
DUYURU 

22 Şubat 2019 tarihli ve 30694 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7166 sayılı Sosyal Hizmetler 

Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3 üncü maddesi dahilinde; 

 2872 sayılı Çevre Kanununun ek 11 inci maddesinin ikinci fıkrası  değiştirilmiş ve maddeye 

ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere fıkralar eklenmiştir. 

Ek 11 inci maddenin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik: “Geri kazanım katılım payları 

ürününün piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği tarihi takip eden ayın yirmi dördüncü günü sonuna kadar 

ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu  vergi dairesine, gelir veya kurumlar 

vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından ise Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek 

vergi dairesine beyan edilerek aynı ayın sonuna kadar ödeneceği, ve yine; Katılım payının süresinde 

beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin 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 Tahsili Usulü Hakkında Kanunun  51 inci maddesine 

göre hesaplanacak gecikme zammı oranında faiz uygulanarak aynı Kanuna göre tahsil edilir. Bu 

madde kapsamında tahsil edilen tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilir.”  

Yapılan değişiklik çerçevesinde: 

1. Geri kazanım katılım paylarının piyasaya sürülmesine ek olarak ithal edildiği tarih de 

metne dahil edilmiştir. 

2. Takip eden ayın onbeşine kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına beyan edilmesi ve 

beyanı takip eden ikinci ayın sonuna kadar Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına 

ödenmesi gereken Geri kazanım katılım payları; yapılan değişiklik sonucunda  ürünün piyasaya 

sürüldüğü veya ithal edildiği tarihi takip eden ayın yirmi dördüncü  günü sonuna kadar ilgililerin gelir 

veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti 

bulunmayanlar tarafından ise Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek vergi dairesine beyan 

edilerek aynı ayın sonuna kadar ödeneceği şeklinde düzenleme yapılmıştır. 

Buna göre; Geri kazanım katılım payları ürünlerin piyasaya sürüldüğü veya ithal edildiği ayı 

takip eden ayın onbeşine kadar değil yirmi dördüncü günü akşamına kadar Çevre Şehircilik 

Bakanlığına değil Gelir veya Kurumlar vergisi mükellefiyetinin bulunduğu vergi dairesine, gelir veya 

kurumlar vergisi mükellefiyeti olmayanlar da Gelir İdaresi Başkanlığının belirleyeceği vergi 

dairelerine beyan edilecek ödemeler ise Merkez Saymanlık Müdürlüklerine değil  beyannamelerin 

verildiği vergi dairelerine yapılacaktır. 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenecek esaslar doğrultusunda belirlenecek 

hususlar ile ilgili yetki; geri kazanım katılım payının beyan ve ödeme sürelerine (kanuni süresinden 

itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde) yeniden belirleme konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığına, 

“Geri kazanım katılım beyannamelerinin verilme sürelerini; kapsama giren sektörleri, gayrisafi iş 

hasılatları, istihdam edilen işçi sayıları dikkate alınarak il ve ilçe sınırları itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte 

aylık, üç aylık veya altı aylık dönemler halinde tespit etmeye; beyannamelerin şekil, içerik ve eklerini 

belirlemeye, beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesine zorunluluk getirmeye, bu kişileri 

aracı kılmaya veya zorunlu tutmaya ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığının görüşü alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığının yetkilendirildiği anlaşılmıştır. 



 7166 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile; 2872 sayılı Kanuna  eklenen Geçici 4 üncü 

madde dahilinde: 

Ek 11 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca 2019 yılının Ocak ve Şubat aylarına ilişkin 

verilmesi gereken beyannameler 24/4/2019 tarihine (bu tarih dahil) kadar verileceği ve bu beyanlar 

üzerine ödenmesi gereken katılım paylarının 30/4/2019 tarihi mesai saati sonuna kadar ödeneceği 

ifade edilmiştir. 

Diğer taraftan, aynı Kanunun 8 inci maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 

19 uncu maddesinin son fıkrasında önce gelmek üzere eklenen fıkra ile: 

“1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işyerlerinde 2018 yılı Ocak ila Aralık 

ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim beyannamesi ile 5510 sayılı 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında  uzun vadeli sigorta kollarından 

en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanların, iş 

sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alındıkları 

tarihten itibaren dokuz aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları halinde bu 

maddede belirtilen prim desteği ile birlikte işe alındıkları ay dahil üç aylık süre için prim ödeme gün 

sayısının 67,36 Türk Lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar Fondan karşılanmak üzere işverene 

destek olarak ayrıca sağlanır. Bu fıkra kapsamında işverene sağlanan ücret desteği işverenin Sosyal 

Güvenlik Kurumuna olan borçlarına mahsup edilir, ancak işverene ödenmez.” 

Şeklinde düzenleme yapılmıştır. 

Buna göre; 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları/döneminde verilen aylık prim beyannameleri 

dahilinde ilave işe alımlarla ilgili, haklı sebepler dışındaki  fesihler hariç olmak üzere işe alınılan 

tarihten itibaren iş akdi fesh edilmeden çalıştırılacak 4/a sigortalılarına yönelik olarak üç aylık sigorta 

primleri için günlük 67,36 TL destek sağlanmış ve bu desteğin sigorta prim borçlarına mahsup edilmek 

üzere İşsizlik fonundan karşılanacağı anlaşılmıştır.  

7166 sayılı Kanunun tam metnine aşağıdaki linkten ulaşılabilinecektir. 

Üyelerimize ve Kamuoyuna önemle duyurulur. 
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