
PLASTiK POSETLERi N ICRETLEN)iRi LMESiNE i LiSKN USUL VE ESASLAR 

BIRNCI BOLUM 
Ama9, t<apsam, Dayanak, Tanmlar 

Ama9 
MADDE 1 - (1) Bu Usul ve Esaslarn amacl, cevrenin korunmasl, kaynak verimliliginin 

saglanmasl ve plastik poset kullanmnn azaltlmasl i9in rlastil< posetlerin u cretlendirilmesine iliskin 

hususlar helirlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 - (1) Bu Usul ve Esaslar, plastik po§etic'in satlsI, hey anl. geri kazanm katlm pay1 

tahsili ile birlikte izleme, kontrol ve denetimine iliskin tum hususlar kapsar 

(2) Kullanm alanlar ve malzeme 6 zellikleri balumndan; 

a) Ekmek. sebze. meyve, peynir, zeytin, hayvansal gda gibi a9lk satlan gldalarn hijycnini 

saglamak i9in kullanlan,9 iifi kat kalnl 魯  15 mikron ve altlnda olan, う  UUXiDU mn （くoruK lく  aiiiigi 

ve san uzunlu巨u dahil) ebadndan kicuk sapl/sapslz posetler, 

b) P1 astik i9eren maizemelerden, dokumal t veya dokumas】z metotlarl a uretIlen, telくsIll urun ii 

9 ok kullannllk posetler, 
c) Canl sucul hayvan sat nda kullanlan sapslz po●etler, 
9 ) Yumrulu ve/veya benzer tohumlu bitkilerin satl§nda kullanlan sapslz posetler, 

d) Sadece hizmet verilen fakat u rn sat将l ger9eklesti rmeyen yerlerde ku I lancya veya 

tketiciye verilen po§etler, (kuru temizleme, lostla ve benzeri), 

e) Karco nosetleri. 
f' Gmruksiiz ma吾azadan alnan u rnler i9in ilgili mevzuatl geregi kullanlmasl zorunlu olan 

6 zel cosetler. 
a) Eczanelerde sadece ilac satlSnda kullanlan,C ift kat kalnlgl I mkron ve alincia olan, 

- 200x350 mm (k6ruk kalmlgl ve sap uzunlugu dahil) ebadncian KU9UK sapn/sapslz po§euer. 

bu Usul ve Esaslarn kapsaml dl§ndadr veu cretlendirmeye tabi degildir 

Davanak 
MADDE 3 - (1) Bu Usul ve Esaslar. 9/8/1983 tarihli ve 2W/2 sayll し  evre& anununun i uncu, 

18 inci, 20 nci, 26 ne!, Ek 11 ve Ek 13 u ncu maddeleri ile 27/12/2017 tarih ve 30283 sayl Resmi 

Gazete'de yaylmlanarak 1/1/2018 tarihinde yurlrluge giren Ambalaj Atklarnn Kontrol 

Y6netmeligi' ne dayanlarak hazlrlanml§tr 

Tanmlar 
MADDE 4 - (1) Bu Usul ve Esaslarn uygulanmasnda; 

a) Ambalaj Komisyonu: Yurutulen 9 alsmalarl ve uygulamalar degerlendirmek u zere Bakanlk 

temsilcisinin baskanl増nda ilgili taraflardan olusan komisyonu, 
b) Bakanllk: C evre ve S ehircilik Bakanlgln, 
e) Bilgi Sistemi: Plastik po§etlere ili,kin beyan ve bildirimlerin ger9ekletirilecei, bilgi ve 

belgelerin sunulaca郵  Bakanllk9a belirlenen 9 evrimi9i program/programlar, 
9 ) Geri kazamm katlIm payl: 2872 sayll C evre Kanununun ek Il inci maddesi geregince 

Kanunun ekli (I) saylll listesinde yer alan, plastik po§etler i9in satl§ noktalarndan alnacak payI, 

d)I l Mudrlg:C evre ve S ehircilik i l Mudurluklerini, 

e) Kanun: 2872 sayllぐ  evre Kanumnu, 
I) Plastik po§et: Plastikten yapIlml§. sat§ noktahrnda tuketicilere mal veya runleri tasma 

amaclyla temin edilen sapl veya sapsIz po§etlei, 
g) Satl§ noktasl: Toptan ve/veya perakende olarak nal,u rin sat§nl yapan magaza. market ve 

benzeri satl§ yerlerini, 
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g ) Uzaktan satls:ls Mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik posta mesaj, k 】 sa 

mesai. internet zibi hcr turlu ara早  veya ortaml kullanarak yaplan satlSl. 

h) Uretici: Plastik posetleri u retenter ve/veya bu tl rnleri imal enenteri, 

ithde eder. 

i KNCi B6LむM 

Genel Esaslar, G6rev, Yetki ve Yiiknlulkle" 

Genel esaslar 
MADDE 5 - (1) lke genelinde plastik po§et kullanmnn, yllk ki§i ba§na kullanlan adedin 

31/12/2019'a kadar 90'1, 31/12/2025'e kadar ise 40'l a§mayacak S ekilde azaltlmasl esastr 

(2) Plastik po§etlerin u cretli olarak satl§, faaliyet tru ne olursa olsun uzaktan sat§lar da dahil 

olmak u zere, istisnaslz tm sat§ noktalarnda (tekstil, oyuncak, elektronik, unlu namul, giyim, gIda 
ve benzeri) 1/1/2019 tarihinden itibaren ger9ekle争tirilecektir 

(3) Plastik posetler, uzaktan satlar da dahil olmak u zere satl§ noktalarnda kullanclya veya 

tketiciye u cretsiz temin edilemez,a cretsiz teminine imkan verecek herhangi bir promosyona veya 
kampanyaya dahil edilemez. 

(4) Plastik po§etlere uygulanacak taban(i cret. her yl piyasa kosullar ve ilgili sektor 
ternsilcilerinden olusan Ambalaj Komisyonunun 6 nerisi dikkate alnarak Bakanlk tarafndan 

belirlenir ve takip eden yll boyunca ge9erliligini korur. Bu plastik posctler i9in Bakanlk9a belirlenen 
asgari fiyat tarifesinin altnda u cret uygulanamaz. 

(5)C ift kat kalnlgl 15 mikron ve altnda olan plastik po§etle', eczanelerde ila9 satlsl dl§nda, 

sats noktalarnda ise a9lk satlan gldalarn hijyenini saglamak dl§nda kullanclya veya tuketiciye 
ucretli veya u cretsiz olarak salanamaz. 

(6) Plastik posetle g6nderimi salanan uzaktan satl§larda alternatif ta§ma ekipmanl kullanm 
se9enegi tuketiciye sunulur. Tuketici tarafndan plastik poset se9enegi tercih edilmesi halinde 
po§etlerin sat§l zorunludur. 

(7) Satl§a tabi plastik poetlerin birim satls bedelinin, plastik posetin zorunlu giderlerinin (poset 
maliyeti, vergiler ve Kanunun ekli (I) sayll listesinde belirtilen geri kazanlm katllm paylnn toplam) 
uzerinde olmasl halinde, aradaki fark gelir olarak kabul edilir. Kanunun 1 8 inci maddesinin ikinci 
fkrasl geregi plastik posetlerin sat1,ndan elde edilen gelir Bakanlk Merkez Saymanlk Mudu..l 

hesablna yatl I ir ve but9eye gel ir kaydedilir. 
(8) ひ  cretlendirmeye tabi olan plastik po各etlerin satl§n oktalarnda '[/1/2019 ta'ihi itibariyle 

barkodlu olarak sunulmasl zorunludur. 
(9) Atlk azaltmn desteklemek maksadlyla, sat1§a tabi plastik posetlerin kaliteleri baklmndan 

iyile§tirilmeleri esastlr. 
(10) Ucrete tabi plastik po§etlerin en az bir yuzeyinde 9 evreci slogan ve SIfr Atlk logosu 

kullanlr. Plastik po§etlerde yer alan sat1§ noktalarnn marka ve logolar po§etin tek yuzeyinin (sap 
hari9) alannn yuzde yirmisini ge9emez. 

(11) Ucrete tabi plastik posetlerin 9 ift kat kalnlgI 40 mikron ve u zerinde olmak zorundadr 
(12) Satl§ noktalarl, plastik poSete ikame olarak ka言lt ve/veya bez ile flle ve benzeri alternatif 

9ok kull anlnlk ta§lma ekipmannl promosyon veya kampanyalar dahilinde kul lanclya veya 
tiiketiciye sa馴ar. 

Bakanl 言In ve il rniidiirluklerinin g6rev ve yetkileri 
MADDE 6 - (1) Bakanlk, 

a) Bu Usul ve Esaslarn uygulanrnasna y6nelik isbirliini ve koordinasyonu saglamakla ve 
Qerekli ida'i tedbirleri almakla yetkilidir. 

b) Bu Usul ve Esaslar ile getirilen duzenlemeler dogrultusunda yapiacaK izleme,K onmro1 

ve/veya denetim faaliyetlerini ger9eklestirmekle yetkilidi r 
e) Plastik posetlerin kullann nn azaltlmasl ve raporlanrnasna ili§kin esaslar belirler 
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9 ) Ambalaj komisyonunu topiar ve komisyonun o nerisini dikkate alarak plastik posetlere 

uygulanacak taban fiyatl her yl1 belirler 
d) Plastik poset reticileri ve sats noktalarnn bu Usu! ve Esaslarda tanml bildirim ve 

heyanlarn yapmalarn saglamakl9 in 9 evr m9! p甲gramI誉zil誉誉型讐讐署  二二讐  
(2、  11 Miidurluklerl.u reticileri ve satlS noKtalarnlil Dl igi さl seInteka y」 tmnu ブ  apnlcu'、  LJし>"" 

ykmlulklerini ve yapllan beyanlarn izlemek, kontrol etmek, denetlemek ve Uegerlenu】rmeKie 

Bakanlkla birlikte yctkilidir. 

Ureticilerin yiikumliftiikleri 
MADDE 7 - (l 自  reticiler: 

a、  Ambalai Atklarnn Kontrolu Y6netmeli喜i kapsamnda kalan yukumlulukleri saKll K almaK 

ko§ulu ile retmis/ithal etmi§ olduklarl sat1§a tabi tum plastik po§etlere llミkln olaraK, bilgi さl slcmmc 

kaylt olmak ve gerekli bilgileri sisteme girmekle, 
b) Sat§a tabi plastik posetleri barkodlu olarak u retmekle, 

yukumldur. 

Sats noktalarnn yukumlulkleri 
MADDE 8 - (1) Sats noktalar, Ambalaj Atklarnn Kontrolu Yonetmeligi Kapsannua Iく  aan 

vkmitilukleri sakl kalmak kosulu ile plastik poset kullanmnu azaltlmasl amaelyia; 

a) 1/1/20 19 tarihinden itibaren plastik po§etleri u cretsiz vermemekte ve tabsll euien ucret」 er 

satis beleelerinde adet bazl g6stermekle, 
b)C evrenin korunmasl maksadlyla plastik po§etlern sat§na l ll苧kn WKetc1y onn9」 enulrme 

arnacl yazll. basI ll g6rsel materyal kullanmakla, 
e) Bilgi Sistemine kaylt olmak, gerekli beyanlar bilgi ve helgele'l le birlikte bU sisteme 

殖klernekle, 
9 ) Plastik poset satl§l miktar heyanna istinadcn hesaplanacak geri kazanm katlm payl tutarn 

Bakanlk Merkez Saymanlk Mudrl館u hesabna aktarmakla, 

d) Plastik posetler yerine 9 ok kullannlk ta§Ima ekipmann alternatif olarak tuketiciye 

sunmakla, 
yukumludu'ler 
(2't Satls noktalar.p lastik poset talep etmeyen tiiketiciye, talebi dlsnda plastik poset satamaz. 

Uzaktan satlarda ise, bu Usul ve EsaslarIn (ie9ici 3 u ncu maddesinde verilen surenin l amamlanmas1 

sonrasnda satl§ noktalarl, plastik poset talep etmeyen tuketiciye, talebi dlslnda plastik poset sunamaz 
(3) SatI§ noktalar, tuketici veya kullancnn kendisine ait ta§lma ekipmanl ile al§veri 

yapmasna engel olacak herhangi bir faaliyette bulunarnaz 

Bilgi sistemi ve heyanlar 
MADDE 9 - (1)U reticiler/ithalat9lar tarafndan yaplacak beyanlarda; plastik po§et adedi, 

arl魯, kalnlk, boyut, ambalaj malzemesi cinsi, ffirma bazlnda yurt i9inde veya yurtdsnda kime 

satld噌l yer alnald】 r. 
(2) Satl各  Noktalarl tarafndan yaplacak beyanlarda; temin edilen firma bilgisi (yurt i9i ve 

yurtdl§), temin edilen plastik po§etin maliyeti, satlan plastik po§et adedi ve birim fiyat yer almaldn 

むCUNCむ  BOLUM 
Mali Hususlar 

Ucretlendirne 
MADDE 10 - (1) 1/1/2019 tarihinden itibaren ge9erli olmak u zere plastik posetlere 

uveulanacak asuari u cret adet basna vergiler dahil 25 kuruStur. 

(2) Plastik poSet sat§nn yapld増1 iSlemlere ait belgelerde satlS kalemi ve aceulnn gostermes1 

ve po§etlerde barkod kullanlmasl zorunludur, 



(3) Barkod okuyucu sistemi bulunmayan sats noktalarnda, sat$ helgelerinde plastik po§ct 

kalemi ve adedi gosterilmek amaclyla yazar kasalarda gerekli ciuzenielne yapnn 

Tarh, Tahakkuk ve Tahsilat iSlemleri 
MADDE Ii - (1) Sats noktalar, plastik posetlerin satl§nn ger9ekle§tigi aya ait beyan, takip 

eden ayn biri ile onbe争i arasnda Bilgi Sistemi u zerinden yapar 
(2) Satls noktasl tarafndan yaplan beyanlara istinaden 6 deyecegi geri kazan]m katlm pay】  

tutar Bilgi Sisteminde hesaplanr 
(3) SatI§ noktasl tarafndan Bilgi Sistemine beyan edilen geri kazanm katlm payI, beyan 

d6nemini takip eden ikinci ayn son gunune kadar Bakanlk Merkez Saymanlk Mildrlti帥  hesabna 
yat'lr. 

(4) Kanununun Ek 11 inci maddesi gerei, katllm paynn beyan edilmediginin veya eksik 
beyan edildiginin tespiti halinde, beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katlm paymn bir ay 
i9inde 6 denmesi gerektigi ilgiliye tebli菖  edili'. Suresinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen 
katlm paynn beyan edilmesi gereken son gunden 6 dendigi tarihe kadar ge9en siire i9in 6183 sayll 
Amme Alacaklarnn Tahsil Usulu Hakknda Kanunun 51 inci maddesi ュe g6re hesaplanacak gecikme 
zamm orannda faiz uygulanr. Stiresinde 6 dellmeyen katlm payl Bakanlg」n bildirimi ii zerie ilgili 
vergi dairesince 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usulu Hakknda Kanun hiikmlerine g6re 
takip ve tahsil edilir, Bu madde kapsamnda tahsil edilen tutarlar genci but9eye gelir kaydedilir 

DORDUNCU BOLUM 
I zleme, Kontrol ve Denetim 

I zleme, kontrol ve denetim islemleri 
MADDE 12 - (1) Bu Usul ve Esaslar ile getirilen duzenlemeler dogrultusunda yaplacak 

izleme, kontrol ve/veya denetim faaliyetleri Bakanlk ve/veya Il Muduriu kle】・ince ger9ekle§tirili' 
(2) ilgililer, Bakanlgn ve/veya ilgili Il Mudurluklerinin isteyceekieri bilgi ve belgeleri vermek, 

denetim esnasnda her tiirlii kolay!gI g6stermek zorundadH・  
(3) Bakanlk, gerek g6rtllmesi halinde izleme, kontrol ve/veya denetim faaliyetlerine ili§kin 

yetki duzentemesinde bulunabili'. 

BESiNCi B6LもM 
YaptIrImlar 

VantrImlar 
MADDE 13 - (1) Bakanlk tarafndan bu Usul ve Esaslar kapsamlnda yaplacaK l zeme, 

kont'oller ve/veya denetirnle' slrasnda; 

a) Bildirim ve beyan ykumlulgunu zamannda ve/veya tam olarak yerine get]rmeclgi tespit 

edilenlere Kanunun 20 nci maddesinin (g) bendi hukm, 

b) Geri kazanm kat】lm paynl o demedii tespit edileniere Kanunun 20 nci maddesinin 

bendi hukm, 
e) Plastik po§etleri u cretsiz verdi言i, promosyona ve/veya kampanyaya tan tuttugu tespt 

edilenlere Kanunun 20 nci maddesinin (bb) bendi hikmti. 

geregince idari para cezasl uygulanr 
(2) Bu Usul ve Esaslar kapsamnda yaplacak bld'm,ve beyanlarua yanns ve yanlucl neyanua 

bulunanlar hakknda Kaunun 26 ncl maciciest clogrultusunca l§」  em tesis ecmr. 

(z) 

ffl
へ 
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ALTINCI BOLUM 
CeSitli ve Son Hiikffimlcr 

Stoktak.i harkodsuz po§etler 
GEぐICI MADDE 1 - (1) Satl§ noktalar, stoklarnda bulunan barkodsuz plastik posetlerin 

satl§In 31/3/201 9 tarihine kadar ger9eklestirebilir 

SatIS heigclerinde satS kalemi oluSturulmas1 
GECCI MADDE 2 - (1) Satls noktalarl, satlan plastik posetlere ili§kin, adet ve fiyat bilgisini 

satl§ beigelerinde g6sterebilmek i9in gerekli altyapl 9 al 矛malarn 3 1/3/2019 tarihine kadar tarnarnla1 

Uzaktan satlSlar 
GECCI MADDE 3 (1) Bu Usul ve Esaslarn, 5 inci maddesinin altnc】  fkrasl gerei plastik 

posetle g6nderimi salanan uzaktan satl多larda alternatif taslma ekipman se9enegi 3 1/3/2019 ta'ihine 
kadar kurulur. 

Plastik posetlerin tizefrikieri 
GECCI MADDE 4 - (1) Bu Usul ve Esaslarm, 5 inci maddesinin on ve onhi ・inci 

fkralarndaki § artlar saglayan plastik po§etler en ge9 31/3/2019 tarihinden itibaren sata sunulur. Bu 
tarihten itibaren diger po§etlerin satIsIna izin verilmez. 

Yetki 
MADDE 14 - (1) Bu Usul ve Esaslarn uygulanmasl srasnda dogacak tereddtleri gidermeye 

ve ilave idari duzenlcmelerde bulunmaya Bakanlk yetkilidir 

Yu t噴rlu k 
MADDE 15 - (1) Bu Usul ve Esaslar yaylm] tarihinde yurrluge girer 

Yur6tne 
MADDE 16 - (1) Bu Usul ve Esaslar.C evre ve$ ehircilik Bakan yurutr 
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