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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 08.05.2019 

         Sayı  : 2019/57 

 

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                                                                        
   

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle aşağıda açıklanmıştır. 

 

A- Konu Başlıkları: 

 

- Gelir İdaresi Başkanlığı, Geçici Vergi Beyannamesinin İndirimler Bölümünü 
Otomatik Akışa Açmıştır. 

 

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin 

Yönetmelik TASLAĞI Hazırlanmıştır. 

             

Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.   

 

   

B- Konu Özetleri: 

 

 

1. Gelir İdaresi Başkanlığı, Geçici Vergi Beyannamesinin İndirimler Bölümünü 
Otomatik Akışa Açmıştır. 

             

Gelir İdaresi Başkanlığı 06.05.2019 tarihli duyurusunda; 

 

“Geçici vergi beyannamesinin ekler bölümünde yer alan “eğitim sağlık harcamalarına 

ilişkin tablo’nun” doldurulması suretiyle, "indirimler" bölümüne otomatik akışın 

sağlanmasına yönelik geliştirme çalışmalarının tamamladığını ve kullanıma açıldığını” 

bildirmiştir. 

 

2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin 

Yönetmelik TASLAĞI Hazırlanmıştır.             

Bilindiği üzere çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik 

düzenlemelerin yer aldığı “Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun”, 10.12.2018 tarih ve 30621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

girmiştir. 

          Çevre Kanunu’na eklenen, geri kazanım katılım payı başlıklı Ek Madde:11’de 

“Yurt içinde piyasaya arz edilen bu Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden 

poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya süren/ithalatçılardan bu 

listede belirtilen tutarda geri kazanım katılım payı tahsil edilir…” hükmü yer almaktadır. 
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Bu kapsamda, yurt içinde piyasaya arz edilen, Çevre Kanunu ekli (1) sayılı listede 

yer alan ürünleri, bu ürünlerin bildirilmesini, geri kazanım katılım paylarının belirlenmesini, 

hesaplanmasını, beyanını, tahsilatını, izlenmesini ve bu ürünlerden plastik poşetler için 

satış noktalarınca, diğer ürünler için piyasaya sürenlerce/ithalatçılarca uyulacak diğer 

hükümlerin yer aldığı Geri Kazanım Katılım Paylarına İlişkin YÖNETMELİK TASLAĞI Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanmış olup görüşe açılmıştır. 

          

Geri kazanım katılım paylarına ilişkin idari ve teknik esasların yer aldığı Geri 

Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik Taslağı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 

internet sitesinden Mevzuat bölümünde Taslaklar başlığı altında yer almaktadır.  

          

Görüşlerin görüş bildirme formuna işlenerek gekap@csb.gov.tr adresine 

ve Resmi Yazı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulması gerekmektedir. Taslağa son 

görüş verilme tarihi 10 Haziran 2019'dur. 

, 

 

 

                                 Saygılarımızla 

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


