik Eşyalar için Geri Kazanım 
Katı lım Payı  Uygulamalan kısmında "Geri Kazanım Katı lım Payına İlişkin Yönetmelikte yer 
alan hususlar esas alınmak sureti ile Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü 
Yönetmeliğinin Ek-1/B listesinde (8.Tıbbi Cihazlar, 9.İzleme ve Kontrol Aletleri ve 10.0tomatlar 
hariç) yer alan ürünler ile aşağıda yapılan açıklamalar kapsamında değerlendirme yapılır" 
hükmün yer verilmiştir. 

Elektrik panolan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğinin Ek-
1/A'sında "izleme ve kontrol aletleri" olarak tanımlı  9 uncu kategorisinde yer almasına rağmen 
yukarıda yer verilen usul ve esaslarda açıklandığı  üzere Geri Kazanım Katı lım Payına İlişkin 
Yönetmelik kapsamında değerlendirilmediğinden anı lan Yönetmelik kapsamında herhangi bir 
yükümlülük bulunmamaktadır. 

Bununla birlikte, yukarıda yer verilen usul ve esaslarm üçüncü bölümündeki Elektrikli ve 
Elektronik Eşyalar İçin Geri Kazanım Katılım Payı  Uygulamaları  kısmında yer verilen 4 üncü 
maddesi bağlamında elektrik panosunun bir bileşeni olan ve Kanunun ek-1 sayılı  listesinde yer 
alan herhangi bir ürün için Geri Kazanım Katılım Payı  Yönetmeliği kapsamındaki 
yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekmektedir. 

Bilindiği üzere, Geri Kazanım Katılım Payına ilişkin Yönetmelik yurt içinde piyasaya 
arz edilen 2872 sayılı  Çevre Kanunu ek-1 sayı lı  listesinde yer alan ürünleri kapsamakta olup 
bahse konu listede yer almayan ürünler geri kazanım katı lım payı  uygulamasına tabi değildir. 

Araçlar, bahse konu Kanunun ek-1 sayı lı  listesinde yer almadığından geri kazanım 
katı lım payı  yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak, anılan Yönetmeliğin yayımlanarak 
yürürlüğe girdiği tarihten sonra ithalat işlemi neticesinde bahse konu araçların alınması  
durumunda ise ithal edilen otomobilin üzerinde bulunan ve Kanunun ek-1 sayılı  listesinde yer 
alan ve orijinal eşya/parça kapsamında kullanılan ürünler için (alcii, lastik, elektrikli ve 
elektronik eşya vb.) Geri Kazanım Katı lım Payına İlişkin Yönetmelik kapsamında beyan yapılır 
ancak geri kazanım katı lım payı  ödenmez. 

Anılan Yönetmeliğin Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci 
maddesinin on ikinci filcrasında "Bu Yönetmelik kapsamında yer alıp geri kazanım katılım payına 
tabi olan ürünlerden ambalajlı  olarak piyasaya sürülenlerin birincil (satış) ambalajlan için beyan 
yapılır ancak bu ambalajlar için geri kazanım katı lım payı  tahsil edilmez. Bu ürünlerin birincil 
ambalajlan haricindeki diğer ambalajlan için geri kazanım katı lım payı  tahsil edilir." hükmü yer 
almaktadı r. Bu çerçevede, piyasaya süren firma tarafından Kanunun ek-1 sayı lı  listesinde yer alıp 
geri kazanım katılım payı  ödenecek ürünlerin birincil ambalajlan için geri kazanım katı lım payı  
beyan edilip ödeme yapılmayacak; birincil ambalajlar haricindeki diğer tüm ambalajları  için ise 
geri kazanım katı lım payı  beyanı  yapılarak ödemesi gerçekleştirilecektir. 

Geri Kazanım Katı lım Payı  ödemesine konu olmayan ürünlerin ise birincil ve diğer 
ambalajlan dahil tüm ambalajlan için piyasaya süren/ithalatçı  tarafından geri kazanım katı lım 
payı  beyan edilerek ödemesi yapı lacaktı r. 

Geri Kazanım Katı lım Payına İ lişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve 
Esaslarda satış  noktası  "Toptan ve/veya perakende olarak mal veya ürün satışını  yapan mağaza, 
market ve benzeri satış  yerlerini ifade etmektedir..." şeklinde açıklanmış  olup tek kullanımlık 
bardak, tabak gibi ürünler içecek/yiyecek satışı  yapan satış  noktalarında içecek/yiyecek 



ürünlerinin müşterilere sunumunda kullanı ldı kları  anda ambalaj görevi görmekte ve ancak bu 
durumda ambalaj vasfı  taşıyarak geri kazanım katı lım payı  uygulamasına tabi olmaktadı r. Konu 
özelinde bu açı klamaya uymayan durumlar için geri kazanım katı lım payı  yükümlülüğü 
bulunmamaktadır. 

Soru-2 Zeytin üretimi yapıp toptan satan firma teneke ya da plastik kaplara koyup 
sattığı  zaman GEKAP'a tabi mi? 

Geri Kazanım Katı lım Payına İlişkin Yönetmelik kapsamında, ürünlerin yurt içinde 
piyasaya sür-inmesi aşamasında kullanı lan Çevre Kanunu ek-1 sayı lı  listesinde yer alan tüm 
ambalajlar için piyasaya süren firmanın Geri Kazanım Katı lım Payına İlişkin Yönetmelik 
kapsamında yükümlülüğü oluşacaktır. 

Soru-3 Börekçi kilo ile kutuya koyup börek verecek, GEKAP'a tabi mi? 

2. soruda yapılan değerlendirme bu soru için de geçerlidir. 

Soru-4 Gıda sos imalatı  yapan işletme plastik ve cam kavanozlara dolum yapıp 
piyasaya satıyor, bunun GEKAP durumu nedir? 

2. soruda yapılan değerlendirme bu soru için de geçerlidir. 

Soru-5 Tabldot yemek üretimi yapıp plastik kaplarda satıyoruz, GEKAP beyanı  nasıl 
olacak? 

2. soruda yapı lan değerlendirme bu soru için de geçerlidir. Ilave olarak, beyan ve ödeme 
işlemleri Hazine ve Maliye Bakanlığı  Gelir idaresi Başkanlığınca yürütülmekte olup, ilgili 
Bakanlık bu konuda Geri Kazanım Katılım Payı  Beyannamesi Genel Tebliğini yayınlamıştır. 

Soru-6 Bizim toptancı  mükelleflerimiz var onlar pilli elektronik oyuncak vb. ürünleri 
satıyor o tür ürünlerde tek tek gekapa dahil oluyor mu? 

Yurt içinde piyasaya arz edilen Çevre Kanunu ek-1 sayı lı  listesinde yer alan ürünler için 
geri kazanım katı lım payına ilişkin beyan ve ödeme yükümlülüğü, bu ürünlerin üreticilerine 
ve/veya ithalatçılarına aittir. Sonraki satışlar geri kazanım katı lım payına tabi değildir. 

Pilli elektronik oyuncak vb. ürünleri satan toptancı  mükellefleriniz bahse konu ürünlerin 
üreticisi/ithalatçısı  olmadıklanndan geri kazanım katılım payına yönelik beyan ve ödeme 
yükümlülükleri bulunmamaktadı r. 

Soru-7 2019 yılında ithalat yapıp elinde elektrik malzemesi bulunan bir firma 2020 
yılında hiç ithalat yapmadı; 1-2019 yılında ithal ettiği ve stoklarında bulunan elektrik 
malzemesi için GEKAP verecek mi? 2-Eğer verecekse elindeki stok bittiğinde Gekaptan muaf 
olur mu? 

Geri Kazanım Payına İlişkin Yönetmelik 1/1/2020 tarihinden itibaren yurt içine arz 
edilen Çevre Kanunu ek-1 sayı lı  listesinde yer alan ürünler için uygulanır. 2019 yı lı  için beyan 
ve ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

Soru-8 GEKAP beyannamesini bütün vergi mükellefleri mi verecek? 

Geri Kazanım Katı lım Payına İlişkin Yönetmelik, yurt içinde piyasaya arz edilen 2872 
sayılı  Çevre Kanunu ek-1 sayı lı  listesinde yer alan ürünleri kapsamakta olup bu ürünlerden 



poşetler için satış  noktalarının, diğer ürünler için piyasaya sürenlerin/ithalatçı ların geri kazanım 

katı lım payına ilişkin beyan ve ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. 

Soru-9 Poşet kullanan mükellefler için veriyordu şimdi hepsi kapsam içine mi alındı? 

Geri Kazanım Katı lım Payına İ lişkin Yönetmelik, yurt içinde piyasaya arz edilen 2872 
sayı lı  Çevre Kanunu ek-1 sayı lı  listesinde yer alan ürünleri kapsamakta olup bu ürünlerden 
poşetler için satış  noktalarının, diğer ürünler için piyasaya sürenlerin/ithalatçı ların geri kazanım 

katılım payına ilişkin beyan ve ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. 

Soru-10 Pamuktan bitkisel yağ  üretiyoruz ve bu yağı; 1) Margarin üretimine 
hammadde olarak veriyoruz. 2) Bisküvi imalatına hammadde olarak satıyoruz. 3) Bitkisel 
yağı  biyodizel yaka kullanımında hammadde olarak satıyoruz bu satışlarımızla ilgili 
hangisinde biz Gekap ödeyeceğiz. Bu satışların tamamını  dökme tankerlerle yapıyoruz. 

1) Geri Kazanım Katı lım Payına İlişkin Yönetmeliğin 5 nci maddesinin 16 ncı  
fıkrasında yer alan "Kanunun ek-1 sayılı  listesinde yer alan ürünlerden bitkisel yağ  ve madeni 

yağların Kanunun ek-I sayılı  listesinde yer alan 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 edilmez" hükmü gereği; üretimi gerçekleştirilen bitkisel yağların, başka bir 
üreticiye bitkisel yağ  üretimi amacıyla tedarikinin gerçekleştirilmesi halinde hammadde 
tedariki yapan üretici tarafından söz konusu ürünler için geri kazanım katı lım beyanı  yapı lır 
ancak geri kazanım katı lım payı  ödenmez. 

2) Geri Kazanım Katı lım Payına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde "bitkisel yağ; 
bitkisel kökenli ve kullanım amacına uygun olarak piyasaya arz edilen yağlar" olarak 
tanımlanmıştır. Bu bağlamda, üretim yöntemi ve kullanım alanlarına bağlı  olmaksızın bitkisel 
yağlar, Geri Kazanım Katı lım Payına İlişkin Yönetmelik kapsamına dâhil olup Yönetmelik 
kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekmektedir. 

Bu kapsamda, tarafınızca üretimi gerçekleştirilen ve anılan Yönetmeliğe tabi olan 
bitkisel yağın bisküvi vb. gıda sektöründe kullanılmasından dolayı  söz konusu ürün için 
piyasaya süren olarak Geri Kazanım katı lım Payına İlişkin Yönetmelikteki beyan ve ödeme 
yükümlülüğünün yerine getirilmesi gerekmektedir. 

3) Geri Kazanım Katı lım Payına İlişkin Yönetmeliğe tabi olan bitkisel yağlann satış  
şekline (ambalajlı  veya dökme) bağlı  olmaksızın bu yağlann Kanunun ek-1 sayılı  listesinde yer 
almayan biyodizel üretimi için kullanımlannda, bitkisel yağlann piyasaya süreni tarafından 
Geri Kazanım Katı lım Payına İlişkin Yönetmelikteki yükümlülüklerin (beyan, ödeme) yerine 
getirilmesi gerekmektedir. Biyodizel üretimini gerçekleştiren gerçek/tüzel kişilerin ise Geri 
Kazanım Katı lım Payına İlişkin Yönetmelik kapsamında bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

Soru-11 Firmamız michelin bayisidir almış  olduğumuz otomobil lastikleri ve madeni 
yağlar için faturalarda gekap payı  faturalandırılmıştır. Bu gekap tutarları  için bizim bir 
beyan yükümlülüğümüz var mıdır? Diğer sorum lastikleri ve madeni yağlar! satarken 
bizlerde gekap payı  tahsil edip beyan edecek miyiz? 

Yurt içinde piyasaya arz edilen Çevre Kanunu ek-1 sayı lı  listesinde yer alan ürünler için 
geri kazanım katı lım payına ilişkin beyan ve ödeme yükümlülüğü bu ürünleri piyasaya arz 
edenlere (piyasaya sürenlere) ve/veya ithal edenlere (ithalatçılara) aittir. Piyasaya sürenin 



belirlenmesinde söz konusu ürünlerin ilk defa piyasada yer alması  için yapı lan piyasaya arz 
faaliyeti esas alınır. Sonraki satışlar geri kazanım katı lım payına tabi değildir. 

Bu bağlamda, otomobil lastiklerinin ve madeni yağların piyasaya süreni ve/veya 
ithalatçısı  olmayıp sadece satış  işlemi gerçekleştirildiğinden dolayı  Geri Kazanım Katı lım 
Payına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde bir yükümlülüğünüz bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan, 2872 sayı lı  Çevre Kanununun ek-1 sayı lı  listesinde yer alan ürünlere 
ilişkin geri kazanım katı lım payı  tutarları nın fatura üzerinde ayrı  bir şekilde gösterilip 
gösterilmeyeceği ile KDV matrahına dâhil edilip edilemeyeceği hususları  Bakanlığımızın yetki, 
görev ve sorumluluk alanında yer almaması  sebebiyle söz konusu konulara yönelik olarak 
Hazine ve Maliye Bakanlığı 'nın görüşünün alınması  gerekmektedir. 

Ayrıca, yukarıda 1. paragrafta belirtilen açıklamada da yer aldığı  üzere geri kazanım 
katı lım payına ilişkin beyan ve ödeme yükümlülüğü Kanunun ek-1 sayı lı  listesinde yer alan bu 
ürünlerin ilk defa piyasada yer alması  durumunda geçerli olup daha sonraki satışlar için geçerli 
değildir. 

Soru-12 Elektrik malzemesi ticareti yapan ya da benzeri ticaret yapan poşet 
kullanmıyorsa yine de boş  da olsa beyan da bulunulacak mı? 

Geri Kazanım Katı lım Payına İlişkin Yönetmelik, yurt içinde piyasaya arz edilen 2872 
sayı lı  Çevre Kanunu ek-1 sayı lı  listesinde yer alan ürünleri kapsamakta olup bu ürünlerden 
poşetler için satış  noktalannın, diğer ürünler için piyasaya sürenlerin/ithalatçılann geri kazanım 
katı lım payına ilişkin beyan ve ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. 

Beyan ve ödeme işlemleri Hazine ve Maliye Bakanlığı  Gelir Idaresi Başkanlığınca 
yürütülmekte birlikte ilgili Bakanlık bu konuda Geri Kazanım Katılım Payı  Beyannamesi Genel 
Tebliğini yayınlamış  olup bahse konu hususa ilişkin ilgili Tebliğ  kapsamında ilgili Bakanlığın 
düzenlemeleri doğrultusunda hareket edilmesi gerekmektedir. 

Soru-13 Otellerde üzerine marka basıhp müşteriye ücretsiz sunulan mini şampuan, 
ıslak mendil, kağıt bardakta çay kaplar: GEKAP'a tabi mi? 

Turizm konaklama tesislerinde yeme, içme, kişisel bakım ürünleri vb. ürünlerin 
müşterilere sunumu esnasında kullanılan tek kullanımlık bardak, tek kullanımlık tabak, şampuan 
şişeleri, ıslak mendil ambalajı  gibi ambalajlardan tesis içerisinde dolumu yapı larak müşterilere 
sunulanlar ile tedarikçisi tarafından turizm konaklama tesisi adına üretilen/ambalajlanan 
ürünlerin ambalajlanndan turizm konaklama tesisi piyasaya süren olarak geri kazanım katı lım 
payından sorumludur. 

Soru-14 Toptan ve perakende kitap ticareti işi ile uğraşmaktayız. Kargo ile sevkiyat: 
yapılan ürünler için kullanılan paketleme kolileri ile ilgili; 1- Kolileri almış  olduğumuz firma 
mı  bildirimde bulunacak? 2- Firma kendisi mi bildirimde bulunacak? 

Ambalaj üreticileri tarafından bu ambalajları  kullanacaklara yapı lan boş  ambalaj arzlan 
geri kazanım katı lı m payına tabi değildir. Boş/ürün içermeyen ambalajlar, bir ürünün piyasaya 
arzında kullanıldıkları  anda ambalaj görevi görmekte ve bu durumda ürünlerini bu ambalaj lar 
ile ambalajlayarak/ambalajlatarak piyasaya süreni için geri kazanım katı lım payı  yükümlülüğü 
oluşmaktadır. 

Soru-15 Bez çantalar var ücretsiz verilen, GEKAP'a tabi mi? 



Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında kalmayan, 

dolayısıyla ücretlendirmeye tabi olmayan ve ürünlerin piyasaya arzı  sırasında kullanılan plastik 

poşetler ve diğer torbalar ambalaj olarak değerlendirilir ve geri kazanım katı lım payına tabidir. 
Geri kazanım katılım payından piyasaya sürenler Çevre Kanunu ek-1 sayılı  listede belirtilen 
ambalaj cinsine göre kilogram bazında sorumludur. 

Soru-16 Paket servisi yapan restoranlar yemekleri koyduğu ambalajlar için 
GEKAP'a dahil oluyor mu? 

2. soruda yapı lan değerlendirme bu soru için de geçerlidir. 

Soru-17 Hayvan yemi satan firma kağıt kese ya da cam şişeye koyup satışını  yaparsa 
beyan gerekir mi? 

2. soruda yapılan değerlendirme bu soru için de geçerlidir. 

Soru-I8 Yumurta kolisi ambalaj olarak sayılır mi GEKAP kapsamında mı? 

Geri Kazanım Katı lım Payına İlişkin Yönetmelikte tanımlandığı  üzere, "Hammaddeden 
işlenmiş  ürüne kadar, herhangi bir eşya veya malzemenin üreticiden kullanıcıya veya tüketiciye 
ulaştınlması  aşamasında, taşınması, korunması, saklanması  ve satışa sunulması  için kullanı lan 
ve bileşenleri clâhil tüm malzemeler" ambalaj tanımı  kapsamında kalmakta olup bir ürünün 
piyasaya sürülmesi aşamasında kullanılan bahse konu ürünleriniz ambalaj olarak 
değerlendirilmektedir. 

Geri Kazanım Katılım Payına İ lişkin Yönetmelik kapsamında, ürünlerin yurt içinde 
piyasaya sürülmesi aşamasında kullanılan Çevre Kanunu ek-1 sayı lı  listesinde yer alan tüm 
ambalajlar için piyasaya süren firmanın Geri Kazanım Katı lım Payına İlişkin Yönetmelik 
kapsamında yükümlülüğü oluşacaktır. 

Soru-19 Madeni yağ  trafolar için ayrılmaz parçası  olabilir mi? 

Geri Kazanım Katı lım Payına İ lişkin Yönetmelikte madeni yağlar, baz yağına veya 
kimyasal sentez yöntemi ile işlenen maddelere, bazı  katkı ların ilavesi sonucu, hareketli ve 
temas halinde olan iki yüzey arasındaki sürtünme ve/veya aşınmayı  azaltma veya soğutma 
özelliğine sahip mamul haline getirilen doğal veya yapay maddeler olarak tanımlanmakta olup 
Enerji Piyasası  Düzenleme Kurumu'nun 7/12/2016 tarihli ve 6648 sayı lı  Kurul Karan'nda 
madeni yağ  olarak kabul edilen ürünlerin GTİP numaralan belirtilmiştir. 

Diğer taraftan Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin "Genel Ilkeler" 
başlıklı  5 inci maddesinde "...(11) Piyasaya arz edilecek araçlar ile elektrikli ve elektronik 
eşyaların orijinal eşya/parçası  olarak kullanılan ve Kanunun ek-1 sayılı  listesinde yer alan 
ürünler için bu ürünleri sadece araç ile elektrikli ve elektronik eşya üretiminde orijinal 
eşya/parça olarak kullanı lmak şartıyla piyasaya sürenler tarafından beyan yapı lır, ancak bu 
ürünlerden geri kazanım katı lım payı  tahsil edilmez. Orijinal eşya/parça tammına uymasına 
rağmen münferit olarak piyasaya arz edilen Kanunun ek-1 sayı lı  listesinde yer alan ürünler için 
geri kazanım katı lım payı  beyanı  yapı lır ve geri kazanım katı lım payı  tahsil edilir. ..." hükmü 
yer almaktadır. 

Bu çerçevede, trafo üreticilerine kullanmış  olduğu madeni yağlara yönelik mevzuatta 
herhangi bir muafiyet düzenlemesi bulunmamakta birlikte bahse konu trafo yağlarına yönelik 



iş  ve işlemlerin geri kazanım katı lım payına ilişkin ilgili mevzuat kapsamında yürütülmesi 
gerekmektedir. 

Soru-20 inşaat boyaları  üreten firma ürününü plastik kova ve teneke ambalajlara 
kendi etiketiyle bayiler aracılığıyla piyasaya sürüyor. Nihai tüketiciye satış  bayidir, GEKAP 
durumu nedir? 2. Soru boya üreticisi b firması  c firmasının etiketiyle c firmasına üretip 
satıyor. C firması  nihai tüketiciye satış  yapmakla, üreticinin GEKAP durumu nedir? 

Geri Kazanım Katı lım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve 
Esaslarda "piyasaya süren", geri kazanım katı lım payı  uygulamasına tabi olan Çevre Kanunu 
ek-1 sayılı  listesinde yer alan üriinlerden herhangi birini tedarik veya kullanım amacıyla bedelli 
veya bedelsiz olarak ilk defa piyasada yer alması  faaliyetini gerçekleştiren gerçek veya tüzel 
kişiler olarak açı klanmış  olup piyasaya sürenin belirlenmesinde söz konusu ürünlerin ilk defa 
piyasada yer alması  için yapılan piyasaya arz faaliyeti esas alınır. 

Bu kapsamda, ambalajlı  ürünün yurt içinde ilk defa piyasada yer alması  için yapı lan 
piyasaya arz faaliyeti (yurt içinde satış/teslim) doğrultusunda geri kazanım katı lım payı  
yükümlülüğü oluşmaktadı r. Aynı  ambalajlı  ürün için yapılan sonraki satışlar geri kazanım 
katı lım payına tabi değildir. 

2. sorunuzla alakalı  olarak, aranızdaki ticari ilişkiler bilinmemekle birlikte, bahse konu 
Yönetmelikte ve Usul ve Esaslarda tariflendiği şekilde bir tedarikçi durumunuz olması  halinde 
aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda hareket edilir: 

Geri Kazanım Katı lım Payına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü 
fırkasında "Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünlerin tedarik amaçlı  üretilmesi halinde 
üreticilere bu ürünler için geri kazanım katı lım payı  yükümlülüğü oluşmaz. Tedarikçilerden 
temin edilen ürünlere kendi adını, ticari markasını  veya ayırt edici işaretini koymak ve kendini 
üretici/piyasaya süren olarak tanıtmak sureti ile piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişilerden 
geri kazanım katı lım payı  alınır." hükmü yer almaktadır. Tedarikçi olma durumuna ilişkin 
açıklamalara ve örneklere bahse konu Usul ve Esaslann "b) Ambalaj lar İçin Geri Kazanım 
Katı lım Payı  Yükümlülükleri" "b.3 Ambalaj Tedarikçisi" bölümünde yer verilmiş  olup daha 
detaylı  açıklamalar için ilgili bölüme bakı lması  önerilmektedir. 

Bu kapsamda, ambalajlı  ürün tedarikçileri tarafından piyasaya sürenler adına fason 
olarak üretilen ambalajlı  ürünlerin piyasaya arzı  piyasaya sürenler tarafından yapı ldığından 
ambalajlı  ürün tedarikçileri geri kazanım katı lım payı  uygulamasından sorumlu değildir. 

Soru-21 Ticaret amaçlı  temizlik malzemesi satışı  yapan bir mükellef (poşet veya 
plastik temizlik ürünleri dahil) bu ürünler için GEKAP bildiriminde bulunacak mı? Yoksa 
sadece ürünleri satarken kullandığı  poşetler için mi beyanname verecek? 

9. soruda yapı lan değerlendirme bu soru için de geçerlidir. 

Soru-22 Birinci' ambalaj okuduğum kadarıyla sadece ilaç kısmında zikredilmiş. Bu 
geneli kapsıyor mu? Yoksa sadece ilaç için mi? Birinci' ambalaj muafmış  gibi oldu tekrar 
değerlendirebilir misiniz? 

Geri Kazanım Katı lım Payına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin on ikinci 
fıkrasında "Bu Yönetmelik kapsamında yer alıp geri kazanım katı lım payına tabi olan 
ürünlerden ambalajlı  olarak piyasaya sürülenlerin birincil (satış) ambalajları  için beyan yapılı r 
ancak bu ambalajlar için geri kazanım katı lım payı  tahsil edilmez. Bu ürünlerin birinci( 
ambalajları  haricindeki diğer ambalajları  için geri kazanım katılım payı  tahsil edilir." hükmü 
yer almaktadır. Bu çerçevede Çevre Kanunu ek-1 sayı lı  listesinde yer alıp geri kazanım katılım 
payı  ödenecek ürünlerin (sadece lastik, akümülatör, madeni yağ, bitkisel yağ, elektrikli ve 



elektronik eşya, pil, ilaç) birincil ambalajlanndan beyan alınacak ancak geri kazanım katı lım payı  
tahsil edilmeyecek; birincil ambalajlar haricindeki diğer tüm ambalajlan için ise geri kazanım 

katı lım payı  beyanı  yapı larak ödemesi gerçekleştirilecektir. Bu istisnai durum sadece belirtilen 
şekilde bir durum olması  halinde (örneğin geri kazanım katı lım payı  ödenecek bir elektrikli ve 
elektronik eşyanın birincil ambalajı  için) geçerli olup, Kanunun ek-1 sayılı  listesinde yer 
almayan ürünlerin birincil ve diğer ambalajlan dahil tüm ambalajlan geri kazanım katı lım 

payına tabi olacaktı r. 

Soru-23 Biz satın aldığımız ürünler de GEKAP verecek miyiz yoksa bize bunu satan 
firma mı  GEKAP verecek? Biz vereceksek GEKAP beyanını  şubelere gönderdiğim iz ürün 
bazında mı  yoksa satın ahnma sırasında mı  hesaplayacağız? 

Geri Kazanım Katı lım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve 
Esaslarda "piyasaya süren", geri kazanım katılım payı  uygulamasına tabi olan Çevre Kanunu 
ek-1 sayı lı  listesinde yer alan ürünlerden herhangi birini tedarik veya kullamm amacıyla bedelli 
veya bedelsiz olarak ilk defa piyasada yer alması  faaliyetini gerçekleştiren gerçek veya tüzel 
kişiler olarak açıklanmış  olup piyasaya sürenin belirlenmesinde söz konusu ürünlerin ilk defa 
piyasada yer alması  için yapı lan piyasaya arz faaliyeti esas alınır. 

Bu kapsamda, Çevre Kanunu ek-1 sayı lı  listesinde yer alan bir ürünün/ambalajlı  ürünün 
yurt içinde ilk defa piyasada yer alması  için yapılan piyasaya arz faaliyeti (yurt içinde 
satış/teslim) doğrultusunda geri kazanım katılım payı  yükümlülüğü oluşmaktadır. Aynı  
ürün/ambalajlı  ürün için yapılan sonraki satışlar geri kazanım katılım payına tabi değildir. 

Soru-24 Domates üreticisi domatesleri paketleyip kasalayıp ha/lere satıyor, o zaman 
üretici GEKAP'a dahil midir? 

2. soruda yapılan değerlendirme bu soru için de geçerlidir. 

Soru-25 Çöp poşeti, buzdolabı  poşeti üretiyoruz. Birinci, ambalajı  çöp torbasının 
jelatin, ikinci! ambalajı  kolidir. Ben bu durumda jelatinsiz satamayacağım için birinci! 
ambalajı  bildirecek miyim? Sadece ikinci! ambalajı  yani koliyi mi bildirmeliyim? 

22. soruda yapı lan değerlendirme bu soru için de geçerlidir. 

Soru-26 Alüminyum tencere, tava üretimi yapan bir firmaytz. &ettiğimiz tencereleri 
önce PE köpük torbaya, sonra master kutu dediğimiz iç kutuya, daha sonra da set 
oluşturulmak üzere set kutusuna koyup, set kutularını  da son olarak shrink naylonu ile 
paketlenmektedir. Lakin bütün bunların yanı  sıra yurt içi satışımız hiç yoktur. ihraç kayıtlı  
satışımız ve ihracatımız vardır. Yani yurt içi satışı  olmamasından dolayı  piyasaya sürme olayı  
da olmamaktadır. Bu durumda GEKAP beyannamesi verecek miyiz? Boş  olarak vermemizde 
sakınca var mıdır? 

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin kapsamının belirlendiği 2 nci 
maddesinde geri kazanım katı lım payı  uygulamasının yurt içinde piyasaya arz edilen 2872 sayı lı  
Çevre Kanunu ek-1 sayı lı  listesinde yer alan ürünleri kapsayacağı  belirtilmekle birlikte aynı  
maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde bu Yönetmeliğin ihraç edilen ürünleri kapsamayacağı  
belirtilmiştir. Geri Kazanım Katı lım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve 
Esaslarda "ihracat" "Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde serbest dolaşımda bulunan bir 
ürün/eşya/malzemenin Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya ilgili mevzuat uyarınca bu bölgeye 
eşdeğer kabul edilen birimlere gönderilmesini ifade etmektedir. ihracat şartı  ile bir başka 



gerçek/tüzel kişiye yapı lan teslimler, bu ihracat işleminin gerçekleştiğinin belgelendiği hallerde 
ihracat kapsamında yer almaktadır. Ambalajlı  ürünler ile Kanunun ek-1 sayı lı  listesinde yer alan 
diğer ürünleri tedarik yolu ile temin eden piyasaya süren işletmelerce ihracatın belgelenmesi 
durumunda, ihracat tanımı  üzerinden işlem tesis edilir. Bu durumda tedarikçi ve ihracatçı lar için 
geri kazanım katı lım payı  yükümlülüğü oluşmaz." şeklinde tariflenmiş  olup bu tarife uyan 
ambalajlı  ürünler için geri kazanım katı lım payı  yükümlülüğü oluşmamaktadı r. 

Boş  olarak beyan verilmesine veya beyan verilmemesine ilişkin olarak, beyan ve ödeme 
işlemleri Hazine ve Maliye Bakanlığı  Gelir idaresi Başkanlığınca yürütülmekle birlikte ilgili 
Bakanlık bu konuda Geri Kazanım Katı lım Payı  Beyannamesi Genel Tebliğini yayınlamış  olup 
bahse konu hususa ilişkin ilgili Tebliğ  kapsamında ilgili Bakanlığın düzenlemeleri doğrultusunda 
hareket edilmesi gerekmektedir. 

Soru-27 ihale ile çeşitli kamu kuruluşlarına araç kiralama hizmeti yapıyoruz. 
Araçlarda bulunan lastik, aklı  vs. için Gekap beyanı  verecekmiyiz? 

Yurt içinde piyasaya arz edilen Çevre Kanunu ek-1 sayı lı  listesinde yer alan ürünler için 
geri kazanım katı lım payına ilişkin beyan ve ödeme yükümlülüğü bu ürünleri üreticilere  
ve/veya ithalatçılara aittir. Sonraki satışlar geri kazanım katı lım payına tabi değildir. 

Kiraladığınız araçlarda bulunan lastik ve akülerin üreticisi/ithalatçısı  olmadığınız için 
geri kazanım katı lım payına yönelik beyan ve ödeme yülcümlülüğünüz bulunmamaktadır. 

Soru-28 İlaç ithalinde, ithal edildiği zaman ve tutara göre mi yoksa satış  yapılan 
zaman ve tutara göre mi beyan verilmesi gerekir? 

Geri Kazanım Katı lım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul Ve 
Esaslarda; ithalat: (29.06.2020 tarih ve 66745475-145.07-132882 sayılı  Makam Oluru ile 
değişik) Çevre Kanunu ek-1 sayılı  listesinde yer alan ürünlerin başka ülkeler, serbest bölgeler 
veya ilgili mevzuat uyarınca bu bölgelere eşdeğer kabul edilen özel birimlerden sadece serbest 
dolaşıma giriş  rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesinde millileştirilerek yurt içine 
alınmasını  ifade etmektedir. Serbest dolaşıma giriş  rejimi haricindeki diğer gümrük rejimleri 
(Dahilde Işleme Rejimi vb.) kapsamında yapılan ithalat işlemleri geri kazanım katılım payı  
uygulamasına tabi ithalat tanımı  dışındadır. İthalat işlemlerinde, serbest dolaşıma giriş  
bevannamesinin tescil tarihi ithalat işleminin gerçekleştiği tarih olarak esas alınır." şeklinde 
tanımlanmıştır. 

Bu kapsamda, ithalatı  gerçekleştirilen ilacın serbest dolaşıma giriş  beyannamesinin 
tescil tarihi ithalat işleminin gerçekleştiği tarih olup bahse konu ürünler için söz konusu tarihte 
geçerli olan geri kazanım katı lım payı  tutan üzerinden geri kazanım katı lım payı  
yükümlülüğünün yerine getirilmesi gerekmektedir. 

Soru-29 Üreticisi inşaat malzemeleri üretmekte ve bunları  palet, plastik şerit ve plastik 
folyo ile ambalajlayarak A toptancısına, A toptancısı  B firmasına, B firması  da perakende 
veya toptan olarak diğer alıcılara satmaktadır. ıl ve B firmalarının beyan ve ödeme 
sorumlulukları  nedir? Sorumluluğun plastik ambalaj ve palet farklılığı  nedir? Ürün beyan 
ve ödemesini yaptığı  ambalaj için A ve B'nin beyan ve ödeme sorumluluğu var mıdır? 

Firmalar arasındaki ticari ilişkilerin, tedarikçi durumu olup olmadığının bilinmesi 
gerekmekle birlikte, genel olarak 20. soruda yapılan değerlendirme bu soru için de geçerlidir. 

Ilave olarak, Geri Kazanım Katı lım Payına İlişkin Yönetmelik kapsamında, ürünlerin 
yurt içinde piyasaya sürülmesi aşamasında kullanılan Çevre Kanunu ek-1 sayılı  listesinde yer 



alan tüm ambalajlar için piyasaya süren firmanın Geri Kazanım Katı lım Payına İlişkin 
Yönetmelik kapsamında yükümlülüğü oluşacaktı r. 

Bununla birlikte, Geri Kazanım Katı lım Payına İ lişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına 
Dair Usul ve Esaslarda 29/6/2020 tarihli ve 132882 sayılı  Olur ile yapı lan değişiklikte "taşıma 
ekipmanı" tanı mı  eklenmiş  olup buna göre "Herhangi bir ürün/eşya/malzeme taşımacılığında 
aynı  amaçlı  kullanımı  sabit ve sürekli olan, piyasaya arz edilen ürün/eşya/malzeme ile birlikte 
piyasaya arz işlemine konu edilmeyen ekipmanlar taşıma ekipmanı  olarak tariflenmiş  olup bu 
tarife uyan taşıma ekipmanları  ambalaj tanımı  dışında tutulmuştur. Konu ile ilgili aynı  Usul ve 
Esasların üçüncü bölümünde Ambalajlar İçin Geri Kazanım Katı lım Payı  Uygulamaları  başlığı  
altında yer alan "a.3.3 Üçüncül Ambalaj/Nakliye Ambalajı/Dış  Ambalaj" bölümüne Örnek-2 
ve Örnek-3 eklenmiş  olup bu doğrultuda, ürünle birlikte piyasaya arz işlemlerin konu edilen 
(iade alınmak şartı  ile belirli bir teminat karşılığında verilenler dahil) palet, sepet, kasa ve 
benzerleri ambalaj vasfi taşıyacak ve Geri Kazanım Katı lım Payına İlişkin Yönetmelik 
kapsammda yüldimlülük oluşacaktır. 

Soru-30 Çikolata ve şeker (bayramlarda ikram edilen tutmalık şeker ve çikolata) 
imalatı  yapan bir firmamız var. Ürünler ilk olarak adet, tane olarak şeker sargı  
ambalajlarına sarılmaktadır. Daha sonra 1 kg ürünler poşetlenmektedir. Poşetlenen ürünler 
5 kg olarak koli bazında satılmaktadır. Lambalajımız şeker sargı  ambalajı, 2. Ambalajımız 
kg bazında poşetleme, 3. Ambalajımız koli bazında paketleme. GEKAP kapsamında beyan 
yükümlülüğümüz tamamından dolayı  mı  olacaktır? Yoksa kg bazında poşetleme ile koli 
bazında paketleme ile mi olacaktır? 

2. soruda yapılan değerlendirme bu soru için de geçerlidir. 

Soru-31 Alkollü içecek toptancısı  mükellefimize fabrikadan ürünler karton koli 
içinde geliyor. Müşteriye de bu karton koli ile satılıyor. Karton kolilerde fabrikanın markası  
var. Toptancılık yapan mükellefimiz GEKAP verecek mi? 

Geri Kazanım Katı lım Payına İ lişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve 
Esaslarda "piyasaya süren", geri kazanım katı lım payı  uygulamasına tabi olan Çevre Kanunu 
ek-1 sayılı  listesinde yer alan ürünlerden herhangi birini tedarik veya kullanım amacıyla bedelli 
veya bedelsiz olarak ilk defa piyasada yer alması  faaliyetini gerçekleştiren gerçek veya tüzel 
kişiler olarak açıklanmış  olup piyasaya sürenin belirlenmesinde söz konusu ürünlerin ilk defa 
piyasada yer alması  için yapı lan piyasaya arz faaliyeti esas alını r. 

Bu kapsamda, ambalajlı  ürünün yurt içinde ilk defa piyasada yer alması  için yapı lan 
piyasaya arz faaliyeti (yurt içinde satış/teslim) doğrultusunda geri kazanım katı lım payı  
yükümlülüğü oluşmaktadır. Aynı  ambalajlı  ürün için yapı lan sonraki satışlar geri kazanım 
katı lım payına tabi değildir. 

Soru-32 İş  makinası  ve traktör araçlar için tepe lambası, çalışma lambası  
üretmekteyiz traktör ve iş  makinaları  fabrikalarına satış  yapıyoruz gekap kapsamında 
beyanımız nasıl olacak? 

Geri Kazanım Katı lım Payına İlişkin Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin on birinci 
fıkrasında "Piyasaya arz edilecek araçlar ile elektrikli ve elektronik eşyaların orijinal 
eşya/parçası  olarak kullanılan ve Kanunun ek-1 sayı lı  listesinde yer alan ürünler için bu ürünleri 
sadece araç ile elektrikli ve elektronik eşya üretiminde orijinal eşya/parça olarak kullanı lmak 
şartıyla piyasaya sürenler tarafından beyan yapılır, ancak bu ürünlerden geri kazanım katı lım 
payı  tahsil edilmez. Orijinal eşya/parça tanımına uymasına rağmen münferit olarak piyasaya 



arz edilen Kanunun ek-1 sayı lı  listesinde yer alan ürünler için geri kazanım katılım payı  beyanı  
yapılır ve geri kazanım katı lım payı  tahsil edilir..." hükmü yer almaktadır. 

Bu kapsamda, piyasaya arz edilecek iş  makinaları, traktör vb. araçların üretiminde 
orijinal eşya/parça olarak kullanı lmak şartı yla piyasaya sürülen Çevre Kanunu ek-1 sayı lı  
listesinde yer alan ürünler için (tepe lambası, çalışma lambası  vb.) anı lan Yönetmelik 
kapsamında beyan yükümlülüğünün yerine getirilmesi ancak ödeme yapı lmaması  
gerekmektedir. 

Soru-33 Şehir içi otobüs kartma para yükleme makinaları  bu gruba girer mi? 

Geri Kazanım Katı lım Payına İ lişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve 
Esaslann üçüncü bölümü altında yer alan Elektrikli ve Elektronik Eşyalar İçin Geri Kazanım 
Katılım Payı  Uygulamalan kısmında "Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte yer 
alan hususlar esas alınmak sureti ile Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü 
Yönetmeliği'nin Ek-1/B listesinde (8. Tıbbi Cihazlar, 9. izleme ve Kontrol Aletleri ve 10. 
Otomatlar hariç) yer alan ürünler ile aşağıda yapı lan açıklamalar kapsamında değerlendirme 
yapı lır." hükmüne yer verilmiştir. 

Otobüs kartım para yükleme makinalan, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların 
Kontrolü Yönetmeliğinin Ek-1 /A'sında "otomatlar " olarak tanımlı  10 uncu kategorisinde yer 
almasına rağmen yukarıda yer verilen usul ve esaslarda açıklandığı  üzere Geri Kazanım Katı lım 
Payına İlişkin Yönetmelik kapsamında değerlendirilmediğinden anı lan Yönetmelik 
kapsamında herhangi bir yükümlülük bulunmamaktadır. 

Soru-34 Müşterim internet üzerinden satış  yapıyor. Satış  için özellikle bir ambalaj 
malzemesi satın almıyor, eline geçen poşet kağıt vs. sarıp kargo poşetiyle tüketiciye 
ulaştırıyor. Bu durumu yorumlar mısınız? 

Ürünlerinizin yurt içinde piyasaya sürülmesi (mesafeli sözleşmeler üzerinden yapı lan 
satışlar da dahil olmak üzere satış  yöntemine bağlı  olmaksızın) aşamasında kullandığınız Çevre 
Kanunu ek-1 sayı lı  listesinde yer alan tüm ambalajlar için Geri Kazanım Katı lım Payına İlişkin 
Yönetmelik kapsamında yükümlülük oluşacaktır. 

Soru-35 Yaprak alım satımı  yapan firmamız var. Yaprak paketleyip son tüketiciye 
veriyor. Burada kullanılan bidon, kapak, folyo vs. bunlardan dolayı  GEKAP veriyoruz. 
Burada kullandığımızı  mı  beyan edeceğiz yoksa atık olan kısmını  mı? Burada GEKAP toptan 
olarak satıyoruz burada yükümlülük marketlerin mi yoksa bize mi ait? Son tüketiciye değil 
de marketlere veriyoruz. 

Geri Kazanım Katı lım Payına İlişkin Yönetmelik, yurt içinde piyasaya arz edilen 2872 
sayı lı  Çevre Kanunu ek-1 sayı lı  listesinde yer alan ürünleri kapsamakta olup atıklar bu 
Yönetmeliğin kapsamında yer almamaktadı r. 

Geri Kazanım Katı lım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve 
Esaslarda "piyasaya süren", geri kazanım katı lım payı  uygulamasına tabi olan Çevre Kanunu 
ek-1 sayı lı  listesinde yer alan ürünlerden herhangi birini tedarik veya kullanım amacıyla bedelli 
veya bedelsiz olarak ilk defa piyasada yer alması  faaliyetini gerçekleştiren gerçek veya tüzel 
kişiler olarak açıklanmış  olup piyasaya sürenin belirlenmesinde söz konusu ürünlerin ilk defa 
piyasada yer alması  için yapı lan piyasaya arz faaliyeti esas alınır. 



Soru-36 Arge üretimi yapmak için elektronik aksam ithalatı  yapıyoruz. Bunlardan 

bazılarının satışını  gerçekleştiriyoruz, bazıları  elimizde kalıyor. GEKAP beyanını  ithal 

aşamasında mı  yoksa satış  aşamasında mı  yapacağız? 

Geri Kazanım Katı lım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul Ve 

Esaslarda; İthalat: (29.06.2020 tarih ve 66745475-145.07-132882 sayılı  Makam Oluru ile 

değişik) Çevre Kanunu ek-1 sayılı  listesinde yer alan ürünlerin başka ülkeler, serbest bölgeler 

veya ilgili mevzuat uyarınca bu bölgelere eşdeğer kabul edilen özel birimlerden sadece serbest 

dolaşıma giriş  rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesinde millileştirilerek yurt içine 

alınmasını  ifade etmektedir. Serbest dolaşıma giriş  rejimi haricindeki diğer gümrük rejimleri 

(Dahilde işleme Rejimi vb.) kapsamında yapılan ithalat işlemleri geri kazanım katılım payı  
uygulamasına tabi ithalat tanımı  dışındadır. İthalat işlemlerinde, serbest dolaşıma giriş   
bevannamesinin tescil tarihi ithalat işleminin gerçekleştiği tarih olarak esas alınır." şeklinde 

tanımlanmıştır. ithal Edenler (İthalatçı) ise, Geri kazanım katılım payı  uygulamasına tabi olan 

Çevre Kanunu ek-1 sayılı  listesinde yer alan ürünlerden herhangi birini ithal ederek tedarik 
veya kullanım amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak yurtiçi piyasada yer almasını  sağlayan 

gerçek ve/veya tüzel kişilerdir. İthalatçılarca/ithalat yapanlarca/ithal edenlerce, Geri Kazanım  

Katılım Pavına İli,Fkin Yönetmelik kapsamında yapılan ithalatfilleri piyasa arz etme/piyasaya  
sürme 	oluşturmakta ve bu filleri nedeni ile de "Piyasaya Süren" olarak 
tanımlanmaktadırlar"  şeklinde açıklanmıştır. 
Yukanda yapılan açıklamalar doğrultusunda ithalatı  gerçekleştirilen Çevre Kanunu ek-1 sayılı  
listesinde yer alan elektrikli ve elektronik ürünler için serbest dolaşıma giriş  beyannamesinin 
tescil tarihi ithalat işleminin gerçekleştiği tarih olarak esas alınır ve geri kazanım katı lım payı  
beyanı  ve ödemesi Gelir idaresi Başkanlığının "Geri Kazanım Katı lım Payı  Beyannamesi Genel 
Tebliği (Sıra No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (Sıra No:.3.) kapsamında 
gerçekleştirilir. 

Soru-37 Yurtdışından cam şişe ithal edip bu şişeleri boş  ambalaj olarak yurtiçinde 
toptan satıyoruz. Bu şişelerin GEKAP'ının sorumlusu kimdir? 

Ambalaj üreticileri/ithalatçılan tarafından bu ambalajları  kullanacaklara yapılan boş  
ambalaj arzlan geri kazanım katı lım payına tabi değildir. Boş/ürün içermeyen ambalajlar, bir 
ürünün piyasaya arzında kullanıldıkları  anda ambalaj görevi görmekte ve bu durumda 
ürünlerini bu ambalajlar ile ambalajlayarak/ambalajlatarak piyasaya süreni için geri kazanıni 
katı lım payı  yükümlülüğü oluşmaktadır. 

Soru-38 Yedek parça sevklerinde ambalajlanması  durumunda GEKAP'ta beyan 
edilecek midir? 

Yedek parça olarak ifade edilen ancak ürünün niteliği, işlevi ve kullanım alanı  
belirtilmeyen ürün/ürünlere ilişkin Geri Kazanım Katı lım Payına İlişkin Yönetmelik 

kapsamında değerlendirme yapılamamaktadır. 
Bununla birlikte, Geri Kazanım Katı lım Payına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 

on ikinci fıkrasında "Bu Yönetmelik kapsamında yer alıp geri kazanım katı lım payına tabi olan 
ürünlerden ambalajlı  olarak piyasaya sürülenlerin birincil (satış) ambalajları  için beyan yapı lır 
ancak bu ambalajlar için geri kazanım katılım payı  tahsil edilmez. Bu ürünlerin birincil 
ambalajlan haricindeki diğer ambalajlan için geri kazanım katı lım payı  tahsil edilir." hükmü yer 
almaktadır. Bu çerçevede, piyasaya süren firma tarafından Kanunun ek-1 sayı lı  listesinde yer alıp 
geri kazanım katılım payı  ödenecek ürünlerin birincil ambalajlan için geri kazanım katı lım payı  



beyan edilip ödeme yapı lmayacak; birincil ambalajlar haricindeki diğer tüm ambalajlan için ise 
geri kazanım katılım payı  beyanı  yapı larak ödemesi gerçekleştirilecektir. 

Geri Kazanım Katı lım Payı  ödemesine konu olmayan ürünlerin ise birincil ve diğer 
ambalajlan dahil tüm ambalajlan için piyasaya süren/ithalatçı  tarafından geri kazanım katı lım 
payı  beyan edilerek ödemesi yapı lacaktı r. 

Soru-39 Mermer üretimi ile uğraşmaktayız. Mermerleri sevk ederken kullandığımız 
palet veya kasalar mevcut. ihracat ve yurtiçi satışlar için bilgi verebilir misiniz? 

Geri Kazanım Katı lım Payına İlişkin Yönetmeliğin kapsamının belirlendiği 2 nci 
maddesinde geri kazanım katı lım payı  uygulamasının yurt içinde piyasaya arz edilen 2872 sayılı  
Çevre Kanunu ek-1 sayı lı  listesinde yer alan ürünleri kapsayacağı  belirtilmekle birlikte aynı  
maddenin ikinci fikrasınm (a) bendinde bu Yönetmeliğin ihraç edilen ürünleri kapsamayacağı  
belirtilmiştir. 

Bu çerçevede, Geri Kazanım Katı lım Payına İlişkin Yönetmelik kapsamında, ürünlerin 
yurt içinde piyasaya sürülmesi aşamasında kullanı lan Çevre Kanunu ek-1 sayılı  listesinde yer 
alan tüm ambalajlar için piyasaya süren firmanın Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin 
Yönetmelik kapsamında yükümlülüğü oluşacaktır. 

Geri Kazanım Katı lım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve 
Esaslarda 29/6/2020 tarihli ve 132882 sayılı  Olur ile yapı lan değişiklikte "taşıma ekipmanı" 
tanımı  eklenmiş  olup buna göre "Herhangi bir ürün/eşya/malzeme taşımacılığında aynı  amaçlı  
kullanımı  sabit ve sürekli olan, piyasaya arz edilen ürün/eşya/malzeme ile birlikte piyasaya arz 
işlemine konu edilmeyen ekipmanlar taşıma ekipmanı  olarak tariflenmiş  olup bu tarife uyan taşıma 
ekipmanlan ambalaj tanımı  dışında tutulmuştur. Konu ile ilgili aynı  Usul ve Esaslann üçüncü 
bölümünde Ambalajlar İçin Geri Kazanım Katı lım Payı  Uygulamaları  başlığı  altında yer alan 
"a.3.3 Üçüncül Ambalaj/Nakliye Ambalajı /Dış  Ambalaj" bölümüne Örnek-2 ve Örnek-3 
eklenmiş  olup bu doğrultuda, ürünle birlikte piyasaya arz işlemlerine konu edilen (iade alınmak 
şartı  ile belirli bir teminat karşılığında verilenler dahil) palet, sepet, kasa ve benzerleri ambalaj 
vasfı  taşıyacak ve Geri Kazanım Katı lım Payına İlişkin Yönetmelik kapsamında yükümlülük 
oluşacaktır. 
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