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Konu : Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine
İlişkin Usul ve Esaslar Hk.

 

DAĞITIM YERLERİNE
 

İlgi : 22.12.2020 tarihli ve 274510 sayılı Bakanlık Oluru ile yürürlüğe giren Plastik Poşetlerin
Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Genelge.

 
20.12.2018 tarihli ve 30621 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ''Çevre Kanunu

ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun''  ile  taşıma amaçlı kullanılan plastik alışveriş
poşetlerinin ücretlendirilmesi hükme bağlanmış olup bu husus 2872 sayılı Çevre Kanunu Ek Madde 13'te
düzenlenmiştir.

Çevrenin korunması, kaynak verimliliğinin sağlanması ve plastik poşet kullanımının azaltılması
için plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin hususları düzenleyen ilgide kayıtlı genelge 22.12.2020
tarihinde güncellenmiştir.

Yapılan  son  değişikliklerle  beraber  Ücrete tabi plastik poşetlerin bir yüzeyinde sadece
Bakanlıkça belirlenen çevreci slogan ve sıfır atık logosu bulunur, diğer yüzeylerinde ise satış
noktalarının marka ve logolar bulunabilir. Slogan ve logo Bakanlık web sayfasından temin edilen

  ile haliyle veya poşet rengine bağlı olarak görünür olması şartıyla tek renk kullanılır ibaresi Açıkta
satılan gıdaların (ekmek, sebze, meyve, peynir, zeytin, hayvansal gıda gibi) hijyenini sağlamak için
satış noktalarında usul ve esaslarda belirlenen özelliklerdeki plastik poşetlerin yanı sıra kağıt/karton
türevi torbalarda bulundurmak ve kağıt/karton türevi talep eden müşterilerin taleplerini karşılamak

 hükümleri eklenmiştir.zorundadır
Ayrıca plastik poşetlerin ücretlendirilmesine  ilişkin usul ve esasların 5  inci maddesinin onuncu

fıkrasında  yapılan  değişikliğe  uygun  olarak  plastik poşetlerin 01/07/2021 tarihinden itibaren satışa
sunulacak ve 01/01/2022 tarihinden itibaren bu şartları sağlamayan plastik poşetlerin satışına izin
verilmeyecektir.

Plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin Müdürlükçe yapılacak olan denetimlerde 2872 sayılı
Çevre Kanunu kapsamında    ve      karşılaşılmaması  adına idari para cezası diğer müeyyidelerle Plastik
Poşetlerin Ücretlendirilmesi ilişkin Usul ve Esaslarda belirtilen tüm hususlara tam uyum
sağlanması gerekmekte olup ilgili genelge yazımız ekinde gönderilmektedir.

Bu  bağlamda    Bakanlığımız  internet  adresinden  plastikhttps://cygm.csb.gov.tr/genelgeler-i-442
poşetlerin  ücretlendirilmesine  ilişkin  usul  ve  esaslara,  logo  ve  çevreci  slogana  da 
https://cygm.csb.gov.tr/plastik-posetlerde-sifir-atik-logosu-ve-cevreci-slogan-kullanimina-iliskin-duyuru-duyuru-412399
Bakanlığımız link adreslerinden ulaşılabilmektedir.

Konunun  önemine  binaen  Odanıza  kayıtlı  toptan  ve/veya  perakende  olarak  mal,  ürün  satışını
yapan mağaza, market vb. satış yerlerine genelge hakkındaki duyuruların resmi kanallar  ile yapılması,
varsa internet servis sağlayıcılarınız ile de duyurulması ve sektör temsilcilerine bilgi verildiğine dair İl
Müdürlüğümüze de resmi yazı ile bildirilmesi hususunda;
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İzzet YILMAZ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü V.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
 

 

Ek: Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Genelge (6 Sayfa)
 

Dağıtım:

Tokat Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanlığına
Tokat Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği
Başkanlığına
Erbaa Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanlığına
Turhal Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanlığına
Zile Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanlığına
Niksar Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanlığına
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