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09.02.2019 

SİRKÜLER 2019-23 

PLASTİK POŞET BEYAN UYGULMASI HAKKINDA 

 

10 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7153 sayılı Kanun ile 2872 sayılı Kanun’a 

eklenen; Ek Madde 13 ile plastik poşetlerin ücret karşılığı verileceği, Ek Madde 11 ile yurt içinde 

piyasaya arz edilen ve aynı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan poşetler için satış noktalarından, 

diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan geri kazanım katılım payı tahsil edileceği 

düzenlenmiştir.  

Düzenlemenin akabinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sitesinde; plastik poşetlerin 

ücretlendirilmesi, beyanı ve denetimine ilişkin "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin 

Usul ve Esaslar" yayımlanmış ve buna ilaveten 1-15 Şubat arasında yapılması gereken Ocak 

2019 plastik poşet beyanlarına ilişkin detaylı açıklamalara yer verilmiştir. 

Yapılan açıklamalardan öne çıkan bazı hususlar bu sirkülerimizde özetlenmektedir. 

A) Plastik Poşetlerin Beyanı 

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 aşağıda belirtilen ve ekte yer alan 

kılavuzlarda detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. 

❖ e-Devlet Kapısı üzerinden beyanların yapılmasına yönelik kılavuz (Ek:1) 

❖ İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden giriş yapılarak beyanların yapılmasına yönelik 

kılavuz (Ek:2) 

B) Konuya ilişkin sıkça sorulan bazı sorular 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sitesinde, poşetlerin ücretlendirilmesi uygulamasına 

ilişkin sıkça sorulan sorular bölümünde yapılan açıklamalardan bazılarına aşağıda aynen yer 

verilmiştir. 

1) 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. 

mailto:info@ksiturkey.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
https://www.verginet.net/Dokumanlar/2019/e-devlet-plastik-poset.pdf
https://www.verginet.net/Dokumanlar/2019/interaktif-vergi-dairesi-plastik-poset.pdf
https://www.verginet.net/Dokumanlar/2019/interaktif-vergi-dairesi-plastik-poset.pdf
https://sss.csb.gov.tr/anasayfa?uygulamaid=109
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2) 2019 Ocak ayı içinde yapılan satışların bildirimine ilişkin ödemeler ne zaman yapılacak? 

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. 

3) Plastik poşetleri 25 kuruştan fazla fiyata satan satış noktaları için uygulama nasıl işleyecek? 

Plastik poşetlerin ücretlendirilmesinde belirlenen taban ücret 25 kuruş olup, satışların bu 

fiyattan yapılması esastır. 

Ancak, Bakanlığımızca plastik poşetlerin ücretlendirilmesine yönelik olarak belirlenmiş bir 

tavan ücret sınırı bulunmamaktadır. Bakanlığımızca belirlenen taban ücret (25 Kuruş) 

üzerinde uygulanan/uygulanacak olan meblağlar Satış Noktalarının kendi kararına bağlıdır. 

Satış Noktaları tarafından Plastik poşetlere uygulanan 25 kuruşluk ücretin 15 kuruşu Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yatırılmakla birlikte kalan 10 kuruşunda 

plastik poşete ilişkin zorunlu giderlerden (maliyet, vergi vb) fazla olan kısmının da Plastik 

Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin usul ve Esasların 5 inci maddesi yedinci fıkrası gereği 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yatırılması gerekmektedir. 

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

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

Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yatırılacaktır. 

Örnek Durum-1 

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

giderler toplamının 8 kuruş olduğunu belgeleyen satış noktası tarafından Bakanlık hesabına 

aktarılacak ücrete ilişkin örnek hesaplama; 

Tahsilat: 25 Kuruş  

Zorunlu Gider: 8 Kuruş 

Geri Kazanım Katılım Payı: 15 Kuruş 

Elde edilen Ek Gelir: 2 kuruş 

şeklinde olacak ve 15 Kuruşluk geri kazanım katılım payı 2 Kuruşluk ek gelir ile birlikte 17 kuruş 

olarak Bakanlık hesabına aktarılacaktır. 

 

Örnek Durum-2 

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

zorunlu giderler toplamının 10 kuruş olduğunu belgeleyen satış noktası tarafından Bakanlık 

hesabına aktarılacak ücrete ilişkin örnek hesaplama; 

Tahsilat:1 Lira ( 100 Kuruş) 

Zorunlu Gider: 10 Kuruş 

Geri Kazanım Katılım Payı: 15 Kuruş 
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Elde edilen Ek Gelir: 75 kuruş 

Şeklinde olacak ve 15 Kuruşluk geri kazanım katılım payı 75 Kuruşluk ek gelir ile birlikte 90 

kuruş olarak Bakanlık hesabına aktarılacaktır. 

Ücretlendirme işlemlerinde Yukarıda örnekleri ile açıklanan durumlara aykırı harekete edenler 

hakkında Bakanlığımızca idari ve adli yaptırım süreçleri işletilecektir. 

  

 

 
İHY BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. 

                       Saygılarımızla  


