
 

 

 

2019 NİSAN AYINDA RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN MEVZUAT İCMALİ 

• 4 Nisan 2019 / Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1) 

➢ Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı ve konusu, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre 

Kanununa ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetler için ödenecek geri 

kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.   

➢ Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi 

MADDE 4 – (1) 2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına 

vermiş olduğu yetkiye dayanılarak Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin 

elektronik ortamda beyan edilmesi zorunluluğu getirilmiştir. 

(2) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olsun veya olmasın tüm satış noktaları Geri 

Kazanım Katılım Payı Beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorundadırlar. 

(3)  2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş 

olduğu yetkiye dayanılarak beyan dönemleri; 

a)  Kurumlar vergisi mükellefleri için aylık, 

b)  Diğerleri için üç aylık, 

olarak belirlenmiştir. 

(4) Üç aylık beyan dönemleri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır: 

a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart. 

b) İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran. 

c) Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül. 

ç) Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık. 

(5) Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin, plastik poşetin satışının yapıldığı beyan 

dönemini takip eden ayın 24 üncü günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine 

elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir. 

(6) Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi 

içerisinde plastik poşet satışı yapmamış olsalar dahi Geri Kazanım Katılım Payı 

Beyannamesini vermekle yükümlüdürler. Bu durumda beyannamenin “Beyan edilecek 

geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek gönderilmesi 

gerekmektedir. 



 

 

ÖRNEK 1: Ankara ilinde market işletmeciliği faaliyetinde bulunan (A) Ltd. Şti.’nin,  

Başkent Vergi Dairesinde kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi 

mükellefiyeti bulunmaktadır. Perakende olarak mal satan (A) Ltd. Şti. ürün satışlarında 

tüketicilere ücret karşılığında plastik poşet vermektedir. (A) Ltd. Şti. Nisan/2019 beyan 

dönemi içerisinde tüketicilere hiç plastik poşet satışı yapmamıştır. 

Bu durumda (A) Ltd. Şti.’nin Nisan/2019 beyan dönemine ait Geri Kazanım Katılım Payı 

Beyannamesinin, “Beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır” 

seçeneği işaretlenerek 24/5/2019 günü saat 23.59’a kadar Başkent Vergi Dairesine 

elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir. 

(7) Faaliyetleri sırasında hiçbir şekilde plastik poşet kullanmayan veya münhasıran 

kağıt, karton, tekstil gibi plastikten farklı bir malzemeden imal edilmiş poşet kullanan 

satış noktaları Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi vermeyecektir.   

ÖRNEK 2:  İstanbul ilinde tekstil ürünleri satışı yapan (B) Ltd. Şti.’nin Kadıköy Vergi 

Dairesinde kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti 

bulunmaktadır. Perakende olarak mal satan (B) Ltd. Şti. ürün satışlarında kağıt poşet 

kullanmaktadır. 

Bu durumda (B) Ltd. Şti. Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi vermeyecektir. 

(8) Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenlemeler kapsamında ücretlendirme 

uygulamasından muaf tutulan plastik poşetleri tüketiciye/kullanıcıya temin eden satış 

noktaları, bu poşetler için Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi vermeyecektir. 

(9) Üç aylık beyan dönemleri hâlinde verilecek Geri Kazanım Katılım Payı 

Beyannamelerinde, aylık dönemlere ilişkin bilgilerin ayrı ayrı gösterilmesi 

gerekmektedir. 

➢ Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin onaylanması, tahakkuk fişinin 

düzenlenmesi ve ödenmesi 

MADDE 8 – (1) Elektronik ortamda gönderilen Geri Kazanım Katılım Payı 

Beyannameleri sistem tarafından ön kontrolü yapıldıktan sonra kabul edilecektir. 

(2) Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinde, geri kazanım katılım payının tahakkuk 

ettirilmesini engelleyen hata tespit edilmesi hâlinde bu hata kaynağı ile birlikte 

beyannameyi gönderene elektronik ortamda bildirilecek ve beyannameyi gönderen 

tarafından söz konusu hatalar düzeltildikten sonra beyanname tekrar gönderilecektir. 

(3) Elektronik ortamda gönderilen Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin 

geçerliliği ve matematiksel hata içermediği sistem tarafından saptandıktan sonra, 

beyannameyi gönderenin ekranından beyannameye onay vermesi istenecektir. 

Onaylama işleminin gerçekleşmesiyle birlikte Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi 

vergi dairesine verilmiş sayılacaktır. 

(4) Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin kanuni süresinde verilen beyanname 

olarak kabulü için onaylama işleminin beyannamenin verilmesi gereken son gün saat 

23.59’a kadar tamamlanmış olması gerekmektedir. 



 

 

(5) Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin, aracılık yetkisi verilmiş gerçek veya 

tüzel kişiler tarafından elektronik ortamda gönderilmesi ve onay işleminin yapılmasıyla 

birlikte bu beyanname mükellef tarafından verilmiş sayılacaktır. Onaylama işlemi 

tamamlanan beyannameye ait tahakkuk fişi düzenlenerek mükellefe veya aracılık 

yetkisi verilmiş gerçek/tüzel kişiye elektronik ortamda iletilecektir. 

(6) Tahakkuk eden geri kazanım katılım payı, beyannamenin verildiği ayın sonuna 

kadar, vergi daireleri veznelerine, PTT işyerlerine, anlaşmalı bankalara ödenebileceği 

gibi Başkanlığın internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden banka kartı ve banka 

hesabından havale yöntemi ile de ödenebilecektir. 

• 12 Nisan 2019 / Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik 

➢ MADDE 1 – 12/4/2013 tarihli ve 28616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım 

Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) 

bendinde yer alan “a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,” ifadesindeki “Gümrük 

ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

➢ MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(3) Bu Yönetmeliğe dayanılarak çıkarılan ürün tebliğlerinden biri kapsamında lisans 

almış olan lisanslı depo işletmesi tarafından başka bir ürün tebliği kapsamındaki ürün 

veya ürünler için de lisans alınmak istenmesi halinde, lisans alınmak istenilen yeni ürün 

veya ürünlere ilişkin ürün tebliğlerinde belirtilen asgari depolama kapasiteleri, 

sermaye hesabına ilişkin ürün tonajları ve asgari sermaye tutarları yarısı oranında 

uygulanır.” 

➢ MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(1) Bu 

Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.” ifadesindeki “Gümrük ve” 

ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

• 13 Nisan 2019 / Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi ile İlgili 2019/6 Sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 

➢ “Dünya Ticaret Örgütünü Kuran Marakeş Anlaşmasını Tadil Eden Protokol” ile söz 

konusu Protokolün eki “Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması”nın onaylanması, 15 

Ocak 2016 tarihli ve 6662 sayılı Kanun ile uygun bulunmuş; mezkur Protokol ve eki 

Anlaşma, 29 Şubat 2016 tarihli ve 2016/8570 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

onaylanmıştır. Söz konusu Anlaşmanın 23üncü maddesinin ikinci fıkrasında; üyelere 

ulusal düzeyde bir ticaretin kolaylaştırılması komitesi kurma yükümlülüğü getirilmiştir.  

• 16 Nisan 2019 / Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün 

Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ 

➢ MADDE 1 – 1/3/2013 tarihli ve 28574 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal 

Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti 

Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğin geçici 3 üncü maddesinin birinci 

fıkrasında yer alan “1/1/2019” tarihi “1/1/2024” olarak değiştirilmiştir. 



 

 

➢ MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

• 18 Nisan 2019 / Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar 

Fazlası Desteğine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 954) 

➢ Hasar fazlası desteği 

MADDE 1 – (1) 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 15inci ve 

16ncı maddelerine istinaden Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu tarafından 

onaylanan Risk Paylaşımı ve Reasürans Planına göre; Tarım Sigortaları Havuzu 

tarafından 1/1/2019 – 31/12/2021 tarihleri arasında akdedilen sigorta 

sözleşmelerinden kaynaklanan, ancak reasürans ve retrosesyon yoluyla transferi 

yapılamayan risklerin her bir yıl itibarıyla hasar prim oranı; 

a) Havuzun üzerinde kalan kısım için %75 ile %90 arasında, 

b) Havuzun ve Havuza iş temin eden sigorta şirketlerinin üzerlerinde taşıdıkları kısım 

için %150 üzeri, 

c) Münhasıran bitkisel ürünler don riski, hayvan hayat branşları şap hastalığı, ek 

hastalıklar ve terör riskleri ile sera ve su ürünleri branşları ile ilgili olarak %180’i 

aşan kısmı için tamamı itibarıyla, 

d)  Münhasıran ilçe bazlı kuraklık verim sigortası ile ilgili olarak %150’yi aşan kısmı için 

tamamı itibarıyla  

hasar fazlası desteği taahhüt edilmiştir. 

➢ Finansman 

MADDE 2 – (1) Bu Kararın 1inci maddesi çerçevesinde hasar fazlası desteği ihtiyacı 

ortaya çıkması durumunda, söz konusu tutar, Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinin ilgili 

tertibinden Tarım Sigortaları Havuzuna aktarılır.  

• 19 Nisan 2019 / Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Fatih METİN’in Atanması 

Hakkında Karar (Karar: 2019/91) 

• 20 Nisan 2019 / Türkiye Ürün İhtisas Borsasında Aracılık Faaliyetleri ile Aracıların Gözetimi 

ve Denetimi Hakkında Yönetmelik 

➢ Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Borsada faaliyet gösteren aracıların 

yetkilendirilmesi, faaliyetleri, gözetimi ve denetimine dair usul ve esasları 

düzenlemektir. 

➢ Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, elektronik ürün senedi ve elektronik ürün senetlerine 

dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin Borsada alım satımına aracılık edilmesi, aracıların 

yetkilendirilmesi, bu yetkinin askıya alınması ve iptali, aracıların gözetim ve denetimi 

ile aracılık hizmetlerine dair diğer işlemleri kapsar. 

 



 

 

➢ Faaliyet izni için aranan şartlar 

MADDE 5 – (1) Borsada aracılık yapılabilmesi için Bakanlıktan faaliyet izni alınır. 

Faaliyet izni talebinde bulunanın; 

a) Anonim şirket şeklinde kurulması, 

b) Paylarının yarısından fazlasının bir veya birden fazla ticaret borsasına ait olması, 

c) Paylarının tamamının nama yazılı olması, 

ç) Asgari 1 milyon TL sermayeye sahip olması, 

d) Şirket esas sözleşmesinin amaç ve konu bölümünde bu Yönetmelik hükümleri 

çerçevesinde Borsada ELÜS ve ELÜS’e dayalı vadeli işlem sözleşmelerine yönelik 

aracılık faaliyetinde bulunulmasına dair hükmün yer alması, 

e) Şirkette pay sahibi gerçek kişilerin, pay sahibi ticaret şirketlerinin gerçek kişi 

temsilcilerinin, şirketin yönetim kurulu üyelerinin ve genel müdürünün 10 uncu 

maddede belirtilen şartları haiz olması, 

f) Bakanlıkça belirlenen diğer şartları taşıması, 

gerekir. 

(2) Sermaye piyasası aracı kurumları bu madde kapsamında kurulacak olan şirkete 

ortak olabilir ve/veya Bakanlıktan faaliyet izni alan aracılarla içeriği Borsa tarafından 

belirlenecek bir stratejik işbirliği anlaşması yapabilir. 

➢ Aracılık faaliyetine ilişkin genel ilke ve esaslar 

MADDE 13 – (1) Aracılar, hizmet ve faaliyetlerin yürütülmesi sırasında aşağıdaki ilke ve 

esaslara uyar: 

a) Faaliyetlerini müşteriyle imzalanan sözleşmede belirtilen esaslar, müşteri emrini en 

iyi şekilde gerçekleştirme yükümlülüğü ile özen ve sadakat borcu çerçevesinde yürütür. 

b) Faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında basiretli bir tacir gibi davranır, işin gerektirdiği 

mesleki dikkat ve özeni gösterir ve bu kapsamda gerekli önlemleri alır. 

c) Faaliyetlerini sürdürmeleri için sahip oldukları kaynakları etkin bir biçimde kullanır. 

ç) Müşterileriyle olan ilişkilerinde müşteriyi ilgilendiren tüm konularda yeterli 

bilgilendirme ve şeffaflığı sağlar. 

d) Müşteri emirlerinin gizliliğini korur, müşteriye ait emir bilgilerini herhangi bir üçüncü 

şahsa, müşteri aleyhine ve üçüncü şahıs lehine müşterinin bilgisi ve rızası olmaksızın 

aktaramaz. 

e) Faaliyetlerine ilişkin yapacakları her türlü bilgilendirme, yayın, ilan, reklam veya 

duyuruda objektif davranır. 

f) Faaliyetlerinin icrası sırasında müşterilerin fiyat, miktar ve benzeri hususlardaki 

tercihlerini göz önüne alarak emir gerçekleştirme politikası çerçevesinde müşteri için 

mümkün olan en iyi sonucu verecek şekilde emirleri yerine getirir. 

 



 

 

• 25 Nisan 2019 / Et Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2020)” 

➢ Amaç ve Kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Karar, hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak, 

besiciyi korumak, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarını önlemek ve kamu yararı 

kapsamında 2019 yılı için et piyasasını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. 

➢ Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 

çıkarılacak tebliğ ile belirlenecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 


