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 Bakanlığımız tarafından Avrupa Birliği üyelik 
sürecinde uyumlaştırmakla yükümlü olduğumuz 
“elektrikli ve elektronik eşyalarla” ilgili iki ayrı 
Direktif bulunmaktadır:  

   

AEEE’LERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 

2002/95/EC- RoHS  

(Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı 
Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılması) 

2002/96/EC- WEEE  

(Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar) 



AEEE’LERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 
 

• 2002/95/EC sayılı RoHS Direktifine paralel olarak hazırlanan  
“Elektrikli ve  Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin 
Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik” (EEE 
Yönetmeliği) 30.05.2008 tarih ve 26891 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanmış ve  30.05.2009 tarihinde de  yürürlüğe girmiştir. 

• 2002/96/EC sayılı WEEE Direktifi kapsamında hazırlanan Atık 
Elektrikli ve Elektronik Eşyalar ile ilgili yönetmelik çalışmaları da 
EEE Yönetmeliğine paralel olarak Bakanlığımız tarafından 
tamamlanmıştır. 

• 2011 yılında Bakanlığımızca yapılan değerlendirme sonucunda 
uygulamada benzerlik gösteren ve birbirini tamamlayan 
yönetmeliklerin birleştirilmesi politikası çerçevesinde 
2002/95/EC sayılı RoHS Direktifi ile 2002/96/EC sayılı WEEE 
Direktifinin tek bir yönetmelik olarak yayımlanması kararı 
alınmıştır. 



AEEE’LERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 

• Yönetmelik üreticiler, gönüllü kuruluşlar ve diğer 
kamu kurum ve kuruşların katkılarıyla hazırlamıştır. 

• Bu kapsamda, hazırlanan AEEE Yönetmeliği içerisine  
30.05.2009 tarihinden itibaren yürürlükte olan EEE 
Yönetmeliğindeki hususlar aynen aktarılmıştır. 

• AEEE Kontrolü Yönetmeliği’nin yayımlanmasıyla 
birlikte, 30/5/2008 tarihli ve 26891 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan EEE Yönetmeliği yürürlükten 
kaldırılacaktır. 

 



AEEE’LERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 

EEE’lerin üretiminden nihai bertarafına 
kadar çevre ve insan sağlığının korunması 
amacıyla;  

-EEE’lerde bazı zararlı maddelerin 
kullanımının sınırlandırılması, 

 -Bu sınırlandırmalardan muaf tutulacak 
uygulamaların belirlenmesi,  

-EEE’lerin ithalatının kontrol altına alınması, 

-AEEE oluşumunun ve bertaraf edilecek atık 
miktarının azaltılması için yeniden kullanım, 
geri dönüşüm, geri kazanım yöntemleri ve 
hedeflerine  

ilişkin  hukuki ve teknik esasları 
düzenlemektir. 



 TANIMLAR 

• EK-1/A’da yeralan kategorilere dahil olan ve 
alternatif akımla 1000 Volt’u, doğru akımla da 
1500 Volt’u geçmeyecek şekildeki kullanımlar 
maksadıyla tasarlanmış olan, uygun bir biçimde 
çalışması için elektrik akımına veya 
elektromanyetik alana bağımlı olan eşyaları ve 
bu akım ve alanların üretimi, transferi ve 
ölçümüne yarayan eşyalar 

Elektrikli ve 
elektronik 
eşya (EEE) 

• 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Genel 
Esaslarına İlişkin Yönetmelikte yer alan atık 
tanımına uygun ve EK-1/A’da tanımlanan 
kategorilerde yeralan ürünlerin kullanım ömrü 
dolduğu andaki bütün bileşenlerini, unsurlarını 
ve ihtiva ettiği sarf malzemeler 

Atık 
elektrikli ve 
elektronik 

eşya (AEEE) 



TANIMLAR 

• Üreticilerin veya çevre izin ve lisansına sahip 
AEEE işleme tesislerinin atık elektrikli ve 
elektronik eşyaların toplanması amacıyla 
kurdukları merkezler 

Aktarma 
merkezi 

• Evsel AEEE’lerin toplanması için belediyeler 
tarafından kurulan atık toplama merkezleri
  

Getirme 
merkezi 

• İşleme tesislerinde, atık elektrikli ve 
elektronik eşyaların ve parçalarının bu 
Yönetmelikteki teknik koşullara göre 
bekletildiği alanlar 

Geçici 
depolama 

alanı 



TANIMLAR 

• Homojen malzeme: Sökme, kesme, ezme, aşındırma 
gibi mekanik işlemlerle farklı malzemelere ve 
parçalara ayrılamayan malzeme 

 
Homojen Malzeme Örneği 

Elektrolitik Kapasitör 

a. Beyaz baskılı siyah  

        plastik kaplama 

b. Gri renkli metal  

       (zemin) 

c. Semi-transparan kağıt 

d. Mat gri renkli metal 

e. Siyah plastik 

f. Gri renkli metal  

       (kursun) 



 TANIMLAR 

• AEEE’lerin arındırılması, sökümü,  
parçalanması, geri kazanımı veya bertarafa 
hazırlanması amacıyla bir tesise teslim 
edilmesinden sonra yapılan her türlü faaliyet ile 
AEEE’lerin geri kazanımı veya bertarafı için 
gerçekleştirilecek diğer işlemler 

İşleme 

• İşleme tanımı kapsamında yeralan 
arındırma, söküm, parçalama, parçalama 
sonrası oluşan atıkların geri kazanımı 
faaliyetlerinden asgari üç faaliyeti 
gerçekleştiren ve çevre izin ve lisansı 
alınmış tesisler 

İşleme 
tesisi 



TANIMLAR 

• 1)  Kendi markasıyla elektrikli ve 
elektronik eşya imal eden ve satan, 

• 2) Kendi markasıyla başka 
tedarikçiler  tarafından üretilen 
elektrikli ve elektronik eşyaları satan 
( fason üretim ), 

• 3) Ticari amaçlarla elektrikli ve 
elektronik eşya ithal eden gerçek ve 
tüzel kişiler 

Üretici 



TANIMLAR 

 

• Ancak 2. madde de tanımlanan üretici tarafından 
piyasaya sürülen ürünler üzerinde 1. madde de 
tanımlanan üreticinin de markasının bulunması 
durumunda, ürünlerin üreticisi olarak 1.madde de 
yer alan kişi veya kuruluşlar sorumludur. 

• Herhangi bir finansman anlaşması dahilinde finans 
sağlayan kişi veya kuruluşlar, yukarıda belirtilen 
üretici tanımı koşullarını sağlamadıkları sürece üretici 
olarak değerlendirilmezler. 

 



KAPSAM 

• Tüketiciler tarafından evsel ve profesyonel 
amaçlı kullanılan her türlü EEE bu kapsam 
içerisindedir. Bu yönetmelik aşağıda 
belirtilen kategorilerdeki EEE’ lara uygulanır. 

Yönetmeliğin EK 1A ve 1B’sinde bu 
liste daha detaylı olarak verilmiştir. 



KAPSAM 

1.Büyük ev eşyaları (Buzdolabı,çamaşır ve bulaşık makineleri vb.) 

4.Tüketici ekipmanları (Radyo,televizyon,video müzik enstrümanları vb.) 

2.Küçük ev aletleri (Elektrik süpürgesi, fritöz vb.) 

8.Tıbbi cihazlar(*) 

3.Bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları 

5.Aydınlatma ekipmanları (Flüoresan, düşük basınçlı sodyum lambalar vb.) 

6.Elektrikli ve elektronik aletler(Büyük sabit endüstriyel aletler hariç) 
(Matkap,testere, dikiş makinesi,çim biçme makinesi vb.) 

7.Oyuncaklar, eğlence ve spor aletleri 

9.İzleme ve kontrol aletleri(*) 

10.Otomatlar (sıcak soğuk içecek otomatları vb.) 

(*) RoHS (EEE) Direktifi kapsamı dışında kalan ürün grupları 

 



KAPSAM 

Ancak  

• Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden önce 
piyasaya sunulmuş  ürünler için üretilen servis amaçlı 
yedek parçalar, 

• Yalnızca ulusal güvenliğin korunmasına yönelik veya 
askeri amaçlı kullanım için tasarlanmış ve üretilmiş 
ürünler, 

• Yönetmeliğin Ek-2 listesi bu yönetmelik kapsamına 
girmez. 

• Tıbbi cihazlar ile  İzleme ve kontrol aletleri ve 
30.05.2009 tarihinden önce piyasaya sürülen EEE’ler 
yasaklı maddeler hükmünden hükmünden muaftır. 

 



GENEL İLKELER 

30/5/2009 tarihinden sonra ithal veya imal yoluyla piyasaya 
sürülen EK-1/A’da verilen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 10 nolu sınıflara 
dahil olan EEE’ler ile elektrik ampulleri ve evsel amaçlı 
kullanılan aydınlatma gereçlerinde, EK-2’de yer alan istisnalar 
hariç, Pb, Hg, Cr6+, PBB ve PBDE ile Cd bulunması yasaktır. 

Yeni tasarım ürünlerde, teknik açıdan uygun olması durumunda 
geri dönüştürülebilen malzeme kullanımı teşvik edilir. 
 

AEEE’lerin bir bütün olarak yeniden kullanımına öncelik verilir. 
 

Yeniden kullanım: AEEE’lerin veya parçalarının, belediyelere, 

dağıtıcılara, işleme tesislerine, toplama noktalarına veya 

üreticilere teslim edilenler de dahil olmak üzere, tasarlandıkları 

asıl amaç için tekrar kullanıldıkları her türlü uygulamayı ifade eder 



GENEL İLKELER 

• Toplanan AEEE’lerin işlenmesi sağlanarak Yönetmeliğin 16 ncı maddesindeki 
geri dönüşüm ve geri kazanım oranları sağlanır.  

• Tablo 1 Geri Dönüşüm Hedefleri                         Tablo 2 Geri kazanım Hedefleri 

 Elektrikli ve Elektronik 

Eşya Kategorileri 

Yıllar 
2013 2018 

Ağırlıkça (%) olarak 

Büyük ev eşyaları (%) 65 75 

Küçük ev aletleri (%) 40 50 

Bilişim ve telekomünikasyon 

ekipmanları (%) 

50 65 

Tüketici ekipmanları (%) 50 65 

Işıklandırma cihaz 

ve aletleri (%) 

20 50 

Gaz deşarj 

lambaları 

55 80 

Elektrikli ve elektronik aletler (%) 40 50 

Oyuncaklar, eğlence, spor aletleri 

(%) 

40 50 

Tıbbî cihazlar (%) --- --- 

İzleme ve kontrol cihaz ve aletleri 

(%) 

40 50 

Otomatlar (%) 65 75 

Elektrikli ve Elektronik 

Eşya Kategorileri 

Yıllar 

2013 2018 

Ağırlıkça (%) 

olarak 

Büyük ev eşyaları (%) 75 80 

Küçük ev aletleri (%) 55 70 

Bilişim ve telekomünikasyon 

ekipmanları (%) 

60 75 

Tüketici ekipmanları (%) 60 75 

Işıklandırma 

cihaz ve aletleri 

(%) 

50 70 

Gaz deşarj 

lambaları 

70 80 

Elektrikli ve elektronik aletler (%) 50 70 

Oyuncaklar, eğlence, spor aletleri 

(%) 

50 70 

Tıbbî cihazlar (%) --- --- 

İzleme ve kontrol aletleri (%) 50 70 

Otomatlar (%) 70 80 



GENEL İLKELER 

EEE’nin bir bütün olarak yeniden kullanıma alınması 
durumunda, bu hedeflere dahil edilmez. Teknik ve ekonomik 
veri ve tecrübelere dayanarak ve üreticilerin önerilerini de 
dikkate alarak, tıbbi cihazlar için geri dönüşüm ve geri kazanım 
hedeflerini belirlenir. 

AEEE’lerin ve parçalarının teknik olarak işlenerek geri dönüşüm 
ve geri kazanım imkanının bulunmaması durumunda 
bertarafına müsaade edilir. 

AEEE’lerin geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertarafı çevre 
lisanslı tesislerde yapılır. 



GENEL İLKELER 

EEE üretimi yapılan tesiste oluşan veya garanti kapsamında 
yetkili servislerden iade alınan AEEE’lerin işlenmesi amacıyla 
üretim yerinde kurulan üniteler için çevre lisansı şartı 
aranmaz. Bu ünitelerde işleme faaliyeti AEEE’lerin geçici 
depolanması bu yönetmelikte belirtilen kriterlere göre yapılır. 
Üretim yerlerinde kurulacak olan işleme üniteleri ile geçici 
depolama alanları için ilgili Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğünden uygunluk yazısı alınması zorunludur. 



GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLAR 
(BAKANLIK) 

Çevre izin ve lisansı vermek 

Uygunluk Beyan Formunu 
yıllık olarak toplamak 

Üreticiler  ve belediyeler 
tarafından hazırlanan yönetim 

planlarını değerlendirmek 

Üreticilere ilişkin kayıt 
sistemini oluşturmakla ve 

firma kod numarası vermek 

Toplama ve geri dönüşüm 
faaliyetlerini 

değerlendirmek 

Yönetmeliğe aykırılık 
durumunda EEE’lerin piyasaya 
arzının yasaklanması, piyasaya 

arz edilmiş EEE’lerin 
toplatılması ve Çevre 

Kanunu’nda öngörülen cezalar 

BAKANLIK 



GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLAR 
(BELEDİYELER) 

• Aşağıdaki tabloya uygun olarak getirme merkezlerini kurarak 
AEEE’lerin toplanmasını sağlamak 

 
 

Belediye Nüfusu 

Getirme Merkezi Oluşturma ve 

AEEE Toplama Başlangıç Yılları 
400.000’den fazla 1/5/2013 

200.000-400.000 arası 1/1/2014 

100.000-200.000 arası 1/1/2015 

50.000-100.000 arası 1/1/2016 

10.000-50.000 arası 1/1/2017 

10.000’den az 1/1/2018 

• AEEE Yönetim Planını hazırlamakla ve AEEE toplama 
başlangıç yılından en az altı ay önce Bakanlığa göndermekle, 

• Yönetim planı çerçevesinde Belediyenin toplama programı 
hakkında konutları bilgilendirmekle, 



GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLAR 
(BELEDİYELER) 

• Yönetmelik 15 inci maddede belirtilen gruplamaya göre 
AEEE’lerin uygun konteynerlerlerde biriktirilmesini sağlamak, 

   
• Buzdolabı/soğutucular/iklimlendirme cihazlar a) 
• Büyük beyaz eşyalar ( (a)’da belirtilenler hariç) ve 

otomatlar b) 

• Televizyon ve monitörler c) 
• Bilişim ve telekomünikasyon ve tüketici ekipmanları       

( (c)’de belirtilenler hariç) ç) 
 

• Aydınlatma ekipmanları d) 
 

• Küçük ev aletleri, elektrikli ve elektronik aletler, 
oyuncaklar, spor ve eğlence ekipmanları, tıbbi 
cihazlar, izleme ve kontrol aletleri 

e) 



GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLAR 
(BELEDİYELER) 

Toplanan evsel AEEE’leri Koordinasyon Merkezi ile yapacakları 
anlaşma çerçevesinde lisanslı işleme tesislerine göndermek ve 
Koordinasyon Merkezine belgelemek 

Toplama esnasında kullanılan araçlar üzerinde “Atık Elektrikli 
ve Elektronik Eşya Toplama Aracı” ibaresinin bulunmasını 
sağlamak 



GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLAR 
(EEE ÜRETİCİLERİ) 

EEE’lerin üretim, ürün temini, ürün geliştirme, AR-GE ve 
tasarım faaliyetlerinde bu Yönetmelik kapsamındaki zararlı 
maddelerin kullanımından kaçınmak veya yerlerine daha 
güvenli alternatif maddeleri kullanmak için gerekli çalışmaları 
yapmak 

Bu Yönetmelikteki yasaklı maddelerin kullanımına ilişkin teknik 
kriterlerin sağlandığını gösteren bilgi ve belgeleri, ürünün 
piyasaya sunulmasından itibaren on yıl süreyle muhafaza 
etmekle 

Her yıl Şubat ayı sonuna kadar EK-3’teki uygunluk beyan 
formunu doldurarak Bakanlığa sunmak 



GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLAR 
(EEE ÜRETİCİLERİ) 

Ürün bilgisi açıklamalarında “AEEE Yönetmeliğine Uygundur” 
ibaresine yer vermek (Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren üç 
yıl süreyle “EEE Yönetmeliğine Uygundur” ürün bilgisi 
açıklamasına sahip ürünler kabul edilir.)  

Kendileri veya organizasyonunda yeraldığı yetkilendirilmiş 
kuruluş tarafından, bu Yönetmelikten kaynaklanan 
yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin AEEE yönetim 
planını hazırlamak ve Bakanlık onayına sunmak 

Yetkilendirilmiş Kuruluş :Bu Yönetmelikten kaynaklanan 

yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla Bakanlıkça belirlenen 

esaslar dahilinde oluşturulan ve kar amacı gütmeyen ortak uyum 

organizasyonu 



GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLAR 
(EEE ÜRETİCİLERİ) 

Evsel AEEE’lere dair Yönetmeliğin 15 inci maddesindeki toplama 
hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak 

EEE Kategorileri 
Yıllara göre Toplama hedefi (kg/kişi-yıl) 

2013 2014 2015 2016 2018 

1. Buzdolabı/soğutucular/iklimlendirme cihazları 0,05 0,09 0,17 0,34 0,68 

2. Büyük beyaz eşyalar 

(Buzdolabı/soğutucular/iklimlendirme cihazları 

hariç)  

0,1 0,15 0,32 0,64 1,3 

3. Televizyon ve monitörler 0,06 0,10 0,22 0,44 0,86 

4. Bilişim ve telekomünikasyon ve tüketici 

ekipmanları(Televizyon ve monitörler hariç) 

0,05 0,08 0,16 0,32 0,64 

5. Aydınlatma ekipmanları 0,01 0,02 0,02 0,04 0,08 

6. Küçük ev aletleri, elektrikli ve elektronik 

aletler, oyuncaklar, spor ve eğlence ekipmanları,  

izleme ve kontrol aletleri 

0,03 0,06 0,11 0,22 0,44 

TOPLAM EVSEL AEEE (kg/kişi-yıl) 0,3 0,5 1 2 4 



GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLAR 
(EEE ÜRETİCİLERİ) 

Belediyeler ve dağıtıcılar tarafından toplanan evsel AEEE’lerin; 
getirme merkezlerinden veya dağıtıcılardan başlamak üzere 
nakliye maliyetlerini karşılamak, çevre lisanslı tesislerde 
işlenmesini sağlamak, işleme imkanının bulunmaması 
durumunda bertarafı için bir sistem kurmak ve maliyetleri 
karşılamak 

Belediyelerle birlikte veya münferit olarak eğitim ve 
bilinçlendirme kampanyaları düzenlemekle ve bu etkinliklerde 
kullanılacak yazılı görsel dokümanları sağlamak 

Evsel olmayan AEEE’lerin toplanması, işlenmesi amacıyla bir 
sistem kurmak 



GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLAR 
(EEE ÜRETİCİLERİ) 

Bu Yönetmelikten kaynaklanan yükümlülüklerini münferit veya 
mevcut bir yetkilendirilmiş kuruluşa dahil olarak yerine 
getirmek ve Bu Yönetmelik kapsamında teminat vermek 

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden sonra piyasaya 
sürülen EEE’leri TS-EN’nin 50419 sayılı Türk Standardına uygun 
olarak Yönetmelikte yeralan sembolle işaretlemek 

Topladıkları tüm AEEE’leri Koordinasyon Merkezine bildirmek 



GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLAR 

Yeni bir ürün sattıklarında, tüketici tarafından talep edilmesi 
halinde eş tipte ve aynı işlevi gören eski eşyayı markası, 
modeli, üreticisi ve muhtevasına bakılmaksızın ücretsiz olarak 
almak 

Yeni ürünün alıcının adresine teslim edildiği durumlarda, 
dağıtıcıya veya onun adına teslimatı yapan kuruluşa iade 
edilen AEEE’yi aynı yerden almak ve bunun için hiç bir 
nakliye ücreti veya başka bir ilave ücret talep etmemek 

EEE DAĞITICILARI: 



GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLAR 

AEEE’lerin muhafazasının sağlanması amacıyla mekan 
büyüklüğüne uygun olarak toplama kutusu veya konteyner 
bulundurmak veya satış yerinin kapalı bir bölümünü bu 
amaçla kullanmak 

Satış yerinde, tüketicilerin kolaylıkla görebileceği yerlerde evsel 
AEEE’lerin toplanması, geri dönüşümü, evsel AEEE toplama 
noktaları ve Yönetmelikte yer alan sembol ve bu sembolün 
anlamına ilişkin bilgileri bulundurmak 

Tüketicilerden toplanan AEEE’leri Koordinasyon Merkezini 
bilgilendirerek belirlenen toplama sistemlerine veya  lisanslı 
işleme tesislerine göndermek 

EEE DAĞITICILARI: 



GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLAR 

AEEE’leri  üreticilerin ve  belediyelerin belirledikleri esaslara 
göre diğer evsel atıklardan ayrı olarak biriktirmek 

AEEE’lerini dağıtıcıların, belediyelerin ve üreticilerin 
oluşturdukları toplama yerlerine götürmekle veya 
götürülmesini sağlamakla ve kayıt dışı toplama yapanlara 
vermemek 

TÜKETİCİLER: 



GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLAR 

AEEE’lerin yönetmelikte belirtilen oranlarda geri dönüşüm ve 
geri kazanımının sağlanması için uygun yöntem ve teknolojileri 
kullanmak 

Tesise kabul edilen, işlenen ve bertaraf ettirilen  atık miktarları 
ile geri kazanım ve/veya geri dönüşüm miktarlarına ilişkin 
olarak kayıt tutmak, bu kayıtları beş yıl süreyle muhafaza 
etmek ve bunlara ilişkin hazırlanacak aylık faaliyet raporlarını 
Bakanlığa göndermek  

Faaliyetleri için Bakanlıktan çevre izin ve lisansı almak 

AEEE İŞLEME TESİSLERİ: 



GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLAR 

Risk arz eden AEEE’leri kabul etmemek 

AEEE işleme verimini artırmak amacıyla çalışan personelin 
tercihen en az teknik lise mezunu olmasını sağlamak 

Aktarma merkezleri aracılığıyla AEEE’lerin toplanmasını sağlamak 

AEEE İŞLEME TESİSLERİ: 



GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLAR 

 

 

Tüketici 

 (Evsel AEEE)  

Dağıtıcılar 
(Eskisini getir 
yenisini götür) 

Belediye 
(Getirme 
Merkezi)  

Aktarma Merkezi 

 (Üreticiler/ İşleme 
Tesisleri)  

AEEE İşleme Tesisi  

Koordinasyon 
Merkezi 

Bakanlık 

AEEE Akışı Veri Akışı 

*** Evsel olmayan AEEE’lerin toplanması, işlenmesi ve bertarafı  

üretici sorumluluğundadır. 



İŞLEME TESİSLERİ, GEÇİCİ DEPOLAMA YERLERİ VE 

AKTARMA MERKEZLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

1- Geçici depolama: 6 grupta yapılır. Geçici depolama 
yerleri ve döküm alanları kapalı ve zemin geçirimsiz 
olmalıdır. Ayrıca geçici depolama yerlerinde; 

• a)Kantar ve kayıt sistemi, 

• b)Radyoaktif ölçüm cihazı,  

• c)Sızıntı sularının toplanması için yeterli toplama 
kanalları, 

• ç)Yağ tutucu ve emici malzeme, 

• d)Yangın söndürme ve paratoner sistemi bulunması 
zorunludur. 

 



İŞLEME TESİSLERİ, GEÇİCİ DEPOLAMA YERLERİ VE 

AKTARMA MERKEZLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

2- Aktarma merkezleri: Geçici depolama yerleri için 
belirtilen kriterler sağlanmalıdır. Teknik kriterlerin 
uygunluğu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri 
tarafından düzenlenecek uygunluk yazısı ile 
belgelenir. Uygunluk yazısının süresi işleme tesisinin 
lisans süresini aşamaz. Bu merkezler lisanslı işleme 
tesisleri veya üreticiler tarafından kurulur ve işletilir. 



İŞLEME TESİSLERİ, GEÇİCİ DEPOLAMA YERLERİ VE 

AKTARMA MERKEZLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
3- İşleme tesisleri: 
 İşleme tesisleri için geçici depolama şartlarına ek olarak aşağıdaki teknik 

şartlar sağlanır. Ayrıca toplama kategorisi bazında (EK-4) Yönetmelikte  
belirtilen asgari teknik şartların sağlanması zorunludur. EK-4 listesinde 
belirtilen teknik şartların yerine Bakanlığın uygun görüşü alınarak 
alternatif teknolojiler kullanılabilir. Tesiste; 

      a) Tesise konteynerler içerisinde getirilmeyen dökme malzemelerin 
muhafaza edilmesi için kapalı alanlar, 

      b) Kantar, 
      c) Geçirimsiz zemin, 
      ç) Sızıntı sularının toplanması için yeterli toplama kanalları, 
      d) Gerekli durumlarda yağ tutucu ve emici malzeme, 
 e) Sökülen parçalar için kapalı depolama alanı veya konteyner, 
 f) Radyoaktif madde ölçüm cihazı, 
 g) Kırıcılar için toz tutma sistemi 
 ğ) Yangın söndürme ve paratoner sistemi 
           bulunması mecburidir. 



İŞLEME TESİSLERİ, GEÇİCİ DEPOLAMA YERLERİ VE 

AKTARMA MERKEZLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
• Arındırılması gereken AEEE’ler için tesiste öncelikli atıkların içerisindeki 

tehlikeli maddeler ve sıvıların uzaklaştırılması sağlanır. Söküm işlemleri 
asgari yarı mekanik, parçalama işlemleri ise uygun teknolojiler 
kullanılarak yapılır. 

• Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik 
hükümleri ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar 
Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. İşleme tesisleri, lisans aldıktan 
sonra bir yıl içinde çevre yönetim sistemini kurarak, akreditasyona sahip 
belgelendirme kuruluşundan tercihen TS EN ISO 14001 veya eşdeğeri 
çevre yönetim sistemi belgesi almak ve Bakanlığa belgelemekle 
yükümlüdür.  

• “Uygunluk Yazısı” çerçevesinde faaliyet gösteren işleme tesisleri, bu 
Yönetmeliğin yayımından itibaren en geç altı ay içinde çevre izin ve 
lisansına başvurur. Mevcut tesislerin uygunluk yazıları, bu Yönetmeliğin 
yayımı tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerlidir. 

• İşleme tesislerinde aşağıda belirtilen parçaların sökülerek diğer 
parçalardan ayrı olarak depolanması ve çevre mevzuatına uygun şekilde 
geri kazanılması veya bertaraf edilmesi gerekmektedir. Bu parçalar: 



İŞLEME TESİSLERİ, GEÇİCİ DEPOLAMA YERLERİ VE 

AKTARMA MERKEZLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
• a) Poliklorlü bifeniller (PCB/PCT) içeren kapasitör, 
• b) Şalter veya arka ışık lambaları gibi cıva ihtiva eden bileşenler, 
• c) Piller, 
• ç) Cep telefonlarının basılı devre kartları ve diğer cihazlarda alanı 10cm2’den büyük devre 

kartları, 
• d) Renkli toner dahil olmak üzere sıvı ve katı akışkan toner kartuşlar, 
• e) Polibromürlü bifenil (PBB), polibromürlü difenileter (PBDE) gibi bromlu alev geciktirici 

içeren plastikler, 
• f) Asbestli atıklar ve asbest ihtiva eden bileşenler, 
• g) Katod ışın tüpleri, 
• ğ) Kloroflorokarbonlar (CFC), hidrokloroflorokarbonlar (HCFC), hidroflorokarbonlar (HFC) ve 

hidrokarbonlar (HC), 
• h) Gaz deşarj lambaları, 
• ı) Alanı 100 cm2’den büyük olan LCD ekranlar (mümkünse bulundukları kasa ile birlikte),  
• i) Dış elektrik kablolar, 
• j) Yanmaz seramik lifler ihtiva eden bileşenler, 
• k) Radyasyon ile ilgili kanun ve yönetmeliklerde verilen emniyet limitlerinin altında kalanlar 

hariç, radyoaktif maddeleri ihtiva eden bileşenler, 
• l) Yüksekliği ve çapı 25 mm’yi geçen veya benzer bir hacme sahip olan elektrolit 

kapasitörler’dir. 



UYGUNLUK YAZISI ALAN FİRMALAR 

• Ülkemizde kayıtlı 21 adet elektronik atık işleme tesisi bulunmaktadır. Bu 
tesislerde atıklar çevre mevzuatına uygun olarak parçalanmakta ve demir, 
bakır, alüminyum, krom, pirinç, plastik, karton gibi malzemeler geri 
kazanılmaktadır. 

• 2010 yılı itibariyle yaklaşık 5.000 ton 2011 yılı itibariyle 8.200 ton 
elektrikli ve elektronik atığın geri kazanımı sağlanmıştır. 

•                                                                 AEEE İşleme Tesisi  Sayısı  
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EVSEL AEEE YÖNETİMİNİN FİNANSMANI 

(2) Üreticiler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden sonra, 
tarihsel atıklar için EK-1/A’da yeralan 1. kategorideki ürünlerde 
on, diğer kategorilerdeki ürünlerde sekiz yıllık geçici süreyle 
AEEE’lerin toplanması, işlenmesi ve/veya bertarafına ilişkin 
toplam maliyetleri ayrı bir satırda görünecek şekilde yeni 
ürünün satış faturasında gösterebilir.  

1) Üreticiler, bu Yönetmelikten kaynaklanan maliyetleri teminat 
altına almak üzere piyasaya sürecekleri ürünler için teminat 
vermekle yükümlüdürler. Yetkilendirilmiş kuruluşlara üyelik 
teminat olarak kabul edilir. Teminat ve yetkilendirilmiş 
kuruluşlara ilişkin esaslar Bakanlıkça düzenlenir. 



EVSEL AEEE YÖNETİMİNİN FİNANSMANI 

Toplanacak tutar AEEE’lerin idari ve teknik yönetim 
maliyetlerini geçemez. Ortak kurulacak sistemlerde toplanacak 
tutarın tamamının yetkilendirilmiş kuruluşa aktarılması 
zorunludur. Fatura üzerinden biriktirilen gelirler amaç dışı 
kullanılmaz, bir önceki yıl kullanılamayan meblağ bir sonraki 
yıl AEEE’lerin yönetim maliyetleri hesaplamalarına dahil edilir. 



EVSEL AEEE YÖNETİMİNİN FİNANSMANI 

(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden sonra piyasaya 
sürülen EEE’lerden kaynaklanacak sahipsiz AEEE’lerin yönetim 
maliyeti, bahse konu EEE üretisinden alınan teminat ile 
karşılanır. 

(3) Tarihsel AEEE’lerin yönetim maliyeti, faaliyette olan 
üreticilerin iç piyasadaki paylarıyla orantılı olarak 
paylaştırılarak karşılanır. 



EVSEL OLMAYAN AEEE YÖNETİMİNİN 
FİNANSMANI 

(2) Tarihsel AEEE’lerin yönetim maliyeti, eşdeğer veya aynı 
işlevi gören yeni ürünlerlerle değişim yapılması durumunda 
bu ürünleri temin eden üreticiler tarafından, diğer 
durumlarda ise tüketiciler tarafından karşılanır. Ancak 
tüketiciler tarafından üreticiler ile başka finansman anlaşmaları 
da yapılabilir. 

(1)Bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden sonra piyasaya 
sürülen ürünlerden kaynaklanan evsel olmayan AEEE’lerin 
toplanması, nakliyesi, işlenmesi ve bertaraf  maliyetleri 
üreticisi tarafından üstlenilir. 



TÜKETİCİLER VE İŞLEME TESİSLERİNİN 
BİLGİLENDİRİLMESİ 

Üreticiler, EEE’lerde bulunan tehlikeli maddelerin çevre ve insan 
sağlığı üzerine olumsuz etkileri ile tüketicilerin AEEE ayrı toplama 
sistemlerine katkıda bulunmaları amacıyla bilgi vermek 

Üreticiler, AEEE’lerini toplama, yeniden kullanım, geri dönüşüm ve 
geri kazanım dahil olmak üzere teknik kriterlere uygun olarak 
işlenmesini sağlamak amacıyla, piyasaya sürülen her yeni EEE için el 
kitabı veya elektronik bilgi kaynağını işleme tesislerinin kullanımına 
sunmak 

Üreticiler, AEEE’lerin uygun teknolojiler kullanılarak işlenmesine 
katkıda bulunmak amacıyla işleme tesislerinde çalışan personelin 
eğitilmesi konusunda birinci fıkrada belirtilen hususlarla ilgili eğitim 
programları düzenlemek 



KOORDİNASYON MERKEZİ 

(1) Yetkilendirilmiş kuruluşların ve yetkilendirilmiş kuruluş 
yapısına girmeden (17 nci madde) teminat sunan 
üreticilerin, Bakanlıkla ve yerel yönetimlerle olan 
koordinasyonlarının sağlanması amacıyla, kar amacı 
gütmeyen ortak bir Koordinasyon Merkezi kurmaları 
zorunludur. Birden fazla Koordinasyon Merkezi kurulamaz. 
Koordinasyon Merkezi yönetimi, yetkilendirilmiş kuruluş 
temsilcileri ve yetkilendirilmiş kuruluş yapısına girmeden 
teminat sunan üreticiler tarafından oluşturulur. 



KOORDİNASYON MERKEZİ 

(2) Koordinasyon  Merkezi; 

a) Toplanan evsel AEEE’lerin üreticilerin pazar paylarına göre 
paylaştırılmasını sağlamakla, 

b) Bakanlık tarafından oluşturulacak kayıt sistemine kayıt olan 
üreticilerin kayıt bilgilerinin denetimini sağlamakla, 

c) Belediyelerce toplanan evsel AEEE’lerin belediyelerle ortak 
olarak belirlenen işleme tesislerine taşınarak çevre lisanslı 
tesislerde geri kazanım veya bertarafını sağlamakla, 



KOORDİNASYON MERKEZİ 

ç)  Her yıl Şubat ayı sonuna kadar (EK-5) piyasaya sürülen, 
toplanan, ihraç edilen, yeniden kullanılan, geri dönüştürülen 
ve geri kazanılan AEEE miktarları ve oranları hakkında 
Bakanlığa rapor sunmakla ve bu bilgi ve belgeleri beş yıl 
süreyle muhafaza etmekle, 

d) Bakanlık tarafından gerekli görülmesi halinde faaliyetlerini 
bağımsız denetim kuruluşlarına inceletmek ve inceleme 
raporunu Bakanlığa sunmakla yükümlüdür.  



KOORDİNASYON MERKEZİ 

 

 
(3) Üretici, yetkilendirilmiş kuruluş ve Koordinasyon 
Merkezi tarafından yapılan bildirim kayıt ve 
belgelendirmelerin doğru olmadığının tespit 
edilmesi halinde, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve 4703 
sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması 
ve Uygulanmasına Dair Kanun  çerçevesinde cezai 
işlem uygulanır.Koordinasyon Merkezi 7/12/1994 tarihli 
ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında 
Kanun’a aykırı faaliyetlerde bulunamaz. 
(4)Koordinasyon Merkezi kuruluncaya kadar, 
Bakanlıktan uygunluk yazısına sahip işleme 
tesisleri ile bu Yönetmeliğe göre çevre lisansı almış 
işleme tesislerinde işlenir. 



İTHALAT VE TAŞIMA LİSANSI 

 

 
•İthal edilecek elektrikli ve elektronik eşyaların bu 

Yönetmeliğe uygunluğunun kontrolü, Ekonomi 

Bakanlığının düzenlemelerine göre yapılır.  

 

•AEEE’lerin getirme merkezleri, dağıtıcılar ve 

aktarma merkezlerinden işleme veya bertaraf 

tesislerine taşınması lisans almış araçlarla 

gerçekleştirilir. Taşımaya ilişkin esaslar Bakanlıkça 

düzenlenir.(Atık Taşıma Tebliği çalışması devam 

etmektedir.) 



YÜRÜRLÜK 

 

 
a) AEEE Yönetim planlarının hazırlanması, 

yetkilendirilmiş kuruluş ve Koordinasyon Merkezinin 

oluşturulması ile ilgili hususlar  yönetmeliğin yayımı 

tarihinden bir yıl sonra, 

 

b)   Diğer maddeler yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 



TEŞEKKÜR 

 

 

 

   HEPİNİZE ÇALIŞMALARIMIZA VERMİŞ OLDUĞUNUZ 
KATKILARDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM 

 

sukran.arcan@csb.gov.tr 

sule.yetkin@csb.gov.tr 

0312 586 30 98 

0312 586 31 00         
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