10.12.2018/189-1

ÇEVRE KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILARAK
GERİ KAZANIM KATILIM PAYI GETİRİLDİ
KENTSEL DÖNÜŞÜME İLİŞKİN VERGİ MUAFİYET VE İSTİSNALARI
YENİDEN DÜZENLENDİ
7153 sayılı ÇEVRE KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN ile muhtelif kanunlarda değişiklik yapıldı.

ÖZET

:

−
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında
Kanunda yer alan vergi muafiyet ve istisnasına ilişkin düzenlemeler de yeni
esaslara bağlandı.
−
Yurt içinde piyasaya arz edilen Çevre Kanuna ekli (1) sayılı listede
yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için
piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan söz konusu listede belirtilen tutarda
geri kazanım katılım payı tahsil edilmesi uygulaması getirildi.
Geri kazanım katılım payları ürünün piyasaya sürüldüğü tarihi takip eden
ayın on beşine kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına beyan edilecek ve
beyanı takip eden ikinci ayın son gününe kadar Bakanlık Merkez
Saymanlık Müdürlüğü hesabına ödenecektir.
Kanuna aykırı olarak geri kazanım katılım payını ödemediği tespit
edilenlere katılım payı tutarının %20 fazlası idari para cezası olarak
verilecektir.
Ayrıca kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan
çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında
kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilecektir. Uygulanacak taban
ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Bakanlıkça oluşturulacak komisyon
aracılığı ile belirlenecek ve her yıl için güncellenecektir.
Kanuna 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 verilecektir.
−
Vergi Usul Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu ve Belediye Gelirleri
Kanunu ile İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi
Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda değişiklikler yapıldı. Bu
değişiklikler Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’na bağlanması ile ilgilidir.
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10.12. 2018 tarihli ve 30621 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 29/11/2018 tarihli ve 7153
sayılı ÇEVRE KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile 2872
sayılı Çevre Kanunda bazı değişiklikler yapılmıştır.
Söz konunu Kanun ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na geri kazanım katılım payı, plastik poşet
ve plastik ambalaj kullanımının azaltılması, depozito uygulaması ve kirliliğin önlenmesine
yönelik teminat alınması konularında Yönetmelik ile düzenleme yapma yetkisi verilmiştir.
Ayrıca 2872 sayılı Yasaya “Geri kazanım katılım payı” başlıklı EK 11’inci madde, Depozito
başlıklı EK12’nci madde ve “Poşet Ücreti” başlıklı EK 13’üncü madde eklenmiştir.

I- Çevre Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler
2872 sayılı Çevre Kanunu’nda değişiklik yapılarak yeni mali yükümlülükler getirilmiştir.

a) Düzenleme Yapma Yetkisinin Genişletilmesi
2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
Eski Hali

Yeni Hali

h) Çevrenin korunması, çevre kirliliğinin
önlenmesi ve giderilmesi için uyulması
zorunlu standartlar ile vergi, harç, katılma
payı, yenilenebilir enerji kaynaklarının ve
temiz teknolojilerin teşviki, emisyon ücreti
ve kirletme bedeli alınması, karbon ticareti
gibi piyasaya dayalı mekanizmalar ile
ekonomik araçlar ve teşvikler kullanılır.

h) Çevrenin korunması, çevre kirliliğinin
önlenmesi ve giderilmesi için uyulması zorunlu
standartlar ile vergi, harç, katılma payı,
yenilenebilir enerji kaynaklarının ve temiz
teknolojilerin teşviki, geri kazanım katılım payı,
plastik poşet ve plastik ambalaj kullanımının
azaltılması, depozito uygulaması, emisyon
ücreti, kirletme bedeli ve kirliliğin önlenmesine
yönelik teminat alınması ve karbon ticareti gibi
piyasaya dayalı mekanizmalar ile ekonomik
araçlar ve teşvikler kullanılır. Bu hususlara
ilişkin idari ve teknik usul ve esaslar Bakanlıkça
çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.
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Görüleceği üzere yapılan Kanun değişikliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na mevcut vergi,
harç, katılma payı vb. hususlar yanında ambalaj kullanımının azaltılması, depozito
uygulamasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasların belirlenmesine yönelik yönetmelik
çıkarma yetkisi verilmiştir.

b) Geri Kazanım Katılım Payı
Yurt içinde piyasaya arz edilen Çevre Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden poşetler
için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan söz konusu
listede belirtilen tutarda geri kazanım katılım payı tahsil edilir. Söz konusu listedeki ürünlerden
herhangi birinin piyasaya arzının, farklı bir ürünün, malzemenin veya eşyanın ithalatı ile birlikte
gerçekleşmesi halinde geri kazanım katılım payı ithalatçıdan tahsil edilir.
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.

Beyan
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.
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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.

Ceza
Kanuna aykırı olarak geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere katılım payı
tutarının %20 fazlası idari para cezası olarak verilir.

a) Depozito
Çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla Bakanlık, belirleyeceği ambalajlar için depozito
uygulamasını 1/1/2021 tarihinden itibaren zorunlu tutar. Bu doğrultuda, depozito
kapsamındaki ambalajlı ürünlerin satışını gerçekleştiren satış noktaları depozito uygulaması
toplama sistemine katılım sağlamakla yükümlüdür.
Depozito sisteminin uygulanmasına yönelik usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle
belirlenir.
Kanuna aykırı olarak depozito uygulanmadan yıllık piyasaya sürülen ambalaj için piyasaya
sürenlere ton başına 100 Türk lirası idari para cezası verilir.

b) Poşet ücreti
Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi
amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilir.
Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Bakanlıkça oluşturulacak komisyon
aracılığı ile belirlenir ve her yıl için güncellenir.
Söz konusu düzenlemeye ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenecektir.
Kanuna 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 verilecektir.
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II- Vergi Usul Kanunu’nda Yapılan Değişiklik
213 sayılı Vergi Usul Kanununun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İçişleri
Bakanlığınca” ibaresi “İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca”
şeklinde değiştirilmiştir.

III- Emlak Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklik
29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 30 uncu maddesinin yedinci
fıkrasında yer alan “İmar ve İskan ve İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde
değiştirilmiştir.

IV- Belediye Gelirleri Kanunu’nda Yapılan Değişiklik
26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 33 üncü maddesinin ikinci
fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde, 44 üncü maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde, mükerrer 44 üncü
maddesinin on dördüncü fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde, 85
inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde, 89
uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik”
şeklinde, 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye, Bayındırlık ve İmar ve İskan
Bakanlıklarının görüşü alınarak İçişleri” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak
Çevre ve Şehircilik” şeklinde, 95 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı ile
Devlet Planlama Teşkilatının görüşü alınarak İçişleri” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı ile
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının görüşü alınarak Çevre ve Şehircilik” şeklinde,
mükerrer 97 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin üçüncü paragrafında yer alan
“İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde, 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan
“İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde değiştirilmiştir.
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V- Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi
Hakkında Kanunu’nda Yapılan Değişiklik
5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi
Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve
Şehircilik” şeklinde, 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve
Şehircilik” şeklinde değiştirilmiş ve geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “İçişleri
Bakanlığı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” ibaresi eklenmiştir.

VI- 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında
Kanunu’nda Yer Alan Vergi Muafiyetine İlişkin Değişiklik
6306 sayılı Kanunun 7’nci maddesinin altıncı ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. (md.24)
Düzenlemenin Önceki Hali
(6) Bu Kanun kapsamında sağlanması
öngörülen krediler ile dönüşüm faaliyetleri
kapsamında yapılacak konutlara ilişkin, hak
sahiplerince bankalardan kullanılacak
kredilere dönüşüm projeleri özel hesabından
karşılanmak üzere faiz desteği verilebilir. Bu
işlemlere ve verilecek desteğe ilişkin usul ve
esaslar Cumhurbaşkanınca belirlenir.

Düzenlemenin Son Hali
“(6) Bu Kanun kapsamında sağlanması
öngörülen krediler ile dönüşüm faaliyetleri
kapsamında yapılacak veya edinilecek konut
ve işyerlerine ilişkin olarak, hak sahiplerince
bankalardan kullanılacak krediler ile Kanun
kapsamındaki uygulamalarda kullanılmak
üzere İdarece İller Bankası Anonim
Şirketinden veya bankalardan kullanılacak
kredilere, dönüşüm projeleri özel hesabından
karşılanmak üzere faiz desteği verilebilir. Bu
işlemlere ve verilecek desteğe ilişkin usul ve
esaslar Cumhurbaşkanınca belirlenir. Bu
fıkra uyarınca hak sahiplerince bankalardan
kullanılacak krediler, 6/12/2012 tarihli ve
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun
57’nci maddesi ile 7/11/2013 tarihli ve
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanunun 32 nci maddesinde belirtilen konut
finansmanı amaçlı kredilerden sayılır.”
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(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,
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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.

7153 sayılı Kanun düzenlemeleri, yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla…

“7153 Sayılı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” tam metni…>>>
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