
Plastik Pogetlerde

"Srfrr Afuk Logosu" ve "Qevreci Slogan"

Kullanlm Kriterleri

1- Ucretlendirme uygulamasrna tabi tutulan plastik pogetlerin fiziksel olarak

gift kat kaltnltStntn 40 mikron i,izerinde olmasr ve barkod tagrmasr gibi

belirli fiziksel gereksinimleri kargrlamasr yanrnda kullanrlacak barkod, slflr atrk

logosu ve gevreci slogan gibi g6rsel gereksinimleri de taglmasl

gerekmektedir.

2- Plastik Pogetlerin etiketlenmesi/ igaretlenmesine iligkin yUkUmlUlUklerde

aynl gekilde hem plastik poget Ureticilerinin hem de satrg noktalannrn

sorumlulu$undadrr. Plastik pogetlerin sahip olmasl gereken ilave fizikt

6zellikler ile gOrsel6zellikler "Plastik Pogetlerin Ucretlendirilmesine iligkin Usul

ve Esaslar" ile belirlenmig olup bu Ozellikler gerek plastik poget Ureticileri

gerekse de satrg noktalarr aglslndan baglayrcrltk arz etmektedir.

3- Plastik Pogetlerin Ucretlendirilmesine iligt<in Usul ve Esaslar dogrultusunda

sattg noktalartnda Ucretli olarak verilecek plastik pogetler igin saglanmasl

gereken g6rsel dzellikler agrsrndan;

- Asimetrik yUzey alanlanna sahip plastik pogetlerde "Qevreci Slogan

ve Stftr Attk Logosu" bulunmasr zorunlu olan yizey olarak plastik

pogetin en biiytik yiizey alanrna sahip olan yiizeyi kullanllmaltdlr.

Saplt plastik pogetlerde sap krsrmlan y[zey alanr hesaplamalarrna dahil

edilmeyecektir.

- Plastik pogetlerin "Barkod" bartndrrmasrnda asli sorumluluk satlg

noktalartna ait olup barkodlann asgari olarak plastik pogetin Ucreti,

boyutu ve kallnlt$t ile satrg noktastna ait ayrrt edici bilgileri igermesi

gerekmektedir. Barkodlar igin minimal boyutun 25,00 mm (Geniglik)

X 15,00 mm (yiikseklik) olmasr ve barkodun konuldugu alantn arka

plan renginde barkodun bagrna ve sonuna yeterince genig bir aglkhk

btraktlmasr sallanmahdrr. Barkod, plastik pogetin drjz yizeylerine

ve pogetin alfindan en az 10 mm yukarrya yerlegtirilmelidir.



Plastik pogetlerin yUzeylerinde "Srfrr Atlk Logosu" bulundurulmasrnda
asli sorumluluk sattg noktalanna ait olup "Stfrr Atrk Logosu" Bakanlt$tn
web sitesinde g6sterilen orne$e uygun olarak yUksek konsantrasyontu
tek renk (plastik poget rengi ile aynr renk veya renk tonunda olmamak
gartt ile) veya renkli olarak kutlanrlabilir. Srfrr Atk Logosu, zorunlu
olarak bulunduruldu$u yizey alanrn en az 1S,ine egit alana tekabul
edecek alana yerlegecek bUyUklUkte olmahdrr.

Plastik pogetlerin yUzeylerinde "Qevreci Slogan" bu lu nd u ru lmas I nda asli
sorumluluk satrg noktalarlna ait olup "Qevreci Sloganla/'Bakanll$ln web
sitesinde gdsterilen orneklerden segiterek yUksek konsantrasyonlu tek
renk ( plastik poget rengi ile aynt renk veya renk tonunda olmamak gartl
ile) veya renkli olarak kullanllabilir. gevreci Stogan, zorunlu otarak
bulundurulduSu yiizey alantn en az 65'ine egit alana tekabUl edecek
alana yerlegecek buyUklUkte olmatr ve slogan kelimeleri ayrrlmamak
gartr ve cumle butunlugu bozulmadan okuma kolayhgr saglayacak
gekilde farkh yerlegimlere sahip olabilecektir. Sloganlar, Bakanlgrn web
sitesinde yaylmlanan yaa tipi ve igaretlemeleri korunarak aynl gekilde
kullantlacak olup plastik pogetin yozey alanrnrn olgUsUne bagh olarak ve
her bir harf igin minimar boyutun 10,00 mm (Geniglik) X 20,00 mm
(Yiikseklik) olmast sa0tanarak rilgeklendirilebilecektir. Harf
ozelliklerinin gerektirdigi durumlar 6zelinde o/o1s tolerans payr

kullanllabilir.

"srfrrAtrk Logosu" ve "Qevreci sloganlar" plastik pogetin alt-iist ve yan
yizey kenarlanna en lazla 10 mm yaklagtrnlabilecektir.

4- "Slftr Atrk Logosu" ve "Qevreci Sloganlar" ite belirlenen kriterlerin teknik
olarak sa$lanmaslnln mUmkUn olmadr$rnrn ispatlanmast durumlarr 6zelinde
ve/veya diger igletme durumlanna yonelik Bakanhkga yaprlan
de$erlendirmelere istinaden Bakanhkga ilave dUzenlemelerde
bulunulabilecektir.



5- Plastik pogeflerde sadece agagrda berirtiren ,,gevreci sroganrar,,
kullan r lmasr gerekmektedir.

F Daha salhkh bir gevre igin ,,Slftr Atlk!,'
F Gelecelimize de$er katmak igin ,,Srfrr Afik!,,
) Sagltkh yagam, temiz gevre ite olur. Sende Srftr Ahk hareketine

kattl!

) Qevreni sahiplen, plastik pogeti doSaya atma!
F srfrr Atrk hareketine katrl, plastik pogeti dofaya atma!

, F srfrr Afik hareketine katrt, agrn tiiketimden kagrn!
) srfrr Atrk hareketine kafil, Atrklan geri dciniigiime gtinder!
D Ka$lt, Gam, Metal, Plastik atuklanmtz igin geri dcintigtim kutulalnr

kullanaltm!

) Gelecesini gdpe atma, s,frr Atrk ire gerecesine sahip grk!
F Sorumlu Ttiketim igin Srftr Atlk
F Slfrr Atlkla israfa Hayrr

F Stflr Atlkla Hediyeniz Gelecek Otsun

Bu kriterler do$rultusunda; "Plastik Pogetlerin Ucretlendirilmesine iligrin Usut ve
Esaslar" ile yapllan yeni duzenlemetere uygun pogetterin mevcut uygulamaya
dahil edilmesi igin 01/0712021 tarihine kadar gegig slireci cingcirulmiig olup
0110112022 tarihi itibari ile de bu kriterleri saglamayan pogegerin sat6r
yasaktlr.


