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SATIŞA TABİ PLASTİK POŞETLERİN ÖZELLİKLERİ  
* Satış noktalarında satışa tabi plastik poşetlerin çift kat kalınlığının 40 mikron ve üzerinde olması, 
barkodlu olması ve en az bir yüzeyinde çevreci slogan ve Sıfır Atık Logosu bulunması gerekir. Satış 
noktalarının marka ve logoları, Plastik poşetlerin tek veya (istenirse) her iki yüzeyinde sap hariç (tek 
veya (istenirse) her iki yüzey için ayrı ayrı) yüzey alanının %20'sini geçemez. 
* Plastik poşet üreticileri, satış noktalarında satışa tabi olacak (örneğin marketlerde) plastik poşetleri 
barkodlu olarak üretmekle yükümlüdürler. Satış noktalarında 01 Ocak-31 Mart arasında barkodsuz 
plastik poşet satışı mümkün olup ancak satış belgelerinde gösterilmesi zorunludur. Barkod 
okuma/tarama sistemi yoksa, plastik poşetin cinsi ve adedini gösterebilmek için yazar kasalarda 
gerekli düzeltme işlemi yapılması zorunludur.     
* 01 Ocak-31 Mart 2019 tarihleri arasında stokları bulunan bütün satış noktalarınca 15-40 mikron 
arasında olan plastik poşetlerin satışı mümkündür. 31 Mart 2019 tarihi itibariyle çift kat kalınlığı 40 
mikron ve altında olan plastik poşetler ücretli veya ücretsiz olarak kullanılamaz.  
 
PLASTİK POŞETLERİN BEYANI VE ÖDEMESİ 
* Plastik poşetlerin satışına ilişkin beyanlar internet üzerinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 
hazırlanacak olan bildirim  sistemi ile yapılacaktır. Bildirim sistemi henüz hazır olmayıp kullanıma 
açıldığında ayrıca duyurulacaktır. Bildirim sistemine kayıt işlemleri ve kullanım kılavuzu yapılacak 
duyuru içinde yer alacaktır. 
* Bildirimlerin plastik poşet satışını takip eden ayın 15'ine kadar yapılması gerekmektedir. Örneğin 
Ocak ayı plastik poşet satışları 15 Şubat'a kadar beyan edilecektir. 
* Beyan edilen plastik poşet satışlarından dolayı ödenmesi gereken geri kazanım katılım payı beyan 
dönemini takip eden ikinci ayın son gününe kadar (şubat beyanı için 30 Nisan'a kadar) Bakanlık 
Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılacaktır. 
* Bir müddet plastik poşet kullandıktan sonra plastik poşetten tamamen vaz geçenler, vaz geçtikleri 
tarihi bildirim sistemine girerek belirteceklerdir. 
* Örnek Uygulama: 
Plastik poşetlerin taban satış fiyatı 25 kuruştur. Tavan ücret belirlenmemiştir. Satış noktaları isterlerse 
25 kuruştan daha fazla bir ücret uygulayabilirler. 
 
Durum 1: 
a) Poşet satışı %18 KDV dahil    : 0,25 TL     
b) Plastik poşet zorunlu giderleri  : 0,27 TL 
i- 0,25 kr içindeki KDV  : 0,04 TL 
      0,25/1.18 
ii- Poşet alış maliyeti KDV hariç : 0,08 TL 
iii- Geri kazanım katılım payı : 0,15 TL 
                 Toplam: 0,27 TL 
Durum 1'e göre, poşet birim satış bedeli (0,25 TL), plastik poşetin zorunlu giderlerinin (poşet maliyeti 
+ poşet satışı %18 KDV + geri kazanım katılım payı toplamı) toplamı olan (0,27 TL), altında olduğundan 
işletme için burada bir gelir doğmamıştır. Sadece 15 kuruşluk geri kazanım katılım payı "Bakanlık 
Merkez Saymanlık Müdürlüğü" hesabına yatırılacaktır. 
 
 
 
 
 



Durum 2:  
a) Poşet satışı %18 KDV dahil    : 0,25 TL     
b) Plastik poşet zorunlu giderleri  : 0,24 TL 
i- 0,25 kr içindeki KDV  : 0,04 TL 
      0,25/1.18 
ii- Poşet alış maliyeti KDV hariç : 0,05 TL 
iii- Geri kazanım katılım payı : 0,15 TL 
    Toplam: 0,24 TL 
c) Gelir      : 0,01 TL  
Durum 2'ye göre, poşet birim satış bedeli (0,25 TL), plastik poşetin zorunlu giderlerinin (poşet 
maliyeti + poşet satışı %18 KDV + geri kazanım katılım payı toplamı) toplamı olan (0,24 TL), üzerinde  
olduğundan işletme için burada 0,01 TL'lık bir gelir doğmuştur. 0,15 TL geri kazanım katılım payı 0,01 
TL ek gelir ile birlikte 0,16 TL olarak "Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü" hesabına yatırılacaktır. 
 
Durum 3:  
a) Poşet satışı %18 KDV dahil    : 1,00 TL     
b) Plastik poşet zorunlu giderleri  : 0,40 TL 
i- 1,00 TL içindeki KDV  : 0,18 TL 
      1,00/1.18 
ii- Poşet alış maliyeti KDV hariç : 0,07 TL 
iii- Geri kazanım katılım payı : 0,15 TL 
    Toplam: 0,40 TL 
c) Gelir      : 0,60 TL  
Durum 3'e göre, poşet birim satış bedeli (1,00 TL), plastik poşetin zorunlu giderlerinin (poşet maliyeti 
+ poşet satışı %18 KDV + geri kazanım katılım payı toplamı) toplamı olan (0,40 TL), üzerinde  
olduğundan işletme için burada 0,60 TL'lık bir gelir doğmuştur. 0,15 TL geri kazanım katılım payı 0,60 
TL ek gelir ile birlikte 0,75 TL olarak "Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü" hesabına yatırılacaktır. 
 
ÜCRETLİ SATIŞTAN İSTİSNA EDİLEN PLASTİK POŞETLER 
* Eczanelerde  sadece ilaç satışlarında çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, körük kalınlığı ve sap 
uzunluğu dahil 20x35 cm ebadından küçük olan saplı/sapsız poşetler ücrete tabi değildir. Ücretsiz 
verilir. Ancak, ilaç satışı dışındaki satışları için (örneğin itriyat için) 15 mikron ve altında olan plastik 
poşetler ücretli veya ücretsiz olarak verilemez. Yani, kullanılamaz. 
* Marketlerde veya pazar yerlerinde, ekmek, kuru bakliyat, meyve, sebze, şarküteri, peynir, zeytin, 
hayvansal gıda gibi açık satılan gıdalar için ilk ambalaj olarak kullanılan (yani, gıdalar ile doğrudan 
temas eden), çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil 50x35 
cm ebadından küçük olan saplı/sapsız poşetler ücrete tabi değildir. Ücretsiz verilir. Ancak, açıkta 
satılan gıdaların hijyeni dışındaki satışlar için 15 mikron ve altında olan plastik poşetler ücretli veya 
ücretsiz olarak verilemez. Yani, kullanılamaz. 
* Plastik içeren malzemelerden üretilmiş olsa dahi, dokumalı (woven) veya dokumasız (nonwoven)  
metotlarla üretilen tekstil ürünü çok kullanımlık torba/poşet/çantalar ücrete tabi değildir. Ücretsiz 
verilir. 
* Canlı sucul hayvanların satışında su içerisinde taşındığı ilk ambalaj olarak kullanılan poşetler (yani, 
hayvanlar ile doğrudan temas eden) ücrete tabi değildir. 
* Herhangi bir ürün satışının yapılmadığı hizmet noktalarında [Kargo, terzihane, kuru temizleme, 
lostra (ayakkabı bakımı ve tamiri), tamirhane, görüntüleme merkezi, labaratuar v.b.] verilen poşetler 
ücrete tabi değildir. Ücretsiz verilir. Ancak buralarda bir ürün satışı yapılıyorsa bu ürünü koydukları 
poşetler ücrete tabidir. 
* Gümrüksüz mağazadan alınan ürünler için kullanımı zorunlu özel poşetler ücrete tabi değildir. 
Ücretsiz verilir. 
 
 


