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26 Aralık 2022 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 32055

YÖNETMELİK

Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığından:

ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN YÖNETİMİ
HAKKINDA YÖNETMELİK

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümler�

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, sürdürüleb�l�r şek�lde çevren�n korunması �ç�n;
a) Döngüsel ekonom� ve kaynak ver�ml�l�ğ� �lkeler� esas alınarak atık elektr�kl� ve elektron�k eşyaların

oluşumunun önlenmes�ne, önlenemed�ğ� durumlarda oluşan atık elektr�kl� ve elektron�k eşyaların ayrı toplanmasına ve
bertaraf ed�lecek atık elektr�kl� ve elektron�k eşyaların m�ktarının azaltılması �ç�n yen�den kullanıma hazırlama, ger�
dönüşüm, ger� kazanım yöntem ve hedefler�n�n bel�rlenmes�ne,

b) Atık elektr�kl� ve elektron�k eşyaların sıfır atık yönet�m s�stem� dâh�l bel�rl� b�r yönet�m s�stem� �ç�nde çevre
ve �nsan sağlığına zarar vermeyecek şek�lde yönet�lmes�ne,

c) Elektr�kl� ve elektron�k eşya üret�c�ler� �ç�n gen�şlet�lm�ş üret�c� sorumluluğunun uygulanmasına da�r
çerçeven�n bel�rlenmes�ne,

yönel�k stratej� ve pol�t�kalar �le �dar�, hukuk� ve tekn�k usul ve esasları düzenlemekt�r.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmel�k;
a) EK-1/A’da yer alan kategor�lere dâh�l olan elektr�kl� ve elektron�k eşyaları kapsar. EK-1/A’da yer alan

kategor�lere g�ren ürünler�n ayrıntılı l�stes� EK-1/B’de ver�lm�şt�r.
b) Aşağıda yer alan elektr�kl� ve elektron�k eşyaları kapsamaz:
1) Bu Yönetmel�ğ�n kapsamında olmayan b�r ürünün parçasını oluşturacak şek�lde özel olarak tasarlanmış ve

monte ed�lm�ş, �şlev�n� ancak bu ek�pmanın b�r parçası olduğu takd�rde yer�ne get�reb�len elektr�kl� ve elektron�k
eşyaları.

2) 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 eşyaları.

(2) Bu Yönetmel�k;
a) EK-2/A’da yer alan kategor�lerde sınıflandırılan p�yasaya arz ed�len tüm elektr�kl� ve elektron�k eşyaları

kapsar. EK-2/A’da bel�rt�len kategor�lere �l�şk�n örneklere EK-2/B’de yer ver�lm�şt�r. Bu Yönetmel�ğ�n kapsamına
g�ren ürünler, EK-2/B’de yer alan örneklerle sınırlı olmayıp, bu örneklerde yer almayan ancak Ek-2/A’de yer alan
kategor�lere dâh�l olan EEE’ler de bu Yönetmel�ğ�n kapsamındadır.

b) Aşağıda yer alan elektr�kl� ve elektron�k eşyaları kapsamaz:
1) Bu Yönetmel�ğ�n kapsamında olmayan b�r ürünün parçasını oluşturacak şek�lde özel olarak tasarlanmış ve

monte ed�lm�ş, �şlev�n� ancak bu eşyanın b�r parçası olduğu takd�rde yer�ne get�reb�len elektr�kl� ve elektron�k eşyaları.
2) Uzaya gönder�lmek �ç�n tasarlanmış ürünler�.
3) Büyük ölçekl� sab�t endüstr�yel aletler�.
4) Büyük ölçekl� sab�t kurulumları (Bu kurulumun b�r parçası olacak şek�lde özel olarak tasarlanmamış ve

kurulmamış ek�pmanlar har�ç).
5) T�p onaylı olmayan elektr�kl� �k� tekerlekl� araçlar har�ç yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan araçları.
6) Sadece profesyonel kullanıma sunulan karayolu dışında kullanılan hareketl� mak�neler�.
7) Yalnızca araştırma ve gel�şt�rme çalışmaları amacıyla özel olarak tasarlanmış ve sadece �şletmeler arasında

kullanıma sunulan ürünler�.
8) Flamanlı ampüller�.
9) Vücuda yerleşt�r�leb�l�r akt�f tıbb� c�hazları ve kullanım ömrü sona ermeden önce enfeks�yon yapıcı olması

beklenen; tıbb� c�hazlar ve �n v�tro tanı c�hazlarını.
10) Özell�kle asker� amaçlara yönel�k s�lahlar, müh�mmat ve savaş malzemeler� dâh�l olmak üzere ülke

güvenl�ğ�n�n temel çıkarlarının korunması �ç�n gerekl� teçh�zatı.
(3) B�r�nc� fıkranın (b) bend�n�n (2) numaralı alt bend� �le �k�nc� fıkranın (b) bend�n�n (10) numaralı alt

bend�nde bel�rt�len malzemeler�n n�tel�kler� M�llî Savunma Bakanlığı ve İç�şler� Bakanlığı tarafından bel�rlen�r.
(4) İk�nc� fıkranın (b) bend�n�n (9) numaralı alt bend�nde bel�rt�len malzemeler�n n�tel�kler�, Sağlık Bakanlığı

tarafından bel�rlen�r.
(5) Bu Yönetmel�k, 23/6/2017 tar�hl� ve 30105 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan K�myasalların

Kaydı, Değerlend�r�lmes�, İzn� ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmel�k ve ürün, güvenl�k ve sağlığa yönel�k �lg�l�



26.12.2022 08:15 26 Aralık 2022 PAZARTESİ

https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2022/12/20221226-1.htm 2/12

mevzuat gerekl�l�kler�ne aykırılık teşk�l etmeyecek şek�lde uygulanır.
(6) Bu Yönetmel�k, 7/11/2013 tar�hl� ve 6502 sayılı Tüket�c�n�n Korunması Hakkında Kanun �le 5/3/2020

tar�hl� ve 7223 sayılı Ürün Güvenl�ğ� ve Tekn�k Düzenlemeler Kanunu ve 22/8/2020 tar�hl� ve 31221 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yen�lenm�ş Ürünler�n Satışı Hakkında Yönetmel�k hükümler� saklı kalmak kaydıyla uygulanır.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmel�k, 9/8/1983 tar�hl� ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 �nc�, 11 �nc� ve 12 nc�

maddeler� �le 24/12/2020 tar�hl� ve 7261 sayılı Türk�ye Çevre Ajansının Kurulması �le Bazı Kanunlarda Değ�ş�kl�k
Yapılmasına Da�r Kanun ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 97 nc�
ve 103 üncü maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Ajans: Türk�ye Çevre Ajansını (TÜÇA),
b) Atık elektr�kl� ve elektron�k eşya (AEEE/E-atık): 2/4/2015 tar�hl� ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�nde yer alan atık tanımına uyan elektr�kl� ve elektron�k eşyalar �le atık olduğu
andak� bütün b�leşenler�n�, unsurlarını ve �ht�va ett�ğ� sarf malzemeler�n�,

c) Atık elektr�kl� ve elektron�k eşya �şleme: Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�n�n EK-2/A ve EK-2/B’s�nde yer alan
arındırma, söküm, parçalama g�b� ön �şlemler de dâh�l olmak üzere ger� kazanım ya da bertaraf �şlemler�n�,

ç) Atık elektr�kl� ve elektron�k eşya �şleme tes�s�: Atık elektr�kl� ve elektron�k eşya �şleme faal�yet� gösteren
tes�sler�,

d) Atık get�rme merkez�: Ayrı b�r�kt�r�len atıkların ger� kazanıma ve/veya bertarafa gönder�lmes� amacıyla
bırakıldığı ve 12/7/2019 tar�hl� ve 30829 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıfır Atık Yönetmel�ğ�nde tanımlanan
yerler�,

e) Ayrı toplama: Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�n�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (�) bend�nde tanımlanan
�şlem�,

f) Bakanlık: Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığını,
g) Bertaraf: Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�n�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ö) bend�nde tanımlanan

�şlem�,
ğ) B�leşen: Elektr�kl� ve elektron�k eşyaların çalışması �ç�n b�r araya get�r�lmes� gereken, tüket�c�/son kullanıcı

�ç�n kend� başına doğrudan �şlev� olmayan ve n�ha� ürün n�tel�ğ� taşımayan her b�r ayrı parçayı,
h) Büyük ölçekl� sab�t endüstr�yel aletler: Bel�rl� yerde kalıcı olarak kurulumu ve sökümü profesyonel k�ş�ler

tarafından yapılan, b�r endüstr�yel �malat tes�s�nde veya araştırma gel�şt�rme tes�s�nde profesyonel k�ş�ler tarafından
kullanılan ve bakımı yapılan, spes�f�k b�r uygulama �ç�n b�rl�kte çalışan büyük ölçekl� mak�ne, ek�pman ve/veya
b�leşen grubunu,

ı) Büyük ölçekl� sab�t kurulumlar: Montajı, kurulumu ve sökümü profesyonel k�ş�ler tarafından yapılan,
önceden tanımlanmış ve bel�rlenm�ş b�r yerde b�r b�nanın veya yapının parçası olarak kalıcı şek�lde kullanılması
amaçlanan ve yalnızca aynı özell�kte tasarlanmış b�r c�hazla değ�şt�r�leb�len çeş�tl� t�ptek� ek�pmanları ve c�hazları,

�) Çevre �z�n ve l�sans belges�: 10/9/2014 tar�hl� ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İz�n ve
L�sans Yönetmel�ğ� kapsamında düzenlenen geç�c� faal�yet belges�/çevre �z�n ve l�sansı belges�n�,

j) Dağıtıcı/d�str�bütör: Elektr�kl� ve elektron�k eşyayı p�yasada bulunduran tedar�k z�nc�r�ndek� herhang� b�r
gerçek veya tüzel k�ş�y�,

k) EEE b�lg� s�stem�: Bu Yönetmel�k kapsamındak� elektr�kl� ve elektron�k eşyalara �l�şk�n beyan ve
b�ld�r�mler�n gerçekleşt�r�leceğ�, gen�şlet�lm�ş üret�c� sorumluluğu uygulamaları kapsamındak� çalışmalara a�t b�lg� ve
belgeler�n sunulacağı Bakanlıkça hazırlanan/hazırlatılan çevr�m�ç� programı,

l) Elektr�kl� ve elektron�k eşya (EEE): EK-1/A ve EK-2/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,

m) Evsel AEEE: Hanelerden kaynaklanan ve özell�kler� �le m�ktarı açısından hane kaynaklılarla benzerl�k
gösteren t�car�, kurumsal, endüstr�yel ve d�ğer kaynaklardan gelen AEEE �le hem hane hem de hane dışındak�
kullanıcılar tarafından kullanılması muhtemel EEE’lerden kaynaklanan AEEE’y�,

n) F�nans 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�,

o) Gen�şlet�lm�ş üret�c� sorumluluğu: Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�n�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (y)
bend�nde tanımlanan sorumluluğu,

ö) Ger� dönüşüm: Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�n�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (z) bend�nde tanımlanan
�şlem�,

p) Ger� kazanım: Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�n�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (aa) bend�nde tanımlanan
�şlem�,
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r) Gönüllü anlaşma: Bakanlık ve/veya TÜÇA �le ekonom�k �şletmeler, l�sanslı f�rmalar ve yetk�l� �dareler
arasında bu Yönetmel�k kapsamındak� faal�yetler�n yer�ne get�r�lmes�ne yönel�k olarak Bakanlıkça bel�rlenen usul ve
esaslar kapsamında yapılan anlaşmayı,

s) İl müdürlüğü: Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� İl Müdürlüğünü,
ş) İl Sıfır Atık Yönet�m Planı: Sıfır Atık Yönetmel�ğ�nde tanımlı planı,
t) İthalat: Başka ülkeler, serbest bölgeler veya �lg�l� mevzuat uyarınca bu bölgelere eşdeğer kabul ed�len özel

b�r�mler menşel� ürün, eşya ve/veya malzemen�n Türk�ye Gümrük Bölges� �ç�nde m�ll�leşt�rerek serbest dolaşıma
sokulmak suret� �le yurt �ç�ne alınmasını,

u) Karayolu dışında kullanılan hareketl� mak�neler: Çalışması sırasında sab�t; çalışma konumları arasında
sürekl� veya yarı sürekl� hareket veya hareketl�l�k gerekt�ren, yerleş�k güç kaynağına sah�p ve sadece profesyonel
kullanıma sunulan mak�neler�,

ü) Kullanılmış EEE: Sah�b� tarafından atılmadığı veya atma n�yet� ya da yükümlülüğü bulunmadığı ve daha
sonra kullanıma vermey� amaçladığı �ç�n atık olarak kabul ed�lmeyen EEE’y�,

v) Kütle-denge b�ld�r�m�: AEEE �şleme tes�s�ne kabul ed�len ve �şlenen atıklar �le bak�ye atıklara ve atık �şleme
faal�yet� net�ces�nde oluşan/üret�len ürünlere �l�şk�n Bakanlığın çevr�m�ç� s�stem� kullanılarak yapılan b�ld�r�m�,

y) Mob�l atık get�rme merkez�: Bel�rl� süreler �çer�s�nde farklı noktalara h�zmet vermek amacıyla kullanılan
gerekt�ğ�nde yer� değ�şt�r�leb�len taşınab�l�r özell�kte, farklı tür atıkları ayrı ayrı toplamak amacıyla b�rden fazla
b�r�kt�rme ek�pmanının b�rl�kte bulunduğu atık toplama noktasını ve/veya atık get�rme merkez�ne bağlı olarak
kullanılan atık toplama taşıtlarını,

z) N�ha� ürün: Tüket�c�/son kullanıcı �ç�n p�yasaya arz ed�len ve kullanım kılavuzunda üret�c� tarafından
bel�rt�len kullanım amacını karşılayan, herhang� b�r k�ş� tarafından gerçekleşt�r�leb�len bas�t ayarlardan başka b�r
ayarlama veya bağlantı olmadan kullanılab�len ve doğrudan �şlev� olan herhang� b�r ürünü,

aa) Önleme: Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�n�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ğğ) bend�nde tanımlanan
�şlem�,

bb) P�yasada bulundurma: Elektr�kl� ve elektron�k eşyanın t�car� b�r faal�yet yoluyla bedell� veya bedels�z
olarak dağıtım, tüket�m veya kullanım �ç�n yurt �ç� p�yasaya sağlanmasını,

cc) P�yasaya arz: Elektr�kl� ve elektron�k eşyanın �lk kez yurt �ç�nde p�yasada bulundurulmasını,
çç) Tehl�kel� atık: Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�n�n EK-3/A’sında yer alan tehl�kel� özell�klerden b�r�n� ya da

b�rden fazlasını taşıyan ve aynı Yönetmel�ğ�n EK-4’ünde altı hanel� atık kodunun yanında yıldız (*) �şaret� bulunan
atıkları,

dd) Tıbb� c�haz/vücuda yerleşt�r�leb�l�r akt�f tıbb� c�hazlar/�n v�tro tanı c�hazı: Türk�ye İlaç ve Tıbb� C�haz
Kurumunun �lg�l� mevzuatında tanımlanan c�hazları,

ee) Toplama: Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�n�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ll) bend�nde tanımlanan
�şlem�,

ff) Transfer noktası: Üret�c�ler veya çevre �z�n ve l�sans belges�ne sah�p AEEE �şleme tes�sler� tarafından atık
elektr�kl� ve elektron�k eşyaların AEEE �şleme tes�s�ne gönder�lmeden önce, taşımanın çevresel etk�ler�n�n en aza
�nd�r�lmes� ve ekonom�k olması amacıyla gerekl� tedb�rler�n alınarak beklet�lmes� �ç�n kurulan alanları,

gg) Tüket�c�/son kullanıcı: EEE’y� kullanan gerçek veya tüzel k�ş�y�,
ğğ) Uzaklaştırma: Çevre açısından güvenl� �şlemen�n sağlanması �ç�n AEEE’ler�n �çer�s�ndek� tehl�kel�

maddeler�n, karışımların ve b�leşenler�n elle, mekan�k, k�myasal veya metalürj�k yöntemler yoluyla çıkartılmasını,
hh) Üret�c�: 27/11/2014 tar�hl� ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesafel� Sözleşmeler

Yönetmel�ğ� kapsamındak� mesafel� sözleşmeler �le yapılan satışlar da dâh�l olmak üzere, satış yöntem�ne bağlı
olmaksızın;

1) Türk�ye’de yerleş�k bulunan ve kend� adı veya t�car� markası altında elektr�kl� ve elektron�k eşya �mal eden
veya elektr�kl� ve elektron�k eşyayı tasarlatan veya �mal ett�ren ve bunları yurt �ç�nde kend� adı veya t�car� markası �le
p�yasaya arz eden,

2) Türk�ye’de yerleş�k bulunan ve başka tedar�kç�ler tarafından üret�len elektr�kl� ve elektron�k eşyayı yurt
�ç�nde kend� adı veya t�car� markası �le yen�den satan,

3) Türk�ye’de yerleş�k bulunan ve t�car� amaçlarla elektr�kl� ve elektron�k eşya �thal eden,
4) Başka b�r ülkede yerleş�k bulunan, EEE’y� doğrudan Türk�ye’dek� tüket�c�/son kullanıcılara uzaktan �let�ş�m

yoluyla satan,
gerçek veya tüzel k�ş�ler�,
ıı) Üret�c� kayıt numarası: EEE b�lg� s�stem�ne kayıt yapıldığında alınan kayıt numarasını,
��) Yen�den kullanım: Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�n�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (öö) bend�nde

tanımlanan �şlem�,
jj) Yen�den kullanıma hazırlama: Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�n�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (pp)

bend�nde tanımlanan atık olan ürün veya ürün b�leşenler�n�n başka ön �şleme tab� olmasına gerek kalmadan tem�zleme,
onarım ya da kontrol �şlemler� �le tasarlandığı şekle get�r�lmes�n�,
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kk) Yetk�l� �dare: Büyükşeh�r beled�ye sınırları �çer�s�nde büyükşeh�r ve �lçe beled�yeler�n�, büyükşeh�r
har�c�ndek� �ller�n �l ve �lçe beled�yeler� �le mücav�r alanları dışında �l özel �dareler�n�, beled�yeler�n görev ve yetk�
alanı dışında kalan alanlarda �lg�l� mevzuatı uyarınca atık yönet�m�nde yetk�l� kılınan sorumlu �dareler�,

ll) Yetk�l� tems�lc�: 7223 sayılı Kanunun 3 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (t) bend�nde tanımlanan yetk�l�
tems�lc�y�,

�fade eder.
Genel �lkeler
MADDE 5- (1) EEE’ler�n yaşam döngüsünde yer alan �lg�l� taraflarca; döngüsel ekonom�, sürdürüleb�l�r

üret�m ve tüket�m �le sıfır atık yaklaşımı doğrultusunda EEE tasarım ve üret�m�n�n sağlanması, atık oluşumunu
önlemeye ve azaltmaya yönel�k gerekl� tedb�rler alınarak AEEE oluşumunun önlenmes�, atık oluşumunun kaçınılmaz
olduğu durumlarda �se öncel�kle AEEE’ler�n yen�den kullanıma hazırlanması, ger� dönüştürülmes�, ger� kazanılması
sağlanarak bertaraf ed�lecek atık m�ktarının azaltılması esastır.

(2) Elektr�kl� ve elektron�k eşyaların yönet�m�ne yönel�k ulusal ölçekl� stratej� ve pol�t�kaların bel�rlenmes�nde
ve uygulanmasında, gen�şlet�lm�ş üret�c� sorumluluğu �lkes� ve k�rleten öder �lkes�n�n uygulanması, gen�şlet�lm�ş
üret�c� sorumluluğu kapsamında elektr�kl� ve elektron�k eşya üret�c�ler� ve �lg�l� d�ğer paydaşlar �ç�n sorumluluk
paylaşımı yapılması esastır.

(3) EEE’ler�n ve b�leşenler�n�n tasarım ve üret�m�nde; ürünler�n kullanım ömrü uzatılarak atık hal�ne gelmeden
uzun sürel� kullanılab�len, tam�r ve onarım �le yen�den kullanımına �mkân sağlayan, atık olduktan sonra �se yen�den
kullanıma hazırlanmasını, ger� dönüştürülmes�n� veya ger� kazanımını kolaylaştıran eko tasarım gerekl�l�kler�n�n
uygulanması �ç�n gerekl� önlemler alınır.

(4) Doğal kaynak ve hammadde kullanımının azaltılması ve ger� kazanımın artırılması amacıyla özell�kle yen�
tasarım ürünlerde, tekn�k açıdan uygun olması durumunda ger� dönüştürülmüş malzeme kullanımına öncel�k ver�l�r.
Bakanlık, EEE’lerde ger� dönüştürülmüş malzemeler�n kullanımına yönel�k hususlar �le zorunlu kullanıma �l�şk�n
esasları bel�rlemeye yetk�l�d�r.

(5) Toplanan AEEE’ler�n çevre �z�n ve l�sans belges�ne sah�p tes�slerde �şlenmes� sağlanarak 21 �nc�
maddedek� yen�den kullanıma hazırlama, ger� dönüşüm ve ger� kazanım oranları sağlanır.

(6) Yen�den kullanıma hazırlama, ger� dönüşüm ve ger� kazanım �mkânının tekn�k olarak bulunmadığı
AEEE’ler ve parçaları, çevre �z�n ve l�sans belges�ne sah�p tes�slerde bertaraf ed�l�r.

(7) Elektr�kl� ve elektron�k eşya �le atık elektr�kl� ve elektron�k eşyaların yönet�m�nden sorumlu k�ş� veya
k�ş�ler �le kurum/kuruluşlar, bu atıkların çevre ve �nsan sağlığına zararlı olab�lecek etk�ler�n�n azaltılması �ç�n gerekl�
tedb�rler� almakla yükümlüdür. AEEE’ler�n yönet�m�nden kaynaklanan her türlü çevresel zararın g�der�lmes� amacıyla
yapılan harcamalar, bu atıkların yönet�m�nden sorumlu olan gerçek veya tüzel k�ş�ler tarafından mütesels�l sorumluluk
�lkes� çerçeves�nde karşılanır.

(8) Bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasında, 4 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasının (hh) bend�n�n (2) numaralı alt
bend�nde tanımlanan üret�c� tarafından p�yasaya arz ed�len 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 aynı bend�n (1) numaralı alt
bend�nde yer alan gerçek veya tüzel k�ş�ler sorumludur.

(9) Herhang� b�r f�nans anlaşması dâh�l�nde f�nans sağlayan gerçek veya tüzel k�ş�ler, 4 üncü madden�n b�r�nc�
fıkrasının (hh) bend�nde bel�rt�len üret�c� tanımı koşullarını sağlamadıkları sürece üret�c� olarak değerlend�r�lmezler.

(10) AEEE’ler �le b�rl�kte toplanan atık p�l ve akümülatörler, AEEE’lerden ayrıldıktan sonra 31/8/2004 tar�hl�
ve 25569 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık P�l ve Akümülatörler�n Kontrolü Yönetmel�ğ� kapsamında yönet�l�r.

(11) TÜÇA, Bakanlığın gen�şlet�lm�ş üret�c� sorumluluğu pol�t�ka ve planları kapsamında yapılan gönüllü
anlaşmalara �st�naden EEE üret�c�ler�n�n sorumluluklarını ve yükümlülükler�n� yer�ne get�rmeler�n� sağlayab�l�r, destek
olab�l�r, bu sorumluluk ve yükümlülükler� devralab�l�r. TÜÇA’nın bu Yönetmel�k kapsamında yapacağı faal�yetler�n�n
usul ve esasları Bakanlık tarafından bel�rlen�r ve TÜÇA’nın �nternet sayfasından duyurulur.

(12) Elektr�kl� ve elektron�k eşya üret�c�ler� tarafından depoz�to uygulaması dâh�l�nde p�yasaya arz ed�len
ürünlere yönel�k �şlemler Bakanlık tarafından bel�rlenen usul ve esaslar çerçeves�nde gerçekleşt�r�l�r.

İKİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetk� ve Sorumluluklar

Bakanlığın görev ve yetk�ler�
MADDE 6- (1) Bakanlık;
a) Elektr�kl� ve elektron�k eşyaların üret�m�, tedar�k�, p�yasaya arzı �le atık elektr�kl� ve elektron�k eşyaların

b�r�kt�r�lmes�, toplanması, taşınması, depolanması, �şlenmes� süreçler�n� ve bu süreçler�n �zlenmes�, kontrolü ve
raporlanmasına �l�şk�n stratej� ve pol�t�kaları bel�rlemekle, kısıtlama ve yasaklama dâh�l �dar�, mal� ve tekn�k tedb�rler�
almak ve düzenlemelerde bulunmakla,

b) Elektr�kl� ve elektron�k eşya üret�c�ler�n�n EEE b�lg� s�stem�ne yaptıkları b�ld�r�m ve beyan
yükümlülükler�n�n tak�b�n� yapmakla,
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c) Atık elektr�kl� ve elektron�k eşyaların yönet�m� �le �lg�l� tarafların kayıt altına alınmasını ve bunların
sorumluluk ve yükümlülükler�n�n bel�rlenerek yer�ne get�r�lmes�n� sağlamakla, �zlenmes�n�, kontrolünü ve denet�m�n�
gerçekleşt�rmekle ve bu Yönetmel�k hükümler�ne aykırılık tesp�t ed�lmes� hal�nde gerekl� �dar� �şlemler� uygulamakla,

ç) Bu Yönetmel�k kapsamındak� �lg�l� taraflara yönel�k b�lg�lend�r�c� eğ�t�m faal�yetler�
düzenlemekle/düzenletmekle,

d) Çevre İz�n ve L�sans Yönetmel�ğ�ne göre atık elektr�kl� ve elektron�k eşya �şleme tes�sler�ne ve yen�den
kullanıma hazırlama tes�sler�ne çevre �z�n ve l�sans belges� vermekle,

e) Döngüsel ekonom� ve sıfır atık �lke ve yaklaşımları kapsamındak� çalışmalar �le görev alanına g�ren
konularda gerekl� gördüğü ulusal ve uluslararası çalışmaları �zlemek, çalışmalara katılım sağlamak ve raporlama
yapmakla,

görevl� ve yetk�l�d�r.
(2) Bakanlık gerekl� gördüğü durumlarda b�r�nc� fıkrada bel�rt�len görev ve yetk�ler�n�, sınırlarını bel�rlemek

suret� �le �l müdürlükler�ne devredeb�l�r.
(3) Bakanlık, bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasına �l�şk�n konularda �lave �dar�, mal� ve tekn�k düzenlemelerde

bulunab�l�r, tanımlayıcı, açıklayıcı ve düzenley�c� hususlara yönel�k usul ve esasları bel�rleyeb�l�r, bu Yönetmel�kle
sorumluluk ver�lm�ş taraflarla �ş b�rl�ğ� yapab�l�r.

İl müdürlükler�n�n görev ve yetk�ler�
MADDE 7- (1) İl müdürlükler�;
a) Atık elektr�kl� ve elektron�k eşyaların yönet�m� sürec�nde yer alan taraflar arasındak� koord�nasyonu

sağlamakla,
b) Yetk�l� �dareler�n, atık yönet�m faal�yetler� �le İl Sıfır Atık Yönet�m S�stem� Planları kapsamındak� atık

elektr�kl� ve elektron�k eşyaların yönet�m�ne �l�şk�n faal�yetler�n� �zlemekle, değerlend�rmekle ve denetlemekle,
c) EEE üret�c�ler� veya çevre �z�n ve l�sans belges�ne sah�p AEEE �şleme tes�sler� tarafından kurulan transfer

noktalarına çevre �z�n ve l�sans belges� vermekle,
ç) İl sınırları �çer�s�nde faal�yette bulunan çevre �z�n ve l�sans belges�ne sah�p transfer noktalarının, AEEE

�şleme tes�sler�n�n ve yen�den kullanıma hazırlama tes�sler�n�n faal�yetler�n� �zlemek, denetlemek, bu Yönetmel�k
hükümler�ne aykırılık tesp�t ed�lmes� hal�nde gerekl� �dar� �şlemler� uygulamakla,

d) İl sınırları �ç�nde faal�yette bulunan üret�c�ler� tesp�t ederek kayıt altına alınmalarını sağlamakla,
dağıtıcı/d�str�bütör ve üret�c�ler�n sorumluluklarının ve yükümlülükler�n�n �zlenmes�n�, değerlend�r�lmes�n� ve
denet�m�n� yapmakla,

e) Bakanlıkça bel�rlenen esaslara göre AEEE’ler�n taşınması �le �lg�l� faal�yet gösteren f�rmalara ve araçlara
atık taşıma l�sansı vermekle, bu l�sansa esas faal�yetler�n� kontrol etmekle, gerekl� hallerde �ptal etmekle veya
yen�lemekle,

f) 6 ncı madden�n �k�nc� fıkrası kapsamında görev ve yetk� devr� yapılması hal�nde bu görev ve yetk�ler� yer�ne
get�rmekle,

görevl� ve yetk�l�d�r.
Mahall� �dareler�n görev, yetk� ve yükümlülükler�
MADDE 8- (1) Büyükşeh�r beled�yeler�, AEEE’ler�n �l genel�nde etk�n toplanması amacıyla beled�yelerce

yürütülen çalışmaları koord�ne etmekle yükümlüdür.
(2) İl özel �dareler�, �l beled�yeler�, büyükşeh�r �lçe beled�yeler�, �lçe beled�yeler�, belde beled�yeler� ve mahall�

�dare b�rl�kler�;
a) AEEE’ler�n yönet�m�ne �l�şk�n faal�yetler�n�, Sıfır Atık Yönetmel�ğ� kapsamında �l özel�nde hazırlanan İl

Sıfır Atık Yönet�m S�stem� Planı �le uyumlu olarak yürütmekle,
b) Sıfır Atık Yönetmel�ğ� hükümler� doğrultusunda atık get�rme merkezler�n� ve mob�l atık get�rme

merkezler�n� kurarak ve gerekmes� hal�nde mob�l atık get�rme merkez� olarak taşıtlarla toplama s�stem�n�
destekleyerek AEEE’ler�n yönet�m�n� sağlamakla ve halkı b�lg�lend�rmekle,

yükümlüdür.
Üret�c�ler�n yükümlülükler�
MADDE 9- (1) Gen�şlet�lm�ş üret�c� sorumluluğu kapsamında EEE üret�c�ler�;
a) Eğ�t�m faal�yetler� yapmak ve/veya bu faal�yetlere katkıda bulunmakla,
b) Kaynakların ver�ml� kullanılması amacıyla sürdürüleb�l�r üret�m ve tüket�m modeller� gel�şt�rerek dayanıklı,

uzun ömürlü, tam�r ed�leb�l�r, yen�den kullanılab�l�r ve �y�leşt�r�leb�l�r ürünler� tasarlamakla ve üretmekle,
c) Çevren�n korunması ve/veya güvenl�k gerekl�l�kler� açısından zorunluluk olmadığı sürece kullanılmış

EEE’ler�n yen�den kullanımını veya AEEE’ler�n yen�den kullanıma hazırlanmasını engelleyecek EEE tasarımlarından
veya üret�m prosesler�nden kaçınmakla,

ç) Bu Yönetmel�kte bel�rt�len yen�den kullanıma hazırlama/ger� dönüşüm ve ger� kazanım oranlarının
sağlanması ve atıkların azaltılması amacıyla EEE’ler�n tasarımı ve üret�m� sırasında, ürünler�n atık olduktan sonra
kolayca parçalanmasını, ayrıştırılmasını, yen�den kullanıma hazırlanmasını, ger� dönüşümünü ve ger� kazanımını
kolaylaştıracak malzeme ve parçaları kullanmakla,
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d) Elektr�kl� ve elektron�k eşyaların atık hal�ne gelmes� durumunda çevreye duyarlı ger� kazanımı ve bertarafı
da dâh�l olmak üzere çevren�n ve �nsan sağlığının korunması amacıyla elektr�kl� ve elektron�k eşya �malatında bazı
zararlı maddeler�n kullanımının sınırlandırılmasına �l�şk�n Bakanlıkça yapılan düzenlemelere uymakla,

e) P�yasaya arz ed�len EEE’ler�n; atık olduktan sonra ayrı toplanmasını �fade eden TS-EN 50419 sayılı Türk
Standardına uygun olarak EK-6’da yer alan sembolle �şaretleyerek eşyanın üzer�nde görünür, okunaklı ve
s�l�nmeyecek şek�lde yer almasını sağlamakla, �st�sna� olarak ürünün boyutu veya �şlev� neden�yle gerekl� olduğu
durumlarda sembolü ambalajın, kullanım tal�matlarının veya EEE garant� belges�n�n üzer�nde yer almasını sağlamakla,

f) AEEE’ler�n d�ğer evsel atıklardan ayrı olarak b�r�kt�r�lmes� ve yen�den kullanım, ger� dönüşüm veya ger�
kazanım �ç�n uygun toplama noktalarına götürülmes�n�n gerekl�l�ğ� �le EK-6’da yer alan sembolün anlamı ve
EEE’lerde bulunan tehl�kel� maddeler�n çevre ve �nsan sağlığı üzer�ndek� olası etk�ler�ne yönel�k b�lg�ler� EEE’ler�n
kullanım tal�matları, satış noktaları ve kamuoyu b�l�nçlend�rme kampanyaları yoluyla tüket�c�lere aktarmakla,

g) Bakanlığın EEE b�lg� s�stem�ne kayıt olmakla, s�stemden EEE üret�c�s� kayıt numarasını almakla ve EEE
üret�c� b�lg�ler�nde herhang� b�r değ�ş�kl�k olması durumunda 30 takv�m günü �ç�nde b�lg�ler�n� s�stem üzer�nden
güncellemekle,

ğ) EEE b�lg� s�stem� üzer�nden talep ed�len b�lg� ve belgeler� her yıl Mart ayı sonuna kadar b�ld�rmekle,
h) AEEE’ler�n toplanması ve �şlenmes� amacıyla bu Yönetmel�k hükümler�ne uygun s�stem kurmakla,

kurulmasını sağlamakla ve/veya destek olmakla,
ı) Kurdukları transfer noktaları �ç�n �l müdürlüğünden çevre �z�n ve l�sans belges� almakla,
�) Evsel AEEE’ler�n toplanması amacıyla yılda en az b�r kez markasına, model�ne, üret�c�s�ne ve muhtevasına

bakılmaksızın AEEE’ler� münfer�den ve/veya dağıtıcı/d�str�bütörlerle �ş b�rl�ğ� �ç�nde ger� alma kampanyaları
düzenlemekle, kampanyaları sosyal medya da dâh�l olmak üzere uygun �let�ş�m kanallarıyla kamuoyuna duyurmakla
ve kampanya sonuçlarına �l�şk�n Bakanlığa b�lg� vermekle,

j) 20 nc� maddede bel�rt�len toplama hedefler�n�n gerçekleşt�r�lmes� amacıyla bu Yönetmel�kte yükümlülük
ver�len �lg�l� taraflarla �ş b�rl�ğ� yapmakla,

k) P�yasaya arz ett�ğ� elektr�kl� ve elektron�k eşyalardan kaynaklanan AEEE’ler�n b�leşenler�n�n ve parçalarının
yurt �ç�nde �şleme �mkânının tekn�k olarak bulunmaması durumunda bu AEEE’ler�n yönet�m�ne yönel�k b�r s�stem
kurmakla,

l) EEE’ler�n atık hal�ne geld�ğ�nde çevreyle uyumlu şek�lde yönet�leb�lmes� �ç�n ayrı toplanması ve çevre �z�n
ve l�sans belges�ne sah�p tes�slere gönder�lmes� hususunda tüket�c�ler�/kullanıcıları b�lg�lend�rmekle,

m) Özell�kle yen� tasarım ürünlerde, tekn�k açıdan uygun olması durumunda ger� dönüştürülmüş malzeme
kullanımına öncel�k vermekle,

n) 31/12/2019 tar�hl� ve 30995 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ger� Kazanım Katılım
Payına İl�şk�n Yönetmel�k kapsamındak� yükümlülükler�n� yer�ne get�rmekle,

yükümlüdür.
(2) Türk�ye’de yerleş�k olmayan üret�c�ler tarafından uzaktan �let�ş�m yoluyla Türk�ye’de p�yasaya arz ed�lecek

EEE’ler�n üret�c�s� tarafından bu Yönetmel�ktek� yükümlülükler�n sağlanması �ç�n yetk�l� tems�lc� atanması
zorunludur. Yetk�l� b�r tems�lc�n�n atanması, üret�c� tarafından yazılı yetk�lend�rme �le yapılır.

(3) EEE üret�c�ler�, herhang� b�r AEEE toplama organ�zasyonuna dâh�l olduklarında evsel ve evsel olmayan
AEEE’ler�n ayrı toplanması ve taşınması �le �şlenmes�n�n yanı sıra bu konudak� raporlama yükümlülükler�n�n EK-4’te
yer alan b�lg�ler doğrultusunda EEE b�lg� s�stem� üzer�nden yer�ne get�r�lmes�nden sorumludur. Bakanlık, EEE B�lg�
S�stem� üzer�nden �lave b�lg� ve belge �stemeye yetk�l�d�r.

(4) EEE üret�c�ler�, AEEE’ler ve bunların b�leşenler�n�n yen�den kullanıma hazırlanması �ç�n gerçekleşt�r�lecek
söküm, onarım, kontrol g�b� �şlemler�n kolaylaştırılması amacıyla yen�den kullanıma hazırlama faal�yet� gerçekleşt�ren
atık �şleme tes�sler� �le �ş b�rl�ğ� yapab�l�r.

EEE dağıtıcılarının/d�str�bütörler�n�n yükümlülükler�
MADDE 10- (1) Elektr�kl� ve elektron�k eşya dağıtıcıları/d�str�bütörler�, üret�c� konumunda olmaları

durumunda 9 uncu maddede yer alan yükümlülükler� yer�ne get�r�rler.
(2) EEE dağıtıcıları/d�str�bütörler�;
a) Mesafel� satışlar da dâh�l olmak üzere yen� b�r ürün sattıklarında, tüket�c� tarafından talep ed�lmes� hal�nde

eş t�pte ve aynı �şlev� gören AEEE’y� markasına, model�ne, üret�c�s�ne ve muhtevasına bakılmaksızın almakla, yen�
ürünün alıcının adres�ne tesl�m ed�ld�ğ� durumlarda, dağıtıcı/d�str�bütör veya onun adına tesl�matı yapana �ade ed�len
evsel AEEE’y� aynı yerden almakla ve bunun �ç�n herhang� b�r nakl�ye ücret� veya başka b�r �lave ücret talep
etmemekle,

b) AEEE tesl�matının yen� EEE'n�n satın alınmasıyla aynı anda gerçekleşt�r�lememes� durumunda, tüket�c�ler
tarafından talep ed�lmes� hal�nde, EEE’n�n satış belges�nde bel�rt�len satış tar�h�nden �t�baren 30 takv�m günü
�çer�s�nde olmak kaydıyla tüket�c�ye/son kullanıcıya b�ld�r�len tar�hte AEEE’y� tesl�m almakla,

c) Elektr�kl� ve elektron�k eşyalar �le �lg�l� satış alanları en az 400 m  olan satış noktalarında, dış boyutu 25
cm’den küçük olan AEEE’ler�n toplanması �ç�n mor renkl�, üzer�nde okunaklı ve görüneb�l�r boyutta “Atık Elektr�kl�
ve Elektron�k Eşya” yazısı ve sıfır atık logosu bulunan Sıfır Atık Yönetmel�ğ�ne uygun b�r�kt�rme ek�pmanı

2
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bulundurmakla veya satış yer�n�n kapalı b�r bölümünü bu amaçla kullanmakla ve EEE satın alma şartı aranmaksızın
tüket�c�ler tarafından buraya bırakılan AEEE’ler �ç�n herhang� b�r ücret talep etmemekle,

ç) Satış noktalarında veya �nternet s�teler� g�b� uzaktan satış kanallarında tüket�c�ler�, AEEE toplama ve kabul
s�stemler� �le AEEE’n�n ayrı olarak b�r�kt�r�lmes�, yen�den kullanımı, çevreyle uyumlu ger� dönüşümü ve ger�
kazanımına �l�şk�n sorumlulukları hakkında b�lg�lend�rmekle,

d) Mesafel� satışlar da dâh�l olmak üzere tüm satışlarında bu Yönetmel�k kapsamında alınmış olan üret�c� kayıt
numarasına sah�p olmayan üret�c�ler�n ürünler�n� satmamakla,

yükümlüdür.
(3) Elektr�kl� ve elektron�k eşya üret�c�ler� tarafından depoz�to uygulaması dâh�l�nde p�yasaya arz ed�len

ürünler�n satışını yapan EEE dağıtıcıları/d�str�bütörler�, depoz�to uygulamaları kapsamında üret�c�lerle �ş b�rl�ğ� yapar.
(4) EEE dağıtıcıları/d�str�bütörler� tarafından �k�nc� fıkrada yer alan yükümlülükler� kapsamında toplanan

AEEE’ler çevre �z�n ve l�sans belges�ne sah�p tes�slere ulaştırılıncaya kadar �lg�l� dağıtıcı/d�str�bütöre a�t satış
noktalarında veya ürün depo alanlarında uygun b�r alanda muhafaza ed�leb�l�r. Toplanan AEEE’ler�n beklet�leceğ�
uygun alan bulunmaması durumunda EEE dağıtıcıları/d�str�bütörler� tarafından toplanan AEEE’ler atık get�rme
merkezler�ne veya transfer noktalarına götürüleb�l�r veya çevre �z�n ve l�sans belges� bulunan AEEE �şleme tes�sler�ne
gönder�l�r.

(5) EEE dağıtıcıları/d�str�bütörler� tarafından bu maddede bel�rt�len yöntemler �le toplanan AEEE’ler�n b�lg�ler�
ve adet c�ns�nden kayıtları tutulur. Bu kayıtlar, en az beş yıl süreyle saklanır ve �stenmes� hal�nde Bakanlığa sunulur.

Tüket�c�ler�n/son kullanıcıların yükümlülükler�
MADDE 11- (1) Elektr�kl� ve elektron�k eşya tüket�c�ler�/son kullanıcıları;
a) Sürdürüleb�l�r tüket�me katkı sağlamak amacıyla uzun ömürlü, enerj� ver�ml� veya enerj� tasarrufu sağlayan,

tam�r ed�leb�l�r EEE’ler� terc�h etmekle, kullanılmış EEE’ler �ç�n yen�den kullanım seçenekler�n� değerlend�rmekle,
b) AEEE’ler� d�ğer evsel atıklardan ayrı olarak b�r�kt�rmekle,
c) AEEE’ler�n� beled�yeler�n sıfır atık yönet�m s�stem� dâh�l�nde oluşturduğu toplama s�stem�ne/toplama

noktalarına, atık get�rme merkezler�ne, dağıtıcıların/d�strübütörler�n, üret�c�ler�n veya AEEE �şleme tes�sler�n�n
oluşturdukları toplama yerler�ne/s�stemler�ne vermekle,

ç) AEEE’ler�n� kayıt dışı toplama yapanlara vermemekle,
yükümlüdür.
(2) Tüket�c�ler kullanılmış EEE’ler� yen�den kullanıma yönlend�reb�l�r veya atık olarak n�telend�reb�l�r.

Kullanılmış EEE’ler�n� atık olarak n�telend�rd�kler� durumda AEEE üret�c�s� olarak b�r�nc� fıkrada ver�len
yükümlülüklere uymakla yükümlüdür.

AEEE �şleme tes�sler�n�n, yen�den kullanıma hazırlama tes�sler�n�n ve transfer noktalarının
yükümlülükler�

MADDE 12- (1) AEEE �şleme tes�sler�;
a) İnsan sağlığının ve çevren�n korunması kaydıyla AEEE’ler�n bu Yönetmel�kte bel�rt�len oranlarda ger�

dönüşüm ve ger� kazanımının sağlanması �ç�n uygun yöntem ve mevcut en �y� tekn�kler� kullanmakla,
b) Faal�yetler� �ç�n Bakanlıktan çevre �z�n ve l�sans belges� almakla,
c) Geç�c� faal�yet belges� aşamasından sonra çevre �z�n ve l�sans belges� başvurusunda �ş yer� açma ve çalışma

ruhsatını sunmakla,
ç) 13 üncü maddede bel�rt�len şartları sağlamakla,
d) Bakanlığın çevr�m�ç� programlarına kayıt olmak ve tes�s�ne kabul ett�ğ�, �şled�ğ�, bak�ye olarak oluşturduğu

atıklar �le atık �şleme faal�yet� net�ces�nde oluşturduğu/ürett�ğ� ürünler�n b�lg�s�n� �çeren kütle-denge b�ld�r�mler�n�
hazırlamakla, çevr�m�ç� programı kullanarak b�ld�r�m yapmakla ve onaylamakla, bu b�lg�ler�n yer aldığı belgeler� beş
yıl süreyle muhafaza etmekle,

e) Ulusal sağlık ve güvenl�k standartlarına uyarak, �ht�va ett�ğ� k�rlet�c�lerden dolayı çalışanlar �ç�n r�sk arz
eden AEEE’ler� tes�se kabul etmemekle,

f) 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/meslek yüksekokullarının atık yönet�m� �le �lg�l� programını tamamlamış olmasını sağlamakla,

g) Atıkların güvenl� b�r şek�lde yönet�lmes� �ç�n personel�n eğ�t�m�n� sağlamakla/sağlatmakla veya �lg�l� alanda
Meslekî Yeterl�l�k Kurumu tarafından onaylanmış meslek� yeterl�l�k belges� bulunan personel çalıştırmakla,

ğ) Tes�s�n gerek �şlet�lmes� sırasında gerekse �şletme sonrasında oluşması muhtemel çevresel k�rl�l�ğ�n
önlenmes� ve/veya oluşan k�rl�l�ğ�n g�der�lmes� ve tes�ste bulunan atıkların yönet�lmes� amacıyla usul ve esasları �le
m�ktarı Bakanlıkça bel�rlenen tem�natı geç�c� faal�yet belges� başvurusunda Bakanlığa vermekle,

h) Tes�s�n ömrünü tamamlaması, tes�s�n kapatılmasına karar ver�lmes� veya tes�s�n çevre �z�n ve l�sans
belges�n�n yen�lenmemes� durumunda tes�se atık kabul etmemekle, çevr�m�ç� kütle-denge b�ld�r�mler�n� tamamlamakla
ve 9/10/2021 tar�hl� ve 31623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Ön İşlem ve Ger� Kazanım Tes�sler�n�n Genel
Esaslarına İl�şk�n Yönetmel�k �le bel�rlenen kapatmaya �l�şk�n esaslar doğrultusunda ve aynı Yönetmel�ğ�n EK-3’ünde
yer alan formata uygun olarak kapatma planı hazırlayarak tes�s�n bulunduğu �l�n �l müdürlüğüne onaylanmak üzere
sunmakla,
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yükümlüdür.
(2) Yen�den kullanıma hazırlama tes�sler�;
a) AEEE �şleme faal�yet� konusunda çevre �z�n ve l�sans belges�ne sah�p olmakla,
b) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len yükümlülüklere �lave olarak 14 üncü maddede bel�rt�len şartları sağlamakla,
yükümlüdür.
(3) Transfer noktaları;
a) 15 �nc� maddede yer alan şartlara uygun olarak tes�sler�n� teşk�l etmekle,
b) İl müdürlüğünden çevre �z�n ve l�sans belges� almakla,
c) Bakanlığın çevr�m�ç� programlarına kayıt olmak ve kabul ett�ğ� atıkların b�lg�s�n� �çeren kütle-denge

b�ld�r�m�n� hazırlamak, çevr�m�ç� programı kullanarak b�ld�r�m yapmak ve onaylamakla,
yükümlüdür.
(4) AEEE �şleme tes�sler� �le yen�den kullanıma hazırlama tes�sler�n�n kurulum, �şlet�m ve bakım süreçler�yle

kullanılacak prosese yönel�k teknoloj� seç�m�nde mevcut en �y� tekn�kler esas alınır, tes�slerde uygulanacak mevcut en
�y� tekn�klere �l�şk�n esaslar Bakanlıkça bel�rlen�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
AEEE İşleme Tes�sler�, Yen�den Kullanıma Hazırlama Tes�sler� ve Transfer Noktaları

AEEE �şleme tes�sler�n�n sağlaması gereken şartlar
MADDE 13- (1) AEEE �şleme tes�sler�nde Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�n�n 10 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrası

hükümler�ne uyulması ve İşyerler�-Atık elektr�kl� ve elektron�k ek�pman �şleme tes�sler� �ç�n kurallar başlıklı TS 13615
Standardında ver�len şartların sağlanması zorunludur.

(2) AEEE �şleme tes�sler�nde, Türk�ye Enerj�, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumundan tekn�k uygunluğuna
�l�şk�n kal�brasyon sert�f�kası almış radyasyon ölçüm c�hazları kullanılır. Bu c�hazlar �ç�n radyasyon ölçümüne yönel�k
�lg�l� kurum veya kuruluşlardan eğ�t�m sert�f�kası almış personel bulundurulur.

(3) AEEE’ler�n �şlenmes�nde tehl�kel� madde ve sıvıların uzaklaştırılması �şlemler� �le seç�c� �şleme yöntemler�
asgar� olarak EK-3’e uygun şek�lde gerçekleşt�r�l�r.

(4) AEEE �şleme tes�sler�nde, 31/12/2004 tar�hl� ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su K�rl�l�ğ�
Kontrolü Yönetmel�ğ� �le get�r�len yükümlülüklere uyulması zorunludur.

(5) Tes�sler�n faal�yetler�ne ve/veya proses�ne yönel�k ulusal standartların bulunması/yayımlanması ve bu
standartlara da uyulmasının Bakanlıkça �stenmes� durumunda çevre �z�n ve l�sans sürec�nde bu standartlara uyum
sağlanır.

(6) Bu Yönetmel�kte bel�rt�len �şleme tes�sler�n�n sağlaması gereken şartlara �lave şartlar Bakanlıkça ayrıca
bel�rleneb�l�r.

Yen�den kullanıma hazırlama tes�sler�n�n sağlaması gereken şartlar
MADDE 14- (1) AEEE’ler�n tem�zleme, onarım veya kontrol �şlemler� �le tasarlandığı hale get�r�ld�ğ� yen�den

kullanıma hazırlama faal�yet�, çevre l�sanslı AEEE �şleme tes�sler�nde gerçekleşt�r�l�r. Yen�den kullanıma hazırlama
faal�yet� �ç�n çevre �z�n ve l�sans belges�, AEEE �şleme tes�s�n�n çevre �z�n ve l�sans belges� geçerl�l�k süres�n�
aşmayacak şek�lde ve AEEE �şleme tes�s�n�n çevre �z�n ve l�sans belges� kapsamında yer alan EEE kategor�ler�nden
ver�l�r.

(2) Yen�den kullanıma hazırlama tes�sler�nde Atık elektr�kl� ve elektron�k donanımların yen�den kullanıma
hazırlanması �le �lg�l� gerekl�l�kler başlıklı TS EN 50614 Standardında ver�len şartların sağlanması zorunludur. Bu
standartta bel�rt�len şartları sağlamayan ve çevre ve �nsan sağlığı �le güvenl�k r�skler� doğrultusunda yen�den
kullanılması uygun olmadığı bel�rt�len AEEE’ler �ç�n yen�den kullanıma hazırlama faal�yet� gerçekleşt�r�lemez.

(3) Yen�den kullanıma hazırlık, arızalı b�r EEE’n�n onarımında kullanılması veya yen�den kullanımı amaçlanan
EEE b�leşenler�n�n veya parçalarının AEEE’den çıkarılmasını �çereb�l�r.

(4) Bu maddede bel�rt�len şartlar yen�den kullanıma hazırlama amacıyla faal�yet gösteren AEEE �şleme
tes�sler� �ç�n geçerl� olup; atık hal�ne gelmeyen kullanılmış veya �k�nc� el eşyayla �lg�l� faal�yetler� kapsamaz.

(5) Tam�rhaneler, serv�sler g�b� EEE’lere yönel�k bakım onarım h�zmet� veren gerçek veya tüzel k�ş�ler
yen�den kullanıma hazırlama kapsamı dışındadır.

Transfer noktalarının sağlaması gereken şartlar
MADDE 15- (1) Transfer noktaları, AEEE’ler�n toplanması amacıyla üret�c�ler veya çevre �z�n ve l�sans

belges�ne sah�p AEEE �şleme tes�sler� tarafından kurulur ve �şlet�l�r. Transfer noktalarında AEEE’ler�n beklet�ld�ğ�
alanların; kapalı olması, tabanının sızdırmazlığı sağlayacak şek�lde geç�r�ms�z ve tutuşmaz malzemeden teşk�l ed�lmes�
şartı aranır. Transfer noktalarında;

a) Kantar ve kayıt s�stem�,
b) Radyasyon ölçüm c�hazı,
c) Sızıntı sularının toplanması �ç�n yeterl� ve uygun toplama kanalları,
ç) Yağ tutucu ve em�c� malzeme,
d) Yangın söndürme ve paratoner s�stem�,
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bulundurulması zorunludur.
(2) AEEE �şleme tes�sler� tarafından kurulan transfer noktası �ç�n çevre �z�n ve l�sans belges�, AEEE �şleme

tes�s�n�n çevre �z�n ve l�sans belges� geçerl�l�k süres�n� aşmayacak şek�lde ve AEEE �şleme tes�s�n�n çevre �z�n ve
l�sans belges� kapsamında yer alan EEE kategor�ler�nden ver�l�r.

AEEE �şleme tes�sler� �le yen�den kullanıma hazırlama tes�sler�n�n b�lg�lend�r�lmes�
MADDE 16- (1) Üret�c�ler tarafından, AEEE’ler�n toplama, yen�den kullanıma hazırlama, ger� dönüşüm ve

ger� kazanım dâh�l olmak üzere tekn�k kr�terlere uygun olarak �şlenmes�n�n sağlanması, çalışanların sağlığı �le
çevren�n korunması ve atıkların uygun şek�lde yönet�lmes�n�n sağlanması amacıyla p�yasaya arz ed�len her EEE �ç�n
bu ürünün b�leşenler�, kullanılan malzemeler ve ürünün �ht�va ett�ğ� tehl�kel� madde ve karışımların yer� �le �lg�l�
b�lg�lerden oluşan el k�tabı veya elektron�k b�lg� kaynağı �şleme tes�sler�n�n kullanımına sunulur.

(2) Yen� b�r EEE t�p�n� p�yasaya �lk defa arz eden üret�c�ler, p�yasaya arz tar�h�nden �t�baren b�r yıl �çer�s�nde
bu ürünler�n uygun şek�lde onarılması ve yen�den kullanımı �le ürünler�nden kaynaklanan AEEE’ler�n ve parçalarının
yen�den kullanıma hazırlanması ve uygun yöntemlerle �şlenmes� hakkında gerekl� b�lg�ler�n hazırlanmasını sağlar ve
söz konusu bu b�lg�ler� �nternet sayfalarından veya d�ğer açık �let�ş�m kaynaklarını kullanarak bu faal�yetlerde bulunan
�şletmeler�n kullanımına sunarlar.

(3) 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 ve/veya Bakanlıkça düzenlenen eğ�t�mlere katkı sağlarlar.

Çevre �z�n ve l�sansı
MADDE 17- (1) AEEE �şleme tes�sler�n�n, yen�den kullanıma hazırlama tes�sler�n�n ve transfer noktalarının,

Çevre İz�n ve L�sans Yönetmel�ğ� kapsamında çevre �z�n ve l�sans belges� alması zorunludur.
(2) AEEE �şleme tes�sler�, yen�den kullanıma hazırlama tes�sler� ve transfer noktaları 1/1/2024 tar�h�nden

�t�baren çevre �z�n ve l�sans belges�n� EK-2/A’da yer alan EEE kategor�ler� özel�nde alır.
(3) Bakanlık tarafından, AEEE �şleme tes�sler�n�n çevre �z�n ve l�sans aşamasında tes�se kabul ed�lecek atık

elektr�kl� ve elektron�k eşyaların �şleme yöntem� göz önünde bulundurularak �lave ulusal ve/veya uluslararası
standartlara uygunluk �steneb�l�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
AEEE’ler�n B�r�kt�r�lmes�, Toplanması ve Taşınması

AEEE’ler�n b�r�kt�r�lmes� ve toplanması
MADDE 18- (1) Atık elektr�kl� ve elektron�k eşyalar, bu Yönetmel�kte tanımlanan toplama s�stemler�

doğrultusunda çevre l�sanslı tes�sler �le dağıtıcılar/d�str�bütörler, üret�c�ler ve yetk�l� �dareler tarafından toplanır.
(2) AEEE üret�c�ler�; AEEE’ler�n b�r�kt�r�lmes�ne, toplama noktalarına tesl�m ed�lmes�ne, taşınmasına ve ger�

kazanımının sağlanmasına yönel�k olarak bu Yönetmel�k hükümler� �le Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ� ve Sıfır Atık
Yönetmel�ğ� hükümler�ne uymakla yükümlüdürler.

(3) AEEE’ler, Sıfır Atık Yönetmel�ğ� hükümler� doğrultusunda sıfır atık yönet�m s�stem� uygulamalarına ve İl
Sıfır Atık Yönet�m S�stem� Planlarına uygun olarak b�r�kt�r�l�r ve toplanır.

(4) Yetk�l� �dareler, AEEE’ler�n bel�rl� b�r s�stem dâh�l�nde toplanarak ger� kazanımlarının sağlanması �ç�n
gerekl� önlemler� almakla yükümlüdür.

AEEE’ler�n taşınmasına �l�şk�n hükümler
MADDE 19- (1) AEEE’ler�n atık get�rme merkezler�nden ve transfer noktalarından �şleme tes�sler�ne

taşınması Bakanlıkça bel�rlenen taşımaya �l�şk�n hususlar çerçeves�nde l�sanslı araçlar �le gerçekleşt�r�l�r.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Toplama, Yen�den Kullanıma Hazırlama, Ger� Dönüşüm ve Ger� Kazanım Hedefler�

Toplama hedefler�
MADDE 20- (1) Bakanlıkça, �lg�l� taraflarla b�rl�kte gerekl� tedb�rler alınarak 30 uncu madde �le yürürlükten

kaldırılan Yönetmel�kte 2018 yılı toplama hedef� olarak bel�rlenen 4 kg/k�ş�-yıl hedef�n�n altında kalmayacak şek�lde
2018-2024 (dâh�l) yılları arasında evsel AEEE toplama hedefler�n�n devam ett�r�lmes� sağlanır.

(2) Bakanlık, AEEE’ler�n yönet�m� konusunda bu Yönetmel�kte yükümlülüğü bulunan tüm taraflar �le b�rl�kte
gerekl� tedb�rler� alarak aşağıda yer alan AEEE toplama hedefler�ne ulaşılmasını sağlar:

a) 2025 yılı �ç�n %40.
b) 2025 yılından �t�baren toplama hedef� her yıl %5 oranında artırılarak 2030 yılı da dâh�l olmak üzere %65.
c) 2030 yılı sonrasında yen� toplama hedefler�n�n Bakanlıkça bel�rlenmemes� durumunda %65.
(3) Toplama oranlarının �lg�l� yıl �ç�n hesaplanmasında, AEEE �şleme tes�sler� �le yen�den kullanıma hazırlama

tes�sler�ne g�ren AEEE ağırlığının öncek� üç yıl yurt �ç�nde p�yasaya arz ed�len EEE ağırlığının ortalamasına oranı esas
alınır.

(4) Bu maddede yer alan toplama oranlarının hesaplanmasında, üret�c�ler�n ve çevre �z�n ve l�sans belges�ne
sah�p tes�sler�n Bakanlığın çevr�m�ç� uygulamaları üzer�nden yapmış olduğu beyanlar esas alınır.

Yen�den kullanıma hazırlama, ger� dönüşüm ve ger� kazanım hedefler�
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MADDE 21- (1) Bakanlıkça, �lg�l� taraflarla b�rl�kte gerekl� tedb�rler alınarak 30 uncu madde �le yürürlükten
kaldırılan Yönetmel�kte 2018 yılı �ç�n bel�rlenen aşağıdak� ger� dönüşüm ve ger� kazanım hedefler�n�n 2018-2024
(dâh�l) yılları arasında devam ett�r�lmes� sağlanır:

a) EK-1/A’nın 1 �nc� ve 10 uncu kategor�s�nde yer alan AEEE’ler�n %80'� ger� kazanılır, %75'� ger�
dönüştürülür.

b) EK-1/A’nın 3 üncü ve 4 üncü kategor�s�nde yer alan AEEE’ler�n %75'� ger� kazanılır, %65'� ger�
dönüştürülür.

c) EK-1/A’nın 2 nc�, 5 �nc�, 6 ncı, 7 nc� ve 9 uncu kategor�s�nde yer alan AEEE’ler�n %70'� ger� kazanılır,
%50's� ger� dönüştürülür.

ç) Gaz deşarj lambalarının %80’� ger� dönüştürülür.
(2) B�r�nc� fıkrada yer alan oranlar hesaplanırken �şlemeye gönder�len AEEE’n�n ortalama ağırlığı esas alınır.
(3) AEEE’ler�n yönet�m� konusunda bu Yönetmel�kte yükümlülüğü bulunan tüm taraflar �le b�rl�kte gerekl�

tedb�rler alınarak tarafların 2025 yılından �t�baren aşağıda ver�len hedeflere ulaşması sağlanır:
a) EK-2/A’nın 1 �nc� ve 4 üncü kategor�s�nde yer alan AEEE’ler�n % 85'� ger� kazanılır, %80'� yen�den

kullanıma hazırlanır/ger� dönüştürülür.
b) EK-2/A’nın 2 nc� kategor�s�nde yer alan AEEE’ler�n %80'� ger� kazanılır, %70'� yen�den kullanıma

hazırlanır/ger� dönüştürülür.
c) EK-2/A’nın 5 �nc� ve 6 ncı kategor�s�nde yer alan AEEE’ler�n %75'� ger� kazanılır, %55'� yen�den kullanıma

hazırlanır/ger� dönüştürülür.
ç) EK-2/A’nın 3 üncü kategor�s�nde yer alan AEEE’ler�n %80'� ger� dönüştürülür.
(4) Üçüncü fıkrada yer alan oranlar hesaplanırken, ger� kazanım veya ger� dönüşüm/yen�den kullanıma

hazırlama tes�sler�ne g�rerek uygun ger� dönüşüm/ger� kazanım �şlemler�ne tab� tutulan AEEE’ler�n ağırlığının
toplanan AEEE’ler�n ağırlığına oranı esas alınır. Ger� kazanımdan önce gerçekleşt�r�len ayırma ve depolama dâh�l
olmak üzere ön �şlem faal�yetler� bu hedeflere ulaşılması bakımından hesaplamaya katılmaz.

(5) Atık olmayan kullanılmış EEE’ler�n b�r bütün olarak yen�den kullanılması durumunda, bu eşyalar ger�
dönüşüm ve ger� kazanım hesaplamalarına dâh�l ed�lmez.

(6) Bu maddede yer alan yen�den kullanıma hazırlama/ger� dönüşüm/ger� kazanım hedefler�n�n
hesaplanmasında, çevre �z�n ve l�sans belges�ne sah�p tes�sler�n Bakanlığın çevr�m�ç� uygulamaları üzer�nden yapmış
olduğu beyanlar esas alınır.

(7) Toplama, yen�den kullanıma hazırlama, ger� dönüşüm ve ger� kazanım hedefler� doğrultusunda EEE’n�n
veya AEEE’n�n ağırlığının hesaplanmasında, EEE’ler�n kullanımı veya performansı �ç�n gerekl� olmayan ambalaj,
tal�mat, kılavuz veya benzer� aksesuarlar �le Atık P�l ve Akümülatörler�n Kontrolü Yönetmel�ğ� kapsamında yönet�m�
sağlanan p�l ve akümülatörler�n ağırlığı har�ç olmak üzere EEE’n�n veya AEEE’n�n kg olarak ağırlığı esas alınır.
P�ller�n veya akümülatörler�n elle çıkarılamaması durumunda �se p�l dâh�l ağırlık olduğu açıkça bel�rt�l�r.

ALTINCI BÖLÜM
AEEE Toplama ve Ger� Kazanım Faal�yetler�n�n F�nansmanı

Evsel AEEE yönet�m�n�n f�nansmanı
MADDE 22- (1) 22/5/2012 tar�h�nden sonra p�yasaya arz ed�len ürünler �ç�n üret�c�ler, bu Yönetmel�kte

tanımlanan şek�lde evsel AEEE’ler�n toplanması ve �şlenmes� �ç�n gerekl� f�nansmanı sağlamakla yükümlüdür.
(2) EEE üret�c�ler� tarafından 1/1/2020 tar�h�nden �t�baren p�yasaya arz ed�len EEE’ler �ç�n Ger� Kazanım

Katılım Payına İl�şk�n Yönetmel�k hükümler� doğrultusunda ger� kazanım katılım payı ödenmes� veya Bakanlıkça
bel�rlenecek esaslar doğrultusunda depoz�to uygulanması, evsel AEEE’ler�n yönet�m�nde f�nansal garant� olarak kabul
ed�l�r.

(3) 22/5/2012 tar�h�nden önce p�yasaya arz ed�len EEE’lerden kaynaklanan AEEE’ler�n yönet�m� bu
Yönetmel�k hükümler�ne uygun olarak AEEE’ler�n yönet�m�nden sorumlu taraflarca gerçekleşt�r�l�r.

Evsel olmayan AEEE yönet�m�n�n f�nansmanı
MADDE 23- (1) 22/5/2012 tar�h�nden sonra p�yasaya arz ed�len EEE’lerden kaynaklanan evsel olmayan

AEEE’ler�n toplanması, nakl�yes�, �şlenmes� ve bertaraf mal�yetler� EEE’n�n üret�c�s� tarafından üstlen�l�r.
(2) 22/5/2012 tar�h�nden önce p�yasaya arz ed�len EEE’lerden kaynaklanan evsel olmayan AEEE’ler�n yönet�m

mal�yet�, eşdeğer veya aynı �şlev� gören yen� ürünlerle değ�ş�m yapılması durumunda yapılan anlaşmalar çerçeves�nde
yen� ürünler� tem�n eden üret�c�ler tarafından veya tüket�c�ler tarafından, d�ğer durumlarda �se tüket�c�ler tarafından
karşılanır.

(3) Üret�c�ler ve tüket�c�ler tarafından evsel olmayan AEEE’ler�n yönet�m�nde bu Yönetmel�ğe aykırılık
olmayacak şek�lde b�r�nc� ve �k�nc� fıkralarda bel�rt�lenler dışında başka f�nansman anlaşmaları da yapılab�l�r.

YEDİNCİ BÖLÜM
Kayıt, B�ld�r�m ve Beyanlar

Kayıt, b�ld�r�m ve beyan
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MADDE 24- (1) Üret�c�ler veya yetk�l� tems�lc�ler, yurt �ç�nde elektr�kl� ve elektron�k eşya p�yasaya arz
etmeden önce EEE b�lg� s�stem�ne kayıt olmak zorundadır.

(2) 4 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasının (hh) bend�n�n (4) numaralı alt bend�nde tanımlanan üret�c�ler�n EEE
b�lg� s�stem�ne kayıtları yetk�l� tems�lc�s� yoluyla gerçekleşt�r�l�r.

(3) Üret�c�ler�n veya yetk�l� tems�lc�ler�n EK-4’te yer alan kayıt ve raporlamaya �l�şk�n b�lg�ler� sağlaması
zorunludur.

B�ld�r�m ve beyanların doğruluğu ve kayıtları
MADDE 25- (1) Bakanlık tarafından gerekl� görülmes� hal�nde bu Yönetmel�k kapsamında yükümlülüğü

bulunan taraflar, b�ld�r�m ve belgeler�n� yem�nl� mal� müşav�re ve/veya bağımsız denet�m kuruluşlarına �ncelet�r ve
�nceleme raporunu Bakanlığa sunar.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
İthalat

Kullanılmış veya yen�leşt�r�lm�ş EEE’ler�n �thalatı
MADDE 26- (1) Kullanılmış veya yen�leşt�r�lm�ş elektr�kl� ve elektron�k eşyanın �thalatına �l�şk�n hususlarda

eşyanın atık olmadığının kanıtlanması amacıyla EK-5’te yer alan şartların sağlanması gerek�r.
(2) B�r�nc� fıkra doğrultusunda AEEE olmadığı kanıtlanan kullanılmış veya yen�leşt�r�lm�ş EEE’ler�n �thalatı,

T�caret Bakanlığının �thalat �z�nler�ne �l�şk�n düzenlemeler� doğrultusunda gerçekleşt�r�l�r.
(3) Kullanılmış veya yen�leşt�r�lm�ş EEE’ler�n AEEE olmasının tereddüt ed�ld�ğ� durumlarda; depolarda

muhafaza masrafları dâh�l olmak üzere �lg�l� anal�z ve kontrol g�b� gerek duyulan �şlemlere yönel�k her türlü masraf
üret�c�ler, onlar namına hareket eden üçüncü k�ş�ler veya AEEE olmalarından kuşkulanılan kullanılmış EEE’ler�n
sevk�yatını düzenleyen d�ğer k�ş�ler tarafından karşılanır.

AEEE’ler�n �thalatı
MADDE 27- (1) AEEE’ler�n �thalatına �l�şk�n �ş ve �şlemlerde, Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�nde bel�rlenen atık

�thalatına yönel�k hususlar çerçeves�nde hareket ed�l�r.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Avrupa B�rl�ğ� mevzuatına uyum
MADDE 28- (1) Bu Yönetmel�k, Atık Elektr�kl� ve Elektron�k Eşya Hakkında 2012/19/AB sayılı ve 4/7/2012

tar�hl� Avrupa Parlamentosu ve Konsey D�rekt�f� d�kkate alınarak Avrupa B�rl�ğ� mevzuatına uyum çerçeves�nde
hazırlanmıştır.

İdar� yaptırım
MADDE 29- (1) Bu Yönetmel�k hükümler�ne aykırı hareket edenler hakkında, 2872 sayılı Kanun ve �lg�l�

d�ğer mevzuat hükümler�nde öngörülen �dar� yaptırımlar uygulanır. İdar� yaptırımlar �lg�l� mevzuatında öngörülen
�darelerce tes�s ed�l�r.

Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 30- (1) 22/5/2012 tar�hl� ve 28300 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Elektr�kl� ve Elektron�k

Eşyaların Kontrolü Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.
Geç�ş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1- (1) 2 nc� madden�n b�r�nc� fıkrası, 22/5/2012 tar�h�nden 1/1/2024 tar�h�ne kadar

uygulanır. Aynı madden�n �k�nc� fıkrası �se 1/1/2024 tar�h�nden �t�baren uygulanır.
Mevcut atık elektr�kl� ve elektron�k eşyaların yönet�m planlarının sürekl�l�ğ�
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce mahall� �darelerce hazırlanıp uygun

bulunan atık elektr�kl� ve elektron�k eşyaların yönet�m planları, bu Yönetmel�k hükümler�ne uygun olarak ve Sıfır Atık
Yönetmel�ğ� �le get�r�len düzenlemeler uyarınca yürütülür. Atık elektr�kl� ve elektron�k eşyaların yönet�m planları,
mahall� �dareler�n Sıfır Atık Yönetmel�ğ�nde öngörülen geç�ş takv�m� uyarınca sıfır atık yönet�m s�stem�ne geç�şler� �le
b�rl�kte son bulur.

Mevcut çevre �z�n ve l�sanslı tes�sler �le çevre �z�n ve l�sans sürec� devam eden tes�sler
GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce çevre �z�n ve l�sansı alan AEEE

�şleme tes�sler� �le yen�den kullanıma hazırlama tes�sler� mevcut l�sans süreler� sona erene kadar faal�yetler�ne devam
edeb�l�rler.

(2) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce Çevre İz�n ve L�sans Yönetmel�ğ� uyarınca AEEE �şleme
konusunda faal�yet göstermek üzere �şlemler�n� başlatmış olan tes�sler�n �şlemler�, 30 uncu madde �le yürürlükten
kaldırılan Atık Elektr�kl� ve Elektron�k Eşyaların Kontrolü Yönetmel�ğ�nde bel�rlenen �şleme tes�sler�n�n f�z�ksel ve
tekn�k özell�kler� esas alınarak değerlend�r�l�r.

Mevcut aktarma merkezler�
GEÇİCİ MADDE 4- (1) 30 uncu madde �le yürürlükten kaldırılan Atık Elektr�kl� ve Elektron�k Eşyaların

Kontrolü Yönetmel�ğ� kapsamında kurulan aktarma merkezler�, 1/1/2024 tar�h� �t�barıyla �l müdürlüğünden transfer
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noktası olarak çevre �z�n ve l�sans belges� almakla yükümlüdür. Bu Yönetmel�k �le bel�rlenen koşullara, bu maddede
ver�len süre �çer�s�nde uyum sağlayamayan mevcut aktarma merkezler� faal�yetler�ne devam edemezler.

Mevcut yetk�lend�r�lm�ş kuruluşlar
GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce üret�c�ler�n atık elektr�kl� ve

elektron�k eşyaların yönet�m� konusundak� yükümlülükler�n� yer�ne get�rmek amacı �le Bakanlıktan yetk� belges� alan
kuruluşlar faal�yetler�n� yetk� süreler� dâh�l�nde bu Yönetmel�k hükümler�ne uygun olarak yürütürler.

(2) Yetk� yen�leme taleb�nde bulunmayarak yetk� süres� b�ten/yetk�s� �ptal ed�len kuruluşlar, yetk� b�t�m
süres�nden/yetk� �ptal yazısının tebellüğünden �t�baren 6 ay �çer�s�nde, tems�l�yet payı şartlarını sağlayamama koşulu
dâh�l yetk� �ptal taleb�nde bulunan yetk� belges� sah�b� kuruluşlar �se, talep yazısı �le b�rl�kte faal�yetler� kapsamındak�
gel�r ve g�derler�ne �l�şk�n mal� tabloları �çeren b�lg�, belge ve raporları Bakanlığa sunmak zorundadırlar.

Tem�nat
GEÇİCİ MADDE 6- (1) 12 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (ğ) bend�, tem�nata �l�şk�n usul ve esaslar �le

tem�natın m�ktarı Bakanlıkça bel�rlen�p, Bakanlığın �nternet sayfasından �lan ed�lene kadar uygulanmaz.
Yürürlük
MADDE 31- (1) Bu Yönetmel�k 1/2/2023 tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 32- (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanı yürütür.
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