DEPOZİTOLU AMBALAJLAR İÇİN GEKAP HESAPLAMALARI
Bakanlığımızca 22.12.2020 tarihli ve 274532 sayılı Olur ile yayımlanmış olan
“Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin
Usul ve Esaslar” çerçevesinde yeniden kullanılabilir ambalajlarına depozito uygulayarak
Ambalaj Bilgi Sistemi üzerinden uygulama plânlarını sunmuş ve plânı uygun bulunmuş olan
piyasaya sürenler için Geri Kazanım Katılım Payı uygulamalarında miktar açısından tespit
yapılmasına yönelik olarak aşağıda tanımlanmış olan süreç işletilecektir.
1. Depozito uygulama plânı uygun bulunmuş olan söz konusu piyasaya sürenlerin
bildirimlerinin tam olarak yapılmış olması gerekmektedir.
2. Geri Kazanım Katılım Payına konu edilecek miktarlar piyasaya sürenlerin Ambalaj
Bilgi Sistemi üzerinden yaptıkları bildirimleri esas alınarak hesaplanmakla birlikte,
piyasaya sürenlerin faaliyetlerini izleme amacıyla da kullanılmaktadır. Depozito
uygulaması kapsamında GEKAP’a konu olan miktarlar piyasaya sürenler tarafından
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına yapılan beyannameler sonucu
tekrar doğrulamaya/denetime tabi tutulacaktır.
3. Hesaplamada; piyasaya sürenlerin bir önceki dönemden piyasada kalmış olan
depozitolu ambalajları, beyan dönemi içinde piyasaya sürmüş oldukları depozitolu
ambalajları, beyan dönemi içinde toplamış oldukları depozitolu ambalajları ve beyan
dönemi sonu itibariyle piyasada kalan depozitolu ambalajları dikkate alınmaktadır.
4. Depozito uygulama plânına konu olan ve Çevre Kanunu Ek-1 sayılı listede yer alan her
bir ürün grubu (plastik, cam, metal, ahşap, kompozit) için ayrı ayrı hesaplama yapılarak
toplam miktarlar tespit edilmektedir.
5. http://ambalajdepozito.csb.gov.tr adresi üzerinden yapılacak hesaplamalara yönelik
olarak hazırlanan ekranlarda;
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: Bakanlık Tarafından verilmiş plan kod numarasıdır.
: Plan kodu kapsamındaki malzeme türüdür.
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: Beyan dönemi içinde piyasaya sürülmüş olan depozitolu ambalajlar

: Bir önceki dönemden piyasada kalmış olan depozitolu ambalajlar
(Bir önceki beyan döneminin son bildiriminde yer alan E tablosu)
(Mevcut beyan döneminde yapılan tüm bildirimlerin C tablosu değerlerinin toplamı)
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: Beyan dönemi içinde toplanan depozitolu ambalajlar
(Mevcut beyan döneminde yapılan tüm bildirimlerin B tablosu değerlerinin toplamı)

ı
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: Beyan dönemi sonu itibariyle piyasada kalan depozitolu ambalajlar
(Mevcut beyan döneminin son bildiriminde yer alan E tablosu)
: GEKAP’a konu olacak olan miktar
: İlgili ürün grubu için Kanunda yer alan birim GEKAP bedeli
: Oluşan toplam GEKAP tutarı (Söz konusu ürün grubu için)

X = (eı + Cı)-( Bı + Eı) üzerinden yapılacak hesaplama sonucunu
y = X * m üzerinden yapılacak hesaplama sonucunu
ifade etmektedir.
TEK BİR MALZEME GRUBU İÇİN GEKAP BEDELİNİN HESAPLAMASI
Tek bir malzeme grubu için depozito bildiriminde bulunan piyasaya sürenler için kılavuz
olması açısından yapılacak hesaplamalar Örnek 1 ve Örnek 2’de verilmiştir.
Örnek-1:
Piyasaya 0,3301 – 0,75 litre arası plastik pet şişe süren işletme söz konusu plastik pet şişeleri
depozito uygulaması kapsamında toplamaktadır. Piyasaya süren işletmenin depozito
bildirimleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
0,3301-0,75 litre arası Plastik
İçecek Ambalajı

2019 yılından piyasada dolaşımda bulunan (eı)

150.000 adet

(2019 yılı bildiriminin “E” sekmesindeki “Piyasada Dolaşımda Bulunan” verisidir.)

2020 yılı boyunca piyasaya sürülen (Cı)
(2020 yılı bildirimlerinin “C” sekmesindeki “Tesisten Çıkan Depozitolu Ambalajlar İle İlgili Bilgiler” verisi toplamıdır.)

2020 yılı boyunca piyasadan toplanan (Bı)
(2020 yılı bildirimlerin “B” sekmesindeki “Tesise Geri Dönen Depozitolu Ambalajlar İle İlgili Bilgiler” verisi toplamıdır.)

2020 yılı sonu itibariyle piyasada dolaşımda bulunan (E )
ı

(2020 yılı 12. ayı bildiriminin “E” sekmesindeki “Piyasada Dolaşımda Bulunan” verisidir.)

750.000 adet
450.000 adet
120.000 adet

Yukarıdaki tabloda bilgileri bulunan ………….Ltd. Şti. unvanlı piyasaya süren, depozito
uygulaması kapsamında; 0,3301-0,75 litre arası Plastik İçecek Ambalajı için GEKAP beyanını
ve ödemesini gerçekleştirmesi gereken adedi (X1) aşağıdaki şekilde hesaplayacaktır.
X1 = (eı + Cı)-( Bı + Eı) = (150.000+750.000) – (450.000+120.000) = 330.000 adet

Örnek-2:
Piyasaya taşıma amaçlı plastik palet süren …………. A. Ş. unvanlı piyasaya süren söz konusu
paletleri depozito uygulaması kapsamında toplamaktadır. …………. A. Ş. unvanlı piyasaya
süren işletmenin depozito bildirimleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Plastik Palet
2019 yılından piyasada dolaşımda bulunan (eı)

15.000 kg

(2019 yılı bildiriminin “E” sekmesindeki “Piyasada Dolaşımda Bulunan” verisidir.)

2020 yılı boyunca piyasaya sürülen (Cı)
(2020 yılı bildirimlerinin “C” sekmesindeki “Tesisten Çıkan Depozitolu Ambalajlar İle İlgili Bilgiler” verisi toplamıdır.)

2020 yılı boyunca piyasadan toplanan (Bı)
(2020 yılı bildirimlerin “B” sekmesindeki “Tesise Geri Dönen Depozitolu Ambalajlar İle İlgili Bilgiler” verisi toplamıdır.)

2020 yılı sonu itibariyle piyasada dolaşımda bulunan (E )
ı

(2020 yılı 12. ayı bildiriminin “E” sekmesindeki “Piyasada Dolaşımda Bulunan” verisidir.)

35.000 kg
22.000 kg
13.000 kg

Yukarıdaki tabloda bilgileri bulunan …………. A. Ş. unvanlı piyasaya süren depozito
uygulaması kapsamında; plastik paletleri [Diğer Plastik Ambalajlar (Poşet Hariç)] için
GEKAP beyanını ve ödemesini gerçekleştirmesi gereken miktarını (X2) aşağıdaki şekilde
hesaplayacaktır.
X2 = (eı + Cı)-( Bı + Eı) = (15.000+35.000) – (22.000+13.000) = 15.000 kg

BİRDEN FAZLA MALZEME GRUBU İÇİN GEKAP BEDELİNİN HESAPLAMASI
GEKAP bedellerinin hesaplanmasında Ambalaj Bilgi Sisteminde yer alan plâna konu ürün
grupları dikkate alınmaktadır.
Depozito planında plastik ambalajlar altında “Diğerleri (Poşet Hariç)” sekmesinde farklı
ürünler (plastik kasa, plastik palet, plastik sepet vb.) için ayrı ayrı bildirimde bulunan piyasaya
sürenler; hesaplamalarının sonunda “Diğerleri (Poşet Hariç)” grubundaki plastik ambalajları
için toplam miktarı dikkate alacaktır.
Bununla birlikte “Plastik İçecek Ambalajları” sekmesinde farklı hacimler için ayrı ayrı
bildirimde bulunan piyasaya sürenler; hesaplamalarının sonunda “Plastik İçecek Ambalajları”
grubundaki plastik içecek ambalajları için ayrı ayrı dikkate alacaktır.
Birden fazla malzeme grubu üzerinde depozito bildiriminde bulunan piyasaya sürenler için
kılavuz olması açısından yapılacak hesaplamalar Örnek 3 ve Örnek 4’de verilmiştir.
Örnek-3:
Plastik ambalajlara yönelik hazırlanan bir depozito planında ve bildiriminde




Plastik İçecek Ambalajları 1,501 Litre ve Üzeri
Plastik İçecek Ambalajları 0,3301-0,75 Litre Arası
Diğer Plastik Ambalajlar (Poşet Hariç)

....Adet [Damacana]
....Adet
....Kg [Plastik Palet]



Diğer Plastik Ambalajlar (Poşet Hariç)

....Kg [Plastik RB Kasa]

yukarıdaki şekilde veri girişi yapan …………Ltd. Şti. unvanlı piyasaya süren hesaplamasını
yaparken ürün grupları bazında GEKAP’a konu edilecek miktarlarını aşağıdaki şekilde
belirleyecektir.
Hesaplama Sonucu GEKAP'a Konu Edilecek Miktar

Plastik İçecek Ambalajları 1,501 Litre ve Üzeri [Damacana]
Plastik İçecek Ambalajları 0,3301-0,75 Litre Arası
Diğer Plastik Ambalajlar (Poşet Hariç) [Plastik Palet]
Diğer Plastik Ambalajlar (Poşet Hariç) [Plastik RB Kasa]

X3 adet
X4 adet
X5 kg
X6 kg

GEKAP’a konu edilecek miktarlar;
Plastik İçecek Ambalajları 1,501 Litre ve Üzeri Miktarı…………………. = (X3) adet
Plastik İçecek Ambalajları 0,3301-0,75 Litre Arası Miktarı………………= (X4) adet
Diğer Plastik Ambalaj (Poşet Hariç) Toplamı…………………………….= (X5 + X6) kg

ÖDENECEK GEKAP MİKTARININ KONTROLÜ
Piyasaya süren tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı beyan sisteminde ilgili alana; hesaplanan
GEKAP miktarları beyan edilecek olup ödenmesi gereken GEKAP tutarı, 2872 sayılı Çevre
Kanunu Ek-1 sayılı listesinde yer alan birim GEKAP tutarının (m) çarpan olarak kullanılması
sonucu Gelir İdaresi Başkanlığı beyan sistemince otomatik olarak belirlenecektir. Örnek-4’de
açıklandığı üzere bu hesabın kontrolü yapılabilecektir.
Örnek-4:
………A. Ş. tarafından
X3 = 500.000 adet Plastik İçecek Ambalajları 1,501 Litre ve Üzeri,
X4 = 200.000 adet Plastik İçecek Ambalajları 0,3301-0,75 Litre Arası,
X5 = 20.000 kg plastik palet,
X6 = 40.000 kg plastik RB kasa
belirlenmesi durumunda bu piyasaya süren için GEKAP ödemesi aşağıdaki şekilde olacaktır.
y1 = (X3) * m1
y2 = (X4) * m2
y3 = (X5 + X6) * m3

= 500.000 * 0,04
= 200.000 * 0,02
= (20.000 + 40.000) * 0,40

= 20.000 TL
= 4.000 TL
= 24.000 TL

