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KARARIN ÖZÜ:
Naylon Poşet Kullanımının Yasaklanması.

TEKLİF:
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün 23/06/2015 tarih, 2015/16759 sayılı teklifi
BAŞKANLIK MAKAMINA; İlgi: 20/05/2015 tarihli ve 13416 sayılı yazı.Pazarlar, marketler ve 
alışveriş merkezi gibi yerlerde çok büyük miktarda kullanılan taşıma amaçlı naylon poşetlerin geri 
dönüştürülmediğinde doğada çözünerek kaybolması  yüzyıllar sürmektedir. Bu süreçte çeşitli 
kimyasal etkileşimlerle besin zincirinin kirleten naylon poşetler,  canlı türlerinin yok olmasına 
neden olmaktadır. 
 
Dünya'da her bir dakikada yaklaşık 1 milyon poşet çöpe atılmaktadır.  Çevre kirliliğinin en önemli 
kaynaklarından biri olan naylon poşetler petrol kaynaklarından yapıldığı için küresel ısınmada da 
önemli rol oynamaktadır. CO2 salınım değerlerinin güvenli seviyeye çekilebilmesi ve minimum 
seviyede tutulabilmesi, yenilenemeyen enerji kaynaklarında tasarruf sağlanabilmesi adına ilgili 
kanun ve yönetmeliklere de belirtildiği üzere  atık oluşumunun önlenmesi kapsamında  naylon 
poşet kullanımının yasaklanması gereklidir.
 
2872 sayılı Çevre Kanununun 11. maddesi: "Atık üreticileri  uygun metot ve teknolojiler ile 
atıklarını en az düzeye düşürecek tedbirleri almak zorundadırlar.Atıkların üretiminin ve 
zararlarının önlenmesi veya azaltılması ile atıkların geri kazanılması ve geri kazanılabilen atıkların 
kaynağında ayrı toplanması esastır. Atık yönetim plânlarının hazırlanmasına ilişkin esaslar, 
Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Geri kazanım imkânı olmayan atıklar, yönetmeliklerle belirlenen uygun yöntemlerle bertaraf 
edilir." denmektedir.
 
Ambalaj Atıkları  Yönetmeliğinin 1. maddesine göre  Ambalaj atıklarının oluşumunun 
önlenmesi, önlenemeyen ambalaj atıklarının tekrar kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım yolu 
ile bertaraf edilecek miktarının azaltılması amaçtır.
 
Pazar Yerleri Yönetmeliğinin 19/4. maddesine göre  01/01/2014 tarihinden sonra pazarlarda 
malların kese kâğıtlarına ya da doğada çözünebilen veya bezden imal edilmiş olan poşetlere 
konularak satılabileceği belirtilmektedir.
 
Naylon poşet kullanımının sınırlandırılması sonucu, üreticilerin tüketicilerle birlikte alternatif 
ürünlere yönlendirilmesi, yeniden kullanılabilir nitelikteki file, bez torba, kese kağıdı ve çevre 
dostu biyobozunur (doğada 1-2 yıl içersinde % 100 yok olma niteliğine sahip) poşetlerin 
kullanımının yaygınlaştırılması gerekmektedir. 
 
Naylon poşet kullanımının yasaklanması hususunda   Pazarcılar Odası ve Bakkallar Odası  başta 
olmak üzere 7 meslek odasının görüşü sorulmuş  ve  görüş sorulan yetkililerin  tümü  naylon poşet 
kullanımının  yasaklanması yönünde görüş  bildirmiştir. Görüş bildileren odaların bilgileri ve 
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naylon poşet kullanımının etkileri ile çeşitli ülkelerde  getirilen sınırlamalar   ekte yer almaktadır.
 
Makamınızca  uygun bulunması halinde; alışverişlerde taşıma amacı ile kullanılan naylon poşet 
yerine, toplumun  yeniden kullanılabilir alternatif ürünlere veya biyobozunur poşetlere 
 yönlendirilmesi için Kartal İlçe sınırları içerisinde naylon poşet kullanımının 
01/10/2015 tarihinden  itibaren geçerli olmak üzere yasaklanması hususunda 5393 sayılı  Belediye 
 Kanunu'nun 15. maddesinin b) ve o) bentlerine  göre   karar  alınmak üzere  yazımızın Meclis'e 
 havalesini  arz ederim. (Başkan Yardımcısı)
 
RAPOR:
Çevre Komisyonu'nun 08.07.2015 tarihli raporu.
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL;  KONUNUN ÖZÜ: Çevre komisyon 
üyeleri 08.07.2015 tarihinde saat 11.00'da naylon poşet kullanımının yasaklanması için görüşme 
yapmak için toplanmıştır. KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Toplantı sonucu müdürlüğünden geldiği gibi 
uygulamanın yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Yüce  Meclisin Onayına Arz Olunur. 
(Çevre Komisyonu Başkanı ve Üyeler)
 
Hukuk Komisyonu'nun 08.07.2015 tarihli raporu.
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL;  KONUNUN ÖZÜ: Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğü'nden gelen Kartal İlçe sınırları içerisinde naylon poşet kullanımının 
01.10.2015 tarihinden geçerli olmak üzere yasaklanması. KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Çevre 
Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nden gelen söz konusu teklif 5393 sayılı kanunun 15.maddesinin ( 
b) ve ( o) bentlerine göre hukuka uygun bulunmuştur. Yüce  Meclisin Onayına Arz Olunur. 
(Hukuk Komisyonu Başkanı ve Üyeler)

SONUÇ :
Naylon Poşet Kullanımının Yasaklanması ile ilgili teklifin, Çevre ile Hukuk Komisyonu Raporları 
doğrultusunda KABULÜNE; Kartal İlçe Belediye Meclisi'nin 2015/TEMMUZ AYI 
TOPLANTISI'NIN 08.07.2015 TARİHLİ 2.BİRLEŞİMİNDE OYBİRLİĞİ İLE KARAR 
VERİLDİ.

OP. DR. ALTINOK ÖZ
BELEDİYE VE MECLİS 

BAŞKANI

MUSTAFA YÜKSEL
MECLİS KATİBİ

GÖKHAN YÜKSEL
MECLİS KATİBİ

Evrak Tarih ve Sayısı: 20/07/2015-E.19260

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.


