
 

 
resisco Çevre Madencilik Mühendislik Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Cevizlidere Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi Aras Plaza No:153/10 Çankaya / ANKARA  

Tel : 0533 496 96 50 | www.resisco.com | info@resisco.com 

Sayfa 1 / 2 
 

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar yayınlanmış olup, 

bu kapsamda dikkat edilmesi gereken bazı uygulama ve tanımlar aşağıda açıklanmıştır.  

Çevre Görevlisi: Piyasaya süren/ithalatçı ve satış noktalarının gerçek/tüzel kişilikleri adına geri kazanım 

katılım payı uygulamasına tabi ürün ve eşyaların tespitini, beyanına esas miktarlarının muhasebe 

sorumlusunca belirlenmesini; çevre mevzuatı kapsamındaki bildirimlerin, beyan ve beyannamelerin 

belirtilen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak hazırlanarak ilgili idarelere sunulmasını sağlayan, 

kontrol eden, izleyen ve raporlayan Çevre Kanunu’nun Ek Madde 2’sinde belirtilen görevliler/çevre 

yönetim birimindeki görevlilerdir. 

Muhasebe Sorumlusu: Makbuz, fatura, irsaliye vb. belgelerin kayıtlarından ve genel muhasebe ile ilgili 

işlemlerin mevzuata, muhasebe usul ve yönetmeliklerine uygun olarak yerine getirilmesinde piyasaya 

süren/ithalatçı ve satış noktalarının gerçek/tüzel kişilikleri adına organ veya temsilcilik görevini yapan 

veya bu görevi üstlenen kişilerdir.  

Piyasaya süren/ithalatçılar, Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik kapsamında yapılacak olan 

tüm bildirim ve beyanlarını görevlendirdikleri muhasebe sorumlularına ilgili belgeler üzerinden 

inceletmek ve doğruluğunu görevleri kapsamında onaylatmakla yükümlüdürler.  

Piyasaya Süren: Geri kazanım katılım payı uygulamasına tabi olan Çevre Kanunu ek-1 sayılı listesinde yer 

alan ürünlerden herhangi birini tedarik veya kullanım amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak ilk defa 

piyasada yer alması faaliyetini gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişilerdir. Piyasaya sürenin 

belirlenmesinde söz konusu ürünlerin ilk defa piyasada yer alması için yapılan piyasaya arz faaliyeti esas 

alınır. Piyasaya arz eden ile piyasaya süren tanımları aynı kişileri tariflemektedir. 

Ambalajlar; içerisinde bulunan, taşınan, korunan, saklanan ve/veya satışa sunulan 

ürün/eşya/malzemelerin Çevre Kanunu ek-1 sayılı listesinde olup olmamasına, bu 

ürün/eşya/malzemelerin tehlikeli ve tehlikesiz özellik gösterip göstermemesine bakılmaksızın geri 

kazanım katılım payı uygulamasına tabi tutulur.  

▪ Başka bir ürün/eşya/malzemenin ayrılmaz bir parçası değilse,  

▪ Başka bir ürün/eşya/malzemenin kullanım ömrü boyunca o ürün/eşya/malzemeleri içinde 

bulundurmak, desteklemek veya korumak için kullanımı gerekli değilse, 

▪ Başka bir ürün/eşya/malzeme ve bunların tüm parçaları ile birlikte kullanılıp, tüketilip, bertaraf 

edilmiyorsa, ambalaj olarak kabul edilir. 
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▪ Satış yerlerinde doldurulmak üzere tasarlanan ve bu şekilde kullanılan ürün/eşya/malzemeler ile 

satış yerlerinde satılan, doldurulan ya da doldurulması tasarlanan ve bu şekilde kullanılan tek 

kullanımlık ürün/eşya/malzemeler ambalaj olarak kabul edilir. 

▪ Ambalajların bileşenleri ve ambalajda bulunan destekleyici, yardımcı parçalar bütünleşik 

oldukları ambalajın parçası olarak kabul edilir.  

 Ambalajlar üretildikleri malzemeye göre; plastik, cam, kağıt-karton, metal, ahşap, kompozit ambalaj 
olarak tanımlanmıştır. 

 Ambalajlar kullanım amacına göre;  
Birincil Ambalaj/İç Ambalaj/Satış Ambalajı: Ürünle doğrudan veya kısmen temas halinde olabilen 

ambalajlar ve bunların orijinal parçaları (kapak/mantar/tıpa, etiket, zımba teli gibi ambalaj 

bileşenleri ambalajla birlikte kullanılmaları durumunda ambalaj olarak değerlendirilir). 

İkincil Ambalaj/Grup Ambalaj: Birden fazla ambalajlı ürünü bir arada tutan ambalajlar. 

Üçüncül Ambalaj/Nakliye Ambalajı/Dış Ambalaj: Satış yerlerine ambalajlı ürünlerin gönderilmesi 

esnasında kullanılan palet vb. ambalajlar. 

İçecek Ambalajı: İçecekle doğrudan temas veya kısmen temas halinde olan, orijinal parçaları 

dahil ambalajlar. 

 İçecek tanımına uyan ürünlerin ambalajlarından alınacak geri kazanım katılım paylarının hesabında; 
içecek ambalajı tanımına uyan ambalajlar kapak/mantar/tıpa, etiket gibi bileşenleriyle birlikte bir 
bütün olarak değerlendirilecek, çevre kanunu ek-1 sayılı listesinde belirtildiği üzere adet üzerinden 
hesaplanır. 

 İçecek ambalajı dışındaki diğer ambalajlardan alınacak geri kazanım katılım payı hesabında; bu 
ambalaj ve ambalaja bütünleşik halde bulunan kapak, etiket gibi bileşenleri malzeme cinsine göre 
(plastik, metal, kağıt vb.) ayrı ayrı çevre kanunu ek-1 sayılı listesi üzerinden değerlendirilerek 
hesaplanır.  
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