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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 25.02.2019 

         Sayı  : 2019/32 

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                            

   

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle aşağıda açıklanmıştır. 

 

A. Konu Başlıkları 

 

          -7166 Sayılı Kanun’la Poşet Uygulamasında Yapılan Değişiklikler, 

 

          -7166 Sayılı Kanun ile Yapılan Vergisel Düzenlemeler, 

 

           Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     
 

B. Konu Özetleri 

 

1. 7166 Sayılı Kanun’la Poşet Uygulamasında Yapılan Değişiklikler 

 

          Bilindiği üzere 14.02.2019 tarih ve 2019/23 sayılı Özet Bültenimizde “Plastik 

Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” hakkında bilgilendirme yapılmıştı.  

 

          Anılan düzenleme gereğince de satış noktalarının; plastik poşetlerin satışının 

gerçekleştiği aya ait beyanın, takip eden ayın 1-15 arasında “T.C Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı” bilgi sistemi üzerinden beyan edileceği hüküm altına alınmıştı. 

 

          Ancak 7166 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanunla, poşet uygulamasına yönelik aşağıdaki değişiklikler 

yapılmıştır. 

 

        -Çevre Kanunu kapsamında "geri kazanım katılım" payları, ürünün piyasaya 

sürüldüğü tarihi takip eden ayın 24'üncü gününün sonuna kadar ilgililerin gelir veya 

kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, gelir veya kurumlar vergisi 

mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından ise Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 

belirlenecek vergi dairesine beyan edilerek aynı ayın sonuna kadar ödenecektir. 

 

        -Katılım payının süresinde beyan edilmediğinin ya da eksik beyan edildiğinin tespiti 

halinde beyan edilmeyen ya da eksik beyan edilen katılım payının bir ay içinde 

ödenmesi gerektiği ilgiliye tebliğ edilecektir. 
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        -Süresinde beyan edilmeyen ya da eksik beyan edilen katılım payının beyan 

edilmesi gereken son günden ödendiği tarihe kadar geçen süre için gecikme zammı 

oranında faiz uygulanarak aynı kanuna göre tahsil edilecektir. 

 

        -Hazine ve Maliye Bakanlığı, geri kazanım katılım payının beyan ve ödeme 

sürelerini kanuni süresinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirleme 

yetkisini almıştır. 

 

        -Geri kazanım katılım payı beyannamelerinin verilme sürelerini; kapsama girenlerin 

sektörleri, gayrisafi iş hasıladan, istihdam edilen işçi sayılarını dikkate alarak il ve ilçe 

sınırları itibarıyla ayrı ayrı ya da birlikte aylık, üç aylık ya da altı aylık dönemler halinde 

tespit etmeye; beyannamelerin şekil, içerik ve eklerini belirlemeye, beyannamelerin 

elektronik ortamda gönderilmesine zorunluluk getirmeye, bu beyannamelerin yetki 

verilmiş gerçek ya da tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususunda izin vermeye, 

bu kişileri aracı kılmaya ya da zorunlu tutmaya ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları 

belirlemeye, Bakanlığın görüşünü alarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olmuştur, 

 

          Bu kapsamda, 2019 yılının Ocak ve Şubat ayına ilişkin verilmesi gereken 

beyannameler 24 Nisan 2019 tarihine (bu tarih dahil) kadar verilecektir. Bu beyanlar 

üzerine ödenmesi gereken geri kazanım katılım payları 30 Nisan 2019 tarihi mesai saati 

bitimine kadar ödenecektir. 

 

        Bu kanuni düzenleme gereğince Hazine ve Maliye Bakanlığının, geri kazanım 

katılım payının beyan şekli, içeriği ve elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin 

düzenlemeler konusundaki açıklamaları beklenmelidir. 

 

2. 7166 Sayılı Kanun ile Yapılan Vergisel Düzenlemeler 

 

         7166 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun yayımlanmıştır. (22.02.2019 tarih ve 30964 sayılı R.G.) 

          Bu Kanunla, bazı vergisel düzenlemeler de yapılmıştır. Bu düzenlemeler aşağıda 

bilgilerinize sunulmuştur.  

2.1. Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Teslimi KDV’den İstisna Edilmiştir. 

          Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13 /1-n üncü maddesi “Kültür ve Turizm 

Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli 

yayınların teslimi,” şeklinde iken aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

“n) 21.06.1927 tarihli ve 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu 

hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere basılı kitap ve süreli 
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yayınların teslimi (Bu bent hükmünün uygulanmasında, bu maddenin ikinci fıkrasında 

belirlenen had uygulanmaz.),”  

        Bu değişiklik 22.02.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
 

2.2. Cumhurbaşkanı’nın Cep Telefonlarına İlişkin ÖTV Oranlarını Belirleme Yetkisi 

Genişletilmiştir. 

 Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 12/1-d inci maddesinde yer alan “indirmeye 

%25’e kadar artırmaya,” ibaresi “indirmeye; 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı mallar 

için %50’ye, diğer mallar için %25’e kadar artırmaya; 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı 

mallar için belirlenen oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını 

dörtte birine kadar indirmeye, dört katına kadar artırmaya,” şeklinde değiştirilerek, IV 

sayılı Listede yer alan 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı pozisyonda yer alan (diğer 

alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazları) malların ÖTV sini belirleme 

konusunda Cumhurbaşkanı’nın yetkisi genişletilmiştir. Bu değişiklik Kanun 22.02.2019 

tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

2.3. Cep Telefonlarına İlişkin ÖTV Oranı Matrahlarına Göre Ayrıştırılarak 

Cumhurbaşkanı’na Matraha Göre Ayrı Ayrı ÖTV Oranı Belirleme İmkanı 

Sağlanmıştır. 

        Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na Ekli IV Sayılı Listedeki 8517.12.00.00.11 GTİP no.lu 

malların (cep telefonları ile diğer alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon 

cihazları) ÖTV oranı, matrahlarına göre ayrıştırılarak, Cumhurbaşkanı’na bir yukarıdaki 

maddede belirtilen “8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı mallar için belirlenen oranlara 

esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını dörtte birine kadar indirmeye, 

dört katına kadar artırma” yetkisini kullanma imkanı sağlanmıştır.  

          Yapılan bu değişiklikle, anılan mallara ilişkin %25 lik ÖTV oranı aynı bırakılmış ama 

matrahlara göre ayrım yapılmıştır. Düzenleme aşağıdaki gibidir. 
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         Bu değişiklik 22.02.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

 

                                     Saygılarımızla 

             Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 

G.T.İ.P Numarası 

Alıcısı Bulunan Verici 

Portatif (Cellular) Telsiz 

Telefon Cihazları  

 

Oran (%) 

8517.12.00.00.11 

Özel tüketim vergisi 

matrahı 1.200 TL’yi 

aşmayanlar 

25 

 

Özel tüketim vergisi 

matrahı 1.200 TL’yi 

aşıp, 2.400 TL’yi 

aşmayanlar  

 

25 

 Diğerleri 25 


