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Konu : Tek Kullanrmhk Plastik Urtinler ile

Qtizi.ilebilir Plastikten Elde Edilen
Uri.inlerin Yasaklanmastna Dair Y6netmelik

DAGITIM YERLERiNE

Hamburg Ticaret Ataqeli[inden alrnan ve bir 6rne[i ekte sunulan bilgi notunda; Avrupa Birli[i
Komisyonu'run 2019/904 sayrh dtizenlemesi ile Avrupa Birli[i igerisinde tek kullanrmhk plastik

tiriinleiin'kutlanrlmasrnrn azaltrlmasr amaglandr[r ifade edilmektedir. Aynca, Avrupa Birli[i'nin bahse

konu diizenlegrmesine paralel olarak Federal Almanya C.umhuriyeti Htiki.imeti tarafindan 24Hazitan2020
tarihinde karara baflanan "Tek Kullanrmhk Plastik Urunlerin ve Qdziilebilir Plastikten Elde Edilen

Uriinlerin Piyasaya Giriginin Yasaklanmasma Dair Ydnetmelik (EWKVerbotsV)" 06 Kasrm 2020

tarihinde Almanya'daki eyaletlerin temsil edildi[i Federal Konsey tarafindan ve l8 Arahk2020 tarihinde

ise parlamento tarafrndan onaylanmrg olup, 26 Ocak202l tarihinde Federal Almanya Cumhuriyeti Resmi

Gazetesinde yayrmlanan sdz konusu diizenlemenin, 3 Temmuz 2021 itibanyla ytiriirli.i[e girece[i

belirtilmektedir.

Anrlan ydnetmelilin 2'nci maddesinde yer alan "Tantmlar" bdliimtinde tek kullanrmhk plastik

ilrtin, plastik, gOztilebilir plastik, piyasaya stirme ve piyasada haztr bulunma kavramlanntn tantmlart

yaprlmrqtrr.

Buna gdre;

- Tek Kullanrmftk Plastik Uriin: Tekrar kullanrlmayacak qekilde tasarlanan, iiretilen, piyasaya

siiri.ilen ve tamamen veya bir krsmr plastikten mamul iiriin

- Plastik: Polimerden mamul hammadde (biyopolimer harig)

- Q6ztilebilir Plastik (oxo-degradable plastics): Dofiada fragmente olabilmesi amactyla flretim

siirecinde kimyasallar kullanrlan plastik

- Piyasaya Stirme: Bu ydnetmelik kapsamrndaki i.iri.iniin piyasaya ilk defa stiriilmesi

- piyasad a Hazr Bulunma: Ticari faaliyet kapsamtnda kullanrlmak veya ti,iketilmek amactyla para

karqrhpr veya para karqrh[r olmakstztn tiri.iniin teslimi

gekl inde tantmlanmaktadrr.

Aynca, s<iz konusu yrinetmelifin 3'iincii maddesinde piyasaya girigi yasaklanan iiriinler sralanmaktadrr;
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- Trbbi kullanrmlar hariq plastik kulak gubuklan

Plastik gatal, kagrk, brgak, tabak

Plastik kangtrrma gubuklarr

Polistirenden iiretilmig igecek bardaklarr (to go bardaklar) ve igecek kaplarr ile kapaklan

Trbbi kullanrmlar harig pipetler

- Balon saplan (tiiketiciye sunulmayan endiistriyel kullanrmlar harig)

- Polistirenden mamul fast-food yemek paketleri

- Qdziilebilir plastikten (oxo-degradable plastics) mamul iiri.inler

Yukarrda srralanan iirtinlerin satl$I, bu iiriinlerin ydnetmeli[in yiirtirlii[e girig tarihinden <ince

piyasaya si.iriilmiig olmasr qartryla 03 Temmuz 2021 tarihinden sonra da mtimki.in olabilecektir. Gegig
stireci belirlenerek, korona nedeniyle stoklarda olugan fazlah[rn eritilmesi ve ti.iketime hazrr iiri.inlerin
imha edilmemesinin sa[lanarak ekonomik zarar oluqmaslnln engellenmesi amaglanmrqtrr. Bununla
birlikte, yrinetmelifiin uzun vadedeki amacl, yukanda srralanan lirtinlerin tiretiminin ve ithalatrnrn
yasaklanmasr suretiyle bu iiri.inlerin Avrupa Birlili igerisindeki arzlnln ortadan kalkmasr oldu[undan, sdz
konusu sektdrde faaliyet gristeren ihracatgr firmalanmrzrn, tek kullanrmhk plastik iiriinler yerine metal,
tahta, cam, karton vb. altematif i,iriinlere yrinelmeleri gerekmektedir.

Bilgilerini ve konu hakkrnda Genel Sekreterliklerinize ba[h ilgili Ticaret ve Sanayi Odalanna/
ihracatgr Birlikleri Genel Sekreterliklerine bilgi verilmesi hususunda gereflini rica ederim.

Mehmet AZGIN
Bakan a.

Genel Miidiir Yardrmcrsr

Ek: Tek Kullanrmhk Plastik Uriinlerin ve Qdziilebilir Plastikten Elde Edilen Uriinlerin Piyasaya Giriginin
Yasaklanmasrna Dair Ycinetmelik Hakkrnda Bilgi Notu ( 2 Sayfa)

Dafrtrm:
Ti.irkiye Odalar ve Borsalar Birli[i Genel Sekreterli[ine

Ttirkiye ihracatgrlar Birli[i Genel Sekreterli[ine
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H u m h u rg Ti cu ret Ataseli{i

Tek Kullanrmhk Plastik Uriinlerin ve Ciiziilebilir Plastikten Elde Edilen tiriinlerin
Pivasava Girisinin Yasaklanmasrna Dair Yiinetmelik Hakklnda Bilsi Notu

Malumlarr oldu[u tizere, Avrupa Birli[i Komisyonu'nun 20191904 sayrh dtizenlemesi ile

Avrupa BirliIi igerisinde tek kullanrmhk plastik i.iriinlerin kullantlmasmm azalttlmast

amaglanmaktadrr.

Avrupa Birli[i'nin bahse konu diizenlenmesine paralel olarak Federal Almanya Cumhuriyeti

Hiiki.imeti tarafindan 24 Haziran 2020 tarihinde karara baplanan "Tek Kullantmhk Plastik

Uriinlerin ve Qdziilebilir Plastikten Elde Edilen Uri.inlerin Piyasaya Giriginin Yasaklanmastna

Dair Ydnetmelik (EWKVerbotsV)" 06 Kasrm 2020 tarihinde Almanya'daki eyaletlerin temsil

ddildiEi Federal Konsey tarafindan ve l8 Arahk 2020 tarihinde ise parlamento taraftndan

onaylanmrqttr.26 Ocak 2021 tarihinde ise Federal Almanya Cumhuriyeti Resmi Gazetesinde

yayrmlanan sdz konusu diizenleme, 3 Temmuz 2021itibartyla ytiri.irlt[e girecektir.

Sdz konusu ydnetmeligin amacr, yukanda bahse konu Avrupa Birli[i diizenlemesinin 5'inci
maddesinde belirtilen "Klslm B" de yer alan iiriinlerin piyasaya giriqinin engellenerek bu

iirtinlerin yarattr[r gevre kirlili[inin 6nlenmesidir.

Anrlan yrinetmelipin 2'nci maddesinde yer alan "Tantmlar" bdliimiinde tek kullanrmhk plastik

iiriin, plastik, gciziilebilir plastik, piyasaya stirme ve piyasada hazr bulunma kavramlanrun

tanrmlan yaprlmrgtrr.

Buna gdre;

- Tek Kullanrmhk Plastik Urun: Tekrar kullanrlmayacak gekilde tasarlanan, iiretilen,

piyasaya stiriilen ve tamamen veya bir krsmr plastikten mamul tiriin
- Plastik: Polimerden mamul hammadde (biyopolimer harig)

- Qdziilebilir Plastik ( oxo-degradable plastics): Do[ada fragmente olabilmesi amactyla

i.iretim stirecinde kimyasal lar kullanrlan p lasti k

- Piyasaya Stirme: Bu ydnetmelik kapsamrndaki tiri.iniin piyasaya ilk defa siiriilmesi

- Piyasada Hazr Bulunma: Ticari faaliyet kapsamtnda kullanrlmak veya tiiketilmek

amacryla para kargrh[r veya para kargrlt[r olmaksrztn i.iri.iniin teslimi

qeklinde tanrmlanmaktadrr.

Ayrrca, sriz konusu ydnetmeli[in 3'tincti maddesinde piyasaya giriqi yasaklanan iiriinler
srralanmaktadrr;

- Trbbi kullanrmlar harig plastik kulak gubuklarr

- Plastik gatal, kagrk, btgak, tabak

- Plastik kangtrrma gubuklarr

- Polistirenden iiretilmig igecek bardaklarr (to go bardaklar) ve igecek kaplarr ile

kapaklarr
- Trbbi kullanrmlar harig pipetler
- Balon saplan (ti.iketiciye sunulmayan endiistriyel kullanrmlar harig)

- Polistirenden rnamul fast-food yemek paketleri

- Qdztilebilirplastikten (oxo-degradable plastics) mamul iirtinler
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Yukarlda stralanan i.irtinlerin satrgr, bu iirtinlerin y<inetmeli[in yiiri.irli.i[e giriq tarihinden rince
piyasaya siirtilmtig olmast qarttyla 03 Temmuz 2021 tarihinden sonra da miimktin olabilecektir.
GeEiq siireci belirlenerek, korona nedeniyle stoklarda oluqan fazlah[rn eritilmesi ve ti.iketime
hazrr iiriinlerin imha edilmemesinin saflanarak ekonornik zarar olugmasrnrn engellenmesi
amaglanmrgttr. lJununla birlikte. ydnetmeli[in uzun vadedeki amacl, yukanda srralanan
i.iri.inlerin Iretiminin ve ithalatrnrn yasaklanmasr suretiyle bu i.iri.inlerin Avrupa Birli[i
igerisindeki arztntn ofiadan kalkmasr oldu[undan, sciz konusu sekt<irde faaliyet gristeren
ihracatgr firmalartmrztn, tek kullanrmhk plastik iiriinler yerine metal, tahta, cam, karton vb.
alternatif iiriinlere ycine lme I eri gerekmektedir.


