İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Çevre Kanununda Yapılan Düzenlemeler
Poşet Usul ve Esasları

Çevre Kanunu
Poşet ücreti
Ek Madde 13- (Ek:29/11/2018-7153/8 md.)
Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden
kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik
poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret
karşılığı verilir. Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az
olmamak üzere Bakanlıkça oluşturulacak komisyon aracılığı ile
belirlenir ve her yıl için güncellenir.

Çevre Kanunu

İdari Nitelikteki Para Cezaları
Madde 20 –
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 idari para cezası verilir. (güncel miktar: 12,37 TL)

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine
İlişkin Usul ve Esaslar

25/12/2018 tarih ve 245766 sayılı Bakan
Oluru ile yayımlanan Plastik Poşetlerin
Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar
uygulamanın ilk günlerinde karşılaşılan hususlar
göz önünde bulundurularak 09/01/2019 tarih ve
6262 sayılı Olur ile revize edilmiştir.

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine
İlişkin Usul ve Esaslar
Plastik poşet tanımı “Plastikten yapılmış, mal veya ürünlerin satış
noktalarında tüketicilere taşıma amacıyla temin edilen saplı veya sapsız poşetler”
olarak yapılmaktadır. Plastik Poşet tanımı ile uyum gösteren poşetlerin tamamı
ücretlendirmeye tabi olup bu ücretlendirmeden muaf tutulan plastik poşetler Usul
ve Esasların” 2. Maddesinin 2. Fıkrasında ayrı ayrı tanımlanmıştır.
Dolayısı ile usul ve esaslarda muaf tutulan plastik poşetler haricinde kalan,
plastikten yapılmış olan ve satış noktalarında tüketicilere mal veya ürünlerin
taşınması amacıyla temin edilen tüm saplı veya sapsız poşetler ücretlendirme
uygulamasına tabidir. Ücrete tabi plastik poşetlerin kalınlığı 40 mikron ve üzerinde
olmak zorundadır.

Usul Ve Esasların Dışında Olup
Ücretlendirmeye Tabi Olmayanlar
a)

Açık satılan gıdaların hijyenini sağlamak için kullanılan; çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında,
50x35 cm (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 verip ürün satışı gerçekleştirmeyen yerlerde kullanılan poşetler,
f)

Kargo poşetleri,

g)

Gümrüksüz mağazadan alınan ürünler için ilgili mevzuatı gereği kullanılması zorunlu olan özel
poşetler,

h) Ezcanelerde sadece ilaç satışında kullanılan, çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 25x35
cm (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) ebadından küçük saplı/sapsız poşetler.

Barkod
• Plastik poşet üreticileri satışa tabi plastik poşetleri barkodlu olarak üretmekle
yükümlüdür.
• Barkodun içeriğine dair Bakanlığımızca gerçekleştirilen herhangi bir düzenleme
bulunmamaktadır.
• Satış noktalarının stoklarında bulunan poşetlerinin satışını teminen barkod
uygulamasına geçişte 31 Mart 2019 tarihine kadar geçiş süresi tanınmıştır. Bu tarihe
kadar barkodsuz satış mümkün olup satış belgelerinde gösterilmesi ise zorunludur.
• 31 Mart 2019 tarihinden sonra kalan barkodsuz poşetler için yapışkanlı barkod
kullanılabilir.
• Barkod okuma sistemi bulunmayan satış noktaları tarafından bu sistemin kurulumu
için zorunluluk bulunmamakla birlikte 31 Mart 2019 tarihinden sonra barkodlu poşet
kullanılmalıdır. Satış belgelerinde plastik poşet kalemi ve adedi gösterilmek amacıyla
yazarkasalarda gerekli düzenleme yapılması zorunludur.

Kargo Poşetleri
• Kargo firmalarının kendi poşetleri veya göndericilerin (firma veya bireysel) kendi
plastik kargo poşetleri ile gönderilmek üzere kullanılan ve üzerlerine sadece kargo
firmalarınca etiket yapıştırılan plastik poşetler de ücretlendirmeden muaftır.
Bununla birlikte, kargo poşeti içerisinde tüketiciye kullanmak üzere plastik
alışveriş poşeti sunulması halinde bu poşetler ücretlendirmeye tabidir.

• Ancak, söz konusu poşetler 27.12.2017 tarih ve 30283 sayılı Ambalaj Atıklarının
Kontrolü Yönetmeliği dâhilinde ambalaj olarak nitelendirilmekte ve bahse konu
Yönetmelik hükümleri kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
gerekmektedir.
• Diğer taraftan, söz konusu poşetler Çevre Kanunu ekli (1) listesinde “plastik
poşetler haricindeki plastikler” sınıfında yer almakta olduklarından, Geri Kazanım
Katılım Payı uygulaması yükümlülüğüne tabidir. Bu yükümlülüklerin yerine
getirilmesine ilişkin alt mevzuat çalışmaları devam etmekte olup Bakanlığımızca
ayrıca duyuru yapılacaktır.

Geri Kazanım Katılım Payı
• Geri kazanım katılım payları ürünün piyasaya sürüldüğü tarihi takip eden ayın
onbeşine kadar Bakanlığa beyan edilir ve beyanı takip eden ikinci ayın son
gününe kadar Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına ödenir.
• Katılım payının beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin Bakanlıkça
tespiti halinde, eksik kısmın katılım payının bir ay içinde ödenmesi gerektiği
ilgiliye tebliğ edilir. Süresinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım
payının beyan edilmesi gereken son günden ödendiği tarihe kadar geçen süre
için gecikme zammı oranında faiz uygulanır. Süresinde ödenmeyen katılım payı
Bakanlığın bildirimi üzerine ilgili vergi dairesince takip ve tahsil edilir. Tahsil
edilen tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilir.

Plastik Poşetlere İlişkin Soru-Cevap
> Ödemeler
Soru:

2019 Ocak ayı içinde yapılan satışların bildirimine ilişkin ödemeler ne
zaman yapılacak? Ödemeler için son tarih nedir?
Cevap:

Ödemelerin, bildirim yapılan ayı takip eden ikinci ay olan Nisan ayı
içerisinde 30 Nisan 2019'a kadar yapılması gerekmekte olup ödemeler
için son tarih 30 Nisan 2019 dur.

Plastik Poşetlere İlişkin Soru-Cevap
> Uzaktan Satış
Soru:

Uzaktan satışlarda uygulama nasıl yapılacak?
Cevap:

Uzaktan / mesafeli / online satış işlemi gerçekleştiren tüm firmaların
31 Mart 2019 tarihine kadar alternatif taşıma ekipmanı temin etmesi
zorunludur. Bu süre dahilinde ve sonrasında kullanıcı veya tüketiciye
plastik poşet isteyip istemediği sorulmalıdır. Tüketici tarafından plastik
poşet seçeneği tercih edilmesi halinde poşetlerin satışı zorunludur.

Plastik Poşetlere İlişkin Soru-Cevap
> Plastik Poşet Satışının Sona Ermesi
Soru:

Plastik poşetten tamamen vazgeçerek başka materyallerden üretilen
poşete geçenler Bakanlığa nasıl bir bildirimde bulunacaktır?
Cevap:

Eğer söz konusu satış noktaları 1 Ocak 2019’dan itibaren bir müddet
plastik poşet satışı gerçekleştirdiler ise faaliyet gösterdikleri aylara
ilişkin bildirimlerini Bildirim sistemi üzerinden yapmakla ve plastik
poşetten tamamen vazgeçtiği tarihi yine ilgili sisteme girmekle
yükümlüdür.

Plastik Poşetlere İlişkin Soru-Cevap
> Stok Ambalaj
Soru:

Elde bulunan farklı maliyetlerde alınmış olan stok malzemelerin
maliyeti nasıl bildirilecek?
Cevap:

Gerek stok gerek fire gerekse de diğer mali unsurlar plastik poşet
uygulamasının dışında olup birim maliyetten kasıt temin maliyetidir.
Temin maliyeti farklı ürünler farklı beyan satırlarında gösterilebilir.

Plastik Poşetlere İlişkin Soru-Cevap
> Sistem Yetkilisi
Soru:

Sistemde kullanıcı yetkilendirilmesi nasıl olacak?

Cevap:

Sistem altyapısı Vergi Daireleri veya Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından
yapılan yetkilendirme üzerine kuruludur. Bakanlığımızca yetkilendirme
yapılmamaktadır. TCKN ve Vergi No ile yetkili kişiler beyan yapabilirler.

Plastik Poşetlere İlişkin Soru-Cevap
> Diğer Poşetler
Soru:

Plastik poşetler haricinde kalan (Kağıt, Karton, Tekstil vb malzemeden
imal) taşıma torbalarına/poşetlerine ücret uygulayan satış noktaları
için uygulama nasıl işleyecek?
Cevap:

Bakanlığımız tarafından sadece belirli plastik poşetlerin
ücretlendirilmesine yönelik düzenleme ve sınırlama getirilmiş olup
plastik poşetler haricinde kalan (kağıt, karton, tekstil vb. malzemeden
imal) taşıma torbalarına / poşetlerine uygulanan / uygulanacak olan
ücretler Satış Noktalarının kendi kararına bağlıdır.

Plastik Poşetlere İlişkin Soru-Cevap
> Defolu Poşet
Soru:

Alınan poşetlerde defolu ürün çıkarsa beyanı nasıl yapılacak?

Cevap:

Bunun kaydı işletmelerin mali kayıtlarında bulunmaktadır. Ancak, Stok
ve fire konusu mali hususlar olmakla beraber sistem beyan esaslı
işlemektedir. İade ve fireler alınan miktarda gösterilmeyebilir.

Plastik Poşetlere İlişkin Soru-Cevap
> Poşet Beyanı
Soru:

Poşet kullanmayanlar ya da bir ay satıp diğer ay satış yapmayan
firmalar boş da olsa her ay düzenli beyan yapacak mı?
Cevap:

Güncel uygulamamız plastik poşet kullanan (satış olmasa dahil) satış
noktalarının tamamını kapsamaktadır. Kapsamda kalan tüm satış
noktalarının beyanlarını (boş olabilir) vermeleri gerekmektedir.

Plastik Poşetlere İlişkin Soru-Cevap
> Poşet Beyanı
Soru:

Faturasız alınan poşetler ya da stokta hala bulunan elde kalan
poşetlerin beyanları nasıl olacak?
Cevap:

Stok/devir malzeme olarak tanımlanarak ve kendi VKN/TCKN ile kayıt
oluşturulabilir.

Plastik Poşetlere İlişkin Soru-Cevap
> Poşetten Elde Edilen Kar
Soru:

Plastik poşetleri 25 kuruştan fazla fiyata satan satış noktaları için
uygulama nasıl işleyecek?
Cevap:

Belirlenen taban ücret 25 kuruş olup satışların bu fiyattan yapılması
esastır. Ancak, Bakanlığımızca plastik poşetlerin ücretlendirilmesine
yönelik olarak belirlenmiş bir tavan ücret sınırı bulunmamaktadır.
Plastik poşetleri 25 kuruştan fazla fiyata satan satış noktaları
tarafından plastik poşete ilişkin zorunlu giderler haricinde kalan kısmın
tamamı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne
yatırılacaktır.

Plastik Poşetlere İlişkin Soru-Cevap
> Poşetten Elde Edilen Kar
Örnek Durum-1
Satış belgesinde 1 adet Plastik poşet için 25 kuruş yansıtan ve bu
plastik poşet için zorunlu giderler toplamının 8 kuruş olduğunu
belgeleyen satış noktası:
Zorunlu Gider
= 8 kuruş
17
Geri Kazanım Katılım Payı
= 15 kuruş
kuruş
Elde edilen Ek Gelir
= 2 kuruş
Tahsilat
= 25 kuruş

Bakanlık
Hesabına

Plastik Poşetlere İlişkin Soru-Cevap
> Poşetten Elde Edilen Kar
Örnek Durum-2
Satış belgesinde 1 adet Plastik Poşet için 1 Lira (100 Kuruş) yansıtan ve
bu plastik poşet için zorunlu giderler toplamının 10 kuruş olduğunu
belgeleyen satış noktası:
Zorunlu Gider
= 10 kuruş
90
Geri Kazanım Katılım Payı
= 15 kuruş
kuruş
Elde edilen Ek Gelir
= 75 kuruş
Tahsilat
= 1 lira

Bakanlık
Hesabına
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Plastik Poşetler için Sıkça Sorulan Sorular
https://sss.csb.gov.tr/anasayfa?uygulamaid=109

İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü : 0 (232) 404 0181
Çevre Yönetim ve Denetim Şube Müdürlüğü
Kemal KILIÇ (şube müdürü)

: 2475

Leman EROL (mühendis)

: 2452

Bahadır OĞUZ (mühendis)

: 2448

