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YÖNETMELİK
Çevre ve Şeh rc l k Bakanlığından:
ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel ğ n amacı; elektr kl ve elektron k eşyaların üret m nden n ha bertarafına kadar
çevre ve nsan sağlığının korunması amacıyla elektr kl ve elektron k eşyalarda bazı zararlı maddeler n kullanımının
sınırlandırılması, bu sınırlandırmalardan muaf tutulacak uygulamaların bel rlenmes , elektr kl ve elektron k eşyaların
thalatının kontrol altına alınması, elektr kl ve elektron k atıkların oluşumunun ve bertaraf ed lecek atık m ktarının
azaltılması ç n yen den kullanım, ger dönüşüm, ger kazanım yöntem ve hedefler ne l şk n hukuk ve tekn k esasları
düzenlemekt r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel k, Ek-1/A’da yer alan kategor lere dâh l olan elektr kl ve elektron k eşyaları kapsar.
Ek-1/A’da tanımlanan kategor lere g ren ürünler n l stes , Ek-1/B’de ver lm şt r.
(2) Bu Yönetmel k, Ek-1/A’da yeralan kategor lere dâh l olup bu Yönetmel ğ n kapsamında olmayan b r ek pmanın
parçasını oluşturacak şek lde monte ed lm ş elektr kl ve elektron k eşyaları kapsamaz.
(3) 30/5/2009 tar h nden önce p yasaya sunulmuş olan ürünler ç n üret len tam r ve yen den kullanım amaçlı yedek
parçalarda, 5 nc madden n b r nc fıkrasının (a) bend uygulanmaz.
(4) Standart dışı veya hatalı olarak üret len ve üret c s tarafından ürün olarak değerlend r lemeyen eşyalar, 15 ve
16 ncı maddede bel rt len hedefler har ç, bu Yönetmel k hükümler ne tab d r.
(5) Sağlık ve güvenl kle lg l kanun yükümlülükler ve atık yönet m mevzuatı hükümler saklıdır.
(6) Özel olarak asker amaç taşımayan ürünler har ç, ülke güvenl ğ n n korunmasına yönel k ek pman, s lah,
müh mmat ve savaş gereçler nde bulunan elektr kl ve elektron k eşyalar bu Yönetmel ğ n kapsamı dışındadır.
Malzemeler n asker amaç taşıyıp taşımadığı, M llî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığınca müştereken tesp t
ed l r.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel k;
a) 9/8/1983 tar hl ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8, 11 ve 12 nc maddeler le 29/6/2011 tar hl ve 644 sayılı
Çevre ve Şeh rc l k Bakanlığının Teşk lat ve Görevler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen n 2 ve 8 nc maddeler ne
ve 29/6/2001 tar hl ve 4703 sayılı Ürünlere İl şk n Tekn k Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Da r Kanuna
dayanılarak,
b) Avrupa B rl ğ n n 2002/95/EC sayılı Elektr kl ve Elektron k Eşyalarda Bazı Zararlı Maddeler n Kullanımının
Sınırlandırılmasına İl şk n D rekt f le 2002/96/EC sayılı Atık Elektr kl ve Elektron k Eşya D rekt f ne paralel olarak,
hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel kte geçen;
a) Aktarma merkez : Üret c ler n veya çevre z n ve l sansına sah p AEEE şleme tes sler n n atık elektr kl ve
elektron k eşyaların toplanması amacıyla kurdukları merkezler ,
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b) Atık elektr kl ve elektron k eşya (AEEE): 5/7/2008 tar hl ve 26927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık
Yönet m Genel Esaslarına İl şk n Yönetmel kte yer alan atık tanımına uygun ve Ek-1/A’da tanımlanan kategor lerde yer
alan ürünler n kullanım ömrü dolduğu andak bütün b leşenler n , unsurlarını ve ht va ett ğ sarf malzemeler n ,
c) Bakanlık: Çevre ve Şeh rc l k Bakanlığını,
ç) Bertaraf: Atık Yönet m Genel Esaslarına İl şk n Yönetmel ğ n Ek-II A’sında yer alan şlemlerden herhang
brn,
d) Çevre l sansı: 29/4/2009 tar hl ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması
Gereken İz n ve L sanslar Hakkında Yönetmel kte düzenlenen l sansı,
e) Dağıtıcı: Elektron k let ş m yoluyla yapılan satışlar da dâh l olmak üzere, t car olarak kullanıcıya elektr kl
veya elektron k eşya ulaştıran gerçek veya tüzel k ş ler ,
f) Elektr kl ve elektron k eşya (EEE): Ek-1/A’da yer alan kategor lere dâh l olan ve alternat f akımla 1000 Volt’u,
doğru akımla da 1500 Volt’u geçmeyecek şek ldek kullanımlar maksadıyla tasarlanmış olan, uygun b r b ç mde çalışması
ç n elektr k akımına veya elektromanyet k alana bağımlı olan eşyaları ve bu akım ve alanların üret m , transfer ve
ölçümüne yarayan eşyaları,
g) Evsel AEEE: Evlerden gelen ve özell kler le m ktarı açısından evlerden gelenlerle benzerl k gösteren t car ,
kurumsal, endüstr yel ve d ğer kaynaklardan gelen AEEE’y ,
ğ) F nansman anlaşması: Mülk yet devr ne mkân sağlayıp sağlamadığına bakılmaksızın, herhang b r ürünle lg l
olarak gerçekleşt r len tüm kred , k ra, k ralama ve vadel satış anlaşması veya düzenlemes n ,
h) Geç c depolama alanı: İşleme tes sler nde, atık elektr kl ve elektron k eşyaların ve parçalarının bu
Yönetmel ktek tekn k koşullara göre beklet ld ğ alanları,
ı) Ger dönüşüm: Yakarak enerj kazanma har ç, atık malzemeler n asıl veya başka b r kullanım amacıyla üret m
sürec ne tab tutmayı,
) Ger kazanım: Atık Yönet m Genel Esaslarına İl şk n Yönetmel ğ n Ek-II B’s nde yer alan şlemlerden herhang
brsn,
j) Get rme merkez : Evsel AEEE’ler n toplanması ç n beled yeler tarafından kurulan atık toplama merkezler n ,
k) Homojen malzeme: Sökme, kesme, ezme, aşındırma g b mekan k şlemlerle farklı malzemelere ve parçalara
ayrılamayan malzemey ,
l) İşleme: AEEE’ler n arındırılması, sökümü, parçalanması, ger kazanımı veya bertarafa hazırlanması amacıyla
b r tes se tesl m ed lmes nden sonra yapılan her türlü faal yet le AEEE’ler n ger kazanımı veya bertarafı ç n
gerçekleşt r lecek d ğer şlemler ,
m) İşleme tes s : İşleme tanımı kapsamında yeralan arındırma, söküm, parçalama, parçalama sonrası oluşan
atıkların ger kazanımı faal yetler nden asgar üç faal yet gerçekleşt ren ve 21 nc maddeye göre çevre z n ve l sansı
alınmış tes sler ,
n) Önleme: AEEE’ler n ve bunların ht va ett ğ malzeme le maddeler n m ktarlarının ve çevreye verd kler zararın
azaltılmasına yönel k alınan tedb rler ,
o) Sah ps z atık: EEE’n n atık olduğu anda üret c s p yasada bulunmayan veya tesp t ed lemeyen AEEE’y ,
ö) Tar hsel atık: Bu Yönetmel ğ n yürürlüğe g r ş tar h nden önce p yasaya sürülen ürünlerden kaynaklanan
AEEE’y ,
p) Tehl kel madde veya müstahzar: 26/12/2008 tar hl ve 27092 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Tehl kel Maddeler n ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Et ketlenmes Hakkında Yönetmel kte
tehl kel olarak tanımlanan madde veya karışımları,
r) Üret c : 6/3/2011 tar hl ve 27866 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesafel Sözleşmelere Da r Yönetmel k
kapsamındak mesafel sözleşmeler le yapılan satışlar da dâh l olmak üzere, satış yöntem ne bağlı olmaksızın;
1) Kend markasıyla elektr kl ve elektron k eşya üreten ve satan,
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2) Kend markasıyla başka tedar kç ler tarafından üret len elektr kl ve elektron k eşyaları satan,
3) T car amaçlarla elektr kl ve elektron k eşya thal eden
gerçek ve tüzel k ş ler ,
s) Yen den kullanım: AEEE’ler n veya parçalarının, beled yelere, dağıtıcılara, şleme tes sler ne, toplama
noktalarına veya üret c lere tesl m ed lenler de dâh l olmak üzere, tasarlandıkları asıl amaç ç n tekrar kullanıldıkları her
türlü uygulamayı,
ş) Yetk lend r lm ş kuruluş: Bu Yönetmel kten kaynaklanan yükümlülükler n yer ne get r lmes amacıyla
Bakanlıkça bel rlenen esaslar dâh l nde oluşturulan ve kâr amacı gütmeyen ortak uyum organ zasyonunu,
fade eder.
Genel lkeler
MADDE 5 – (1) Elektr kl ve elektron k eşyalar le atık elektr kl ve elektron k eşyaların yönet m ne l şk n lkeler
şunlardır:
a) 30/5/2009 tar h nden sonra thal veya mal yoluyla p yasaya sürülen Ek-1/A’da ver len 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 10
nolu sınıflara dâh l olan elektr kl ve elektron k eşyalar le elektr k ampuller ve evsel amaçlı kullanılan aydınlatma
gereçler nde, Ek-2’de yer alan st snalar har ç, kurşun (Pb), cıva (Hg), artı altı değerl kl krom (Cr6+), pol bromürlü
b fen ller (PBB) ve pol bromürlü d fen l eterler (PBDE) le kadm yumun (Cd) bulunması yasaktır.
b) Yen tasarım ürünlerde, tekn k açıdan uygun olması durumunda ger dönüştürüleb len malzeme kullanımı teşv k
ed l r.
c) AEEE’ler n b r bütün olarak yen den kullanımına öncel k ver l r.
ç) Toplanan AEEE’ler n şlenmes sağlanarak 16 ncı maddedek ger kazanım ve ger dönüşüm oranları sağlanır.
d) AEEE’ler n ve parçalarının tekn k olarak şlenerek ger dönüşüm ve ger kazanım mkânının bulunmaması
durumunda bertarafına müsaade ed l r.
e) AEEE’ler n ger dönüşümü, ger kazanımı ve bertarafı çevre l sanslı tes slerde yapılır.
f) AEEE’ler n şlenmes sonucu ortaya çıkan atıkların azaltılması veya mhası amacıyla çevre mevzuatına aykırı
olarak yakılması ve alıcı ortama ver lmes yasaktır.
g) AEEE’ler n yönet m nden kaynaklanan çevresel zararların g der lmes le lg l tazm nat ve d ğer mal yetler,
“k rleten öder” lkes ne göre AEEE’ler n yönet m ç n sorumlu olan gerçek veya tüzel k ş lere a tt r.
ğ) EEE üret m yapılan tes ste oluşan veya garant kapsamında yetk l serv slerden ade alınan AEEE’ler n
şlenmes amacıyla üret m yer nde kurulan ün teler ç n çevre l sansı şartı aranmaz. Bu ün telerde şleme faal yet bu
Yönetmel kte bel rt len kr terlere uygun olarak gerçekleşt r l r. EEE üret m yapılan tes slerde oluşan AEEE’ler n geç c
depolanması 13 üncü madden n b r nc fıkrasına göre yapılır. Üret m yerler nde kurulacak olan şleme ün teler le geç c
depolama alanları ç n lg l çevre ve şeh rc l k l müdürlüğünden uygunluk yazısı alınması zorunludur.
(2) Bu Yönetmel ğ n uygulanmasında; 4 üncü madden n b r nc fıkrasının (r) bend n n (2) numaralı alt bend nde
tanımlanan üret c tarafından p yasaya sürülen ürünler üzer nde, aynı bend n (1) numaralı alt bend nde tanımlanan
üret c n n de markasının bulunması durumunda, ürünler n üret c s olarak (1) numaralı alt bentte yer alan k ş veya
kuruluşlar sorumludur.
(3) Herhang b r f nansman anlaşması dâh l nde f nans sağlayan k ş veya kuruluşlar, 4 üncü madden n b r nc
fıkrasının (r) bend nde bel rt len üret c tanımı koşullarını sağlamadıkları sürece üret c olarak değerlend r lmezler.
İKİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetk ve Sorumluluklar
Bakanlığın görev ve yetk ler
MADDE 6 – (1) Bakanlık;
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a) Ek-1/A’da ver len 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 10 nolu sınıflara dâh l olan elektr kl ve elektron k eşyalar le elektr k
ampuller ve evsel amaçlı kullanılan aydınlatma gereçler n n üret c ler tarafından ver len Ek-3’te yer alan Uygunluk
Beyan Formunu yıllık olarak toplamakla, gerekl kayıt s stem n oluşturmakla ve f rma kod numarası vermekle,
b) Denet m ve zleme yapmak veya yaptırmakla,
c) 5 nc madden n b r nc fıkrasının (a) bend ne aykırılık durumunda,
1) Ürünün p yasaya arzının yasaklanmasını,
2) P yasaya arz ed lm ş ürünler n p yasadan toplatılmasını,
3) 2872 sayılı Çevre Kanununda öngörülen dar cezaların tatb k ed lmes n
sağlamakla,
ç) 21 nc maddeye göre çevre z n ve l sansı vermekle,
d) Üret c ler tarafından hazırlanan yönet m planlarını değerlend rmek ve üret c ler n beyanları esas alınarak b r
kayıt ve denet m s stem oluşturmakla,
e) Beled yeler n hazırladıkları AEEE yönet m planlarının uygunluğunu değerlend rmekle,
f) Dağıtıcıların, beled yeler n ve üret c ler n oluşturdukları toplama ve ger dönüşüm faal yetler n değerlend rmek
ve bu Yönetmel k hükümler ne aykırılık tesp t ed lmes hal nde gerekl dar şlemler uygulamakla,
görevl ve yetk l d r.
(2) Bakanlık gerekl gördüğü durumlarda bu maddede bel rt len yetk ler n n bazılarını, sınırlarını bel rlemek
kaydıyla çevre ve şeh rc l k l müdürlükler ne devredeb l r.
Çevre ve şeh rc l k l müdürlükler n n görev ve yetk ler
MADDE 7 – (1) Çevre ve şeh rc l k l müdürlükler ;
a) L sans ver len atık elektr kl ve elektron k eşya şleme tes sler n n faal yetler n zlemek, denetlemek, lg l
mevzuata aykırılık hal nde gerekl yaptırımın uygulanmasını sağlamakla,
b) AEEE taşıma araçlarına taşıma l sansı vermekle ve faal yetler n denetlemekle, gerekl durumlarda l sansı ptal
etmekle ve/veya yen lemekle,
c) EEE üret c ler n n sahasında 5 nc madden n b r nc fıkrasının (ğ) bend ne göre oluşturulacak ün teler ç n
uygunluk yazısı vermekle,
görevl ve yetk l d r.
Beled yeler n görev ve sorumlulukları
MADDE 8 – (1) Beled yeler;
a) Evsel AEEE’ler n, 15 nc madden n b r nc fıkrasında bel rt len toplama hedefler ne göre etk n b r b ç mde
d ğer atıklardan ayrı toplanmasını sağlamak amacıyla AEEE yönet m planını hazırlamakla ve (c) bend nde bel rt len AEEE
toplama başlangıç yılından en az altı ay önce Bakanlığa göndermekle,
b) Yönet m planı çerçeves nde toplama programı hakkında konutları b lg lend rmek, bu program çerçeves nde
toplama şlem n yapmak veya yaptırmakla,
c) Aşağıdak tabloya uygun olarak get rme merkezler n kurarak AEEE’ler n toplanmasını sağlamakla ve kurulan
get rme merkezler ne l şk n olarak halkı b lg lend rmekle,

Beled ye Nüfusu
400.000’den fazla
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200.000-400.000 arası
100.000-200.000 arası
50.000-100.000 arası
10.000-50.000 arası
10.000’den az

1/1/2014
1/1/2015
1/1/2016
1/1/2017
1/1/2018

ç) Get rme merkezler nde 15 nc madden n k nc fıkrasında bel rt len gruplamaya göre AEEE’ler n uygun
konteynerlerde b r kt r lmes n sağlamakla,
d) Toplama esnasında kullanılan araçlar üzer nde “Atık Elektr kl ve Elektron k Eşya Toplama Aracı” bares n n
bulunmasını sağlamakla,
e) Gerekt ğ nde evsel AEEE’ler n toplanması ç n l özel dareler le ortak çalışmalar yapmakla,
f) Toplanan evsel AEEE’ler 9 uncu madden n b r nc fıkrasının (ğ) bend kapsamında Koord nasyon Merkez nce
bel rlenen l sanslı şleme tes sler ne göndermekle ve Koord nasyon Merkez ne belgelemekle,
yükümlüdür.
(2) Büyükşeh r beled yeler , AEEE’ler n l genel nde etk n toplanması amacıyla beled yelerce yürütülen çalışmaları
koord ne etmekle, b lg lend rme ve eğ t m faal yetler ne katılmakla yükümlüdür.
Elektr kl ve elektron k eşya üret c ler n n yükümlülükler
MADDE 9 – (1) Elektr kl ve elektron k eşya üret c ler ;
a) Tekn k ve ekonom k mkânlar esas olmak üzere, uluslararası gel şmelere bağlı olarak, elektr kl ve elektron k
eşyaların üret m, ürün tem n , ürün gel şt rme, AR-GE ve tasarım faal yetler nde bu Yönetmel k kapsamındak zararlı
maddeler n kullanımından kaçınmak veya yerler ne daha güvenl alternat f maddeler kullanmak ç n gerekl çalışmaları
yapmakla,
b) P yasaya sürdükler elektr kl ve elektron k eşyalarda 5 nc madden n b r nc fıkrasının (a) bend ne uymakla ve
bu tekn k kr terler n sağlandığını gösteren b lg ve belgeler , ürünün p yasaya sunulmasından t baren on yıl süreyle
muhafaza etmekle,
c) İthal ed lecek elektr kl ve elektron k eşyalar ç n 23 üncü maddeye uymakla,
ç) Ürün b lg s açıklamalarında “AEEE Yönetmel ğ ne Uygundur” bares ne yer vermekle,
d) Her yıl Şubat ayı sonuna kadar Ek-3’te yer alan Uygunluk Beyan Formunu doldurarak Bakanlığa sunmakla,
e) Bu Yönetmel kte bel rt len ger dönüşüm ve ger kazanım oranlarının sağlanması ve atıkların azaltılması
amacıyla, elektr kl ve elektron k eşyaların tasarımı ve üret m sırasında, ürünler n kolayca parçalanmasını, ayrıştırılmasını,
yen den kullanımını, ger dönüşümünü ve ger kazanımını kolaylaştıracak malzeme ve parçaları kullanmakla, çevren n
korunması ve/veya emn yet gerekl l kler açısından öneml b r avantaj teşk l etmed ğ sürece yen den kullanımı
engelleyecek EEE tasarımlarından veya üret m prosesler nden kaçınmakla,
f) Kend ler veya organ zasyonunda yeraldığı yetk lend r lm ş kuruluş tarafından, bu Yönetmel kten kaynaklanan
yükümlülükler n yer ne get r lmes ne l şk n AEEE yönet m planını hazırlamak ve Bakanlık onayına sunmakla,
g) Evsel AEEE’lere da r 15 nc maddedek toplama hedefler n n gerçekleşt r lmes n sağlamakla,
ğ) Beled yeler ve dağıtıcılar tarafından toplanan evsel AEEE’ler n; get rme merkezler nden veya dağıtıcılardan
başlamak üzere nakl ye mal yetler n karşılamakla, 14 üncü maddede bel rt len tekn k özell kler sağlayan tes slerde
şlenmes n sağlamakla, şleme mkânının bulunmaması durumunda bertarafı ç n b r s stem kurmak ve mal yetler
karşılamakla,
h) Evsel olmayan AEEE’ler n toplanması, şlenmes ve bertaraf ed lmes amacıyla b r s stem kurmakla,
ı) Beled yeler n yetk alanı dışında evsel AEEE’ler n toplanması ç n l özel dareler le yapılacak ortak çalışmaları
desteklemekle,
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) Beled yelerle b rl kte veya münfer t olarak eğ t m ve b l nçlend rme kampanyaları düzenlemekle ve bu
etk nl klerde kullanılacak yazılı görsel dokümanları sağlamakla,
j) Bu Yönetmel kten kaynaklanan yükümlülükler n münfer t veya mevcut b r yetk lend r lm ş kuruluşa dâh l
olarak yer ne get rmek ve 17 nc maddeye göre tem nat vermekle,
k) Topladıkları tüm AEEE’ler 22 nc maddeye göre oluşturulan Koord nasyon Merkez ne b ld rmekle,
l) Bu Yönetmel ğ n yürürlüğe g r ş tar h nden sonra p yasaya sürülen EEE’ler TS-EN’n n 50419 sayılı Türk
Standardına uygun olarak EK-6’da yer alan sembolle şaretlemekle,
m) P yasaya sürecekler EEE’ler ç n esasları Bakanlıkça bel rlenen kayıt s stem ne başvurmak ve Bakanlıktan kod
numarası almakla,
yükümlüdür.
EEE dağıtıcılarının yükümlülükler
MADDE 10 – (1) Elektr kl ve elektron k eşya dağıtıcıları;
a) Yen b r ürün sattıklarında, tüket c tarafından talep ed lmes hal nde eş t pte ve aynı şlev gören esk eşyayı
markası, model , üret c s ve muhtevasına bakılmaksızın almakla, yen ürünün alıcının adres ne tesl m ed ld ğ durumlarda,
dağıtıcıya veya onun adına tesl matı yapan kuruluşa ade ed len evsel AEEE’y aynı yerden almak ve bunun ç n herhang
b r nakl ye ücret veya başka b r lave ücret talep etmemekle,
b) Evsel AEEE’ler n muhafazasının sağlanması amacıyla mekân büyüklüğüne uygun olarak toplama kutusu veya
konteyner bulundurmak veya satış yer n n kapalı b r bölümünü bu amaçla kullanmakla,
c) Tüket c lerden toplanan evsel AEEE’ler Koord nasyon Merkez n b lg lend rerek, 9 uncu madden n b r nc
fıkrasının (ğ) bend kapsamında bu Yönetmel kte bel rt len toplama s stemler ne veya çevre l sanslı şleme tes sler ne
göndermekle,
ç) Satış yer nde, tüket c ler n kolaylıkla göreb leceğ yerlerde evsel AEEE’ler n toplanması, ger dönüşümü, d ğer
evsel AEEE toplama noktaları ve EK-6’da yer alan sembol ve bu sembolün anlamına l şk n b lg ler bulundurmakla,
yükümlüdür.
Tüket c ler n yükümlülükler
MADDE 11 – (1) Elektr kl ve elektron k eşya tüket c ler ;
a) AEEE’ler üret c ler n ve beled yeler n bel rled kler esaslara göre d ğer evsel atıklardan ayrı olarak
b r kt rmekle,
b) AEEE’ler n dağıtıcıların, beled yeler n, üret c ler n veya şleme tes sler n n oluşturdukları toplama yerler ne
götürmekle veya götürülmes n sağlamakla ve kayıt dışı toplama yapanlara vermemekle,
yükümlüdür.
AEEE şleme tes sler n n yükümlülükler
MADDE 12 – (1) İşleme tes sler ;
a) AEEE’ler n bu Yönetmel kte bel rt len oranlarda ger dönüşüm ve ger kazanımının sağlanması ç n uygun
yöntem ve teknoloj ler kullanmakla,
b) Faal yetler ç n Bakanlıktan çevre z n ve l sansı almakla,
c) Aktarma merkezler aracılığıyla AEEE’ler n toplanmasını sağlamakla,
ç) Tes se kabul ed len, şlenen ve bertaraf ett r len atık m ktarları le ger kazanım ve/veya ger dönüşüm
m ktarlarına l şk n olarak kayıt tutmak, bu kayıtları beş yıl süreyle muhafaza etmek ve bunlara l şk n hazırlanacak aylık
faal yet raporlarını Bakanlığa ve Koord nasyon Merkez ne göndermekle,
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d) Ulusal sağlık ve emn yet standartlarına uyarak, ht va ett ğ k rlet c lerden dolayı çalışanlar ç n r sk arz eden
AEEE’ler kabul etmemekle,
e) İşleme tes sler nde gerçekleşt r len AEEE şleme ver m n artırmak amacıyla çalışan personel n terc hen en az
tekn k l se mezunu olmasını sağlamakla,
yükümlüdür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İşleme Tes sler le Tes s İç Geç c Depolama Yerler
ve Aktarma Merkezler n n Tekn k Özell kler
İşleme tes sler nde bulunan geç c depolama yerler le aktarma merkezler
MADDE 13 – (1) Atık elektr kl ve elektron k eşyaların geç c depolaması 15 nc madden n k nc fıkrasında
bel rt len altı grupta yapılır. Bu maksatla geç c depolama yerler nde döküm alanları ve sınıflandırılan atıkların depolandığı
yerler n kapalı, zem n n geç r ms z olması ve bu yerlerde;
a) Kantar ve kayıt s stem ,
b) Radyoakt f ölçüm c hazı,
c) Sızıntı sularının toplanması ç n yeterl toplama kanalları,
ç) Yağ tutucu ve em c malzeme,
d) Yangın söndürme ve paratoner s stem ,
bulundurulması zorunludur.
(2) Aktarma merkezler AEEE’ler n toplanması amacıyla, b r nc fıkrada yer alan tekn k kr terler sağlayacak
şek lde çevre z n ve l sansına sah p şleme tes sler veya üret c ler tarafından kurulur ve şlet l r. Aktarma merkezler
aracılığıyla toplanan atıklar, 22 nc madde uyarınca oluşturulan Koord nasyon Merkez ne b ld r l r.
(3) Aktarma merkezler n n tekn k kr terlere uygunluğu çevre ve şeh rc l k l müdürlükler tarafından düzenlenecek
uygunluk yazısıyla belgelen r. İşleme tes sler tarafından oluşturulan aktarma merkezler ne düzenlenecek uygunluk
yazısının süres şleme tes s n n çevre z n ve l sansına a t sürey aşamaz.
İşleme tes sler tekn k özell kler
MADDE 14 – (1) İşleme tes sler ç n 13 üncü maddede bel rt len geç c depolama şartlarına ek olarak aşağıdak
tekn k şartlar sağlanır. Ayrıca toplama kategor s bazında Ek-4’te yer alan asgar tekn k şartların sağlanması zorunludur.
Bununla b rl kte Ek-4 l stes nde bel rt len tekn k şartların yer ne Bakanlığın uygun görüşü alınarak alternat f teknoloj ler
kullanılab l r. Tes ste;
a) Tes se konteynerler çer s nde get r lmeyen dökme malzemeler n muhafaza ed lmes ç n kapalı alanlar,
b) Kantar,
c) Geç r ms z zem n,
ç) Sızıntı sularının toplanması ç n yeterl toplama kanalları,
d) Gerekl durumlarda yağ tutucu ve em c malzeme,
e) Sökülen parçalar ç n kapalı depolama alanı veya konteyner,
f) Radyoakt f madde ölçüm c hazı,
g) Kırıcılar ç n toz tutma s stem ,
ğ) Yangın söndürme ve paratoner s stem ,
http://www.resm gazete.gov.tr/esk ler/2012/05/20120522-5.htm
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bulunması mecbur d r.
(2) Arındırılması gereken AEEE’ler ç n tes ste söküm, parçalama, ger kazanım önces atıkların çer s ndek
tehl kel maddeler ve sıvıların uzaklaştırılması sağlanır. Söküm şlemler asgar yarı mekan k, parçalama şlemler se
uygun teknoloj ler kullanılarak yapılır.
(3) İşleme tes sler nde atık elektr kl ve elektron k eşyalarda bazı zararlı maddeler çeren parça ve malzemeler n
çevre ve nsan sağlığına olumsuz etk ler n n azaltılması amacıyla aşağıda bel rt len parçaların sökülerek d ğer parçalardan
ayrı olarak depolanması ve çevre mevzuatına uygun şek lde ger kazanılması veya bertaraf ed lmes gerekmekted r. Bu
parçalar:
a) Pol klorlü b fen ller (PCB/PCT) çeren kapas tör,
b) Şalter veya arka ışık lambaları g b cıva ht va eden b leşenler,
c) P ller,
ç) Cep telefonlarının basılı devre kartları ve d ğer c hazlarda alanı 10 cm2’den büyük devre kartları,
d) Renkl toner dâh l olmak üzere sıvı ve katı akışkan toner kartuşları,
e) Pol bromürlü b fen l (PBB), pol bromürlü d fen leter (PBDE) g b bromlu alev gec kt r c çeren plast kler,
f) Asbestl atıklar ve asbest ht va eden b leşenler,
g) Katod ışın tüpler ,
ğ) Kloroflorokarbonlar (CFC), h drokloroflorokarbonlar (HCFC), h droflorokarbonlar (HFC) ve h drokarbonlar
(HC),
h) Gaz deşarj lambaları,
ı) Alanı 100 cm2’den büyük olan LCD ekranlar (mümkünse bulundukları kasa le b rl kte),
) Dış elektr k kablolar,
j) Yanmaz seram k l fler ht va eden b leşenler,
k) Radyasyon le lg l kanun ve yönetmel klerde ver len emn yet l m tler n n altında kalanlar har ç, radyoakt f
maddeler ht va eden b leşenler,
l) Yüksekl ğ ve çapı 25 mm’y geçen veya benzer b r hacme sah p olan elektrol t kapas törlerd r.
(4) Ozon tabakasına zarar veren gazlar, 12/11/2008 tar hl ve 27052 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ozon
Tabakasını İncelten Maddeler n Azaltılmasına İl şk n Yönetmel k hükümler ne tab d r.
(5) Atık elektr kl ve elektron k eşyalar le bu atıkları depolayan, şleyen, ger kazanan ve bertaraf eden tes slerden
kaynaklanan atıkların Çevre Kanununca Alınması Gereken İz n ve L sanslar Hakkında Yönetmel k kapsamında çevre z n
ve l sansı almış tes slerde ger kazanılması ve/veya bertaraf ed lmeler gerek r.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Toplama, Ger Dönüşüm ve Ger Kazanım Hedefler
Toplama hedefler
MADDE 15 – (1) Üret c ler, aşağıda ver len programa uygun olarak evsel AEEE toplama hedefler ne ulaşılmasını
sağlar.

Yıllara Göre Toplama Hedefi (kg/kişi-yıl)
EEE Kategorileri
http://www.resm gazete.gov.tr/esk ler/2012/05/20120522-5.htm
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1. Buzdolabı/Soğutucular/İkl mlend rme
c hazları
2. Büyük beyaz eşyalar (Buzdolabı/
soğutucular/ kl mlend rme c hazları har ç)
3. Telev zyon ve mon törler
4. B l ş m ve telekomün kasyon ve tüket c
ek pmanları (Telev zyon ve mon törler har ç)
5. Aydınlatma ek pmanları
6. Küçük ev aletler , elektr kl ve elektron k
aletler, oyuncaklar, spor ve eğlence
ek pmanları, zleme ve kontrol aletler
TOPLAM EVSEL AEEE (kg/k ş -yıl)

0,05

0,09

0,17

0,34

0,68

0,1

0,15

0,32

0,64

1,3

0,06
0,05

0,10
0,08

0,22
0,16

0,44
0,32

0,86
0,64

0,01
0,03

0,02
0,06

0,02
0,11

0,04
0,22

0,08
0,44

0,3

0,5

1

2

4

(2) Ek-1/B’de yer alan elektr kl ve elektron k eşyaların aşağıda ver len gruplara göre ayrı toplanması
gerçekleşt r l r.
a) Buzdolabı/Soğutucular/İkl mlend rme c hazları,
b) Büyük beyaz eşyalar ((a) bend nde bel rt lenler har ç) ve otomatlar,
c) Telev zyon ve mon törler,
ç) B l ş m ve telekomün kasyon ve tüket c ek pmanları ((c) bend nde bel rt lenler har ç),
d) Aydınlatma ek pmanları,
e) Küçük ev aletler , elektr kl ve elektron k aletler, oyuncaklar, spor ve eğlence ek pmanları, tıbb c hazlar, zleme
ve kontrol aletler .
Ger dönüşüm ve ger kazanım hedefler
MADDE 16 – (1) Üret c ler, l sanslı şleme tes sler yle Ek-1/A’da yer alan kategor lerdek her b r eşyanın, ger
dönüşüm ve ger kazanım m ktarlarını, aşağıdak Tablo 1 ve Tablo 2’de ver len oranlarda karşılar. Bu oranlar hesaplanırken
şlemeye gönder len AEEE’n n ortalama ağırlığı esas alınır.

Tablo 1 Ger Dönüşüm Hedefler
Yıllar
Elektrikli ve Elektronik Eşya Kategorileri

2013

Büyük ev eşyaları (%)
Küçük ev aletleri (%)
Bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları (%)
Tüketici ekipmanları (%)
Işıklandırma cihaz ve aletleri (%)
Gaz deşarj lambaları
Elektrikli ve elektronik aletler (%)
Oyuncaklar, eğlence, spor aletleri (%)
Tıbbi cihazlar (%)
İzleme ve kontrol cihaz ve aletleri (%)
Otomatlar (%)

65
40
50
50
20
55
40
40
--40
65

2018
Ağırlıkça (%) olarak
75
50
65
65
50
80
50
50
--50
75

Tablo 2 Geri kazanım Hedefleri
Yıllar
Elektrikli ve Elektronik Eşya Kategorileri
Büyük ev eşyaları (%)
Küçük ev aletleri (%)
Bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları (%)
Tüketici ekipmanları (%)
http://www.resm gazete.gov.tr/esk ler/2012/05/20120522-5.htm
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55
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60

2018
Ağırlıkça (%) olarak
80
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75
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Işıklandırma cihaz ve aletleri (%)
Gaz deşarj lambaları
Elektrikli ve elektronik aletler (%)
Oyuncaklar, eğlence, spor aletleri (%)
Tıbbi cihazlar (%)
İzleme ve kontrol aletleri (%)
Otomatlar (%)

50
70
50
50
--50
70

70
80
70
70
--70
80

(2) Elektr kl ve elektron k eşyaların b r bütün olarak yen den kullanıma alınması durumunda, bu eşyalar ger
dönüşüm ve ger kazanım hesaplamalarına dâh l ed lmez.
(3) Bakanlık, tekn k ve ekonom k ver ve tecrübelere dayanarak ve üret c ler n öner ler n de d kkate alarak, Tablo
1 ve Tablo 2’de yer alan tıbb c hazlar ç n ger dönüşüm ve ger kazanım hedefler n bel rler.
BEŞİNCİ BÖLÜM
AEEE Toplama ve Ger Dönüşüm Faal yetler n n F nansmanı
Evsel AEEE yönet m n n f nansmanı
MADDE 17 – (1) Üret c ler, bu Yönetmel kten kaynaklanan mal yetler tem nat altına almak üzere p yasaya
sürecekler ürünler ç n tem nat vermekle yükümlüdürler. Yetk lend r lm ş kuruluşlara üyel k tem nat olarak kabul ed l r.
Tem nat ve yetk lend r lm ş kuruluşlara l şk n esaslar Bakanlıkça düzenlen r.
(2) Üret c ler, bu Yönetmel ğ n yürürlüğe g rd ğ tar h nden sonra, tar hsel atıklar ç n Ek-1/A’da yer alan 1 nc
kategor dek ürünlerde on, d ğer kategor lerdek ürünlerde sek z yıllık geç c süreyle AEEE’ler n toplanması, şlenmes
ve/veya bertarafına l şk n toplam mal yetler ayrı b r satırda görünecek şek lde yen ürünün satış faturasında göstereb l r.
Toplanacak tutar AEEE’ler n dar ve tekn k yönet m mal yetler n geçemez. Ortak kurulacak s stemlerde toplanacak
tutarın tamamının yetk lend r lm ş kuruluşa aktarılması zorunludur. Fatura üzer nden b r kt r len gel rler amaç dışı
kullanılmaz. B r öncek yıl kullanılamayan meblağ b r sonrak yıl AEEE’ler n yönet m mal yetler hesaplamalarına dâh l
ed l r.
(3) Bu Yönetmel ğ n yürürlüğe g rd ğ tar hten önce p yasaya sürülen ürünlerden kaynaklanan tar hsel AEEE’ler n
yönet m mal yet , faal yette olan üret c ler n ç p yasadak paylarıyla orantılı olarak paylaştırılarak karşılanır.
(4) Bu Yönetmel ğ n yürürlüğe g rd ğ tar hten sonra p yasaya sürülen EEE’lerden kaynaklanacak sah ps z
AEEE’ler n yönet m mal yet , bahse konu EEE üret c s nden alınan tem nat le karşılanır.
Evsel olmayan AEEE yönet m n n f nansmanı
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmel ğ n yürürlüğe g r ş tar h nden sonra p yasaya sürülen ürünlerden kaynaklanan
evsel olmayan AEEE’ler n toplanması, nakl yes , şlenmes ve bertaraf mal yetler üret c s tarafından üstlen l r.
(2) Bu Yönetmel ğ n yürürlüğe g r ş tar h nden önce p yasaya sürülen ürünlerden kaynaklanan tar hsel AEEE’ler n
yönet m mal yet , eşdeğer veya aynı şlev gören yen ürünlerlerle değ ş m yapılması durumunda bu ürünler tem n eden
üret c ler tarafından, d ğer durumlarda se tüket c ler tarafından karşılanır. Ancak tüket c ler tarafından üret c ler le başka
f nansman anlaşmaları da yapılab l r.
ALTINCI BÖLÜM
Çeş tl ve Son Hükümler
Tüket c ler n b lg lend r lmes
MADDE 19 – (1) Üret c ler, EEE’lerde bulunan tehl kel maddeler n çevre ve nsan sağlığı üzer ne olumsuz
etk ler le tüket c ler n AEEE ayrı toplama s stemler ne katkıda bulunmaları amacıyla b lg vermekle yükümlüdür.
İşleme tes sler n n b lg lend r lmes
MADDE 20 – (1) Üret c ler; AEEE’ler n toplama, yen den kullanım, ger dönüşüm ve ger kazanım dâh l olmak
üzere tekn k kr terlere uygun olarak şlenmes n sağlamak amacıyla, p yasaya sürülen her yen EEE ç n bu ürünün
b leşenler , kullanılan malzemeler ve ürünün ht va ett ğ tehl kel madde ve müstahzarların yer le lg l b lg lerden oluşan
el k tabı veya elektron k b lg kaynağını şleme tes sler n n kullanımına sunmakla yükümlüdür.
http://www.resm gazete.gov.tr/esk ler/2012/05/20120522-5.htm
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(2) Üret c ler, AEEE’ler n uygun teknoloj ler kullanılarak şlenmes ne katkıda bulunmak amacıyla şleme
tes sler nde çalışan personel n eğ t lmes konusunda b r nc fıkrada bel rt len hususlarla lg l eğ t m programları düzenler.
Çevre z n ve l sansı
MADDE 21 – (1) Geç c depolama ve şleme tes sler 13 üncü ve 14 üncü maddelerde yer alan tekn k kr terlere
uygun olarak kurulur ve şlet l r. Bu faal yetler ç n Çevre Kanununca Alınması Gereken İz n ve L sanslar Hakkında
Yönetmel k kapsamında çevre z n ve l sansı alınması zorunludur.
(2) İşleme tes sler , l sans aldıktan sonra b r yıl ç nde çevre yönet m s stem n kurarak, akred tasyona sah p
belgelend rme kuruluşundan terc hen TS EN ISO 14001 veya eşdeğer çevre yönet m s stem belges almak ve Bakanlığa
belgelemekle yükümlüdür.
Koord nasyon Merkez n n oluşturulması
MADDE 22 – (1) Yetk lend r lm ş kuruluşların ve yetk lend r lm ş kuruluş yapısına g rmeden 17 nc maddeye göre
tem nat sunan üret c ler n, Bakanlıkla ve yerel yönet mlerle olan koord nasyonlarının sağlanması amacıyla, kâr amacı
gütmeyen ortak b r Koord nasyon Merkez kurmaları zorunludur. B rden fazla koord nasyon merkez kurulamaz.
Koord nasyon Merkez yönet m , yetk lend r lm ş kuruluş tems lc ler ve yetk lend r lm ş kuruluş yapısına g rmeden 17 nc
maddeye göre tem nat sunan üret c ler tarafından oluşturulur.
(2) Koord nasyon Merkez ;
a) Toplanan evsel AEEE’ler n üret c ler n pazar paylarına göre paylaştırılmasını sağlamakla,
b) Bakanlık tarafından oluşturulacak kayıt s stem ne kayıt olan üret c ler n kayıt b lg ler n n doğrulamasını
sağlamakla,
c) Beled yelerce toplanan evsel AEEE’ler n şleme tes sler ne taşınarak çevre l sanslı tes slerde ger kazanım veya
bertarafını sağlamakla,
ç) Her yıl Şubat ayı sonuna kadar Ek-5’de yer alan tablolarla p yasaya sürülen, toplanan, hraç ed len, yen den
kullanılan, ger dönüştürülen ve ger kazanılan AEEE m ktarları ve oranları hakkında Bakanlığa rapor sunmakla ve bu b lg
ve belgeler beş yıl süreyle muhafaza etmekle,
d) Bakanlık tarafından gerekl görülmes hal nde faal yetler n bağımsız denet m kuruluşlarına nceletmek ve
nceleme raporunu Bakanlığa sunmakla,
yükümlüdür.
(3) Üret c , yetk lend r lm ş kuruluş ve Koord nasyon Merkez tarafından yapılan b ld r m kayıt ve
belgelend rmeler n doğru olmadığının tesp t ed lmes hal nde, 25 nc maddeye göre şlem yapılır. Koord nasyon Merkez
7/12/1994 tar hl ve 4054 sayılı Rekabet n Korunması Hakkında Kanuna aykırı faal yetlerde bulunamaz.
EEE’ler n thalatı
MADDE 23 – (1) İthal ed lecek elektr kl ve elektron k eşyaların bu Yönetmel ğe uygunluğunun kontrolü,
Ekonom Bakanlığının düzenlemeler ne göre yapılır.
Taşıma l sansı
MADDE 24 – (1) AEEE’ler n get rme merkezler , dağıtıcılar ve aktarma merkezler nden şleme veya bertaraf
tes sler ne taşınması l sans almış araçlarla gerçekleşt r l r. Taşımaya l şk n esaslar Bakanlıkça düzenlen r.
Yönetmel ğe aykırılık
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmel ğe aykırı faal yet gösterenler hakkında, 2872 sayılı Çevre Kanununun 15, 20 ve 23
üncü madde hükümler uygulanır.
(2) Ürünler n bu Yönetmel k hükümler ne aykırılığının tesp t hal nde, 2872 sayılı Çevre Kanunu le 4703 sayılı
Ürünlere İl şk n Tekn k Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Da r Kanunun lg l dar yaptırım hükümler
uygulanır.
(3) 22 nc madden n üçüncü fıkrasına aykırılık hal nde, 4054 sayılı Kanun çerçeves nde dar para cezası hükümler
uygulanır.
http://www.resm gazete.gov.tr/esk ler/2012/05/20120522-5.htm
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Yürürlükten kaldırılan yönetmel k
MADDE 26 – (1) 30/5/2008 tar hl ve 26891 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektr kl ve Elektron k
Eşyalarda Bazı Zararlı Maddeler n Kullanımının Sınırlandırılmasına Da r Yönetmel k yürürlükten kaldırılmıştır.
30/5/2009 tar h nden önce thal ve mal ed len eşyalar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 30/5/2009 tar h nden önce thal veya mal yoluyla p yasaya sürülen elektr kl ve
elektron k eşyalara l şk n olarak 5 nc madden n b r nc fıkrasının (a) bend hükümler le 9 uncu madden n b r nc
fıkrasının (b) bend hükümler uygulanmaz.
Mevcut şleme tes sler
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel ğ n yayımı tar h nde Bakanlıkça daha önce düzenlenen “Uygunluk
Yazısı” çerçeves nde faal yet gösteren şleme tes sler , bu Yönetmel ğ n yayımından t baren en geç altı ay ç nde Çevre
Kanununca Alınması Gereken İz n ve L sanslar Hakkında Yönetmel k kapsamında çevre z n ve l sansına başvurur.
Mevcut tes sler n uygunluk yazıları, bu Yönetmel ğ n yayımı tar h nden t baren b r yıl süre le geçerl d r.
Ürün b lg s açıklamaları
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel ğ n yayımı tar h nden t baren üç yıl süreyle “EEE Yönetmel ğ ne
Uygundur.” ürün b lg s açıklamasına sah p EEE’ler ç n, 9 uncu madden n b r nc fıkrasının (ç) bend şartı aranmaz.
Koord nasyon Merkez n n kurulması
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Toplanan AEEE’ler, 22 nc maddede düzenlenen Koord nasyon Merkez kuruluncaya
kadar, Bakanlıktan uygunluk yazısına sah p şleme tes sler le bu Yönetmel ğe göre çevre l sansı almış şleme tes sler nde
şlen r.
Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmel ğ n;
a) 9 uncu maddes n n b r nc fıkrasının (f) ve (j) bendler le 22 nc maddes yayımı tar h nden b r yıl sonra,
b) D ğer maddeler yayımı tar h nde
yürürlüğe g rer.
Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmel k hükümler n Çevre ve Şeh rc l k Bakanı yürütür.

Ek-1/A
ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYA KATEGORİLERİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Büyük ev eşyaları
Küçük ev aletler
B l ş m ve telekomün kasyon ek pmanları
Tüket c ek pmanları
Aydınlatma ek pmanları
Elektr kl ve elektron k aletler (büyük ve sab t sanay aletler har ç olmak üzere)
Oyuncaklar, eğlence ve spor ekipmanları
Tıbb c hazlar
İzleme ve kontrol aletleri
Otomatlar
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Ek-1/B
ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYA KATEGORİLERİ AYRINTILI LİSTESİ
1. Büyük ev eşyaları
a) Büyük soğutucu cihazlar
b) Buzdolapları
c) Dondurucular
ç) Gıdaların soğutulması, korunması ve saklanması için kullanılan diğer büyük cihazlar
d) Çamaşır makineleri
e) Çamaşır kurutma makineleri
f) Bulaşık makineleri
g) Pişirme cihazları
ğ) Elektrikli ocaklar
h) Elektrikli saclar
ı) Mikrodalga fırınlar
i) Gıda pişirici ve hazırlayıcı diğer büyük cihazlar
j) Elektrikli ısıtıcılar
k) Elektrikli radyatörler
l) Odaların, yatakların ve oturma gruplarının ısıtılmasında kullanılan diğer büyük cihazlar
m) Elektrikli vantilatörler/aspiratörler
n) İklimlendirme cihazları
o) Diğer fan, havalandırma ve iklimlendirme ekipmanları
ö) Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer büyük ev eşyaları
2. Küçük ev aletleri
a) Elektrikli süpürgeler
b) Halı yıkama makineleri
c) Diğer temizleme makineleri
ç) Örgü, dokuma, dikiş makineleri ve diğer kumaş işleyici makineler
d) Ütü makineleri, ütüleme ve diğer giysi bakım aletleri
e) Tost makineleri
f) Kızartma makineleri
g) Öğütücüler, kahve makineleri, paketleme cihazları
ğ) Elektrikli bıçaklar
h) Saç kesimi, saç kurutucu, diş fırçalama, tıraş, masaj ve diğer vücut bakım aletleri
ı) Duvar ve kol saatleri ve diğer zaman ölçümü ve göstergesi veya kaydı için kullanılan aygıtlar
i)Tartılar
j) Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer küçük ev aletleri
3. Bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları
a) Merkezi veri işlemesi:
1) Ana bilgisayarlar (Mainframe)
2) Mini bilgisayarlar
3) Yazıcı Birimleri
b) Kişisel bilgisayar ekipmanları:
1) Kişisel bilgisayarlar (Merkezi işleme birimi, fare, ekran ve klavye dâh l)
2) Dizüstü bilgisayarlar (Merkezi işleme birimi, fare, ekran ve klavye dâh l olmak üzere notebook, laptop ve
benzeri)
3) Avuçiçi bilgisayarlar (Notepad ve benzeri)
4) Yazıcılar
5) Kopyalama ekipmanı
6) Elektrikli ve elektronik daktilolar
7) Cep ve masa hesap makineleri ve elektronik bilgi toplama, muhafaza etme, işleme, sunma veya iletme için
kullanılan diğer ürün ve ekipmanlar
8) Kullanıcı terminalleri ve sistemleri
9) Faks makineleri
10) Teleks
11) Telefonlar
12) Ankesörlü telefonlar
13) Kablosuz telefonlar
14) Cep telefonları
15) Telesekreterler ve telekomünikasyon vasıtasıyla ses, görüntü ve başka bilgilerin iletilmesi için kullanılan
diğer ürün ve ekipmanlar
16) Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları
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4. Tüketici ekipmanları
a) Radyo alıcıları
b) Televizyon alıcıları
c) Video kameraları
ç) Video kaydediciler
d) Hi-fi kaydediciler
e) Ses yükselteçleri
f) Müzik enstrümanları
g) Telekomünikasyon dışında görüntü ve sesin dağıtımını sağlayan sinyaller ve diğer teknolojiler de dâh l olmak
üzere, görüntü ve ses kaydı veya bunların reprodüksüyonu amacıyla kullanılan diğer ürün ve ekipmanlar
ğ) Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer tüketici ekipmanları
5. Aydınlatma ekipmanları
a) Evsel kullanım hariç floresan lambalı aydınlatıcılar
b) Düz floresan lambalar
c) Kompakt floresan lambalar
ç) Basınçlı sodyum lambalar ve metal halit lambalar dâh l olmak üzere, yüksek güçlü deşarj lambaları
d) Düşük basınçlı sodyum lambalar
e) Akkor flamanlı ampuller hariç ışık verme veya ışık kontrolü için kullanılan diğer ekipmanlar
f) Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer aydınlatma ekipmanları
6. Elektrikli ve elektronik aletler (büyük ve sabit sanayi aletleri hariç olmak üzere)
a) Matkaplar
b) Testereler
c) Dikiş makineleri
ç) Ahşap, metal veya diğer malzemelerin işlenmesinde kullanılan torna, değirmen, kumlama, zımpara, kesme,
parçalama, delme, delik açma, dövme, katlama, eğme ve diğer işleme aletleri
d) Perçinleme, çivileme, vidalama; perçin, çivi ve vida sökme ve benzer işlemler için kullanılan aletler
e) Kaynak, lehim makineleri ve benzer makineler
f) Sıvı veya gaz halindeki maddelerin sprey, dağıtma, sürme veya diğer şekillerde uygulanması için kullanılan
ekipmanlar
g) Çim biçme ve diğer bahçıvanlık işlerinde kullanılan aletler
ğ) Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer elektrikli ve elektronik aletler
7. Oyuncaklar, eğlence ve spor ekipmanları
a) Elektrikli tren ve yarış arabası takımları
b) El tipi video oyun konsolları
c) Video oyunları
ç) Bisiklet sürme, koşma, kürek çekme vb. sporlar için kullanılan bilgisayarlar
d) Elektrikli veya elektronik spor aletleri
e) Jetonlu makineler
f) Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer oyuncaklar, eğlence ve spor aletleri
8.Tıbbi cihazlar (emplantasyon ürünleri ve hastalık bulaşıcı temaslarda bulunan ürünler hariç)
a) Radyoterapi ekipmanı
b) Kardiyoloji ekipmanı
c) Diyaliz
ç) Sun’i teneffüs tertibatı
d) Nükleer tıp ekipmanı
e) Tüp teşhisleri için gerekli laboratuvar ekipmanı
f) Analiz ekipmanı
g) Derin dondurucular
ğ) Üreme testleri
h) Hastalıkların, yaraların ve sakatlıkların tespit edilmesi, önlenmesi, izlenmesi, iyileştirilmesi, hafifletilmesi için
kullanılan diğer cihaz ve aletler
ı) Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer tıbbi cihazlar
9. İzleme ve kontrol aletleri
a) Duman dedektörü
b) Isı ayarlayıcıları
c) Termostatlar
ç) Evsel veya laboratuvar ortamında kullanılan ölçme, tartma ve ayarlama cihaz ve aletleri
d) Endüstriyel tesislerde kullanılan diğer kontrol ve izleme enstrümanları (örneğin kontrol panelleri)
e) Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki izleme ve kontrol aletleri
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10. Otomatlar
a) Sıcak içecek otomatları
b) Sıcak veya soğuk şişe veya kutu otomatları
c) Katı ürünler için otomatlar
ç) Para otomatları
d) Otomatik şekilde her çeşit ürün teslim eden bütün aletler
e) Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer otomatlar
Ek-2
YÖNETMELİĞİN 5 İNCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (a) BENDİ HÜKMÜNDEN MUAF TUTULAN
KURŞUN (Pb), CIVA (Hg), ARTI ALTI DEĞERLİKLİ KROM (Cr6+), POLİBROMÜRLÜ BİFENİLLER (PBB) VE
POLİBROMÜRLÜ DİFENİL ETERLER (PBDE) İLE KADMİYUM (Cd) UYGULAMALARI
A - Kurşun (Pb), cıva (Hg), artı altı değerlikli krom (Cr6+), polibromürlü bifeniller (PBB) ve polibromürlü difenil
eterler (PBDE) ile kadmiyumun (Cd) homojen bir malzemede ağırlık olarak kabul edilebilir azami düzeydeki
konsantrasyon değerleri.
Madde
Cıva (Hg)
Artı altı değerl kl krom (Cr6+)
Pol bromürlü b fen l (PBB)
Pol bromürlü d fen l eter n (PBDE)
Kurşun (Pb)
Kadm yum (Cd)

M ktar
(Homojen b r malzemede ağırlık olarak)
% 0,1
% 0,1
% 0,1
% 0,1
% 0,1
% 0,01

B - D ğer Uygulamalar:
1. Lamba başına 5 mg’ geçmemek üzere, kompakt floresan lambalardak cıva.
2. Aşağıdak m ktarları geçmemek kaydıyla, genel kullanım amaçlı düz floresan lambalardak cıva:
a) Halofosfat
10 mg
b) Normal ömürlü tr fosfat
5 mg
c) Uzun ömürlü tr fosfat
8 mg
3. Özel amaçlı düz (doğrusal) floresan lambalardaki cıva.
4. Bu Ek’te özel olarak bahsi geçmeyen diğer lambalardaki cıva.
5. Katod ışın tüpleri, elektronik bileşenler ve floresan tüplerin camındaki kurşun.
6. Alaşım maddesi olarak çelikte ağırlıkça en fazla % 0,35 oranında, alüminyumda ağırlıkça en fazla % 0,4
oranında, bakır alaşımlarında ağırlıkça en fazla % 4 oranında kurşun.
7. Yüksek ergime sıcaklığına sahip lehim içindeki kurşun (örnek: % 85’ten daha fazla kurşun içeren kurşun bazlı
alaşımlar):
a) Sunucularda, veri depolama ve veri depolama dizisi sistemlerinde, anahtarlama, sinyal, iletim ve
telekomünikasyon sistemleri için ağ yönetimi ile ilgili ağ alt yapı donanımlarında kullanılan lehimlerdeki kurşun,
b) Elektronik seramik parçalardaki kurşun (örnek: piezzoelektronik cihazlar).
8. Diğer ilgili mevzuat ile yasaklanmış uygulamalar hariç olmak üzere, elektrik kontaklarında ve kadmiyum
kaplamalardaki kadmiyum ve bileşikleri.
9. Absorbsiyonlu buzdolaplarında, karbon çelik soğutma sistemlerindeki korozyon önleyici madde olarak
kullanılan krom6+ (Cr6+ ):
a) Polimerik uygulamalarda kullanılan DecaBDE,
b) Kurşun-bronz alaşımlı yatak ve burçlardaki kurşun.
10. Birbiri ile uyumlu konnektör bacak sistemlerinde kullanılan kurşun.
11. Isıl iletim modülü c-halkası için kaplama maddesi olarak kurşun.
12. Optik ve filtre camlarda kullanılan kurşun ve kadmiyum.
13. Mikroişlemcilerin kılıfı ile bacakların birbirlerine bağlanmasında kullanılan, alaşımında ikiden fazla element
bulunan, ağırlık olarak % 80'den fazla, % 85'den az kurşun içeren lehimlerde kullanılan kurşun.
14. Flip-Chip entegrelerinin kılıflarındaki yarı-iletken çekirdek ile kılıf taşıyıcısı arasındaki elektriksel bağlantıyı
sağlayan lehimlerin içerdiği kurşun.
15. Silikat kaplamalı tüp içeren lineer akkor flamanlı lambalarda kullanılan kurşun.
16. Profesyonel reprografi uygulamaları için kullanılan yüksek yoğunluklu deşarjlı (HID) lambalardaki ışık
sağlayıcı etken halinde bulunan kurşun-halide.
17. BSP (BaSi2O5:Pb) gibi fosforları ihtiva eden, bronzlaştırıcı lamba olarak kullanılan ve de diazo-baskı
reprografisi, litografi, böcek öldürücüler, SMS ((Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb) gibi fosfor içerikli foto kimyasal ve kür
işlemlerindeki özel lambalar olarak kullanılan deşarjlı lambaların floresan tozlarının içinde, aktivatör halinde bulunan
kurşun (ağırlıkça % 1 veya daha az kurşun).
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18. Özel bileşimlerde temel amalgam olarak kullanılan PbBiSn-Hg ve PbInSn-Hg içeren kurşun ve çok küçük
enerji tasarruf lambaları (ESL)’nda yardımcı amalgam olarak kullanılan PbSn-Hg içeren kurşun.
19. Likid kristal ekranlarda (LCD) yer alan düz floresan lambaların ön ve arka katmanlarının birleştirilmesinde
kullanılan camdaki kurşun oksit.
20. Borosilikat camların üzerine yapılan cilalama uygulaması için kullanılan baskı mürekkeplerindeki kurşun ve
kadmiyum içerikleri.
21. Fiber optik iletişim sistemlerinde kullanılan RIG (nadir elementler sınıfından demir içeren grena) Faraday
rotatörlerde saflığı bozan kurşun.
22. İnce bacak aralıklı bileşenlerdeki bacak kaplamasındaki kurşun (bacak aralığı 0.65 mm’den küçük olan NiFe
leadframe’e (entegre kılıflama şekli) sahip ve bacak aralığı 0.65 mm’den küçük olan bakır leadframe’e (entegre kılıflama
şekli) sahip konnektörler hariç)
23. Sıralı çok katmanlı seramik (disksel ve düzlemsel) delikten geçmeli kondansatörlerin makine lehimlemelerinde
kullanılan kurşun.
24. Plazma ekran panellerinde (PDP) ve yüzey iletken elektron yayıcı ekranlarda (SED) yapısal elemanlarda
kullanılan kurşun oksit (Esasen ön ve arka cam dielektrik katmanında, veri yolu elektrotunda, siyah şeritte, adres
elektrotunda, bariyer nervürde, sızdırmazlık fritinde ve frit halkasında, baskı macunlarında kullanılır.).
25. Siyah ışıklı mavi (BLB) lambaların cam kaplamasındaki kurşun oksit.
26. Yüksek güçlü (125 dB SPL ve üzerindeki akustik güç düzeylerinde saatler boyunca çalışacak şekilde
tasarlanmış) hoparlörlerde kullanılan transdüserler için lehim olarak kurşun alaşımları.
27. 19/3/2002 tarihli ve 24700 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kristal Cam Ürünleri Yönetmeliği ekinde
tanımlanan kristal camlarda bulunan kurşun bağı.

Ek-3
UYGUNLUK BEYAN FORMU
.. / .. / ....
Piyasaya sürmek istediğimiz, aşağıdaki tabloda belirtilen ürünlerimizin “AEEE Yönetmeliği” hükümlerine uygun
olarak üretilmiş olduğunu taahhüt eder,
Gereğ n arz eder z.

Büyük ev eşyaları

PİYASAYA SÜRÜLEN ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALAR
Var £
Yok £

Küçük ev aletler
B l ş m ve telekomün kasyon ek pmanları

Var £
Var £

Yok £
Yok £

Tüket c ek pmanları
Aydınlatma ek pmanları

Var £
Var £

Yok £
Yok £

Elektr kl ve elektron k aletler

Var £

Yok £

Oyuncaklar, eğlence ve spor ekipmanları
Otomatlar

Var £
Var £

Yok £
Yok £

Formda verilen bilgilerin doğruluğunu kabul ederek, bu bilgilerin yanlışlığının tespit edilmesi halinde, 2872 sayılı
Çevre Kanununun 26 ncı maddesine göre gerçeğe aykırı belge düzenleyenlere verilecek cezaların bilgim dâh linde
olduğunu kabul ederim.

Firma Unvanı
Yetkili İmza
Firmanın adresi
Tel
Faks
e-posta
Firmanın bağlı bulunduğu
vergi dairesinin adı
Firmanın vergi sicil numarası

:
:
:
:
:
:

Ek-4
İŞLEME TESİSLERİNDE KATEGORİLERE GÖRE
SAĞLANMASI GEREKEN ASGARİ TEKNİK ŞARTLAR
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A) Buzdolabı/Soğutucular/İkl mlend rme c hazlarını şleyecek tes sler
1) Tes ste yürüyen bant s stem bulunur.
2)
Soğutma devreler çer s nde bulunan ozon tabakasına zarar veren veya sera etk s ne katkı potans yel 15’ n
üzer nde olan soğutucu gazlar le d ğer gazların çek lmes ve depolanmasını sağlayacak ek pman le kompresör yağlarının
çek lmes n sağlayacak ek pman tes ste bulundurulur.
3)
Buzdolabı/soğutucular mekan k olarak kırıcı le kırılır. Kırma s stem kapalı b r s stem olup ortaya çıkan
gazların tutulması ç n uygun f ltre s stem kullanılır.
4) Kapalı s stemlerde buzdolabı/soğutuculardak gaz çeren köpükler n parlamaya neden olmaması amacıyla azot
duşu, basınç g derme s stem , gaz alarm c hazı ve benzer teknoloj lerle gerekl tedb rler alınır.
5) Buzdolabı/Soğutuculardan çıkarılan ve gazı alınan pol üretanlar (PUR) ç n ayrı depolama alanı bulunur.
6)
EEE üret m yapılan yerlerde bu Yönetmel ğ n 5 nc maddes n n b r nc fıkrasının (ğ) bend ne göre ozon
tabakasına zarar veren veya sera etk s ne katkı potans yel 15’ n üzer nde olan gazları çermeyen soğutucuların ve
buzdolaplarının şlenmes ç n kapalı s stem kırma ün tes aranmaz.
B) Büyük beyaz eşyalar (Buzdolabı/Soğutucular/İkl mlend rme c hazları har ç) ve otomatları şleyecek tes sler
1) Asbest çeren ek pmanlar şlemeye tab tutulmadan önce asbest çeren parçaları ön demontaj le çıkartılır ve ayrı
b r kt r l r. Bunun mümkün olmaması hal nde ek pman şlemeye tab tutulmadan uygun şek lde bertaraf ed l r.
2) Seram k l fler çeren ek pmanlar şlemeye tab tutulmadan önce seram k l f çeren parçaları ön demontaj le
çıkartılır ve ayrı b r kt r l r.
C) Telev zyon ve mon törler şleyecek tes sler
1) Katot ışın tüpler :
a) Kapalı s stem kırıcı le kırılması durumunda fosforun tutulması ç n uygun f ltre s stem bulundurulur.
b) Kapalı s stem kırıcı bulunmaması durumunda kırma şlem ancak fosfor tabakası alındıktan sonra ve kapalı
ün tede yapılır. Elmas uçlu ayırma s stemler , ısıtmalı tel yöntem , laserl kesme veya uygun teknoloj kullanılarak ön cam
ve arka cam ayrılmalıdır. Floresan kaplamayı ve aradak fosfor tabakasını tem zleyecek ek pman tes ste bulundurulur.
Fosforun tutulması ç n uygun f ltre s stem bulundurulur.
c) Kurşun çeren camlar ve kurşun çermeyen camlar ayrı b r kt r l r.
2)
LCD’lerde bulunan cıva çeren floresan lambalar ekranlardan sökülü r. Floresan bulundukları modülden
kırılmadan çıkartılır ve gerekl şek lde bertaraf ed l r.
3) Plazmalarda k cam panel arasında bulunan odacıklardak gaz karışımları özel olarak alınır.
4) Plazmalar, LCD’lerden ayrı b r kt r l r.
D) B l ş m ve telekomün kasyon ve tüket c ek pmanlarını (Telev zyon ve mon törler har ç) şleyecek tes sler
LCD’lerde bulunan cıva çeren floresan lambalar ekranlardan sökülür. Floresan bulundukları modülden kırılmadan
çıkartılır ve gerekl şek lde bertaraf ed l r.
E) Aydınlatma ek pmanlarını şleyecek tes sler
1) Aydınlatma ek pmanlarında; gaz deşarj lambaların kırılmaması ç n b r kt rme, toplama ve taşıma esnasında
gerekl tedb rler alınır.
2)
Aydınlatma ek pmanlarında fosforun ve cıvanın ayrıştırılmasını sağlayacak ek pmanlar le f ltre s stemler
bulunur.
3)
Ayrıştırma ek pmanları sonucu oluşan fosfor ve cam tozu ayrı depolanır ve ger kazanımı veya bertarafı
sağlanır.
F) Küçük ev aletler , elektr kl ve elektron k aletler, oyuncaklar, spor ve eğlence ek pmanları, tıbb c hazlar,
zleme ve kontrol aletler n şleyecek tes sler
1) Asbest çeren ek pmanlar şlemeye tab tutulmadan önce asbest çeren parçaları ön demontaj le çıkartılır ve ayrı
b r kt r l r. Bunun mümkün olmaması hal nde ek pman şlemeye tab tutulmadan uygun şek lde bertaraf ed l r.
2)
Seram k l fler çeren ek pmanlar şlemeye tab tutulmadan önce seram k l f çeren parçaları ön demontaj le
çıkartılır ve ayrı b r kt r l r.
3)
LCD’lerde bulunan cıva çeren floresan lambaların ekranlardan sökülmes esastır. Floresan bulundukları
modülden kırılmadan çıkartılır ve gerekl şek lde bertaraf ed l r. Modülün kalan kısmı metal ger kazanımı amacıyla
kullanılması gerekmekted r.

Ek-5
ÜRETİCİ RAPORLAMA TABLOLARI
Tablo 1: Toplanan ve İhraç Edilen AEEE Miktarları
1
2
3
Ürün kategor s
P yasaya
Toplanan
Toplanan
Sürülen
Evsel
Evsel
EEE
AEEE
http://www.resm gazete.gov.tr/esk ler/2012/05/20120522-5.htm

4
Toplanan
AEEE
(2)+(3)

5
Türk ye’de
şlenen
AEEE

6
AB
ülkeler ne

7
AB
dışındak
ülkelere
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olmayan
AEEE

Toplam
Ağırlık
(ton)

Toplam
Ağırlık
(ton)

Toplam
Ağırlık
(ton)

hraç
ed len
AEEE
Toplam
Ağırlık
(ton)

Toplam
Ağırlık
(ton)

hraç
ed len
AEEE

Toplam
Ağırlık
(ton)

Toplam
Ağırlık
(ton)

1. Büyük ev
eşyaları
2. Küçük ev aletler
3. B l ş m ve
telekomün kasyon
ek pmanları
4. Tüket c
ek pmanları
5. Aydınlatma
ek pmanları
5a. Gaz desarj
lambaları
6. Elektr kl ve
elektron k aletler
7. Oyuncaklar,
eğlence ve spor
ek pmanları
8. Tıbb c hazlar
9. İzleme ve
kontrol aletler
10. Otomatlar

Tablo 2: Geri Kazanım, Geri Dönüşüm ve Yeniden Kullanım Miktarları
1
2
3
Ürün kategor s
Ger Kazanım
Ger
Yeniden
Kazanım
Kullanım ve
Oranı
Geri dönüşüm
Toplam
Ağırlık (ton)

%(*)

Toplam Ağırlık
(ton)

4

5

Yeniden
Kullanım ve
Geri Dönüşüm
Oranı
%(**)

AEEE nin
Bütün Olarak
Yeniden
Kullanımı
Toplam
Ağırlık (ton)

1. Büyük ev eşyaları
2. Küçük ev aletler
3. B l ş m ve
telekomün kasyon
ek pmanları
4. Tüket c ek pmanları
5. Aydınlatma ek pmanları
5a. Gaz desarj lambaları
6. Elektr kl ve elektron k
aletler (büyük ve sab t
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sanay aletler har ç olmak
üzere)
7. Oyuncaklar, eğlence ve
spor ek pmanları
8. Tıbb c hazlar
9. İzleme ve kontrol
aletler
10. Otomatlar
(*) Ger kazanım oranı, Tablo 2’dek ger kazanım (1) m ktarının Tablo 1’dek toplam şlenen m ktara ( 5+6+7) oranıdır.
(**)Yen den kullanım ve ger dönüşüm oranı, Tablo 2’dek yen den kullanım ve ger dönüşüm (3) m ktarının Tablo 1’dek
toplam şlenen m ktara (5+6+7) oranıdır.
Not: Tabloda gr le boyanmış alanlar steğe bağlı olarak doldurulacaktır.

Ek-6
ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN İŞARETLENMESİNDE KULLANILACAK SEMBOL
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