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İstanbul, 21.12.2018 

DUYURU 430 

 

Konu: Geri kazanım katılım payı, beyanı ve ödenmesi, elektronik tebligat uygulaması, 

internet ortamında reklam hizmetlerinde tevkifat uygulaması, kentsel dönüşüm kapsamındaki 

yapılara ilişkin harç istisnası ve 2019 yılı başında yürürlüğe girecek diğer kimi düzenlemeler hk. 

 

1. Geri Kazanım Katılım Payı, Beyanı ve Ödenmesi  

 

10.12.2018 Tarih ve 30621 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7153 sayılı Çevre Kanunu 

ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8. maddesi ile Çevre Kanununa “Geri 

kazanım katılım payı” başlıklı Ek Madde 11 eklenmiştir. 

Söz konusu maddeye göre “Yurt içinde piyasaya arz edilen bu Kanuna ekli (1) sayılı 

listede (liste için tıklayınız) yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler 

için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan bu listede belirtilen tutarda geri kazanım katılım payı 

tahsil edilir. Bu listedeki ürünlerden herhangi birinin piyasaya arzının, farklı bir ürünün, 

malzemenin veya eşyanın ithalatı ile birlikte gerçekleşmesi halinde geri kazanım katılım payı 

ithalatçıdan tahsil edilir. Bu listede yer alan tutarlar takvim yılı başından geçerli olmak üzere 

her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 

mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında 

artırılarak uygulanır. Bu şekilde hesaplanan tutarların %5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. 

Cumhurbaşkanı, bu suretle tespit edilen tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye 

yetkilidir. 

Geri kazanım katılım payları ürünün piyasaya sürüldüğü tarihi takip eden ayın onbeşine 

kadar Bakanlığa beyan edilir ve beyanı takip eden ikinci ayın son gününe kadar Bakanlık 

Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına ödenir. Katılım payının beyan edilmediğinin veya 

eksik beyan edildiğinin Bakanlıkça tespiti halinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen 

katılım payının bir ay içinde ödenmesi gerektiği ilgiliye tebliğ edilir. Süresinde beyan edilmeyen 

veya eksik beyan edilen katılım payının beyan edilmesi gereken son günden ödendiği tarihe 

kadar geçen süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci 

maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı oranında faiz uygulanır. Süresinde ödenmeyen 

katılım payı Bakanlığın bildirimi üzerine ilgili vergi dairesince 6183 sayılı Amme Alacaklarının 

Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir. Bu madde kapsamında 

tahsil edilen tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilir. 

Ülkenin tamamında Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda depozito sistemi 

uygulayan, piyasaya süren/ithalatçı, depozitolu olarak piyasaya sürdükleri ürünler için bu 

maddenin birinci fıkrasından muaf tutulur. Muafiyet uygulamasında depozito uygulanan miktar 

esas alınır. Muafiyet uygulanmasına ilişkin esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik ile 

belirlenir.” 

 

2. Elektronik Tebligat Uygulamasına İlişkin Yönetmelik Yeniden Düzenlendi 
 

06.12.2018 Tarih ve 30617 sayılı Resmi Gazetede, yeniden düzenlenmek suretiyle  

yayımlanan ve 01.01.2019 Tarihinde yürürlüğe girecek olan Elektronik Tebligat Yönetmeliğine 

göre, aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılmasına, 1 Ocak 

2019 tarihinden itibaren başlanacaktır. 
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a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), 

(II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli 

kuruluşlar. 

b) 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler. 

c) Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve 

kefalet sandıkları. 

ç) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri. 

d) Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar. 

e) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları. 

f) Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri. 

g) Noterler. 

ğ) Baro levhasına yazılı avukatlar. 

h) Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler. 

ı) İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası 

kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler 

nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim. 

Bu kişiler 1.1.2019 tarihinden itibaren bir ay içinde PTT’ye başvurarak elektronik tebligat 

adresi almak zorundadırlar. 

Bu zorunluluk özel hukuk tüzel kişileri olan anonim şirketler, limited şirketler, 

dernek ve vakıflar, kooperatifler, kollektif şirketler ve komandit şirketler içinde geçerlidir. 

Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci 

günün sonunda yapılmış sayılmaktadır. 

Diğer taraftan Vergi İdaresince yapılan vergilendirme sürecine ilişkin e-tebligatlar; Vergi 

Usul Kanunu’nun 107/ A maddesi ile tebliği gereken evraka ilişkin tebligatın elektronik ortamda 

yapılmasının usul ve esaslarına ilişkin açıklamaların yer aldığı 456 Sıra No.lu Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliği hükümlerine göre yapılmakta olup, bu uygulama halen ve ayrıca devam 

etmektedir. 

Yönetmelik için tıklayınız. 

3. İnternet Ortamında Reklam Hizmeti Verenlere veya Hizmetin Verilmesine 

Aracılık Edenlere Yapılan Ödemeler Üzerinden Yapılacak Vergi Kesintisi 

 

19.12.2018 Tarih ve 30630 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 476 Sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararına göre 01.01.2019 tarihinden itibaren 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 11 inci 

maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 

birinci fıkrasında ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci 

fıkrasında sayılanlara1 internet ortamında verilen reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına 

alınmış olup bu hizmetlere ilişkin olarak hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam 

hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden, ödeme yapılan kişilerin mükellef 

olup olmamasına bakılmaksızın vergi kesintisi yapılacaktır. 

 

Karar uyarınca tevkifat oranı; GVK 94. madde ve KVK 30. madde kapsamında yapılan 

ödemeler için % 15, KVK 15. madde kapsamında yapılan ödemeler için ise % 0 olarak 

belirlenmiştir. 

 

                                                           
1 Kamu idare ve kuruluşları, iktisadî kamu kuruluşları, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, 

vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan 

etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, ziraî kazançlarını bilânço veya ziraî işletme hesabı esasına göre 

tespit eden çiftçiler 
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Düzenlemeye göre 01.01.2019 tarihinden itibaren internet ortamında verilen reklam 

hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti veren veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine 

aracılık eden gerçek kişilere ve dar mükelleflere yapılacak ödemelerden mükellef olup 

olmamasına bakılmaksızın % 15 oranında vergi tevkifatı yapılacaktır. 

Tevkifatın 

Düzenlendiği Kanun 

Hizmeti veren veya internet ortamında reklam hizmeti 

verilmesine aracılık eden 

Tevkifat Oranı 

Gelir Vergisi 

Kanunu 

GVK Md. 94 -Gerçek Kişiler   15% 

 

Kurumlar Vergisi 

Kanunu 

KVK  Md. 30-Dar Mükellef Kurumlar 15% 

KVK  Md. 15-Tam Mükellef Kurumlar 0% 

 

4. Kentsel Dönüşüm Kapsamında Yapılan Yapılarda Harç İstisnasında Değişiklik 

10.12.2018 Tarih ve 30621 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7153 sayılı Çevre Kanunu 

ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 6306 Sayılı Afet Riski Altında 

Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun vergi istisnasını düzenleyen 7. maddesinin 9. 

bendinde önemli değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklik ile özellikle ihtilaf konusu olan, 

Kanun kapsamında yapılan yapılarda müteahhidin ilk satışında harç istisnası olup, olmadığı 

hususu açıklığa kavuşmaktadır. 
 

Önceki Hali Değişiklik Sonrası Hali 

 (9) Bu 

Kanun uyarınca 

yapılacak olan işlem, 

sözleşme, devir ve 

tesciller ile 

uygulamalar, noter 

harcı, tapu harcı, 

belediyelerce alınan 

harçlar, damga 

vergisi, veraset ve 

intikal vergisi, döner 

sermaye ücreti ve 

diğer ücretlerden; 

kullandırılan krediler 

sebebiyle lehe 

alınacak paralar ise 

banka ve sigorta 

muameleleri 

vergisinden 

müstesnadır.  

  

(9) Bu Kanun uyarınca yapılacak olan ve Bakanlık, TOKİ, İller Bankası Anonim Şirketi, İdare 

ve dönüşüme konu yapıların inşası işini yüklenen müteahhit ile malik ve en az bir yıldır kiracı veya 

sınırlı ayni hak sahibi olarak riskli yapıyı kullanan gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerinden 

birinin taraf olduğu; 

a) Bu Kanun kapsamındaki yapıların dönüşüme tabi tutulmadan önce ilk satışı, devri, tescili ve 

ipotek tesis edilmesi işlemleri ile bu Kanun kapsamında yapılacak uygulamalar neticesinde meydana 

gelen yeni yapıların malik, işi yüklenen müteahhit ve en az bir yıldır kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi 

olarak riskli yapıyı kullanan gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine ilk satışı, devri, tescili ve 

ipotek tesis edilmesi işlemleri, 

b) Bu Kanun kapsamındaki bir yapıdan dolayı, bu Kanun kapsamındaki parsellerde veya 

alanlarda veya söz konusu parsel ve alanların dışındaki parsellerde yeni bir yapı yapılması ya da 

mevcut bir yapının satın alınması veya ipotek tesis edilmesi işlemleri, 

c) Kanun kapsamında yapılacak uygulamalar neticesinde meydana gelen yeni yapıların işi 

yüklenen müteahhit, Bakanlık, TOKİ, İller Bankası Anonim Şirketi, İdare ve bunların iştirakleri 

tarafından gerçekleştirilecek ilk satışı, devri, tescili ve ipotek tesis edilmesi işlemleri, 

ile bu bentlerde belirtilen yapıların dönüşümüne ilişkin olarak Kanun uyarınca yapılacak diğer 

işlemler noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan ücret ve harçlardan, veraset ve intikal vergisi, 

döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden, bu işlemler nedeniyle düzenlenecek kâğıtlar, resmî dairelerin 

mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler sebebiyle düzenlenen kâğıtlar da dahil olmak üzere damga 

vergisinden, bu Kanun kapsamındaki yapıların maliklerine ve malik olmasalar bile bu yapılarda kiracı 

veya sınırlı ayni hak sahibi olarak en az bir yıldır ikamet ettiği veya bunlarda işyeri bulunduğu tespit 

edilenlere bu amaçlarla kullandırılan krediler dolayısıyla lehe alınacak paralar, banka ve sigorta 

muameleleri vergisinden istisnadır. Bu Kanun kapsamındaki iş, işlem ve uygulamalar, Bakanlık, TOKİ, 

İller Bankası Anonim Şirketi ve İdarenin, sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri 

tarafından yürütülüyor ise, bu şirketlerce yapılan iş, işlem ve uygulamalarda da bu fıkrada belirtilen 

vergi, harç ve ücret muafiyetleri uygulanır. 
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5. 1.1.2019 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Kimi Düzenlemeler 

   

a.KDV İndirimi Hakkı Takvim Yılını Takip Eden Takvim Yılı Sonuna Kadar 

Kullanılabilecek (Yürürlük:1.1.2019)  

Katma Değer Vergisi Kanununun 29. maddesinin (3) numaralı fıkrasında yapılan 

değişiklikle, indirim hakkının, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden 

takvim yılı sonuna kadar kullanılabilmesine imkan sağlanmıştır. 

 

b. KDV İade Talebinde Süre Sınırlaması (Yürürlük:1.1.2019)  

Bilindiği üzere Katma Değer Vergisi Kanununun 32. maddesi uyarınca, Kanunun 11 (Mal 

ve hizmet ihracatı istisnası), 13 (araçlar, petrol aramaları ve teşvik belgeli yatırımlarda istisna), 

14 (taşımacılık istisnası) ve 15 inci (diplomatik istisna) maddeleri ile 17 nci maddenin (4) 

numaralı fıkrasının (s) bendi12 uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura 

ve benzeri vesikalarda gösterilen Katma Değer Vergisi, mükellefin vergiye tabi işlemleri 

üzerinden hesaplanacak Katma Değer Vergisinden indirilir. Vergiye tabi işlemlerin mevcut 

olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen 

Katma Değer Vergisi, yapılan değişiklik uyarınca işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci 

takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi şartıyla Maliye ve Gümrük Bakanlığınca, tespit 

edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunacaktır. 

 

c. KDV İndirimi Kabul Edilen Bedelsiz Teslim ve Hizmetler (Yürürlük:1.1.2019)  

Katma Değer Vergisi Kanununun 30. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde 

değişiklik yapılarak kısmi istisna kapsamında olan;  

- Özel okul, üniversite ve yüksekokullar tarafından verilen bedelsiz eğitim ve öğretim 

hizmetleri,  

- Öğrenci yurtları tarafından verilen bedelsiz yurt hizmetleri,  

- Kanunların gösterdiği gerek üzerine bedelsiz olarak yapılan mal teslimi ve hizmet 

ifaları,  

- 3065 sayılı Kanunun 17. maddesinin (1) numaralı fıkrasında sayılan kurum ve 

kuruluşlara3 bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifaları,  

- Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara 

bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin teslimi,  

- Yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilik ve konsoloslukları ile yabancı 

hayır ve yardım kurumlarına, 3065 sayılı Kanunun 17. maddesinin (1) numaralı fıkrasında 

sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapacakları teslim ve hizmetlere ilişkin olarak 

yapılan teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenilen katma değer vergisinin indirimine imkan 

sağlanmak suretiyle işletmeler üzerinde bu işlemlerden kaynaklanan vergi yükü kaldırılmıştır. 

 

d. Değersiz Alacaklara İlişkin Önceden Kesilen Faturalarda Gösterilen KDV 

İndirilebilecektir (Yürürlük:1.1.2019) 

 Katma Değer Vergisi Kanununun 29. maddesinin (4) numaralı fıkrasında yapılan 

değişiklikle, Vergi Usul Kanununun 322. maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin 

hesaplanan ve beyan edilen katma değer vergisinin, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme 

döneminde indirim konusu yapılmasına imkan tanınmıştır. Ancak Vergi Usul Kanununun 323. 
                                                           
2 Engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel 

bilgisayar programları 
3 Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, 

döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalar, kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu 

menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar. 
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maddesine göre karşılık ayrılmak suretiyle gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde 

gider olarak dikkate alınan katma değer vergisinin indirim konusu yapılabilmesi için gelir veya 

kurumlar vergisi matrahının tespitinde gelir olarak dikkate alınması şarttır. Ayrıca Katma Değer 

Vergisi Kanununun 30. maddesinde yapılan düzenleme ile de Vergi Usul Kanununun 322. 

maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin alıcı tarafından ödenmeyen katma değer 

vergisi indirim konusu yapılamayacaktır. 

 

e. KDV Oranı Değiştirilen Kimi Mal ve Hizmetler 

19.12.2018 Tarih ve 30630 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 475 sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararı ile; Elektronik ortamda satılan gazete ve dergiler, elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri 

yayınların elektronik ortamda satışı % 18 oranında KDV’ye tabi tutulmuştur. 

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı için tıklayınız. 

 

f. Ticari Alacak Davalarında Arabulucuya Başvuru Şartı  

19.12.2018 Tarih ve 30630 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7155 sayılı Kanunun 20. 

maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 5 inci maddesinden sonra gelmek üzere 

aşağıdaki madde eklenmiştir. 

“3. Dava şartı olarak arabuluculuk 

MADDE 5/A- (1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari 

davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında 

dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. 

(2) Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren altı hafta içinde 

sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hâllerde arabulucu tarafından en fazla iki hafta uzatılabilir.” 

Söz konusu madde 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

 

Durum bilgilerinize sunulur. 

 

                                                                                                    Saygı ile, 

                                                                                                ERİŞ YMM LTD ŞTİ 
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