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7261 SAYILI KANUN İLE GERİ KAZANIM KATILIM PAYI
(GEKAP) KAPSAMINDA UYGULANACAK İDARİ PARA
CEZALARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞ VE ZORUNLU
DEPOZİTO UYGULAMASI 1 OCAK 2022 TARİHİNE
ERTELENMİŞTİR
2872 sayılı Çevre Kanunu’nun Ek.11. maddesi ile yürürlüğe
giren “Geri, Kazanım Katılım Payı” (GEKAP) uygulaması plastik
poşetler için 1.1.2019 itibariyle, 2871 Sayılı Kanuna ekli 1 Sayılı
Listede yer alan diğer mallar için se Geri Kazanım Katılım
Payına İlişkin Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği 1.1.2020 itibariyle
başlamıştır.(2020/12 no.lu Sirkülerimiz)
Plastik poşetler için de diğer mallar için de kurumlar vergisi
mükelleflerinde aylık diğerlerinde üçer aylık olarak belirlenen
beyan dönemi Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel
Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra
No: 3) ile tüm mükellefler için 2020 için altışar, 2021 ve sonrası
için de üçer aylık dönemler olarak belirlenmiştir. (2020/15 ve
2020/28 no.lu Sirkülerlerimiz)
30.12.2020 tarih ve 31350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
7261 Sayılı Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Türkiye Çevre
Ajansı kurulmuş ajansın kuruluşu, yönetimi, denetimi, faaliyet
konuları ve gelirlerine ilişkin usul ve esasları belirlenmiştir.
Bunun yanında mezkur kanun ile GEKAP uygulaması ile ilgili
değişiklikler yapılmıştır.
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BDO Yayıncılık A.Ş.
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Park Plaza Kat:4
34398 Maslak/İstanbul
Turkey
Tel: +90 212 365 62 00
Fax: +90 212 365 62 02
e-mail: bdo@bdo.com.tr
www.bdo.com.tr
Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık
şirketi olan BDO International Limited’in
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO
Yayıncılık A.Ş. bağımsız üye kuruluşlardan
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil
etmektedir.
BDO International global ağının toplam
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO,
167’dan fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren
ortaklar dâhil dünya çapında 91.054 kişi
çalışmaktadır.
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın,
geniş anlamda görüşleri içermekte olup,
genel bir yol gösterici olarak
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla
ilgili olarak, mesleki görüş ve yardım
almadan, bu yayına dayanarak
uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu
konuların kendi özel durumunuza ilişkin
etkilerini görüşmek için BDO Yayıncılık
A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu yayındaki
bilgilere dayanarak belli eylemlerde
bulunmak veya bulunmamak nedeniyle
doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO
Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile
yazarları herhangi bir yükümlülük veya
sorumluluk kabul etmemektedirler.

Bu Sirkülerimizin konusu 7261 sayılı Kanun kapsamında GEKAP uygulaması ile ilgili
yapılan değişikliklerdir.
Değişikliklerin yürürlük tarihi Kanun’nun yayım tarihi olan 30.12.2020’dir.
1.

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI (GEKAP) KAPSAMINDA UYGULANACAK İDARİ
PARA CEZALARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR:
 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 20’nci maddesinin 1. fıkrasının (z) bendi
yapılan değişiklik öncesinde aşağıdaki gibiydi:
“Bu Kanunun ek 11 inci maddesine aykırı olarak geri kazanım katılım
payını ödemediği tespit edilenlere katılım payı tutarının %20 fazlası idari
para cezası olarak verilir.”
Bu ifade 7261 sayılı Kanun’un 17’nci maddesinin 1. fıkrası ile aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir:
“Bu Kanunun ek 11 inci maddesine aykırı olarak geri kazanım katılım
payını ödemediği tespit edilenlere katılım payı tutarının %20’ si kadar idari
para cezası olarak verilir.”
Buna göre Kanun’un yayım tarihi itibari ile geri kazanım katılım payını
ödemediği tespit edilenlere kesilecek idari para cezası ödenmeyen tutarın
%20’si ile sınırlandırılmıştır.
 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 20’nci maddesinin 1 fıkrasının (bb) bendi
yapılan değişiklik öncesinde aşağıdaki gibiydi:
“Bu Kanunun ek 13'üncü maddesine aykırı olarak plastik poşetleri ücretsiz
verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının
her metrekaresi için 15,16 TL idari para cezası verilir.”
Yapılan değişiklik ile 20’nci maddesinin 1. fıkrasının (bb) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir:
“Bu Kanunda geri kazanım katılım payına tabi olan ek (1) sayılı listede yer
alan ürünlere yönelik olarak;
1) Plastik poşetleri ek 13 üncü maddeye aykırı olarak ücretsiz verdiği veya
Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak plastik poşet verdiği
tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her
metrekaresi için 15,16 TL, elektronik ortamda satış yapanlara ise 3.000
TL’den 30.000 TL’ye kadar,
2) Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak plastik poşetleri
üretene, tedarik edene; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici
tarafından yetkilendirilen temsilciye ve/veya ithalatçıya 15.000 Türk lirası,
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3) Geri kazanım katılım payına ilişkin belirlenen esaslara uymayanlara 1.500
TL,
idari para cezası verilir”
 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 20’nci maddesinin 1. fıkrasına aşağıdaki (ee)
bendi eklenmiştir:
ee) Ek 11 inci ve ek 12 nci maddelerde tanımlı depozito uygulamalarına
yönelik Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak;
1) Depozitoya tabi ürünleri piyasaya sürenlere 20.000 TL, satış noktaları
dâhil depozitolu ürünleri kullanıcılara/tüketicilere sunanlara ise faaliyet
alanının her metrekaresi için 15,16 TL,
2) Depozito uygulaması toplama sistemine katılım sağlama yükümlülüğünü
ve şartlarını yerine getirmeyen satış noktalarına satış alanının her
metrekaresi için 100 TL,
idari para cezası verilir.”
2.

ZORUNLU DEPOZİTO SİSTEMİNE GEÇİŞ TARİHİ 1.1.2021 TARİHİNDEN 1.1.2022
TARİHİNE ERTELENMİŞTİR :
Çevre Kanunu’nun Ek-12’nci maddsine göre; “Çevre kirliliğinin önlenmesi
amacıyla Bakanlık, belirleyeceği ambalajlar ve ürünler için depozito
uygulamasını 1/1/2022 tarihinden itibaren zorunlu tutar”. Değişiklik öncesinde
zorunlu depozito sistemine geçiş tarihi 1/1/2021 idi.

Saygılarımızla.
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