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 MADDE 2 – 
    …              
(4) Standart dışı veya hatalı olarak üretilen ve üreticisi tarafından ürün 
olarak değerlendirilemeyen eşyalar, 15 ve 16 ncı maddede belirtilen 
hedefler hariç, bu Yönetmelik hükümlerine tabidir. 

 
ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN 

KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

 
MADDE 1 – 22.05.2012 tarihli ve 28300 sayılı Resmî Gazetede 
yayımlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü 
Yönetmeliğinin 2 inci maddesi 4 üncü bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
 
(4) Standart dışı veya hatalı olarak üretilen ve üreticisi tarafından ürün 
olarak değerlendirilemeyen eşyalar, 15 inci maddede belirtilen hedefler 
hariç, bu Yönetmelik hükümlerine tabidir. 
 

 
MADDE 5 – (1) 
… 
ç) Toplanan AEEE’lerin işlenmesi sağlanarak 16 ncı maddedeki geri 
kazanım ve geri dönüşüm oranları sağlanır. 
 

 
MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğinin 5 inci (1) inci paragrafı (ç) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 
MADDE 5 –  
ç) Toplanan AEEE’lerin işlenmesi sağlanır. 
 

MADDE 8 – (1) Belediyeler; 
a) Evsel AEEE’lerin, 15 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen 
toplama hedeflerine göre etkin bir biçimde diğer atıklardan ayrı 
toplanmasını sağlamak amacıyla AEEE yönetim planını hazırlamakla ve 
(c) bendinde belirtilen AEEE toplama başlangıç yılından en az altı ay 
önce Bakanlığa göndermekle, 
b) Yönetim planı çerçevesinde toplama programı hakkında konutları 
bilgilendirmek, bu program çerçevesinde toplama işlemini yapmak veya 
yaptırmakla, 
c) Aşağıdaki tabloya uygun olarak getirme merkezlerini kurarak 
AEEE’lerin toplanmasını sağlamakla ve kurulan getirme merkezlerine 

MADDE 3 –Aynı Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
 
Madde 8 – a) Evsel AEEE’lerin, 15 inci maddenin birinci fıkrasında 
belirtilen toplama hedeflerine göre etkin bir biçimde diğer atıklardan 
ayrı toplanmasını sağlamak amacıyla AEEE yönetim planını 
hazırlamakla ve (c) bendinde yer alan 31.12.2014 tarihli ve 29222 sayılı 
(4. Mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlanan Atık Getirme Tebliği’nde 
belirtilen yıl esas alınarak, bu yıldan en az altı ay önce Bakanlığa 
göndermekle, 
b) Yönetim planı çerçevesinde toplama programı hakkında konutları 

 



ilişkin olarak halkı bilgilendirmekle, 
 

 
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 
 
 
ç) Getirme merkezlerinde 15 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen 
gruplamaya göre AEEE’lerin uygun konteynerlerde biriktirilmesini 
sağlamakla, 
d) Toplama esnasında kullanılan araçlar üzerinde “Atık Elektrikli ve 
Elektronik Eşya Toplama Aracı” ibaresinin bulunmasını sağlamakla, 
e) Gerektiğinde evsel AEEE’lerin toplanması için il özel idareleri ile ortak 
çalışmalar yapmakla, 
f) Toplanan evsel AEEE’leri 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendi 
kapsamında Koordinasyon Merkezince belirlenen lisanslı işleme 
tesislerine göndermekle ve Koordinasyon Merkezine belgelemekle, 
yükümlüdür. 

 

bilgilendirmek, bu program çerçevesinde toplama işlemini yapmak veya 
yaptırmakla, 
c) Belediyeler getirme merkezlerini 31.12.2014 tarihli ve 29222 sayılı 
(4. Mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlanan Atık Getirme Tebliği’nde 
belirtildiği şekilde kurarak AEEE’lerin toplanmasını sağlamakla ve 
kurulan getirme merkezlerine ilişkin olarak halkı bilgilendirmekle, 
ç) Getirme merkezlerinde 15 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen 
gruplamaya göre AEEE’lerin uygun konteynerlerde biriktirilmesini 
sağlamakla, 
d) Toplama esnasında kullanılan araçlar üzerinde “Atık Elektrikli ve 
Elektronik Eşya Toplama Aracı” ibaresinin bulunmasını sağlamakla, 
e) Gerektiğinde evsel AEEE’lerin toplanması için il özel idareleri ile 
ortak çalışmalar yapmakla, 

yükümlüdür. 

 
Madde –10: 

 
c) Tüketicilerden toplanan evsel AEEE’leri Koordinasyon Merkezini 

bilgilendirerek, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamında 
bu Yönetmelikte belirtilen toplama sistemlerine veya çevre lisanslı işleme 
tesislerine göndermekle, 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi (c) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 
MADDE 10 –  
c) Tüketicilerden toplanan evsel AEEE’leri, 9 uncu maddenin birinci 
fıkrasının (ğ) bendi kapsamında bu Yönetmelikte belirtilen toplama 
sistemlerine veya çevre lisanslı işleme tesislerine göndermekle, 

 



…. … 

 

Madde 12- 

ç) 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 ve Koordinasyon 
Merkezine göndermekle, 

…. 

          
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğinin 12 inci maddesi (ç) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 
MADDE 12 – 
ç) 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 göndermekle, 
…  

Madde 13- 

(2) Aktarma merkezleri AEEE’lerin toplanması amacıyla, birinci 
fıkrada yer alan teknik kriterleri sağlayacak şekilde çevre izin ve lisansına 
sahip işleme tesisleri veya üreticiler tarafından kurulur ve işletilir. 
Aktarma merkezleri aracılığıyla toplanan atıklar, 22 nci madde uyarınca 
oluşturulan Koordinasyon Merkezine bildirilir. 

… 

MADDE-6 Aynı Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi 2 nci aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 13 – 

(2) Aktarma merkezleri AEEE’lerin toplanması amacıyla, birinci 
fıkrada yer alan teknik kriterleri sağlayacak şekilde çevre izin ve 
lisansına sahip işleme tesisleri veya üreticiler tarafından kurulur ve 
işletilir. 

Madde 14- 

(1) İşleme tesisleri için 13 üncü maddede belirtilen geçici depolama 
şartlarına ek olarak aşağıdaki teknik şartlar sağlanır. Ayrıca toplama 
kategorisi bazında Ek-4’te yer alan asgari teknik şartların sağlanması 
zorunludur. Bununla birlikte Ek-4 listesinde belirtilen teknik şartların 
yerine Bakanlığın uygun görüşü alınarak alternatif teknolojiler 
kullanılabilir. 

 .… 

MADDE-7 Aynı Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

MADDE 14 – İşleme tesisleri için 13 üncü maddede belirtilen geçici 
depolama şartlarına ek olarak “İşyerleri – Atık elektrikli ve elektronik 
eşya işleme tesisleri için kurallar” başlıklı TS 13615 Standardında 
verilen şartlara uyum sağlanır. Ayrıca toplama kategorisi bazında Ek-
4’te yer alan asgari teknik şartların sağlanması zorunludur. Bununla 
birlikte Ek-4 listesinde belirtilen teknik şartların yerine Bakanlığın 

 



uygun görüşü alınarak alternatif teknolojiler kullanılabilir. 

Madde 15 – Toplama hedefleri 

(1) Üreticiler, aşağıda verilen programa uygun olarak evsel AEEE 
toplama hedeflerine ulaşılmasını sağlar. 

... 

MADDE-8 Aynı Yönetmeliğinin 15 inci maddesi 1 inci paragrafı 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 
MADDE 15 – (1) Üreticiler, 1/1/2015 tarihinden itibaren bir önceki yıl 
yurt içinde piyasaya sürdükleri toplam EEE miktarının aşağıda verilen 
programda yer alan oranlarda miktarına karşılık gelen AEEE miktarını 
toplamakla yükümlüdürler. Üreticiler, aşağıda verilen programa uygun 
olarak evsel AEEE toplama hedeflerine ulaşılmasını sağlar. 
 

 
 

Yıllara Göre Toplama Hedefi (Bir önceki yıl piyasaya sürülen EEE 
miktarı (kg)  *tablodaki oran (%) ) 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
%5 %10 %15 %20 %30 %45 

Geri dönüşüm ve geri kazanım hedefleri 

MADDE 16 – (1) Üreticiler, lisanslı işleme tesisleriyle Ek-1/A’da yer 
alan kategorilerdeki her bir eşyanın, geri dönüşüm ve geri kazanım 
miktarlarını, aşağıdaki Tablo 1 ve Tablo 2’de verilen oranlarda karşılar. 
Bu oranlar hesaplanırken işlemeye gönderilen AEEE’nin ortalama ağırlığı 
esas alınır. 

MADDE-9 Aynı Yönetmeliğinin 16 ıncı maddesi başlığı “Geri 
dönüşüm ve geri kazanım hedefleri” ve yine aynı maddenin  (b) 
bendinin 3 üncü paragrafı kaldırılmış, (a)  ve (b) bentleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 
 
MADDE 16 – (a) Üreticiler, 2015 yılı itibariyle toplama hedeflerinin 
üzerinde toplama gerçekleştirirlerse, bu fazla miktar, bir sonraki yıl için 
uygulanacak toplama hedeflerinden düşülür.     
(b) İkinci ve daha sonraki yıllarda öngörülen hedeflere ulaşmazlarsa 
eksik kalan miktarın yüzde on fazlası tekrar bir sonraki yıl için 
uygulanan geri kazanım hedeflerine karşılık gelen miktarlara ilave 
edilir. 

 
 
 
 

 



 MADDE 10 –Aynı Yönetmeliğinin 22 inci maddesi ve geçici 4 üncü 
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
 

  
MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 

  
MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı 
yürütür.   
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