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Bölüm 1 Mevzuatımız 



Ülkemizde plastik poşet 
 

   Belediye Atığı Karakterizasyonu ve Miktarı 



27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
01/01/2018 tarihinde yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü 

Yönetmeliği  

Madde 4 (Tanımlar) 

• Ambalaj: Hammaddeden işlenmiş ürüne kadar, bir ürünün üreticiden kullanıcıya veya tüketiciye 
ulaştırılması aşamasında, taşınması, korunması, saklanması ve satışa sunulması için kullanılan herhangi bir 
malzemeden yapılmış iadesi olmayanlar da dâhil Ek-1’de yer alan kriterler çerçevesinde tüm ürünleri, 

• Plastik torba: Plastikten yapılmış, mal veya ürünlerin satış noktalarında tüketicilere taşıma amacıyla temin 
edilen saplı veya sapsız torbaları,  

• Çok hafif  plastik torbalar: Kalınlığı çift kat 15 mikronun altında olan, açık gıdalar için birincil ambalaj 
olarak veya bu gıdaların hijyeni için ihtiyaç duyulan plastik torbaları, 



5. Madde (Genel İlkeler) 

 m) Ülke genelinde plastik torba 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. Çok hafif  plastik torbalar, bu hedeflerin 
dışındadır. 

n) Plastik torbalar, 1/1/2019 tarihinden itibaren mesafeli sözleşmeler ile yapılan satışlar da dâhil olmak 
üzere satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücretsiz temin edilemez, ücretsiz teminine imkan 
verecek herhangi bir promosyona veya kampanyaya dahil edilemez. Çok hafif  plastik torbalar, bu 
uygulamadan muaftır. 

o) Plastik torbalara 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 torbalar için Bakanlıkça belirlenen fiyat tarifesinin altında ücret uygulanamaz. 

 

 

 



 6. Madde (Genel İlkeler) 

• Bakanlık,  Plastik torbaların kullanımının azaltılmasına ve raporlanmasına 
ilişkin esasları belirlemekle, 

12. Madde (Satış Noktalarının Yükümlülükleri) 

• Satış noktaları, Plastik torba kullanımının azaltılması amacıyla; 5 inci 
maddenin birinci fıkrasının (n) bendinde belirtilen tarihten itibaren plastik 
torbaları ücretsiz vermemekle ve aynı fıkranın (m) bendinde yer alan hedeflerin 
sağlanması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. 

 

 

 



Ambalaj Bilgi Sistemi 

 

• Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereği poşetler ambalaj sınıfına dahil 
edildiğinden 2019 yılı itibariyle bildirime tabi olacağından piyasaya sürenlerce poşet adet, 
ağırlık, miktar ve malzeme cinslerine ilişkin verilerin tutularak raporların hazırlanmasının 
temini talep edilmiştir. 

• Tekrar vurgulayacak olursak Plastik Poşet Üreticileri Üretici, piyasaya sürenler piyasaya 
süren bildirimlerini yapmakla yükümlüdür. 

• Tüm plastik poşetlere ilişkin raporlama ve geri kazanım yükümlülüğü mevcut olduğu 
unutulmaması gereken en önemli husustur. 

 

 



 

 

 

Plastik poşet bildirimleri 

Üretici/
İthalatçı 

Adet Ağırlık Kalınlık Boyut Ambalaj 
Cinsi 

Kime Satıldığı 
(Firma Bilgisi) 

Yurt 
İçi 

Yurt 
Dışı 

Faturalar 

Satış 
Noktası 



 

 

 

 
 
 
 
 
Satış 
Noktası 

Dönem Başı Stok Miktarı Adet 

Ağırlık 

Kalınlık 

Boyut 

Ambalaj Cinsi 

Temin Edilen Firma Bilgisi Yurt İçi 

Yurt Dışı 

Temin Edilen Poşet 
A 

A 

K 

B 

MC 

Satış Miktarları 
A 

A 

K 

B 

MC 

Birim Fiyat 

Fatura Adedi (AYLIK) 



Bölüm 2 Gerçekleştirdiğimiz Çalışmalar 

 



Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar 

• 2009 yılında düzenlenen ve 2010 yılında 
raporu yayımlanan Ambalaj Komisyonunda 
ele alınan hususlar incelenmiş ve 
günümüzdeki durum değerlendirilmiştir. 

 

• Web adresi: 
http://webdosya.csb.gov.tr/csb/dokumanlar
/cygm0069.pdf 

 



Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar 

• GS1 Barkod Merkezi ile Toplantı 
gerçekleştirildi. 



Ücret incelemesi yapıldı 

 



İstişareler gerçekleştirildi 

• Maliye Bakanlığı ilgili  birimleri ile istişareler gerçekleştirilmiştir. 

• 05 ve 20 Temmuz 2018 tarihlerinde Plastik Poşet Komisyonu ve Plastik Poşet 
Alt Komisyonu Toplantıları düzenlenmiştir. 



Bölüm 3 Gerçekleştirilecekler 



Gerçekleştirilecekler 

• Plastik poşet ücreti kısa zaman içerisinde açıklanacaktır. 

• Kamu spotları yayımlanacaktır. 

• Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi için mevzuat altyapısı hazırlanmış 
yayımlanması beklenmektedir. 

• Uygulamaya temel oluşturacak usul ve esaslara dair çalışma 
nihayetlendirilecektir. 

 

 



nazli.yenal@csb.gov.tr 

Teşekkür ederiz. 
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