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İstanbul, 24.07.2020 

DUYURU 480 

 
Konu: GEKAP uygulamasına dair usul ve esaslarda yeni değişiklikler hk. 

 

 

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul Ve 

Esaslarda Yeniden Değişiklik Yapıldı 

 

Hatırlanacağı üzere 29 Haziran 2020 tarihinde “Geri Kazanım Katılım  Payına  İlişkin  

Yönetmeliğin  Uygulanmasına  Dair  Usul  ve  Esaslarda  Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve 

Esaslar” yayımlanmıştı (Bakınız DUYURU 479).  23 Temmuz 2020 tarihinde Yönetmeliğin 

Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda tekrar değişiklik yapılmıştır. Söz konusu Usul ve Esaslarda yer 

alan değişikliklerden önemli görülenlere aşağıda yer verilmiştir. 

 

• “Çevre Görevlisi” tanımının ikinci paragrafında yer alan "(Hazine ve Maliye Bakanlığınca 

belirlenen beyan döneminde oluşan)” ifadesi "(toplam beyan miktarının, Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca belirlenen beyan dönemini kapsadığı ay sayısına oram)” şeklinde değiştirilerek 

ilgili paragraf aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş; ayrıca tanımın altına denk gelmek 

üzere aşağıdaki şekilde Örnek-l eklenmiştir.  

"Çevre Görevlisi: .  

Sürekli bir çevre görevlisi istihdam eden veya çevre danışmanlık firmalarından 

çevre yönetimi hizmeti alan veya çevre yönetim birimi kurma zorunluluğu bulunan piyasaya 

süren işletmeler (ithalatçılar ve satış noktaları dahil) ile ödeyecekleri geri kazanım katılım 

payı miktarı (toplam beyan miktarının, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen beyan 

dönemini kapsadığı _ay sayısına oram) 50.000 Türk Lirası'ndan fazla olan piyasaya süren 

işletmeler (ithalatçılar ve satış noktaları dahil), Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin 

Yönetmelik kapsamında yer alan tüm bildirim ve beyanların (iade ve mahsuplaşmaya esas 

işlemler dahil) muhasebe sorumlusu ve çevre görevlisi tarafından incelenip onaylanmasını 

sağlamakla yükümlüdürler. Bu durum piyasaya süren/ithalatçının yükümlülüğünü ortadan 

kaldırmaz. 

Örnek I : Çay ve kahve satışı yapan (Ş) gerçek/tüzel kişisinin sürekli bir çevre 

görevlisi istihdam etme veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti alma 

veya çevre yönetim birimi kurma zorunluluğu bulunmamaktadır. (Ş) gerçek/tüzel kişisinin 

2020 yılı ilk altı ayı için beyan edip ödeyeceği tutar 300.000 Türk Lirasından fazla olarak 

belirlenmiştir. Bu durumda; (Ş) gerçek/tüzel kişisinin muhasebe sorumlusu tarafından geri 

kazanım katılım payına ilişkin bilgi ve belgeler ve hesaplamalar için Çevre Görevlisi onayı 

alınması gerekmektedir. Aynı şekilde, (Ş) gerçek]tüzel kişisinin 2021 yılı ilk üç ayı için 

beyan edip ödeyeceği tutarın 150.000 Türk Lirası veya daha az olarak belirlenmesi 

durumunda ise Çevre Görevlisi onayına gerek bulunmamaktadır. " 
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• “b) Ambalajlar İçin Geri Kazanım Katılım Payı Yükümlülükleri” bölümünde yer alan yer 

alan Ömek-3 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"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, İçecek satışı 

yapmayan (T) gerçek/tüzel kişisinin sıcak/soğuk İçecek ikramında kullandığı tek kullanımlık 

bardaklar için geri kazanım katılım payı yükümlülüğü bulunmamaktadır. 
  

“Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda 

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

Durum bilgilerinize sunulur. 

   Saygı ile, 

                                                                                             ERİŞ BAĞIMSIZ DENETİM  

VE YMM A.Ş. 
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