
             PLASTİK POŞETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR  

 

Görev, Yetki ve Yükümlülükler Genel esaslar 

MADDE 5 - (1) Ülke genelinde plastik poşet kullanımının, yıllık kişi başına kullanılan adedin 

31/12/2019'a kadar 90'ı, 31/12/2025'e kadar ise 40'ı aşmayacak şekilde azaltılması esastır. 

(2) Plastik poşetlerin ücretli olarak satışı, faaliyet türü ne olursa olsun uzaktan satışlar da dahil 

olmak üzere, istisnasız tüm satış noktalarında (tekstil, oyuncak, elektronik, gıda ve benzeri) 1/1/2019 

tarihinden itibaren gerçekleştirilecektir. 

(3) Plastik poşetler, mesafeli satışlar da dahil olmak üzere satış noktalarında kullanıcıya veya 

tüketiciye ücretsiz temin edilemez, ücretsiz teminine imkan verecek herhangi bir promosyona veya 

kampanyaya dahil edilemez. 

(4) Plastik poşetlere uygulanacak taban ücret, her yıl piyasa koşulları ve ilgili sektör 

temsilcilerinden oluşan Ambalaj Komisyonunun önerisi dikkate alınarak Bakanlık tarafından 

belirlenir ve takip eden yıl boyunca geçerliliğini korur. Bu plastik poşetler için Bakanlıkça belirlenen 

asgari fiyat tarifesinin altında ücret uygulanamaz. 

(5) Satış noktaları, çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan plastik poşetleri açık satılan 

gıdaların hijyenini sağlamak dışında kullanıcıya veya tüketiciye ücretli veya ücretsiz olarak 

sağlayamaz. 

(6) Plastik poşetle gönderimi sağlanan uzaktan satışlarda alternatif taşıma ekipmanı kullanım 

seçeneği tüketiciye sunulur. Tüketici tarafından plastik poşet seçeneği tercih edilmesi halinde 

poşetlerin satışı zorunludur. 

(7) Satışa tabi plastik poşetlerin birim satış bedelinin, plastik poşetin zorunlu giderlerinin (poşet 

maliyeti, vergiler ve Kanunun ekli (I) sayılı listesinde belirtilen geri kazanım katılım payının toplamı) 

üzerinde olması halinde, aradaki fark gelir olarak kabul edilir. Kanunun 18 inci maddesinin ikinci 

fıkrası gereği plastik poşetlerin satışından elde edilen gelir Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü 

hesabına yatırılır ve bütçeye gelir kaydedilir. 

(8) Ücretlendirmeye tabi olan plastik poşetlerin satış noktalarında 1/1/2019 tarihi itibariyle 

barkodlu olarak sunulması zorunludur. 

(9) Atık azaltımını desteklemek maksadıyla, satışa tabi plastik poşetlerin kaliteleri bakımından 

iyileştirilmeleri esastır. 

Satış noktalarının yükümlülükleri 

MADDE 8 - (1) Satış noktaları, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında kalan 

yükümlülükleri saklı kalmak koşulu ile plastik poşet kullanımının azaltılması amacıyla; 

a) 1/1/2019 tarihinden itibaren plastik poşetleri ücretsiz vermemekle ve tahsil edilen ücretleri 

satış belgelerinde adet bazlı göstermekle, 

b) Çevrenin korunması maksadıyla plastik poşetlerin satışına ilişkin tüketiciyi bilinçlendirme 

amaçlı yazılı, basılı görsel materyal kullanmakla, 

c) Bilgi Sistemine kayıt olmak, gerekli beyanları bilgi ve belgeleri ile birlikte bu sisteme 

yüklemekle, 

ç) Plastik poşet satışı miktarı beyanına istinaden hesaplanacak geri kazanım katılım payı tutarını 

Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına aktarmakla, 



d) Plastik poşetler yerine çok kullanımlık taşıma ekipmanını alternatif olarak tüketiciye 

sunmakla,yükümlüdürler. 

Bilgi sistemi ve beyanlar 

MADDE 9 - (1) Üreticiler/ithalatçılar tarafından yapılacak beyanlarda; plastik poşet adedi, 

ağırlığı, kalınlık, boyut, ambalaj malzemesi cinsi, firma bazında yurt içinde veya yurtdışında kime 

satıldığı yer almalıdır. 

(2) Satış Noktaları tarafından yapılacak beyanlarda; temin edilen firma bilgisi (yurt içi ve 

yurtdışı), temin edilen plastik poşet adedi, ağırlığı, kalınlık, satılan plastik poşet adedi ve birim fiyatı 

yer almalıdır. 

b) Geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere Kanunun 20 nci maddesinin (z) bendi 

hükmü, 

c) Plastik poşetlerini ücretsiz verdiği, promosyona ve/veya kampanyaya tabi tuttuğu tespit edilenlere 

Kanunun 20 nci maddesinin (bb) bendi hükmü, 

gereğince idari para cezası uygulanır. 

(2) Bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılacak bildirim ve beyanlarda yanlış ve yanıltıcı beyanda 

bulunanlar hakkında Kanunun 26 nci maddesi doğrultusunda işlem tesis edilir. 

Stoktaki barkodsuz poşetler 

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Satış noktaları, stoklarında bulunan barkodsuz plastik poşetlerin satışını 

31/3/2019 tarihine kadar gerçekleştirebilir. 

Satış belgelerinde satış kalemi oluşturulması 

GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Satış noktaları, satılan plastik poşetlere ilişkin, adet ve fiyat bilgisini satış 

belgelerinde gösterebilmek için gerekli altyapı çalışmalarını 31/3/2019 tarihine kadar tamamlar. 

Uzaktan satışlar 

GEÇİCİ MADDE 3 - (1) Bu Usul ve Esasların, 5 inci maddesinin altıncı fıkrası gereği plastik poşetle 

gönderimi sağlanan uzaktan satışlarda alternatif taşıma ekipmanı seçeneği 31/3/2019 tarihine kadar kurulur. 

 

  PARA CEZALARI  

 

z) (Ek:29/11/2018-7153/5 md.) Bu Kanunun ek 11 inci maddesine aykırı olarak geri kazanım katılım payını 

ödemediği tespit edilenlere katılım payı tutarının %20 fazlası idari para cezası olarak verilir. 

 aa) (Ek:29/11/2018-7153/5 md.) Bu Kanunun ek 12 nci maddesine aykırı olarak depozito uygulanmadan 

yıllık piyasaya sürülen ambalaj için piyasaya sürenlere ton başına 100 Türk lirası idari para cezası verilir.  

bb) (Ek:29/11/2018-7153/5 md.) Bu Kanunun ek 13 üncü maddesine aykırı olarak plastik poşetleri ücretsiz 

verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 Türk lirası 

idaripara cezası verilir. Bu maddenin (ı) bendinin (1), (2), (3) ve (4) numaralı alt bentleri ile (k), (l), (r), (s), 

(t), (u), (v) ve (y) bentlerinde öngörülen idarî para cezaları kurum, kuruluş ve işletmelere üç katı olarak 

verilir.(2) Bu maddede öngörülen ceza miktarlarını on katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.(1) 



Bu maddenin uygulamasında Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunların, fiilin suç oluşturması haline ilişkin 

hükümleri saklıdır. 

g) 12 nci maddede öngörülen bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 6.000 Türk 

Lirası idarî para cezası verilir. 

 

 


