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Çevre 
Kanunu 

Ek Madde 
11

Ek-1 Liste

10.12.2018

1 Sıra No.lu 
GEKAP 
Beyannames
i Genel 
Tebliği 

04.04.2019

Geri Kazanım 
Katılım 
Payına İlişkin 
Yönetmelik 

31.12.2019

Geri Kazanım 
Katılım Payı 
Tutarlarının 
Belirlendiği 
2063 Sayılı 
Cumhurbaş-
kanlığı Kararı

25.01.2020

Geri Kazanım 
Katılım Payı 
Beyannamesi 
Genel Tebliği

05.02.2020

Geri Kazanım 
Katılım Payına 
İlişkin 
Yönetmeliğin 
Uygulanmasın
a İlişkin Usul 
ve Esaslar

07.02.2020

Geri 
Kazanım 
Katılım Payı 
Beyanname 
Klavuzu

(GİB)

Geri Kazanım Katılım Payı Mevzuat
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KAPSAM
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KAPSAM
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Plastik 
Poşetler

Lastikler

Akümülatör
ler

Piller

Madeni ve 
Bitkisel 

Yağ 

Elektrikli ve 
Elektronik 

Eşya

İlaç

Ambalajlar



GEKAP Tutarları (1/4)(Ek-1 Liste)
Ürün Cinsi GEKAP Tutarı

Lastik Binek araç lastikler 2 TL/adet

Otobüs, kamyon, kamyonet, yükleyici 

ve kazıcı lastikleri ve diğerleri

4 TL/adet

İş makinesi lastikleri 10 TL/adet

Dolgu lastikler 5 TL/adet

Akümülatör Kurşun asitli olanlar 20 kr./kg

Nikel kadmiyumlu olanlar 50 kr./ kg

Diğerleri 5 kr./kg

Madeni Yağ 50 kr./kg

Bitkisel Yağ 10 kr./kg

İlaç 1 kr./

kutu veya şişe
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GEKAP Tutarları (2/4)(Ek-1 Liste)
Ürün Cinsi GEKAP Tutarı

Piller ve Bataryalar 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
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GEKAP Tutarları (3/4)(Ek-1 Liste)
Ürün Cinsi GEKAP Tutarı

Elektrikli ve Elektronik 

Eşya:

Televizyon/Monitör 20 kr./kg

Bilişim telekomünikasyon ekipmanları 

(Televizyon ve monitörler hariç)

20 kr./kg

Aydınlatma ekipmanları 10 kr./adet

Küçük ev aletleri ve diğerleri 20 kr./kg

Beyaz eşyalar 

(Buzdolabı/Soğutucular/İklimlendirme

cihazları hariç)

25 kr./kg

Buzdolabı/Soğutucular/İklimlendirme 

cihazları

30 kr./kg
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GEKAP Tutarları (4/4)(Ek-1 Liste)
Ambalaj

Ürün Cinsi

KG Başına 

Alınacak Tutar 

(kr.)

Adet Başına 

Alınacak Tutar 

(kr.)

Ürün Cinsi

KG Başına 

Alınacak 

Tutar (kr.)

Adet 

Başına 

Alınacak 

Tutar (kr.)

PLASTİK AMBALAJ
KAĞIT-KARTON AMBALAJ 

(kg)

İçecek Ambalajları (Adet) Kağıt-Karton Ambalaj (kg) 20

0,33 litreye kadar 1 CAM AMBALAJ

0,3301-0,75 litre arası 2 İçecek Ambalajları (Adet) 1

0,7501-1,5 litre arası 3 0,25 litreye kadar 2

1,501 litre üzeri 4 0,2501-0,5 litre arası 3

Diğerleri (Poşet Hariç) (kg) 40 0,501 litre üzeri 5

METAL AMBALAJ 1,01-5 litre arası 10

İçecek Ambalajları (Adet) 3 5,01 litre üzeri

Diğerleri (kg) 50 Diğerleri (kg) 20

KOMPOZİT AMBALAJ AHŞAP AMBALAJ

Kağıt-Karton Ağırlıklı 

Kompozit İçecek Ambalajları

Ahşap Ambalaj (Adet) 10

0,25 litreye kadar 1

0,2501-0,5 litre arası 2

0,501 litre üzeri 4

Diğerleri (kg) 50
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GEKAP-Yükümlülükler

Kayıt Altına Alma

Ürünlerin Kanunun 
Ek-1 sayılı listesi 

kapsamında 
sınıflandırıIarak, 

adet ve/veya ağırlık 
olarak tanımlanıp 

kayıt altına alınması 
gerekmektedir.

Beyan ve Ödeme

Yurt içinde piyasaya 
arz edilen ve/veya 

ithal edilen ürünlerin 
geri kazanım katılım 

paylarına ilişkin 
beyan ve ödemenin 

yapılması 
gerekmektedir.

Kontrol ve Onay

Ödeyecekleri geri 
kazanım katılım payı 
miktarı 50.000 TL’den 
fazla olan işletmelerin 
bildirim ve 
beyannameleri çevre 
görevlisi tarafından 
incelenip onaylanır.

Bakanlıkça gerekli 
görülmesi halinde; 
sorumluların, 
bildirimlerini ve 
beyannamelerini 
yeminli mali 
müşavirlere 
inceletmesi ve/veya 
doğrulatması ve buna 
ilişkin raporlarını 
Bakanlığa sunması 
zorunludur.

Kayıt Saklama

GEKAP kapsamında 
yürütülen iş ve 

işlemlere yönelik 
veriler en az beş yıl 
süreyle muhafaza 

edilir.
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Sorumlusu

• Plastikten yapılmış , satış noktalarından tüketicilere kullanıcılara mal 
veya ürünleri taşıma amacıyla temin edilen saplı veya sapsız poşetler

• SORUMLUSU: SATIŞ NOKTASI

Plastik Poşetler

• Lastik, akümülatör, pil, madeni yağ, bitkisel yağ, elektrikli ve 
elektronik eşya, ilaç

• SORUMLUSU: PİYASAYA SÜREN VE/VEYA İTHALATÇI

EK-1 Listesindeki Ürünler

• Plastik ambalaj, metal ambalaj, kompozit ambalaj, cam ambalaj, 
ahşap ambalaj

• SORUMLUSU: PİYASAYA SÜREN VE/VEYA İTHALATÇI, SATIŞ 
NOKTASI

Ambalajlar
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Tanımlar

Page 14

Satış Noktası
• Toptan ve/veya perakende olarak mal veya ürün 
satışı yapan mağaza, market ve benzeri satış yeri

Piyasaya 
Süren

• Ek-1 sayılı listede yer alan ürünlerden herhangi 
birini tedarik veya kullanım amacıyla bedelli veya 
bedelsiz olarak ilk defa piyasada yer alması 
faaliyetini gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişi

İthalatçı

• Ek-1 sayılı listede yer alan ürünlerden herhangi 
birini ithal ederek tedarik veya kullanım amacıyla 
bedelli veya bedelsiz olarak yurt içi piyasada yer 
almasını sağlayan gerçek veya tüzel kişi

Piyasaya 
Sürme

• Çevre Kanunu EK-1 sayılı listede yer alan ürünler 
üzerindeki tasarruf hakkının bir alıcıya veya onun 
adına hareket edenlere devredilmesidir.



Tanımlar

Page 15

Kriter 1

• Başka bir ürün/eşya/malzemenin ayrılma bir parçası değilse,

• Başka bir ürün/eşya/malzemenin kullanım ömrü boyunca o ürün/eşya/malzemeleri içinde 
bulundurmak, desteklemek, korumak için kullanımı gerekli değilse,

• Başka bir ürün/eşya/malzeme ve bunların tüm parçaları ile birlikte kullanılıp, tüketilip 
bertaraf edilmiyorsa, ambalaj olarak kabul edilir.

• Bu kriterlerin herhangi birisini sağlamayanlar asıl ürün/eşya/malzemenin orijinal parçası 
olarak kabul edilirler ve ambalaj olarak tanımlanmazlar.

Kriter 2

• Satış Yerlerinde doldurulmak üzere tasarlanan ve bu şekilde kullanılan 
ürün/eşya/malzemeler ile satış yerlerinde satılan, doldurulan ya da doldurulması tasarlanan 
ve bu şekilde kullanılan tek kullanımlık ürün/eşya/malzemeler ambalaj olarak kabul edilir. 

• Bu kriterleri sağlamayan veya tekrar aynı amaçla bağımsız kullanımı mümkün olanlar 
orijinal ürün/eşya/malzemeler olarak kabul edilirler ve ambalaj olarak tanımlanmazlar.

Kriter 3

• Ambalajın bileşenleri ve ambalajda bulunan destekleyici, yardımcı parçalar bütünleşik 
oldukları ambalajın parçası kabul edilir. 

• Bir ürüne doğrudan asılan ya da takılan ve ambalaj görevi gören bu parçalar o ürünün 
ayrılmaz bir parçası olmayıp, ürün ile birlikte kullanılıp, tüketilip, bertaraf edilmedikçe 
ambalaj kabul edilir.

Ambalaj: Hammaddeden işlenmiş ürüne kadar, herhangi bir eşya veya malzemenin üreticiden 

kullanıcıya veya tüketiciye ulaştırılması aşamasında, taşınması, korunması, saklanması ve 

satışa sunulması için kullanılan ve bileşenleri dahil tüm malzemeleri ifade eder.



Ambalaj Çeşitleri
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Birincil Ambalaj

•Ürünle doğrudan 
veya kısmen 
temasta olabilen 
ambalajlar ve 
bunların parçalarını 
ifade eder.

•Örnek: Bitkisel yağ 
şişeleri, deterjan 
kapları, elektronik 
eşyaların karton 
kutuları(etiket ve 
ürünü destekleyen 
strofor dahil)

İkincil Ambalaj

•Birden fazla satış 
ambalajını bir arada 
tutacak şekilde 
tasarlanmış, 
üründen ayrıldığında 
ürünün herhangi bir 
özelliğinin 
değişmesine neden 
olmayan ambalajı 
ifade eder.

•Örnek: Birden fazla 
içecek ambalajını 
bir arada tutmak 
için birincil ambalajı 
saran plastik film ile 
tutamaçlar ve 
tabanlıklar

Üçüncül Ambalaj

•Birden çok satış 
ambalajının veya 
grup ambalajlarının 
taşıma ve 
depolama 
işlemlerini 
kolaylaştırmak ve 
bu işlemler 
sırasında zarar 
görmesini 
engellemek 
amacıyla kullanılan 
ambalajı ifade 
eder.

•Örnek: Satış 
yerlerine ambalajlı 
ürünlerin 
gönderilmesi 
esnasında 
kullanılan plastik 
veya ahşap paletler



Ambalajlar İçin GEKAP Yükümlülükleri

 GEKAP uygulamasına tabi olan ambalajlara ilişkin geri kazanım katılım payına 

ilişkin beyan ve ödeme yükümlülüğü; plastik poşetler için satış noktalarının, 

diğer ambalajlar için ise piyasaya süren ve/veya ithalatçılarındır.

 Ambalajlar için piyasaya sürülme işlemi bu ambalajların herhangi bir 

ürün/eşya/malzemenin piyasaya arzında kullanılması durumunda oluşur.

 Ambalaj üreticileri tarafından üretilerek veya ithal edilerek bu ambalajları 

kullanacaklara yapılan boş ambalaj arzı, ambalaj piyasaya sürme tanımı 

dışındadır.

 Ambalaj üreticileri, ürettikleri ambalajların piyasaya arzında bunların 

taşınması, saklanması vb. için kullandıkları ambalajlar için piyasaya süren 

olarak geri kazanım katılım payından sorumludur.
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Ambalajlar İçin GEKAP Yükümlülükleri

 Çevre Kanunu EK-1 sayılı listede yer alan GEKAP’a tabi malların birincil 

ambalajları için GEKAP yükümlülüğü yoktur. Ancak bu malların GEKAP’a tabi 

olmaksızın piyasaya arzı halinde bunların birincil ambalajları GEKAP’a tabidir. 

GEKAP’a tabi olmayan diğer tüm malların birincil ambalajları GEKAP‘a tabidir.

 Tedarikçiler tarafından piyasaya sürenlere tedarik edilen ambalajlı ürün 

teslimlerinin gerçekleşme tarihi bu ambalajlı ürünlerin piyasaya sürülme 

tarihidir ve piyasaya sürenler tarafından bu tarih esas alınarak GEKAP 

yükümlülüğü beyan edilir. (?)

 Ambalajlar için GEKAP uygulaması sadece bu ambalajların bir 

ürün/eşya/malzemenin piyasaya arzı için kullanılması durumunda geçerli olup, 

herhangi bir ürün/eşya/malzemenin piyasaya arzına yönelik kullanılmayan 

ambalajlar için GEKAP uygulanmaz.
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Sorumluluk

kimde?

(B) Piyasaya Süreni

Kapsam

Ambalaj

Ödeme ve Beyan

Takip eden ayın 
sonuna kadar

GEKAP ne zaman

doğar?

(B) Piyasaya süreni 
satışı 

gerçekleştirdiğinde

Ambalajlar - Örnek

 Ambalaj Piyasaya Süren
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 Örnek 1:

Salça üretimi faaliyetinde bulunan (A)

firması, (B) firması adına üretimi

gerçekleştirmekte ve ambalajlı salçalar

(B) firmasının ticari markasıyla

tüketicilerin kullanımı için piyasaya arz

edilmektedir. Bu durumda piyasaya arz

edilen salçanın ambalajı için (B) firması

piyasaya süren, (A) firması ise

tedarikçidir. Bu faaliyet çerçevesinde

tedarikçi (A) firması piyasaya süren (B)

firmasına satış işlemi esnasında

oluşacak geri kazanım katılım payından

(B) piyasaya süreni sorumludur. Sonraki

satışlar geri kazanım katılım payına

tabi değildir.



Sorumluluk

kimde?

(D) Piyasaya Süreni

Kapsam

Ambalaj

Ödeme ve Beyan

Takip eden ayın 
sonuna kadar

GEKAP ne zaman

doğar?

(D) Piyasaya süreni 
satışı 

gerçekleştirdiğinde

Ambalajlar - Örnek

 Ambalaj Piyasaya Süren
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 Örnek 2:

Şampuan üretimi faaliyetinde bulunan

(D) gerçek/tüzel kişisi kendi adı

ve/veya ticari markasıyla ambalajlı

şampuanları toptancısı olan (E)

gerçek/tüzel kişisine satmıştır. Toptancı

(E) gerçek/tüzel kişisi tarafından

ambalajlı şampuanlar (F) satış

noktasına, (F) satış noktası tarafından

ise müşterilere/tüketicilere satılmıştır.

Bu faaliyet çerçevesinde şampuan

ambalajlarının (E) toptancısına satışı

esnasında oluşacak geri kazanım katılım

payından piyasaya süren olarak (D)

gerçek/tüzel kişisi sorumludur. Sonraki

satışlar geri kazanım katılım payına

tabi değildir.



Sorumluluk

kimde?

(H) Piyasaya Süreni

Kapsam

Ambalaj

Ödeme ve Beyan

Takip eden ayın 
sonuna kadar

GEKAP ne zaman

doğar?

(H) Satış noktası 
satışı 

gerçekleştirdiğinde

Ambalajlar - Örnek

 Ambalaj Piyasaya Süren
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 Örnek 3:

Peynir üreticisi (G) gerçek/tüzel kişisi

(H) satış noktası adına fason olarak

peynir üretmekte ve peyniri ambalajlı

olarak (H) satış noktasının adı ve/veya

ticari markasıyla (H) satış noktasına

satmakta, (H) satış noktası da bu

peyniri müşterilere/tüketicilere

satmaktadır. Bu faaliyet çerçevesinde

(H) satış noktası piyasaya süren olup,

üretici (G) gerçek/tüzel kişisinin (H)

satış noktasına satışı işlemi esnasında

(?) oluşacak geri kazanım katılım

payından da (H) satış; noktası

sorumludur. Sonraki satışlar geri

kazanım katılım payına tabi değildir.



Sorumluluk

kimde?

(P) İthalatçısı

Kapsam

Ambalaj

Ödeme ve Beyan

Takip eden ayın 
sonuna kadar

GEKAP ne zaman

doğar?

(P) İthalatçısının 
ithalatı 

gerçekleştirdiği 
tarihte

Ambalajlar - Örnek

 Ambalajlı Ürün İthal Edenler
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 Örnek 4:

Yurt dışından (M) markalı parfüm ithal

eden (P) gerçek/tüzel kişisi ithal etmiş

olduğu (M) markalı parfümün

ambalajları için piyasaya sürendir ve

geri kazanım katılım payı

uygulamasından sorumludur. Geri

kazanım katılım payına ilişkin beyan ve

ödemeler ithalatın gerçekleştiği işlem

tarihi üzerinden yapılır. İthalat sonrası

yurtiçinde yapılan devir ve satışlar için

geri kazanım katılım payı yükümlülüğü

oluşmaz.



Sorumluluk

kimde?

(İ) İthalatçısı

Kapsam

Ambalaj

Ödeme ve Beyan

Takip eden ayın 
sonuna kadar

GEKAP ne zaman

doğar?

(İ) İthalatçısının 
ithalatı 

gerçekleştirdiği 
tarihte

Ambalajlar - Örnek

 Ambalajlı Ürün İthal Edenler

Page 23

 Örnek 5:

Yurt dışından kendi kullanımı için

hammadde ithal eden sanayi işletmecisi

(İ) gerçek/tüzel kişisi ithal etmiş

olduğu hammaddenin ambalajları için

piyasaya süren olup, ithalatın

gerçekleşme tarihi itibariyle bu

ambalajlara yönelik geri kazanım

katılım payından sorumludur.



Sorumluluk

kimde?

(L) Piyasaya Süreni

Kapsam

Ambalaj

Ödeme ve Beyan

Takip eden ayın 
sonuna kadar

GEKAP ne zaman

doğar?

(L) Piyasaya sürene 
satış yapıldığında

Ambalajlar - Örnek
 Ambalaj Tedarikçisi
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 Örnek 6:

Bakliyat paketleme faaliyetinde bulunan

(K) gerçek/tüzel kişisi, faaliyetini (L)

gerçek/tüzel kişisi adına

gerçekleştirmekte ve paketli bakliyatlar

(L) gerçek/tüzel kişisi adı ve/veya ticari

markasıyla tüketicilerin kullanımı için

piyasaya arz edilmektedir. Bu durumda

piyasaya arz edilen bakliyat ambalajları

için (K) gerçek/tüzel kişisi tedarikçidir.

Bu faaliyet çerçevesinde paketlenen

bakliyatların (L) gerçek/tüzel kişisine

satışı esnasında (?) oluşacak geri

kazanım katılım payından piyasaya süren

(L) gerçek/tüzel kişisi sorumludur.

Sonraki satışlar geri kazanım katılım

payına tabi değildir.



Sorumluluk

kimde?

(S) Satış Noktası

Kapsam

Ambalaj

Ödeme ve Beyan

Takip eden ayın 
sonuna kadar

GEKAP ne zaman

doğar?

(S) Satış noktasının 
satış işlemiyle

Ambalajlar - Örnek
 Satış Noktası
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 Örnek 7:

Kafeterya işleten (S) gerçek/tüzel kişisi

çay, kahve gibi içecekleri müşterilerine

cam, porselen fincanlarda ve tek

kullanımlık bardaklarda (kapaklı veya

kapaksız, kağıt-karton veya plastik

ağırlıklı kompozit malzemeden imal

edilmiş) sunmaktadır. (S) gerçek/tüzel

kişisi müşterilerine çay/kahve

sunumunda (satış ve/veya ikram) tek

kullanımlık bardakları bu malzemeleri

üreten (P) gerçek/tüzel kişisinden boş

olarak satın almaktadır. Bu durumda

kafeterya işletmecisi (S) gerçek/tüzel

kişisi, içecek ürünlerini müşterilerine

sunarken kullandığı tek kullanımlık

bardaklar için piyasaya süren

konumundadır ve geri kazanım katılım

payından sorumludur.



İSTİSNALAR
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İstisnalar
Depozitolu Ürünler

Md.2/(3) Kanunun Ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünleri

için tamamında Bakanlıkça belirtilen esaslar

doğrultusunda depozito sistemi uygulayan, piyasaya

süren/ithalatçıların depozitolu olarak piyasaya sürdükleri

ürünleri için depozito uygulanan miktar açısından bu

yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Md.5/(14) Depozito uygulamasına yönelik Bakanlıkça

belirlenen usul ve esaslar haricinde gerçekleştirilen

depozito uygulamaları bu yönetmelik hükümlerinden

muafiyet oluşturmaz, iade işlemlerine ve

mahsuplaşmaya konu edilmez.

Depozitolu ürünler için istisna mevcut beyan sistemde

veri girişine kapalı olup, depozito sisteminin daha

sonraki beyan dönemlerinde Çevre ve Şehircilik

Bakanlığı mevzuatında gerçekleşecek değişiklikler ile

faal hale gelmesi planlanmaktadır.
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Depozitolu ürünlere 

GEKAP istisnası 

uygulanamamaktadır.



İstisnalar
Motorlu Araç İle Elektrikli ve Elektronik Eşyanın Üretimde Kullanılan 

Orijinal Parça Eşya

Motorlu araç ve 

elektrikli/elektronik 

eşya üreticilerine 

orijinal eşya/parça 

tedarik edenler, 

GEKAP listesinde yer 

alan bu ürünler için 

beyanda bulunacak 

fakat bir ödeme 

yapmayacaktır.

Md.5/(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

kullanılmak şartıyla piyasaya sürenler tarafından beyan yapılır,

ancak bu ürünlerden geri kazanım katılım payı tahsil edilmez.

Orijinal eşya/parça tanımına uymasına rağmen münferit olarak

piyasaya arz edilen Kanunun Ek-1 sayılı listesinde yer alan

ürünler için geri kazanım katılım payı beyanı yapılır ve geri

kazanım katılım payı tahsil edilir.

Orijinal eşya/parça: Bütünlük arz eden eşyaların işlevini yerine

getirmesinde kullanılan ve bu eşyaların ilk üretim aşamasında

eşyaya bütünleşik bileşen olarak doğrudan monte edilen ürünler

Page 28



İstisnalar
Motorlu Araç ile Elektrikli ve Elektronik Eşyanın Üretimde Kullanılan 

Orijinal Parça/Eşya

 Örnek

(H) Firması (I) firmasının yetkili lastik ithalatçısıdır. (H) firması ithal ettiği lastikleri,

orijinal eşya/parça kapsamında kullanmak üzere yurt içinde otomobil üreten (I)

firmasına vermektedir.

Bu durumda;

(H) Firması orijinal eşya/parça kapsamında kullanılmak üzere (I) firmasına temin

ettiği lastikler için “tedarikçi/yetkili ithalatçı” vasfıyla geri kazanım katılım payı

uygulamasından sorumlu değildir.

(I) Firması orijinal eşya/parça kapsamında kullanılmak üzere (H) firmasından temin

ettiği ürünler için geri kazanım katılım payı beyanı yapar, ancak geri kazanım katılım

payı ödemez.
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İstisnalar
Birincil Ambalajlar

Ürünün kendisi 

GEKAP’a tabi ise, 

birincil ambalajları 

beyan edilecek fakat 

bir ödeme 

yapılmayacak; diğer 

ambalajları ise beyan 

edilecek ve GEKAP 

ödenecektir.

Md.5/(12) Bu Yönetmelik kapsamında yer alıp geri kazanım

katılım payına tabi olan ürünlerden ambalajlı olarak piyasaya

sürülenlerin birincil (satış) ambalajları için beyan yapılır ancak

bu ambalajlar için geri kazanım katılım payı tahsil edilmez. Bu

ürünlerin birincil ambalajları haricindeki diğer ambalajları için

geri kazanım katılım payı tahsil edilir.

Birincil Ambalaj/İç Ambalaj/Satış Ambalajı:

Ürünlerin kullanıcı veya tüketicilere ulaştırılmasında en küçük

satış birimi oluşturmaya uygun olarak yapılan, ürünle doğrudan

veya kısmen temas halinde olabilen ambalajlar ve bunların

orijinal parçaları (satış birimini tamamlamak için gereken diğer

ambalaj bileşenlerini örneğin, kapak/mantar/tıpa, etiket, zımba

teli gibi)
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İstisnalar
Birincil Ambalaj

 Örnek

(Ş) ilaç üreticisi tarafından üretilen öksürük şurubu metal kapaklı cam şişe içerisine

doldurulmakta, prospektüsü ve ölçek kaşığı/kabı ile birlikte plastik film kaplı karton

kutu içerisinde üzerinde kullanım esaslarını içeren etiket yapıştırılarak piyasaya arz

edilmektedir Bu durumda ( ilaç üreticisi, piyasaya arz edilen öksürük şurubu için

sadece Çevre Kanunu Ek-1 sayılı listesinde yer alan ve ilaçlar için belirlenen geri

kazanım katılım payından sorumlu olup, ilaç için kullanılan birincil ambalajları (cam

şişe, metal kapak, karton kutu, plastik film, etiket) ve kutu içindeki ürünler (ölçek

kaşığı/kabı, prospektüs) için ayrıca geri kazanım katılım payı yükümlülüğü

bulunmamaktadır.
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İstisnalar
Hammadde Olarak Kullanılan Bitkisel ve Madeni Yağlar

GEKAP’a tabi ürünlerin 

üretiminde hammadde 

olarak kullanılmak üzere 

tedarik edilen bitkisel yağ 

ve madeni yağlar beyan 

edilecek ancak GEKAP 

ödenmeyecektir.

Md.5/(16) Kanunun Ek-1 sayılı listesinde yer alan

ürünlerden bitkisel yağ ve madenî yağların Kanunun

Ek-1 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.
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İstisnalar
Hammadde Olarak Kullanılan Bitkisel ve Madeni Yağlar

 Örnek

(I) firması bitkisel yağ üretiminde hammadde olarak kullanılmak şartıyla bitkisel

yağ ithal etmektedir.

(I) firması ithal ettiği bitkisel yağı, hammadde olarak kullanılmak üzere bitkisel yağ

üreten (J) firmasına vermektedir.

Bu durumda;

 (I) firması hammadde olarak kullanılmak üzere ithal ettiği bitkisel yağ için geri

kazanım katılım payı beyanı yapar, ancak geri kazanım katılım payı ödemez.

 (J) firması (I) firmasından aldığı hammadde ile üreterek piyasaya sürdüğü bitkisel

yağ için geri kazanım katılım payından sorumludur.
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İstisnalar
Diğer İstisnalar

GEKAP kapsamına 

girmeyen ürünlerle 

ilgili beyan ve/veya 

GEKAP ödeme 

yükümlülüğü yoktur.

 Tekrar kullanıma alınan ürünler: Ürünlerin, tamirhaneler,

servisler gibi ürünlere yönelik bakım onarım hizmetleri

sonucunda, aynı amaçla kullanılmak üzere piyasaya arz

edilmesi

 Zati ihtiyaç kapsamındaki ürünler: Başka bir gerçek veya

tüzel kişiden temin edilmeyerek kendi imkânları ile üretilen

ve sadece kendi tüketimi ve kullanımı sağlanan ürünler

 İmha edilerek tasfiye edilecek gümrüklü ürün

 İhraç edilen ürünler (KDV mevzuatına göre tecil/terkin

sistemi kapsamında ihraç kadıyla teslim edilen mallar,

DİİB sahiplerine satılan mallar?)

 Denizcilik ve havacılık amaçlı ihrakiye olarak kullanılan

madeni yağlar

 İçme sütü, çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme

sütleri, bebek ve devam sütleri
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BEYAN
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GEKAP Beyanı

• Ambalaj ve Çevre Kanunu’na ekli ürünler için GEKAP sorumluluğu 2020

yılı itibariyle başlamıştır. Naylon poşetler için se 1.1.2019 tarihinde

başlamıştı.

• GEKAP yükümlülüğünün doğduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar

verilecek ve aynı süre içinde ödemeler yapılacaktır.

• Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 124 No.lu VUK Sirküleri ile 2 Mart 2020 günü

sonuna kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Geri Kazanım

Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süresi ile bu beyannameler

üzerine tahakkuk eden payların ödeme süresi 30 Mart 2020 Pazartesi günü

sonuna kadar uzatılmıştır.
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GEKAP Beyanı

• Mükelleflerin güncellenen Beyanname 

Düzenleme Programı (BDP) üzerinden 

beyannameyi düzenlemesi gerekmektedir.

• GEKAP’a ilişkin mükellefiyet, ilk 

beyannamenin verilmesiyle beraber 

otomatikman açılacaktır.

• Mükellefiyetin başlamasından sonra, hiç 

beyan olmayan dönemlerde dahi boş 

beyanname verme yükümlülüğü 

bulunmaktadır.
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Beyan ve Ödeme

Beyan yok, 
Ödeme yok

Ek 1’de yer almayan ürünler
(ambalaj hariç)

Ek 1’de yer alan ama 
piyasaya sürülmeyen, 

ürünler (Tedarikçi)

Sorumlu: Yok

Beyan var, 
Ödeme yok

Ek 1 sayılı listedeki ürünlerin birincil 
ambalajları,

Bitkisel yağların, ek 1 sayılı listede yer 
alan ürünlerin üretiminde hammadde 

olarak kullanılması durumunda,

Madeni yağların piyasaya arz edilecek 
araçlarda orijinal eşya/parça olarak 

kullanılması,

Ek 1'de yer alan ürünlerin, piyasaya 
arz edilecek araçlar ile elektrikli ve 

elektronik eşyaların üretiminde orijinal 
eşya/parça olarak kullanılması,

Sorumlu: Ambalajda piyasaya 
süren/ithal eden/Orijinal parçalarda 

hem piyasaya süren hem 
alıcı/Madeni ve bitkisel yağda 

piyasaya süren

Beyan var, 
Ödeme var

Ek 1 ‘de yer alan ürünün 
piyasaya sürülmesi

Ek 1’de yer almayan
ürünlerin ambalajları

Sorumlu: Piyasaya 
süren/ithal

eden
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MAHSUPLAŞMA İŞLEMLERİ-CEZALAR
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Mahsuplaşma İşlemleri

İthal ürünler için 

ödenmiş olan GEKAP 

tutarları hiçbir 

durumda iadeye/ 

mahsuplaşmaya konu 

edilemez.

 Yurt içinde piyasaya arz edilen ve ilgili dönemde beyan

edilen GEKAP tutarları, iade alınan dönemde beyan

edilecek toplam GEKAP tutarından mahsup edilebilir.

 İade edilen ürünler için mahsuplaşma bedeli olarak

ürünün piyasaya arz edildiği tarihte uygulanan geri

kazanım katılım payı esas alınır.

 İadeye esas olan geri kazanım katılım payı tutarının cari

dönem beyanıyla oluşan geri kazanım katılım payı

tutarından fazla olması halinde mahsup edilemeyen tutar

gelecek dönem beyanlarıyla oluşacak geri kazanım

katılım payı tutarından mahsup edilmek üzere devredilir.

Page 40

İade alınan ürünlerin GEKAP’ının mahsup edilebilmesi

için bu ürünlere ilişkin GEKAP’nın ödendiğine emin

olunması gerekmektedir.



Yaptırımlar

Page 41

GEKAP 

uygulamasınd

a VUK geçerli 

olmayıp Çevre 

Kanunu’ndaki 

ceza 

hükümleri 

geçerlidir.

 GEKAP’ın süresinde beyan edilmediğinin veya eksik beyan

edildiğinin tespiti halinde ihbarname ile bir aylık ödeme süresi

verilir. Tahsilat 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır.

 Denetimler esnasında bildirim ve bilgi vermekle yükümlülüğünü

yerine getirmeyenlere 22.109 ₺ idari para cezası verilir.

 Ödenmediği tespit edilen katılım payı tutarının %20 fazlası idari

para cezası olarak verilir.

 Fiillerin işlenmesinden itibaren üç yıl içinde birinci tekrarında bir

kat, ikinci ve müteakip tekrarında iki kat artırılarak verilir.

 Denetim ve ceza kesme yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl

Müdürlüklerine aittir.



Yaptırımlar
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Yanlış ve yanıltıcı 

belge 

düzenleyenler ve 

kullananlar 

hakkında Türk 

Ceza Kanununun 

‘belgede sahtecilik’ 

suçuna ilişkin 

hükümleri 

uygulanır.

 Denetimlerde Bakanlığa verilecek bildirim ve bilgilerin

yanlış ve yanıltıcı olması halinde altı aydan bir yıla kadar

hapis cezası verilir.

 Yanlış ve yanıltıcı belge düzenleyenler ve kullananlar

hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza

Kanununun belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümleri

uygulanır.

 Dava açılması (30 günlük süre içinde idare mahkemesine

açılır.) cezanın tahsilatını durdurmaz.



ÖZELLİKLİ DURUMLAR
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Özellikli Durumlar(1/2)

1. Piyasaya sürülen veya ithal edilen ambalaj miktarlarının tespiti ve bildirimi 

yeni bir uygulama olmayıp, 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren Ambalaj 

Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin 11. maddesi uyarınca;

 Ambalaj Bilgi Sistemine kayıt olunur.

 Miktarına bakılmaksızın bir önceki yıl piyasaya sürülen, ithal edilen, ihraç 

edilen ambalaj miktarları Ambalaj Bilgi Sistemi üzerinden her yıl Mart ayı 

sonuna kadar bildirilir.

2. Hürriyeti bağlayıcı ceza düzenlemeleri, denetimler esnasında yanlış ve 

yanıltıcı bilgi ve bildirimler ile sahte ve yanıltıcı belge düzenleyen ve 

kullananlar hakkında uygulanabilir.
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Özellikli Durumlar(2/2)

3. Ambalajların dahili kullanımları (nakliye, stoklama vb.) GEKAP yükümlülüğü 

doğurmaz. Çünkü piyasaya arz, ürünün tasarruf hakkının başkasına 

devredilmesidir.

4. 01.01.2020 tarihinden önce ithal edilen malların piyasaya sürülmesi GEKAP 

yükümlülüğü doğurmaz.

5. GEKAP’ın faturada gösterilmesi mümkündür. KDV matrahına dahil edilir.
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Teşekkürler...


