
 

  

Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) 

Hesaplanması ve Beyanı 

Duyuru No: 2020/14 

İstanbul 27.02.2020 

 

Çevre Kanunu ve bu kanuna göre Çevre ve Şehircilik Banaklığı tarafından çıkarılan tebliğ ve 

yönetmeliğe göre Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) hesaplanması ve beyanına ilişkin 

yapılan açıklamalar aşağıda açıklanmıştır. 

 

Çevre Kanunu “EK1 Sayılı” listede yer alan mallar ile ilgili olarak GEKAP beyannamesinin 

verilmesi gerekmektedir. 

 

GEKAP Mükellefi, plastik poşetleri satış noktalarında satanlar, diğer ürünler için piyasaya 

sürenler veya ithalatçılardır. 

 

Beyanname Kurumlar vergisi mükellefleri için aylık, diğer mükellefler için ise 3 aylık 

dönemler halinde verilecektir (Gelir-kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine). 

 

Buna göre, ilk GEKAP beyannamesi, 02 Mart 2020 tarihi 23:59’a kadar verilmesi 

gerekmektedir. 

 

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin, plastik poşetin satışının yapıldığı ve diğer 

ürünler için piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 

23:59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.  

 

GEKAP beyannamesi vermesi gerekenlerin, beyan döneminde satışları bulunmasa dahi boş 

beyanname vermeleri gerekmektedir. (Mükellefiyetin kapanılması için vergi dairesine 

başvuru yapılması gerekmektedir.) 

 

Ödenecek vergi çıkması durumunda aynı süre içerisinde ödenecektir. (ay sonuna kadar) 

 

Verilmesi gerektiği halde GEKAP beyannamesinin verilmemesi veya geç verilmesi 

durumunda, ödenmesi gereken GEKAP gecikme faizi birlikte alınır. Ayrıca, Çevre 

Kanunu’nun 20/z maddesi gereğince %120 oranında idari para cezası uygulanır. 

 



 

  

Atık Yönetimi Yönetmeliği ile genişletilmiş üretici sorumluluğu kapsamında tanımlanmış 

olan ürün ve malzemelere yönelik özel hüküm ve yükümlülükler ilgili mevzuatı uyarınca 

ayrıca yerine getirilir.  

 

Ek1 sayılı listede bulunan bitkisel yağ ve madeni yağların yine aynı listede bulunan ürünlerin 

üretiminde hammadde olarak kullanılması durumunda GEKAP tahsil edilmez. 

 

GEKAP payı 50.000TL veya üzerinde olan işletmelerce yapılan bildirimlerin, Çevre 

Kanunu’nda tanımlanan çevre görevlileri tarafından onaylanması gerekir (GEKAP 

Yönetmelik Md.10). 

 

Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde GEKAP bildirimleri, yeminli mali müşavirlere 

inceletilebilir ve doğruluğu konusunda rapor hazırlatılabilir. 

 

GEKAP; ambalajlı ürünler ile Çevre Kanunu EK1 sayılı tabloda sayılan ürünlerin ithali veya 

piyasaya sürülmesi durumunda hesaplanacak ve beyan edilecektir. 

 

Ek1 sayılı liste başlıklar itibariyle; 

 

 Bitkisel yağlar, 

 Elektrik ve elektronik eşyalar, 

 İlaçlar, 

 Lastikler, 

 Pil ve akümülatörler, 

 Madeni yağlar, 

 Kompozit, cam, plastik, metal, ahşap ambalajlar sayılmıştır. 

 

GEKAP EK1 sayılı listede yer alan ürünlerin herhangi birini ithal eden (tedarik veya iç 

tüketim amacıyla) veya piyasaya ilk kez sürenler tarafından listede belirtilen tarife üzerinden 

hesaplanmaktadır. 

 

Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda depozito sistemi uygulayan, piyasaya 

süren/ithalatçıların depozitolu olarak piyasaya sürdükleri ürünleri için depozito uygulanan 

miktar açısından bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. (Yönetmelik Madde: 2/3) 

 

EK1 sayılı listede yer alan ürünlerin tesliminde ürün ambalajlı olarak satılıyorsa, birincil 

ambalajda GEKAP hesaplanmayacak (yönetmelik gereğince ürün tesliminden GEKAP 

hesaplanmaması durumu hariç), ikincil veya üçüncül ambalajda hesaplanacaktır.  

 



 

  

 

Listede sayılan ürünleri ithal etmeyen veya piyasaya sürmeyen, ancak diğer ambalajlı ürünleri 

ithal eden veya piyasaya sürenler de GEKAP ödeyeceklerdir. 

 

Ambalajlı ürünler için GEKAP hesaplanması; 

 

Yönetmeliğe göre ambalaj, ürünün EK1 sayılı listede bulunup bulunmamasına bakılmaksızın, 

içerisinde bulunan, taşınan, saklanan, korunan ve aşağıda tanımı yapılan kıymettir. 

 

GEKAP Uygulama Usul ve Esaslar Yönetmeliğine göre Ambalaj; 

 

 Başka bir ürün/eşya/malzemenin ayrılmaz bir parçası değilse veya,  

 Başka bir ürün/eşya/malzemenin kullanım ömrü boyunca o ürün/eşya/malzemeleri 

içinde bulundurmak, desteklemek veya korumak için kullanımı gerekli değilse veya, 

 Başka bir ürün/eşya/malzeme ve bunların tüm parçaları ile birlikte kullanılıp, tüketilip, 

bertaraf edilmiyorsa, ambalaj olarak kabul edilir. 

 

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. 

 

Ambalajlar için de yine EK1 sayılı listede yer alan tarife uygulanacaktır. 

 

Eğer ürünler, hem EK1 sayılı listede yer alıyor hem de ambalajlı satılıyor ise, sadece EK1 de 

yer alan ürünün tarifesi uygulanacak, ayrıca ambalaj için pay hesaplanmayacaktır (Sadece 1. 

Derece ambalajlar için). 

 

Aşağıda Çevre Kanunu EK1’de yer alan ürünler ve tarife yer almaktadır. 

 

 

Arkan & Ergin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

Member of JPA International 

 

 

  



 

  

 

 

          (1) SAYILI LİSTE 

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI TUTARI(1) 

 

Ürün Cinsi Tutar 

Plastik poşet (Plastik alışveriş torbaları) 15 kr./adet 

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 

 

––––––––––––––––– 

(1)   29/11/2018 tarihli ve 7153 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde “bu Kanuna ekli (1) sayılı liste” ibaresinin yer alması nedeniyle buraya 

işlenmiştir. 
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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 20 kr./kg 

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 

 

Ürün Cinsi Kg Başına 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   
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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   

  KÂĞIT 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 

 

 


