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DAĞITIM YERLERİNE
 

7261 sayılı Türkiye Çevre Ajansının Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun'a istinaden Türkiye Çevre Ajansının kurulması ve Çevre Kanununda yapılan düzenlemelerin yanı
sıra Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğiyle de uyumlu hale getirilmesi amacıyla Sıfır Atık
Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmıştır.

Sıfır Atık Yönetmeliği 14. Maddesi 8. Fıkrası'nda (Ek:RG-9/10/2021-31623) ''Zincir
marketler ile 400 m2 ve üzeri kapalı satış alanına sahip satış noktaları, tüketiciler tarafından
getirilen tehlikesiz nitelikteki kâğıt, cam, metal, plastik atıklar ile satışı yapılması durumunda pil,
elektrikli küçük ev aletleri veya tekstil atıklarının ayrı olarak biriktirilmesi için rahatlıkla
görülebilecek ve erişilebilecek yerlerde toplama noktaları oluşturmakla, çevre ve insan sağlığına
yönelik tedbirleri almakla yükümlüdür.'' hükmü gereği zincir marketler ile 400 m  ve üzeri kapalı2

satış alanına sahip satış noktalarının tüketiciler tarafından getirilen kâğıt, cam, metal, plastik
atıklar ile satışı yapılması durumunda pil, elektrikli küçük ev aletleri veya tekstil atıklarının ayrı
olarak biriktirilmesi için rahatlıkla görülebilecek ve erişilebilecek yerlerde toplama noktaları
oluşturması gerekmektedir.

Diğer taraftan aynı yönetmeliğin 14. Maddesi 12.Fıkrası'nda (Ek:RG-9/10/2021-31623) ''Alışveriş
merkezleri, vatandaşlar tarafından atıkların getirilip bırakılabileceği toplama noktaları oluşturmak üzere,
teknik ve idari hususları Bakanlıkça belirlenen kriterlere uygun olarak mobil atık getirme merkezi
kurarlar. Atık getirme merkezine sahip alışveriş merkezinde kurulu bulunan zincir marketler ile 400 m2
ve üzeri satış alanı bulunan satış noktalarında sekizinci fıkra ile getirilen toplama noktaları oluşturma
yükümlülüğü aranmaz.'' hükmü bulunmaktadır.

Söz konusu yönetmelik maddelerinde belirtilen hususların ilgili kurum/kuruluş, işletme,
zincir market ve alışveriş merkezlerine duyurulması ile Yönetmelik ekinde yer alan geçiş
takvimine riayet edilmesi (zincir marketlerin sıfır atık yönetim sistemine geçişi için son tarih
31/12/2020 ve alışveriş merkezlerinin (alı ) 31/12/2021 ve aşveriş merkezleri (1000-4999 metrekare

sıfır atık yönetim sistemine geçişi için son tarih  31/12/2022),1000 m2'den az) lışveriş merkezleri (
sıfır atık belgesi almamış olan zincir market ve alışveriş marketlerinin ivedi olarak temel seviye
sıfır atık belge başvurusu yapması hususunda;
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Dağıtım:

Ordu Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanlığına
Ünye Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanlığına
Fatsa Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanlığına
NOVADA ORDU AVME
ŞARKİYE MAHALLESİ KAZIM KARABEKİR
CAD NO:46 D.40 ALTINORDU
FATSA CİTY AVME
UNİPORT ALIŞVERİŞ MERKEZİNE
Kaledere, Belediye Cd. 68b, 52300 Ünye/Ordu
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