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ROTAX DENETİM 

 

 

VERGİ SİRKÜLERİ  

2020/82 

 

 

KONU: GERİ KAZANIM KATILIM PAYINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN 

UYGULANMASINA DAİR USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK 

YAPILMIŞTIR. 
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Vergi Sirküleri 

 

No: 2020/81   Tarih: 02/07/2020 

Konu: Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin 

Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslarda Değişiklik Yapılması 

Hk. 

   

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 29/06/2020 tarihinde, geri kazanım katılım payına 

ilişkin yönetmeliğin uygulanmasına dair usul ve esaslarda değişiklik yapılmıştır. Yapılan 

değişiklikler aşağıda yer almaktadır.  

 

I) Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve 

Esaslara; “İhracat”, “İade” ve “Taşıma Ekipmanı” tanımları eklenmiş ve ithalat 

tanımına son cümle olarak ekleme yapılmıştır.  

 İhraç kaydıyla yapılan teslimler ihracat kapsamında yer almakta olup GEKAP kapsamı 

dışında olacaktır.  

 İthalat işlemlerinde, serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihi ithalat işleminin 

gerçekleştiği tarih olarak esas alınacaktır. 

 Ürünlerin son kullanma/tüketim tarihi gerekçesi ile piyasaya sürenlerce piyasadan geri 

çekilerek muhasebe kayıtlarına işlenen ürünler için de iade tanımı kapsamında işlem 

yapılacaktır. Piyasaya sürülen bir ürünün ilgili idarelerce piyasadan 

çektirilmesi/toplatılması durumunda da iade tanımı kapsamında işlem tesis edilecektir. 

 Herhangi bir ürün/eşya/malzeme taşımacılığında aynı amaçlı kullanımı sabit ve sürekli 

olan, piyasaya arz edilen ürün/eşya/malzeme ile birlikte piyasaya arz işlemine konu 

edilmeyen ekipmanlar Taşıma ekipmanları olarak tanımlanmış ve taşıma ekipmanları 

ambalaj tanımı dışında tutularak, GEKAP uygulanması dışına çıkarılmıştır. Taşımacılık 

amaçlı hizmet alımları kapsamında taşıyıcıya ait ekipmanlar da bu kapsamda 

değerlendirilecektir.  
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II) Ambalajlara ilişkin yeni örneklere yer verilmiştir. 

Ambalajlar için geri kazanım katılım payı uygulamaları başlığı altında yer alan “a.3.1 

Birincil Ambalaj/İç Ambalaj/Satış Ambalajı” bölümüne aşağıda yer verilen Örnek 6 ve 7, 

“a.3.3 Üçüncül Ambalaj/Nakliye Ambalajı/Dış Ambalaj” bölümüne Örnek 2 ve 3 

eklenmiştir. 

 Üretim makinalarının bir parçası olarak değerlendirilen, bu makinalarda 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. 

 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. 

 Karayolu, demiryolu, deniz yolu ve havayolu taşımacılığında taşıma ekipmanı olarak 

sürekli ve tekrar aynı amaçlı kullanımları olan ve piyasaya arz edilen 

ürün/eşya/malzeme ile birlikte piyasaya arz işlemlerine konu edilmeyen ahşap, plastik, 

metal vb. malzemelerden imal edilmiş paletler, sepetler, konteynerler, kasalar ve benzerleri 

bu tanım dışındadır. 

 Karayolu, demiryolu, deniz yolu ve havayolu taşımacılığında ürün/eşya/malzeme ile 

birlikte piyasaya arz işlemlerine konu edilen (iade alınmak şartı ile belirli bir teminat 

karşılığında verilenler dahil) ahşap, plastik, metal vb. malzemelerden imal edilmiş paletler, 

sepetler, konteynerler, kasalar ve benzerleri nakliye ambalajıdır. 

 

III) Yeniden kullanılabilir ambalajlar için geri kazanım payı beyanı verilecek ancak 

geri kazanım payı ödemesi yapılmayacaktır. 

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 GEKAP beyanı verilecek ancak geri katılım payı ödenmez. Depozito 
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uygulaması dâhilinde piyasaya sürülen ancak geri toplanamayan miktarlar için ise geri kazanım 

katılım payı ödenir. 

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 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. 

 

IV) 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 edilecektir. 

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 edilecektir. 

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

ödenmiş kısımları iade talebine konu edilecektir. İade alım sürecinde ürünün piyasaya 

sürülmesinde kullanılan birincil ambalajlar haricindeki ambalajların da kullanılmadan ürünle 

birlikte iade alınması durumunda bu ambalajlar için de iade süreci işletilecektir. Geri alım 

sürecinde iade alınan ürünlerin yeniden ambalajlanması durumunda yeniden ambalajlamada 

kullanılan ambalajlar iade işlemine konu edilmeyecektir. 
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Örnek-2: (Ş) ilaç üreticisi tarafından üretilen ve piyasaya sürülen öksürük şurubu (metal 

kapaklı cam şişe içerisine doldurulmakta, prospektüsü ve ölçek kaşığı/kabı ile birlikte) ilgili 

mevzuat uyarınca imha edilmek üzere piyasadan geri çekilmiş/toplatılmıştır. Bu durumda (Ş) 

ilaç üreticisi, piyasaya arz edilen öksürük şurubu için ödenen geri kazanım katılım payını iade 

işlemine konu edebilecek olup ilaç için kullanılan birincil ambalajlara ayrıca geri kazanım 

katılım payı ödenmediği için bu ambalajlar iade işlemine konu edilmez. Söz konusu ilaçların 

piyasaya arzında kullanılan ve geri kazanını katılım payı ödenen ambalajlar (birincil ambalajlar 

haricindeki) için bu ambalajların sadece piyasaya sürüldüğü şekliyle geri alınması hâlinde iade 

işlemine konu edilebilir. 

 

V) Satış noktalarında tek kullanımlık bardaklar ile sıcak/soğuk içecek ikramı 

yapanların geri kazanım payı sorumluluğu bulunmaktadır. 

Usul ve esasların “b.4 Satış Noktası” bölümüne “Örnek-2” ve “Örnek-3” eklenerek tek 

kullanımlık bardaklar ile yapılan ikramlarda hangi durumlarda geri kazanım payı sorumluluğu 

doğduğu gösterilmektedir.  

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. 

 

VI) İhtiyaç sahiplerine iletilmek üzere kâr amacı gütmeyen hayır veya İnsanî 

yardım kurum/kuruluşlarca dağıtılan ambalajlı ürünler için geri kazanım katılım payı 

yükümlülüğü oluşmamaktadır. 

 

VII) Bitkisel yağlar, gıda ürünleri üretimine kullanılmak üzere alınmışsa, geri 

kazanım payı sorumluluğu yağ üreticisine aittir. 

Örnek-7: (K) gerçek/tüzel kişisi yurt içinde bitkisel yağ üretimi gerçekleştirmektedir. 

Üretimini gerçekleştirdiği bitkisel yağı, gıda üretimi (bisküvi, kek vb) yapan (L) gerçek/tüzel 

kişisine vermektedir. Bu durumda; 
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 (K) gerçek/tüzel kişisi, (L) gerçek/tüzel kişisine verdiği bitkisel yağ için piyasaya süren 

olarak geri kazanım katılım payından sorumludur. 

 (L) gerçek tüzel kişisi, (K) gerçek/tüzel kişisinden aldığı bitkisel yağ ile üreterek piyasaya 

sürdüğü gıda ürünleri (bisküvi, kek vb) Kanunun ek-1 sayılı listesinde yer almadığından, 

geri kazanım katılım payından sorumlu değildir. 

 

VIII) İlaçlar başlığına, “Zirai İlaç”, “Veteriner İlaç” ve “Beşeri İlaç” tanımları da 

eklenmiştir.  

 

IX) Stepne lastiklerde ve lastik kaplama faaliyetlerinde geri kazanım payı 

sorumluluğuna ilişkin örneklere yer verilmiştir. 

 

X) Elektrikli ve elektronik eşyalar için geri kazanım payı sorumluluğuna ilişkin 

açıklama yapılmıştır.  

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 yapılacağı 

ve geri kazanım katılım payı tahsil edilir.  

 

XI) Enerjisini güneş pilinden (fotovoltaik pillerden) alan elektrikli ve elektronik 

eşyalar ile cep telefonu tablet gibi ekipmanların doğrudan prize bağlanmadan şarj 

edebilen taşınabilir nitelikteki elektrikli ve elektronik eşyalar geri kazanım payı 

kapsamındadır. 

 

 

Saygılarımızla, 

Rotax Denetim 
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Not:  

-Sirkülerlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi alabilmek için iletişime geçebilirsiniz. 

-Sirkülerler numara sırası takip eder. Ulaşmayan sirkülerler için lütfen bilgi veriniz. 
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