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Konu: Plastik poĢetlerin ücretlendirilmesi ve beyannamesi hk 

10.12.2018 tarih ve 30621 sayılı Resmi Gazete’de 7153 Sayılı Kanun ile düzenlemeler 

yapılmış olup  2018/77  numaralı sirkülerimizde  kanuni düzenlemelere yer verilmiştir. 

Bu sirkülerimizde ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sitesinde yayınlanan "Plastik 

"a ilişkin açıklamalara,  plastik PoĢetlerin Ücretlendirilmesine ĠliĢkin Usul ve Esaslar

poşetlerin ücretlendirilmesine, beyanına ve denetimine dair işlemler ile  Ocak 2019 plastik 

poşet beyannamesine ilişkin detaylı açıklamalara yer verilmiştir. 

A-Bedel KarĢılığı Tüketiciye Verilmesi Gereken PoĢetler: 

 

Plastik poşet; plastikten yapılmış, satış noktalarında tüketicilere mal/ürünleri taşıma 

amacıyla temin edilen saplı/sapsız poşetler olarak tanımlanmıştır. Faaliyet türü ne olursa 

olsun uzaktan satışlar da dahil olmak üzere, istisnasız tüm satış noktalarında (tekstil, 

oyuncak, elektronik, unlu mamul, giyim, gıda vb.) plastik poşetlerin ücretli olarak satılması 

gerekmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak 

üzere plastik poşetlere uygulanacak asgari ücreti adet baĢına vergiler dahil 25 KrĢ olarak 

belirlemiştir. Dolayısıyla, plastik poşet satıcıları 25 krş’tan az olmamak şartıyla 2019 yılında 

birim poşet bedelini serbestçe belirleyebileceklerdir. Müşteriden poşet başına tahsil edilecek 

25 krşluk bedelin içinde 15 krş’luk geri kazanım katkı payı ve KDV dahil olmak üzere 

belirlenmiştir. 

 

B-KapsamdıĢı Bırakılan Plastik PoĢetler: 

Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esasların 2. maddesinde kullanım alanları ve 

özellikleri bakımından; 

i-Ekmek, sebze, meyve, peynir, zeytin, hayvansal gıda gibi açık satılan gıdaların hijyenini 

sağlamak için kullanılan, çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 500x350 mm (körük 

kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) ebadından küçük saplı/sapsız poşetler, 

ii-Plastik içeren malzemelerden, dokumak veya dokumasız metotlarla üretilen, tekstil ürünü 

çok kullanımlık poşetler, 

iii-Canlı sucul hayvan satışında kullanılan sapsız poşetler, 

iv- Yumrulu ve/veya benzer tohumlu bitkilerin satışında kullanılan sapsız poşetler, 

v- Sadece hizmet verilen fakat ürün satışı gerçekleştirmeyen yerlerde kullanıcıya veya 

tüketiciye verilen poşetler, (kuru temizleme, lostra ve benzeri), 

http://www.ihsanakarymm.com/
https://www.verginet.net/Dokumanlar/2019/usul-ve-esaslar-plastik-poset-20190109-20190109144024.pdf
https://www.verginet.net/Dokumanlar/2019/usul-ve-esaslar-plastik-poset-20190109-20190109144024.pdf


vi- Kargo poşetleri, 

vii- Gümrüksüz mağazadan alman ürünler için ilgili mevzuatı gereği kullanılması zorunlu 

olan özel poşetler, 

viii- Eczanelerde sadece ilaç satışında kullanılan, çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 

200x350 mm (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) ebadından küçük saplı/sapsız poşetler,  

kapsam dışında tutulmuştur. 

C-Plastik PoĢetlerin Yüksek Bedelle Satılması Durumunda Elde Edilen Gelir Hazineye 

Ödenecektir: 

Poşetlerin birim satış bedelinin, plastik poşetin zorunlu giderlerinin (poşet maliyeti, vergiler 

ve geri kazanım katılım payı toplamı) üzerinde olması halinde, aradaki fark gelir olarak 

kaydedilecektir.  Poşetlerin satışından elde edilen gelirin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Merkez Saymanlık Müdürlüğü banka hesabına yatırılması gerekmektedir. Buna göre; 

poşetlerin birim satış bedelinden, 15 krş geri kazanım katılım payı, maliyet bedeli ve KDV 

toplamının düşülmesi sonucu oluşan fark gelir kabul edilerek hazineye ödenecektir. 

D- PoĢet Miktarının, Bedelinin Faturada Ayrıca Gösterilmesi ve %18 Oranında KDV 

Hesaplanması Gerekmektedir: 

Tüketicilerden tahsil edilecek poşet bedellerinin, fatura ve benzeri belgelerde gösterilmesi ve 

%18 oranında kdv hesaplanması, faturalarda satış kalemi ve adedinin de gösterilmesi 

gerekmektedir. Barkod okuyucu sistemi bulunmayan satış noktalarında, satış belgelerinde 

plastik poşet kalemi ve adedi gösterilmek amacıyla yazar kasalarda gerekli düzenlemenin 

yapılması gerekmektedir. Plastik poşetleri ücret karşılığı satmak zorunda olanlar satış 

noktalarında, satılan plastik poşetlere ilişkin, adet ve fiyat bilgisini satış belgelerinde 

gösterilebilmesi için gerekli altyapı çalışmalarını 31.03.2019 tarihine kadar tamamlamak 

zorundadır. Müşteriden poşet başına tahsil edilecek 25 krş bedelin içinde 15 krş geri kazanım 

katkı payı ve KDV tutarının  dahil olduğu belirtilmiştir. Bu çerçevede 25 krş bedel KDV 

dahil bedel olup, KDV tutarının iç yüzde yöntemine göre hesaplanması gerekmektedir. 

E-Plastik PoĢetleri Ücret KarĢılığı Satmak Zorunda Olanların Yükümlülükleri: 

Plastik poşetleri ücret karşılığı satmak zorunda olanlar; 

- 01.01.2019 tarihinden itibaren plastik poşetleri ücretsiz vermemekle ve tahsil edilen 

ücretleri satış belgelerinde adet bazlı göstereceklerdir, 

- Çevrenin korunması maksadıyla plastik poşetlerin satışına ilişkin tüketiciyi bilinçlendirme 

amaçlı yazılı, basılı görsel materyal kullanacaklardır 

- Bilgi Sistemine kayıt olmak, gerekli beyanları bilgi ve belgeleri ile birlikte bu sisteme 

yükleyeceklerdir. 

- Plastik poşet satışı miktarı beyanına istinaden hesaplanacak geri kazanım katılım payı 

tutarını Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına aktaracaklardır. 



- Plastik poşetler yerine çok kullanımlık taşıma ekipmanını alternatif olarak tüketiciye 

sunacaklardır. 

Plastik poşetleri ücret karşılığı satmak zorunda olanlar tarafından yapılacak beyanlarda; 

temin edilen firma bilgisi (yurt içi ve yurtdışı), temin edilen plastik poşetin maliyeti, satılan 

plastik poşet adedi ve birim fiyatı bilgilerine yer verilmesi gerekmektedir. Plastik poşetleri 

ücret karşılığı satmak zorunda olanlar uzaktan satışlarda ise, 31.03.2019 tarihinden sonra 

satış noktalarında, plastik poşet talep etmeyen tüketiciye, talebi dışında plastik poşet 

sunamayacaklardır. Plastik poşetleri ücret karşılığı satmak zorunda olanlar satış noktalarında, 

tüketici veya kullanıcının kendisine ait taşıma ekipmanı ile alışveriş yapmasına engel olması 

yasaklanmıştır. 

F - Plastik PoĢet  Beyannamesinin Düzenlenmesi/Verilmesi 

Ücretlendirmeye tabi olan plastik poşetlerin beyanları, e-Devlet Kapısı veya interaktif 

vergi dairesi üzerinden, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ilgili işlemlerin bulunduğu 

sayfadaki “Plastik Poşet Beyanı” bölümünden yapılacaktır. Her iki yöntemde de beyanların 

nasıl yapılması gerektiği aşağıdaki kılavuzlarda detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. 

-e-Devlet Kapısı üzerinden beyanların yapılmasına yönelik kılavuz 

https://www.csb.gov.tr/plastik-poset-beyani-i-90306 

-Ġnteraktif Vergi Dairesi üzerinden beyanların yapılmasına yönelik kılavuz-
https://ivd.gib.gov.tr/tvd_side/main.jsp?token=d1078f5e3dc646b78d5d4e5842f21e97feb48d366bc7617458b6679d
ec12675154a01fccc42292bb04d926bc259dbc75e39dd8e202535fd70a7098396c74a6f7  

Plastik poşetleri ücret karşılığı satmak zorunda olanlar, plastik poşetlerin satışının 

gerçekleştiği aya ait beyanı, takip eden ayın 1’i ile 15’i arasında Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır. Plastik poşetleri ücret 

karşılığı satmak zorunda olanlar tarafından yapılacak beyanlarda; temin edilen firma bilgisi 

(yurt içi ve yurtdışı), temin edilen plastik poşetin maliyeti, satılan plastik poşet adedi ve 

birim fiyatı bilgilerine yer verilmesi gerekmektedir. Bu düzenlemeye göre, Ocak/2019 

ayında temin edilen plastik poşetin maliyeti, satılan plastik poşet adedi ve birim fiyatı 

bilgilerinin en geç 15.02.2019 tarihine kadar arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bilgi 

Sistemine girilmesi gerekmektedir. 

G-Geri Kazanım Katılma Payının Beyanı ve Ödeme ĠĢlemleri: 

 

Plastik poşetleri ücret karşılığı satmak zorunda olanların, plastik poşet satışına ilişkin olarak 

istenen bilgileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bilgi Sistemine 

https://csb.gov.tr/uygulamalar ) yüklemesine müteakip ödeyecekleri geri kazanım katılım 

payı sistem üzerinden otomatik olarak hesaplanacaktır. Bu tutarın muhasebe kayıtlarıyla 

karşılaştırılarak doğru olup olmadığı kontrol edilebilecektir. Plastik poşetleri ücret karşılığı 

satmak zorunda olanlar tarafından Bilgi Sistemine beyan edilen geri kazanım katılım payı, 

beyan dönemini takip eden ikinci ayın son gününe kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Merkez Saymanlık Müdürlüğü banka hesabına ödenecektir. 
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https://csb.gov.tr/uygulamalar


 

H- Konuya ĠliĢkin Sıkça Sorulan Bazı Sorular 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sitesinde, poşetlerin ücretlendirilmesi 

uygulamasına ilişkin SSS bölümünde yapılan açıklamalardan bazılarına aşağıda yer 

verilmiştir. 

-2019 Ocak ayı içinde yapılan satışların bildirimi ne zaman yapılacak? Bu bildirimler için 

son tarih nedir? Bildirimlerin satışı takip eden Şubat ayı içinde 15 Şubat 2019 'a kadar 

yapılması gerekmekte olup bildirimler için son tarih 15 Şubat 2019 dur. 

-2019 Ocak ayı içinde yapılan satışların bildirimine ilişkin ödemeler ne zaman 

yapılacaktır? Ödemeler için son tarih nedir? Ödemelerin bildirim yapılan ayı takip eden 

ikinci ay olan Nisan ayı içerisinde 30 Nisan 2019'a kadar yapılması gerekmekte olup 

ödemeler için son tarih 30 Nisan 2019 dur. 

-Plastik poşetleri 25 krş’tan fazla fiyata satan satış noktaları için uygulama nasıl 

işleyecektir?Plastik poşetlerin ücretlendirilmesinde belirlenen taban ücret 25 krş olup, 

satışların bu fiyattan yapılması esastır. Ancak, Bakanlığımızca plastik poşetlerin 

ücretlendirilmesine yönelik olarak belirlenmiş bir tavan ücret sınırı bulunmamaktadır. 

Bakanlığımızca belirlenen taban ücret (25 Krş) üzerinde uygulanan/uygulanacak olan 

meblağlar Satış Noktalarının kendi kararına bağlıdır. Satış Noktaları tarafından Plastik 

poşetlere uygulanan 25 krş ücretin 15 krş Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık 

Müdürlüğüne yatırılmakla birlikte kalan 10 krş plastik poşete ilişkin zorunlu giderlerden 

(maliyet, vergi vb) fazla olan kısmının da Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin usul 

ve Esasların 5. maddesi yedinci fıkrası gereği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez 

Saymanlık Müdürlüğüne yatırılması gerekmektedir. 

Bu çerçevede, plastik poşetleri 25 krştan fazla fiyata satan satış noktaları tarafından plastik 

poşete ilişkin zorunlu giderler haricinde kalan kısmın tamamı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yatırılacaktır. 

Örnek-1 

Satış belgesinde 1 adet Plastik poşet için 25 krş yansıtan ve bu plastik poşet için zorunlu 

giderler toplamının 8 krş olduğunu belgeleyen satış noktası tarafından Bakanlık hesabına 

aktarılacak ücrete ilişkin örnek hesaplama; 

Tahsilat: 25 Krş ,Zorunlu Gider: 8 Krş,Geri Kazanım Katılım Payı: 15 Krş 

Elde edilen Ek Gelir: 2 krş şeklinde olacak ve 15 Krş geri kazanım katılım payı 2 Krş ek 

gelir ile birlikte 17 krş olarak Bakanlık hesabına aktarılacaktır. 

Örnek -2 

Satış belgesinde 1 adet Plastik Poşet için 1 Lira (100 Krş) yansıtan ve bu plastik poşet için 

zorunlu giderler toplamının 10 krş olduğunu belgeleyen satış noktası tarafından Bakanlık 

hesabına aktarılacak ücrete ilişkin örnek hesaplama; 

Tahsilat:1 Lira ( 100 Krş),Zorunlu Gider: 10 Krş,Geri Kazanım Katılım Payı: 15 Krş 

Elde edilen Ek Gelir: 75 krş 

https://sss.csb.gov.tr/anasayfa?uygulamaid=109


Şeklinde olacak ve 15 Krş geri kazanım katılım payı 75 Krş ek gelir ile birlikte 90 krş olarak 

Bakanlık hesabına aktarılacaktır. Ücretlendirme işlemlerinde Yukarıda örnekleri ile 

açıklanan durumlara aykırı harekete edenler hakkında Bakanlığımızca idari ve adli yaptırım 

süreçleri işletilecektir. 

 I-Yapılan Düzenlemeye Uymamanın Sonuçları: 

Plastik poşetler, uzaktan satışlar da dahil olmak üzere satış noktalarında kullanıcıya veya 

tüketiciye ücretsiz verilmemesi,  ücretsiz temine imkan verecek herhangi bir promosyona 

veya kampanyaya dahil edilememesi gerekmektedir. Plastik poşet satıcıları Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığınca belirlenen 25 krş altında bir ücretle poşeti satması yasaklanmıştır. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlileri yapılacak izleme, kontroller ve/veya denetimler 

sırasında; 

-Bildirim ve beyan yükümlülüğünü zamanında ve/veya tam olarak yerine getirmediği tespit 

edilenlere 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (g) bendi uyarınca 2019 yılında 18.037.-

TL idarî para cezası, 

-2872 sayılı Kanunun 20/z. ve 11. maddesine aykırı olarak geri kazanım katılım payını 

ödemediği tespit edilenlere katılım payı tutarının %20 fazlası idari para cezası, 

-Plastik poşetleri ücretsiz verdiği, promosyona ve/veya kampanyaya tabi tuttuğu tespit 

edilenlere depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 10.-TL idari para cezası 

uygulanır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bilgi Sistemine bildirim ve beyanlarda yanlış ve 

yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmak 

üzere Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunacaktır. Yanlış ve yanıltıcı belge 

düzenleyenler ve kullananlar hakkında ayrıca 5237 sayılı TCK’nın belgede sahtecilik suçuna 

ilişkin hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda 

bulunacaktır. 

 

Bilgilerinize Sunulur. 

 

 

                                                                            ĠHSAN AKAR    

              YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠR  

                                         ULUDAĞ BAĞIMSIZ DENETĠM VE Y.M.M A.ġ 

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya iliĢkin genel bilgiler içermekte olup 

konu hakkında ek bilgi gerektiğinde bizimle temasa geçmeniz önerilir. 

 


