SİRKÜ : 2018/37
Konu :
1- Elektronik tebligat adresi edinme zorunluluğu
2- Eski nesil ödeme kaydedici cihazlarda yapılan satışlara ilişkin
Günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali bilgileri bildirim zorunluluğu
3- Ambalajlı ürün ve tüketildiğinde atığa dönüşen bazı mallar için
geri kazanım katılım payı ödeme zorunluluğu

KAYSERİ
28.12.2018

06.12.2018 tarih ve 30617 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektronik Tebligat
Yönetmeliği ile 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebligat çıkarmaya yetkili makam ve
merciler tarafından PTT vasıtasıyla elektronik ortamda yapılacak tebligata ilişkin elektronik
tebligat adresi edinme zorunluluğuna, VUK 483 Sıra No.lu Genel Tebliği kapsamında eski
nesil ödeme kaydedici cihazlardan yapılan satışlara ilişkin mali bilgilerin GİB’e gönderim
zorunluluğuna ve 10.12.2018 tarih ve 30621 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7153 Sayılı
Kanun ile Ambalajlı ürünleri ve tüketildiğinde atığa dönüşen bazı malları piyasaya sürenlere/
ithalatçılarına getirilen geri kazanım katılım payı ödeme zorunluluğuna ilişkin düzenlemelere
aşağıda değinilmiştir.
1- Elektronik tebligat adresi edinme zorunluluğu
 Elektronik
bulunanlar

tebligat

adresi

edinme

zorunluluğu

 Anonim, Limited, Komandit, Kollektif Şirketler ile
Kooperatif, Vakıf ve Derneklerin 01.01.2019 tarihinden
itibaren bir ay içinde Elektronik Tebligat adresi edinmek
amacıyla PTT’ye müracaat edilmesi gerekmektedir.

1) 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
kuruluşların

Elektronik Tebligat Yönetmeliğine göre Anonim, Limited,
Komandit, Kollektif Şirketler ile Kooperatiflerin, Vakıf ve
Derneklerin Özel Hukuk Tüzel Kişileri olmaları sebebiyle
elektronik tebligat adresi edinmeleri zorunlu olup, Merkezi
Sicil Kayıt Sistemine (MERSİS) kayıtlı tüzel kişiler için
MERSİS numarası ve sistem bilgileri, MERSİS’e kayıtlı
olmayan tüzel kişiler için tabi oldukları sistem bilgileri ile
01.01.2019 tarihinden itibaren bir ay içinde PTT’ye müracaat
edilmesi gerekmektedir.

Elektronik Tebligat Yönetmeliği’ne göre;

2)

5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idarelerin

3) Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları
ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıklarının
4) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları,
müessese ve işletmelerinin,
5) Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer
ortaklıkların
6) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst
kuruluşların
7) Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk
tüzel kişilerinin
8)

Noterlerin

9)

Baro levhasına yazılı avukatların

10) Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişilerin
11) İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin
yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkların; adli ve
idari yargı mercilerin, icra müdürlükleri veya hakemler
nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı
bulunduğu birimin
elektronik tebligat adresi edinmesi zorunludur.



Elektronik Tebligat sisteminin işleyişi

PTT’nin, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde
elektronik tebligat adresini, gerçek kişiler için kimlik
bilgilerini, tüzel kişiler için ise tabi oldukları sistem bilgilerini
esas almak suretiyle tek ve benzersiz olacak şekilde
oluşturarak sisteme (UETS’ye) kaydetmesi ve başvuranlara
göndermesi, başvurucunun teslim işleminin gerçekleştiğini
PTT’ye iletmesi ile birlikte bu adresin Tebligat Kanunu
uyarınca tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin
kullanımına derhâl sunması ve Tebligat çıkarmaya yetkili
makam ve merciler tarafından UETS sistemi üzerinden
alıcının tebligat adresine elektronik ortamda tebligat
yapılması öngörülmektedir.
 Kayıtlı Elektronik Posta ve Vergi Uygulamaları ile
ilgili E-Tebligat Sistemleri de Kullanılmaya Devam
Edilecektir.
6102 Sayılı TTK uyarınca oluşturulan ve tacirler arasındaki
ihbar ve bildirimlerin elektronik ortamda yapılmasına imkân
sağlayan kayıtlı elektronik posta sistemi (KEP) ve 213 Sayılı
VUK uyarınca oluşturulan ve vergi ile ilgili tebligatların
elektronik ortamda yapılmasına imkân sağlayan e-Tebligat
sistemi kullanılmaya devam edilecektir.

Zorunluluk dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler istemeleri
halinde hâlinde elektronik tebligat adresi alabilecektir.
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2- Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullananların günlük kapanış (Z) raporlarına ait
mali bilgileri bildirim zorunluluğu 01.01.2019 tarihinde başlayacaktır.
213 Sayılı VUK 483 Sıra No.lu Genel Tebliği uyarınca eski nesil ödeme kaydedici cihazlarını,
mali hafızaları doluncaya veya mali hafıza değişimini gerektiren durum oluşuncaya kadar
kullanma imkânı getirilenlerin eski nesil ödeme kaydedici cihazlara ait günlük kapanış (Z)
raporlarına ait mali bilgiler,
a) ÖKC TSM Merkezleri üzerinden
b) Başkanlıktan e-Arşiv hizmetleri konusunda izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem
sistemleri aracılığıyla e-Arşiv uygulaması üzerinden
c) Başkanlık tarafından internet vergi dairesi üzerinden oluşturulan elektronik bildirim
portalleri üzerinden,
GİB’e gönderilecek olup, 01.01.2019 tarihinde başlayacak olan bu zorunlulukla ilgili yöntem
tercihi ile bildirime ilişkin usul ve esasların ve teknik kılavuzların https://ynokc.gib.gov.tr/
internet adresinden takip edilmesi gerekmektedir.
Bildirim yükümlülüğü eski nesil ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleştirilen satışlara ait mali
bilgilerin bildirilmesine yönelik olmakla birlikte, teknik ve altyapı sorunlarının mevcudiyeti
nedeniyle ÖKC TSM Merkezleri aracılığıyla yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan
gerçekleşen aylık satış bilgilerini GİB’e iletemeyecek durumda olan mükellefler, teknik ve
altyapı sorunlarının niteliğini tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte Başkanlığa yazılı müracaat
ederek GİB’den izin alan mükellefler, yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara ilişkin ÖKC’lerden
gerçekleştirilen satışlara ait aylık mali bilgileri de e-Arşiv üzerinden veya İnternet Vergi
Dairesi uygulamaları üzerinden seçecekleri bir yöntem ile bildirilmesi mümkündür.
Bu şekilde, YN ÖKC’lere ait mali bilgileri ÖKC TSM Merkezleri dışındaki yöntemle GİB’e
bildirme izni alan mükellefler, Başkanlıktan izin aldıkları hususunu (ÖKC TSM Merkezi
üzerinden bilgi iletmeyecek ÖKC’lerin marka, model, sicil no’larını da belirterek), sahip
oldukları her bir ÖKC üreticilerine ayrı ayrı olmak üzere yazılı olarak bildirmeleri
gerekmektedir.
3- Ambalajlı ürünleri ve tüketildiğinde atığa dönüşen bazı malları piyasaya sürenlere/
ithalatçılarına getirilen geri kazanım katılım payı ödeme zorunluluğu
10.12.2018 tarih ve 30621 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7153 Sayılı Kanun ile 2872
Sayılı Çevre Kanununa yayım tarihinde yürürlüğe girmek üzere Eklenen Ek Madde 11 ile “yurt
içinde piyasaya arz edilen her türlü kağıt, metal, cam, kompozit ve ahşap maddeden ambalaj
malzemesi ile tüketildiğinde atığa dönüşen maddelerden (Ek 1 sayılı liste) yer alan
ürünlerden
poşetler için
satış noktalarından,
diğer ürünler
için
piyasaya
sürenlerden/ithalatçılardan bu listede belirtilen tutarda geri kazanım katılım payı tahsil
edilmesi, bu listede yer alan tutarların takvim yılı başından geçerli olmak üzere her yıl bir
önceki yıla ilişkin olarak yeniden değerleme oranında (hesaplanan tutarların %5'ini aşmayan
kesirler dikkate alınmadan) artırılarak uygulanması öngörülmüştür.
Çevre mevzuatında ambalajlar için piyasa süren tabiri; bir ürünü ambalajlar ile paketleyen
gerçek veya tüzel kişi, üretici tarafından direkt olarak piyasaya sürülmemesi durumunda
ambalajın üzerinde adını ve/veya ticari markasını kullanan gerçek veya tüzel kişi, üreticinin
Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçı
için kullanılmıştır.
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Dolayısıyla, Ek 1 sayılı liste kapsamında bulunan araç lastiği, akümülatör, pil, bitkisel ve
madeni yağ, elektrikli ve elektronik eşya gibi tüketildiğinde atığa dönüşün ürünleri piyasaya
arz eden gerçek ve tüzel kişilerin, Ek 1 sayılı liste kapsamındaki ambalaj maddeleri ile
ürünlerini paketleyerek piyasaya arz eden gerçek ve tüzel kişilerin, üretici tarafından direkt
olarak piyasaya sürülmeyen mallarda, ambalajın üzerinde adını ve/veya ticari markasını
kullanan gerçek veya tüzel kişinin, kapsama giren ambalajlı malların ithali durumunda,
yurtdışındaki üretici tarafından yetkilendirilen temsilci ve/veya ithalatçı tarafından, geri
kazanım katılım payı ödenmesi gerekmektedir.
Geri kazanım katılım paylarının ürünün piyasaya sürüldüğü tarihi takip eden ayın on beşine
kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığa beyan edilerek, beyanı takip eden ikinci ayın son gününe
kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına ödenmesi
gerekmekte olup, 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 uygulanması, ayrıca geri kazanım katılım payını ödemediği
tespit edilenlere katılım payı tutarının %20 fazlası idari para cezası uygulanması
öngörülmektedir.
Ülkenin tamamında Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda depozito sistemi uygulayan,
piyasaya süren/ithalatçı, depozitolu olarak piyasaya sürdükleri ürünler için geri kazanım
katılım payları ödenmesinden muaf tutulmuş olup, çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı, belirleyeceği ambalajlar için depozito uygulamasını 01/01/2021
tarihinden itibaren zorunlu tutması, bu doğrultuda, depozito kapsamındaki ambalajlı ürünlerin
satışını gerçekleştiren satış noktalarının depozito uygulaması toplama sistemine katılım
sağlamakla yükümlü olması, depozito uygulaması zorunluluğu getirilen ambalajlar için
depozito uygulanmadan yıllık piyasaya sürülen ambalaj için piyasaya sürenlere ton başına
100 Türk lirası idari para cezası verilmesi öngörülmüştür.
7153 Sayılı Kanun ile 2872 Sayılı Çevre Kanununda yapılan bir diğer düzenleme ise plastik
poşetlerin satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye 25 kuruştan az olmamak üzere
Bakanlıkça oluşturulacak komisyon aracılığı ile belirlenecek ve her yıl için güncellenecek bir
ücret karşılığı verilmesine ilişkin olup, bu düzenlemeye aykırı olarak plastik poşetleri ücretsiz
verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi
için 10 Türk lirası idari para cezası uygulanması öngörülmüştür.

Ek: Geri kazanım katılım payı ödenecek madde ve ambalajlara ilişkin liste
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(1) SAYILI LİSTE
GERİ KAZANIM KATILIM PAYI TUTARI
Sr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Sr.
11.11.1.11.1.21.1.31.1.41.222.12.233.13.1.13.1.23.1.33.1.43.244.14.1.14.1.24.1.34.1.44.1.54.255.1-

Ürün Cinsi
Plastik poşet (Plastik alışveriş torbaları)
Lastik (Binek araç)
Lastik (Otobüs, kamyon, kamyonet, yükleyici ve kazıcı lastikleri ve diğerleri)
Lastik (îş makinası lastikleri)
Dolgu lastikler
Akümülatör (Kurşun asitli olanlar)
Akümülatör (Nikel kadmiyumlu olanlar)
Akümülatör (Diğerleri)
Çinko karbon piller
Alkali silindirik piller
Alkali düğme piller
Düğme piller çinko-hava ve gümüş oksitli
Lityum düğme piller
Lityum silindirik şarjlı ve primer pil çeşitleri (Araç bataryaları hariç)
Otomotiv pilleri (Kurşun içerenler hariç)
Lityum içeren araç bataryaları
Diğer şarjlı piller
Madeni yağ
Bitkisel yağ
Elektrikli ve elektronik eşya: Televizyon/Monitör
Elektrikli ve elektronik eşya: Bilişim telekomünikasyon ekipmanları (Televizyon ve monitörler hariç)
Elektrikli ve elektronik eşya: Aydınlatma ekipmanları
Elektrikli ve elektronik eşya: Küçük ev aletleri ve diğerleri
Elektrikli ve elektronik eşya: Beyaz eşyalar (Buzdolabı/Soğutucular/îklimlendirme cihazları hariç)
Elektrikli ve elektronik eşya: Buzdolabı/Soğutucular/İklimlendirme cihazları
İlaç

Ürün Cinsi
PLASTİK AMBALAJ
İçecek Ambalajları (Adet)
0,33 litreye kadar
0,3301-0,75 litre arası
0,7501-1,5 litre arası
1,501 litre üzeri
Diğerleri (Poşet Hariç) (kg)
METAL AMBALAJ
İçecek Ambalajlan (Adet)
Diğerleri (kg)
KOMPOZİT AMBALAJ
Kâğıt-Karton Ağırlıklı Kompozit İçecek Ambalajları (Adet)
0,25 litreye kadar
0,2501-0,5 litre arası
0,501 litre üzeri
Diğerleri (kg)
Kağıt Karton Ambalaj (Kg)
CAM AMBALAJ
İçecek Ambalajları (Adet)
0,25 litreye kadar
0,2501-0,5 litre arası
0,501-1 litre arası
1,01-5 litre arası
5,01 litre üzeri
Diğerleri (kg)
AHŞAP AMBALAJ
Ahşap Ambalaj (Adet)

Kg Başına
Adet Başına
Alınacak Tutar Alınacak Tutar
(kr.)
(kr.)
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Tutar
15 kr./adet
2 TL/adet
4 TL/adet
10 TL/adet
5 TL/adet
20 kr./kg
50 kr./ kg
5 kr./kg
2 TL/kg
2 TL/kg
3 TL/kg
10 TL/kg
10 TL/kg
5 TL/kg
15 TL/kg
15 TL/kg
5 TL/kg
50 kr./kg
10 kr./kg
20 kr./kg
20 kr./kg
10 kr./adet
20 kr./kg
25 kr./kg
30 kr./kg
1 kr./kutu veya şişe

1
2
3
4
40
3
50

1
2
4
50
20

1
2
3
5
10
20
10
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