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İstanbul, 07.07.2020 

DUYURU 479 

 
Konu:  Kıdem tazminatı tavanı, vergiden istisna çocuk yardımı ve GEKAP uygulamasına 

dair usul ve esaslarda değişiklikler hk. 

 

1. 2020 Yılının İkinci Altı Ayında Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı 

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 06.07.2020 Tarih ve 27998389-

010.06.02-368870 Sıra No.lu Genelgede 2020 yılının ikinci altı ayı için geçerli aylık katsayı ve taban 

aylığı katsayıları aşağıdaki gibi belirtilmiştir.  

 

Aylık katsayı: 0,154461 

Taban Aylığı Katsayısı: 2,417699 

Yukarıdaki katsayılar dikkate alındığında 01.07.2020-31.12.2020 döneminde uygulanacak 

kıdem tazminatı tavanı 7.117,17 TL olarak hesaplanmaktadır. Hesaplamaya ilişkin ayrıntılar 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

Hesap Unsurları      Hesaplama     Tutar (TL) 

En yüksek aylık gösterge x Aylık katsayı 1500 x 0,154461 231,69 

En yüksek ek gösterge x Aylık katsayı 8000 x 0,154461 1.235,69 

En yüksek kıdem aylığı göstergesi x Aylık katsayı 500 x 0,154461 77,23 

5434 sayılı yasanın Ek:70/1-b maddesi gereğince 

ilave (8000+1500)' ün %200' ü) x Aylık katsayı 
20.425 x 0,154461 

3.154,87 

Taban aylığı göstergesi x Taban aylık katsayısı 1.000 x 2,417699 2.417,70 

Kıdem tazminatı tavanı 7.117,17 

 

2. 2020 Yılının İkinci Altı Ayında Geçerli Vergiden Bağışık Çocuk Yardımı Tutarı  

 

Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanununun 25/4. maddesi uyarınca hizmet erbabına ödenen 

çocuk zamlarından, devletçe verilen miktarları aşmayanlar gelir vergisinden bağışıktır. 657 Sayılı 

Kanunun 202. maddesi uyarınca bu yardım, memurun çocuklarından her biri için 250 gösterge 

rakamının (72. ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık 

katsayı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. 2020 Yılının ikinci altı ayında 

geçerli vergiden bağışık çocuk yardımı tutarı, aylık katsayı dikkate alındığında, çocuk başına 

aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır.  

 

0-6 yaş grubu için: 500 x 0,154461= 77,23TL  

Diğer yaş grubu: 250 0,154461= 38,62 TL 

 

3. Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair 

Usul Ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar 

 

29 Haziran 2020 tarihinde “Geri Kazanım Katılım  Payına  İlişkin  Yönetmeliğin  

Uygulanmasına  Dair  Usul  ve  Esaslarda  Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar” 

yayımlanmıştır. Söz konusu Usul ve Esaslarda yer alan değişikliklerden önemli görülenlere aşağıda 

yer verilmiştir. 
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“Geri Kazanım Katılım  Payına  İlişkin  Yönetmeliğin  Uygulanmasına  Dair  Usul  ve  

Esaslarda  Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar” metninin tamamı için tıklayınız. 

 

• “a.3.1 Birincil Ambalaj/İç Ambalaj/Satış Ambalajı” bölümüne “Örnek-6” ve “Örnek-7” 

aşağıdaki şekilde eklenmiştir. 

“Örnek-6: Üretim makinelerinin bir parçası olarak değerlendirilen, bu makinelerde 

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 

değerlendirilmemektedir. 

Örnek-7: 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 değerlendirilir.” 

• b) Ambalajlar İçin Geri Kazanım Katılım Payı Yükümlülükleri” bölümüne aşağıdaki ifade 

yedinci fıkra olarak eklenmiştir. 

“(7) 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 geri 

kazanım katılım payı beyanı verilir ancak geri kazanım katılım payı ödenmez. Depozito 

uygulaması dâhilinde piyasaya sürülen ancak geri toplanamayan miktarlar için ise geri kazanım 

katılım payı ödenir. Depozito uygulamalarına yönelik işlemler Bakanlık tarafından belirlenen usul ve 

esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.” 

• “e) Depozitolu Ambalajlar” bölümü ve bu bölüme ait olmak üzere “Örnek-1” “Örnek-2” 

“Örnek-3” “Örnek-4” ve “Örnek-5” aşağıdaki şekilde eklenmiştir. 

e) Depozitolu Ambalajlar 

Yeniden kullanılabilir ambalajlara yönelik depozito uygulamaları için Bakanlıkça belirlenen 

Usul ve Esaslar kapsamında depozito uygulama planı hazırlanır ve Bilgi Sistemi üzerinden 

Bakanlığa sunulur. Bakanlıkça uygun bulunan planlar için bir kod numarası tahsis edilir. 

Depozito uygulamaları, Bakanlıkça uygun bulunan depozito uygulama planları doğrultusunda 

gerçekleştirilir. 

Depozito uygulamalarına ilişkin veriler Bakanlık bilgi sistemine girilir, depozito uygulamaları 

kapsamında geri toplamak üzere piyasaya sürülen ambalajların geri toplanamayan kısımlarına 

ilişkin hesaplamalar bilgi sistemi üzerinden değerlendirilir. 

Örnek-1: Piyasaya süren olarak tanımlı (Z) içecek işletmesinin piyasaya arz ettiği 100 bin adet 

içecek ambalajının 50 bin adeti yeniden kullanılabilir nitelikte olması ve yeniden kullanılabilir 50 bin 

adet ambalajlar için depozito uygulayacak olması halinde; Bakanlıkça belirlenen esaslar 

doğrultusunda depozito uygulama planı hazırlaması ve Bakanlık Ambalaj Bilgi Sistemi üzerinden 
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sunulan planının uygun bulunması şartıyla depozito uygulanan 50 bin adet yeniden kullanılabilir 

içecek ambalajı için geri kazanım katılım payı ödeme yükümlülüğü oluşmaz. 

Depozito uygulanan ambalajlar için geri kazanım katılım payı ödeme yükümlülüğü 

bulunmamakla birlikte, depozito uygulanan ambalajların haricinde kalan diğer (nakliye, saklama, 

taşıma ve benzeri) ambalajları için geri kazanım katılım payı yükümlülüğü bulunmaktadır. 

Yurt içinde piyasaya arz edilmek üzere ithal edilen ambalajlı ürünlere yönelik depozito 

uygulamalarında onaylı depozito uygulama planı bulunması halinde geri kazanım katılım payı tahsil 

edilmez. 

Örnek-2: Piyasaya süren olarak tanımlı (Y) meşrubat işletmesinin yurt içinde piyasaya arz 

etmek üzere ithal ettiği meşrubatın yeniden kullanılabilir ambalajı için Bakanlıkça belirlenen esaslar 

doğrultusunda depozito uygulama planı hazırlanması ve Bakanlık Bilgi Sistemi üzerinden sunulan 

planının uygun bulunması durumunda depozito uygulanan meşrubat ambalajları için geri kazanım 

katılım payı ödeme yükümlülüğü bulunmaz. Ancak depozito uygulanacak ambalajlar için geri 

kazanım katılım payı beyanı yapılır. 

Örnek-3: (T) tüzel kişisi metal tüplerde LPG gazı satışı yapmaktadır. Metal tüpleri gaz 

doldurmak sureti ile bayilerine ileten (T) tüzel kişisi metal tüpler için bayilerinden teminat almakta 

olup bayiler tarafından tüketicilere/kullanıcılara yapılan satışlarda da bayilerce bu teminat depozito 

bedeli olarak tüketicilerden/kullanıcılardan alınmaktadır. Tüketiciler/kullanıcılar tarafından 

kullanılan tüplerde bulunan gaz bittiğinde bayilerden dolu tüp alınırken boş tüp iade edilmekte olup 

yeni alman dolu tüpler için depozito bedeli ödenmemektedir. Bayilerce toplanan boş tüpler dolum 

tesislerine iade edilerek dolu tüpler alınmakta olup bu değişim esnasında da depozito bedeli 

alınmamaktadır. Bu süreçte; metal tüplerde LPG satışı yapan (T) tüzel kişisi piyasaya süren olarak 

tanımlanır ve her bir metal tüp için geri kazanım katılım payı öder. Ancak, (T) tüzel kişisi tarafından 

Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda depozito uygulama planı hazırlanması ve Bakanlık 

Ambalaj Bilgi Sistemi üzerinden onaylatılması durumunda; geri kazanım katılım payı beyanını 

yapılır ancak geri kazanım katılım payı ödenmez. 

Örnek-4: (R) tüzel kişisi tarafından plastik damacanalar ile piyasaya içme suyu arz edilmektedir. 

(R) tüzel kişisi tarafından Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar kapsamında hazırlanan depozito 

uygulama planı Bakanlığa sunulmuş ve Bakanlıkça onaylanarak depozito planı için bilgi sistemi 

üzerinden kod numarası tahsis edilmiştir. Bu durumda; (R) tüzel kişisi piyasaya arz ettiği plastik 

damacanalara yönelik olarak geri kazanım katılım beyanına piyasaya sürdüğü plastik damacana 

miktarı bilgisini ve Bakanlıkça verilen depozito plan kod numarasını girecek olup plastik 

damacanalar için geri kazanım katılım payı tahsili söz konusu olmayacaktır. (R) tüzel kişisi 

tarafından depozito uygulama planı kapsamında piyasaya sürülen ancak geri toplanamayan 

miktarlar Bakanlık bilgi sistemi üzerinden kontrol edilecek ve yılsonu itibari ile geri toplanamayan 

ambalaj miktarları, takip eden geri kazanım katılım beyanı döneminde beyan edilerek geri kazanım 

katılım payı ödenecektir. 

Örnek-5: Ürünlerini ahşap paletler ile piyasaya süren (S) tüzel kişisi tarafından söz konusu 

ahşap paletler (Y) tüzel kişisinden kiralamak sureti ile temin edilmekte ve bu paletler (Y) tüzel 

kişisi tarafından piyasadan toplanarak tekrar aynı amaçla kullanılmak üzere başka piyasaya süren 

işletmelere kiralanmaktadır. Bu durumda; (Y) tüzel kişisi tarafından piyasaya süren işletmelere 

kiralanan ahşap paletler için depozito uygulama planı hazırlanmış ve Bakanlıktan onay alınmış 

olması şartıyla (S) tüzel kişisinin bu paletler için geri kazanım katılım payı beyan ve ödeme 

yükümlülüğü oluşmaz. (Y) tüzel kişisi geri kazanım katılım payı beyanını yapılır ancak geri 

kazanım katılım payı ödenmez.” 
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• “b.4 Satış Noktası” bölümüne “Örnek-2” ve “Örnek-3” aşağıdaki şekilde eklenmiştir. 

“Örnek-2: Eğitim ve öğretim faaliyeti gösteren (O) Okulu; 

– Öğrencilerinin, personelinin ve ziyaretçilerinin kullanımı için su sebilleri yerleştirerek suyu 

tek kullanımlık bardaklarla ikram etmektedir. Bu durumda okul işletmesi (O) Okulu satış noktası 

olarak değerlendirilmediğinden su ikramında kullandığı tek kullanımlık bardaklar ambalaj olarak 

tanımlanmayıp geri kazanım katılım payı uygulaması kapsamı dışındadır. 

-Okul içinde yer alan kantinde tek kullanımlık bardaklarla/tabaklarla içecek/yiyecek 

sunulmaktadır. Bu durumda; kantin işletmecisi satış noktası olarak değerlendirilmektedir. Kantin 

işletmecisinin ürünlerini sunarken kullandığı tek kullanımlık bardaklar/tabaklar ambalaj kapsamında 

yer aldığından kantin işletmecisi piyasaya süren olarak geri kazanım katılım payı uygulamasına 

tabidir. 

-Okul bünyesinde öğrencilere, personele ve ziyaretçilere yemekhane hizmeti verilmekte ve 

yemekhanede tek kullanımlık bardaklarla/tabaklarla içecek/yiyecek sunulmaktadır. Bu durumda; 

yemekhane işletmecisi gerçek/tüzel kişisi satış noktası olarak değerlendirilmekte olup içecek 

ürünlerini müşterilerine sunarken kullandığı tek kullanımlık bardaklar/tabaklar ambalaj kapsamında 

yer aldığından yemekhane işletmecisi piyasaya süren olarak geri kazanım katılım payı uygulamasına 

tabidir. 

Örnek-3: Konfeksiyon ürünleri satışını gerçekleştiren (T) gerçek/tüzel kişisinin faaliyet 

konusu sadece konfeksiyon ürünleri satışını gerçekleştirmek olup müşterilerine tek kullanımlık 

bardaklar ile sıcak/soğuk içecek ikramı yapmaktadır. Bu durumda, (T) gerçek/tüzel kişisi satış 

noktası olması sebebiyle sıcak/soğuk içecek ikramında kullandığı tek kullanımlık bardaklar için 

geri kazanım katılım payı yükümlülüğü bulunmaktadır. 

• “d) Geri Kazanım Katılım Payına Tabi Ürünlerin Birincil ve Diğer Ambalajları” bölümüne 5 

inci madde aşağıdaki şekilde eklenmiştir. 

 

“(5) Geri kazanım katılım payına tabi olan piyasaya arz edilmiş herhangi bir 

ürünün/ambalajlı ürünün son kullanım/tüketim tarihinin geçmesi nedeni ile piyasaya sürenlerce 

piyasadan geri toplatılması halinde sadece geri toplanan ürünler ve ambalajları için iade işlemi tesis 

edilir. Bu şekilde piyasadan geri çekilen ürünler ve ambalajları için sadece geri kazanım katılım payı 

ödenmiş kısımları iade talebine konu edilir. İade alım sürecinde ürünün piyasaya sürülmesinde 

kullanılan birincil ambalajlar haricindeki ambalajların da kullanılmadan ürünle birlikte iade 

alınması durumunda bu ambalajlar için de iade süreci işletilir. Geri alım sürecinde iade alınan 

ürünlerin yeniden ambalajlanması durumunda yeniden ambalajlamada kullanılan ambalajlar iade 

işlemine konu edilmez.” 

 

• “a) Geri Kazanım Katılım Payına Tabi Lastiklerin Tanımlanması” bölümünün ikinci 

fıkrasında yer alan Örnek-5’in altına gelmek üzere örnekler aşağıdaki şekilde eklenmiştir. 

“Örnek-6: (J) gerçek/tüzel kişisi yurt içinde araç üretimi yapmaktadır. (J) gerçek/tüzel 

kişisinin ürettiği araçlarda stepne lastik bölümü de bulunmaktadır. (J) gerçek/tüzel kişisi ürettiği 

araçlarda orijinal eşya/parça kapsamında kullanacağı lastikleri yurt içinde araç lastiği üreten (K) 

gerçek/tüzel kişisinden temin etmektedir. Bu durumda; 
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• (J) gerçek/tüzel kişisi orijinal eşya/parça kapsamında kullanmak üzere (K) gerçek/tüzel 

kişisinden temin ettiği lastikler (stepne lastikler de dahil) için geri kazanım katılım payı beyanı yapar, 

ancak geri kazanım katılım payı ödemez. 

• (K) gerçek/tüzel kişisi orijinal eşya/parça kapsamında kullanmak üzere (J) gerçek/tüzel 

kişisine verdiği lastikler için (stepne lastikler de dahil) geri kazanım katılım pay beyanı yapar, ancak 

geri kazanım katılım payı ödemez. 

Örnek-7: (L) gerçek/tüzel kişisi lastik kaplama faaliyeti yürütmektedir. (L) gerçek/tüzel kişisi 

kaplama işlemi yaptığı lastikleri yurt içinde (M) gerçek/tüzel kişisine satmaktadır. Bu durumda (L) 

gerçek/tüzel kişisi lastik kaplama faaliyeti yaparak yurt içine arz ettiği lastikler için geri kazanım 

katılım payından sorumlu değildir.” 

Durum bilgilerinize sunulur. 

   Saygı ile, 

                                                                                             ERİŞ BAĞIMSIZ DENETİM  

VE YMM A.Ş. 
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