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KAPSAM
• 2872 sayılı Çevre Kanunu,
• 04.04.2019 Tarih ve 30735 sayılı Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1) ,
• 05.02.2020 Tarih ve 31030 sayılı Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:2)
• 22.03.2020 Tarih ve 31076 sayılı Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:3),
• 31.12.2019 Tarih ve 30995 sayılı Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik,
• 0451381-020-34658 Sayılı Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmenliğin Uygulanmasına Dair Usul

ve Esaslar.
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1. Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Uygulaması

• 30995 sayılı Yönetmelik kapsamında yer alan ürünlerden (2872 sayılı Kanun’a ekli 1 sayılı listede yer alan
ürünler) ‘’sadece yurt içinde piyasaya arz edilenlere geri kazanım katılım payı uygulanır.’’ ibaresi yer
almaktadır (30995 sayılı GEKAP İlişkin Yönetmelik, 5/(2). madde).

• Buna ilaveten söz konusu Yönetmeliğin 5/(3). maddesinde; ‘’Söz konusu ürünlerden plastik poşetler için
satış noktalarından, diğer ürünler için ise piyasaya süren/ithalatçı gerçek veya tüzel kişilerden geri kazanım
katılım payı alınır.’’ ibaresi yer almaktadır. Bu kapsamda; önceden plastik poşetler için satış noktalarından
alınan geri kazanım katılım payı yapılan son düzenlemeler ile Ek-1 sayılı listede yer alan ürünler için de
alınmaya başlanmıştır.

Örnek 1: Ankara ilinde market işletmeciliği faaliyetinde bulunan (A) Ltd. Şti.’nin Başkent Vergi Dairesinde
kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır. Perakende mal satan
(A) Ltd. Şti. ürün satışlarında ücret karşılığında plastik poşet vermektedir. (A) Ltd. Şti. 2020 yılının ilk altı aylık
beyan döneminde içerisinde tüketicilere hiç plastik poşet satışı yapmamıştır. Buna göre;

• (A) Ltd. Şti.’nin 2020 yılının ilk altı aylık beyan dönemine ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin
‘’Beyan edilecek geri kazanım katkı payı bulunmamaktadır.’’ seçeneği işaretlenerek geri kazanım katılım
payını beyan etmesi gerekmektedir.
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2. GEKAP Kapsamındaki Ürünler

• 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun Ek-1 sayılı listesine konu olan ürünlerin piyasa arz edilmesi halinde GEKAP
yükümlülüğü doğmaktadır. Söz konusu ürünler aşağıdaki gibidir. Buna göre;
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Ürün Türü Tutar

Plastik Poşet (Plastik alışveriş torbası) 15 kr./adet

Lastik (Binek araç ) 2 TL/adet

Lastik (Otobüs, kamyon, kamyonet, yüklenici ve kazıcı lastikleri ve diğerleri) 4 TL/adet

Lastik (İş makinası lastikleri) 10 TL/adet

Dolgu Lastikler 5 TL/adet

Akümülatör (Kurşun asitli alanlar) 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
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Ürün Türü Tutar

Lityum Düğme Piller 10 TL/kg

Lityum Silindirik Şarjlı ve Primer Pil Çeşitleri (Araç bataryaları hariç) 5 TL/kg

Otomotiv Piller (Kurşun içerenler hariç) 15 TL/kg

Lityum İçeren Araç Bataryaları 15 TL/kg

Diğer Şarjlı Piller 5 TL/kg

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 monitör 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 &şişe
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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 40

METAL AMBALAJ

İçecek Ambalajları (Adet) 3

Diğerleri (Kg) 50

Kağıt Karton Ambalaj (Kg) 20
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Ürün Cinsi Kg Başına Alınacak Tutar(kr.) Adet Başına Alınacak Tutar(kr.)

KOMPOZİT AMBALAJ

Kağıt- 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

Kağıt Karton Ambalaj (Kg) 20
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Ürün Cinsi Kg Başına Alınacak Tutar(kr.) Adet Başına Alınacak Tutar(kr.)

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



3. Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Beyannamesi Kapsamında Bazı Temel Kavramlar

➢ Satış Noktası:
• Toptan ve/veya perakende olarak mal veya ürün satışını yapan mağaza, market ve benzeri satış yerlerini

ifade etmektedir. Satış noktaları ‘’plastik poşetlerin ücretlendirilmesi’’ konusundaki yükümlülükleri yerine
getirmeleri gerekmektedir.

➢ Piyasaya Süren/ Piyasaya Arz Eden:
• GEKAP’a 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 tanımlanmış olup, piyasa sürenin belirlenmesinde söz konusu ürünlerin ilk defa
piyasada yer alması için yapılan piyasaya arz faaliyeti esas alınmaktadır.

➢ İthalat Edenler (İthalatçı):
• İlgili listede yer alan ürünlerden herhangi birini ithal ederek tedarik veya kullanım amacıyla bedelli veya

bedelsiz olarak yurtiçi piyasada yer almasını sağlayan gerçek ve/veya tüzel kişiler olarak tanımlanmaktadır.
➢ Geri Kazanım Katılım Payı:
• Ürünlerin piyasaya arzında ürün cinsine bağlı olarak belirlenen ücreti ifade etmektedir.
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4. Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Bildirim ve Beyannameleri

• 30735 sayılı Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) kapsamında madde 4/(2)’ye göre ‘’Gelir veya kurumlar
vergisi mükellefi olsun veya olmasın tüm satış noktaları ile piyasaya sürenler/ithalatçılar Geri Kazanım
Katılım Payı Beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorundadır.’’ ibaresi yer almaktadır.

• Bu kapsamda, 22.03.2020 tarih ve 31076 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payı
Beyannamesi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile beyan dönemleri değişerek son
halini almıştır. Buna göre, önceki uygulama ile yeni uygulama aşağıdaki gibidir.
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YENİ UYGULAMA ÖNCESİNDE YENİ UYGULAMA SONRASINDA

Gelir Vergisi Kurumlar Vergisi Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri
Mükellefleri Mükellefleri

3 er Aylık Dönemler Aylık Dönemler 2020 Yılı İçin 2021 ve Sonrasında 3 er Aylık

6 şar Aylık Dönemler Dönemler
Ocak

Ocak-Şubat-Mart/2020 Şubat
Ocak-Şubat-Mart-

Ocak-Şubat-Mart/2021

Mart
Nisan-Mayıs-
Haziran/2020Nisan

Nisan-Mayıs-
Mayıs Nisan-Mayıs-Haziran/2021

Haziran/2020
Haziran

Temmuz-Ağustos-
Temmuz

Ağustos Temmuz-Ağustos-Eylül/2021
Eylül/2020 Temmuz-Ağustos-

Eylül
Eylül-Ekim-Kasım-

EkimEkim-Kasım- Aralık/2020
Kasım Ekim-Kasım-Aralık/2021

Aralık/2020
Aralık
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YENİ UYGULAMA ÖNCESİNDE YENİ UYGULAMA SONRASINDA

Gelir Vergisi Kurumlar Vergisi Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri
Mükellefleri Mükellefleri

3 er Aylık Dönemler Aylık Dönemler 2020 Yılı İçin 2021 ve Sonrasında 3 er Aylık

6 şar Aylık Dönemler Dönemler
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Haziran/2020
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Temmuz-Ağustos-
Temmuz

Ağustos Temmuz-Ağustos-Eylül/2021
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Kasım Ekim-Kasım-Aralık/2021

Aralık/2020
Aralık



• Nitekim, beyan dönemleri 2020 yılı için altı aylık, 2021 ve takip eden yıllar için üç aylık olarak
belirlenmiş olup, aşağıdaki gibidir. Buna göre;

• 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.
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2020 Yılı İçin Beyan Dönemleri 2021 Yılı ve Sonrası İçin Beyan Dönemleri

✓ Birinci dönem;
Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran

✓ İkinci dönem;
Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim- Kasım- Aralık 

✓ Birinci dönem ; Ocak-Şubat-Mart
✓ İkinci dönem ; Nisan-Mayıs-Haziran
✓ Üçüncü dönem ; Temmuz-Ağustos-Eylül
✓ Dördüncü dönem ; Ekim- Kasım- Aralık



• Dolayısıyla, 2020 yılı için GEKAP ödeme süresi; birinci dönem için Temmuz/2020 sonu, ikinci dönem
için ise Ocak/2021 sonu olmaktadır.

• Ocak 2020 ve Şubat 2020 dönemleri için GEKAP beyannamesi vermiş olanlar ise; 2020 yılının ilk altı
aylık dönemi için verecekleri beyannamelere daha önce beyanname verdikleri dönemlere ilişkin
bilgileri dâhil etmeyeceklerdir. Ocak 2020 ve Şubat 2020 dönemi için verilen GEKAP
Beyannamelerin ödemeleri 31.07.2020 tarihine kadar yapılabilecektir.

• Bunun yanı sıra, 30735 sayılı GEKAP İlişkin Yönetmeliğin 4/(6).maddesinde yer alan; ‘’… yer alan
ürünlerden plastik poşetlerin satışını diğer ürünlerin ise piyasa arzını/ithalini yapmamış olsalar dahi
Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi vermekle yükümlüdür. Bu durumda beyannamenin ‘’ Beyan
edilecek geri kazanım katkı payı bulunmamaktadır.’’ seçeneği işaretlenerek gönderilmesi
gerekmektedir.’’ ibaresi kapsamında, GEKAP mükelleflerinin ilgili dönem içerisinde satışı/piyasaya
arzı/ithalatı olmasa dahi Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi vermesi gerekmektedir. Bu durumda,
beyannamenin ilgili kısımları doldurulacak, ancak geri kazanım katılım payı matrahı oluşmadığı için
vergi yükümlülüğü doğmayacaktır.
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5. Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Beyannamesinin Verileceği Vergi Dairesi

• 30735 sayılı GEKAP İlişkin Yönetmeliğin 5/(1). maddesinde; ‘’…gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti
bulunanlar için gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu…’’ şeklinde ifade edilmiştir. Buna göre;

Örnek 2: Bursa ilinde market işletmeciliği faaliyetinde bulunan (B) A.Ş.’nin, Bursa Vergi Dairesinde kurumlar
vergisi, katma değer vergisi ve gelir vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır. Mükellefin aynı zamanda İstanbul,
Çorum ve Trabzon illerinde şubeleri bulunmaktadır. (B) A.Ş.’nin, merkez ve şubelerinden yapmış olduğu
plastik poşet satışına ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini, plastik poşet satışının yapıldığı 2020 yılı
ilk altı aylık beyan dönemini için Temmuz ayının son günü saat 23.59’a kadar kurumlar vergisi
mükellefiyetinin bulunduğu Bursa Vergi Dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.
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• Aynı maddenin devamında yer alan; ‘’…gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayan gerçek veya
kurumlar vergisinden mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişiler için yerleşim yeri adresinin bulunduğu,
gerçek kişiler dışında kalanlar için ise kanuni merkezi/işyerinin bulunduğu, yer vergi dairesidir.’’ ibaresi
kapsamında;

Örnek 3: Ankara ilinde faaliyet gösteren iki ortaklı (AC) Adi Ortaklığının Polatlı Vergi Dairesinde katma değer
vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır. Ortak (A)’nın Ankara ili Seğmenler Vergi
Dairesinde gelir vergisi mükellefiyeti, Ortak (C)’nin Ankara ili Polatlı Vergi Dairesinde gelir vergisi
mükellefiyeti bulunmaktadır. (AC) Adi Ortaklığının, yapmış olduğu plastik poşet satışlarına ait Geri Kazanım
Katılım Payı Beyannamesini plastik poşet satışının yapıldığı beyan dönemini takip eden ayın son günü saat
23.59’a kadar (AC) Adi Ortaklığının katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyetinin bulunduğu
Polatlı Vergi Dairesine ortaklık adına elektronik ortamda göndermesi gerekmektedir.
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6. Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Beyannamesinde Sorumluluk

• Bilindiği üzere; önceden plastik alışveriş torbalarının satışına istinaden verilen geri kazanım katılım payı
beyannamesi, yapılan değişiklikler ile Ek-1 sayılı listede sıralanan diğer ürünleri kapsar hale getirilmiştir.
Başka bir ifadeyle, Ek-1 sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetler için satış noktalarından, diğer
ürünler için ise piyasaya süren/ithalatçı gerçek veya tüzel kişilerden geri kazanım katılım payı
alınmaktadır. Buna göre 31.12.2019 tarih ve 30995 sayılı 4. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Geri
Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin 5. maddesinde;

➢ Ek-1 sayılı listede yer alan ürünlerin tedarik amaçlı üretilmesi halinde üreticilere bu ürünler için geri
kazanım katılım payı yükümlülüğü oluşmaz. Tedarikçilerden temin edilen ürünlere kendi adını, ticarî
markasını veya ayırt edici işaretini koymak ve kendini üretici/piyasaya süren olarak tanıtmak sureti ile
piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişilerden geri kazanım katılım payı alınır,

➢ Ek-1 sayılı listede yer alan ürünlerden serbest dolaşıma sokulmak sureti ile millileştirilen ürünler
ithalatçı gerçek veya tüzel kişiler tarafından yurt içinde piyasaya arz edilmiş sayılır ve ithalatçılardan
geri kazanım katılım payı alınır,

➢ Ek-1 sayılı listede yer alan tasfiye halindeki ürün ve eşyalardan yalnızca asli amacına uygun olarak
kullanılmak üzere satış işlemi gerçekleştirilenler için geri kazanım katılım payı alınır,
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➢ Piyasaya arz edilecek araçlar ile elektrikli ve elektronik eşyaların üretiminde orijinal eşya/parça olarak
kullanılan ve Kanunun Ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünler için araç ile elektrikli ve elektronik eşyayı
piyasaya sürenler tarafından beyan yapılır ancak bu ürünlerden geri kazanım katılım payı tahsil
edilmez,

➢ 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,

➢ Ek-1 sayılı listede 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,

➢ Ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünlerden bitkisel yağ ile madeni yağ söz konusu Ek-1 sayılı listesinde yer
alan ürünlerin üretiminde hammadde olarak kullanılması durumunda hammadde olarak tedarik
edilen bitkisel yağ ile madeni yağ ürünlerinin ithalatçıları/üreticileri tarafından beyanı yapılır, ancak
hammadde olarak kullanılan bu ürünlerden geri kazanım katılım payı tahsil edilmez,
düzenlemelere yer verilmiştir.
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7. Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) BeyannamesindeMahsuplaşma

• 30735 sayılı GEKAP İlişkin Yönetmelik, 12/(A). maddesi kapsamında ‘’… iade şartları doğrultusunda iade
alınan ürünlere isabet eden ve ilgili dönemde beyan edilen geri kazanım katılım payı tutarını plastik
poşetler için oluşan geri kazanım payı hariç olmak üzere, beyan edecekleri toplam geri kazanım katılım
payındanmahsup edebilirler.‘’ ifade edilmektedir.

• Anılan yönetmelik kapsamında 12/(2). maddede söz konusu GEKAP beyannamesinin mahsuplaşmasına
ilişkin, ‘’Bir beyan döneminde mahsup edilecek geri kazanım katılım payı tutarı toplamı, mükelleflerin
beyan edecekleri geri kazanım katılım payı toplam tutarlarından fazla ise aradaki fark bir sonraki beyan
dönemine devredilecektir.’’ ibaresi yer almaktadır.
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8. Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Beyannamesi Kapsamında İstisnalar

20

Kapsama Girmeyen Haller Tahsilat Yapılmayan Haller

✓ Tekrar kullanıma alınan ürünler, zati ihtiyaç
kapsamındaki ürünler, imha edilerek tasfiye
edilecek gümrüklü ürün ve eşyalar ile ihraç edilen
ürünler,

✓ Kamu kurum ve kuruluşlarının münhasıran asli
görevlerinde kullanmak, piyasaya arz edilmemek
ve ticari amaç güdülmemek kaydıyla ürettikleri
veya bağlı kuruluşlarına ürettirdikleri Kanunun ek-
1 sayılı listesinde yer alan ürünler,

✓ Depozitolu ürünler.

✓ Ek-1 sayılı listedeki ürünlerin birincil ambalajları
için beyan yapılır; ancak geri kazanım katılım payı
tahsil edilmez.

✓ Bitkisel yağların, ek-1 sayılı listede yer alan
ürünlerin üretiminde hammadde olarak
kullanılması durumunda, hammadde olarak
tedarik edilen bu ürünler için beyan yapılır; ancak
geri kazanım katılım payı tahsil edilmez.

✓ Madeni yağların piyasaya arz edilecek araçlarda
orijinal eşya/parça olarak kullanılması şartıyla
piyasaya sürenler tarafından beyan yapılır; ancak
bu ürünlerden geri kazanım katılım payı tahsil
edilmez.

✓ Piyasaya arz edilecek araçlar ile elektrikli ve
elektronik eşyaların üretiminde orijinal
eşya/parça olarak kullanılan ve ek-1 sayılı listede
yer alan ürünler için bunları piyasaya sürenler
tarafından beyan yapılır; ancak bu ürünlerden
geri kazanım katılım payı tahsil edilmez.



9. Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Beyannamesi Kapsamında Müeyyideler

• 30995 sayılı GEKAP İlişkin Yönetmeliğin 14/(1). maddesinde müeyyideler için; ‘’...hükümlere aykırı
hareket edenler hakkında 2872 sayılı Kanunda öngörülen fiillere ilişkin müeyyideler uygulanır. Bu
kanunda yazılı fiiller hakkında verilecek idari nitelikteki cezalar bu fiiller için diğer kanunlarda uygulanan
cezaların uygulanmasına engel teşkil etmez.’’ düzenlemelerine yer verilmiştir.
Buna göre;

• 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20/(z) maddesi uyarınca, 30995 sayılı GEKAP İlişkin Yönetmelik
hükümlerine uygun hareket edilmediği takdirde; ‘’… geri katılım kazanım payını ödemediği tespit
edilenlere katılım payı tutarının %20 fazlası idari para cezası olarak verilir.’’ düzenlemesi bulunmaktadır.

Örnek 4: (C) şirketinin Temmuz 2020 döneminde 20.000 TL GEKAP ödemesi gerekmektedir. (C) şirketi
GEKAP beyannamesini vermemiş ve ödeme yapmamıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın durumu tespit
etmesi halinde ödenecek para cezası aşağıdaki gibidir. Buna göre;
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Ceza Öncesi Ödenmesi Gereken Tutar
[A]

20.000 TL

Kesilen İdari Para Cezası
[(B)= (A)*0,20]

4.000 TL
(20.000*0,20=)

Ceza Sonrası Ödenmesi Gereken Tutar
[(C)= (A)+(B)]

24.000 TL
(20.000+4.000=)



• 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 23. maddesinde yer alan; ‘’… bu cezaların verilmesini gerektiren fiillerin
işlenmesinden itibaren üç yıl içinde bir kat, ikinci vemüteakip tekrarında iki kat artırılarak verilir.’’ ibaresi
uyarınca para cezası da uygulanabilecektir.

Örnek 5: (D) şirketinin Ekim 2021 döneminde 10.000 TL GEKAP ödemesi gerekmektedir. (C) şirketi GEKAP
beyannamesini vermemiş ve ödeme yapmamıştır. Gelir İdaresi durumu Çevre ve Şehircilik Bakanlığına
bildirmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri 19.04.2020 tarihinde söz konusu Kanunun ilgili maddesi
uyarınca %20’i oranında idari para cezası uygulanmıştır. Söz konusu (C) şirketi aynı fiili 2022 ve 2023
yıllarında tekrar işlemiş ve tekerrür cezasına muhatap olmuştur. Buna göre ;
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Ceza Öncesi Ödenmesi Gereken Tutar
[A]

10.000 TL

2021 Kesilen İdari Para Cezası 
[(B)=(A*0,20)]

2.000TL
(10.000*0,20=)

2022 Kesilen İdari Para Cezası
[(C)=(B*2)]

4.000 TL
(2.000+2.000=)

2023 Kesilen İdari Para Cezası 
[(D)=(B*3)]

6.000TL
(2.000+2.000+2.000=)

Ceza Sonrası Ödenmesi Gereken Tutar 
[(E)=(A)+(B)+(C)+(D)]

22.000TL
(10.000+2.000+4.000+6.000=)



10. Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Beyannamesi Kapsamına Tabi Ürünlere İlişkin Yükümlülükler

10.1. Ambalajlar İçin Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Uygulamaları

• 34658 Sayılı Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmenliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar
(34658 Sayılı GEKAP) kapsamında ambalaj; ‘’içerisinde bulunan, taşınan, korunan, saklanan ve/veya satışa
sunulan ürün/eşya/malzemelerin 2872 Sayılı Çevre Kanunu Ek-1 Sayılı Listesinde olup olmamasına
bakılmaksızın geri kazanım katılım payı uygulamasına tabi tutulur.’’ şeklinde ifade edilmiştir.
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Ambalaj Tanımına Uyan Ürünler

Kriter 1 • Başka bir ürün/eşya/malzemenin ayrılmaz bir parçası değilse,
• Başka bir ürün/eşya/malzemenin kullanım ömrü boyunca o

ürün/eşya/malzemenin içinde bulunması gerekli değilse,
• Başka bir ürün/eşya/malzeme ve bunların tüm parçaları ile birlikte

kullanılıp, tüketilip, bertaraf edilmiyorsa, ambalaj olarak kabul edilir.

Kriter 2 • Satış yerlerinde doldurulmak üzere tasarlanan ve bu şekilde kullanılan
malzemeler ile satış yerlerinde satılan, doldurulan tek kullanımlık
malzemeler ambalaj kabul edilir.

Kriter 3 • Ambalaj 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,
bertaraf edilmedikçe ambalaj kabul edilir.
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Kullanım Amacına Göre Ambalaj

Birincil/İç/Satış Ambalaj Ürünlerin tüketicilere ulaştırılmasında en
küçük satış birimini oluşturmaya uygun
olarak yapılan ve ürünle doğrudan temas
halinde olabilen ve bunların orijinal
parçalarını ifade eder.

İkincil/Grup Ambalaj Birden fazla sayıda satış ambalajını bir
arada tutacak şekilde tasarlanmış ve
üründen ayrıldığında ürünün özelliğinde
değişme yaratmayan ambalajı ifade eder.

Üçüncül/ Nakliye /Dış Ambalaj Belirli sayıdaki satış veya grup
ambalajlarının taşıma ve depolama
işlemleri için kullanılan ambalajları ifade
eder.

Üretildiği Malzemeye Göre Ambalaj

• Plastik Ambalaj
• Cam Ambalaj 
• Kağıt-Karton Ambalaj
• Metal Ambalaj 
• Ahşap Ambalaj
• Kompozit Ambalaj
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• 34658 Sayılı Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmenliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar
(34658 Sayılı GEKAP) kapsamında, ‘’Ambalajlar İçin Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Yükümlülükler‘’
başlığı altında söz konusu ambalajlar için bazı ifadeler yer almaktadır. Buna göre;

✓ 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 arzları ambalaj piyasaya sürme tanımı dışındadır.

✓ İçecek tanımına uyan ürünlerin ambalajlarından alınacak geri kazanım katılım paylarının hesabında;
içecek ambalajı tanımına uyan ambalajlar kapak/mantar/tıpa, etiket gibi bileşenleriyle birlikte bir bütün
olarak değerlendirilerek, Çevre Kanunu Ek-1 Sayılı Listede belirtildiği üzere adet üzerinden hesaplanır.

✓ Ambalaj üreticileri, ürettikleri ambalajların piyasaya arzında bunların satışı, taşınması, saklanması vb.
için kullandıkları ambalajlar için piyasaya süren olarak geri kazanım katılım payından sorumludur.

Örnek 6: İçme suyu dolumu faaliyetinde bulunan (A) gerçek/tüzel kişisi, dolum faaliyeti sonucunda kendi
adı ve/veya ticari markasıyla tüketicilerin kullanımı için piyasaya arz etmiş olduğu suyun ambalajları için
piyasaya süren olarak geri kazanım katılım payından sorumludur.
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✓ Ambalajlı ürünleri yurt dışından tedarik edenler de ambalaj piyasaya süren olarak tanımlanır ve ithal
edilen ürün/eşya/malzemenin ambalajları için geri kazanım katılım payı uygulamasından sorumlu
tutulur. Türkiye dışındaki üretici tarafından ülkemizde yetkilendirilen temsilci ve/veya ithalatçılar
piyasaya süren olarak geri kazanım katılım payı uygulamasından sorumludur.

Örnek 7: Yurt dışından (M) markalı parfüm ithal eden (P) gerçek/tüzel kişisi (parfüm üreticisi olmasa dahi)
ithal etmiş olduğu (M) markalı parfümün ambalajları için piyasa 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 payı
yükümlülüğü oluşmaz.

✓ Ücretlendirmeye tabi olmayan plastik poşetler ve diğer torbalar ise ambalaj olarak değerlendirilir ve geri
kazanım katılım payına tabidir. Geri kazanım katılım payından piyasaya sürenler ambalaj cinsine göre
kilogram bazında sorumludur.

Örnek 8: (A) mağazası satmış olduğu ürünlerin taşıması için tüketicilere ücretsiz olarak kağıt torba
vermektedir. Bu torbaların ambalaj olarak değerlendirilmesi sebebiyle (A) satış noktası için geri kazanım
katılım payı yükümlülüğü bulunmaktadır. (A) satış noktası söz konusu geri kazanım katılım payından Çevre
Kanunu Ek-1 Sayılı Listesinde yer alan ‘’Kağıt Karton Ambalaj’’ başlığı altında ağırlık bazında sorumludur.
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✓ Satış noktalarında satılan ürünlerin ambalajlarının geri kazanım katılım payından bu ürünlerin üzerinde
adını ve/veya ticari markasını bulunduran gerçek ve/veya tüzel kişiler sorumludur.

✓ Ambalaj tedarikçileri, tedarik ettikleri ambalajlar için geri kazanım katılım payı uygulanmasına tabi
değillerdir. Ambalajlı ürün tedarikçileri tarafından piyasaya sürenler adına fason olarak üretilen ambalajlı
ürün/eşya/malzemenin piyasaya arzı piyasaya sürenler tarafından yapıldığından ambalajlı ürün
tedarikçileri geri kazanım katılım payı uygulamasından sorumlu değildir.

✓ 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
geri kazanım katılım payı yükümlülüğü yerine getirilir.

Örnek 9: Maden suyu dolumu faaliyetinde bulunan (M) gerçek/tüzel kişisi, dolum yapacağı ambalajları (N)
gerçek/tüzel kişisinden temin etmekte ve bu ambalajlara maden suyu dolumu yaparak tüketicilerin
kullanımı için (S) satış noktası aracılığıyla piyasaya arz etmektedir. Boş ambalaj tedarik eden (N)
gerçek/tüzel kişisi tedarikçidir ve boş ambalaj satışına istinaden geri kazanım katılım payı yükümlülüğü
bulunmamaktadır. Bu faaliyet çerçevesinde piyasaya süren (M) gerçek/tüzel kişisinin (S) satış noktasına satış
işlemi esnasında oluşacak geri kazanım katılım payından (M) piyasaya süreni sorumludur. Sonraki satışlar
geri kazanım katılım payına tabi değildir. (S) satış noktasının bu işleme ilişkin geri kazanım katılım payı
yükümlülüğü bulunmamaktadır.



10.2. Bitkisel Yağlar İçin Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Uygulamaları

• 31.12.2019 tarihli ve 30995 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin
Yönetmelikte, Geri Kazanım Katılım Payına tabi olan bitkisel yağlar belirtilmiştir.

28

Ürün Cinsi Ayrıntılı Ürün Listesi

Bitkisel Yağ

• Zeytinyağı,
• Prina Yağı,
• Palm Yağı,
• Süper Olein,
• Aspir Yağı,
• Pamuk Tohumu Yağı,
• Hindistan Cevizi Yağı,
• Palm Çekirdeği Yağı,
• Babassu Yağı,
• Rep, Kolza Yağı,
• Keten Tohumu Yağı,
• Hardal Yağı,
• Mısır Yağı,
• Hint Yağı,
• Susam Yağı,

• Çin Ağacı Yağı,
• Jojoba Yağı,
• Outikika Yağı,
• Pamuk Yağı,
• Hidrojene Hint Yağı,
• Soya Yağı,
• Yerfıstığı Yağı,
• Fındık Yağı,
• Ayçiçek Yağı,
• Kanola Yağı,
• Üzüm Çekirdeği Yağı,
• Ceviz Yağı,
• Margarin,
• Diğer Bitkisel Yağlar.



• 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun Ek-1 Sayılı Listesinde yer alan bitkisel yağlarların, söz konusu kanunun ilgili
Ek-1 Listesindeki ürünlerin üretiminde hammadde olarak kullanılması durumunda; hammadde olarak
tedarik edilen bitkisel yağların ithalatçıları/üreticileri tarafından söz konusu 30995 Sayılı Yönetmelik 16/(5).
maddesi uyarınca beyan yapılır, ancak hammadde olarak kullanılan bu ürünlerden geri kazanım katılım
payı tahsil edilmez. Ayrıca, Geri Kazanım Katılım Payı uygulamasına tabi bitkisel yağların ağırlığının
hesaplanmasında; ambalaj vb. ağırlıklar ürün ağırlığına dahil edilmez.

Örnek 10: (A) gerçek/tüzel kişisi zeytinyağı üretimi yaparak bu ürünleri kendi adı ve /veya ticari markasıyla
piyasaya arz etmesi halinde (A) gerçek/tüzel kişisi piyasaya süren olarak geri kazanım katılım payından
sorumludur.

Örnek 11: Yurt dışından Ayçiçek yağı ithal eden (F) gerçek/tüzel kişisi ithal ettiği Ayçiçek yağı için ithalatçı
olarak geri kazanım katılım payından sorumludur.
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10.3. Elektrikli ve Elektronik Eşyalar İçin Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Uygulamaları

• 31.12.2019 tarihli ve 30995 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin
Yönetmelikte, Geri Kazanım Katılım Payına tabi elektrikli ve elektronik eşyalar belirtilmiştir. Buna göre ;

✓ Geri kazanım katılım payı alınması işlemi nihai ürünlere (son kullanıcı için piyasaya sürülen bitmiş ürün)
uygulanır.

✓ Geri kazanım katılım payı uygulanmasına tabi olan ürünün bir bileşenini oluşturan nihai üründen ayrıca
geri kazanım katılım payı alınmaz. Ancak, bu ürün geri kazanım katılım payı uygulanmasına tabi olmayan
bir ürünün bileşeni olması ve /veya üretildiği amaçla kullanımı için piyasaya arz edilmesi halinde geri
kazanım katılım payına tabidir.

✓ Nihai ürün niteliğinde olmayan bir ürünün, geri kazanım katılım payı uygulamasına tabi başka bir nihai
ürüne bütünleşik bir şekilde sabitlenmiş olması halinde; ürün bir bütün olarak tek bir nihai ürün şeklinde
değerlendirilir ve sadece bu nihai ürün için geri kazanım katılım payı ödenir.

Örnek 12: Nihai ürünün ayrılmaz parçası olarak bütünleşik şekilde ışık kaynağının (lamba) sabitlenmiş olduğu
aydınlatma ekipmanları (armatür) tek bir nihai ürün (aydınlatma ekipmanı) olarak kabul edilir ve sadece bu
ürün için geri kazanım katılım payı alınır.
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✓ Birden fazla işleve sahip olan nihai ürün, ayrı kategorideki farklı geri kazanım katılım payı tutarlarına sahip
ürünleri içermesi halinde satış amacına uygun nihai ürünün geri kazanım katılım payı tutarı üzerinden
değerlendirilir.

Örnek 13 : Televizyonlu buzdolabı, satış amacına uygun nihai ürün buzdolabı olduğundan GEKAP tutarı
‘’Buzdolabı/Soğutucular/İklimlendirme Cihazları’’ kategorisinde değerlendirilir.

Örnek 14: (C) gerçek /tüzel kişisi cep telefonu üretimi yaparak bu ürünleri kendi adı ve /veya ticari markasıyla
piyasaya arz etmesi halinde (C) gerçek /tüzel kişisi piyasaya süren olarak geri kazanım katılım payından
sorumludur.

Örnek 15: (D) gerçek/tüzel kişisi (E) gerçek/tüzel kişisine ürettirdiği buzdolaplarını kendi adı ve/veya ticari
markasıyla arz etmesi halinde;
• (D) gerçek /tüzel kişisi piyasaya süren olarak geri kazanım katılım payından sorumludur.
• (E) gerçek /tüzel kişisi tedarikçi olup geri kazanım katılım payından sorumlu değildir.

✓ Elektrikli ve elektronik eşyanın açıklandığı şekilde çalışması için elektrikli olmayan bir öğeye ihtiyaç varsa,
bu aksesuar değildir ve ürünün ağırlığına dahil edilmesi gerekir.

Örnek 16: Buzdolabı rafları, elektrikli süpürge hortumları vb.
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10.4. İlaçlar İçin Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Uygulamaları

• 31.12.2019 tarihli ve 30995 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin
Yönetmelikte, Geri Kazanım Katılım Payına tabi ilaçlar belirtilmiştir. Buna göre ;

✓ Geri kazanım katılım payı alınmasında ilaç tanımı kapsamında yer alan beşeri ilaçlar, veteriner ilaçları ve
zirai ilaçların piyasaya arzında, geri kazanım katılım payı tahsil edilir.

✓ Geri kazanım katılım payı uygulanmasına tabi olan ilaçlar birincil ambalajları ile bir bütün olarak
değerlendirilir ve birincil ambalajları için ayrıca geri kazanım katılım payı tahsil edilmez.

✓ İlaçların birincil ambalajları haricindeki diğer ambalajları için geri kazanım katılım payı beyanı verilerek
ödemesi yapılmalıdır. Bu ambalajlar için oluşacak GEKAP hesabında; ambalajların bileşenlerinin malzeme
cinsine göre ayrı ayrı söz konusu Ek-1 Sayılı Listesi üzerinden değerlendirilerek hesaplanır.
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10.5. Lastikler İçin Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Uygulamaları

• 31.12.2019 tarihli ve 30995 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin
Yönetmelikte, Geri Kazanım Katılım Payına tabi lastikler belirtilmiştir. Buna göre ;
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Ürün Cinsi Araç Listesi* Tutar

Lastik (Binek Araç)

• Otomobil (hususi ve ticari),
• Hafif Ticari,
• Panel Van,
• Minibüs,
• Arazi Taşıtı,
• Karavan,
• Motosiklet,
• Forklift (şişme),
• Traktör ön lastikleri ve römorkleri.

2 TL/adet
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Ürün Cinsi Araç Listesi* Tutar

Lastik (Otobüs, Kamyon, 
Kamyonet, Yükleyici ve Kazıcı 

Lastikleri ve Diğerleri)

• Yüklenici,
• Kazıcı,
• Traktör arka lastikleri,
• Römork (traktör römorkları hariç),
• Otobüs,
• Kamyon (özel maksatlı kamyonlar dahil),
• Kamyonet,
• Tır,
• Zırhlı Taşıt,
• Biçerdöver,
• Diğerleri.

4 TL/adet

Lastik (İş Makinesi Lastikleri)

• Dozer,
• Ekskavatör,
• Greyder,
• Seyyar Vinç,
• Beton Pompası,
• Konkasör.

10 TL/adet

Dolgu Lastikleri**
• Forklift,
• Özel maksatlı dolgu lastikli araçlar. 5 TL/adet

*Araç: Motorlu taşıtlar ile lastik tekerlekli iş makineleridir.
** Dolgu lastik : Hava yerine yükün karkas kauçuk tarafından taşındığı değişik ebattaki bütün lastiklerdir.



Örnek 17: (A) gerçek/tüzel kişisi traktörde kullanılmak üzere lastik üretimi yaparak bu ürünleri kendi adı
ve/veya ticari markasıyla piyasaya arz etmesi halinde (A) gerçek/tüzel kişisi piyasaya süren olarak geri kazanım
katılım payından sorumludur.

Örnek 18: (E) gerçek/tüzel kişisi yurt içinde araç üretimi yapmaktadır. (E) gerçek/tüzel kişisi ürettiği araçlarda
orijinal eşya/parça kapsamında kullanacağı lastikleri yurt içinde araç lastiği üreten (F) gerçek/tüzel kişisi temin
etmektedir. Söz konusu durumda;

• (E) gerçek /tüzel kişisi; temin ettiği lastikler için geri kazanım katılım payı beyanı yapar, ancak geri kazanım
katkı payı ödemez.

• (F) gerçek /tüzel kişisi; vermiş olduğu lastikler için geri kazanım katılım payı beyanı yapar, ancak geri
kazanım katkı payı ödemez.
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10.6. Pil ve Akümülatörler İçin Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Uygulamaları

• 31.12.2019 tarihli ve 30995 Sayılı Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte söz konusu uygulama ile
ilgili ‘’pil ve akümülatörlerin, araçların orijinal eşya/parçası olarak kullanılmak üzere piyasaya arz edilmesi
halinde bu pil ve akümülatörlerden geri kazanım katılım payı tahsil edilmez.’’ ifadesi yer almaktadır.

Örnek 19: (F) gerçek/tüzel kişisi yurt içinde araç üretimi gerçekleştirmektedir. (F) gerçek/tüzel kişisinin ürettiği
araçlarda orijinal eşya/parça kapsamında kullanacağı otomotiv pillerini (G) gerçek/tüzel kişisi (F) gerçek/tüzel
kişisinin ‘’yetkili ithalatçısı‘’ olarak ithal etmektedir. Bu durumda;

• (F) gerçek/tüzel kişisi, orijinal eşya /parça kapsamında kullanmak üzere (G) gerçek/tüzel kişisinden temin
ettiği otomotiv pilleri için geri kazanım katılım payı beyanı yapar, ancak geri kazanım katılım payı ödemez.

• (G) gerçek/tüzel kişisi, orijinal eşya /parça kapsamında kullanmak üzere (F) gerçek/tüzel kişisine teslim
ettiği otomotiv pilleri için ‘’tedarikçi’’ vasfıyla geri kazanım katılım payından sorumlu değildir.

36



10.7. Madeni Yağlar İçin Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Uygulamaları

• 31.12.2019 tarihli ve 30995 Sayılı Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte söz konusu uygulama ile
ilgili ‘’… ürünlerin (ambalajlar hariç) 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.’’ ifadesi yer almaktadır.

• 34658 Sayılı Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmenliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar
kapsamında ‘’Madeni yağ piyasaya süren işletmeler, piyasaya sürdükleri madeni yağları, başka bir
üreticiden tedarik etmesi durumunda geri kazanım katılım payından sorumludur.’’ ifadesi yer almaktadır.
Buna göre;

Örnek 20: (F) gerçek/tüzel kişisi, (G) gerçek/tüzel kişisi için madeni yağ üretmektedir. (G) gerçek/tüzel kişisi,
(F) gerçek/tüzel kişisine ürettirdiği madeni yağı kendi markasıyla piyasaya arz etmektedir. Bu durumda;

• (F) gerçek/tüzel kişisi, kendi markası ile piyasaya arz ettiği madeni yağlar için geri kazanım katılım patı
beyanı yapar, geri kazanım katılım payı öder.

• (G) gerçek/tüzel kişisi, (F) gerçek/tüzel kişisi için ürettiği madeni yağlar için geri kazanım katılım payı beyanı
yapmaz, geri kazanım katılım payı ödemez. Ancak, (G) gerçek/tüzel kişisi, kendi markası ile/kendi adına
üreterek piyasaya sürdüğü madeni yağlar için geri kazanım katılım payı beyanı yapar ve geri kazanım
katılım payı öder.
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11. Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Beyannamesinin Düzenlenmesi

11.1. Genel Bilgiler Kulakçığı

• Genel Bilgiler kulakçığı ‘’İdari Bilgiler, Vergi Sorumlusu ve Beyan Edilecek Bilgim Bulunmamaktadır‘’
bölümlerinden oluşmaktadır.
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İdari Bilgiler

Vergi Dairesi Dönem Tipi

✓ Gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar
için gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı
bulunduğu,

✓ Gelir veya kurumlar vergisinden mükellefiyeti
bulunmayan gerçek kişiler; ikametgah adresinin
bulunduğu,

✓ Gerçek kişiler dışında kalanlar ise (Adi ortaklıklar
dahil) kanuni merkezi/işyerinin bulunduğu vergi
dairesini seçeceklerdir.

✓ Dönem olarak kurumlar vergisi mükellefleri aylık, diğer
mükellefler 3 aylık seçeneğini işaretleyeceklerdir.

Vergi Sorumlusu Beyan Edilecek Bilgim Bulunmamaktadır

✓ Vergi Sorumlusu olarak beyanname veren kişilerin
bilgileri yazılacaktır.

✓ Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini ilgili
yönetmelik gereği vermekle yükümlü olanlar, beyan
dönemi içerisinde satış yapmamış olsalar dahi Geri
Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle
yükümlüdürler. Bu nedenle içinde bulundukları dönem
için boş beyanname vermeleri gerekiyor ise ‘’Beyan
edilecek bilgim bulunmamaktadır’’ kutucuğunu
işaretlemek durumundadırlar.
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11.2. Plastik Poşet Kulakçığı

Plastik Poşet İçin Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Beyannamesi Düzenleme Aşamaları

Plastik Poşetin Temin Edildiği Ülke ✓ Plastik Poşet yurtdışından temin edilmiş ise Yurtdışı, yurtiçinden
temin edilmiş ise Yurtiçi seçeneği işaretlenecektir.

Temin Edildiği İl Kodu ✓ Plastik Poşet yurtiçinden temin edilmiş ise temin edilen ilin kodu
seçilecektir.

Plastik Poşet Temin Edilen Kişinin 
T.C./Vergi Kimlik Numarası 

Firmanın Vergi Kimlik Numarası

✓ Plastik Poşet temin edilen gerçek kişi ise gerçek kişinin T.C. kimlik
numarası veya vergi kimlik numarası,

✓ Plastik Poşet temin edilen tüzel kişilik ise tüzel kişiliğin vergi kimlik
numarası yazılacaktır.

Plastik Poşet Temin Edilen Firmanın 
Unvanı/Kişinin Adı Soyadı

✓ Bu alana en fazla 56 karakterden oluşan veri girişi yapılabilir.

Aylar ✓ Kurumlar vergisi mükellefleri beyanname verdikleri döneme ait ayı;
diğer mükellefler ise beyanname verdikleri 3 aylık döneme ait her
ay için ayrı ayrı satır açacaklar ve istenilen bilgileri her ay için ayrı
satırlara girerek beyannamelerini dolduracaklardır.

Ay İçinde Satılan Plastik Poşet 
Adedi

✓ İlgili dönem içinde kaç adet Plastik Poşet satılmış ise o miktar
burada gösterilecektir.



40

Plastik Poşet İçin Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Beyannamesi Düzenleme Aşamaları

Aylar ✓ Kurumlar vergisi mükellefleri beyanname verdikleri döneme ait ayı;
diğer mükellefler ise beyanname verdikleri 3 aylık döneme ait her
ay için ayrı ayrı satır açacaklar ve istenilen bilgileri her ay için ayrı
satırlara girerek beyannamelerini dolduracaklardır.

Ay İçinde Satılan Plastik Poşet 
Adedi

✓ İlgili dönem içinde kaç adet Plastik Poşet satılmış ise o miktar
burada gösterilecektir.

Plastik Poşetten Elde Edilen Geri 
Kazanım Tutarı

✓ Ay içinde satılan Plastik Poşet adedi ile 2020 yılı için belirlenen her
bir Plastik Poşet için beyan edilmesi gereken 18 kuruşluk tutarın
çarpımı sonucu bulunan rakam program tarafından otomatik olarak
hesaplanır ve burada gösterilir. Bu alana mükellefler tarafından
herhangi bir veri girişi yapılamaz.
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11.3. Diğer Ürünlere İlişkin GEKAP Bildirimleri

• ‘’Yurt İçinde Üretilerek Piyasaya Arz Edilen Ürünlere İlişkin GEKAP Bildirim Satırları’’ ile ‘’İthal
Edilerek Yurt İçinde Piyasaya Arz Edilen Ürünlere İlişkin GEKAP Bildirim Satırları’’ olmak üzere iki
tablodan oluşmaktadır.

Yurt İçinde Üretilerek Piyasaya Arz Edilen Ürünlere/ İthal Edilerek Piyasaya Arz Edilen Ürünlere 
İlişkin GEKAP Bildirim Satırları

Ürün ✓ GEKAP kapsamında yer alan ürünlerin listelendiği bir alandır. Aynı ürün
tabloda tek satırda gösterilebilir. Dolayısıyla listeden yalnız bir kez
seçilebilir.

Depozito Onay Kodu ✓ Şimdilik aktif olmayan ve veri girişine kapalı olan bu alan daha sonraki
beyan dönemlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatında
gerçekleşecek değişiklikler ile faal hale gelmesi planlanmaktadır.
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Yurt İçinde Üretilerek Piyasaya Arz Edilen Ürünlere/ İthal Edilerek Piyasaya Arz Edilen Ürünlere İlişkin 
GEKAP Bildirim Satırları

Birim Tutar ✓ Bu alana ürün listesinden herhangi bir ürün seçildiğinde seçilen ürüne karşılık
gelen birim tutar otomatik olarak gelmektedir. GEKAP kapsamında yer alan
her bir ürünün tesliminde birim tutarlar baz alınmak suretiyle GEKAP
hesaplanabilmektedir.

Miktar ✓ Sayısal bir alandır. GEKAP kapsamında yer alan ve yurt içinde piyasaya arz
edilen ürün miktarı mükellefler tarafından bu alana manuel olarak girişi
yapılacaktır. Giriş yapılırken seçilen ürüne ilişkin ölçü birimine dikkat edilmeli
ölçü birimine karşılık gelen sayısal değer yazılmalıdır.

Tutar (TL) ✓ Manuel girişe kapalı olan bu alan Miktar ve Birim Tutarın çarpılması suretiyle
otomatik olarak hesaplanacaktır. Seçilen ürün ile ilgili toplam ödenmesi
gereken GEKAP tutarını ifade etmektedir.

• Detaylı olarak GEKAP Beyannamesi düzenlenmesi için aşağıdaki linkten faydalanabilirsiniz.
https://www.verginet.net/Dokumanlar/2020/GEKAP-KILAVUZ.pdf

https://www.verginet.net/Dokumanlar/2020/GEKAP-KILAVUZ.pdf


SAYGILARIMIZLA

Sitemizde(cumhurbilenymm.com.tr) paylaşılan vergi ve vergileme ile ilişkili çalışmalarda
şahsi görüş ve yorumlarımız yer almaktadır. Sitemizde yer alan bilgi veya verileri
kullanmanız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir. Sitemiz ve
yazarları, söz konusu kullanımdan dolayı (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak
üzere) her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu
tutulamaz.
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