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GERİ KAZANIM KATILIM PAYINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN  

UYGULANMASINA DAİR USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI 

 

Hatırlanacağı üzere, 31.12.2019 tarih ve 30995 sayılı (4. Mükerrer) Resmi Gazete’de “Geri 
Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik” yayınlanmış ve sonrasında da anılan Yönetmeliğin 
uygulanmasına ilişkin tanımlayıcı ve açıklayıcı hususlar, 07.02.2020 tarihli Bakanlık oluru ekinde 
BAKANLIK ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yazısı olarak, “Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin 
Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” başlığıyla yayınlamıştır. 

Bu defa, 29.06.2020 tarihli Bakanlık oluru ekinde BAKANLIK ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ Yazısı olarak “Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair 
Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar” başlığıyla pek çok konuda değişiklik 
yapılarak yayınlanmıştır. Bu yeni yazıyı ekte sunuyoruz. 

Geri kazanım katılım payına (GEKAP) ilişkin yönetmeliğin uygulanmasına dair usul ve esaslarda 

yapılan değişiklikleri aşağıdaki gibi özetleyebiliriz. 

 İhracatın tanımı yapılmak suretiyle ihraç kaydıyla yapılan teslimlerin de ihracat kapsamında 

değerlendirilmesi sağlanmış ve bu teslimlerin de GEKAP kapsamı dışında olduğu netliğe 

kavuşturulmuştur. 

 İthalat işlemlerinde, serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihinin ithalat işleminin 

gerçekleştiği tarih olarak esas alınacağı belirtilmiştir. Böylece, ithalat işleminde GEKAP’ın 

beyanı serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihi itibariyle olacaktır. 

 Ürünlerin son kullanma/tüketim tarihi gerekçesi ile piyasaya sürenlerce piyasadan geri 
çekilerek muhasebe kayıtlarına işlenen ürünler için de iade tanımı kapsamında işlem 
yapılacaktır. Piyasaya sürülen bir ürünün ilgili idarelerce piyasadan çektirilmesi/toplatılması 
durumunda da iade tanımı kapsamında işlem tesis edilecektir. 

 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 Ekipmanları olarak tanımlanmış ve taşıma ekipmanları ambalaj tanımı 
dışında tutularak, GEKAP uygulanması dışına çıkarılmıştır. Taşımacılık amaçlı hizmet alımları 
kapsamında taşıyıcıya ait ekipmanlar da bu kapsamda değerlendirilecektir. 
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 Üretim makinalarının bir parçası olarak değerlendirilen, bu makinalarda kullanıma yönelik 
olarak tasarlanan ve endüstriyel amaçlı üretime konu olan hammaddenin (kâğıt, kumaş, iplik, 
metalik levhalar vb. malzemelerin) taşınması, korunması ve kullanıma alınmasını sağlayan 
rulolar, makaralar, masuralar, rolikler ve bobinler ambalaj olarak değerlendirilmeyecektir. 

 Alüminyum folyoların ve streç filmlerin ruloları, temizlik kâğıdı ruloları, ipliklerin makaraları 
gibi satış noktalarında ürünlerin satışa sunumu amacıyla kullanılan bobinler, makaralar, 
rulolar ve benzeri malzemeler ambalaj olarak değerlendirilecektir. 

 Karayolu, demiryolu, deniz yolu ve havayolu taşımacılığında taşıma ekipmanı olarak sürekli ve 
tekrar aynı amaçlı kullanımları olan ve piyasaya arz edilen ürün/eşya/malzeme ile birlikte 
piyasaya arz işlemlerine konu edilmeyen ahşap, plastik, metal vb. malzemelerden imal 
edilmiş paletler, sepetler, konteynerler, kasalar ve benzerleri üçüncül ambalaj olarak 
değerlendirilmeyecektir. 

 Karayolu, demiryolu, deniz yolu ve havayolu taşımacılığında ürün/eşya/malzeme ile birlikte 
piyasaya arz işlemlerine konu edilen (iade alınmak şartı ile belirli bir teminat karşılığında 
verilenler dâhil) ahşap, plastik, metal vb. malzemelerden imal edilmiş paletler, sepetler, 
konteynerler, kasalar ve benzerleri nakliye ambalajı sayılacaklardır. 

 Yeniden kullanılabilir ambalajlarla tüketici ve/veya kullanıcılara iletilen eşya ve/veya 
malzemelerin tüketimleri/kullanımları sonrasında oluşan ambalajların yeniden/tekrar 
kullanımlarının sağlanması amacıyla iade alınmasına yönelik olarak Bakanlıkça belirlenen 
esaslar doğrultusunda depozito yönetim sisteminin kurularak Bakanlıktan onay alınması 
durumunda; depozito uygulaması dâhilinde geri toplanmak üzere piyasaya arz edilen 
ambalajlar için GEKAP beyanı verilecek ancak GEKAP ödemesi yapılmayacaktır. Depozito 
uygulaması dâhilinde piyasaya sürülen ancak geri toplanamayan miktarlar için ise geri kazanım 
katılım payı ödenecektir. 

 Müşterilerine tek kullanımlık bardaklar ile sıcak/soğuk içecek ikramı yapanların GEKAP 
yükümlülüğü doğmaktadır. 

 İhtiyaç sahiplerine iletilmek üzere kâr amacı gütmeyen hayır veya İnsanî yardım 
kurum/kuruluşlarca dağıtılan ambalajlı ürünler için geri kazanım katılım payı yükümlülüğü 
oluşmayacaktır. 

 Bitkisel yağlar, gıda ürünleri üretimine kullanılmak üzere alınmışsa, GEKAP sorumluluğu yağ 
üreticisine ait olacaktır. 

 Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğe tabi olan bitkisel yağlardan satış şekline 
(ambalajlı veya dökme) bağlı olmaksızın GEKAP tahsil edilebilecektir.  

 İlaçlar başlığına, “Zirai İlaç”, “Veteriner İlaç” ve “Beşeri İlaç” tanımları eklenmiş olup ilaçların 
mahiyeti netleştirilmiştir. 

 Üretilen araçlarda orijinal eşya/parça kapsamında kullanmak üzere temin edilen stepne 
lastikler için GEKAP bayanı yapılacak ancak bu ürünlerden GEKAP tahsil edilmeyecektir. 

 Lastik kaplama faaliyeti yapan gerçek/tüzel kişisinin, yurt içine arz ettiği lastikler için GEKAP 
sorumluluğu bulunmayacaktır. 

 Geri kazanım katılım payı uygulamasına tabi ürün listesinde yer alan ve enerjisini güneş 
pilinden (fotovoltaik pillerden) alan, Cep telefonu şarj cihazı, aydınlatma ekipmanları, hesap 
makinaları vb. elektrikli ve elektronik eşyalar GEKAP Yönetmeliği kapsamına dahil olacaklardır. 



 

 
  

 

 Cep telefonu, tablet gibi ekipmanların doğrudan prize bağlanmadan şarj edebilen taşınabilir 
nitelikteki, powerbank vb. elektrikli ve elektronik eşyalar da GEKAP Yönetmeliği kapsamına 
dahil olacaklardır. 

 

 Trafo ve jeneratörler GEKAP Yönetmeliği kapsamına dâhil olmayacaklardır. 

 

Saygılarımızla… 

VİZYON YMM A.Ş. 

 

 

 

Ek:   
- Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve  
   Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar hakkında BAKANLIK ÇEVRE    
   YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yazısı 
 

 


