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SİRKÜLER SAYI: 2021/130                                                   02.06.2021  

 

 

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN 
DEĞİŞİKLİKLER 

 

02.06.2021 tarih ve 31499 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan yönetmelik ile Geri 

Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik’te aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.  

 

Yönetmeliğin “İlkeler” başlıklı 5. maddesinin 16. fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 

(16) Kanunun ek-1 sayılı listesinde yer alan 

ürünlerden bitkisel yağ ve madeni yağların 

Kanunun ek-1 sayılı listesinde yer alan 

ürünlerin üretiminde hammadde olarak 

kullanılması durumunda hammadde olarak 

tedarik edilen bu ürünlerin 

ithalatçıları/üreticileri tarafından beyan 

yapılır, ancak hammadde olarak kullanılan 

bu ürünlerden geri kazanım katılım payı 

tahsil edilmez. 

(16) Kanunun ek-1 sayılı listesinde yer alan 

ürünlerden bitkisel yağların, madeni yağların 

ve pillerin aynı ürünlerin üretiminde 

hammadde olarak kullanılması durumunda 

hammadde olarak tedarik edilen bu ürünlerin 

ithalatçıları/üreticileri tarafından beyan 

yapılır ancak hammadde olarak kullanılan bu 

ürünlerden geri kazanım katılım payı tahsil 

edilmez. 
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Yönetmeliğin “İzleme, kontrol ve denetim işlemleri” başlıklı 13. maddesinin birinci 

fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre 

teselsül ettirilmiştir. 

 

“(2) Depozito uygulamasına yönelik iş ve işlemler, 24/12/2020 tarihli ve 7261 sayılı 

Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun ile kurulan ve Bakanlıkça belirlenen çevre strateji ve politikaları doğrultusunda 

faaliyet gösteren Türkiye Çevre Ajansı tarafından belirlenen usul ve esaslar 

kapsamında gerçekleştirilir.” 

 
 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

EK 

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik   

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt 

edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan 

görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar 

dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan 

müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr
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2 Haziran 2021 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31499 

YÖNETMELİK 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

GERİ KAZANIM KATILIM PAYINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 31/12/2019 tarihli ve 30995 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geri Kazanım 

Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin on altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(16) Kanunun ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünlerden bitkisel yağların, madeni yağların ve pillerin aynı 

ürünlerin üretiminde hammadde olarak kullanılması durumunda hammadde olarak tedarik edilen bu ürünlerin 

ithalatçıları/üreticileri tarafından beyan yapılır ancak hammadde olarak kullanılan bu ürünlerden geri kazanım katılım 

payı tahsil edilmez.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra 

eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir. 

“(2) Depozito uygulamasına yönelik iş ve işlemler, 24/12/2020 tarihli ve 7261 sayılı Türkiye Çevre Ajansının 

Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kurulan ve Bakanlıkça belirlenen çevre strateji 

ve politikaları doğrultusunda faaliyet gösteren Türkiye Çevre Ajansı tarafından belirlenen usul ve esaslar kapsamında 

gerçekleştirilir.” 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür. 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin 
Tarihi Sayısı 

31/12/2019 30995 
  

  

 

 
 


