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ücretlendirilmesi

Çcvre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 22.07.20|9 tarih ve l68934 sayılı yazısı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ilgi yazısında, 09.01.20l9 tarihli Makam Oluru ile taraflarınca
yayımlanarak yürürlüğe giren ve 25.03.20|9 tarihli Olur ile değişiklik yapılan "Plastik Poşetlerin
Ücretlendirilınesine İlişkin Usul ve Esaslar" uyarınca plastik poşetlerin ücret karşıhğında ti.iketici veya
kullanıcıya verildiği ifade edilmektedir.

Bakanlığın yazısında, bu kapsamda, satışa tabi plastik poşetlere dair Plastik Poşetlerin Ucretlendirilmesine
İtişkin Usul ve Esaslar'ın Ceçici 4 üncü Maddesinde yer alan "Bu Usul ve Esasların 5 inci maddesinin onuncu
ve on birinci fıkrasındaki şartlan sağlayan plastik poşetler en geç 30/06/20l 9 tarihinden itibaren satışa sunulur
ve şartları sağlamayan plastik poşetlerin satışına izin verilmez." hükmü dahilinde;
Ücrete tabi plastik poşetlerin en az bir yüzeyinde çevreci slogan ve Sıfır Atık logosu kullanılması.

Plastik poşetlerde ycr alan satış noktalarının marka ve logolarının bulunduğu yüzey (sap ve körükler
hariç} alanının yüzde yirmisini gcçnıcmcsi.

Sıfır Atık logosunun Bakanlık web sayfasından temin edilen haliyle veya poşet rengine bağlı olarak
görünür olması şartıyla tek renk olarak kullanılması ve

.

ucrete tabi plastik poşetlerin çift kat kalınhğının 40 mikron ve üzennde olmasına dair esasların

sağlanması,
gerektiği bildirilmiştir.

Bilgilerinizi ve konunun ilgili üyelerinize duyurulmasını rica ederim.
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Bu belge.5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
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EvrakI Doğfulamak için

: http://belgedogru la.tobb.org,trldogrula.aspX?V=
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