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         Ö z e t   B ü l t e n 

         Tarih : 24.07.2020 

         Sayı   : 2020/112 

                                                                  

Değerli Müşterimiz;                                                                    

                                                        

           Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları itibariyle 

aşağıdadır. 

 

A- Konu Başlıkları; 

 

1. 509 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

TASLAĞI ile Yapılması Öngörülen Değişiklikler; 

 

2. Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve 

Esaslarda Değişiklik Yapılmıştır. 

 

B- Konu Özetleri; 

 

1. 509 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

TASLAĞI ile Yapılması Öngörülen Değişiklikler; 

 

          Gelir İdaresi Başkanlığı (Başkanlık) tarafından hazırlanan ve 27.07.2020 tarihine kadar 

mükelleflerin görüş ve önerilerine sunulan tebliğ taslağı ile yapılması öngörülen değişiklikler 

özetle aşağıdaki şekildedir. 

 

       • Sosyal Güvenlik Kurumuna sağlık hizmet sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken 

madde temin eden (hastane, tıp merkezleri, eczane, ecza depoları, medikal malzeme satıcıları, 

laboratuvarlar, optikçiler vb.)’na yönelik gerçekleştirilen belge teslimi, kontrol ödeme ve 

muhasebe süreçlerinin uçtan uca elektronik ortama taşınması ve süreçlerin kolaylaştırılması 

amacıyla tüm sağlık hizmet sunucularının 01.01.2021 tarihinden itibaren brüt satış 

hasılatına bakılmaksızın e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu 

öngörülmektedir. 

 

       • e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden 

itibaren uygulamaya başlayan şekilde düzenlenmekte olan faturaların, vergiler dahil toplam 

tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam 

tutarı 5.000 TL’yi) aşması halinde, gib portali üzerinden ya da Başkanlıktan izin alan özel 

entegratör kuruluşların sistemleri aracılığıyla düzenlenmesi zorunluluğu getirilmektedir. 

 

       • Masada servis yapılan ve gerçek usulde vergilendirilen hizmet işletmeleri (lokanta, 

kafeterya, pastane, gazino, bar, pavyon gibi) tarafından hali hazırda kağıt ortamda 

düzenlenmekte olan “Adisyon” belgesinin, elektronik ortamda e-Belge olarak 

düzenlenebilmesine, muhafaza ve ibraz edilebilmesine imkan sağlanmaktadır. 
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        • E-belge uygulamalarında kullanılmak üzere, Kurumsal Mali Mühür mükellefler 

tarafından Tübitak (Kamu Sertifikasyon Merkezi)’tan temin edilmektedir. Tebliğin 

yayımlanmasından sonra, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilen 

elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşlarından mali mühür üretimi konusunda 

Başkanlıkça belirlenen teknik koşulları sağlayan kuruluşlar da mali mühür üretimi ve 

satışı konusunda yetkilendirilebilecektir. 

 

       • E-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu 

belgelerinde, ciro ve/veya mükellefiyet türleri itibariyle Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 

mal ve hizmetlerin sınıflandırma ve/veya tanımlanmasına ilişkin belirlenen ve 

https://mhs.hmb.gov.tr internet adresinde yayınlanan standart kodlara, standart ölçü 

birimlerine ve standart birim ölçüsü dikkate alınarak hesaplanacak standart birim miktarlarına 

doğru şekilde yer verilmesi zorunluluğu getirilmekte ve bu zorunluluğa uymayan mükellefler 

hakkında Kanunda öngörülen cezai hükümlerin uygulanması öngörülmektedir. Başkanlık, mal 

ve hizmetlerin sınıflandırma ve/veya tanımlanmasına ilişkin belirlenen standart kod, ölçü ve 

miktar bilgilerinin belirtilen e-Belgelerde hangi alanlarda ve hangi formatta yer 

verileceğine ilişkin usul, esas ve kuralları ebelge.gib.gov.tr adresinde yayınlanan 

Kılavuzlarla belirlemeye yetkili olacaktır. 

 

        • Kendilerine e-Belge uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirilen mükelleflerin, 

zorunluluklarının başlayacağı tarihe kadar e-Belge uygulamalarından yararlanma 

yöntemlerinden herhangi birini seçerek uygulamaya dahil olmamaları halinde, “e-Belge 

Portalleri Aracılığı ile Kullanım (GİB Portal Yöntemi)”ne göre kullanıcı hesaplarının 

Başkanlık tarafından resen tanımlanmasına yetki verilmektedir. 

 

          e-Fatura, e-Arşiv Fatura vb. elektronik belge uygulamalarının yaygınlaşması ile birlikte, 

mükelleflerce idareye verilen Form Ba ve Form Bs bildirimlerinin daha kolay ve kısa sürede 

verilmesini sağlamak üzere, GİB bilgi sistemlerinde var olan e-Fatura ve e-Arşiv Fatura 

verilerinden hareketle Form Ba ve Bs bildirimlerinde olması gereken bilgilerin bu e-

Belgelerdeki bilgiler kullanılarak otomatik olarak oluşturularak mükellefler tarafından 

onaylanmasına 01.01.2021 tarihi itibariyle imkan sağlanması amaçlanmaktadır.  

 

          Başkanlık tarafından e-fatura veya e-arşiv fatura olarak alınmayan faturalar öteden beri 

olduğu gibi Form Ba bildirimine, mükellefler tarafından dahil edilerek Başkanlığa elektronik 

ortamda bildirimi yapılacaktır. 

 

2. Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve 

Esaslarda Değişiklik Yapılmıştır. 

 

          Bilindiği üzere Gekap’a ilişkin Yönetmeliğin 6/1-c maddesi gereğince; Çevre 

Kanunu’nun ek-1 sayılı listedeki ürünlere ve bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin 

tanımlayıcı ve açıklayıcı hususlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenmiş olup anılan 

yönetmeliğin uygulanmasına dair usul ve esaslar 07.02.2020 tarih ve 34658 sayılı Bakan oluru 

ile yayımlanmıştır. 

 

           Daha sonra uygulamada karşılaşılan hususlar nedeniyle, 29.06.2020 tarih ve 132882 

sayılı Bakan oluru ile anılan usul ve esaslar güncellenmiştir. Bu defa 23.07.2020 tarih ve 
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155226 sayılı Bakan oluru ile açıklayıcı örnekler ile netleştirmeye yönelik ilave düzenlemeler 

yapılmıştır.  

 

          Söz konusu usul ve esaslarda değişiklik yapılmasına dair usul ve esaslar ekte yer 

almaktadır. Anılan değişikliğe ilişkin hususlar başlıklar halinde aşağıya çıkarılmıştır. 

 

        -Usul ve esasların ikinci bölümünde ”Gekap Uygulamalarına İlişkin Genel Tanım ve 

Tanımlamalar” başlığı altında yer alan “Çevre Görevlisi” tanımında değişiklik yapılmış, 

tanımın altına Örnek-1 eklenmiştir. 

 

        -Aynı usul ve esasların üçüncü bölümünde “Ambalajlar İçin Geri Kazanım Katılım Payı 

Uygulamaları” başlığı altında yer alan “a.3.1 Birincil Ambalaj/İç Ambalaj/Satış Ambalajı” 

bölümüne Örnek-8 eklenmiştir. 

 

        -Aynı usul ve esasların üçüncü bölümünde “Ambalajlar İçin Geri Kazanım Katılım Payı 

Uygulamaları” başlığı altında yer alan “b.4 Satış Noktası” bölümünün 3’üncü fıkrasında yer 

alan Örnek-3 değiştirilmiş ve ardında Örnek-4 ve Örnek-5 eklenmiştir. 

 

          Özellikle değiştirilen Örnek-3 ile konfeksiyon ürünleri satışını gerçekleştiren ve içecek 

satışı yapmayan, gerçek/tüzel kişilerin müşterilerine sıcak/soğuk içecek ikramında kullandığı 

tek kullanımlık bardaklar için gekap yükümlüğü bulunmamaktadır. 

 

        -Aynı usul ve esasların üçüncü bölümünde; “Elektrikli ve Elektronik Eşyalar İçin Gekap 

Uygulamaları” başlığı altında yer alan “a)Gekap’a Tabi Elektrikli Eşyaların Tanımlanması” 

bölümüne Örnek-1 den sonra Örnek-2 ve Örnek-3 eklenmiştir. 

 

 Yine anılan başlığın altında yer alan “b) Açıklayıcı Genel Örnekler” bölümüne Örnek-

6, Örnek-7 ve Örnek-8 eklenmiştir. 

 

          -Aynı usul ve esasların üçüncü bölümünde “Lastikler İçin Gekap Uygulamaları” başlığı 

altında yer alan “a) Gekap’a Tabi Lastiklerin Tanımlanması” bölümüne Örnek-8 eklenmiştir. 

 

         -Aynı usul ve esasların dördüncü bölümünde “Diğer Hususlar” başlığı altında yer alan 

3’üncü fıkraya “Geri kazanım katılım beyannamelerine yönelik Yeminli Mali Müşavirlere 

yaptırılacak inceletme ve/veya doğrulatma işlemleri ile bağımsız denetim kuruluşlarına 

yaptırılacak inceletme işlemleri Bakanlıkça gerekli görülerek talep edilmesi halinde yaptırılarak 

Bakanlığa sunulur.” cümlesi eklenmiştir. 

 

            Saygılarımızla 

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

 

 

 

 

 


