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GERİ KAZANIM KATILIM PAYINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA                                    

DAİR USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI 

Bilindiği 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” başlığı ile yayınlanmıştır. 

2020/75 No.lu Sirkülerimizle de duyurduğumuz üzere, 29.06.2020 tarihli Çevre Bakanlığı 

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 önceki Yönetmeli usul ve esaslarında pek çok değişiklik yapılmıştır. 

Yine, 23.07.2020 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 yeni değişiklikler yapılmıştır. 

Bu yeni Yazıyı ekte sunuyoruz. 

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

23.07.2020 tarihli Yazı ile yapılan son değişiklikleri aşağıdaki gibi özetleyebiliriz. 

 Çevre Görevlisi tanımında değişiklik yapılarak; ödeyecekleri geri kazanım katılım payı miktarı 

aylık olarak 50.000 Türk Lirası’ndan fazla olan piyasaya süren işletmelerin çevre görevlisi 

çalıştırma zorunluluğunun bulunduğu açıklığa kavuşturulmuştur.  

 Geri kazanım katılım beyannamelerine yönelik Yeminli Mali Müşavirlere yaptırılacak 

inceletme ve/veya doğrulatma işlemleri ile bağımsız denetim kuruluşlarına yaptırılacak 

inceletme işlemlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca talep edildiğinde yaptırılacağı ifade 

edilerek GEKAP yükümlülerine bir kolaylık sağlanmaya çalışılmıştır. 

 Atıkların (kağıt, plastik, elyaf, hurda vb. malzemeler) preslenip balyalanarak ve başka bir 

ambalajlama yapılmadan sadece bu şekilde atık işleme tesislerine iletimi esnasında kullanılan 

presleme metal tel ve şeritler, ambalaj olarak değerlendirilmeyecek ve GEKAP’a konu 

edilmeyecektir. 

 Müşterilerine tek kullanımlık bardaklar ile sıcak/soğuk içecek ikramı yapanlar önceki 
düzenlemede GEKAP yükümlüsü olarak belirtilmişlerdi. Burada yapılan değişiklikle faaliyet 
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konuları arasında içecek satışı olmayan gerçek ve tüzel kişilerin tek kullanımlık bardaklar ile 
yapacakları ikramlardaki kullanacakları tek kullanımlık bardaklar GEKAP kapsamında 
olmayacaktır. 

 Elektrikli kaykay, scooter, hoverboard, ginger gibi motorlu ulaşım araçları, elektrikli ve 
elektronik eşya kapsamında yer almadığından bunların ithali için GEKAP beyanı yapılacak 
ancak bu ürünlerden GEKAP tahsil edilmeyecektir. 

 Oto alarmı ve oto park sensörleri “izleme ve kontrol ekipmanı” olmalarından dolayı bunların 
GEKAP yükümlülüğü bulunmayacak ancak oto alarmı ve oto park sensörü ile bütünleşik 
ithalatı gerçekleştirilen piller/bataryalar için GEKAP beyanı ve ödeme yükümlülüğü 
bulunacaktır. 

 Elektrikli ve elektronik eşya kapsamında yer alan -kombi, klima vb. ürünlerin 
bakım/onarımında kullanılmak üzere münferit olarak ithal edilen yedek parçalar (silindir alev 
başlığı, brülör contası vb) elektrikli ve elektronik eşya kapsamında yer almadığından GEKAP 
beyan ve ödeme yükümlülüğü bulunmayacaktır. 

 GPS ölçüm cihazı, total station olarak tabir edilen ölçüm cihazlarının GEKAP beyan ve ödeme 
yükümlülüğü bulunacaktır. 

 İthalatı gerçekleştirilen dübel çakma, çivi çakma ve matkap makinesi ile bahse konu ürünlerin 
yanında yedek olarak bulunan pil/batarya için ayrı ayrı GEKAP beyanı ve ödeme yükümlülüğü 
bulunacak ancak dübel çakma, çivi çakma ve matkap makinesi içerisinde yer alan pil, batarya 
için ise GEKAP beyan ve ödeme yükümlülüğü bulunmayacaktır. 

 El arabası, bisiklet, kaykay, paten, pazar arabası, elektrikli kaykay, scooter, hoverboard, ginger 
gibi motorsuz ekipmanların lastikleri için GEKAP beyan ve ödeme yükümlülüğü 
bulunmayacaktır. 

 Bakanlığın, aynı konuya ilişkin yeni Genelgeler yayımlayacağı anlaşılıyor. Bakanlık, şu ana 
kadar yayınladığı 3 Genelgeyi ve bundan sonra yayınlayacaklarını tek bir GENELGE’de 
birleştirene kadar, kolay istifade edilmesi bakımından bunların teselsül edecek şekilde 
numaralandırılmasının yararlı olacağı kanaatindeyiz.  

 

Saygılarımızla… 

VİZYON YMM A.Ş. 

 

 

 

 

 

EK:  
 - Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve  
   Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar 
 

 


