
Birçok şirketin faaliyetlerini yürütmesi sırasında kullanılan ürünler ile ilgili olarak Geri Kazanım Katılım Payına 
ilişkin sorumlulukları bulunmaktadır.  Şirketler Geri Kazanım Katılım Payı kapsam dahilinde olabilecek eşyaları 
analiz etmeli, yükümlülüklerini belirlemeli, söz konusu eşyalara yönelik gerekli bildirim, beyan ve ödemelerini 
yükümlülükleri çerçevesinde zamanında yerine getirmelidirler.

Bu mevzuat kapsamında en önemli yükümlülükleri aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz: 

• Ürünlerin ithalatının gerçekleştirilmesi veya piyasaya arz edilmesi nedeniyle ortaya çıkan «GEKAP
kapsamı ürünlerin belirlenmesi, beyanname verilmesi ve ilgili tutarın ödenmesi yükümlülüğü»

• GEKAP mevzuatı uyarınca belirlenen* ürün ve eşyaların kayıt altına alınması amacıyla Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’na yapılması gerekebilecek olası “bildirim yükümlülüğü”

• GEKAP kapsamında yapılmış olan işlemlerin ve bu işlemlere yönelik kayıtların «en az beş yıl muhafaza
edilmesi yükümlülüğü»

Mevzuatta yeni olan bu uygulamayı bilmek ve firmanızın ticari işlemlerini nasıl etkilediğini anlayabilmek için, 
KPMG Gümrük, Ticaret ve Dolaylı Vergiler ekibi olarak oluşabilecek fazla maliyetleri azaltmak ve riskleri 
yönetebilmek aynı zamanda mevzuatta yer alan düzenli bildirimleri yapabilmek için sizlere destek oluyoruz.

Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun sürdürülebilir çevre ve 
sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda belirli ürün ve eşyaların, yurt içinde piyasaya 
arz edilmesi sonucunda, poşetler için satış noktalarında, diğer ürünler için ise piyasaya 
süren/ithalatçılardan belirli bir tutarda geri kazanım katılım payının tahsil edilmesine 
yönelik mükelleflerden alınacak olan mali bir yükümlülüktür.

GEKAP ile ilgili ilk düzenleme 10.12.2018 Tarihinde yayımlanan 7153 Sayılı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu ile Çevre Kanuna eklenen ek madde ile geri kazanım katılım payı 
gündeme gelmiştir. 2019 yılı içerisinde konuya ilişkin Yönetmelik ve 1 Sıra nolu Genel Tebliğ yayımlanmış, 
son olarak da 2020 yılı içerisinde beyanname verilmesine ilişkin düzenlemeler ile beraber Yönetmelik’in 
uygulanma esasları yayımlanmıştır.

GEKAP kapsamında beyan ve/veya katkı payı ödemesine tabi eşyaları aşağıdaki şekilde sınıflandırabiliriz:

Geri Kazanım Katılım Payı 
(GEKAP) Hizmetlerimiz

Ambalajlar
(cam, plastik,
metal, 
kağıt/karton,
Ahşap ve
kompozit
ambalajlar)

Plastik
poşetler

Pil ve
akümülatörler

Bitkisel ve
madeni
yağlar

Elektrikli
ve elektronik
eşya

İlaç Lastikler

*31.12.2019 tarih ve 30995 (4. Mükerrer) ile yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payı Yönetmeliği’nin 4. 8. ve 10. maddeleri uyarınca belirlenen
yükümlülüktür.
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I. Ürün Analizi Destek Hizmeti:

Çevre Kanunun Ek 11. maddesinde belirtilen liste kapsamı ürünler mevzuat uyarınca GEKAP’a tabidir. 
Gerek Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na sunulacak beyanname gerekse Çevre Bakanlığı’na 
yapılacak bildirimler için her şirketin eşyalarının ilgili liste kapsamına girip girmediğinin analizini 
yapması gerekmektedir. KPMG Gümrük, Ticaret ve Dolaylı Vergiler ekibi tarafından GEKAP ürün analizi 
kapsamında hizmet vermekteyiz. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar firmanızın ilgili birimleri ile 
bir araya gelerek ürün standardizasyonu ve kategori çalışmaları yapılmasını kapsamaktadır.

II. GEKAP Beyannamesi Destek Hizmeti:

01.01.2020 itibariyle GEKAP mevzuatına tabi ürünleri piyasa süren/arz eden olarak Gelir İdaresi 
Başkanlığı’na elektronik ortamda düzenlenecek bir beyanname verilmesi gerekmektedir. Şirketlerin 
kimi ürünleri için yalnızca beyan kimi ürünler için ise beyan ve ödeme yükümlülüğü doğmuştur. Şirketin 
beyanname yükümlülüğünü yerine getirmesi sırasında aylık danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

III. GEKAP Eğitim Hizmeti

Şirket personeli için şirketin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda GEKAP mevzuatı baz alınarak eğitim 
hizmeti vermekteyiz. 

IV. GEKAP Süreç Denetimi Hizmeti:

Şirketinizin GEKAP mevzuatı kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili olarak geriye dönük kontrollerle süreç 
uyum destek hizmeti sunmaktayız.
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