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    PLASTİK POŞETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİ VE BEYANI HK. 

Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7153 sayılı Kanunun 

Ek 13. Maddesi ile plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla 

plastik poşetlerin kullanıcı veya tüketicilere KDV dahil 25 kuruştan az olmamak üzere 

01.01.2019 tarihinden itibaren ücret karşılığı satılması zorunlu hale getirilmiş olup, bu tutarın 

15 kuruşunu ‘’Geri kazanım katılım payı’’ olarak devlete ödenecektir. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanana Plastik Poşetlerin 

Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslara göre aşağıdaki satışlar nedeniyle müşteriye 

verilen poşetler ücretlendirilmeyecektir. 

a) Ekmek, sebze, meyve, peynir, zeytin, hayvansal gıda gibi açık satılan gıdaların 

hijyenini sağlamak için kullanılan, çift kat kalınlığı 15 mikron olan, 500x350 mm 

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

b) Plastik içeren malzemelerden, dokumalı veya dokumasız metotlarla üretilen, tekstil 

ürünü çok kullanımlık poşetler, 

c) Canlı sucul hayvan satışında kullanılan sapsız poşetler, 

d) Yumrulu ve/veya benzer tohumlu bitkilerin satışında kullanılan sapsız poşetler, 

e) Sadece hizmet verilen fakat ürün satışı gerçekleştirilmeyen yerlerde kullanıcıya 

veya tüketiciye verilen poşetler (kuru temizleme, lostra vb.), 

f) Kargo poşetleri, 

g) Gümrüksüz mağazadan alınan ürünler için ilgili mevzuatı gereği kullanılması 

zorunlu olan özel poşetler, 

Poşetlerin çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olacaktır. Ücretlendirilmeye tabi olan 

plastik poşetler 01.01.2019 tarihi itibariyle barkodlu olarak satılacaktır. 31.03.2019 tarihine kadar 

barkodsuz poşetlerin satışı mümkün bulunmaktadır. Tahsil edilen ücretler satış belgelerinde adet 

olarak gösterilecektir. 

 Geri Kazanım Payının Beyanı ve Ödemesi 

Toptan ve/veya perakende mal satan mağaza, market ve benzeri satış noktaları, plastik 

poşetlerin satışının gerçekleştirildiği aya ait beyan takip eden ayın biri ile onbeşi arasında Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığına ait Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir. Tahakkuk ettirilen geri 

katılım kazanım payı beyan dönemini takip eden ikinci ayın sonuna kadar Bakanlık Merkez 

Saymanlığı hesabına yatırılacaktır. Örneğin, Ocak 2019 ayına ait geri kazanım katılım payı 15 

Şubat 2019 tarihine kadar beyan edilecek ve Mart 2018 ayı sonuna kadar ödenecektir. Ödemenin 

zamanında yapılmaması halinde gecikme zammı oranında faiz uygulanacaktır.  

Bildirim ve beyan yükümlülüğünün zamanında ve/veya tam olarak yerine getirilmediği 

tespit edilenlere 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 inci maddesi (g) bendi uyarınca 6.000 TL (2019 

yılı için 18.037 TL) idari para cezası uygulanacaktır. (2019/1 sayılı 2872 sayılı Çevre Kanunun 
uyarınca verilecek idari para cezalarına ilişkin tebliğ) 
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Geri Atık Katılım Payının Muhasebesi  

İşletmeler satmak amacıyla satın aldıkları poşetleri 153-Ticari Mallar hesabında, satış 

hasılatı 600-Yurtiçi Satış Gelirleri hesabında özel bir alt hesapta izlemelidirler. Satış hasılatının 15 

kuruşluk kısmı Devlet payı olmakla birlikte KDV’nin matrahına dahil edilmelidir.  

Örnek:1.000 TL+ KDV ödeyerek satın alınan 15 bin adet poşetin Ocak 2019 ayı içinde 7 

bin adedinin KDV dahil 25 kuruşa satıldığını kabul edelim. Muhasebe kayıtları aşağıdaki gibi 
yapılmalıdır. 

__________________/____________________ 
  153-Ticari Mallar                 1.000            

  191-İndirilecek KDV              180 

                                        320-Satıcılar                    1.180 

     (15 bin adet) 

__________________/______________________ 
  120-Alıcılar                                    1.750     

                     600-Yurtiçi Satışlar                 1.483,05 

                     391-Hesaplanan KDV                 266,95 

(7 bin adet poşet satış geliri) 

                     __________________/_______________________ 
  621-Satılan Ticari Mal Maliyeti         466,66 

                                               153-Ticari Mallar                   466,66 

     (7 bin adet poşet satış maliyeti) 

__________________/_______________________ 
  760-Pazarlama Satış Giderleri               1.050 

                                       369-Diğer Yükümlülükler                1.050 

     (7 bin adet x0,15) 

                      ________________/_________________________ 

Buna göre 7.000 adet poşetin satışından elde edilen kar/zarar ve ödenecek vergi ve devlet payı 

aşağıdaki gibi olmaktadır. 

İşletmenin Payı  Devletin Payı  

Gelir 1.483,05                          Geri Kazanım Payı 1.050 

Satış Maliyeti (-)                    466,66 KDV                    182,95 

Pazarlama Gideri (-)            1.050   

Kar/Zarar (-) 33,61 TOPLAM 1.232,95 

  

Yukarıda yaptığımız hesaplamalara göre KDV hariç 6,66 kuruşa satın alınan poşet 21,18 

kuruşa satıldığı halde işletme bu işlemden zarar etmektedir. Zararın nedeni hasılatın 15 kuruşunun 

Devlet katılım payı olarak ödenmiş olmasındandır.           

Daha fazla bilgi için müşavirliğimize müracaat ediniz.  

 

Saygılarımızla.  

         KANIT YEMİNLİ MALİ  

             MÜŞAVİRLİK A.Ş. 

 

 

 


