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Bilindiği üzere, Çevre Kirliliğinin önlenmesi, çevre duyarlılığı için farkındalık oluşturuIması ve

kaynakların veİimliyönetimiamacıyla Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usulve Esaslar 1 Ocak

201 9 tarihinden itibaren yürüdüğe konulmuştur.

O9.01,20,19 lar|h ve 667 4547 5-145.o7 -6267 sayılı Bakan Olur'u ile 9üncellenmiş olan Usul ve

Esaslarda uygulamada karşılaşılan hususlar göz önünde bulundurularak gerekli değiŞikliklerin

yapılabilmesinite minen,25/03/)019 tarihli Bakan Olur'u ile'Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine ilişkin

Usulve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar'yayımlanmıştır,

Bu kapsamda;

ı Gümrüksüz satlş mağazalannda ürün satışı esnasında verilen tüm poşetler ücretsiz olarak

verilebilecektir,

o FaaIiyet türü ne olursa olsun uzaktan satışlar da dahil olmak üzere, istisnasız tüm satıŞ noktalan

(tekstil, oyuncak, elektronik, u nlu mamül, giyim, gıda gibi ürünlerin toptan veya perakende olarak satıŞının

yapıldığı market, bakkal, kantin, pastane, züccaciye, tuhafiye, restoran, kafe, nalbur ve benzeri yerler)

1/1/2o1g tarihinden itibaren plastik poşetlerin ücretli olaraksatışınl gerçekleştirebilecektir.

o plastik poşetlere uygulanacak ücret, her yıl piyasa koşullan ve ilgili sektör temsilcilerinden oluŞan

Ambalaj komisyonunun önerisi dikkate alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenecek ve

takip eden yıl boyunca geçerliIiğini koruyacaktır.

ı Ücrete tabi plastik poşetlerin en az bir yüzeyinde çevreci slogan ve Sıfır Atık logosu kullanılacak,

plastik poşetlerde yer aIan satış noktalarının marka ve lo9olarının bulunduğu yüzey (sap ve körükler hariç)

alanının yüzde yirmisini geçemeyecektir. sıfır Atık logosunun Bakanlık web salrfasından temin edilen

haliyle veya pojet rengine bağlı otarak görünür olması şartıyla tek renk olarak kullanılacaktır, Ucrete tabi

pıasİik poleilerİn çift kat kalınlığı 40 mikron ve üzerinde olmak zorundadır. Bu şartlan sağlaYan Plastik

poşetler e; geç 30/06/201 9 tarihinden itibaren satışa sunulacak ve şartları sağlamayan plastik poŞetlerin

satışına izin veriImeyecektir,

. plastik poşetlerin kalınlıklarının tespitinde 96r o'luk sapma oranı tolerans payı kabul edilecektir.

o Mevcut uygulama dahilinde asgari 25 kuruştan satılmakta olan plastik PoŞetler 0'] .05.2019

tarihinden itibaren boyutuna ve muhteviyatına bakılmaksızın adet başına vergiler dahil 25

Kuruştan satılacaktır. Daha az veya daha fazla bir ücret uyg ulanamayacaktır,

. satış noktalarında plastik poşet ücreti, en az bir yerde, kullanıcı ve tüketicilerin rahatlıkla

görebileceği bir duyuru ile ilan edilecektir.
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. Satış noktalarinca, plastik poşet satışlanna yönelik yapılacak beyan ve ödeme işlemleri Hazine ve
Maliye Bakanlığı tarafından 4 Nisan 2O19 tarihli ve 30735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve

09/04/2019 tarihli Ve 2019/43 sayılı genelgemizle odalarımıza duyurulan 1 sıra No'lu Geri Kazanım
Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği'nde belirlenen esaslara göre yerine getirilecektir.

o Barkodsuz plastik poşetler ile O9.01.2O19 tarihli Usul ve Esaslara uymayan ve satış noktalarının
stoklarında bulunan poşetlerin kullanımı için verilen süre 30.06.2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bilgilerinizi ve esnaf ve sanatk5rlarım ıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Me n DERE
Gene| Se Birlik aşkan ır

Ek: Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve

Esaslar



MADDE 
' -9/1/2019 tarih ve 667454? 5-145.07/6267 sayılı Plastik Poşetierin

ücıeıieııdL,i]mesine İlişkin usuü ve Esaslar.rn 2 inci nıaddesinin ikinci fılrasının (f) bendi
aşağıdal<i şekilde değiştirilmiştir.

"(l) Gümıüksüz satış mağazalaunda üı.iin satüşl esnasında verilen Lilrn poşetler''

MADDE 2 -Aynı UsuI ve Esaslann 5 inci maddesinin ikinci, dördüncü ve onuncu fikası
aşağıdaki şeki|de değiştiıilmiş, yedinci fikıası kalduıJmış ve ayru maddeye on üçüncü fıka
,ışnğıdaLi şck ildc eklenmiştiı..

"(2) FaaliYet tüı'ü ne oluı'sa olsun uzaklan satışlaı da dahil olınak iizere, istisnasız tüm
salış noktalarında (tekstil, oyuncak, elektronik, unlu mamul, giyim, gıda gibi ,ıııı".in topt*
veya peıakende olaıak satışının yapıIdığı market, bakkal, kantin, pastane, zücceciye, tuhaiye,
ıcstöran, kafe, ııalbur ve benzeıi yerler) l/1/201 9 taıihinden itibaıen plastik poşeiteıin ucı.etıİ
olarak satışı geıçekleştirilecektiı..

.. 
"(4). Ptastik poşetlere uygulanacak ücret, lrer yıl piyasa koşullaıı ve ilgili sektöı.

teınsilcilerinden oluşan Ambalaj koınisyonunun oneıisi dikı<ate alınaıak Bakanlıkıaı.afından
belirleıir ve iakip eden yıl bolıınca geçerliliğiıi koıuı:''

. _ "(10) Üc.ele tabi plastik poşetlerin en az bir yüzeyinde çeıreci slogan ve SıfırAhk iogosu
]<ullanı lır. plastilt poşetlerde yeı alaıı satış noktalaıınır maıka ve logolari buüundugu 1,ozey (sap
ve köıük]eı haı,iç) alanının yüz-de yiımisini geçemez. Sıfıı Aük logosu Bakanlık web
sayfasındaı temin edi]eı haliyle veya poşe1 rengine bağlı oiarak göıünür olnrası şaıhyla tek
ı,en-k olaral< kuIlzuıılır."

Pl,AsTiK POŞETL],RİN ücnırııııuİnilMtrsiNE İLİŞKİN
t.Istjl, Vtr ESASı,ARDA DrĞiŞiKLİK YAPILMASINA DAİ.ır usuı VE [sAsLAR

"(l3) t'lastik p<ışetleı.in kalınlıldarının tespitinde %10'1uk sapma oıaıı tolerans payı
kabul cdilebilir."

MADDla 3 - Aynı Usu] ve Esaslaı,ın 8 inci ııaddesiniı birinci fıkası aşağıdalti şekilde
değiştirilıniştir,

"(1) Satış no]dalan, Ambalaj Atüldaırnın Kontrıılü Yönetmeliği kapsamında kalaı
yüh,imlülükleri saklı kalınak koşulu ile plastik poşet kullanımının azaltılması amacıyla;

a) |/|l20l9 ıarihinden iübaren plastik poşetleı,i ücıetsiz vermemelde ve tahsil edilen
ücrelleri satış beigeleıinde adet baziı gösterırıekle,

b) Bu Usul ve Psaslaıa tabi plastik poşetleri boyufuna ve müteviyatına bakılmaksızıır 25
kuıuşlan salmakla,

c) Plastik..poşelierinic,retini, satş.rlqkta,sıluı1 en az bir yeıinde, ],ıullarucı ve tliketicilerin
ıahallı[rla göı,ebileceği biı duyuıu ile ilaı elme]<le,

ç) Bilgi Sisıemine kaylt olmak, gerekli bilgi ve belgeleri bu sisteme yiiklemekle,
d) l'iastik poşet satışlarına ilişkiıı beyanııaıre vermek ve verilen beyannameler üzerinden

beliılenecel< mikıaıı ödemekle, yiilıiimlüdürler."

MADDE 4 - Aynı Usul ve Esas]a.rın 8 iıci maddesine aşağdaki iikra ekle.ıımiştir,
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,^,^*,_(],S"j'' 
Nn|Fl3,rrı1a, plastik poşet satışlaıına yönelik yapılacak beya:ı ve ödemeıŞIemleı ı llazlne ve Maliyc Bakanlığı taı.afından bclirlen esasiata göıe yerine getiriJir.''

MADDE 5 - Aynı Usul ve Esaslann 9 uncu maddesi Eağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Saış Noktalaıı taı afından; plastilr poşet satışlaına yönelik Hazine ve Maliye
Bakanlığına gerçekleştirileceir beyanlşda soz konusu Bakanlıkça üejirtenen esaslaıa uyulınası
gereloııclrtedir,

, , r zı.Çy-,iııle,i ithütçıIar tarafindaıı,-Bakanhkça oluşturulan Biigi Sisternine plastik poşetı.Jedı ağırlığ, kalıniık. boyut, firma bazında yr:rt içinde veya yi*tiışında ıame satiıaigı
bilgileı,iıı giı.ilmesi geıekmektediı.,

(3) sat]ş Noktalaı,ı taı,afından Bakanlığa yapılacak bildiıimleıde; Baicanli<ça oluştuıulan
Bilgi §isteminde .istenen bilgi ve belgelerin sunuİması geıeloıektedir.''

MADDE 6- Aynı Usul ve Esas.lann 10 uncu mad<lesinin biıinci ikası aşağıdaki şekilıJe
değiştirilıniştiı.

( 0l9 ı.lı lastik elç uygulanacak taban ücret adet başına veıgiler dahil 25
katlar ii'e satışa tabi ıiiın poşetler için

o
kuru

.]lI
uy

gu lanacak ücret
hinden ba

vçrgilgr dahil
sonuna

u o u dah i fai.la biı, ücıet
gu aııanıaz,"

NI.{DDE 7- Ayıı Usul ve Esaslann 1l inci maddesi yüfüIltllien kaldırılmışhr.

MADDtr 8-Aynı Usul ve Esaslaın Geçici Madde 1 iniıı birinci fiJcası aşağıdaki şekilde
değişıl,ilnıişıiı.

Saü ııoktaları stoklaıında bulunan barkodsuz ]asıjk leı,in satışın 3016/2079

.laıilıi ne kadar gerçekieştirebi Iiı,."

MADD§ 9*Aynı Usul ve Esaslar,ın Geçici Madde 4 ünün bitiııci fikıası aşağıdaki şekilde
değişıiıilmiştiı.

"(l) Bu Usul ve Esaslarır, 5 inci maddesinin onuncu ve on birinci fikıasındaki şaıüaıı
sağlayan plastik poşetleı en geç 30/6/20|9 taıihindeı itibaren satışa sunulur ve şaı-tları
sağlaıııayaı plastik poşctleıin satışına izin veıilınez,"

lı Yru



PLASTiK PoŞETLtrli.İN ücnnrıox»İnİıuıısiNe il,İŞ«iN USUL VE ESASLAR

niniıqcisöıüM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Anıaç
Mı\DDii l ^ (1) Bu Usu] ve Esaslaıın aııacr, çevıenin koıunması, kaynak verimliiiğinin

sağlarunası ve plasıik poşet kullanımının azaltılması için plaslik poşetlerin ücret]enıJirilmesine ilİşlcin
hu_susları be]irlemekljr.

Kıpsaın
MADDI 2 - (l) Bu l.IsuJ ve isaslar, plastik poşetlerin satışı, bğyanı, geıi kazarıım katılını payı

ıahsili ile biı,lilrte izleme, kontıol ve deıetimine iiişkin lüm hususlaır kapsaı'.
(2) Kıı|laıım aiaııIarı ve rnalzeme özellikleri bakımırıda-ri;
a) Ekmek, sebze, meyve, peynir, zeytin, hayvansal gıda gibi açık satılan gıdalaıın hijyenini

sağlamak için kullanlan, çift kat kalınJığ 15 mikıon ve altında olan, 500x350 mm (körük kalınlığı
ve sap uzunluğu datıil) ebadındın küçük saplı/sapsız poşetler,

b) Plastik içeren nıa.lzımelerden, dokumalı veya dokumasız metotlaı{a üretilen, teksıil üdlnü
çok kullaıımlık poşeileı,,

o) Canlı sucul hayvan satışında kullaıılan sapsız poşetler,

ç) Yııınıulu velveya benzer tohuınlu bitkiler.in satışında kullanılaı sapsız poşetler,
d) Sadece hizınet verilen fakat üıün satışı geıçekleştirmeyen yerleıde krıllanıcıya veya

tüketiciye veı,ilen poşetleı,, (kuru temizleme, ]ostra ve benzeri),
e) Kaıgo poşetlcı-i,

0 i25.03.2019 tarih ve 66745475-|45.0'7 -71201 sayılı Makam Oluru ile değişilr bent)
(i|ıInIüksü7- satlş mağazalarııda ürün satlş1 esnas,nda verilen tum poşetİer

g) Ilczaıeleıde sadece ilaç satışında kulianılan, çift kat kalınlığı 15 ııilçıın ve altuıda oian,
200x350 mm (köriii l«iınlığı ve sap uzuıluğu dahil) ebadından küçük saplı/sapsız poşetleı;

bu [Jsul ve Esaslaıın kapsamı dışındadır ve ücretiendiımeye tabi değildir,

Dayanak
MADDE 3 - (l) t}u Usııl ve Esaslar,9/8/l983 taıihli ve 2872 sayıJı Çevre Kanununun 3 iincü,

18 inci, 20 nci, 26 ncı, Lk l1 ve Ek 13 üncü maddeieri ile 27l|2/20lı7 tarih ve 30283 sayılı Resmi

Gazele,de yayıınlanarak l/1/20l8 taıihİıde yürİtlüğe giıen Ambalaj Anklai,ınrn Kontıolü

Y öıı:lnıcl iği' ne dayaulaıak hazıı,lanmiştıı,.

|hn ınrla r
MADDE 4 - (1) Bu Usui ve Esaslaırn uygulaıımasında;
a) Ambalai l(onisyonu: Yürütülen çalıŞma]arı ve uygu]amaiarı değerlendirınek üzeıe Bakaılık

tensilcisinin başkaırlığında ilgili taı,aflardaır oluşan komisyonu,
b) Bakaıılık: Çevre ve Şehiıcilik Bakaılığını,

"j 
Biügi sistemi: plastİk poşetleı,e ilişkin beyaıı ve bildiıimleıin gerçekleştirileceği, biigi ve

belgelerin sunulacağl Ba]<anlrtça beliılenen çevıimiçi program/pıogramları,

ç) Geı.i kazaıim katılım 
' 
payı: 2872 sayılı çe.ne Kanuırınrın ek 11 inci maddesi gereğince

l(anunun ekli (1) sayılı listesinde yeı, aİaı, plastik poşetleİ için sahş noktalatından alınacak payı,

d) i| Müdüılüğü: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerini,
e) Kaııuıı: 2872 sayılıı Çevre Kanununu,

d plastiı< poşet: piıstii<ıen yapılmış, satş noktaJ:uıntla tiiketigileıe mal veya !1rtinleri taşıma

aınacıyia temiı cdilen saplı vcya sapsız poşetieri,

g1 Sulş nokı,rs,: Toptan vclveya pcıalende olarak mal, ilıün saüşını yapan mağaza, maıket ve

benzcı,i satış yerlei,iı-ıi,



.-^^_,ğ) Y"k*n,:atrş: Mektup, katalog, teie{bn, faks, radyo, televizyon, elektronik posta mesajı, İ<ısa,".r.,;_i"J.l|]İ],gi|,i her tiirJü aıaç veya oıtamı kullaıoral yapıla, sat,ş,,

3"y]:'j:i 
PIastik poşeıleı.i üıetenler velveya bu uıünIeı.i iüal edenleri,

IIaoe edeı

iKiNci BöLüM
Genel Esas|ar, Görev, Yetki ve Yül<üm|ülüklcr

Geırel esaslar

^ . ,. ^ 
yllDE 5 - (1) Ülke geoelinde plastik poşet kulianım,nıq ,11rk kişi başına kullaıulan adedin31/12l2.0l9'a kadat 90'\ 31l|2/201.5'. İ.aaaı ls" rİO', 

"ş-"v.Jİ.tila. azaltılması esashr,(2} Qs.03-2019 tarih ve 66't 45475- 145.07-7ıi0r iuyiii 'nauı.r- oluru ile değişik fıkra)Faaliyet ttirii ne oluısa olsun u7aktaü] satışlar da düil oknak ür"re, istisnaslz 1üm saüş no}İalaıında(lekstil, oyuncak, elcktı,onilt, unlu marnui giyim, gıda eibiü,ü"l*i. toptan veya perakçnde olaı.aksaüşınııı yapıldığı market, bakkal,. kantin, pastane, züJcaciye, tuhafiye, .".to.-, kuf.; ;r;r"berzeıi Ycrieı') t/ I/20 ] 9 larihrnden itibaıen pİasük p"ş"l.,l"'İ.*,ı; olaİak saı:şı g.rç.ı.ı.ştjriı...ı,ı;,,
(3) Plastik poşetler, uzaktan saışlar da dahii oimak üzeıe satış nol«aiaı.ın."da kuüi*,",yu u"y,lijketiciye ücıetsiz 1eııin edilemez, ücretsiz teminine iml<aıı verecek herhangi biı. pıomosyo;; ,;;,kaıı,ıpaııyaya dahi l ediieınez.
(4) (25.03-2019 tırih ve 6674j475-]15.07-7tzll sayılı Makam oluru ile değişik ikra)Plastik poşetleı,e uygııJaıacak ü:r:!:.h* yıl piyasa koşullaıı ve ilgili sektör t",,riı";ı"riii* oirş-

Ambalaj KonıisYonunun öıerisi dikkate alınarak Balİanlık tarafİndan beliıleniı * t tip 
"a* 

yrı
boyunca geçeı.Iiliğini korııı.

(5) Çift kat kalınlığl l5 mikronıe altında olaıı plastik poşetleı, eczanelerde ilaç satışı dışında,
satüŞ ıokialaıında ise açık satılan gıdalaınr hijyenini sağiamak dışında kullanrcıyu r"yu İııı.j"ıy"
licfetii veya ücı.etsiz olarak sağlaıraıııaz.

(6) Plasıik PoŞetle göıderimi sağlanan uzaktan satışlaıda alternatif taşlma ekipmaru kullanım
seÇeneği lüketiciYc surıırlur. Tüketioi taıafından plastik poşet seçeneği İercib edilmesi halinde
poşetlcrin sıtışı zorurıludıır,

('7) (25.03.2019 tarilı ve 66745475-145,07-7720l sayılı Mıkam Oluru ile mülgı ükıa)
(8) Ücıeüendirmeye tabi olan plastik poşetJerin satış noktalaıında llI/2019 t;ihi itibariyle

bııkod]u olaıak sunulmasi zoııırludur..
(9) Aı ( ızahümını destel<lemek maksadıyla, satışa tabi plastik poşetleıiıı kaliteleri bakrmından

jyi leştiı,ilnıeleri esashc
(10) (25.03.2019 taı.ih ve 66745475-715.07-7|2Bl sıyılı Makam Oluru ile değişik fıkra)

Ücrete tabi piastik poşetleıin en az bir yiDeyinde çevreci slogan ve Sıfıı Atık logosu kullanıİır. Plastik
poşdlerdc ycr ala.ıı satrş ııoklalaırnın marka ve logolaıı bulundugu }üzey (sap ve köfiikler hafç)
alanının yiizde yirmisini geçenıez. Sıfu Atık logosu BakaııJık web sayfasındaı temin ediJen haliyle
veya poşet ıengine bağlı olarak görünüı olınası şarhyia tek ı.enk olaıak ku]lanılır.

( l i ) Ucrete tabi plastik poşellerin çift kai kalıniığı 40 mikon ve iizerinde o]mak zorundadır,
(J2) Satış nolttaları, plastik poşete ikanre olarak l<ağıt velveya bez iie file ve benzeri a.lternatif

ç,ık l«ıllanınrlık taşıııa ekipmanıni promosyon veya kampanyalar dalıilinde kullanıcıya veya
tüketiciye sağlar.

(] 3) (25.03,2019 tarih ve 667ı15475-145.07 -71201sıyılı Makanı OIuru ile c|< fikra)
Plasıik poşetleriıı kaJınlıklarırın tespitinde % 10'luk sapma oıaü tolelaı§ payı kabul edilebilir,

Iiakınlığın vc il ınüdürlüklerinin görcv ve yetkilcri
MADDE6-(1)Bakanlık,
a) Bu Usu1 vc Esaslaıın uygı.üanmasına yönelik işbirliğini ve koordinasyonu sağiamakla ve

geıekli idari tedbiıleıi almakla yetkiiidiı:
b) Bu Usul ve ğsas,lar ile getiıilen düzenlemeler doğ,ultusuıda yapılacak izleme, kontrol

ve/veya denetim faaiiyetlerini geıçekJeştirmekle yetkilidir.
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c) plaslik poşetlerin kullanımıırn azaltılınası ve ıaporlanmasına ilişkin esasları belitler-
ç) Arnbalaj komisyonunu t9ı|ar ve komisyonun onetisini dikkate alaızk plastik |oşeılereuygulanacak taban fiyalı heı yıl beiiıleı.

. d) Plastik PoŞet riieticileıi ve satış noktalaırnın bu Usul ve Esaslarda tanımlı bildiıim velıcyanlaıınr yapmalarını sağlamak için çevrimiçi pıogramı hazıiaı ve kullaruma sunaf.
(2) Jl Müdürlükleri, üreticileri ve satış noktalaiınuı Bilgi Sistemine kayltlatıııı yapmak, beyan

YttkiJmiülükleriııi ve Yapılan beyanla:ını iz'lemek, kontıol etek, denetlemeı. ,. o"İ".ı"nai"1,.jİİ"j]akaıılıkla birlikıe yetkilidir.

Ürcticilcrin yüIıümtülükleri
MADDE 7 - (i) Üreticiler;
a) Anıbalaj Atlklarının Kontrolü Yönetmeliği lrapsamında kalaı yükümlülükleri saklı kalmak

koŞulu_ile üretmiŞ/itlıal etmiş olduklaıı satışa tabi tüm plastik poşetlere iİişkin olarak, Bilgi Sjstemine
kayı1olııak ve gerekli bilgileri sisteııe girmekle,

b) Satışa tabi plastik poşetleıi barkodlu olarak iiretınekle,
yükümlüdür.

Ililgi sistemi ve tıeyanlar
MADDD 9 - {Z5,a3,20r9 tarih ve 66745475-145.07-7120l sayılı Makam Oluru ile değişik

Madde)

(1) Sanş Noktaları iaıafındaıı; plastik poşet satışlarına yönelik Haziıe ve Maliye Bakanlrğına
geıçekleştirilecek beyanlarda söz lronusu Bataırlıkça belirieneır esaslara uyulması gerekmektediı.

(2) Üı,eticiler/ithalatçılar tarafından, Bakanlıkça olıştıınılan Bitgi Sisleminc plastik poŞet adedi,

ıgııiığİ, kılınlık, btıyut, firına bazında yuı1 içinde veya yuıtdışında kirne satıldığı bilgilerin girilmesi
geıckınektedir.

(3) Satış Noktalaıı taıafındaı Bakanlığa yapılacak bildirimterde; Bakanlıkça oluşturulaı Bilgi
Sisteminde istencn bilgi ve belgelerin sunulması gerekmektedir.
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Sntış noktılarııııu yükümlülükleri

_ _ MADDE 8 * (1) (25,03.2019 tarih ve 66745475-..45,a7-71,201sayıIı Malram oluru ile
değişilı tikra) Satış noktaİarı, Aaba]aj Ahklalının Kontrolü Yönetm;Iiği kaps:m.ıında kalan
yükiiıııltliilkleri saklı kalmak koşuJu ile plastik poşet kullanrmıruı aza]tılması amacıyla;

a) 1lll2019 tarihiııdcn itibaıen plastik poşetleri ilcretsiz vermemekle ve tüsil edilen ücretleıi
satış belgelOt,inde adel bazlı göstcıııekle,

b) Bu Usul _ve Esaslara tabi plastik poşetleri bolı.ıluna ve muhteviyatına bal«lmaksızıı 25
kuıiıştan satnraklaİ-

uı I)Iastik poŞellerin ügetirıi. satış noklasının cn az bir yerinde, kullanıcı ve tüketicilerin
ı,alıuı]ık]a görebilcceği biı,duyııı,u ile ilan ctmckle,' .---

ç) Bilgi Sistcmine kayıt olm,ak, gerekti bilgi ve belgeleri bu sisteme ytlldemclde,
d) Plastik poşet satışlarına ilişkin beyanname vermek ve veı,ilen beyanırameler üzerinden

beliılenecek ııiktarr ödemekle, ytikilmlildürleı.
(2) Satış noktalari, plastik poşet taıep eimeyen tükeüciye. talebi dışında plastikpoşet salamaz.

Uzaktan satişlaı,da ise, bu Usul ve Esaslaıın Geçici 3 iincü maddesinde veıilen siüenin tamamlanması
sonrasın<la satış ııoktalaıı, plastik poşet talep eımeyen tüketiciye, talebi dışındaplastik poşet sunamaz.

(3) Satış noktalaı,ı, tükelici veya kullarucınıı kendisiıe ai! taşıma eldpmaıı ile alışverİş
yapmasına cngel olacak lrerhangi bir üaliyette brılrınamaz.

(4) (25.03.2019 tarilı ve 667 4547 5-145,07 -71207 sayılı Makam Oluru ile ek filrra)
Satüş NOküalarınca, plastik poşei saırşlarına yönelik yapılacak beyan ve ödeme işlemleıi Hazine ve
Maliye Bakanlığı taı,afındaıı belirlen esaslara göre yeıine getiriLir.



ıjcretlenılirme

. . !!I+DDE r0 - (ı) (25,03.2019 tarih ve 6674S47S-745,07-71201sayılr Makam o|uru ileıleğiŞik fikı'a) 20t9 Yılı plastik poşetlere uygulanacak taban ücret adet başına vergileı dahil 25kııı,uştı.ır. l/5/2019 tarihinden baş)ayaıak 20iö yıIt sonrna kadar ise satışa i"ui 
'ufp"ş"tı". 

ıçtuygulınacai ücfet adet başrııa vergiJer düil 25 kuruş olup daha az veya daha fazta'bir iicı"t
rıygulanamaz.

(2) Plastik PoŞet sahŞının yapıldığıişlemleıe ait belgeleıde sahş kalemi ve adcdinin gösteriüıesi
ve poşetleıde baı.kod kullaııılması zoruııluduı

(3) tsaıkod okunıcu sistemi bulunmayan satış noklalar.ında, satış belgeleıinde plastik poşet
kaiemiveadedigösterilnıekaınacryiayazarkasaIardagereklidüzenlem"y,p,1,..

'liırh, Tahıltkuk ve Tahsitat işleınleri
MADDtr tt - (25.03.2019 tarih ve 667 45415-|45,07 -7120r. sayılı Makam oluru ile rnülgı

IVIatl d t)

üçüNcü BöLüM
Mıli Ilususlar

DÖRDÜbNCÜBÖLÜM
ıdemc. kontrol ve Denetim

İzleııe, kontrol ve denetim iştemleri
MADI}E 12 - (1) Bu Usu] ve Esaslaı ile getiıilen diDeuiemeler doğrultusuıda yapılacak

iz.ieıııe, koııhol veiveya deıretiıı faaliyeüeıi Bakanlık ve/veya İl Mıdlıı{tıkleriıce geıçekleştiı.itiı.
(2).lJgiIilcı Bal<anlığın vc/veya ilgili İü Müdürlükleliıiı isteyecek]eri bilgi vc belgeleri veımek,

denetim esııasrnda her türlü kolaylığı göstermek zorundadıı.
(3) Bakanlık, gerek göülmesi halinde izleme, kontıol velveya denetiıı faaliyeıleıine ilişkin

ycık i düzcn)cmcsinde bulunabil jr

BEŞİNCİBÖLÜM
Yaptırımlar

Yııptırımlar
MADDE 13 - (1) Bat<aıılık taraindaı bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılacalr izleme,

kontroller velveya denetimlet sırasında;
a) Bildiıim ve beyaıı yükiinılıitüğıinü zamanında ve/veya taıı olaı,ak yerine gedrmediği tespit

cdilcnlcrc Kaıunun 20 noi maddçşinin (g) bcndi hükmil,
b) Geıi kazanım ka lırn payııu ödemediği lespit edilenleıe Ka.rıunrın 20 nci maddesinin (z)

bendi hükııü,
c) Plastik poşetleri ücıetsiz verdiği, pıomosyoıı ıe/veya kampanyaya labi tutluğu tespit

edilenlere Kanrınrın 20 ıci maddesinin (bb) bendi hükmü,
geıeğince idari para cezası uygulanıı;

iz; Bu ı;suı ue rsasiar kapsamiııda yapılacak bildirim ve beyanJarda yanhş ve yanrlücr beyanda

bulıııranlaı, hakkında Kaıunıın 26 ııcı maddesi doğrultusuıda işlem tesis edilir.
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ALTINCI BÖLÜİI
Çeşit|i ve Son Hükümlpr

Stoırtıki lıarkodsrız poşetler
GEÇiCi MADDD ı - (1) (25.03.2019 İnühve 66745415-145.ü7-7720l §ayııü Makım oıuru

ile değişitr fıkra) Satış üokıalaıı, stoklarında bulunan baı,kodsuz plastik poşttleı'in satıŞını 3 0l612019

taıihine kadar geıçekleştiıebilir.

yüriirliik
MADDE l5 - (1) Btı Usul vc Esaslaı yayrmı tarihinde yürürlüğe girer,

Yürütme
MADDD 16 - (l) Bu Usut ve Esaslafı, Çevıe ve Şehircililt Bakanı yüıütür,

Satış belgclcrindc satış kılemi oluşturulmasr
GEçiCİ MADDE 2 - (1) Satış noktalaıı, satılan plastik poşetlere ilişkin, adet ve fiyat bilgisini

satış beigelcıinde gösterebilııek için gercl(ii altyapı çal4malaunı 3l13,2019 tarihine kadar tarnamlar'.

Uzaktan satışlRr
Gıiçici MAbDtr 3 - (ı ) Bu Usul ve Esaslaııı, 5 iıci maddesinin altıncı fıkrası gereği ptastik

poşetle gönderimi sağlaııan uzaklan saaşlarda attemalif taşıma ekipmaru seçeneği 3 i1320l9 tarihine

kadaı, kurul ur,.

Plastil< poşetlerin özclliIderi
cEçİCi üADDE 4 _(1) (25.03,2019 tarih ve 66745475_745.a7_1|2ül sayılı Makam oluııı

ile tieğişilı fıl<ra) Bu Usul ue isust*rr, 5 inçi maddesiıiı onuncu ve on biı,inci fıl«asındaki şarda;ı

sağıayan plastik iıoşetleı eıı geç 3al6l20|g tarihinden ititızuen satrşa sunuluı ve şartları sağlamayan

plasıik poşellcıin satışııra izin vcıi}mez.

Yctld
MADDB14.(l)BuUsulveEsaslarınuygulanmasısııasındadoğacakteıeddüt]edgidenneye

ve ilave idaı,i ıiüzenlenıeleıde bulurunaya Bakaılık yetltilidiı,
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