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TitrOEsilıli. (0lllÖDtR^TlON 0Es TÜRKlsçı]aN HANDırtıl§ 0N0 (LtlilGiııırRBr§, ao fioiRAlüoıı Dlr 
^İİü§Aıts 

n 0Es cOMııtictıTs 0t luROUlE

,,, i] |opli İ lıilrl!9|ilj, irı,Nus ı:ınbasi ,.*o, .+ , 06(i80 BA(^NI iKl.^R l ANK^RA
]-ELl l).] l2 .ıl§ j2 69 - 70 - 7] - 72 , I'AKS: 0] 1] 125 75 ]6
e-posu: ınfoaa]ıosı.oİg.lr. E]eklronik ağ: w§lı.lesk ürl g,n

ı).lnıltl br]_si tçin ınibıı:

liiIiııdiği iizcıc. Ç'cırc l',ıııı.ıııı ıc l]:ızı Kııııınlıı,ılı I)cğişiklik Yıpılıııasıııa lJıir J(ıııııiııııı
)ailijliiiğc !irıııcsir,lc. l (.lcık ]()]9 tııilıinclcn jlilıarcıı ]ııı.,ııak]iıı,ın ı,uı,inıli _ı,ıincliııi ıc plıııilı
1ıııŞı|luıılı:n liıı'nakjaııan ccr. rc LiıliIiğiııiıı ijıılcıııııcsj ııııcı1,1a plasıili pOşt,llcıiIr si!l1s t ] (T |i 1 ı ] l i ] | ı | ] ( ı ı |

(loptaı] vcl'!e}'a peıaken<le olarak n,ıal. iiıi]ı satışlnı r,ıpaı ııaıaza. ıı,ıaıkeü ve ben7cri sıtış yeılcı,i)
],ullıılıcı_ıı \'a\iı li]lielici\t i]ciaıi lrıısıiıiı ıcıilcı,t_ği l]i |]]2()lli ıııilıli ie iI_j sırı|ı ,..:cıııiuçtııiz r
lciki latllrlı7ı ülıı\ (ırti lı1|!i|İLl

l]u ]iıı.saııırlı. plısıil, 1ıiısı:ılcıiıı sılı,.ı. §çlun,. gtı.i lıazıııııııı lııılılıııı 1ı;ı1 ı tah:,ı|i iJe lıir.]]|,tt
:'l,' ı., ., ,.,ı'. '.,,l.ııelİıı ı,. lı.L: ,,.,,.,ıı,ı iit,ıcı l'l:ı.ıir ",,.eIlcıııı L tJ(tl(::L] -: 11..|11, ]||.', 1; ı ..1

i'c [,sıısIlı' ('c\ lc !C Şciüilci]ili IJakıııllğıncı lıızıılalıırlıL 25i l]l]1)llt l.aıih ıo 6(l7.!5.17:- 1-15.1)l ]ljllı(,
ıır,ılı lJıkaıı Olurtı i]e 21,]12,1]()l8 ıırilıiıi]c l}alıaılı]i ııçb sı1llsıncla ılur,uı.ulııııısıııı.,

Piııtili ptışellerin i]c],elLi 0liirıli sıılışı, f'ııali_ıct 1iiıil ü]ç ()lu.siü,,ılsııı ıırıkı;ıı !ıılı]ır tlit Ji]l]il
()]ıniık ıi7clc. iSlisıaSIZ 1i]ıl] S..ülı1 l10klıl!ılıül(lit (ıeIslil_ ,i_r,ııneıL_ çlcLıl.ıııik. ııdı ic 1ıcnzel ]) i,'ll]i)]9
txıihiırdcıı itibaıeıı geıçekleştiıi]cceli ve pIasiik pı-işetleı,e ıır,gıılınacali as.gııi i]cıct_ adet başlı]a !cıqilcı
lllhil 25 lıııı,uş olacal<tır Salış nı,ıktılaıı bıı iicrct ıçerisiı,ıdeıı l5 kııruşıı.'Ccı,i I(azııııııı Kaıılıııı Pa_rı'

olaıık Bıkan]ıli Merkez Saı,nıııı]ık ]\{iidiiıliiğij hesa[ıına yatıı,aeaktır.

l]ı ıısııl vc esıılıı,ı gJı,e, liıı]]aıını aIınları ve ıııalzeıııe özellıklcri [ıakıırıındıı;

-I]kııek. se[-ıze. ııeyve, pel,nir, zel,tiı, lıavı,ansal gıda gibi açık satıiaıı gıda)aı,ın hi,j1,,enini sağlınıık içiıı
ktıliaııılaı,ı, çifi kar kalınlığı l5 ııiltroı ve a]tııda olaı,500x]50 ıııın (köı,iik liılııılığı re s|rp rızlüı|lıut
dahi]) cbadındı ](i]çtjk saplı/sapslz Poşetlel.

-Plastik içeıen ıııalzeıneleı,deı. cltıkıııııı]ı r,el,a dııkııınasız nıü]l01]aılı iircli]elı. tcl(slil iiı-iiıi ç0l,
ku llıııııı lık poşelleı,.

-Cın]ı sı;çul lıılvan saıışıı,ıcla iiııllanılaı sıpsız poşetlcı"

-Ytıııırı.ıltı ı,e/ı,eya |ıeıızcr ıolıııııılıı biılrilerin satışında I<ııllınılan sapsız poşetIer,

-Sııdece hiznıet ı,eıilen fakat liı,ijn sıtışı gcrçclıleışl irnı eye n yeı,leı,de krıllanıcıl,a veyı tLiketicil,e vcıiicn
poşetlcı-, (lruıu teffizlene, lostra Yc beızeı,i),

-Kaıgo 1-ıtışeIleri,

-Ci]nrltikSilZ ılağazadirıl alıılın i]ltiıler içiı iİgili ıIeYZtlatı geleği klıllanılnı:ısı zçiırııılıı t,,]ııı özcI

poŞetlel.

kıısııııı ılı§ındadır ve iicrcllcıdirııeve tııbi t|eğildir.

Plastik poşctIeı. ırıcsaieli sııtışlaı, da dahil tıln,ıak iizeıe satış nolitılırııdt,ı kıllırnıcı1.,a vcl,a

1iikelici},e i]glelsiz ıljılli11 edilcnıelece[, ljcİetsiZ fa]|l1iıilıe iırıkalı veı,cçek heıhangi bir plotılo5)'(ll]a !cyı
hiı.ııp:ıt]!,ı\ 4, lılıil e,lilcınrı.c.kıiı.

Plasıik pi.ışetlerc ur-gıılaııaca)i tıban i]crct, her yıl piyasa koşrılları r,c ilgili sekıi,ı'
teııısilcilerinden olıışan Anıbılıj Kiııııisıonrıırı"ıır öıerisi dikkate alınıi,ık Balianlık taıaİııilaıı
Lıclirlenecek ve lakip crleı,ı yıl boyuı,ıca geçeı,liliğini koıııyacaktır. Plıstik ırrı§etlcr için lJııkınlılıt:ı
belirıcıctı ırsgırri lı\,a1 ıııIift|siniı ıltllıdı ıicrcl uygulanaınayacıktür.



SatlŞ llokla]arı. ÇiR kıı kalııılığı l5 ııikron ve altıırIa o]an plastik poşelle ri açıksaıılaıgıilalııııı
hijıenini sağlanıali dışınclı kııllaııcıya ı,eıa tiikeıjcive i]cfet]i ve),a Licretsiz olaıak sağliıya ııı ayaİa l<t ı r.

l)lastilı poşetle qöııdetiıı'li sağlaıan ıızaklaı sal]şlaI.ja alteInalil ıışııııa eliipıııııı kııllanıııı
seÇeneği ıiikelicil,e stınıı[acaklır. -l-i]keıici taıafıırlaİ pİastik poşet seçeııeii terciJı eıji]nlesi lııliııtle
pOşetlelin satışı zorıınItıdıır.

.. SatlŞı.labi Plastik poŞetİeıiıı.birinı siıtış bedeljnin, plastik poşetin ztırunlıı girleılcıiııiıı {poşcın'ıalileti^ veı'giler ve l(anııı'ıııl'l eklj (l) sa-vj]ı Iistesiıde beiirtilen geı:i kazaıııı kalılııı] pr..,,n,n ,nlrİr,,İ,l
{zÇltrylg c-ılnıasl }a]indc. aı'adaki 1aık ge_liı o]arak kabı{.edilecektİr, Kaı,ıı.ınııı.ı l8 inci nıaıljdesinin ik]nci
fılirası gcıcği plasıik piışetleı,in satlşündi]ü] e]de edilen geliiıakanlık Merkez Sa,yınanlık },lildiilIii,lii
lıcsıl,ıına yatırılacaklıı,.

. Ücrellcııİirmeyc tabi rıl:ın p|ıstili prışctlerin sılış ıol(talar!n(i a lll/2a|9 taı.ihi iıilıııiltelıırkodlu ıılırak sıııuİnıası ıe pl.ısıiL poşct sıtı§ının vapı|ılığı işlenılcrı: ıit |ıtlgeleırle sııış hılcıııilc ııclediıiı gösleı'iInıtsi zoı'ıııılu<lıır. Ancık, satüş noktaları, stolrlırııda Lıulıııan bırkoılsıız
1ılıstik Jıoşetleı.in satışıni 31lJ/20I9 tıı.ihine katlır ge ıçekltştire bileceiileı,rlir.

SıllŞ noktİiıırı, slrtlııılı plıstili pOşcİlcIf ilişliin. a(lct vc fiya( lıilgisiıi sıtış lıclgıleıiııic
giiste ı'cbiİnıck iÇiıı gerekli ııllyııpı çalışırııtırını 3t/J/20l9 tıfihiıc kır(lar ııııır ırı lır ıca klı-ırl ı ı.

Bakanlık ve il nliidüıliikleri 1ılastilı ptışet iircliçileri ve sattş ü]oktalaı|ııın brı Lisııl vc I]sııs]ıııiı
tanlı'ılı_ Lıjldirin'ı ve be_r'an]alıııyılııııiılarıııı sağlaı,ııak için çevrin,ıiçi pıogı,anıı hızıı.lzıl,aca]t ı,e kııllanıııı
stııac;rktır,

:\r'ı'ıcı, il MiidiiıIiik le ıi. iiı,ctici]er ve 5at!ş lloI(ıalarlılIıl Bilgi Sistenıinc kıvıtlarını r,alıııık.
LıeYın ;'i,iiıiiııliiliiklçrini r'ç' ı,ıpılaıı bevantarını izlenlcl(, k..rntıoI elırıelı. tieneıleıİıeİ ıç
dcğcrlend irnek lc Bakaı lıklı Lı ir lik te 1,cıkiiidiı.

SallŞ l]olitaIalı. Aıllbıliüi At]lilalıİın Kol]troli] Ytinclırrel;ği kapsanıııda Iiılaıl ,-ı]lri]ıııli.iliilile ıı
siıl<lı kaln,ıak koşuIıı ile ]rIasıik poset kıılliııııııııııııı azallılııısı aıııacıyla:

- i/l./20l9 tarilıindeı itibareıı plastik poşet]eıi üçü,etsj7 r,ermenıekle ve tahsiI erlileı iicı.eılcri sıtış
belgeleriude adet bazlı gösleı,!nekle,

- Çei,reııin lıOrıııııııası ııaksac}ıyla plastik poşetlerin satışıııa ilişliiı.ı tiikctiçii,i bilinçlencliııııe aı:ıaçIı
ı,ızılı. [,ıasılıgiiıse] n]ateryal l< ıı l li,ı n ırı ı lı la.

- Bil9i Sisıenıine lıı.-ıt tılıııa]i. geıekli be!aıılaII bil9i ı,e tıelgeieıi iIe l:ıiı]ikle lıu sisteııc rillilcııck]e.
- Plaslik poŞct satıŞı ı]]iktarı bcyirııııı isliııırieıı |ıcsapiaııacılt geı,i kazııııın liılılılı pa\ı üLıtaü,iı]ı
Bıkıılıli \,1eı,kez Sayııaıılıli MiidiiıliiğLi lıcsııbıı,ıa ıktaıııriı|<lı.

- Plıstik poşetleı yerinc coIi ku]lanınilıli laşııııir ekipnanıııı aiternatilo]arirk ıL]l(eticive sLınnııklıı.

!,iil(i]nl]iid i] ller.

Diğeı taraftan:

Üı,eticileııithalalçılıı, larıfındın ,yapılacak [,ıerıı,ılaı,cla: plastik poşctin 8deı_ xğıilık. l(a ıı|lli.
btıvut. aıııbaJaj ınalzen,]esi ciısi, liıııra Lıazıııcla yıııt içiıde vevı vtırt d]şındı l<iı,ıe ıaıılclığı reı ılıçalıııı

Salış ıoklalafı tarai'ınriaıı 1apıiacak be1.,anlarılı: temiıı edi]eı lirnıa bilgisi (ı,uı1 içi vc 1.ııı,ı rlışı).
te]nin edileıT p]astik po§eı adedi, ağır)ığı. l<aIınlığı, satılan plastiI( poşel adcdi r,c birinı t'iıı:ı ıcı
a ]tca kl ı ı,.

Salış ıı0l(talart. plastik poşetletin saıışıııın gerçekleşıiği aya ait lıcyaı,ıı. takip edeıı ılııı biıi iıe
on [-ıcşi ırasında iJilgi Sisıen,ıi iizeriııcleıı 1apacal<tır.

Salış ııOktısı taııl'ııırlıın ,,-alıılıı Lıc_ı,anlaıa isıiıııdeıı ödenççek gcri l(azaüıüııı kılılı]ı-ı pı\ıtt]lıııı
B iIqi Sistcııindc hesıplıııacakt ıı,.



SalıŞ nOktası taiafiııdan Biigi Sistcmine lıcyan edilen geri kazanıın kalılııı pa_rı. lıcrıı
diiıeıııiııi takip eden ikiıci ayın solı güniine katlar Çevre Ye Şıhiicilik IJa]ıaıjığı ]ı4çıkci iavııııııilül
Miidi]rliiğii hesabına vatıı.ılacaktır.

Çcr,re Kaııııııu'ntııı Ek ] l inci ınaddesi gereii. katılııı pal,ınııı beyan cdiln.ıe<liğinin ı,c),ı elisil,
be.ı,an ediİdiğıniı tesPiıi lıaliıde, bcl,aiı eclilııeyen veya eksik be_vaı edilen katılını pavıııın biı a_r,içiııı]e
ödenmesi gerekıiği iigiliy'e tebliğ;.iilO.ektir. Sllıeİıır]e be,vaıı ediln,ıeyen vel,a'eİsik ı.,.1",İ 

",ı;ü.nkatllını payınıı beyan ediİnıesi giıcl<en so,ı giindeı öcleıııİiği laı,ihe kaclar geçtn süle içiıı 6l|l_i sıvılı
Aııııııc Alu.'aklırıııııı TıIı:iI I ,ıılii ll.ıkl.ııı.lıı liııı.ııı'tııı 5l iİıcı ına,ldc,,iıre ]i.r. lıc.,r.pl.ııı.,.ı,ı.._c".l.ıı,.
zaıııını oranında f'aiz ııl'gıılanacaklır. Sijresinde ödennıcyen kaıı|ııı pı1 ı Bııkınlıiııı hılJiı.iııı iize ıııe
ilgili vcrgi claiı'esince 6l83 sayılıAııııııt' Alıeakl.ıı,ııı,,ı 1,1h;i] L.|sıılil i-la]ikınıla Kınİın hiiliilıılcriııc giıı.c
Iık;Iı \ C lı||sil edileccLı jr

Bakuünlı1( laral!ndan Lııı L]sıı] ve Esaslar liapsauııııcla 1.apılacaii izleııe. koııtı.oller ve./ı eı.ı,lcııııiııııcı :ır:ı)ıı].la.

-.Bildirjnı ve Lıel'an viikiiııl|iliiğiini] zalllalrlndi] Ve,]\,e},iı tan] oIİIak Yeline gclir]necliği ıcslıi1 erlilenleıc
lı,,ı'ıııı'ıııı '0 ,ci ıı, t İ<jcsııı ıı ı,:ıI,çıı,li lıi.].ıııiı ,ır.ıııııc:ı h 0ıın li 1.k I jIi|ı|,

- Ccıi ]iaa,iııııl'ı l<alılını pa5,ını 0,dcıııc,dıği tcslıit ediJenicre Kaı,ııııı'uıı 20 ııci ıııariılesiniı (z) heıııli lıiikııııı
u\aıınta geli kazanını kalılını pli}I ttııafıllın %20 lıızlası.

- Plıısıik PoŞetIeıi iicı'etsiz ı,eicliği, p1-oı]]0s\ona ve,'veya kaıııpaıı1.,a\,ır labi tLıttLığ!] lcspit edileıı saıış
ırokıa]ııııra Kaııuır'rııı 20 nci ınaıldesinin (bb) bendi hijknıil ııvarıııça clepo alaııı hariç liiıpılı sılış
irIaııııııı iıeı,ıııetı,e]iaresi içiıı ]0 Tiilk Lilası,

idıri para cczası Lıı, gıtlaıacakttr.

l]tı Usul ve Esa-slaı kapsaınıııcla yalıılacak bildirinı ıe beyanItırcia yaıılış ı,e vaııılııcı Lıcvaııdı
bıılııııaıl]ar hakkınclı 2872 sıyılı Çevıc I(aıııııı'ııııuıı 26 ıcı ınarldesi cloğrıılüıısııntlı islcııı 1tsıs
ed i]ccektiı.

Bilgileıinizi ve P]aslik Poşetleıiıı tçiet]eııt]irilıııtsiııc llişkin Ustıl ı,e !ıssılaiııı liıiziikle
iıceleıeı'elı bağlı orIalaıııız aı,acılığıylı ilgili csııafı,e sanatkarlıra duvuru]mısı lionıısunda gcı,cğiııi ıicı
edcıiz.

Naci SULKAl-;\R
GENEL Sltr.Klt[,f Ett

\,l BL']1LiAN AKSı\K
{_;I-NEL- BAŞKi\N VliK İi.İ

Lj 1( LEl{:
Ek-] I]ıkan Olıırıı ve Plastik l'oşeıleı,in [lcı,cıleı,ıdiı,ilırıcsiııe İlişkiü L]sLıl \ic Esaslar
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r,]]:]Vttli Vi"i Ş]:l liRC11,1l( B^KAN] ,tĞl
!)evl c Yiiııel i ı ı.l i Cicııcl M iicl ıliı,l iiğ ii

Sar]ı,. 66'145ll] 5- t 45.()7, )L|5'./ (..(r.

](onıı: l)laslik l)oşel}eıiı İjcıct]eıcijı.i]nıesinc
Ilişkiıı tJsııl \/e Dsas]ar

:|, 
1,1 .|,;,l20ı |i

ijAl(ı\Nj-1l( MAI(AMlNA

29'l1,20l8 tarihiıclc ka_Lı_ı-ıl crli]ı:ıı. l0, 12,201B taı,ihli ve 3062l sayılı [lesırıi (jazcüctIıı
İ'],İ..]]],l;]']l]']l' 

1'ü iiı lıiğr' giıcıı "Çcvı'e ru,,r,,,, .u,lr) 'Ü,,urıu,.ın 
l)cğişiklik \,ıl.ıılırıısıııı Daiı

,).',,' l l]:.'::']}ı 
aııılÇlı ltt llınılaıı Plastik.alışvcı,iş poşeIlcf]ııitı ıicı,ctleıcliıılıııcsi ]ıiikıııı: lıığlannııs

ıı.ı:ıc l}tıltııılıkçrı olıı,llıııııltıt.tılr ko,ı.ıi,r,on 
",,.r,r,İlİ'İ;';;;;;; lcrıir ı,c heı. vıl için gıincallaniı. l}ıı

Bıınııııİa bil']jitte, »lasıik.l,ÇŞ9u91 içiı gcı,i kaza,,,ıİ,, kuı,ü,n, payı. lıeyaııı ı,c talısilinc ilişlıiıı
'"'",'..;:,;::]:Tl]i]'":,: D], v.,iı. ı ı'i,,,ı"',;"];il ii;;;,;; ıisıesiıiilc titizenJeıınıişıiıl,(ü A:ııJ\,1,1lll]tli,. ÇaV|Ul]ll h(llt||]|)ı:l.ı knl,ı,ıı|: vcı iı,llj.iğiııilı s;.!l,ı,llııası ,a ,,l ,a,,,. ;,,,ş.'Lıı]lıııııııııııııı;ızı]üı]ıııtısı ııııcıyliı pJastil< 1ıtışcllcİjı, ı'.,]",l.rİll.;lrasi, satışt, [ıc1,;ıııı, geı.i l<azaııııııli;ıtllıın 1ıaYı talısili ile L'ıiılikıc ızleııi:, üionıioJ ," ı",,",;,,.i,r"-İİişl,ı,ı l.ııısıısları ilişkiıı ıısııl vc csiıs]iııııı13ıl<anlı Jtça bcl i ı,Icnnıcsi geı,el<nıekLecliı..

13iı ÇcıÇeVeric lrazıı']aııan ve.cl<le sıını-ılaıı "Pla.stiI< I)ı,ışcllcı.in ücl.eIlencliı,ilııcjj inc ilişl(iıl USL]lvc J]sısJaı,"ııı ytiıliıltiğe koırıı]n.ıası iııısıısııırıı O]tı, ']aıınıza-aı)lcleıjn-ı.

Sctıahaıu ı DÖK,VlE(]l
Genel lvltidıiı V.

Lj şIe aı,z e I]İ]
l2üJ

Dı . Mchıı t Ljün i]1 ].l itt l)lNA I{
Ba ka ı,ı arrlıı,ııcısı

gtlrl giiı

l'ı o

o

lı]i
l)laslil< l)oşcıleı,iıi İjcı"cllcnc]jı.i]nıcsiııe İlışkiıı LJsııl vc EsasIaı.(.5 Sıylıı)

].l lj ..! (]l.s.]l ]c]]i]il]ıkı|] i!i(rljs0] k0]) |l
]}iigi içi,ı] ('c!rc Y(lll.ti ıi 6cıel Mlnlljlli ı']r]

lclcliİr N.1.1l2)n ı| l0 00

r]]5] lı ji(|ııl lv]il1 l]sklr.]];] 

'
)ivJel \'!, ıj (] t" N,) 27,\ (



l>l,^sj'İ'iİ( l'()Ş,.l,[,Il{iN {ıt--ıı,lı,ı,ı.,ııııllıiRİl,ıvııısiıı,lı İLiŞü(iN IJsl jl,Vı] iıs^§;İ,Aİ{

ııiıriıvci nöı,üruı
Anı ı1:, l(apsıı ın, I}ıyı ııılr, .l.ııı 

ı ıır lı ı
A ııı aç
]\'I^DDlı l - (ı) lı.. l-]sıll ve 'l]sa,sJal'ı]'] 

aı,]ıiıcı. çcı,ı,cı,ıin lıcıı.ıııııııası, Iiayiıal< r,e ı,iıııliliğııiıı
;:İi:iliHl]]§ilı 

pcıŞcı kııllanınıınııı azaJtılıııası içiı plasıik 1ıoşellcı.iı ılicı.cılcnıJiriIıııeş_iııe ilişlrin

]VlADı)l, 2 - (]) B.ı Usı"ıl ve Esaslaı, plastik poşclieı,in saıışı. bcyaıı, gcı,i l<;ızaııııı kaıılıııı 1ıal,ıııhsıIi ilc lıiı,likıe izleıııc, kOnlı,ol ve cleıietiıııiııe i]]ş]tın ıtiıı htısııs]aıı iralısaı,
i2) Kııl lanını aiaılıı.ı vc iııa Jzenıe özel l ikleıi bal<ııııı nclaıı,ı) lii<ıı'ıek, ,se['ıze, ıııcl'vÇ, PeYııiı, zeyıin, lıayvaıısıi gıtlı gibi açıIr satıIaıı gıcl;ı)aı,ııı hijyeniııısığllınlak iÇiıı kııllanllan, cifi kaı kaJııılığ; 15 ılil<lrın,,. ııi,nıo olan,.500x]50 ılııl (J<öııil< ltılınllğıvc sap ıızııırlıığtı ilahi1) e[ıadınclaıı l<iiçiik salıiı/salısız poşctJcı,
lı) Plasıilt içcı'elı ı'ııaizeıııcleı'clen, ıltıliı,:ııaj'ı ,"jo dnı,rn,,o.,, üııe1ollaI]a i]ı,Otileır, ıcksi]] i]ıi]ıtiçok lt ııilaıı ın ı iı k poşctlei.,
c) Caıılı siıcııl lıavvan satışın<la kııllaııılaıı sapslz ]]oşct]eı.
ç) Yıııırı'ılıı r,e/ı'eya beıızer tolıııınltı bitkileıii, ,^t,ş,,,,,in ]<ııllaııılaı sapsız pöşe{leı,ıl) Sadccc hizlnet vel'i]eıı iakat ıiı'tin saıişı gcı,çekleştiı,nıeycn ycrieıcie l<ı:iIaıııcıya ,cyaüıikeliciyo vcrilcıı pcışctleı., (I<ııı.ıı te:ı.ı iziıııııc, ]usı,.a ,t, İıcıızeri),
e) I(aıgo poşetleti,

l) Ci]ınli]ksı]Z ırıağazaclaıı aIınııı tiı'iiııleı' için ilgili ılıe!7-tıi]|ı gcı.eği kııllaııılıııası ztıııın]ıı 0i;ııı
i)2cl l)oŞot]c]..

bıı [,1sııl ve l:]saslaı ın l<al-ıstııııı <lışıırrlaclıı vc iicı-otleıcliıı]ıçyu 1abi degil(iiı.,

l(ıılısanr

I)ı;,;ııııl<
l\4ı\l}l]i| 3 - (l) l}ıı lJsıı] r,c Esaslaı, 9/8/1

l8 iııci, 20 ııci, 26 ııcı, I]k i ] vc Ek ]3 iincıi n.ı

Gız-clc'dc yayınılaııaı.ıl< 1/j/20l8 ıarjlıincle
Y(inı:ııırcJıği'ıe diryaııılarak lıazi rlanı.ı ıştı ı.,

983 lıı ıhli ve 2872 sayılı (Jevı.e l(aııuıırınrıır l iiı]cii.
addelcıi ile 27lI2l2011 1aı,ih ve 3028j sayıJı l{csıııi
yilıiiıltiğe giıen Anıbalaj Atıklaunııı I(onııiılil

'{'ı ıı ıııı lıı ı.
IVl^l)DIl 4 - (l) t}u LJsıı] ve Esaslaı.ıı ııl,g ııla ıiıı.ı as ı ı-ıtiıı;
a) Aınbala] I(oııisYonu: YLiı'iitülen çalışı,ııılaı,ı ve rı;,g ıı la ıııa laı,ı değeıleııd iıııcli i]zcıc l}ı l<ıın ]ı]ı

üeıı-ısilcisinin başltanlığııida ilgili taı.aflaı.rlaıı olrışıiıı l<oı-ıı isyoıı.ı,
b) I)ıkanlık: Çevı,e vc Şehiı.ciiik lJal<aıılığını,
c) l}ilgl Sisııııi: Piastik poşeıleıe iiişkiıı bcyaı vc l,ıiiriiı,iıılcıiı geı,çcklcşlıı.iIeceği, bilgı ve

lıoigtJı:ıiıı srıııı,ılacağı L}al<anl:kça hcliı,ic:ıeıı çcvı,ın,ıiçi 1ı:.cıgı;ııı.ıllıı.rı gııı ııı la rı,
Ç) (ieı'i I<ızıılını l(;r1]llıı |)ayü: 2872, sayı|ı f]evıc i(aııınıınııı,ı ck l] incj ıııadrlesi gcı.cğinc:tı

I(aıııııırıır ckli (J) saYıiı ljste.sinde;'eı'alaiı. plastil< po.,sctlcı,için satış ııol<1tı]aıııırlaıı iılıııacak 1ıiıı,ı.
d) iİ i\4 ti(lti.lıijğii: Çcvı.e Ve Şehiıcililı il N4tidı.i1.1iik]cliIri,



e) i(aııı ıı; 28./2 sıl,ıh Çcvı.e l(aıııııırıııiı.
i\ J'l;ı:ü r Jr(li,.lj l']il(ıi|i[t

ıııııaı:ıl,Jıı.tcıııiıı cciilcıı sal;iı ,"r;İ];İ]lİlj];.İİllŞ.noklaıalı 
(la riikelicilcı,c ıııiıl vı:l,a iiıiiılci,i üiışııııı

i]) SaliŞ ııo]rtası; 'liıı:ıtaıı vç/l,ı3y1 pcı,alıı,ııclc olıı,ak ınal. illluıızeı,i siılış ycı,leıiııi, I't]n salıŞlllı YaPaıı iııağazı, ıı,ıııtct.,,tı

,,.,,.,İİl'J;İlİ';İİ'lll, Tİjlİ']i;'"talog, 
tciclbü1, i'aks, ıatlyrı, ıtılcvızyon, cıc]<iı.oıııJt 1ıosıı ıııi:ı;iı jı, kısa

ı,; u,|* l1,,,,i;,;;;*:;:]:;i:1,1]};:iiii]lli,J,i!j]l,],],i'il];,,,.,,,

ixiııci ııöıüıı
(ieııe| }lsıslıı; (Jiiı,cr,, Yetl<i r,ıı YiiItiinı lii ]iil<lcı,

(icııel csısIı ı
Nl^l)|)ll 5 - ( |) ü'l]k( gcııclincle 1ılasıjk 1ıoşet ]<ı.ıllanıııııııın, 1,ıllık kişi Lıaşıııa l<ıılJanılıııı ırlcciiııli/]]/?()]9'.]ltaılıı,ılO'ı.31ll'2l2l)25'ck,,,iuris"iu',,,r,"rrr..oşcl<ilcleızaJtıinıas] 

csasılı..(2) l'laslik PılŞetlcıin i]cl'elli olıtIıj( sıtışı. fhaliyct ti]ıi] ııc iıliıi,sa o]sıııı ıızal<1aıı sa|ışlır ıliı tlahiiiı]ırıılr tizı:ı'e' isüisnasız- {.iıl1 satll ııcıktalıııııtia 1tckııiJ, t,1 ,,r.r,ı,,.ı.ı.tn riı,, gıcJa ve beuzeı.i) llli20t91aı,j lıiııtIeıı iı ilıaı,eıı gcıçekleştiıi lccckı jı,

(j) l'lasıil< PoŞclleı, ıııesal'cli satıŞJaı,cla c]ahi] o]nıtık i]2eIe satış ıol<taiaı.ıııcltı lri_ılla;ııcı_v:ı vcvatiikcıiciYe ıicletsiz teılriıl eciiIeıııcz, i]cı,etsiz teırıiniııe i,,,ü.",,;;;;;l,;;;;;;;;;Ş;,l,İ:;:]}:;:;;i
k aıı 1,ıa ıyıya riıiıil eclileınez,

(']) J)lasıjk 1ıtıŞelJeıe ııYgı-ılaııacai< laba11 ıiOıet, lıcı, yıi 1ıi5,asa kıışııllaı,ı ı,tı i{gili sekırıııclıısilcl]eıiıırlcı tılıışaıl Aııılıalaj l(oııisyi,ıııııı-ııın tjıçıisi itikkaıc alınaıal< lJakanlıl< ıaıa],ıııj;ı;ılıcjjılelıiı vc lakip ctlen yıl [ıoytııcı geçcı,Jiliğini l<oı.ııı. l.iıı 1ılasıik poşcıle;,için B;ıltiinllJrça lıelil.]eııeııasgıı,i |ilıx1 laıı f'esiııiıı :ıltııcla Ljcı.et tıygulaıııııııaz-.
(-5) SatıŞ ıroktıılaı'l, Çitı kat lcalınIığı l5 ııiltroıı ve aitıncia olan piasıil< 1ıoşelleı.i açılt satılang,ıClallıın Lıİİyeıİı'iİ sağlııııal< dışıucla l<ullaı.ıicıya ve)]ı tail(eliciye ticıelii yeya iicıclsiz olaıaj(sağJayaı-ıı;ız,

i6) l'lıstik PrlŞcıİe giiıııleı'iııi sığlanaı ıızaktan sılışiaı,<iıı altcı,natif taşın-ıa cj<l1ıiıaı.ıı l<rıl]iııııiııScÇcncği üiil(clıciye srııırıltlı: -[ıi]<etici 
laıa{lnclan 1ılasrilı ]]oŞOi seçclıeğl tc:.cih ctliln]esi lıiılıılcle

])oşc(lcIiı sııtişı zoıı,ııılıııiııı:
(7) SaııŞa ıabi Plasıik PoŞetleıiıi tıiriıı sııış Lıer]eliııiı, plasıik poşetiıı zcıı.ıınJu gicleı-lcııniıı (poşel

ına liYeti, veıgileı ve l(anıı»ıın el<ii(l) sıyılı Jistcsiııde iıeIiııileı geı,i kazııııııır kalılrı; payiıı,lr tol]lanrı)ı,ızcıiııılc olııası lıaliı-itlc. aıarlaki liıık gcliı o1aı,ali lıaLıtı] cc]iliı. ](aııııı,ıı.ın ]8 iııcj ıııclclcsiniıı ıkjııcj
İ)l<ıısı geı'eğı plasıik poşetlerilı salışlııtltıı,ı cltlc cc]jlen geİıı.Baltınlık Mcrltez Saynlanlıl( \4t](ll:jü]i]ğii
Jıe.sa[ııııa yal ] ı,ı J ıI vc Lıiitçcye geli ı l<al,c]ç,1111,,

(8) [ Icıetleıldiıı]cyc üabi olaıı plastık 1ıoşctleı,iı] sl]1ış l1ol(tala1,Iı.] tla IlIlZ01() taı,ihi itjlıaı.ıyJc
biııLtodlu o |ı ı,al< stıı-ııı]ıı-ıiısı zoı.ı-ıı.ı lı"ıciııı..

(9) Attl( aZaitı!ılııl: clestek]erııe]< ırıal<saclıyla, satlşa tabi plastik poşetlel.in kalitç]eii lıııltılııınclaıl
iyileşt iı; lnıelcıi esasııı.,
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Ual<ıııIığın vc il ııriirliirliilclcriııin giit,cv vc 1,ctlrilcı,i
Mı\DDE 6 - (]) IJakan lı lı,

a) }}ıı LJstıl ve Esasi]iııjn ııygtılaırırıasıı.ıı yöııelik işbiıliğini vc ltooı,ciinas1,oııu.sağli]ıı.]al(la vc
geır:kl i ldaı,i tcrlbiı.leı.i al nıakla ycli«ıliıl iı.,

lı) l}iı l-sııl ve 1|sırslei. ilc getiı.iicı-i cIiizenleıııelcı. iiol1ıııl{ıısı.ınde J,al]]liıçi]l( izlı:ıııi.:. kıııı(ı'ol
ı,c,/vcya clr:ııeliıı,ı lııaliyctlcıini gcıçcl(l0ştiııncl(]e ),eL]tiliiliı..

c) Plas{ik PoŞctlcı'iı ]tıll]aı'ıııııının azal{tllnası ı,c ıalıoıiarınıasına ilişkın osaslaı,ı bcliılcı,.
ç) Aınlıılııj ki.ıııı is;ıoır ı-ıiı rı lrıplaı. r,e koıı.ıis1,6111111 ijııcı.ısini cliltkatc alaı.alt plaslik pcşct1(.]r.c

ı ıygıılaııacak taiıııı l'iyalı hcı. yıl [ıcl iılei.
d).l)lasliit POŞct L'ül'eticileıi ı,e sıı|ış ıı o lıtii laı,ı ıııı bıı [Jsııl vc Esasjaı(la taııınılı bilc]iı,iııı vtı

L;e1':ınlaı'ıııı 1'apııı;ıiııı,ıııı sağlaıııalt için ceı,iinıiçi ])IogIallıı 
,]azıtlı]I \rc 1rıılla;ıııııiı sunaı..

(2) l] i\4Li(]aiıliilileı'ı, iiıeticileı i vc siııış ııııkl;ılaııııın lJilgı Sislcıııiııc l<ayıtlaı,ıııı yılıııı;ıl<. lıci,iııı
1'iiltıiıılıiliiklcıiııi vc yal:ıılan L-ıcyaııliıııııı izloıııck, ltonlı,ol elı]ıel(. (leı,]0t]Oüııclt ı,c ılı:ğeı]cııc]iı,ıııcklt:
]lı ltın]ık la tıiı,lil<te yelkilidiı.,

Uı,e tir:ilcı,in y iil< ü ıı lü|iil<leri
MAl}n]E 7 - (i) Anıbıleıi Alıklaıınün l(onlıo]il Yijııetnıcliği kalısaııııııtla kalıı yLilıtiınliiliiklcıi

sı]<|ı ka]ıııalı ltoşıılıı ilc ıiıeııciLer; i.iıetnıiş/itlıal cın,ıiş oldıklaı,ı sa|ışa 1abi ıiiı-ıı plısıilr p()şeıleüe i]işkiIr

olıı'ıli. l}ilgi Sislcniiıc l(av]t o]ıııal( \/c gcıc](li LıilgiIcı,i sisteıııe gıııııeklc 1.ıikıinılıildiiı.

Sıı tış ııı Itl ır lırı,ın ın yiil<iinı liiliiklcı,i
MADi)t B - (l) Saıış noIçtalaı ı, Aıı balaı j n tıklaı,Iırıır l(onııolti Yönetııeiiği l<al;sııınınrla i<ıiııı

yilktlnıliilıik'lcı,i sa]tlı kalıııak koşulı-ı ıle p)astik 1ıoşet lriıllanınıınııı azallı]lı]ası aıııacıylıı1
ı) l/1/20l9 taıihjııdcı] itilıaıen plaslilr poşctlcıi iicıeısiz vcıı:,ıeıı,ıcklc ı,c ıahsi] et]ileıı ijuı,tllcı i

sı1 ]ş İre jLlelcIiıdc aı]e1 lıazll gi)steı,nıcl<le,

b) (levıcniı l<oııııuı,ıası nıal<saılıyliı plasıik poşctleıin sa(ışına iIişliiıı liikcıicıyi 1ıiiiııçlcıidiııııe
ııııacl ı yiızı i ı, lıısı l ı gi,iı,sei nı a teı,yı l l<ı.ıI l:.ıııırıiılrlıı,

o) Bilgi Sisıenıiııe kayıt oJn,ıal«, geıcl<li beyaılaı,ı tıilgi ve [,ıelgcleri ilc [ıiı'lii<te 1ııı sistenıc

yill< lcıııekic,

ç) I)lastik ]]oŞct satışı nıiktal,ı beyaıııııa islinaden hes:ıplaııacal< gel,i Jrazanlııl ]tıılılııl,ı ı)ayı ltılalıl]1

iJaltınlılr N,leıl<ez Sa_ynıaıılılı Mlidi]ıltiğti lrcsabıııa al(ıaııııakla,
tl) I'lasıik |)oşct]oı ycıinc çok lrıllaııinıJıl< tışııııa cltil,ııııaııını altcınalil olaııji li]ketieiiç

sııııı,;ızık]a,

yiikiinıliidiiı,leı,,

Ililgi sisıtıııi rc bey:ııılıı,
MADDt 9 _ (l) ÜıeticiIeı/iıha latçı laı laı,aliırlaıı yapılaca1< beyanlaı,tlı: plastil< 1ıoşcı iıdccii.

aı.ııllğı, J<alınJık, bol,ııı, aııılıılaj nrrı]z_eıııcsi ciıısi, 1iı,lııa |ıazıırtla ylıı,1 içinıle veya ytıüldıŞ]ırda kiıüe

satı l(l1ğı yeı i] lın a l] d ır.

(2) Sıtış No]ıtalaı.ı lıı.afıırclın yapılacaIt beyanJaı,cla, tenriıı edi]eıı lirıııa bi}gisJ (yıııı içi vc

yıııtc]ı;ıı), 1euıin cdiieı,i p]astik poşet acledi, ağıılığı. kalınlik, satılan plaslik poŞet rıdecli ı,e l-ıiıinı İyalı

ycı alıı,ıaliclıı.
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ucı.cf ieııdirnı c
MAİ)DI l0 - ( l) 1l11201g ı,aı'ihinclen jtilıaicı geçeıli r:ılıııalr tizeıe ;ılastiir poşclIcıc

ıı1,11ıılaııacak asgaı.i ıicı-cı adel [:ıaşıııa veıgileı,clılıil ZS kııııışlıııı
(2)J)laslikPoŞctsılıŞ]nll]YOlrılclığ:işleınlcı,oait[ıel3.elexlesatışkaleınir;ea<lerliııin;li)sleıi|ıııı:si

vtı ;ııışul lcı,ıIc baı.koci kul Iın ı lıııası zoıı,ın]ııtlııı..

'iiıı.lı,'[)ılııliliuk 
vc'|.ahsilat işlcnılcri

lW^ l)l]l| 1l - (J) SatıŞ ıokta]ıı'ı. plasLil< poşerleıiıı salışınııı geıçckleşıiği ayı aiı bcyanı, lıki|)cdcıı ai,ııı lıiı.i ilc oıbcşi aı,asında lJilgi Sislenıi ıiizcı.inrlcı ya;ıaı,
(2) SatıŞ ıııı]tlası taı.ıtınclaıı yapıliııı LıcyaııIaıa isliııatlcıı iicicl,cccği geı,i ltazaıını lialılıııı lıayıtıılııı ll}ilgi Sislcııinrli: lıesalılaıııı.
(i) liıllıŞ ılolttısı taııflıırlaıı J3ill1ı Sistcı,ıinc lıeyaıı eclileı gcı.i l<az_aııın.ı ltat;lııı.ı 1ıayı, beyiııı

dijncıniııj takip cdcn ikiıoi ayın soıü gül]r.i].]e k;ıcliıı l]eıkıııılı]t Mcı.l<ez Sa),nıanIrli Miitl|iı.ltiğıii lıcsıbına
yalıı,ıiıı.

(ı}) l(aılıııııınrıı llk 1l inci nıacİcJesi gcıeği, kalılını payının beyan edilı-ıeciğinin vcva el<si]<
lıcYaıı cclildlğiı'ıiıı lesPiıi halinclc, lıcyan ctlilıııeycn vcyı eksik beyan ccliJeı katılııı pay;ııiıı lııı iı1,
iÇinrlc i)<|cıııııcsi gcıelıliği i]giliye üct)]iğ ec{iliı._ ijiiı.csinclc Lıeyan eclilı.ı.ıcyeıı 1ı9lın çilıi11 Lıcyıııı ctiiJeıı
Jiıtılıııl 1111'111111 |ıcyan cıiilııesi gcrclteı sclll ııtintlcn iiılcllıliğı 1ıl,ilıc lraclaı gı:çeıl stiıc için 6lS3 sayılı
Aııılne Alacal<]aııııın ']alısil tJsıılii i-,lal<kınila I(aı,ııııııin .5 l inci nıaclciesiııe göı.c lıesaplaııaoılı gccil<ııc
zıınıııı tıı'aıııııcla i'aiz ııYgulaıılı'. S(lı'csiııcic öcleıııııeyeıı I<ılıJıı,ıı payı 13al<anlığın biicjııiııi tizcı,ine ilgili
vtıgi dail'csincc 6183 saYılı ,'\ııııc Alaca]tlaı,ınııı 'lhhsil [Jstılıi l:iakkınıla l(anıın lıtik.iinılcı,ine gciı.c
ıaliilı vc ralısll ediliı, Bu nıaciclc kapsanııııda lahsi] cdileıı tLıtaı,laf geııel b|iıçcye geliı J<ayıleciiliı.

ıX) ırD i_]nüC [r nÖ ı- ij,v
İz.lcnıc, l(oııtı,ol yı: l)cııetiııı

üci;ııctı BöL,ljM
jVlıli I.[ ııs ııs lı ı.

izlcnıe, lrontrol ye (lenctiıı işIcıılcı.i
MADDD r2 - (l) Bıı Usul ve Esaslaı,ile geliıileıı cliizcn]eıııeleı cloğı,rılLıısrıııdı yılıılıcalr

iz]cıı'ıe, İtoııtıol vc/veya deııetiı,ıı l-aaliyeıleıi Bal<aıIılc ve/veya Il Mii(ltiı]iik 1eıiılcc geıçekleşıiı,iliı,
(2) İlgiliIeı, [}akanlığın ve/vcya ilgilı İ] üViiidilIüLiküeı,iıin istcyecekleı,i bilgı ve bclgclcıi vcı,nıcJı.

clcıieıiııı csııasıı,ıda hcr tliıIii kola;ılığı gös{oIınel( zoı.ı.ıııtlıtlıı.,
(3) tJıkıııiıl<. geıek göı'tllı,ıesi lıılindc izlcnrc, ]rııııüı,o] r,c/vcya tieneıiııi lialı;ıcıicıiırc ılişI,.iıı

1-,ıl...ii,ze,ıJcııı-sil](1( L)L.lııl]i,Oiliı.

BDŞİNCi ü}ÖLü]vi
Yaptıııınlıı,

Yılılıı,ıııılıı,
lV[Al)l}ll l3 - (}) 13al<aıılı]< 1aı,ıflı,ıdaıı bıı Ustıl ı,c }Jsaslıı, lrapsaıııı-ida vıpılacal< izlcıııc.

l(0nlIol leı ve/veya denelinı lsı, sııasıııria:
a) Bİldiı,İıTı ve l-ıeyan ytik iiınliili.iğiiıil 7-aıl]aı]ı]lda vc/vcya tat,],] oiaı,al< ycıine goliınrccliği tcslı t

edilenleı,c Kaıiıını-ıiı 20 ııci ıııaclılesiııin (g) bencii hiiknıti.
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k:ızlıılıııı ]tıtılıııı pal'ını ödcııır:<liği rcslıiı cclilonlcıe i(ııı.ııllııil 20 nci ıı.ıaiJclr:siı.ıııı (z)
c) l'lasıik poşeljcıiıli iicı

ciliJeıı]cır: o.,,; ,;,,';;,;,.','#:İ ;l;[İ;":::illilJ;: 
ve/vcva ltan,ıpaı,ıl,aya 1abi ıı ıti ğıı {esı]jı

g.Jı C8] ı:cC iıi;ıı,i 
1ılı1,1ı cuZiısı ıüyLlrIliııı 

| ]

(2) Rıı [.]sııl ve l]saslaı. l<aıbtıııı Iı hakk,ıtıa,l;;;;,,;;İ;T]l::Jiİİ],:i,]|:]İ:l:,];il:J:l;,,ll]iayanıışveyaıııı; ııcvı,cJı

§ııılıl;ılii hııı.kotlsıız ;ıoşcılcı,(j[İ('i('İ 1,4Al)l)l,] l * ıü) S.ıı s ;ı(ıı(Li||1|.. sIoJ... ıııı.lıs;ltıi;ıııı 3 t/3l2()l9 taıilıinc kat-Jaı gcıçcltieşliı,cbiliı. 
bıı]ı,ııı:ııı llaı'lıoclsıız pJıslii< ptışııtitı iı-ı

5ıı ı1 iıulgclcı.iıırlc slıtıs ltalcıni lılılşıııı.ıılnı:lsl(;ı']('ıCI NlAl)l)n'-' 
] |^1:r_:"]:'rıları, 

satılaıı 1:la,sıik poşcıJcı.e ilişkin. ıclct ve fiyaı biJgisiı.ıisallş belgı:leı'iıclc gösteı'c[ııJılek için gcrckll aiıyapl çaJışıııalııılı ,] I/3/20 ]9 ıarihiııe kaclaı taıılaııılıl..

Uzııklın sı(ışlnr
(;[iÇi(]i n't^İ)I)l! ] - (l) lJu LJsııl vc F]saslaıııı,5 iııci ı,ııatjricsjııjıı ı]üıııcı 1,ıliı.as; gcıcğı plısıık

i:j:l iİ1|iii:İ'isağlıııanrız:ıIrlanı-altışlııı-tlııaitcı,ııalilıaşınıaeIli;ıııanlseçeııcği 3i/3/2019ııı,i]ıiııe

^ 
[.,,t,I j\CI ı]()l., tJ M

(Jcşitli vc Son Ftrii lt ii nı |cı.

\tt|ii

Yiiı,iiı,Iiilı

Y ilrii ( nı e

MAl)l)D ı6 - ( I) IJıı Usul vc lisaslaıı, Çevıe vc Şehiı.cililı Ba](:üııt yıiıiiıiir

]vl^İ)D0 ı 4 - ( l) l]ıı LJsııl vc b]sas]aıııi ııygıılaııııı,ısı s;ı,asııı(ia doğ;ıcak ıcıccl<lıillcıi 1_iiclcııııı:ı,ı;ı,c ilıvc ıdaıi ıitizcıılcıııclcı,ıle bıılıınıııtıl,a llaltıııil< yelki]idiı. '' tl\/6ıl(-(ıl\ 
'çlç(l(lL]llcfl l]l(lcı

l,)

jvl^Dl)la l5 - (l) {3ıı Usıı] vc ]]sasIaı. 1/1/Zl}l() taı.ihıııı]e yiiıtiıiiiğc giıeı.
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