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Avrupa Birliği (AB) çevre politikasının öne çıkan ilkeleri; önleyici tedbirlerin 
alınması, doğal kaynakların ve atıkların akılcı değerlendirilmesi, kirleten 
öder prensibi, genişletilmiş üretici sorumluluğu ve çevre politikasının 
diğer politikalarla entegrasyonu olarak sıralanmıştır. Bu kriterler göz 
önüne alınarak oluşturulmuş AB mevzuatını Türkiye'nin uyumlaştırması 
ve uygulaması gerekiyor. 2005 yılında tam üyelik için müzakerelerin 

başlaması,  Aralık 2009'da da Çevre Faslı'nın müzakerelere açılması, uyumlaştırma 
konusunda yürütülen projelere ve yeni mevzuatların yayınlanmasına hız kazandırdı. 

Atık miktarı, ekonomik büyüme ve nüfus artışına bağlı olarak hızla artıyor, artmaya da 
devam edecek. Türkiye, artan atık miktarını yönetmek için, AB deneyimini de dikkate 
alarak, kendi modellerini geliştirmeye çalışıyor. Geçtiğimiz yıllarda AEEE, Atık Getirme 
Merkezleri, Atık Yağlar gibi konularda yeni düzenlemeler yayımlanırken, Düzenli 
Depolama, Atık Yakma, Ambalaj Atıkları gibi mevzuatlar güncellendi. AB İlerleme 
raporlarında da atık sektöründeki bu olumlu gelişmelere yer verildi.

Atık sektöründeki gelişmeler ülkemize yeni fırsatlar sunuyor. 2003 yılında ambalaj atıkları 
yönetiminde lisanslı tesis sayısı 28 iken, 2016 yılında bu sayı 1143'e ulaştı. AEEE işleme 
tesis sayısı 70 oldu. Yetkilendirilmiş Kuruluş sayısı, 3'ü AEEE için olmak üzere 12'ye çıktı. 
Uzmanlaşmış personel ihtiyacı hızla artıyor. Yeni ve büyük bir pazarın hızla oluştuğunu 
gözlemleyebiliyoruz. Bu artışlar devam edecek ve atık sektörü de buna bağlı olarak 
büyümeye devam edecek. 

Çevre sorunlarının çözümünde kanun ve yönetmelikler, ulusal planlar son derece önemli. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın (ÇŞB) oyun kurucu olarak merkezinde bulunduğu bu 
faaliyetler, çevre sorunlarının çözümüne ışık tutuyor. Öte yandan, mevzuatların yerel 
düzeyde uygulanmaları, sorunların çözüldüğü kilit nokta. Bu açıdan belediyelerimizin 
anahtar bir rolü bulunuyor.

Bu rehber, faydalanıcısı ÇŞB olan ve finansmanı AB tarafından sağlanan ÇEKAP projesi 
kapsamında (i) ambalaj atıkları, (ii) atık akü pil ve (iii) atık elektrikli ve elektronik eşya 
(AEEE) sektörleri için hazırlanan belediye uygulama rehberlerinden biridir. Rehber, 
AEEE yönetimine ilişkin güncel resmi ortaya koyarak, bu atık türünün yönetilmesinde 
belediyelere düşen görev ve sorumlulukları, bakanlık tarafından çıkartılmış yönetmelik 
kapsamında açıklamayı hedefliyor.

Umarım rehber ile AEEE'lerin daha etkin yönetimine katkı sağlayabiliriz.

Rifat Ünal Sayman
Direktör
REC Türkiye

ÖNSÖZ 



* İl, büyükşehir ilçe, ilçe ve belde belediyeleri (büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer belediyeler).
** Kurulması halinde (bkz. bölüm 3.2).

10 ADIMDA BELEDİYELER ve AEEE 

Tüm Belediyeler

1

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalarla (AEEE) ilgili mevzuatı incele;
(i) Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği
(ii) Atık Yönetimi Yönetmeliği
(iii) Atık Getirme Merkezi Tebliği

2 Türkiye, Avrupa Birliği ve diğer ülkelerdeki belediyelerin AEEE iyi uygulamalarını araştır

Büyükşehir Belediyeleri

3
AEEE’lerin il genelinde etkin toplanması için;
(i) ilçe belediyelerinin çalışmalarını koordine et
(ii) konuyla ilgili yürütülen bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerini destekle

Diğer Belediyeler*

4 Belediye sınırlarında oluşan evsel AEEE miktarı ve türlerine ilişkin düzenli olarak envanter 
çalışması yap

5 AEEE Yönetim Planı hazırla, faaliyetlerin başlamasından 6 ay önce Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığına sun

6 AEEE’lerin iyi yönetilmesinin ülke ekonomisi ve doğa korumaya katkısına ve vatandaş 
olarak neler yapılması gerektiğine ilişkin bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri düzenle 

7
Vatandaşların AEEE’lerini ücretsiz bırakabileceği Atık Getirme Merkez(ler)i kur ve 
merkez(ler)in işleyişiyle ilgili paydaşları bilgilendir, bu merkezlerde AEEE’lerin farklı 
kategorilerde birikmesini sağla

8

Yönetim Planı uyarınca atık getirme merkezine getirilmeyen AEEE’leri, diğer atıklardan 
ayrı olarak topla veya toplattır; gerektiğinde AEEE’lerin toplanması için diğer belediyeler 
ve il özel idareleriyle ortak çalış, toplama için kullanılan araçlarda Atık Elektrikli ve 
Elektronik Eşya Toplama Aracı ibaresinin bulunmasını sağla

9
Atık getirme merkezinde biriken ve toplanan AEEE’leri, Koordinasyon Merkezi ** ve 
Yetkilendirilmiş Kuruluşlarla işbirliği içerisinde, lisanslı işleme tesislerine gönder; Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’na belgele ve belgeleri 5 yıl sakla

10 Tüm paydaşlarla iletişimde ol ve desteklerini al
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1. NEDEN AEEE YÖNETİMİ?

1.1 Rehberin Amacı ve İçeriği 
Bu rehber, Türkiye’de atık elektrikli ve elektronik eşyaların (AEEE) kontrolü ve yönetimini 
daha etkili hale getirebilmek ve geliştirebilmek için belediyelere yönelik hazırlanmıştır. 
Rehber, AEEE yönetiminin neden önemli olduğu, AEEE ile ilgili tanımlar ve kapsam, 
AEEE önleme, yeniden kullanma, toplama, geri kazanım ve geri dönüşüm faaliyetlerine 
ilişkin bilgi vermektedir.  AEEE konusunda Avrupa Birliği ve Türkiye’deki mevzuat, AEEE 
yönetimine ilişkin mevcut durum, Türkiye’de  belediyelerin ve ilgili diğer paydaşların 
sorumlulukları, aralarındaki ilişkileri ve iyi uygulama örnekleri sunmaktadır (UNU, 2015).

AEEE tüm dünyada en hızlı artan atık türlerinden biridir. AEEE’ler dünyadaki toplam 
atıkların %5-8’ini oluşturmaktadır. 2010 yılında dünya genelinde 33,8 milyon ton olan 
AEEE miktarı yıllık ortalama %5,5 artarak 2014 yılında 41,8 milyon ton seviyesine ulaşmıştır. 
Yıllık kişi başı AEEE miktarları Afrika’da 1,7 kg iken, Avrupa’da 15 kg seviyesini aşmıştır. 
Avrupa’da 80 yıl olan hayat beklentisine göre, bir Avrupalı ömrü boyunca ortalama 1,2 
ton AEEE oluşturmaktadır.

Resmi kayıtlara geçen AEEE toplama ve geri dönüşüm miktarları diğer atık türlerine göre 
daha düşüktür. 2012 yılı verilerine göre dünyada oluşan AEEE’nin sadece %15’i toplanmış 
olarak resmi kayıtlara geçmiştir. AEEE geri dönüşüm oranları Avrupa Birliği’nde (AB) görece 
yüksek olmakla birlikte %35 seviyelerindedir (UNU, 2015; CWIT Projesi, 2015). AEEE’nin başka 
önemli bir boyutu, özellikle az gelişmiş ülkelere, atık olduğu saklanarak yasa dışı şekilde 
ikinci el ürün kılıfında ihraç edilmesi ve bu durumun sağlıksız koşullarda geri dönüşüm 
faaliyetlerine yol açmasıdır. İçerdiği zararlı kimyasallar ve ağır metallerden (kurşun, 
kadmiyum, cıva ve arsenik vs.) dolayı çevre ve insan sağlığı için tehdit oluşturmaktadır. 
AEEE geri dönüşümü ikincil hammadde pazarı için önemli bir kaynaktır. Özellikle gelişen 
teknolojiyle hayatımıza giren birçok elektrikli ve elektronik eşyanın (EEE) içeriğindeki nadir 
ve değerli metallerin geri dönüşümü, bu ürünlerin sürdürülebilirliği için ön şarttır. 

Türkiye, AEEE yönetimi konusunda AB üyelik süreci kapsamında mevzuat hazırlamış, 
uygulamaya ilişkin önemli ilerlemeler sağlamıştır. AEEE yönetiminin çevresel, ekonomik 
ve sosyal boyutlarıyla sürdürülebilir bir şekilde çalışması için üreticilere, tüketicilere ve 
belediyelere önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Ülkemizde 30 tanesi büyükşehir 
olmak üzere toplam 1397 belediye bulunmaktadır ve mevcut yönetmelik kapsamında 
kendilerine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmeye başlamışlardır. Belediyelerin 
yönetmelik kapsamında kendilerine verilen görevleri eksiksiz ve sistematik bir şekilde 
yerine getirebilmeleri için kapasite geliştirme çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu rehberle, belediyelerin görev ve sorumluluklarının açıklayıcı bir şekilde tarif edilmesi, 
uygulama ve politika geliştirme süreçlerine yönelik yol gösterilmesi hedeflenmektedir. 
Rehberin I. Bölümü, AEEE tanımını yapmakta, çevre ve insan sağlığı için tehdit olan 
unsurları anlatmakta, söz konusu atıkların geri dönüşümü ve geri kazanımının önemine 
ve faydalarına yönelik genel bilgileri içermektedir. II. Bölümde, belediyelerin yönetmelik 
çerçevesindeki görev ve sorumlulukları detaylandırılarak incelenmektedir. III. Bölümde, 



4 ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN 
KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

belediyelerin ve diğer paydaşların AEEE yönetimi konusunda birbirleri ile olan ilişkilerine 
değinilmekte ve son bölüm olan IV. Bölümde, Avrupa Birliği ve Türkiye’den AEEE 
yönetimine ilişkin iyi uygulama örnekleri sunulmaktadır. Rehberdeki ekler bölümde ise 
AEEE yönetiminde, belediye görev ve sorumluluklarının daha iyi kavranması ve etkili bir 
yönetim planı hazırlanmasına yönelik destekleyici bilgilere yer verilmektedir.

AEEE Yönetimi Neden Önemli?

Tehditler
 Çevre ve insan sağlığına zararlı ağır metaller ve tehlikeli kimyasallar içermesi 

 Sağlıksız koşullarda ve lisansız tesislerde geri dönüştürülmeye çalışılması

 Atık olduğu saklanarak ikinci el ürün görüntüsü altında yasa dışı uluslararası ticaretinin 
yapılması

Fırsatlar
 Geri dönüştürülerek hammadde ve geri kazanılarak enerji tüketimini azaltması

 İkincil hammadde ve ürün pazarıyla ekonominin gelişmesine katkı sağlaması

 İçerdiği dünyada rezervlerinin kısıtlı olduğu nadir ve değerli metallerin geri dönüştürülmesi

 Eko-tasarım ve yeniden kullanım özelliğiyle döngüsel ekonomiye geçişte aktör olması

 Düzenli depolama sahalarının ömrünü erken tamamlamasının engellenmesi

 Oluşturduğu yeni iş kollarıyla istihdama katkı sağlaması 

1.2 AEEE’ler ve Kolları
1.2.1 AEEE Nedir? 
Teknolojinin hızla gelişmesiyle üretimden ulaşıma, iletişimden eğitime kadar pek çok 
alanda yeni ürünlerin kullanılmaya başlaması tüketim alışkanlıklarımızı da değiştirmiş ve 
artan tüketimin sonucu olarak “atıkların” da yeniden tanımlanmasına ve çeşitlenmesine 
neden olmuştur. Teknoloji odaklı atıklardan biri “atık elektrikli ve elektronik eşyalar” olarak 
adlandırdığımız ve içinde birçok farklı alt kategoriye ayrılan atık türleridir.

Elektrikli ve elektronik eşyayalar (EEE) dendiği zaman akla ilk gelen; bilgisayarlar, cep 
telefonları, televizyonlar, beyaz eşyalar ve küçük ev aletleri  gibi çok farklı kullanım alanları 
olan ürünlerdir. Direktif kapsamına giren EEE'lerin tespiti için EK 2'de yer alan Şekil 12'ye 
bakabilirsiniz yaygın olarak 6 grupta toplanmaktadır.
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Küresel ölçekte bakıldığı zaman en çok AEEE’nin büyük beyaz eşya ve küçük ev aletleri 
kollarında oluştuğu görülmektedir (bkz. Şekil 1) (UNU, 2015). AEEE miktarları, ülkelerin 
ekonomik ve sosyal düzeylerine göre önemli değişiklikler gösterebilmektedir.

Şekil 1  │ AEEE Kollarının Küresel Miktar ve Payları (UNU, 2015)

 

cihazları; %17

ekipmanları; %7

Küçük ev aletleri; %31
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Büyük beyaz 
eşyalar (buzdolabı/ 
soğutucular/
iklimlendirme cihazları 
hariç) cihazları1. 

2. 
Tablo 1 - AEEE Kolları

Televizyon 
ve monitörler3. 

Aydınlatma 
ekipmanları

Bilişim ve 
telekomünikasyon ve 
tüketici ekipmanları 
(Televizyon ve 
monitörler 
hariç)4. 

5. Küçük ev aletleri, 
elektrikli ve elektronik 
aletler, oyuncaklar, 
spor ve eğlence 
ekipmanları,  izleme 
ve kontrol aletleri

6. 

Buzdolabı/
soğutucular/
iklimlendirme 
cihazları
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Bu 6 kolda yer alan AEEE’ler boyut, bileşen yapısı, zararlı madde içeriği gibi farklı niteliklere 
sahiptirler. Bu nedenle, AEEE’lerin yönetiminde bu kollar dikkate alınmaktadır1 (EC, 2015). 

Tablo 2  │  AEEE Kategorileri ve Karşılaştırılmaları (EC, 2015)

Atık Kolu
Toplama ve 

İşleme Maliyetleri 
(Ortalama)

Materyal 
Satış Geliri 

(Potansiyel)

Geri Dönüşümün 
Çevresel 
Faydası

Toplam AEEE 
miktarı içindeki 

oranı

1. Buzdolabı/
soğutucular/
iklimlendirme cihazları Yüksek Orta Yüksek %17

2. Büyük beyaz 
eşyalar (buzdolabı/ 
soğutucular/
iklimlendirme cihazları 
hariç

Orta Orta Orta %28

3. Televizyon ve 
monitörler Yüksek Yüksek Orta %15

4. Bilişim ve 
telekomünikasyon ve 
tüketici ekipmanları 
(Televizyon ve 
monitörler hariç)

Orta Yüksek Yüksek %7

5. Aydınlatma 
ekipmanları Yüksek Orta Orta %2

6. Küçük ev aletleri, 
elektrikli ve elektronik 
aletler, oyuncaklar, 
spor ve eğlence 
ekipmanları,  izleme 
ve kontrol aletleri

Düşük Yüksek Yüksek %31

Çok geniş ürün ve kullanım seçeneklerine sahip elektrikli ve elektronik eşyalar,  Atık Elektrikli 
ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği (AEEEKY) 10 ana başlık altında gruplanmıştır. 
10’lu gruplandırma EEE üretici firmaları için önemlidir. Belediyeler açısından ise toplama 
gruplandırması olan 6’lı gruplandırma esas alınmalıdır. (10’lu gruplandırmanın özeti için 
bkz. EK 2 ve detayı için bkz. EK 11)

1 Tablo 2’de AEEE kollarının toplama ve işleme maliyetleri, materyal satış gelirleri ve geri dönüşümün çevresel faydası, ilgili AEEE 
kolundaki toplam atık miktarları dikkate alınarak hesaplanmıştır. Kg başına düşen fayda ve maliyetler farklılık gösterebilmektedir. 
Örneğin, aydınlatma cihazlarının kg başına geri dönüşümünün çevresel faydası oldukça yüksektir.
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1.3 AEEE’nin Çevre ve İnsan Sağlığına Etkileri
AEEE’ler, çevreye ve insan sağlığına zararlı pek çok bileşen içermektedir. AEEE’ler 
uygun biçimde toplanmadığı, geri kazanılmadığı ya da bertaraf edilmediği takdirde, 
içerdikleri tehlikeli maddeler ekosisteme kontrolsüzce yayılmakta ve geri döndürülemez 
zararlar vermektedirler. AEEE’ler kullanılmış eşya olarak ticarileştirilip az gelişmiş ülkelere 
gönderilmekte ve uygun olmayan, tehlikeli yöntemlerle içerdiği değerli malzemeler geri 
dönüştürülmeye çalışılmaktadır. İnsan ve çevre için tehdit olan bu sağlıksız koşullarda geri 
dönüşüm faaliyetleri de gün geçtikçe artmaktadır.

AEEE’lerin dikkatli ve doğru yöntemlerle geri kazanımı veya bertaraf edilmesi çevre ve 
insan sağlığına yönelik bir tehdit oluşturmamaktadır. Bu sebeple üreticilerin, tüketicilerin, 
belediyelerin ve diğer tüm paydaşların AEEE’lerin etkili ve sürdürülebilir yönetimi için 
üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeleri önem arz etmektedir.

Uygun yöntemlerle bertaraf edilmeyen veya geri dönüştürülemeyen 
AEEE’lerin içerisindeki ağır metaller ve zararlı kimyasallar (kurşun, 
cıva, kadmiyum vb.), ortamdaki toprak ve yer altı sularına karışarak 
doğal kaynakların yapısını bozmakta ve kalitesizleştirmektedir. 
EEE’lerde yaygın olarak kullanılan kurşun, cıva, kadmiyum ve alev 
geciktirici maddeler, EEE’lerde izin verilen ve uygun görülen limit 
değerleri aştığı zaman, söz konusu atıkların “tehlikeli atık” statüsüne 
geçmesine sebep olmaktadırlar.

BİLİYOR MUYDUNUZ?
 Dünya çapında 41,8 milyon ton AEEE oluşmuştur (UNU, 2014).

 AB’de yıllık %3-5 oranındaki artışla en hızlı artan atık türüdür (EC, 2016). 

 Floresan lambanın kırılmasıyla ortaya çıkabilecek cıva gazı, merkezi sinir 
sistemini ve böbrekleri olumsuz olarak etkiler (SCHER, 2010).

 1 gram kurşun 20.000 litre suyu kullanılmaz hale getirmektedir (ECCC, 2016).

 20-40 mg/kg seviyesinde kadmiyuma maruz kalmış toprakta yetiştirilen 
tarımsal ürünün verimi %80 oranında azalmaktadır (FFTC, 2016).

 AEEE’ler yaklaşık olarak % 60 oranında demir ve demir dışı metallerden, %5’i 
alev geciktirici olmak üzere %20 oranında plastik ve %20 oranında da cam, 
ahşap, seramik ve diğer malzemelerden oluşmaktadır (EPA, 2001).
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Bir diğer tehdit, AEEE’lerin kontrolsüzce yakılmasıyla açığa çıkan poli klorürlü ve bromürlü 
hidrokarbonlardır. Atıkların plastik bileşenlerinde ve PVC kaplamalarda sıklıkla kullanılan 
klorür ve bromürler, yandıkları zaman insan sağlığına oldukça zararlı kimyasal maddeler 
olan dioksin ve furan üretmektedirler. Sonuç olarak EEE’lerin yetkili kişiler dışında, bilinçsizce 
ve kontrolsüzce yakılması ile pek çok zararlı gaz emisyonlarının çevreye yayıldığı tespit 
edilmiştir.

Toprağa ve suya karışan en zararlı ağır metal kurşundur. Kurşun, çeşitli elektrikli ve elektronik 
eşyalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Örneğin, televizyon ekranlarında ve monitörlerde 
ortalama 1-4 kg arasında kurşun bulunur (Akın ve Kuru, 2011). Kurşun, sinir sistemi ve beynin 
gelişimini etkilediği kadar böbreklerin de çalışmasını olumsuz yönde etkilemekte, özellikle 
çocuklarda zeka geriliği ve diğer gelişimsel bozuklara yol açmakta ve insanlarda anemi 
gibi kan hastalıklarına neden olarak uzun vadede ölümcül olabilmektedir.

Bir diğer zararlı bileşen ise cıvadır. Cıva, tıbbi cihazlar, cep telefonları ve aydınlatma 
ekipmanları gibi EEE’lerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Tüm dünyadaki cıva kullanımının 
%22’sini elektrikli ve elektronik eşyalar oluşturmaktadır (Akın ve Kuru, 2011). Suya karıştığı 
zaman zehirli bileşenleri nedeniyle çevreye ve insan sağlığına büyük tehdit oluşturan 
cıva, beyin ve böbreklere ciddi zararlar verebilmekte ve fetüsün gelişimini olumsuz yönde 
etkilemektedir.

Şekil 2  │ AEEE İçindeki Çeşitli Maddelerin İnsan Sağlığına Verdiği Farklı Zararlar (Bayraktar, 2015)   

KURŞUN             PVC            BARYUM      KADMİYUM         CİVA          BERİLYUM    SELENYUM

Yüksek oranda brom içeren ve plastiklerde, kablolarda, baskılı devre kartlarında ve 
bilgisayarların üzerinde biriken tozlarda olmak üzere pek çok yerde bulunabilen alev 
geciktiriciler, gelişim için gerekli hormonal fonksiyonları olumsuz yönde etkilemektedir. 
Bromlu alev geciktiriciler, toprağa ve suya fazla miktarda karışmakta ve bunun kaçınılmaz 
bir sonucu olarak anne sütünde bile görülebilmektedir (Akın ve Kuru, 2011). Alev 
geciktiricilerin yüksek sıcaklıklarda, kontrolsüzce yakılması ile atmosfere poli bromlu dioksin 
ve furanlar gibi zehirli maddeler yayılmaktadır.
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EEE’lerde sıklıkla kullanılan baryum, beyin ve kas hastalıklarına, kalp ve karaciğer 
rahatsızlıklarına; kadmiyum, kemik ve böbrek hastalıklarına; krom, DNA hasarı ve bronşite, 
berilyum ise kansere neden olabilmektedir (ÇŞB, 2011).

1.4 AEEE’lerin Ekonomik Değeri
Çevre ve insan sağlığının korunması açısından büyük öneme sahip AEEE’lerin toplanması 
ve geri dönüşümü, ekonomik açıdan büyük katkılar sağlamaktadır. Dünyada yıllık oluşan 
AEEE’lerin içerdiği altın miktarı toplam 300 ton kadardır. Bu da madenlerden üretilen 
altının yaklaşık %11’ine denk gelmektedir (UNU, 2014). Sonuç olarak, geri dönüşüm ile 
elde edilecek metaller, madenlerin işlenmesi için gereken zamanı ve maliyeti düşürerek 
ekonomik katkı sağlamakta, çevre ve insan sağlığının korunmasına yardımcı olmaktadır.

Şekil 3  │ Hammadde Çıkarımı Karşısında AEEE İşlemenin Avantajları (BSH, 2011)
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EEE’ler kullanım ömürleri sonunda AEEE’ye dönüşmektedir. Bu noktada, AEEE’lerin uygun 
bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir.

AEEE’lerin yönetilmesi;

 EEE’lerin çevre dostu olarak tasarlanmasını, AEEE miktarını sınırlandıracak 
tedbirlerin alınmasını

 AEEE’lerin uygun yöntemlerle kayıtlı olarak toplanması, ayrıştırılması, yeniden 
kullanımı, geri dönüşümü ve geri kazanılmasını,

 bu süreçleri sağlayacak yasal mevzuatın, piyasa yapısının, teknolojik birikimin 
ve bilinçlenmenin oluşturulmasını içermektedir.

1.5 AEEE Yönetimi
AEEE yönetimi, dünyada olduğu kadar ülkemizde de en zorlu atık yönetimi başlıklarından 
biri olarak öne çıkmaktadır. Teknolojinin gelişmesi ile EEE miktarı ve çeşidi giderek artmakta 
ve söz konusu eşyaların kullanım alanları genişlemektedir. Hızla gelişen teknoloji sonucu pek 
çok EEE henüz ömürlerini doldurmadan atık hale gelmektedirler. Bölüm 1.3’te bahsedildiği 
üzere, AEEE’ler çevre ve insan sağlığına oldukça zararlı olmalarına rağmen dünyada 
kontrollü ve düzenli bir şekilde toplanamamakta ve bunun sonucu olarak her geçen gün 
doğal kaynaklarımız bozulma veya yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır.

Şekil 4  │ AEEE Oluşumu Süreci

Elektrikli 
ve 

Elektronik 
Eşyaların 

(EEE) 
Satışı

EEE'lerin 
Ev, İşyeri, 

Kamu 
Kurum-
larında 

Kullanımı

Kullanım Ömrünün Tamamlanması

AEEE 
Oluşumu

Kayıtlı Toplama, 
Ayrıştırma ve Geri 

Dönüşüm
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Bu rehber içeriğinde, AEEE’lerin oluşumunun önlenmesi, toplanması, geri dönüşümü ve 
kayıt-dışı ile mücadele detaylı olarak incelenecektir.

1.5.1 AEEE’lerin Toplanması
Birleşmiş Milletler Üniversitesi (UNU) tarafından yapılan bir araştırmaya göre 2014 yılında 
dünya genelinde 41,8 milyon AEEE ortaya çıkmıştır (UNU, 2015). AEEE’lerin kaynağında ayrı 
toplanması, bu yüksek miktardaki değerli madenlerin geri kazanım ve geri dönüşümün ön 
koşuludur.

AB ülkelerinde AEEE toplanmasını belediyelerin ve EEE satış noktalarının icra ettiği 
görülmektedir. AEEE’lerin toplanması için belediyeler tarafında uygulanabilecek 3 ana 
yöntem bulunmaktadır;

 Atık Getirme Merkezlerinden toplama

 Atık Biriktirme Noktalarından (Atık Kumbaraları) toplama

 Kapıdan toplama

Avrupa ülkelerinde bu 3 yöntem de belediyeler tarafından karma olarak kullanılmaktadır. 
Bu yöntemler birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısı olarak düşünülmelidir.

AEEE’ler, geri dönüşümlerinde kullanılan yöntemler dikkate alınarak belirlenmiş 6 kategoride 
(bkz. Bölüm 1.2) ayrı şekilde toplanmalıdır. AEEE’lerin 6 kategoride toplanmasının mümkün 
olmadığı durumlarda; buzdolapları, soğutucular ve iklimlendirme ekipmanları ozon 
tabakasına zarar veren madde içerebileceğinden; aydınlatma ekipmanlarının içerdikleri 
cıvadan dolayı ve hiçbir boyutu 50 cm’den büyük olmayan küçük ekipmanlar ayrı 
toplanmalıdır. Ülkemizde yaygın kullanımı olan ve yeni Direktifle AEEE kapsamına sokulan 
fotovoltaik panellerin de ayrı toplanması tavsiye edilir.

1.5.2 AEEE’lerin Geri Dönüşümü ve Geri Kazanımı
AEEE’lerin geri kazanımı ve geri dönüşümü, etkin bir atık yönetiminin en temel öğelerindendir. 
AEEE’lerin geri kazanımı, atıkların yeniden kullanılması, enerji üretilmesi veya çeşitli 
işlemler sonucunda yeni bir ürün/hammadde elde edilmesi amaçlarıyla işlenmesini ifade 
etmektedir. Geri dönüşüm ise, AEEE’lerin fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerden geçerek 
tekrar bir ürüne/hammaddeye dönüştürülmesidir. Ulusal mevzuatta geri kazanım işlemleri 
daha geniş bir çerçeve çizmekte ve geri dönüşümü de kapsamaktadır. 

Geri kazanım ve geri dönüşüm süreçlerindeki amaç, AEEE’lerin plastik ve metal gibi yeniden 
değerlendirilebilir parçalarının mümkün olan en üst seviyede zararlı/zehirli bileşenlerinden 
arındırılmasıdır. AEEE’lerin geri dönüşümü içerdikleri zararlı maddelerden arındırılmaları için 
önemli olduğu kadar bakır, altın, alüminyum gibi değerli metallerin ve paladyum, galyum, 
indiyum gibi nadir metallerin değerlendirilmesi için de oldukça önem arz etmektedir. 
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AEEE’lerin içerdiği zararlı/zehirli bileşenlerin belli standartlar ve işlemlerle geri dönüştürülmesi, 
geri dönüştürülemedikleri durumlarda da uygun teknoloji ve yöntemlerle bertaraf edilmesi 
gerekmektedir. AEEE’lerin içerdikleri maddeler ve bu maddelerin birbirleriyle ilişkisi, 
AEEE’lerin şekil, boyut ve işlev yönünden farklı özelliklere sahip oluşu, geri dönüşüm ve geri 
kazanım proseslerinde uygulanacak yöntemin belirlenmesi için önem teşkil etmektedir. 
Uygun yöntemin belirlenebilmesi için bazı ön hazırlıklar gerekebilir fakat yine de atıkların 
farklı özelliklerine göre prosesleri aksatmayacak, esneklik payı olan yöntemlerin seçilmesi 
proseslerin verimliliğini artırmaktadır. Ön hazırlıklara örnek olarak elle sökme, boyut 
küçültme, kesme gibi işlemlerden söz edilebilir. 

Tüm bu istatistiki verilere rağmen, dünyada ve Avrupa’da AEEE’lerin yönetimi, özellikle 
toplanması ve geri dönüşümünde ciddi sıkıntılar olduğu görülmektedir. Etkin bir AEEE 
yönetimi için, toplama ve taşıma sistemlerinin geliştirilmesi/iyileştirilmesi, AEEE’lerin geri 
kazanımı, geri dönüşümü ve/veya AEEE’lerin çevre ve insan sağlığına olumsuz etki 
etmeyecek şekilde bertaraf edilmesi gerekmektedir. Bütün bunlarında da izlenebilmesi ve 
denetlenebilmesi için kayıtlı bir şekilde, şeffaf olarak yürütülmesi önemlidir.

1.5.3 Kayıt Dışı ile Mücadele
Küresel ölçekte oluşan AEEE miktarının sadece %15,5’i kayıtlı bir şekilde toplanabilmektedir. 
Kayıtlı bir şekilde toplanamayan AEEE’ler, kayıt dışı toplanmakta veya çöp olarak atılarak 
düzenli depolamaya gitmektedir (bkz. Şekil 5).

Şekil 5  │ AEEE Kayıtdışı Toplama ve Bertaraf

Elektrikli 
ve 

Elektronik 
Eşyaların 

(EEE) 
Satışı

EEE'lerin 
Ev, İşyeri, 

Kamu 
Kurum-
larında 

Kullanımı

Kullanım Ömrünün Tamamlanması

AEEE 
Oluşumu

Kayıtlı Toplama

Kayıt Dışı Toplama

Çöp Olarak Atılması

Kayıt dışı toplanan AEEE’lerin bir bölümü yasadışı yollarla Afrika ve Asya ülkelerine 
gönderilmektedir. Bu ülkelerde sağlıksız koşullarda yapılan geri kazanım çalışmaları, hem 
çevreyi hem de bölge halkının sağlığını tehdit etmektedir (bkz. Resim 1).
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Resim 1  │ Sağlıksız Koşullarda Yakma Yoluyla AEEE Geri Dönüşümü

Kayıt dışı ile mücadele EK 8’de detaylı incelenmektedir.

1.5.4 AEEE Oluşumunun Önlenmesi 
Avrupa Birliği’nin atık yönetimi politikaları Avrupa’nın kaynaklarının verimli kullanımını 
arttırırken çevresel zararları azaltmayı amaçlamaktadır. Uzun vadede ise “Atık Hiyerarşisi” 
(bkz. Şekil 6) uyarınca atıkların azaltılması, geri dönüştürülmesi, geri kazanılması ile Avrupa’yı 
geri dönüşüm toplumu haline getirmeyi hedeflemektedir (bkz. EK 1) (European Union, 
2010).

Atık Hiyerarşisi kapsamında atık bertaraf seçeneği en sonda iken, atık önleme en önemli 
araçtır. Atıkların oluşmasının önlenemediği durumlarda yeniden kullanılması tercih 
edilmelidir. Bunun da mümkün olmadığı durumlar için geri dönüşüm veya geri kazanım 
yöntemleri tercih edilerek ve atıkların direk bertarafına engel olarak atıkların ekonomik 
değerini arttırmak temel hedeftir.
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Tüm atık türleri gibi AEEE’lerin de öncelikli olarak oluşmalarının önlenmesi esastır. AEEE 
Yönetmeliği’nde AEEE oluşmasını önlemeye yönelik tedbirleri “AEEE’lerin ve bunların ihtiva 
ettiği maddelerin miktarlarının ve çevreye verdikleri zararın azaltılmasına yönelik alınan 
tedbirler” olarak tanımlanmıştır.

AEEE’lerin önlenmesi ya da azaltılması için tasarım aşamasından başlayan bir dizi tedbir 
alınmalıdır. Çevre dostu, uzun yaşam döngüsüne uygun ve kolay sökülebilir tasarımların 
AEEE önlenmesine katkısı büyüktür. Üretim aşamasında ise tehlikeli maddeleri mümkün 
olduğunca tehlikesiz malzemelerle değiştirmek, kaynakları etkin kullanmak ve geri 
dönüştürülmüş malzemeleri tercih etmek gereklidir. Döngüsel ekonomiye geçişte önemli 
bir atık türü olan AEEE’lerin, sökümünde ortaya çıkan parçaların yeniden üretim süreçlerine 
sokulması, AEEE’lerin tamir edilmesi ya da gerekli güncellemelerin yapılmasıyla yeniden 
kullanılması atığın azaltılması için örnek sayılabilecek uygulamalardır.

1.6 Avrupa Birliği ve AEEE Mevzuatı 
Avrupa Birliği, AEEE’lerin sürdürülebilir yönetimini sağlamak, belirlenen geri dönüşüm 
hedefleriyle ekonomiye katkıda bulunmak ve doğal kaynakların verimliliğini artırmak 
amacıyla Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar (AEEE) Direktifi ve Elektrikli ve Elektronik 
Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılması (RoHS) Direktifi yayımlamıştır. 
Genel hatlarıyla AEEE Direktifi, AEEE yönetimi konusunda erişilmesi gereken geri dönüşüm 
hedeflerini ve paydaşların sorumluluklarını belirlerken; RoHS Direktifi, EEE’lerin içeriğindeki 

ÖNLEME

GERİ DÖNÜŞÜM

GERİ KAZANIM

Şekil 6  │ AB Atık Hiyerarşisi (EU, 2008)  

YENİDEN KULLANIM

BERTARAF
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tehlikeli maddelerin ne ölçüde kısıtlanması gerektiğini ve zararlı maddelerin yerine 
kullanılabilecek alternatif maddeleri tarif etmektedir. 

AEEE Direktifi, AEEE’lerin toplanması ve geri dönüşümü süreçlerine odaklanmış; üreticilere 
ve dağıtıcılara söz konusu atıkların toplanması ve geri dönüşüm süreçlerinde önemli 
sorumluluklar vermiştir. Her bir üye ülkenin asgari AEEE toplama hedefi/sorumluluğu, o 
ülkenin sınırları için son 3 yıl içinde piyasaya sürülen EEE’lerin ortalama ağırlığının %45’i 
olarak belirlenmiştir.  Direktif, 2019 yılı ve sonrası için toplama hedeflerini büyüterek %65’e 
çıkarmıştır.2 Birliğe “yeni” katılmış ülkeler için altyapı yetersizlikleri ve kaynak sıkıntılarından 
dolayı, son 3 yılda piyasaya sürülen EEE’lerin ortalama ağırlığın %40’ından düşük olmayacak 
şekilde bir toplama hedefi belirlenmiştir.

Harita 1 │ AB Ülkelerinde Piyasaya Sürülen EEE Miktarı (Kişi Başı / Kg) – 2013

2 Direktifte piyasadaki EEE’lerin ağırlığı üzerinden hesaplanan toplama hedeflerine alternatif olarak, ülke sınırları içinde üretilen 
AEEE’lerin %85’nin toplanması hedefi de belirtilmiştir.
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Harita 2 │ AB Ülkelerinde Piyasaya Sürülen EEE Miktarı (Toplam / Bin Ton) - 2013
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Harita 3 │ AB Ülkelerinde Toplanan AEEE / Piyasaya Sürülen EEE Oranı (%) – 2013

Avrupa Birliği ülkelerinin mevcut durumunu Harita 1, Harita 2 ve Harita 3 özetlemektedir. 

 Harita 1, AB ülkelerinde kişi başına piyasaya sürülen yıllık EEE miktarlarını göstermektedir. 
Batı ve Kuzey Avrupa ülkelerinde, Doğu ve Güney Avrupa ülkelerine oranla çok daha 
fazla EEE satışı yapılmaktadır. Örneğin, Fransa’da yıllık 24 kg olan kişi başı EEE miktarı 
Romanya’da 7 kg’a düşmektedir.

 Harita 2, AB ülkelerinde piyasaya sürülen yıllık EEE miktarlarını göstermektedir. Nüfusu 
ve kişi başı satış miktarlarının yüksek olduğu Almanya, Fransa ve İngiltere’de piyasaya 
sürülen yıllık EEE miktarları 1,5 milyon ton seviyesine ulaşmaktadır.

 Harita 3, toplanan AEEE’lerin piyasaya sürülen EEE miktarına oranını göstermektedir. 
Verilen 2013 yılına aittir. AB ülkelerinde 2013 yılı hedefi kişi başı 4kg olarak belirlenmişti. 
Özellikle Batı ve Kuzey Avrupa ülkeleri için bu kolay ulaşılabilir bir hedef iken, AEEE miktarı 
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düşük Doğu Avrupa ülkelerinde bu hedefin yakalanması daha zordu. AEEE Direktifinin 
yenilenmesi sırasında yapılan değişiklikle yüzdesel hedef verilmesi, farklı atık yönetimine 
ve pratiklerine sahip olan ülkeler için aynı hedefler ortaya koymak yerine, her ülkenin 
performansına ve mevcut durumuna yönelik hedeflerin belirlenmesinin yolu açılmıştır. 
Bu açıdan incelendiği zaman, Batı ve Doğu Avrupa ülkeleri arasında hedefe ulaşma 
açısından adil bir durum oluşmuştur. Harita 3’e göre, AB ülkelerinden 10 tanesi 2013 yılı 
itibari ile 2016 hedefine ulaşmış, 1 tanesi de 2019 hedefini 6 yıl öncesinden geçmiştir.

Bölüm 1.1’de açıklandığı üzere, AEEE toplama oranları Dünya genelinde çok düşüktür. 
AB ülkelerindeki toplama yüzdeleri düşük görünmekle birlikte, küresel ölçekte en yüksek 
toplama bu ülkelerde gerçekleşmektedir. Ülkemizde kayıtlı AEEE toplama oranı %1-2 
seviyesindedir. 

BİLİYOR MUYDUNUZ?
 Avrupa Birliği’nde, 2013 yılında 3,5 milyon ton AEEE ayrı olarak toplanmış 

ve 2,4 milyon ton AEEE geri dönüştürülmüş ve ekonomiye kazandırılmıştır. 
(Eurostat, 2015).

 AB’de her sene yaklaşık 700 bin ton AEEE çöpe atılmaktadır (UNU, 2014). 

 Dünyada oluşan AEEE’nin yıllık malzeme değeri yaklaşık 48 milyar Avrodur 
(UNU, 2014). 

 1 masaüstü bilgisayar üretiminde 240 lt fosil yakıt ve 1500 kg su tüketilmektedir 
(EEB, 2014).

 2012 yılında dünyada 1,75 milyar adet cep telefonu satılmıştır. 1 milyon cep 
telefonunda 34 kg altın bulunmaktadır (Gartner, 2013; US EPA 2016). 

 1 ton kişisel bilgisayar atığından geri kazanılan altın miktarı, 17 ton altın 
cevherinden elde edilen altından daha fazladır (Çiftlik vd., 2009).

1.7 Türkiye’de Mevcut Durum 
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi bulunmaktadır. Bu nedenle AB müktesebatını 
ulusal mevzuata uyumlaştırması ve uygulaması gerekmektedir. AEEE yönetiminde de 
Türkiye’nin AB mevzuatı ile uyumlu olması zorunludur.

Türkiye çevre ve insan sağlığını korumak ve ekonomik fayda sağlamak için AEEE’lerini 
uygun bir şekilde yönetmelidir. 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB), AEEE yönetimini düzenlemek için 2012 yılında “Atık 
Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği”ni yayınlamıştır. Yönetmelik, Avrupa 
Birliği’nin AEEE ve RoHS Direktifleri’ni ulusal mevzuata uyumlaştırmıştır. Türkiye’nin Yönetmeliği 
yayınladığı dönemde, AB de AEEE Direktifini yenilemiştir. Şekil 7 AB ve Türkiye’de AEEE 
mevzuatının tarihçesini göstermektedir.  ÇŞB yönetmeliği yeni AEEE Direktifi gerekliliklerine 
göre güncellemektedir. Bu kapsamda 2015 yılında taslak bir yönetmelik yayımlanmış daha 
sonra süreçte yaşanan gelişmeler doğrultusunda taslak bir kez daha revize edilerek 2016 
yılında ÇŞB web sitesinde tekrar görüşe açılmıştır.

Şekil 7  │ AB ve Türkiye’de AEEE ile ilgili Mevzuat Tarihçesi  

AB’ye uyum sürecinde Türkiye AEEE yönetimi konusunda gelişme kaydetmiştir. AEEE 
Yönetmeliği elektronik atıkların toplanması, geri dönüşümü ve geri kazanımı konusunda 
önemli hedefler koymuş ve bu hedeflere ulaşmak için her bir paydaşın görev ve 
sorumluluklarını tanımlamıştır. Son olarak ulusal mevzuatın Avrupa Birliği’nin e-atıklarla ilgili 
en güncel direktiflerine (2011/65/EC sayılı RoHS direktifi ve 2012/19/EC sayılı AEEE direktifi) 
yönelik revizyon çalışmalarına başlamıştır. 
Birleşmiş Milletler Üniversitesi (UNU) tarafından hazırlanan "2014 Global E-Atık İzleme 
Raporu"ndaki verilere göre, sadece 2014 yılında dünya genelinde 41,8 milyon ton AEEE 
oluşmuştur. ABD, 7 milyon tondan fazla AEEE ile ilk sırada yer alırken, Türkiye 503 bin ton ile 17. 
sırada yer almaktadır. Türkiye’de kişi başına düşen e-atık miktarı 6,5 kg olarak belirlenmiştir 
(UNU, 2014). 
2015 yılında AB ölçeğinde gerçekleştirilen “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya (AEEE) Toplama 
Hedefleri Çalışması” başlıklı Avrupa Komisyonu raporuna göre ise Türkiye için oluşan AEEE 
miktarı, 2019 yılı için toplam 594 kt olarak öngörülmüştür. Türkiye, AB üyesi olmuş olsaydı, 2019 
yılı toplama hedefimiz 505 kt olarak belirlenecekti. (bkz. Tablo 3) (EC, 2015). Bu rakamlar 
REC Türkiye’nin 2011 yılında AEEE Direktifi’nin uyumlaştırılması kapsamında tamamlanan 
Düzenleyici Etki Analizi (DEA)çalışmasında bulunan rakamlarla (2010 yılı toplam AEEE miktarı 
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539 bin ton, kişi başı AEEE miktarı 7,3 kg) yakınlık göstermektedir (bkz. EK 5). Yinede REC 
Türkiye'nin öngörüleri Türkiye'de oluşan AEEE miktarının bu çalışmada hesaplanan miktarın 
üzerinde olduğu yönündedir.

Tablo 3  │ Türkiye için Oluşan AEEE Projeksiyonu – Bin Ton (EC, 2015)

Türkiye 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oluşan Atık

1. Sıcaklık Kontrol 
Cihazları (Buzdolabı, 
Klima vs)

59 62 65 67 69 72 74 76 78 79 81

2. Televizyon, Monitör 
ve bunları içeren 
cihazlar

88 90 90 91 91 91 91 92 93 94 96

3. Aydınlatma Eşyaları 18 19 20 22 23 25 26 28 29 31 32

4. Büyük Ev Eşyaları 123 131 138 145 152 158 164 170 175 181 185

5. Karışık AEEE (Küçük 
Aletler) 187 195 202 209 215 222 228 234 239 245 250

6. Küçük BIT Cihazları 28 28 27 27 27 27 27 27 27 27 27

Toplam (Bin Ton) 503 523 542 560 578 594 610 626 642 657 672

Piyasaya Sürülen Marjı ± 2 ± 5 ± 8 ± 12 ± 18 ± 24 ± 32 ± 40 ± 50 ± 60 ± 71

Yaşam Döngüsü Marjı ± 87 ± 91 ± 94 ± 97 ± 101 ± 103 ± 106 ± 109 ± 112 ± 114 ± 117

Hedef (Oluşan Atığın 85%’i)

1. Sıcaklık Kontrol 
Cihazları (Buzdolabı, 
Klima vs)

50 53 55 57 59 61 63 65 66 67 69

2. Televizyon, Monitör 
ve bunları içeren 
cihazlar

75 77 77 77 77 77 77 78 79 80 82

3. Aydınlatma Eşyaları 15 16 17 19 20 21 22 24 25 26 27

4. Büyük Ev Eşyaları 105 111 117 123 129 134 139 145 149 154 157

5. Karışık AEEE (Küçük 
Aletler) 159 166 172 178 183 189 194 199 203 208 213

6. Küçük BIT Cihazları 24 24 23 23 23 23 23 23 23 23 23

Toplam (Bin Ton) 428 445 461 476 491 505 519 532 545 558 571

Yaşam Döngüsü Marjı ± 74 ± 77 ± 80 ± 83 ± 85 ± 88 ± 90 ± 93 ± 95 ± 97 ± 99

REC tarafından hesaplanan il bazında kişi başına e-atık miktarları Harita 4’te gösterilmektedir.3 
Harita incelendiğinde iller arasında büyük farklılıklar gözlemlenmektedir.

3 Harita’da, 2016 yılı için hesaplanan 542 bin ton AEEE, TÜİK Nuts düzey 2 sınıflandırmasına göre bölgesel GSYİH verisi kullanılarak 
illere dağıtılmıştır. Nuts düzey iki sınıflandırmasında aynı grupta bulunan illerde, örneğin Adana – Mersin, kişibaşı AEEE miktarları 
aynı kabul edilmiştir.
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Harita 4  │ Türkiye’de Kişi Başına Oluşan AEEE Miktarının İllere Dağılımı – 2016

2006 yılında 1818 ton olarak Türkiye’de toplanan AEEE miktarı artış göstererek 2013 yılında 
9500 ton seviyesine ulaşmıştır. Kişi başı olarak yaklaşık olarak 0,125 kg ile sınırlı kalmıştır 
(ÇŞB, 2015b). İşlenen AEEE miktarı toplam piyasaya sürülen EEE miktarına göre çok düşük 
seviyededir. Resmi rakamlardaki düşüklüğün temel sebebi kayıtsız ve kontrolsüz şekilde 
toplanan AEEE’lerdir. Hurdacılar ve bazı gayri resmi işletmeler kayıt dışı bir şekilde AEEE’leri 
toplamakta ve kendi usullerince işlemektedirler. Söz konusu işlemler, çevre ve insan 
sağlığına tehdit oluştururken AEEE’lerin barındırdıkları ekonomik değeri yüksek olan bazı 
maddelerin geri dönüşümlerini sağlayamamakta, dolayısıyla ekonomik olarak da istenilen 
performansı olumsuz etkilemektedir. Bu işletmelerin standartlarının yükseltilerek kayıt altına 
alınmaları, Türkiye'nin geri dönüşüm rakamlarını yükseltirken, çevre ve insan sağlığına hızlı 
bir şekilde katkı sağlayacaktır.
Kayıtlı toplama oranının düşük olmasında belediyelerin finansal yetersizlikleri, yönetmelik 
hedeflerinin düşük olması, mevcut toplama altyapısının yetersizliği ve tüketiciler tarafında 
farkındalık eksikliği önemli engel teşkil etmektedir.
Türkiye’deki toplam EEE üreticisinin sayısı resmi olarak bilinmemektedir. İstatistiklerin gizliliği 
nedeniyle, TÜİK’in EEE üreticilerinin listesini açıklamasına izin verilmemektedir. Bununla 
birlikte TÜİK geçmişte EEE ihraç etmiş olan en az 14,000 işletme bulunduğunu belirtmiştir. 
Farklı Prodcom4 kodları içeren bu rakam, gerçek rakamın üzerindedir ve bir üreticinin farklı 
tür ürünler ihraç ediyor olabileceği göz önünde bulundurulduğunda sapmalara neden 
olacaktır. ÇŞB, EEE üreticileri sicilini tutmak üzere bir sistem kurmuştur. Kayıt sistemine 
dâhil olmamış şirketler bulunmaktadır. Üreticilerin bir kısmı, sorumluluklarını Yetkilendirilmiş 
Kuruluşlar (YK) üzerinden yerine getirmektedir. Türkiye’de mevcut durumda ÇŞB tarafından 
lisans verilmiş AEEE’lerin toplanması, geri dönüşümü ve geri kazanımından sorumlu 3 YK 
bulunmaktadır:

4 Avrupa Topluluğunda Sanayi Ürün Listesi
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 Elektrik ve Elektronik Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Derneği (ELDAY)
 Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD)
 Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD)
Dağıtıcılar, EEE’lerin satıldığı ticari işletmelerdir. REC Türkiye, Türkiye’de 20.000’den fazla 
mağazada EEE sattığını tahmin etmektedir. Dağıtıcıların (satıcılar) türü ve kategorileri 
farklılıklar göstermektedir. Direktif açısından münhasır bayiler (geleneksel dağıtım kanalı), 
teknoloji mağazaları, süper marketler ve diğerleri5 olmak üzere dört ana dağıtıcı kategorisi 
bulunmaktadır.

Tablo 4  │ Tahmini Dağıtıcı Sayısı - Türkiye (2011)

Dağıtıcı Türü Mağaza Tahmini Piyasaya 
Sürüm oranı Kaynak

Münhasır Bayiler ~10.000 %50 Danışma

Teknoloji Mağazaları ~600 %25 Danışma

Süper-Marketler (Hiper ve Yapı 
(Kendin Yap) marketler de dâhil 
olmak üzere)

~1000 %10 Danışma

Diğerleri 10.000 üzeri %15 Danışma

TOPLAM 20.000 üzeri

Kaynak: REC Türkiye, 2011

Türkiye’de bulunan EEE dağıtıcılarının toplam resmi sayısı bilinmemektedir. REC Türkiye 
tarafından yürütülen danışma süreci sonucunda elde edilen bilgilere göre 20.000’in 
üzerinde dağıtıcı bulunduğu varsayılmaktadır (bkz Tablo 3). Belediyelerin, AEEE yönetim 
planlarının oluşturulmasında bu dağıtıcıları muhakkak dikkate almaları gerekmektedir.

 Münhasır bayiler EEE piyasasındaki en büyük pazar payına sahiptirler. Büyük ev eşyaları 
piyasası özellikle bu grubun hâkimiyeti altındadır. Sadece piyasa lideri EEE üreticisinin 
1300 bayisi bulunmaktadır. Münhasır bayilerin toplam sayısının yaklaşık 10.000 olduğu 
tahmin edilmektedir. 

 Teknoloji mağazaları, EEE piyasasındaki ikinci büyük paya sahiptir. Bu mağazalarda 
özellikle bilişim cihazları ve tüketici elektronik eşyaları satılmaktadır. Teknoloji mağazaları 
genellikle zincir mağazalar halinde örgütlenmiştir. 2016 yılında en büyük 5 teknoloji 
mağazasının Türkiye genelinde 596 mağazası bulunmaktadır (bkz. Harita 5)6.

 Süper marketlerde de (Hiper ve Yapı (Kendin Yap) Marketler de dâhil olmak üzere EEE 
satılmaktadır. EEE satan 1000’i aşkın süpermarket bulunduğu) tahmin edilmektedir. 

 Son olarak, EEE satışlarının yapıldığı diğer mağazalar da bulunmaktadır. Bu işletmeler 
genellikle, cep telefonu ve iletişim cihazları satan işletmelerdir. Bunların sayısının 
10.000’den fazla olduğu tahmin edilmektedir. 

5 Birden fazla üreticinin ürünlerini satan geleneksel küçük perakendeciler. Bu perakendeci türü, özellikle Bilişim ve 
Telekomünikasyon aletlerine odaklanmaktadır.

6 Bu sayı 2011 yılı için 457 olarak tespit edilmişti. 2011 yılında 10 adet büyük zincir tespit edilmişti. 2016 yılına gelindiğinde, 
piyasadan çekilme ve satın almalar sonucu zincir sayısının 5’e düşmekle birlikte market sayısının %20’nin üzerinde artış gösterdiği 
tespit edilmiştir. Teknosa, Bimeks, Vatan, Media Markt ve Gold çalışmaya dahil edilen zincirlerlerdir. 2011 yılında 11 ilde teknoloji 
mağazası yokken, 2016’da bütün illerimizde en az 1 zincir teknoloji mağazası faaliyet göstermektedir. 
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AEEE’ler toplandıktan sonra AEEE işleme tesislerine gönderilmektedir. Bu tesisler, geri 
dönüşüm tesisi olarak ifade edilse de temel olarak AEEE’leri sökmekte ve sökülen parçaları 
içerdikleri demir, bakır, krom gibi bileşenlere ve kullanım alanlarına göre ayrıştırmaktadır. 
Bu tesislerde üretim maddelerine ayrıştırılan AEEE’ler nihai geri dönüşüm yapılmak üzere 
üretim tesislerine gönderilmektedir. 

Örneğin ayrıştırılan demir, demir çelik fabrikalarına gönderilmektedir. AEEE’lerin bazı 
kollarında ayrıştırma yapmak, özellikle demir, bakır gibi ana maddeler açısından kolay 
olarak tabir edilebilecek bir süreçtir. Cep telefonu, elektronik boardlar gibi parçalar ise 
içindeki nadir maddelere erişimin zor olduğu, büyük yatırım ve yüksek teknoloji gerektiren 
alanlardır. Ülkemizde bu alandaki çalışmalar devam etmekle birlikte, yurt içinde 
değerlendirilemeyen ve ekonomiye geri kazandırılamayan bu parçalar başta Almanya, 
Fransa ve Belçika olmak üzere farklı ülkelere ihraç edilmektedir. Türkiye’de 52 tanesi lisanslı, 
18 tanesi de geçici faaliyet belgesi almış olmak üzere toplam 70 adet AEEE işleme tesisi7 
bulunmaktadır (ÇŞB, 2016). AEEE işleme tesisleri özellikle sanayiinin gelişmiş olduğu illerde 
kümelenmiştir (bkz. Harita 6). Karşılaştırma açısından; bu sayı İtalya’da 957’dir.

Halen Adana, Gaziantep, Kayseri ve Konya gibi yüksek nüfuslu ve sanayileşmiş illerimizde 
lisans almış AEEE işleme tesisi bulunmamaktadır.

Harita 5 │ 5 Büyük Teknoloji Mağazası Zincirinin Mağaza Sayısı - Türkiye, 2016  

Kaynak: REC Türkiye, 2016

7 Sadece lisanslı tesis sayısı olup, Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) almış tesis sayısını içermemektedir.
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Harita 6 │ İşleme Tesislerinin İllere Dağılımı (ÇŞB, 2016)  

Kaynak: REC Türkiye, 2016, Veri Kaynağı: ÇŞB, 2016

2013-2018 dönemi özelinde, her bir kategori için “bir yıl içinde kişi başına düşen AEEE miktarı 
(kilogram)” olarak hesaplanan toplama hedefleri, nihai yıl olan 2018’de kişi başına düşen 
toplam e-atık miktarının en az 4 kg olmasını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir (bkz. Tablo 
5). Güncellenme çalışmaları sürecinde olan yönetmeliğin, Bölüm 1.6’da belirtilen Avrupa 
Birliği güncel toplama hedeflerini dikkate alacağı tahmin edilmektedir. Dolayısıyla yeni 
yönetmeliğin yayımlanmasıyla bu tablo yenilenecektir.

Tablo 5  │ AEEE Toplama Hedefleri (ÇŞB, 2012)

EEE Kategorileri
Yıllara Göre Toplama Hedefi (kg/kişi-yıl)

2013 2014 2015 2016 2018

1. Buzdolabı/Soğutucular/İklimlendirme 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



NEDEN AEEE YÖNETİMİ? BELEDİYELER VE AEEE BELEDİYELERİN DİĞER 
PAYDAŞLAR İLE İLİŞKİLERİ

İYİ UYGULAMA 
ÖRNEKLERİ

EKLER

ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN 
KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 25

AEEE’lerin toplanmasında belediyeler ayrı toplamanın sağlanması için AEEE yönetim planı 
hazırlamak, plan hakkında kamuyu bilgilendirmek, plan çerçevesinde toplama işlemini 
yapmakla ve belirlenen toplama hedeflerine ulaşılabilmesi için getirme merkezleri kurmakla 
yükümlüdür (bkz. Bölüm 2).

nça

1.6   Paydaşlar
AEEE yönetimi konusu; çevresel, ekonomik ve sosyal yanlarıyla çok boyutlu olduğu gibi 
aynı zamanda da çok paydaşlıdır. Avrupa Birliği ve ulusal mevzuatta da belirtildiği üzere, 
üreticiler, tüketiciler ve belediyeler gibi pek çok paydaşa önemli sorumluluklar verilmiştir. 
Paydaşların hem kendi sorumluluklarını yerine getirmeleri hem de ilgili diğer paydaşlarla iş 
birliği içinde olmaları gerekmektedir. AEEE yönetiminde yer alan önemli paydaşlar aşağıda 
sıralanmıştır: 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Yetkili İdare)

 İlgili Diğer Kamu Kurumları

 EEE Üreticileri (Üreticiler, dağıtıcı işletmeler ve tüketiciler)

 Yetkilendirilmiş Kuruluşlar

 Lisanslı Tesisler

 Belediyeler (Büyükşehir Belediyeleri dâhil)

Paydaşlar ile ilgili detaylı bilgi Bölüm 3’de verilmektedir.

RAKAMLARLA TÜRKİYE’DE MEVCUT DURUM
Önemli Tarihler
 Yönetmelik Yayın Tarihi: Mayıs 2012

 1. yönetmelik yenilenme taslağı: Ocak 2015

 2. Yönetmelik yenileme taslağı: Mayıs 2016

Türkiye’de AEEE İlişkin Rakamlar (2014)
 Oluşan AEEE miktarı: 503.000 ton

 Toplanan AEEE miktarı: 9.500 ton

 Kayıtlı toplama oranı: %2

 Kişi başına düşen e-atık miktarı: 6,5 kg

 Kişi başına düşen e-atık toplama hedefi: 4 kg (2018)

 Yetkilendirilmiş kuruluş sayısı: 3

 AEEE işleme tesisi: 70



26 ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN 
KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ



2. BELEDİYELER 
VE AEEE



28 ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN 
KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ



NEDEN AEEE YÖNETİMİ? BELEDİYELER VE AEEE BELEDİYELERİN DİĞER 
PAYDAŞLAR İLE İLİŞKİLERİ

İYİ UYGULAMA 
ÖRNEKLERİ

EKLER

ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN 
KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 29

2. BELEDİYELER VE AEEE 

AEEE’ler, ambalaj atığı, atık yağlar gibi üretici sorumluluğu kapsamına giren bir atık türü olup, 
evsel atıklardan ayrı düşünülmelidir. AEEE’ler ile ilgili en fazla sorumluluk EEE üreten şirketlere 
düşmektedir. Bununla birlikte, belediyelere düşen önemli sorumluluklar bulunmaktadır. Bu 
sorumlulukların başında evsel AEEE’lerin toplanması gelmektedir.

AEEE yönetimine ilişkin belediyelerin sorumlulukları belediye türlerine göre farklılaşmaktadır. 
Şekil 8 belediye türlerine göre ana sorumlulukları göstermektedir.

BELEDİYELER
BÜYÜKŞEHİRLER DİĞER İLLER

İl Belediyeleri İlçe 
Belediyeleri

Büyükşehir
İlçe 

Belediyeleri

Büyükşehir
Belediyeleri

Belediyelerin
Koordinasyonu

Fiziksel 
Yönetim Fiziksel Yönetim

Belde 
Belediyeleri

Şekil 8 │ Belediye Sorumlulukları

Tüm Belediyeler
AEEE’lerin etkin yönetimi için bütün belediyelerin AEEE ve ilgili mevzuata hâkim olması 
önemlidir. AEEE konusunda incelenmesi gereken ana mevzuatlar (i) Atık Elektrikli ve 
Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği, (ii) Atık Yönetimi Yönetmeliği ve (iii) Atık Getirme 
Merkezi tebliğidir. Bunun yanında, belediyelerin Türkiye, Avrupa Birliği ve diğer ülkelerdeki 
belediyelerin AEEE iyi uygulamalarını araştırması faydalı olacaktır.

Büyükşehir Belediyeleri
AEEE yönetiminde, büyükşehir belediyelerine düşen ana görev koordinasyonu sağlamaktır. 
AEEE’lerin yönetimi kapsamında sorumluluk verilen kişi/kişiler veya kurum/kuruluşlar ile 
beraber bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerine katılmak yine büyükşehir belediyelerinin 
görevleri arasındadır.

Diğer Belediyeler (İl, büyükşehir ilçe, ilçe ve belde belediyeleri)

Büyükşehir olan illerde ilçe belediyeleri, diğer şehirlerde il, ilçe ve belde belediyeleri 
hanelerden kaynaklanan AEEE’lerin fiziksel yönetiminden sorumludur.
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Bu kapsamda, aşağıdaki bölümlerde yer alan sorumluklardan aksi belirtilmediği sürece, 
sorumlu belediyeler olarak büyükşehirler hariç diğer belediyelerin anlaşılması gerekmektedir.

Belediyelerin sorumlulukları beş ana başlıkta incelenebilir:

 Planlama (Bölüm 2.1)

 Toplama (Bölüm 2.2)

 Toplanan atıkların değerlendirilmesi (Bölüm 2.3)

 Kayıt dışı ile mücadele (Bölüm 2.4)

 Bilinçlendirme (Bölüm 2.5)

 Finans sağlama (Bölüm 2.6)

Mevcut yönetmelikte, “Koordinasyon Merkezi” tanımlanmış ve belediyelerin farklı 
konularda Koordinasyon Merkezi ile işbirliği yapması öngörülmüştür. Yönetmeliğin 
yayımlanmasından bugüne kadar Koordinasyon Merkezi kurulmadığı için belediyelerin 
henüz böyle bir yükümlülükleri söz konusu değildir.

2.1 Planlama 
Yönetmelik kapsamında, AEEE’lerin toplanması, taşınması, geri dönüştürülmesi, geri 
kazanılması veya yönetmeliğe uygun olarak bertaraf edilmesi gerekmektedir. Söz 
konusu faaliyetlerin çevre ile uyumlu şekilde gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar ile bu 
çalışmaların kimler tarafından, ne şekilde ve ne zaman yapılacağını gösteren detaylı AEEE 
yönetim planlarının belediyelerce hazırlanarak ÇŞB’den onay alınması gerekmektedir. 
Belediyeler, bölgelerindeki evsel AEEE’lerin ayrı olarak toplanması için hazırladıkları AEEE 
yönetim planlarını faaliyetlerin başlamasından 6 ay önce ÇŞB’ye sunmak ve bu planları 
etkin şekilde uygulamaktan sorumludurlar. Planın hazırlanmasında sözleşme yapılan 
paydaşlar varsa bu paydaşlar da plana dâhil edilmelidir. Planın hazırlanmasında YK'lardan 
destek alınabilir.

Belediye sınırlarında oluşan evsel AEEE miktarı ve türlerine ilişkin düzenli olarak envanter 
çalışması yapılması önemlidir. Envanter çıkartılması yönetmelikte açık olarak tanımlanmış 
bir sorumluluk değildir. Buna karşın, iyi bir yönetim planı yapılabilmesi için envanter çalışması 
yapılması zorunludur.

Yönetim planlaması yapılırken, paydaşların görüşlerinin dikkate alınması, koordinasyon 
merkezi ve YK’lar ile görüşülmesi planlamanın güçlü olmasını sağlayacaktır. AEEE’lerin 
toplanması için diğer belediyeler ve il özel idareleriyle ortak çalışma yapılması önemlidir.
Mevcut durumda 8 tanesi İstanbul ve 6 tanesi Ankara’da olmak üzere toplam 25 AEEE 
yönetim planı ÇŞB tarafından onaylanmıştır8.

8 ÇŞB ÇYGM Özel Atıklar Şb. Md. ile birebir görüşme sonucu elde edilen verilerdir. (2016)
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2.2 Toplama
AEEE’lerin yönetimi ile ilgili belediyelere düşen en önemli sorumluluk evsel AEEE’lerin 
toplanması veya toplatılmasıdır. AEEE Yönetimi Planı’na uygun olarak AEEE’lerin ayrı olarak 
biriktirilmesi için altyapı sağlanmalı ve bu atıklar biriktirilen noktalardan toplanmalıdır.

Türkiye’de belediyeler, evsel AEEE’lerin ayrı toplanmasını organize etmekle yükümlüdür. 
AEEE Direktifi, AB ülkelerinde AEEE’lerin toplanması konusundaki detayları ülkelerin 
tercihine bırakmıştır. Pratikte dağıtıcı, üretici veya belediyeler farklı sorumlulukları yerine 
getirmektedir. Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya gibi büyük nüfuslu AB ülkelerinde 
belediyelere toplama sorumluluğu verildiği görülmektedir. İsveç, Finlandiya gibi bazı AB 
ülkelerinde ise, belediyelere toplama sorumluluğu verilmemiştir. (bkz. Ek 6)
AEEE’lerin toplanması için belediyeler tarafında uygulanabilecek 3 ana yöntem 
bulunmaktadır;

 Atık Getirme Merkezlerinden toplama
 Atık Biriktirme Noktalarından (Atık Kumbaraları) toplama
 Kapıdan toplama

Avrupa ülkelerinde bu 3 yöntem de belediyeler tarafından karma olarak kullanılmaktadır. 
Bu yöntemler birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısı olarak düşünülmelidir. AEEE'leri ayrı 
toplamanın, bu 3 yöntemde de belediye bütçesine getireceği ek maliyet olacaktır. Üretici 
Sorumluluğu çerçevesinde, bu maliyetin belli bir oranda karşılanmasına YK'lar destek 
olacaktır. (bkz. bölüm 2.6)

Atık Getirme Merkezinden Toplama:
Atık Getirme Merkezleri AEEE’lerin yanında diğer tür katı atıkların toplanmasından da 
sorumludur: Kurtulmak istediğim her şey için tek yer9. Atık Getirme Merkezleri Avrupa’da çok 
yaygın olarak kullanılmaktadır. 28 Avrupa başkentinden 25 tanesinde getirme merkezleri 
bulunmaktadır. Diğer başkentler Atina, Bükreş ve Varşova’dır. Avrupa ülkelerindeki Atık 
Getirme Merkezi sayıları oldukça yüksektir. Fransa’da 4000 (2012), İtalya’da 3906 (2015) Atık 
Getirme Merkezi bulunmaktadır. Bu ülkelerde AEEE’lerin %75'i Atık Getirme Merkezlerinde 
toplanmaktadır. Ortalama olarak Getirme Merkezleri 15.000 kişiye hitap etmekte, daha 
düşük nüfuslu AB ülkelerinde bu rakam daha da düşmektedir (REC, 2012; EC, 2015; Centro 
di Coordinamento RAEE, 2016)10. 
Atık Getirme Merkezleri evsel AEEE yönetiminde asıl olan ve tercih edilen toplama biçimi 
olarak kabul edilmelidir. Belediyeye en az maliyeti getirmektedir. Vatandaşların biriktirdikleri 
AEEE’leri bu merkezlere giderek teslim etmeleri, taşıma işleminden kaynaklı bir miktar 
maliyet ve zaman kaybı oluşturmaktadır. Bu yönden vatandaşların teşvik edilmeye ihtiyacı 
olabilir. Teknik ve idari detayları ÇŞB tarafından Atık Getirme Merkezi Tebliği ile belirlenen 
bu merkezler, Türkiye’de 3 farklı sınıfta kategorileştirilmiştir;

3. sınıf atık getirme merkezi; satış noktaları, havaalanları, 200’den fazla konut içeren siteler, 
organize sanayi bölgeleri ve kampüsü olan üniversiteler tarafından kendi mülkiyet alanları 
içinde kurulan ve işletilen merkezlerdir.
9 Zürih 2010 AEEE Forumu, Arcangelo Corelli aracılığıyla. 
10 AB Ülkelerinden Atık Getirme Merkezi örnekleri ekler bölümünde Tablo 13’de verilmektedir. (REC, 2012)
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2. sınıf atık getirme merkezi; AVM’ler tarafından kendi mülkiyet alanları içinde kurulan/
kurdurulan ve işletilen/işlettirilen merkezlerdir.
1. sınıf atık getirme merkezi; belediyelerin asıl sorumluluğunda olan merkezlerdir. Belediyeler, 
mahalli idare birlikleri ve büyükşehirlerde ilçe belediyeleri tarafından kurulması zorunlu olan 
ve bu belediyeler tarafından kurulan/kurdurulan ve işletilen/işlettirilen merkezlerdir (bkz. EK 7). 
Küçük nüfuslu yerlerde tek bir merkez yeterli olacakken, nüfusu artan yerlerde 1’den fazla 
merkez kurulması gerekecektir. Atık getirme merkezlerinde önemli bir diğer husus da nüfus 
yoğunluğudur. Yapılaşmanın ve dolayısıyla nüfusun yoğun olduğu şehir merkezlerinde 
başlangıç olarak 50.000 kişi için bir merkez kurulması yeterli olabilecekken, küçük şehirlerde 
çok daha düşük nüfusa hitap eden getirme merkezleri kurulması söz konusu olabilir. Uzun 
vadede getirme merkezi sayıları arttırılarak hizmet ettikleri nüfus azaltılmalıdır. AEEE’lerin 
farklı kategorilerde birikmesini sağlayacak konteyner yapısı kurulmalıdır.
Belediyelerin yanı sıra, Alış-Veriş Merkezlerinin (AVM) de Atık Getirme Merkezi kurmaları 
gereklidir. REC Türkiye’nin tahminlerine göre, Türkiye’de 402 AVM faaliyet göstermektedir. 
Ankara’da 30, İstanbul’da 100’ün üzerinde AVM varken, 17 ilimizde halen AVM 
bulunmamaktadır (bkz. Harita 7). Belediyeler, kurdukları Atık Getirme Merkezlerini AVM’ler 
tarafından kurulacak olanlarla ilişkili atık ağı olarak düşünmeli, merkezlerin yerlerinin 
belirlenmesinde bu husus muhakkak dikkate alınmalıdır. 

Harita 7 │ İllere göre AVM Sayıları – Türkiye 2016

Kaynak: Kaynak: REC Türkiye, 201611

Atık getirme merkezlerinin kurulmasından sonra, vatandaşların bu merkezlere ulaşım, 
getirilebilecek atık türleri, çalışma saatleri gibi işleyişiyle ilgili bilgilendirilmesi bu merkezlerin 
etkin çalışmasını sağlayacaktır. Vatandaşların bu hizmetlerin ücretsiz olduğunu bilmesi 
önemlidir. Atık Getirme Merkezinde toplanan atıkların lisanslı tesislere sevkiyatından Atık 
Getirme Merkezini işleten belediye sorumludur.

11 Alışveriş Merkezi ve Yatırımcıları Derneği (AYD) 2014 verileri web taraması ile güncellenmiştir.
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Bir toplama merkezinin kurulması için konteynerler ve arsa maliyeti hariç asgari 30.000 
Avro’luk yatırım yapılması, merkezin büyüklüğü, çalışan personel sayısı gibi değişkenlere 
göre de 20.000 – 150.000 Avro’luk yıllık faaliyet gideri olacağı tahmin edilmektedir. Bu 
maliyetler, AEEE’ler ve diğer tür atıkların maliyetlerini kapsamaktadır. AEEE’lerin toplanması 
ile ilintili olan maliyetin ortalama %20’si olduğu tahmin edilmektedir.

REC Türkiye, Türkiye'nin 2020 yılına kadar aşamalı olarak yaklaşık 2000 Atık Toplama Merkezi 
kurmak durumunda kalacağını öngörmektedir. Türkiye’de Kocaeli’de iki tane (Körfez 
Belediyesi ve Kartepe Belediyesi) ve İstanbul’da bir tane (Pendik Belediyesi) olmak üzere İl 
Müdürlüklerinden onay almış toplam 3 adet birinci sınıf atık getirme merkezi bulunmaktadır. 
Kocaeli ilinde 3 adet, Aydın ilinde 4 adet bulunmak üzere ülke genelinde 7 adet birinci sınıf 
atık getirme merkezinin Tebliğe uygun hâle getirilme çalışmalarına devam edilmektedir12.

Yatırım maliyetlerinin büyük bir bölümü, toplama merkezi başına ortalama 7000 Avro olan 
konteyner yatırımlarından oluşacaktır. Bunun yanı sıra sigorta ve yedek konteynerlere 
gereksinim duyulmaktadır. Genel olarak, konteynerlerin satın alımında dört alternatif 
kullanılabilir (REC 2012): 

i. Konteynerlerin mülkiyetinin işleme tesislerine ait olması: Toplama merkezleri belirli bir 
süre için YK’lara tahsis edilmektedir. YK’lar, işleme tesislerini değiştirirlerse, toplama 
merkezlerindeki konteyner de değişecektir. 

ii. Konteynerlerin mülkiyetinin YK’lara ait olması: Toplama merkezi, belirli bir süre için YK’ya 

Resim 2 │ Körfez Belediyesi Tarafından 
  Kurulan Türkiye’nin ilk Atık Getirme 
  Merkezi

Resim 3 │ Pendik Belediyesi Atık Getirme 
  Merkezi

12 ÇŞB ÇYGM Özel Atıklar Şb. Md. ile birebir görüşme sonucu elde edilen verilerdir. (2016)
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tahsis edilmektedir. YK’lar yeni bir işleme tesisiyle sözleşme imzaladıklarında konteynerleri 
değiştirmeleri gerekmemektedir. Böylece bu seçenek, YK’ların işleme merkezlerini 
önemli sorunlarla karşılaşmadan değiştirmesine olanak tanımaktadır. 

iii. Konteynerlerin mülkiyetinin belediyelere ait olması: Bu alternatifte, konteynerlerin 
mülkiyeti kamuya aittir. Bu nedenle konteynerler işleme tesisleri tarafından aktarılırken 
sorunlar yaratmaktadır. 

iv. Konteynerlerin mülkiyetinin YK’lara (veya başka üçüncü şahıslara ait olması) ait olması: 
Toplama merkezi belirli bir süre için YK’lara tahsis edilmektedir. 

Genellikle, konteynerleri YK’lar temin etmektedir. Ancak YK’lar genellikle konteynerleri 
satın almazlar. Çoğu durumda, konteynerler işleme tesisleri tarafından satın alınmaktadır. 
Bu nedenle, YK’lar yatırım riskini işleme tesislerine devretmektedir. Bu aynı zamanda 
konteynerlerin hareketi ile ilgili yasal hükümlere uyulmasına da yardımcı olur. Nakliyeyi 
gerçekleştiren şirkete ait olmadığı durumlarda, konteynerin alınması sorun olabilmektedir. 

Resim 4 │ Belediye Toplama Merkezi - İsviçre

*Ek 7’de Almanya ve İtalya’dan örnek Atık Getirme Merkezleri göstermektedir.

Uygulanacak toplama sistemine göre, atıklar biriktirildiği noktalardan lisanslı toplama 
araçlarıyla alınmaları ve yönetmelikte belirtildiği üzere toplamada kullanılan araçlar 
üzerinde “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Toplama Aracı” ibaresinin bulunmasını 
gerekmektedir.
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Yukarıdaki tablo mevcut yönetmeliğin yenilenmesi durumunda aşağıdaki çerçevede 
düzenlenecektir: 

31 Aralık 2014 tarihli Atık Getirme Merkezi Tebliği’nde (ÇŞB, 2014) belirlenen usullere göre, 
tebliğin yayımlanma tarihi itibariyle;

a. I. Kademede olanlarda iki yıl

b. II. Kademede olanlarda üç yıl

c. III. Kademede olanlarda dört yıl içinde 1. sınıf atık getirme merkezlerinin kurulması/
kurdurulması, işletilmesi/işlettirilmesi ve AEEE’lerin toplanmasının sağlanması (bkz. Ek 7)

Atık Getirme Merkezleri Türkiye’nin atık sonunun çözülmesine ilişkin önemli bir araç 
olacaktır. Bu nedenle, belediyelerin bu merkezi kurarken özen göstermesi, rahat erişilebilir 
yerlerde kurulması sağlanmalıdır. Avrupa Birliği ülkelerinden yanlış yerde kurulan Getirme 
Merkezlerinin işlevsizliği bilinen bir olgudur.

AEEE Biriktirme Noktasından Toplama: 
Özellikle kapıdan toplama kapsamına girmeyen küçük AEEE’ler için mahallelerdeki ambalaj 
atığı kumbaralarının yanına küçük AEEE’ler için ayrı kumbaralar yerleştirilebilir. Böylece, 
vatandaşlar ayrı biriktirdikleri AEEE’leri evlerine en yakın biriktirme noktasına bırakabilirler. 
AEEE toplama aracı bu konteynerleri/kumbaraları boşaltmak için belli aralıklarla biriktirme 
noktalarına gelerek biriken evsel AEEE’leri toplar.

Tablo 6  │ Belediye Nüfusuna göre Getirme Merkezi Oluşturma ve AEEE Toplama Başlangıç Yılları

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

Kaynak: REC Türkiye, 2011



36 ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN 
KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

Kapıdan Toplama: 
Bazı durumlarda AEEE’lerin Atık Getirme Merkezine getirilmesi mümkün olmayabilir. 
Bu yöntem vatandaşların ayrı biriktirdikleri e-atıkları Atık Getirme Merkezi’ne ya da 
toplama noktalarına bırakamadıklarını belirterek alınmasını talep ettikleri durumda 
kullanılabilmektedir. Bu tür durumlar Yönetim Planında belirlenmeli ve plan uyarınca atık 
getirme merkezine getirilmeyen AEEE’lerin de diğer atıklardan ayrı olarak toplanması 
sağlanmalıdır. Belediye bu işi kendisi yapabileceği gibi özel sektöre de yaptırabilir. Örneğin, 
buzdolabı gibi büyük AEEE’lerin ilgili telefon hatlarına bildirilmesi halinde kapıdan alınması, 
AEEE’lerin toplanmasına önemli katkı sağlayacaktır. AB ülkelerinin büyük bir bölümünde, 
kapıdan toplama “apartman kapısından, yani sokaktan, toplama olarak yapılmaktadır. 
Bazı AB ülkelerinde ise ev kapılarından da toplama yapılabilmektedir.

Bu durumda, AEEE’ler randevu verilerek ve lisanslı e-atık araçlarıyla Atık Getirme Merkezi’ne 
getirilmektedir. Bu hizmeti belediyeler ya da ilgili belediye ile sözleşme imzalamış lisanslı 
tesisler yapabilmektedir.

Kapıdan toplama özellikle taşınması zor ve ağır AEEE’ler için yapılmaktadır. Genel olarak 
cep telefonu, fön makinası, vb küçük AEEE’lerin kapıdan toplanması yapılmamaktadır. 
Kapıdan toplamanın, farklı mahallelerde haftanın veya ayın seçilen günlerinde yapılması 
maliyetleri düşürecektir.

Resim 5 │ Çorlu Belediyesi E-Atık Toplama Kutusu
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AEEE’lerin toplanmasında en düşük 
maliyetli yöntem Atık Getirme Merkezleridir. 
Bu nedenle belediyelerin kapıdan toplama 
seçeneğini sınırlı tutması önemlidir. Bazı AB 
ülkelerinde Atık Getirme Merkezi ücretsizken, 
kapıdan toplamanın, özellikle ev kapısından 
toplama yapılması halinde ücretli olduğu 
görülmektedir. Bu vatandaşların atıklarını 
bireysel olarak Atık Getirme Merkezine 
bırakmasını teşvik edici bir unsur olarak 
kullanılabilmektedir.

Resim 6  │  İzmit Belediyesi Kapıdan E-Atık 
      Toplama Hattı

2.3 Toplanan Atıkların Değerlendirilmesi
Belediyeler atık getirme merkezlerinde biriken ve diğer noktalardan toplanan AEEE’leri, 
Koordinasyon Merkezi ve YK’larla işbirliği içerisinde, lisanslı işleme tesislerine göndermekle 
yükümlüdür. Bu gönderimin ÇŞB’ye belgelenmesi ve belgelerin 5 yıl saklanması gereklidir. 
AEEE Direktifi ve ulusal yönetmeliğimizde, toplanan AEEE’lerin geri dönüşümünü 
karşılamaktan üretici şirketlerin sorumlu olduğunu açık bir şekilde belirtilmektedir. Ayrı 
toplanmış bu AEEE’lerin işleme tesislerine nakliye masraflarını üreticilerin YK’lar üzerinden 
karşılaması gerekmektedir.

Toplama ve transfer için kullanılan araçlarda “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Toplama 
Aracı” ibaresinin bulunmasını ve atık getirme merkezinden AEEE işleme tesislerine transfer 
yapan araçların lisanslı olması gereklidir.

Toplama ve transfer sırasında AEEE’lerin diğer atıklarla karışmamış olması önemlidir.  
AEEE’lerin işleme tesislerinde diğer atıklardan arındırılması hem maliyeti arttırmakta hem 
de geri kazanım veya geri dönüşüm kalitesini düşürebilmektedir. AEEE’ler kaynağında ayrı 
biriktirilmediklerinde uygunsuz bertaraf edilme durumu da olabilmektedir. İlk bölümde 
bahsedildiği üzere, AEEE’lerin içinde bazı tehlikeli maddeler bulunmaktadır. Doğru biçimde 
toplanmadığı, geri kazanılmadığı veya bertaraf edilmediği durumlarda içerdikleri tehlikeli 
maddeler doğaya kontrolsüzce yayılmakta, insan sağlığı ve ekosistemlerin doğal işleyişini 
tehdit etmektedir. Atıkların oluştukları yerlerde (ev, işyerleri, üniversiteler, hastaneler vb.) ayrı 
biriktirilmesi ve toplama/getirme merkezlerine sevk edilmesi çevre kirliliğinin azaltılmasını, 
ekonomiye katkı sağlanmasını ve dolaylı olarak düzenli depolama tesislerinin proje 
ömrünün uzamasına yardımcı olur. 
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2.4 Kayıt Dışı ile Mücadele ve Denetim
Yönetmeliğin birinci amacı AEEE miktarındaki artışını önlemek ve AEEE’lerin uygunsuz bir 
yöntemle bertaraf edilmesi ile mücadele etmektir. Bunun için oluşan atık miktarı ve geri 
dönüştürülen atık miktarının kayıt altına alınması gerekmektedir. Kayıt sistemleri sayesinde 
piyasaya sürülen EEE’lerin ne kadarının geri dönüşüm faaliyetleriyle kazanıldığı gibi istatistiki 
veriler elde edilebilmektedir. Piyasaya kayıt dışı EEE sürülmesi ve/veya AEEE’lerin toplanması 
konusunda kayıt dışı işlem yapılması da bu sayede denetlenebilmektedir.

Yönetmelik, kayıt dışıyla mücadele amacıyla gerekli EEE üretiminden AEEE toplanması ve 
işlenmesine kadar süren kayıt sisteminde bütün paydaşlara görevler vermektedir (bkz. EK 8). 
Kayıt dışı ile mücadelede en büyük sorumluluk, denetim ve izleme yoluyla uygunsuzlukların 
tespit edilmesiyle görevli Çevre ve Şehircilik Bakanlığına düşmektedir.

Oluşan AEEE’nin büyük çoğunluğunun Türkiye’de farklı işleticiler tarafından toplandığı 
ve bunların belediye atık alanlarına götürülmediği bilinmektedir. Genel olarak, küçük 
dağıtıcılar ve ikinci el satıcıları, AEEE’lerin önemli bir bölümünü gayri resmi olarak satın 
almakta veya karşılık ödemeden toplamakta ve bunları hurdacılara satmaktadırlar. Öte 
yandan, AEEE’lerin küçük bir kısmı da, sokak toplayıcıları tarafından toplanmakta ve yine 
hurdacılara satılmaktadır. Her iki durumda da AEEE’ler büyük oranda hurdacılar tarafından 
işlenmektedir (REC, 2012). Bu durum AEEE yönetimine olumsuz etki ederek, sistemin düzgün 
çalışmamasına sebep olmaktadırlar. Ancak, zaman içinde denetimlerin artmasıyla 
hurdacıların, ruhsat almak ve kayda girmek konusunda karar vermeye yönelecekleri 
varsayılmaktadır.

Yönetmelik, kayıt dışı ile mücadele konusunda belediyelere doğrudan sorumluluk 
tanımlamamıştır. Ancak kayıt dışı ile mücadelede belediye düzeyinde başlamalıdır:

 Kayıt dışı ile mücadelenin en önemli bileşeni iyi çalışan bir toplama sistemi kurulmasıdır. 
Böyle bir sistemin varlığı, AEEE’lerin kayıt-dışı toplanması ve işlenmesini engelleyecektir.

 Belediye tarafından toplanan AEEE miktarlarının raporlanması da kayıt-dışı sektörün 
büyüklüğü hakkında bilgi verecektir.

 Halka en yakın kamu idareleri belediyelerdir. Toplama faaliyetleri sırasında tespit edilen 
kayıt-dışı işletmelerin ÇŞB’ye bildirilmesi etkin mücadeleye katkı sağlayacaktır.

2.5 Bilinçlendirme ve Farkındalık Faaliyetleri
AEEE yönetiminde belediyelere düşen bir diğer önemli görev bilinçlendirme ve farkındalık 
faaliyetleri yürütmektir. Yönetim planı çerçevesinde oluşturulacak toplama programının 
başarılı olması için hane halkının; AEEE’ler ve belediye AEEE yönetimi hakkında bilgi sahibi 
olması gereklidir. Bu açıdan AEEE’lerin iyi yönetilmesinin ülke ekonomisi ve doğa korumaya 
katkısına ve vatandaş olarak neler yapılması gerektiğine ilişkin bilgilendirme ve eğitim 
faaliyetleri düzenlenmesi gereklidir. 

Eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları;
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 AEEE’lere yönelik farkındalık yaratmak ve bilinç oluşturmak

 Bireysel olarak yapılabileceklerin öğrenilmesi

 Alışkanlık kazandırılması

 Belediyenin AEEE Yönetim Planı ve Atık Getirme Merkezlerinin etkin kullanımı

gibi hususları içermelidir. Bu eğitimlerin belirli aralıklarla tekrar edilmesi ve her aşama ve 
hedef kitle göz önüne alınarak hazırlanması gerekmektedir. 

Ülkemizde ÇŞB, belediyeler, YK’lar ve YK dışı üreticiler tarafından gerçekleştirilecek 
faaliyetler, toplumun her kesimine yönelik ve mümkün oldukça çok kişiye ulaşacak şekilde 
düzenlenmelidir. Okullarda gerçekleştirilen bilinçlendirme faaliyetleri ve uygulamalı 
eğitimlerde, öğrencilerde geri dönüşüm ve çevre koruma bilincinin oluşmasına katkıda 
bulunulması hedeflenmelidir. 

Yapılacak olan bilinçlendirme faaliyetleri farklı şekillerde olabilir (bkz. Şekil 9).

Tanıtıcı 
Reklamlar

Afişler/
Broşürler/
Pankartlar

Grup 
Toplantıları

Kapıdan 
Kapıya 

Bilgilendirme
Seminerler/

Konferanslar/
Okul Eğitimleri

Şekil 9  │ Bilinçlendirme ve Farkındalık Faaliyetleri için Kullanılabilecek Araçlar
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Bu araçların yanı sıra internet siteleri ve sosyal medya da kullanılabilir. Bu alanda hem 
dünyadan hem de Türkiye’den iyi uygulama örnekleri Bölüm 4’de verilmiştir.

Atık Getirme Merkezlerinde, vatandaşları bilinçlendirmek için, ilk yıl için 7.500 Avro, ikinci 
yıl için 5.000 Avro, üçüncü ve takip eden yıllar için 2.500 Avro’luk bir bütçeye gereksinim 
duyacakları öngörmektedir.

2.6 Finansman Kaynakları
Ülkelerin AEEE’lere ilişkin kısa ve uzun vadeli toplama, geri kazanım ve geri 
dönüşüm hedeflerine ulaşabilmesi için kayda değer bir finansal yatırımına ihtiyacı 
bulunmaktadır. Finansman sağlanamaması durumunda sağlıklı bir AEEE yönetim sistemi 
oluşturulamamaktadır. Üreticiler “genişletilmiş üretici sorumluluğu” ilkesi çerçevesinde 
AEEE’lerin atık getirme merkezinden nakliyesi, ayrıştırılması, geri dönüşümü ve geri kazanımı 
aşamaları olmak üzere oluşacak maliyetleri kendi bütçelerinden karşılamakla yükümlüdür13. 

Toplamanın finansmanı konusunda direktif açık bir hüküm koymayarak bu hususu üye 
ülkelerin tasarrufuna bırakmıştır. Genel uygulamada AB ülkelerinin, kamu hizmetlerinin bir 
parçası olması sebebiyle, belediyeleri bu toplama faaliyetlerini finanse etmeye zorladıkları 
görülmektedir. Özellikle ülkemizde belediyelerin bu sorumluluğu yerine getirmede desteğe 
ihtiyacı olduğu açıktır. Bazı AB ülkelerinde de belediyeler maliyetlerinin finansmanını 
üreticilerden beklemektedirler. 

Belediyelerin finansal ihtiyacını karşılamak için, üretici sorumluluğu ilkesi de dikkate 
alınarak, kamu ve özel sektör arasında finansal bir işbirliği olmalıdır. Şekil 10, REC Türkiye 
tarafından 2011 yılında tamamlanan AB AEEE Direktifi DEA çalışması kapsamında, evsel 
AEEE yönetiminin finansmanının paydaşlar arasındaki dağılımını şematize etmektedir. Bu 
şema, üreticilerin belediyelere yürüttükleri toplama faaliyetleri için belli bir katkı sunmasını 
öngörmektedir.

13 Yönetmeliğe göre, üreticiler, başta AEEE’lerin toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri dönüşümü ve geri kazanımı aşamaları 
olmak üzere oluşacak maliyetleri teminat altına almak üzere piyasaya sürecekleri ürünler için teminat vermekle yükümlüdürler. 
Teminat ve YK’lara ilişkin esaslar ÇŞB tarafından düzenlenir
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Belediyelerin de maddi ya da ayni olarak bu yatırımların belli ölçüde paylaşılması konusunda 
önemli rolü bulunmaktadır. Birçok AB ülkesinde uygulamada üreticiler belediyelere destek 
vermektedir. Bu destekler, Atık Getirme Merkezinden transfer edilen konteynerler ve ton 
üzerinden yapılmaktadır. Örneğin İtalya’da, ton başına 13 Avro destek verilmektedir. 
Şunun bilinmesi önemli bir noktadır, belediyeler tarafından yapılacak AEEE toplama 
maliyetlerinin tamamının üreticiler tarafından karşılanması mümkün değildir. Belediyeler 
toplama maliyetleri için öz kaynaklarından da bütçe ayırmalıdır.

AEEE yönetimi gibi çevresel yatırımlar amacıyla belediyelerin kullanabileceği çeşitli 
finansman kaynakları bulunmaktadır. Bunları temelde ikiye ayırmak mümkündür; Bankalar/
Finansal Kurumlar ve Çok Taraflı Kurumlar. Dünya Bankası (WB), Uluslararası Finans Kuruluşu 
(IFC), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Asya Kalkınma 
Bankası (ADB) gibi çok taraflı kurumlar, ticari bankalar, yatırım bankaları ve yatırım fonları; 
çeşitli ekonomik fizibilite, çevresel/sosyal etki analizleri ve gerekli olması durumunda 
diğer bazı ek koşulların yerine getirilmesi şartıyla yerel yönetimlere çeşitli kredi ve hibeler 
sağlamaktadır. Avrupa Birliği’nin katılım öncesi mali yardım aracı (IPA) kapsamındaki 
çağrılar da takip edilerek AEEE yönetimiyle ilgili fon sağlanabilir. Ayrıca TÜBİTAK, Kalkınma 
Ajansları vs. gibi ulusal kurum ve kuruluşlar tarafından da belediyelerin faydalanabileceği 
fonlar mevcuttur. Zikredilen bu kaynaklar yatırım maliyetleri için kullanılabilir. Operasyonel 
maliyetlerin yine belediye bütçesinden ve kısmen de üreticilerden karşılanması gerekecektir.

Şekil 10  │ Evsel AEEE Yönetiminin Finansmanı (REC, 2012)
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3. BELEDİYELERİN DİĞER PAYDAŞLAR İLE İLİŞKİLERİ  

Yönetmelik gereğince büyükşehir belediyeleri, belediyeler14 
tarafından yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak ve 
bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerine katkı sağlamakla yükümlüdür. 
Belediyeler ise e-atık yönetim planı hazırlanması, ÇŞB’ye sunulması 
ve AEEE’lerin toplamasıyla ilgili altyapı hizmetlerinin ve paydaşlar 
arasında işbirliğinin sağlanması ile sorumludur. Belediyelerin paydaşlar 
ile ilişkileri, e-atıklarla ilgili yürütülecek olan resmi işlemler ve yapılacak 
çalışmaların koordinasyonunun sağlıklı bir şekilde yürümesi açısından 
önemlidir.

3.1 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı / İl Müdürlükleri
AEEE’lerin yönetimi için; belediyeler, işletmeler, YK’lar, üreticiler vb. kuruluşlar arasında 
koordinasyonu sağlayan; getirme merkezleri, geri dönüşüm ve geri kazanım tesisleri 
tarafından hazırlanan belgeleri inceleyen ve denetleyen kurumdur.

Belediyeler, AEEE’lerin kaynağında ayrı toplanması için koordinasyonu sağlamakla ve 
AEEE’lerin toplanması için atık getirme merkezi kurmakla yükümlüdür. Yönetmeliğe göre, 
bunu sağlayabilmesi için AEEE Yönetim Planı hazırlayarak ÇŞB’ye sunması gerekmektedir. 
ÇŞB ise belediyelerin hazırladığı bu yönetim planının uygunluğunu değerlendirerek 
onaylamakla görevlidir. Aynı zamanda, gerekli denetim ve izlemeleri yapmaktan da ÇŞB 
sorumludur. 

ÇŞB gerekli gördüğü durumlarda kendi yetkilerinin bazılarını Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüklerine aktarabilmektedir. Bu durum dışında da, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri 
AEEE taşıma araçlarına taşıma lisansı vermekle ve faaliyetlerini denetlemekle, gerekli 
durumlarda lisansı iptal etmekle ve/veya yenilemekle görevlidir.

3.2 Yetkilendirilmiş Kuruluşlar (YK) ve Koordinasyon Merkezi
Üreticilerin yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek için oluşturdukları ve ÇŞB 
tarafından yetkilendirilmiş olan ve kar amacı gütmeyen kuruluşlardır. YK’lar, yönetmelikte 
belirtilen toplama, geri kazanım/geri dönüşüm hedeflerini sağlamak amacıyla atık yönetim 
planı hazırlayıp ÇŞB’ye sunmakla,  temsil ettiği üreticiler adına belediyeler ve geçici 
faaliyet belgeli/çevre izin ve lisanslı işleme tesisleri ile işbirliği yapmakla, bu çerçevede 
yürütülen faaliyetleri izlemekle, sözleşme yaptığı belediyelerde getirme merkezlerinde 
toplanan AEEE’leri geri kazanımını sağlamak üzere tamamını geri almakla veya aldırmakla 
yükümlüdürler. 

14 Büyükşehir ilçe belediyeleri, il belediyeleri, ilçe belediyeleri



46 ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN 
KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

YK’lar ayrıca AEEE yönetimiyle ilgili Bakanlığa raporlama yapmakla, getirme merkezlerine 
ilgili ürün gruplarına uygun toplama konteynerleri sağlamakla ve temsil ettikleri üreticiler 
adına AEEE yönetimi ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme kampanyaları düzenlemek ve 
gerekli görsel ve yazılı dokümanları temin etmekle yükümlüdürler. Eğitim ve bilgilendirme 
yükümlülüklerini münferit olarak yerine getirebilecekleri gibi, belediyelerle iş birliği içinde de 
faaliyette bulunabilirler. 

Türkiye’de mevcut durumda ÇŞB’den yetki almış 3 YK bulunmaktadır: 

AGİD - Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği
Kuruluş Yılı: 1997
Genel Müdürlük Yeri: İstanbul
Atık Kolları: Aydınlatma Ekipmanları, Küçük Ev Eşyaları, Elektrikli ve 
Elektronik Aletler, Oyuncaklar, Eğlence ve Spor Ekipmanları, İzleme 
ve Kontrol Aletleri

İletişim Bilgileri
Adres: Okçumusa Cad. Tezgül İşhanı No:2 Kat:7 Karaköy / İstanbul
Telefon: (0212) 238 65 12 Faks: (0212) 238 65 13
E-posta: agid@agid.org.tr Web: www.agid.org.tr

ELDAY - Elektrik ve Elektronik Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Derneği
Kuruluş Yılı: 2014
Genel Müdürlük Yeri: İstanbul
Atık Kolları: Buzdolabı, Soğutucular, İklimlendirme Cihazları, Büyük 
Beyaz Eşyalar, Otomatlar, Televizyon ve Monitörler

İletişim Bilgileri
Adres: Kavacık Mahallesi Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak
Talia Plaza No.14 D.9 34810 Kavacık Beykoz / İstanbul
Telefon: (0216) 693 16 22-28 Faks: (0216) 693 16 29
E-mail: info@elday.org Web: www.elday.org

TÜBİSAD - Türkiye Bilişim Sanayicileri ve İşadamları Derneği
Kuruluş Yılı: 1979
Genel Müdürlük Yeri: İstanbul
Atık Kolları: Tüketici Ekipmanları, Bilişim ve Telekomünikasyon 
Ekipmanları, Televizyon ve Monitörler 

İletişim Bilgileri
İstanbul Merkez: Selahattin Pınar Caddesi Cemal Sahir Sokak Polat İş 
Merkezi No: 29 Kat: 4-5 D: 47, 34387 Mecidiyeköy / İstanbul
Telefon: (0212) 275 5252 Faks: (0212) 273 2999
E-posta: tubisad@tubisad.org.tr Web: www.tubisad.org.tr
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Belediyelerin AEEE konusunda çalışan YK’ları takip etmesi ve çalışma konularını bilmesi 
önemlidir. Bahsedildiği üzere 6 ana AEEE kolu bulunmaktadır. YK’ların bu kolların tamamında 
faaliyet göstermeleri mümkün olduğu gibi, sınırlı sayıda kolda da faaliyet göstermesi 
mümkündür. Mevcut durumda ELDAY 1. Grup: Buzdolabı/ Soğutucular/İklimlendirme 
cihazları, 2.Grup: Büyük beyaz eşyalar (1.Grupta belirtilenler hariç) ve otomatlar, 3.Grup: 
Televizyon ve monitörler; TÜBİSAD 3.Grup: Televizyon ve monitörler ve 4.Grup: Bilişim ve 
telekomünikasyon ve tüketici ekipmanları ve AGİD 5.Grup: Aydınlatma ekipmanları" ve 
"6.Grup:Küçük ev aletleri" alanlarında çalışmaktadır. YK’ların yetki aldıkları bu gruplar 
değişebileceği için belediye tarafından takip edilmelidir.
Koordinasyon merkezi, YK’ların özellikle atığa erişimlerini düzenlemektedir. Bu sayede, 
YK’lara çalışmak istemedikleri belediyeler ile de çalışma zorunluluğu getirilmekte, bu 
sayede ülkenin tamamından atık toplanması sağlanmaktadır. Avrupa ülkelerinde bu 
merkezler standart fiyat belirlemeleri de yapabilmektedir. Bu şekilde belediyelere ton 
başına verilecek destekler tartışma yaratmayacak şekilde uygulanmaktadır. Ülkemizde 
Koordinasyon Merkezi henüz kurulmamıştır. 

3.3 EEE Üreticileri
Ayrı toplama süreçlerinde en büyük sorumluluk EEE Üreticilere düşmektedir. Üreticiler, 
belediyeler tarafında kurulacak ve tüketicilerin AEEE’leri ücretsiz olarak bırakabilecekleri 
toplama merkezlerinden (Atık Getirme Merkezi) bu atıkların taşınması, geri kazanımı 
veya bertarafının finansal yükünü, “üretici sorumluluğu” ilkesine referansla üstlenmek ve 
AEEE’lerin bilinçsiz işlem görmesinin, kayıt dışı ihracat ve ithalatının ve bertarafının önlenmesi 
için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Yönetmeliğe göre, e-atıkların toplanması, geri dönüşümü ve geri kazandırma işlemlerinden 
üreticiler sorumlu tutulmaktadır. Üreticilere verilen görevler, ÇŞB tarafından yetkilendirilen 
kuruluşlar aracılığı ile gerçekleştirilebilmektedir.

AEEE Yönetmeliği’ne göre üreticiler, “belediyeler ve dağıtıcılar tarafından toplanan 
evsel AEEE’lerin; atık getirme merkezlerinden veya dağıtıcılardan başlamak üzere nakliye 
maliyetlerini karşılamakla, 14. maddede belirtilen teknik özellikleri sağlayan tesislerde 
işlenmesini sağlamakla, işleme imkânının bulunmaması durumunda bertarafı için bir sistem 
kurmak ve maliyetleri karşılamakla, evsel olmayan AEEE’lerin toplanması, işlenmesi ve 
bertaraf edilmesi amacıyla bir sistem kurmakla ve belediyelerin yetki alanı dışında evsel 
AEEE’lerin toplanması için il özel idareleri ile yapılacak ortak çalışmaları desteklemekle” 
yükümlüdürler. Yönetmelikte belirtilen toplama hedefleri atık kolları üzerinden tanımlanmıştır.

Yönetmelikte üreticiler;

 Kendi markasıyla elektrikli ve elektronik eşya üreten ve satan,

 Kendi markasıyla başka tedarikçiler tarafından üretilen elektrikli ve elektronik eşyaları 
satan,

 Ticari amaçlarla elektrikli ve elektronik eşya ithal eden gerçek ve tüzel kişileri olarak 
tanımlanmaktadır.
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Ayrıca üreticiler, belediyelerle birlikte veya tek olarak eğitim ve bilinçlendirme kampanyaları 
düzenlemekle ve bu etkinliklerde kullanılacak yazılı görsel dokümanları sağlamakla 
görevlidirler. Bu yükümlülüklerini YK çatısı altında ya da münferit olarak getirme haklarına 
sahiptirler. 

3.4 AEEE İşleme Tesisleri
Yönetmeliğe göre işleme tesisi, işleme tanımı15 kapsamında yer alan arındırma, söküm, 
parçalama, parçalama sonrası oluşan atıkların geri kazanımı faaliyetlerinden asgari üç 
faaliyeti gerçekleştiren tesisler olarak tanımlanmaktadır. İşleme tesisleri;

 AEEE’lerin yönetmelikte belirtilen geri dönüşüm ve geri kazanımının sağlanması için 
uygun yöntem ve teknolojileri kullanmakla, 

 Aktarma merkezleri aracılığıyla AEEE’lerin toplanmasını sağlamakla,

 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 ÇŞB’ye göndermekle 
görevlidir. 

Ayrıca, işleme tesislerinin faaliyetleri için ÇŞB’den çevre izin ve lisansı alması gerekmektedir. 

Ülkemizde 2015 yılı itibariyle 70 adet işleme tesisi bulunmaktadır (bkz. Harita 5). ÇŞB 
tarafından lisanslandırılmış AEEE işleme tesislerine ilişkin tüm bilgilere http://izinlisans.cevre.
gov.tr/Sorgular/YazilimNetIzinLisansSorgula.aspx adresli “İzin ve Lisans Sahibi Tesisler Veri 
Tabanı”ndan ulaşılabilmektedir. Bu adresten lisanslı tesislerin iletişim bilgileri, izin/lisans 
konuları, atık kodları, izin/lisans düzenleme tarihi, izin/lisans geçerlilik tarihi gibi bilgilere 
erişmek mümkündür.

İşleme tesislerinin, bulundukları belediyelerle gerekli iş yeri ruhsat ve izinlerinin alınması gibi 
direk bir ilişkisi bulunması haricinde belediyenin getirme merkezinde toplanan atıkların 
aktarma istasyonları aracılığıyla ya da direk olarak işleme tesislerine aktarılması yönünden 
de ilişkisi vardır. Bu nedenle, işleme tesisinin AEEE’leri aldığı getirme merkeziyle koordineli 
olarak faaliyet göstermesi gerekmektedir. 

Bu koordinasyon görevini, kurulması durumunda yönetmelikte belirtilen “koordinasyon 
merkezi” üstlenecektir. 

3.5 Tüketiciler
EEE kullanarak e-atığın ortaya çıkmasına neden olan kurum ve kişilerdir. Tüketiciler, AEEE’leri 
üreticilerin ve belediyelerin belirledikleri esaslara göre diğer evsel atıklardan ayrı olarak 
biriktirmekle ve AEEE’lerini dağıtıcıların, belediyelerin, üreticilerin veya işleme tesislerinin 
oluşturdukları toplama yerlerine/getirme merkezlerine götürmekle veya götürülmesini 
sağlamakla ve kayıt dışı toplama yapanlara vermemekle yükümlüdür.

Belediyelerin ise; tüketicileri, belediyenin AEEE yönetim planı konusunda bilgilendirmesi 

15 İşleme: 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 işlemlerdir.
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ve üreticiler ve YK’larla birlikte EEE’lerde bulunan tehlikeli maddelerin çevre ve insan 
sağlığı üzerine olumsuz etkileri gibi konularda bilinçlendirme faaliyetleri düzenlemesi 
gerekmektedir. 

3.6 Belediyeler Arası İlişkiler
AEEE’lerin kaynağında ayrı toplanmasından 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir 
Belediyesi Kanununun 7’nci maddesi kapsamında, Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde 
İlçe Belediyeleri, diğer illerimizde ise 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 
15’inci maddesi kapsamında ise belediyeler sorumludur.

Büyükşehir Belediyeleri İlçe Belediyeleri tarafından yürütülen çalışmalarda koordinasyonu 
sağlamakla yükümlüdür.

Türkiye’nin farklı şehirlerinde yer alan belediyelerin e-atıklarının fiziksel yönetimi yönünden 
operasyonel anlamda ortak faaliyet yürütmeleri çoğu durumda gerçekçi değildir. Bazı 
durumlarda, birbirlerine yakın yerleşimlerdeki belediyelerin katı atık birlikleri vasıtasıyla 
ortak faaliyet yürütmeleri mümkündür. Ortak faaliyet yürütmeden önce muhakkak mali 
fizibilitesi yapılmalıdır. Bu belediyeler arasında aynı uygulamaları kullanmak yerine deneyim 
paylaşımı yapılması belediyenin e-atık yönetimindeki başarısında daha etkili olabilir. Bu 
noktada Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve bölgesel belediye birliklerine (örn. Marmara 
Belediyeler Birliği (MBB)) önemli görev düşmektedir. Ayrıca yönetmelikte adı geçen 
“koordinasyon merkezinin” kurulması da AEEE yönetiminin Türkiye genelinde bütüncül bir 
yaklaşımla sürdürülebilmesi açısından önemlidir. 
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4. İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ 

4.1 Avrupa Birliği Ülkelerinden İyi Uygulama Örnekleri
AB AEEE Direktifi, “üretici sorumluluk prensibine” dayanmaktadır ve üreticilerin ilgili 
paydaşlarla kurması gereken iş birliğinin ana çerçevesini çizmektedir.  Üreticiler, piyasaya 
sürdükleri EEE miktarına göre belirlenen oranlarda oluşan AEEE’leri toplamakla, geri 
dönüşüme yönlendirmekle ve/veya bertaraf etmekle yükümlüdürler. Üreticiler ayrıca, kamu 
kurum ve kuruluşları ve belediyeler ile iş birliği yaparak, YK’ların da desteği ile farkındalık 
yaratma ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmek ve finanse etmekle de yükümlüdürler. 
Almanya, Danimarka ve Romanya örneklerinde görüldüğü gibi belediyeler, e-atıkların 
toplanması ve işlenmesi süreçlerini ve farkındalık yaratma eğitim ve çalışmalarını finansal 
olarak destekleyebilirler. Bazı üye ülkelerde belediyeler, hem evsel AEEE’lerin toplanması 
(belediye atık getirme merkezleri aracılığı ile) hem de koordinasyon ve iş birliğinin sağlanması 
ile görevlendirirken, bazı üye ülkelerde ise herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir 
(bkz. Ek 6). Belediyeler evsel AEEE’lere, tüketicilerin atıklarını biriktirme noktaları/getirme 
merkezine bırakmaları ya da kapıdan kapıya toplama ile ulaşmaktadır. Belediye getirme 
merkezlerinde biriken e-atıklar, işleme tesislerine teslim edilmektedir. 

AEEE yönetiminde belediyelerin sorumlulukları ve diğer paydaşlar ile kurdukları iş birlikleri, 
“iyi uygulama örnekleri” kapsamında İsveç, Slovenya ve Finlandiya pratikleri üzerinden 
incelenmiştir. 

İsveç- E-Atık Yönetiminde Elretur Sistemi ve Paydaşlar Arası İş Birliği
İsveç’te AEEE’lerin yönetiminde belediyeler önemli bir konuma sahiptir. Her bir belediye 
atık yönetim planı hazırlamakla yükümlüdür ve bu planlar AB direktifleri ile paralel olarak, 
önleme, yeniden kullanım, geri dönüşüm, farklı kullanımlar (enerji amaçlı kullanımlar) ve 
bertaraf olmak üzere tüm AEEE yönetim süreçlerini içermektedir. İsveç Çevre Kanunu’nda 
(The Swedish Environmental Code) belirtildiği üzere kamu otoriteleri ve belediyeler, 
üreticilerin AEEE yönetim süreçleri ile ilgili çalışmalarını denetlemekte ve yeri geldiğinde 
toplama, geri dönüşüm ve geri kazanım hedeflerine ulaşılabilmesi, çevre ve insan 
sağlığının korunması için yeni kurallar koyabilmektedir. Çevre Kanunu’na göre denetim 
ve kural koyma haklarının dışında belediyeler, asıl olarak evsel AEEE’lerin toplanmasından 
sorumlu tutulmaktadırlar.  İsveç AEEE yönetiminde fiziksel ve finansal sorumluluklar büyük 
oranda üreticilere verilmiştir; ancak 2008 yılında yapılan düzenlemelerle belediyelerin de 
sürece dahil olmasıyla birlikte, üreticilerin finansal yükü hafiflemiştir (ISW, 2014). 2008 yılında, 
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İsveç’te ulusal düzeyde AEEE’lerin toplanması ve geri dönüşümünden sorumlu olan El-
Kretsen (kar amacı gütmeyen hizmet girişimi) ile belediyeler arasında iş birliği kurulmuştur. 
İş birliği kapsamında belediyeler, AEEE’lerin evlerden toplama sürecini yürütmekle ve 
bilgilendirme dâhil ortaya çıkan maliyetleri karşılamakla görevlendirilirken; El-Kretsen’in ise 
atıkların taşınması, geri dönüşümü ve geri kazanımı süreçlerindeki sorumlulukları artırılmıştır. 
El-Kretsen’in İsveç genelinde 290 belediye ile iş birliği vardır.

El-Kretsen tarafından kullanılan ve İsveç’teki tek ulusal atık toplama sistemi olan 
“Elretur” sistemi ile kamu otoriteleri ve belediyeler arasında atık yönetimi koordinasyonu 
sağlanmaktadır. Elretur sistemi ile hane halkları e-atıklarını diğer atıklarla birlikte belediye 
toplama merkezlerine ücretsiz olarak bırakma hakkına sahip olurken, üreticiler de düşük 
maliyetler karşılığında kamu tesislerini, alt yapı ve kaynaklarını kullanma şansına sahip 
olmaktadır (ISW, 2014). Belediyeler, hane halkını AEEE’lerini diğer atıklardan ayrı toplamaları 
konusunda bilgilendirmek ve atık yönetimi bilincini oluşturmak için çalışmalarını yürütürken; 
üreticiler, yerel koşullara uygun herkes tarafından erişilebilir ve düşük maliyetli yeni toplama 
sistemleri yaratabilmek için belediyelerle beraber çalışmaktadırlar. Belediyeler, üreticiler 
ve El-Kretsen arasındaki yönetsel ve finansal iş bölümü ve iş birliği, İsveç’in AEEE yönetiminin 
diğer ülkelere kıyasla oldukça başarılı olmasının en temel sebeplerinden biridir. Mevcut 
durumda İsveç’te, belediyelere ait 630 adet atık toplama tesisi bulunmaktadır ve tesislere 
ek olarak El-Kretsen tarafından sokaklarda yerleştirilen ve aydınlatma gereçleri gibi küçük 
AEEE’leri toplayan konteynerler ile toplama sürecine katkı sağlanmaktadır. Sadece El-
Kretsen konteynerleri ile toplanan ampul sayısı 2012 yılında 2011’e göre 2,6 milyon artmıştır 
(ISW, 2014).

Söz konusu iş birliğinin en başarılı örneği Gävle, Sandviken, Hofors, Ockelbo ve Älvkarleby 
belediyelerinin yetkili atık yönetimi girişimiyle hayata geçirilmiştir. Belediyelerin hizmet 
verdikleri yerleşim birimlerinde 13 adet e-atık toplama alanı bulunmaktadır ve hane halkları 
diledikleri zaman atıklarını bu alana bırakabilmektedirler. 
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Bunun yanı sıra, elektronik atıklarını toplama alanlarına getiremeyen hane halkları için 
belediyeler, yaklaşık 5 yıl önce “özel kamyon ve araçlarla” e-atık toplama çalışmalarını 
başlatmıştır. Özel araçlar, belediyeler tarafından önceden belirlenen bir rota üzerinde 
belirli noktalarda yaklaşık 2 saat bekleyerek hane halklarının e-atıklarını toplamaktadır. Bu 
sayede hane halkları toplama sürecine doğrudan katılmaya teşvik edilmekte ve yetkili 
kişilerce atık toplamanın önemine dair bilgilendirilmektedir. Belediyeler, bu hizmetlerle 
yetinmeyip, AEEE yönetimini en üst seviyeye çıkarabilmek için yeni yöntemler üzerinde 
çalışmaktadırlar. Bu çabaların en güncel örneklerinden biri de belediyeler, EEE’lerin 
ticaretinin ve dağıtımının yapıldığı işletmeler ve atık toplama konusunda YK’lar arasında 
yapılan iş birliğidir. Belediyeler ve YK’lar farkındalık yaratma ve bilinçlendirme kampanyaları 
üzerine çalışmalarını yoğunlaştırmış, işletmeler ise işletmenin merkez noktalarına küçük 
ebatlardaki ampul, batarya gibi atıklar için toplama kutuları koyarak toplama sürecine 
katkı sağlamışlardır. 28 ayrı noktaya yerleştirilen kutular, 4 veya 6 haftada bir boşaltılmakta 
ve işletmeler her bir boşalan kutu için yaklaşık 20 Avro gibi bir ücret ödemektedirler. 2013 
yılında, söz konusu uygulama ile 1043 kg küçük elektrikli eşyalar, 1018 kg ampul ve 1614 
kg batarya toplanmıştır. 2015 yılında ise sayısı 50’yi bulan toplama kutuları/konteynerleri, 
belediyeler tarafından satın alınmış ve kentin çeşitli noktalarına yerleştirilmiştir (bkz. Resim 8).

Resim 7  │  Gävle Belediyesi ve Çevresindeki E-Atık Toplama Alanları ve Geri Dönüşüm Tesislerinin 
    Mekânsal Dağılımı (ISW, 2014)
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Kentin kamusal ve özel alanlarına belirli bir rota ve düzen oluşturacak şekilde yerleştirilen 
toplama konteyner ve kutuları, belediyelerin ve YK’ların etkin medya çalışmaları (yerel 
gazete ve dergilerde ilan ve makaleler, el broşürleri vb.) ile hane halklarına tanıtılmış ve 
hanelerin toplama sürecine katılması sağlanmıştır. 2014 yılında YK tarafından yapılan hane 
halkı anketine göre, bireylerin %98,6’sı e-atıklarını nereye atmaları/göndermeleri gerektiğini 
bilmekte ve bireylerin neredeyse %100’ü atıklarını doğru yere bırakırken herhangi bir 
problemle karşılaşmadıklarını belirtmişlerdir. E-atık yönetimi konusunda farkındalık yaratma 
ve bilinçlendirme süreçlerini başarıyla sürdüren İsveç, AEEE’lerin yönetimi konusunda yeni 
bir adım atma hazırlığındadır. Giderek artan atık bilincine güvenerek, hane halklarının 
kendi e-atıklarını bertaraf edebilecekleri “mikro geri dönüşüm merkezleri” kurmayı 
hedeflemektedir.

Resim 8  │  Aydınlatma Cihazları ve Küçük AEEE’ler için Toplama Kutuları (ISW, 2014)

Slovenya- E-Atık Yönetiminde “Değişim Elçileri” olarak Öğrenciler
Slovenya’daki AEEE yönetimi sürecinin en önemli paydaşlarından biri olan belediyeler, 
farkındalık yaratma ve atıkların ayrı toplanmasına yönelik bilinçlendirme çalışmalarına 
ağırlık vermektedir. Belediyelerin çalışmalarının hedef kitlesini, okul çağındaki çocuklar ile 
hane halkları oluşturmaktadır. Belediyelerin girişimi ile 200 ilkokul ve ortaokulda yürütülecek 
çalışmalarda (ödüllü yarışmalar, projeler, bilgilendirme eğitimleri vb.) yaklaşık olarak 
90.000 çocuk ve 15.000 öğretmenin eğitilmesi sağlanarak, 500.000 hane halkına ulaşılması 
hedeflenmiştir (ZEOS, 2011). Hane halklarına ulaşma sürecinde okul çağındaki çocuklar, 
öğrendikleri bilgiler doğrultusunda ailelerini yönlendiren ve tüketim alışkanlıklarını etkileyen 
“değişim elçileri” olarak nitelendirilmekte ve belediye girişimlerinin temelini oluşturmaktadır. 
Belediyenin farkındalık yaratma çalışmaları; “AEEE’ler ve içerdikleri zararlı bileşenler”, 
“AEEE’lerin bilinçsiz ve kontrolsüz bertarafının çevre ve insan sağlığına olan olumsuz etkileri”, 
“AEEE’lerin ekonomik ve ekolojik değerleri gözetilerek etkili bir şekilde geri dönüşümü”, 
“AEEE’lerin ayrı toplanmasının önemi” konu başlıkları altında kurgulanmıştır.



NEDEN AEEE YÖNETİMİ? BELEDİYELER VE AEEE BELEDİYELERİN DİĞER 
PAYDAŞLAR İLE İLİŞKİLERİ

İYİ UYGULAMA 
ÖRNEKLERİ

EKLER

ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN 
KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 57

AB desteği 2010 yılında ile gerçekleştirilen proje kapsamında; broşürler ve afişler ile 
görsel olarak desteklenen eğitim ve farkındalık yaratma sürecinin bir parçası olarak “24 
saat açık kapı” etkinlikleri düzenlenmiştir. Bu etkinliklerde, EEE üreticileri ve dağıtıcıları, 
e-atıkları toplamakta ve etkinliğe katılan hane halklarını AEEE yönetimi süreci hakkında 
bilgilendirmektedir. Proje kapsamında kullanılan ve dekorasyonu AEEE’lerin etkili yönetimine 
yönelik bilgilendirici görsellerle donatılmış bir mobil araç olan “E-Transformer”, 218 okul ile 
89 farklı belediyeyi ziyaret etmiş ve özel etkinlikler kapsamında kentlerin çeşitli noktalarında 
özellikle okul çağındaki çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşmıştır (bkz. Resim 9).  E-Transformer 
uygulaması daha sonra uluslararası bir başarı kazanmış ve ilk olarak Romanya’da ECOTIC 
Projesi kapsamında tekrar edilmiştir.

Resim 9  │  E-Atık Bilgilendirme Tırı ve Ziyaret Ettiği Noktalar (ZEOS, 2011)

Slovenya’daki proje kapsamında, 1000 tondan fazla AEEE toplanmış ve uygun yöntemlerle 
geri dönüştürülmüş veya bertaraf edilmiştir. Okullarda yürütülen kampanya ile küçük 
AEEE’lerin (cep telefonu, bataryalar, lamba ve ampul) ayrı toplanmasına katkı sağlanmış 
ve projenin çıkış noktası olan “Slovenya’daki yıllık AEEE toplama oranını 10% artırmak” 
hedefine 2. yılın sonunda ulaşılmış ve AEEE toplama oranı 11,7% oranında artırılmıştır (ZEOS, 
2011).



58 ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN 
KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

Finlandiya- Cep Telefonu Fırlatma Dünya Şampiyonası
Finlandiya, ömrünü tamamlamış ya da tamamlamadan bilinçsiz ve kontrolsüz bir şekilde 
göllere atılan veya bertaraf edilen cep telefonlarının ve bataryalarının uygun yöntemlerle 
toplanması ve geri dönüştürülmesi için 2000 yılında dünya çapında büyük ilgi uyandıran 
“Cep Telefonu Fırlatma Dünya Şampiyonası”nı başlatmıştır (Telegraph, 2012). Şampiyona, 
Sääminki Belediyesi (Savonlinna Kenti) ev sahipliğinde, uluslararası bir firma olan 
Fennolingua girişimi ile başlamış olup; geri dönüşüm tesislerinin de desteği ile 2000 yılından 
itibaren başarıyla gerçekleştirilmeye devam etmektedir. Şampiyonda çeşitli ülkelerden 
katılan yarışmacılar 220 ile 400 gram aralığındaki bir cep telefonunu (model ve marka fark 
etmeksizin) en uzağa atmaya çalışmaktadırlar. Dereceye girenler, yeni bir cep telefonu ile 
ödüllendirilirken, eski telefonlar yerel geri dönüşüm tesislerine gönderilmektedir. Şampiyona 
ile hem AEEE’lerin toplanması ve geri dönüşümü hakkında farkındalık yaratma çalışmalarına 
katkı verilmekte, hem de toplanan e-atıkların uygun yöntemlerle geri dönüştürülmesi ya da 
bertarafı sağlanmaktadır. Geleneksel atış, serbest stil, takım atışı ve çocuk olmak üzere 4 
kategoride gerçekleştirilen şampiyona zaman içinde Avrupa genelinde yaygınlaşmış ve 
ulusal şampiyonlara dönüşmüştür. Norveç ve Almanya’daki ulusal yarışmaların kazananları, 
Finlandiya’daki Dünya Şampiyonası’na gelme hakkı elde etmektedir. Ulusal şampiyonaların 
yanı sıra okul ve üniversite çapında cep telefonu fırlatma yarışları yaygınlaşmakta ve 
AEEE’lere yönelik bilinç artırma çalışmalarını eğlenceli hale getirmektedir.

Resim 10  │  Cep Telefonu Fırlatma Dünya Şampiyonası ve Toplanan Atık Cep Telefonları
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Resim 11  │  Kadıköy Belediyesi  
                      AEEE Yönetim ve  
                Ayrıştırma Merkezi

4.2 Türkiye’den İyi Uygulama Örnekleri
Ülkemizde, çeşitli belediyelerin ve çevre alanında faaliyet gösteren sivil toplum 
kuruluşlarının, AEEE yönetimi konusunda bilinçlendirme ve farkındalık yaratmaya yönelik 
çeşitli faaliyetleri bulunmaktadır. Gerçekleştirilen uygulamalar ile halkın AEEE yönetimi ile 
ilgili bilgi kapasitesinin artırılması ve gerçekleştirilen toplama faaliyetlerine katılım sağlaması 
ile AEEE yönetimi ile ilgili hedeflere ulaşılması amaçlanmaktadır.

Kadıköy Belediyesi
İstanbul’un Kadıköy Belediyesi, 2008 yılında, elektronik atıkların 
çevreye zararsız bir şekilde toplanması ve geri dönüşümünün 
sağlanması için “Avrupa Birliği Şehir ve Belediyeler Hibe Programı” 
kapsamında desteklenen ve İsveç Torsby Belediyesi ortaklığı 
ile gerçekleşen “Elektrikli Elektronik Atıkların Kontrolü Yönetimi 
Projesi”ni başlatmıştır. Bu proje ile kamu bilincini arttırmak, 
AEEE’nin çevre ve insan sağlığına etkileri ve ayrı toplanmasının 
önemine yönelik farkındalık yaratmak, AEEE’lerin azaltılarak ya 
da uygun koşullarda bertaraf edilerek sürdürülebilir bir çevre 
ve ekonomiye katkı sağlamak gibi temel hedeflere yönelik 
etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, belediye tarafından 
atık toplama aracı alınmış, ilçenin çeşitli noktalarına (10 adet) 
atık toplama kutuları ve konteynerler yerleştirilmiş, kamuyu 
bilgilendirici duyurular yapılmış, ev ve iş yerlerinden gelen talepler 
doğrultusunda ücretsiz olarak AEEE’ler toplanmış ve yeniden 
kullanılabilir hale getirilebilen EEE’ler de “Anadolu’ya Yardım 
Kampanyası” ile çeşitli okullara gönderilmiştir. Proje kapsamında 
Kadıköy Belediyesi 2008-2010 yılları arasında 228.358 adet AEEE 
kategorisine giren atık toplamış ve 673 adet bilgisayarı yeniden 
kullanıma uygun hale getirmiştir (Kadıköy, 2013a).

Kadıköy Belediyesi, AEEE Yönetmeliği’nde belediyelere verilen 
görev ve sorumlulukları ilk yerine getiren belediyelerden biri 
olmuştur. Kadıköy Belediyesi, yönetmeliğe uygun olarak, 
e-atıkların kontrollü ve sağlıklı bir toplama sistemi ile ev ve iş 
yerlerinden toplanıp taşınabilmesi için “AEEE Yönetim ve Ayrıştırma 
Merkezi” kurmuş ve AEEE yönetim planı hazırlamıştır. AEEE yönetim 
planının uygulamaya geçmesi ve belirtilen hedefler doğrultusunda vatandaşların sürece 
katılabilmesi için ilçede bulunan üniversiteler ile iş birliği yapılarak bilgilendirme çalışmaları 
yapılmaktadır.

Ayrıca, Kadıköy Belediyesi tarafından ilçe sınırları içerisinde bulunan ilk ve ortaokullarda 
AEEE toplama, elektronik atıkların ne şekilde bertaraf edildiği hakkında farkındalık yaratma 
ve bu konuda toplumu bilinçlendirme amacıyla 1 Aralık 2013 ve 9 Mayıs 2014 "Ödüllü Atık 
Elektrikli ve Elektronik Eşya (AEEE) Toplama Yarışması" düzenlenmiştir. Bu yarışmanın temel 
hedefi, AEEE’leri düzenli ve doğru şekilde toplayarak, çevreye zarar vermeyecek şekilde 
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bertaraf etmek, böylelikle hem gelecekte daha temiz ve yaşanabilir bir çevreye kavuşmak 
hem de çocuklara çevre bilincini aşılamak olmuştur (Kadıköy, 2013b).

Resim 12  │  Kadıköy Belediyesi AEEE Bilinçlendirme Faaliyetleri

Resim 13  │  Kocaeli İlinde Kurulan Türkiye’nin İlk AEEE İşleme Tesisleri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi AEEE’lerin toplanmasındaki öncü belediyelerden biridir. İldeki 
yoğun sanayileşme, oluşan AEEE miktarını doğrudan etkilemektedir. Bu durum, Türkiye’nin 
ilk AEEE işleme tesislerinin bu şehirde kurulmasında önemli rol oynamıştır. Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi 2008 yılında başlattığı çalışmalar ile toplanan elektronik atıkların ilgili lisanslı 
tesislere gönderilerek ayrıştırılıp tekrar hammaddeye dönüşmesini sağlamıştır. Bu şekilde 5 
yılda 96 ton e-atığın geri dönüşümü sağlanmıştır (Kocaeli, 2016).

Türkiye’nin ilk belediye atık getirme merkezi de bu ilimizde kurulmuştur.
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Konak Belediyesi 
İzmir’in Konak Belediyesi, AEEE’lerin geri dönüşüme kazandırılması konusunda kampanya 
başlatmıştır. Kampanya kısa sürede yoğun ilgi görmüş, içerdiği ağır metaller nedeniyle 
doğaya atıldığında ciddi boyutlarda çevre kirliliğine neden olan, kullanım ömrü tamamlanmış 
EEE’ler, vatandaşlar tarafından çöpe atılmadan geri dönüşüme kazandırılması amacıyla 
belediye personeline teslim edilmeye başlanmıştır. Evinde veya iş yerindeki her türlü AEEE 
bulunan vatandaşlar, Konak Belediyesi’nin Çevre ve Koruma Müdürlüğünü arayarak 
ellerindeki e-atıkların bulunduğu yerden alınmasını sağlamıştır. 

Resim 14  │  Konak Belediyesi E-Atık Geri Dönüşüm Faaliyetleri

Konak Belediyesi görevlileri tarafından alınan e-atıklar, daha sonraki aşamada büyük 
konteynerlerin olduğu atık toplama birimlerine taşınmaktadır. Daha sonra bu projeye ortak 
olan ELDAY aracılığıyla toplanan e-atıklar geri dönüşüme gönderilmektedir (ELDAY, 2016). 
Konak Belediyesi, hazırladığı afişlerle vatandaşları e-atıkların geri dönüşüme kazandırılması 
konusunda bilgilendirmektedir. 

Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi de Türkiye’nin AEEE konusundaki öncü belediyelerinden 
biri olmuştur. AEEE mevzuatı yayınlanmadan önce belediye toplama faaliyetlerine 
başlamıştır. Sakarya Büyükşehir Belediyesi okullarla birlikte “Elektronik Atık Toplama” projesi 
gerçekleştirmiştir. Okullar, AEEE’lerin tekrar kullanılabilecek durumda olanlarını yeniden 
değerlendirmiş, geri kalan e-atıkları ise biriktirip Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne teslim 
etmişlerdir. Bu toplama projesi kapsamında 2014 yılında toplamda 61 bin 164 kilogram 
elektronik eşya kontrollü bir şekilde bertaraf edilmiştir. Bu proje dışında destek vermek 
isteyen vatandaşlar, şehrin çeşitli noktalarında bulunan geri dönüşüm kutularına da 
elektronik atıklarını bırakarak projeye destek olmuşlardır. Ayrıca kapıdan e-atık toplama 
hattı, etkili bir araç olarak belediye tarafından toplama faaliyetlerinde kullanılmaktadır 
(Sakarya, 2016).
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Resim 15  │  Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kapıdan E-Atık Toplama Hattı (Sakarya, 2016)

Sultangazi Belediyesi
Sultangazi Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı, ÇEKÜD ve 
EAG Geri Dönüşüm A.Ş.’nin birlikte başlattığı ödüllü e-atık 
toplama projesinin hedefi; İstanbul’un Sultangazi ilçesi 
sınırları içerisindeki okullarda, AEEE hakkında öğrencilerin 
bilinçlendirilmesi ve bu atıkların toplanması, taşınması 
ve geri dönüştürülmesinin teşvik edilmesidir. Kampanya 
okullarda 2014-2015 eğitim öğretim dönemlerinde 
yapılmıştır. Sultangazi Belediyesi, evlere yaptığı ziyaretler 
ve okullarda gerçekleştirilen eğitimlerle bilgilendirmeler 
yapmıştır.  2015 Mayıs sonuna kadar sürmüş bu kampanya 
sonunda, toplanan atık miktarına göre ödüller belirlenmiş 
ve 2015 yılı Haziran ayında düzenlenmiş olan Çevre Haftası 
programında dereceye giren okullarda ödüller dağıtılmıştır 
(Sultangazi, 2016).

Resim 16  │  Sultangazi Belediyesi  
      Ödüllü E-Atık Toplama  
      Yarışması (Sultangazi, 2016)
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EKLER 

EK 1 AB Atık Yönetimi Politikası ve Atık Hiyerarşisi
Avrupa Birliğinde atık yönetimi alanındaki temel düzenleme olan 2008/98/EC sayılı Atık 
Çerçeve Direktifi (EU, 2008), atık, geri dönüşüm ve geri kazanım dâhil olmak üzere atık 
yönetimine yönelik temel kavramları ve atıkların yönetimi ile ilgili genel kuralları ortaya 
koyan temel direktiftir. Farklı atık türlerine göre hazırlanmış olan birçok direktif bu temel 
düzenlemenin tamamlayıcısı niteliğindedir. Ayrıca, çevre kalitesinin korunması ve 
iyileştirilmesini, insan sağlığının korunmasını, doğal kaynakların dengeli kullanılmasını, iklim 
değişikliğiyle mücadele edilmesini ve çevre sorunlarının ele alınmasına yönelik uluslararası 
düzeyde tedbirlerin alınmasını hedeflemektedir. Atık Çerçeve Direktifine göre, 2020 yılına 
kadar evsel ve benzeri kaynaklardan oluşan kâğıt, plastik, cam ve metal atıklarında 
ağırlıkça %50, inşaat ve yıkıntı atıklarında ise %70 oranında yeniden kullanım ve geri 
dönüşüm hedefleri belirlenmiştir.

AB Çevre Politikasının temel prensipleri; kirleten öder (maliyeti kirleten üstlenir), sürdürülebilirlik 
(gelecek nesillere ilişkin sorumluluk), aşırı maliyet getirmeyen ve mevcut tekniklerin kullanımı, 
yeterli miktarda tesis sağlanması, yakınlık (atığın üretildiği yere yakın bölgede işlenmesi) ve 
atık hiyerarşisidir (bkz. Şekil 11).

Şekil 11  │  Atık Hiyerarşisi (EU, 2008) 

Önleme

Yeniden 
Kullanım

Geri 
Dönüşüm

Geri 
Kazanım

Bertaraf

En az tercih edilen

En çok tercih edilen

Atık Hiyerarşisi Piramidi üst basamaktan 
alt basamaklara doğru değerlendirilir. 
Yani ilk aşamada atığın oluşmasının 
önlenmesi amaçlanır. Daha sonra atığın 
yeniden kullanımı; eğer bu da mümkün 
olmuyorsa önce geri dönüşüm ve sonra 
geri kazanım amaçlanır. Bu uygulanan 
yöntemlerden sonra elimizde kalan atığa 
ya da bu yöntemleri uygulayamadığımız 
atığa yapılacak en son işlem bertaraftır 
(düzenli depolama, yakma ile bertaraf 
gibi).
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EK 2 AEEE Nedir?Şekil 22  │ Toplama Ayırma Tesisleri (TAT) Dağılımı

Elektrikli ve elektronik eşyaların (EEE) kapsamı ve kullanım alanları (ev ve ofis kullanımları, 
üretim, ulaşım, eğitim, haberleşme vb.) çok geniştir ve literatürde de tüm bu geniş kullanım 
alanlarını içeren tanımlamalar tercih edilmiştir. Bu kapsamda, EEE Avrupa Birliği’nin, 2002/96/
EC sayılı AEEE Direktifi’nde16 (EU, 2002a) ve Türkiye’de bu direktiften uyumlaştırılan 2012 yılına 
ait Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği’nde (ÇŞB, 2012); “çalışması 
elektrik akımına ve elektromanyetik alanlara bağımlı olan, söz konusu akım ve alanların 
üretimi, transferi ve ölçümünde kullanılan, alternatif akımla 1000 voltu, doğru akımla ise 
1500 voltu geçmeyen kullanımlar içinde tasarlanmış olan eşyaları” ifade etmektedir. 

AEEE ise çeşitli ulusal ve uluslararası çalışmalarda farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Ekonomik 
İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı’na (OECD) göre AEEE; “elektrik beslemesiyle çalışmakta olup 
kullanım ömrünün sonuna gelmiş olan herhangi bir cihaz” olarak tanımlanırken, AB AEEE 
Direktifinde, “ürünün ıskartaya çıkarıldığı anda ürünün bir parçası olan her türlü bileşen, alt 
montajı ve sarf malzemeleri de dâhil olmak üzere atık elektrikli veya elektronik eşya” olarak 
tanımlanmaktadır.  Basel Sözleşmesi’nde ise AEEE daha geniş bir ölçekte ifade edilerek 
“ömrünü tamamlamış, elektrik ile çalışan her türlü eşya olarak” nitelendirilmiştir. 

Akademik yazında ise, AEEE, “kullanıcıları tarafından ıskartaya çıkarılmış olan buzdolapları 
gibi büyük ev eşyaları, klimalar, cep telefonları, kişisel müzik setleri ve tüketici elektronik 
eşyalarından bilgisayarlara kadar çok geniş ve giderek genişleyen bir ürün yelpazesine 
karşılık gelen bir dizi elektronik cihaz” (Puckett ve Smith, 2002) ve “sahibinin ürünü satın 
aldığında başlangıçtaki amacını artık yerine getirmeyen elektrikle çalışan eşya” (Sinha, 
2004) olarak, EEE’lerin farklı kullanım alanlarını da tarif edecek şekilde tanımlanmıştır.

AEEE kullanım amaçlarına göre, evsel ve evsel olmayan AEEE olarak ikiye ayrılabilir. Evsel 
AEEE, 2012 tarihli Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği’nde, “Evlerden 
gelen ve özellikleri ile miktarı açısından evlerden gelenlerle benzerlik gösteren ticari, 
kurumsal, endüstriyel ve diğer kaynaklardan gelen AEEE” olarak tanımlanmaktadır. Evsel 
olmayan AEEE ise, evsel kaynaklı atık elektrikli ve elektronik eşyalar dışında kalan elektrikli 
ve elektronik eşyaları kapsamaktadır. 

Üretim gruplarına göre Avrupa Birliği ve Türkiye AEEE’leri 10 grupta toplamıştır.

AB AEEE Direktifi’nde (EU, 2012) EEE kapsamı, 13 Ağustos 2012 ile 14 Ağustos 2018 arasındaki 
süreyi kapsayan “geçiş dönemi” ve 15 Ağustos 2018’den sonrası dönemi ifade eden 
“açık kapsam” dönemi olmak üzere iki farklı şekilde kategorilere ayrılmıştır. Geçiş dönemi, 
Direktifin Ek 1 ve Ek 2 bölümlerinde listelenmiş ve AEEE Yönetmeliği’nin Ek 1/A ve Ek 1/B 
bölümlerinde aynı şekilde yer almaktadır. Ancak direktifin 15 Ağustos 2018’den sonrası 
dönem için yaptığı sınıflandırma Ek 3 ve Ek 4 bölümlerinde yer almakta ve EEE’leri geri 
dönüşüm ve geri kazanım hedeflerine göre 6 farklı sınıfa ayırmaktadır.

16 2002/96/EC sayılı AEEE Direktifi, 2012 yılında revize edilerek 2012/19/EU sayılı AEEE Direktifi (EU, 2012) olarak tekrar yayımlanmıştır. 
Bu direktifte de EEE ve AEEE tanımı değişmemiştir.
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Yönetmeliğe göre AEEE’lerin türleri;

1. Büyük ev eşyaları (buzdolabı, soğutucular, çamaşır ve bulaşık makineleri vs.) 

2. Küçük ev aletleri (elektrikli süpürgeler, ütü, tost ve kızartma makineleri vs.)

3. Bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları (bilgisayar, yazıcı, telefon vs.) 

4. Tüketici ekipmanları (radyo-TV alıcıları, müzik enstrümanları vs.) 

5. Aydınlatma ekipmanları (düz ve kompakt floresan lambalar vs.) 

6.
Elektrikli ve elektronik aletler (büyük ve sabit sanayi aletleri hariç olmak 
üzere) (matkap, testere, dikiş makineleri, kaynak ve lehim makineleri, çim 
biçme makinesi vs.) 

7. Oyuncaklar, eğlence ve spor ekipmanları (yarış arabaları, video konsolları 
vs.) 

8. Tıbbi cihazlar (radyoterapi, kardiyoloji, analiz ekipmanları vs.) 

9. İzleme ve kontrol aletleri (duman detektörleri, termostatlar vs.)

10. Otomatlar (sıcak veya soğuk şişe veya kutu otomatları, para otomatları vs.)

Şekil 14’te atıkların EEE kategorisine dâhil olup olmadığının anlaşılabileceği şematik bir 
gösterime yer verilmiştir.
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Şekil 12  │ Ne EEE’dir? Ne EEE Değildir? (ÇŞB, 2015c)

EEE D
eğil

Eşya aşağıdaki on ürün kategorisi içerisinden birine giriyor mu?

Eşya Özel Bir Muafiyete Tabi Midir?

Eşya, alternatif akımla 3000V, doğru akımla 1500V'tu 
geçmeyecek şekilde mi tasarlanmış?

Eşya, çalışması için elektrik akımına veya elektromanyetik alana 
ihtiyaç duyuyor mu?

Büyük ev eşyaları Küçük ev eşyaları

Ülke Güvenliğini Etkileyecek Ekipmanlar

Aydınlatma Ekipmanları Elektrik ve Elektronik Aletler

Filament Işıklı Ampuller

Ana Güç Kaynağı Elektrik mi?

EEE (Yönetmelik Kapsamı İçinde Yeralır)

İzleme ve Kontrol Aletleri Otomatlar

Enfekte Olmuş Tıbbi Cihazlar

Ürün Kategorisine Dahil Olmayan Ekipman Parçaları Bulunuyor mu?

Bilişim ve Telekomünikasyon 
Ekipmanları Tüketici Ekipmanları

Evsel Aydınlatma Armatürleri

Oyuncaklar ve Eğlence ve 
Spor Ekipmanları

Tıbbi Cihazlar

Büyük Ölçekli Endüstriyel Aygıtlar

Temel Fonksiyonlar için Elektriğe İhtiyaç Duyuyor mu?

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Hayır

Hayır

Hayır

Hayır

Hayır

Hayır

Hayır
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Yönetmelikte bazı ürünler kapsam dışında bırakılmıştır. Bu ürünler:

 Ülke güvenliğinin korunmasına yönelik ekipman, silah, mühimmat ve savaş gereçlerinde 
bulunan elektrikli ve elektronik eşyalar,

 Ek-1/A’da yer alan kategorilere dâhil olup bu Yönetmeliğin kapsamında olmayan bir 
ekipmanın parçasını oluşturacak şekilde monte edilmiş elektrikli ve elektronik eşyalar

 Akkor flamanlı ampuller 

 Bağımsız olarak EEE sınıfına girmeyen yedek parçalar

 Büyük ve sabit sanayi aletleri

 Evsel aydınlatmalar

 Emplantasyon ürünleri ve hastalık bulaşıcı temaslarda bulunan ürünler

Bazı ürünlerin Yönetmelik kapsamına girip girmediği konusunda soru işaretleri 
oluşabilmektedir. Bu gri alanda kalıp, kapsam dışı olan ürünler aşağıda listelenmiştir: 

 Asansör (kapsam dışı):  birçok farklı parça ve ekipmanın profesyonel bir kurulumla bir 
araya getirildiği ürün olarak değerlendirilen sabit bir montajdır.   

 Evde kullandığımız akkor flamanlı 75 W ampul (kapsam dışı): Yönetmelikte aydınlatma 
ekipmanları kategorisinden hariç tutulmuştur.

 EEE içindeki piller (kapsam dışı): Piller, bu yönetmeliğin konusu olmayıp, Atık Pil ve 
Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmektedir. 

 Bulaşık makinesinin tıkanan filtresi yerine koyulan yedek filtre (kapsam dışı): Bağımsız 
olarak EEE sınıfına girmeyen yedek parça olduğu için kapsam dışıdır. 

 Dekoratif ev aydınlatmaları (kapsam dışı): Tüm ev aydınlatmaları kapsam dışı bırakılmıştır. 

 Elektrikli bisiklet ve küçük motosiklet (kapsam dışı)

 Araba radyosu (kapsam dışı)

 Gazla çalışan ocak ve kombi (kapsam dışı): Yönetmelikteki EEE tanımındaki temel 
fonksiyonunu yerine getirmek için elektrik akımına bağımlı değildir

 CD, DVD, Kartuş (kapsam dışı)  

 Merkezi klima şebekesi, su arıtma tesisi pompası, havalimanı yürüyen bant (kapsam dışı)

 Pilli pelüş oyuncak(kapsam dışı)

Avrupa Birliği’nin 2002/95/EC17 sayılı Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin 
Kullanımının Sınırlandırılmasına İlişkin Direktifi (RoHS) (EU, 2002b) ile aşağıdaki tehlikeli 
maddelerin EEE üretiminde kullanımı sınırlandırılmıştır ve belirlenmiş konsantrasyonlara izin 
verilmiştir. 

17 RoHS Direktifi, 2011 yılında RoHS 2 Direktifi (2011/65/EU) olarak revize edilmiştir (EU, 2011)
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 Kurşun (Pb)

 Civa (Hg)

 Kadmiyum (Cd)

 Krom VI (Cr6+)

 Poli Bromlu Difeniller (PBB)

 Poli Bromlu Difenil Eter (PBDE)

Ayrıca 2015 yılında bu maddelere ek olarak Bis(2-etilhekzil) ftalat (DEHP), Butyl benzil 
phthalate (BBP), Dibutil ftalat (DBP) ve Diisobutyl ftalat (DIBP) de Direktife eklenmiştir. 

Avrupa Birliği’nin söz konusu Direktifine ilişkin olarak; Türkiye’de AEEE Yönetmeliği’nin işleme 
tesislerinin teknik özelliklerini belirten 14. maddesinin 3. bendinde atık elektrikli ve elektronik 
eşyalarda bazı zararlı maddeleri içeren parça ve malzemelerin çevre ve insan sağlığına 
olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla aşağıda belirtilen parçaların sökülerek diğer 
parçalardan ayrı olarak depolanması ve çevre mevzuatına uygun şekilde geri kazanılması 
veya bertaraf edilmesi gerekliliği belirtilmiştir. 

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

devre kartları,
e. Renkli toner dâhil olmak üzere sıvı ve katı akışkan toner kartuşları,
f. Polibromürlü bifenil (PBB), polibromürlü difenileter (PBDE) gibi bromlu alev geciktirici 

içeren plastikler,
g. Asbestli atıklar ve asbest ihtiva eden bileşenler,
h. Katot ışın tüpleri,
i. Kloroflorokarbonlar (CFC), hidrokloroflorokarbonlar (HCFC), hidroflorokarbonlar (HFC) 

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

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

kapasitörler.
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EEE’ler nadir metaller açısından çok önemli eşyalardır. EEE üretiminde kullanılan nadir 
ve değerli metallerin geri dönüşümü teknolojinin ilerlemesiyle vazgeçilmez duruma 
gelmektedir (bkz. Tablo 7). Bu metallerin dünyadaki rezervleri sınırlıdır ve yeni ürünlerin 
piyasaya sürülmesiyle bu rezervler talebi karşılayamayacaktır. 

Tablo 7  │ Türkiye için Oluşan AEEE Projeksiyonu – Bin Ton (EC, 2015)

 EEE Co In Li Ag Ta Be Ga Au Pd Ru

Cep Telefonu x x x x x x x x x

Bilgisayar

   Masaüstü x x x x x x x

   Dizüstü/Tablet x x x x x x

Ekranlar

LCD x x x

   LCD Monitör x x x x x

   Plazma x x x

Co: Kobalt
In: Indiyum
Li: Lityum
Ag: Gümüş
Ta: Tantal
Be: Berilyum
Ga: Galyum
Au: Altın
Pd: Paladyum
Ru: Rutenyum

Şekil 13’te ise nadir metallerin mevcut üretim miktarları, 2006 yılındaki ve 2030 yılındaki 
tahmini talep miktarları ile karşılaştırılmıştır. Teknolojinin hızla artışı düşünülerek yapılan 2030 
projeksiyonuna göre bazı metallerin mevcut rezervlerle karşılanması imkânsızdır ve bu 
metallerin geri dönüşümden elde edilmesi kaçınılmaz hale gelecektir. 

Şekil 13  │ Nadir Metallerin Mevcut Üretim ve Talep Miktarları (EEA, 2011)
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EK 3 Avrupa Birliği ve Dünya’da AEEE Yönetimi
AEEE yönetimi, dünyada olduğu kadar ülkemizde de en zorlu atık yönetimi başlıklarından 
biri olarak öne çıkmaktadır. Teknolojinin gelişmesi ile EEE miktarı ve çeşidi giderek artmakta 
ve söz konusu eşyaların kullanım alanları genişlemektedir. Hızla gelişen teknoloji sonucu pek 
çok EEE henüz ömürlerini doldurmadan atık hale gelmektedirler. Bölüm 1.3’te bahsedildiği 
üzere, AEEE’ler çevre ve insan sağlığına oldukça zararlı olmalarına rağmen, dünyada 
kontrollü ve düzenli bir şekilde toplanamamakta ve bunun sonucu olarak her geçen gün 
doğal kaynaklarımız bozulma veya yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. 

Birleşmiş Milletler Üniversitesi (UNU) tarafından yapılan bir araştırmaya göre 2014 yılında 
dünya genelinde 41,8 milyon AEEE ortaya çıkmıştır (UNU, 2015). Aynı rapora göre, AEEE’ler 
dünyadaki toplam atıkların %5-8’ini oluşturmaktadır fakat AEEE’lerin ortalama olarak yalnız 
%15,5’i toplanabilmektedir. Dünyada AEEE toplama oranı piyasaya sürülen miktara oranla 
en yüksek bölge olan AB’de dahi bu oran düşük kalmıştır. 2008 yılında 10,2 milyon ton 
EEE piyasaya sürülmüş, yaklaşık 8-10 milyon ton AEEE oluştuğu varsayılmış ve 3,4 milyon 
tonluk kısmı yani yaklaşık %35’i kayıtlı olarak toplanabilmiştir (EEA, 2012). Bu durum oluşan 
atıkla, toplanan atık arasında ciddi bir fark olduğunu göz önüne sermektedir. AEEE’lerin, 
evlerdeki, iş yerlerindeki depolarda ya da tavan aralarında terk edilmesi durumu ya da 
ikinci el ürün adı altında gizlenerek AB dışı ülkelere ihraç edilmesi durumu bu farkın önemli 
nedenleri arasındadır. Örneğin 2005 yılında 15.000 ton renkli televizyon AB’den Afrika 
ülkelerine ihraç edilmiştir. Ticari istatistiklere göre bu televizyonların ortalama değerinin 
25 Avro olması, bunların aslında kullanılmış ürün olduklarını göstermektedir ve kısa 
zamanda AEEE haline gelmeleri muhtemeldir (EEA, 2011). Bir başka önemli konu da yasa 
dışı AEEE ticaretidir. Tehlikeli atık sınıfına giren AEEE’lerin OECD dışı ülkelere gönderilmesi 
yasaktır. Ancak Batı Afrika ülkeleri ve Pakistan gibi yerlere yasa dışı AEEE ticareti yapıldığı 
bilinmektedir. Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Taşınması ve Bertaraf Edilmesinin Kontrolüne İlişkin 
Basel Sözleşmesi Sekretaryası’nın bir çalışmasına göre yıllık 250.000 ton civarı AEEE Batı Afrika 
ülkeleri tarafından yasa dışı yollarla ithal edilmektedir (SBC, 2011). Bu ülkelerde sağlıksız 
koşullarda yapılan geri kazanım çalışmaları, hem çevreyi hem de bölge halkının sağlığını 
tehdit etmektedir.

Tüm bu istatistiki verilere rağmen, dünyada ve Avrupa’da AEEE’lerin yönetimi ve 
özellikle toplanması ve geri dönüşümünde ciddi sıkıntılar olduğu görülmektedir. Etkin bir 
AEEE yönetimi için, toplama ve taşıma sistemlerinin geliştirilmesi/iyileştirilmesi, AEEE’lerin 
geri kazanımı, geri dönüşümü ve/veya AEEE’lerin çevre ve insan sağlığına olumsuz etki 
etmeyecek şekilde bertaraf edilmesi gerekmektedir. 

Her ne kadar Avrupa Birliği, tüm üye ülkeleri AEEE’lerin toplanması ve geri dönüşümü 
konusunda teşvik eden ve bu süreçlerdeki paydaşların görev ve sorumluluklarını konulan 
hedefler doğrultusunda tarif eden bir AEEE yönetimi mevzuatı belirlese de, giderek artan 
atık kirliliğinin önüne tam olarak geçememiştir. 

Avrupa Birliği, AEEE’lerin sürdürülebilir yönetimini sağlamak, belirlenen geri dönüşüm 
hedefleriyle ekonomiye katkıda bulunmak ve doğal kaynakların verimliliğini artırmak 
amacıyla 2002/96/EC sayılı AEEE Direktifi’ni (EU, 2002a), ve 2002/95/EC sayılı RoHS Direktifi’ni 
(EU, 2002b) yayımlamıştır. Genel hatlarıyla AB AEEE Direktifi, AEEE yönetimi konusunda 
erişilmesi gereken geri dönüşüm hedeflerini ve paydaşların sorumluluklarını belirlerken (bkz. 
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Şekil 16); RoHS Direktifi, EEE’lerin içeriğindeki tehlikeli maddelerin ne ölçüde kısıtlanması 
gerektiğini ve zararlı maddelerin yerine kullanılabilecek alternatif maddeleri tarif etmektedir. 
RoHS Direktifi, 2011 yılında, teknolojik gelişmeler ve EEE’lerin içeriklerindeki değişime paralel 
olarak yeniden düzenlenmiş ve 2011/65/EU sayılı RoHS Direktifi olarak yürürlüğe girmiştir 
(EU, 2011). AB AEEE Direktifi de benzer şekilde, 2008 yılından itibaren giderek artan AEEE 
miktarlarına yanıt verebilmek için yeniden düzenlenmiş, 2012/19/EC sayılı AEEE Direktifi 
olarak 2012 yılında yürürlüğe girmiş (EU, 2012), 2014 yılında da birlik çapında etkinliğe 
ulaşmıştır. 

Şekil 14  │ AB AEEE Direktifi Genel Esasları (ÇŞB, 2015c)
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AB AEEE Direktifi, AEEE üretiminin mümkün olduğunca azaltılmasını, AEEE’lerin ayrı 
toplanarak, doğru araçlar kullanılarak geri kazanım ve geri dönüşüm yöntemleri ile 
piyasaya kazandırılmasını ve söz konusu atıkların çevre ve insan sağlığına yönelik olumsuz 
etkilerinin azaltılmasını hedeflemektedir. Bu amaçlar doğrultusunda Direktif, e-atıkların 
toplanması ve geri dönüşüm süreçlerine odaklanmış; üreticilere ve dağıtıcılara, söz konusu 
atıkların toplanması ve geri dönüşüm süreçlerinde önemli sorumluluklar vermiştir. Direktif, 
her bir üye ülke için kişi başına düşen e-atık toplama hedefini en az 4 kg olarak belirlemiştir. 
2012 yılında güncellenen direktifte, 2016 yılından itibaren geçerli olmak üzere, her bir 
üye ülkenin asgari AEEE toplama hedefi/sorumluluğu yeniden tarif edilmiştir. Direktifte, 
AEEE’lerin geri kazanımı ve ham maddelerine ayrıştırılması için toplama süreçlerinin önemi 
üzerinde durulmuş ve etkin bir toplama süreci için üreticilerin organizasyon ve finansal 
açıdan sorumlulukları tanımlanmıştır. Direktifte, AEEE işaretli eşyaların tüketiciler tarafından 
bertaraf edilmesi ya da belediyenin evsel atık toplama sistemine verilmesi engellenmiştir. 
Tüketiciler, söz konusu atıkları üreticiler veya dağıtıcılar üzerinden toplama merkezlerine 
ücretsiz olarak bırakmakla sorumlu tutulmuşlardır.

RoHS Direktifi ise, EEE üretim ve tüketim süreçlerinde çevreye ve insan sağlığına zarar 
vermemesi için, EEE’lerin içerdikleri tehlikeli ve zararlı maddelerin miktar olarak azaltılmasına 
veya kısıtlanmasına yönelik kurallar koymaktadır. 2002 tarihli RoHS Direktifi, belirtilen 
madde kullanım kurallarına tümüyle uymaları için üreticilere Temmuz 2006 tarihine kadar 
süre tanımıştır. 2006 yılından sonra ise tehlikeli ve zararlı maddelerin sadece ürün tamiri 
sırasında kullanılabileceği, fakat üretim süreçlerinde Direktif kıstaslarının geçerli olacağı 
vurgulanmıştır. 



NEDEN AEEE YÖNETİMİ? BELEDİYELER VE AEEE BELEDİYELERİN DİĞER 
PAYDAŞLAR İLE İLİŞKİLERİ

İYİ UYGULAMA 
ÖRNEKLERİ

EKLER

ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN 
KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 81

EK 4 Türkiye ve AEEE Mevzuatı
Tarihçe
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi bulunmaktadır. Bu sebeple Türkiye’nin 
Topluluk Müktesebatını ulusal mevzuata uyumlaştırması ve uygulaması gerekmektedir. 
Türkiye’de AEEE yönetimiyle ilgili ilk girişim 2004 yılında Matra Projesi kapsamında Hollanda 
Hükümeti ile yapılan ortak çalışmalar sonucu şekillenmeye başlamıştır. 2007 yılı TAIEX Teknik 
Destek Programı kapsamında, Çevre ve Orman Bakanlığı (Mülga), AEEE’lerin yönetimi 
konusunda, Avrupa Birliği AEEE ve RoHS Direktifleri’nin hazırlanma süreçlerinde görev alan 
sektör temsilcileri ve yetkili kurumlarla (örneğin, UK Department for Business Enterprise and 
Regulatory Reform (BERR)) bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulunmuştur (Çiftlik vd., 
2009). Söz konusu görüşmeler ışığında, Çevre ve Orman Bakanlığı (Mülga), RoHS Direktifi’ne 
paralel olarak taslak bir yönetmelik hazırlamış ve bu yönetmelik 2008 yılında, “Elektrikli ve 
Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik” adıyla 26891 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, 2009 yılında yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikle beraber, 
çevre ve insan sağlığının korunması ilkesi ön planda tutularak, üretilen ya da ithal edilen 
EEE’lerin içeriğindeki zararlı ve zehirli maddelerin sınırlandırılması, sınırlandırma dışındaki 
maddelerin ve uygulamaların belirlenmesi, EEE’lerin yurt içi üretiminin ve ithalatının kontrol 
altında tutulması gibi teknik süreçlere yönelik kuralların belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Avrupa Birliği’nin 2002/95/EC sayılı RoHS ile 2002/96/EC sayılı AEEE Direktiflerine ulusal 
mevzuata uyumlaştırılması kapsamında, 2012 yılında  “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların 
Kontrolü Yönetmeliği” 28300 sayılı resmi gazetede yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir (ÇŞB, 
2012). Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesiyle 
2008 tarihli Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Sınırlandırılmasına Dair 
Yönetmelik yürürlükten kalkmıştır. Mevcut durumda ise, ÇŞB, Avrupa Birliği mevzuatına 
uyumlaştırma çalışmaları kapsamında 2012 tarihli “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların 
Kontrolü Yönetmeliği”ni 2012/19/EC sayılı AEEE Direktifi’ne uygun olacak şekilde 
güncellemektedir. Bu kapsamda 2015 yılında ÇŞB web sitesinde bir taslak yayınlanmış ve 
paydaşlardan görüşler toplamıştır. Şekil 17’de AB ve Türkiye’de AEEE mevzuatının tarihçesi 
yer almaktadır. Mayıs 2016'da ikinci değişiklik taslağı yayınlanarak, görüş toplanmaya 
devam edilmiştir.

Görev ve Sorumluklar
Yönetmelik kapsamında, cep telefonlarından, beyaz eşyaya uzanan geniş bir ürün 
yelpazesinde değerlendirilen AEEE’ler 10 başlık altında toplanmıştır (bkz. Bölüm 1.2.2.). 
Yönetmelik, çevre ve insan sağlığını korumak için, EEE üretimini ve bilinçsiz tüketimini 
kontrol altında tutmayı ve atık hale gelen EEE’lerin miktarını azaltmayı hedeflemektedir. 
Bu bağlamda yönetmelik, AEEE’lerin tekrar kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanımını 
desteklemekte ve bu süreçlerinin verimliliğinin arttırılması için de ilgili paydaşların görev ve 
sorumluluklarını tanımlamaktadır. AEEE’lerin toplanması, taşınması ve geri dönüşümünde 
en büyük görev üreticilere düşmektedir. Üreticilerin sorumluluklarının net bir şekilde tarif 
edilebilmesi için ÇŞB, yönetmelik çerçevesinde üretici kaydını oluşturacak ve piyasadaki 
(veya piyasaya sürülecek olan) EEE’lerin üretim miktarı, türleri, ağırlıkları, ithal veya ihraç 
edilen EEE miktarı, geri kazanılan veya geri dönüştürülen AEEE miktarı gibi bilgileri kayıt 
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altında tutacaktır. Yönetmeliğe göre, üreticiler ve lisanslı işleme tesisleri, aktarma merkezleri 
kurarak, tüketiciden herhangi bir ücret almadan, atık hale gelmiş EEE’leri toplamakla 
yükümlüdürler. Toplama işlemi belediyelerin bünyesinde kurulacak olan atık getirme 
merkezlerine de yapılabilecektir. Nüfusu 400.000 üzeri olan belediyelerde 1 Mayıs 2013 
tarihinden itibaren olmak üzere, 2018’e kadar tüm belediyelerde atık getirme merkezlerinin 
kurulması hedeflenmektedir. Ancak ÇŞB bu süreçte mevcut yönetmeliğin yenilenmesi 
için bir çalışma yürütmektedir ve 31 Aralık 2014 tarihinde Atık Getirme Merkezi Tebliği 
(ÇŞB, 2014) yayımlanmıştır. Bu tebliğe göre Belediyeler 3 farklı kademeye ayrılmış ve 1. 
kademede olanlar tebliğin yayımlanmasını takiben 2 yıl, 2. kademede olanlar 3 yıl ve 3. 
kademede olanlar 4 yıl içinde atık getirme merkezi kuracaklardır. Dolayısıyla yenilenen 
AEEE Yönetmeliği’nin de bu tebliğdeki atık getirme merkezleri kurulması için belirlenmiş 
tarihlere uygun olarak hazırlanıp yayımlanacağı tahmin edilmektedir.  

Uygun Bertaraf
Yönetmelikte ayrıca, AEEE’lerin çevreye zarar vermeyecek şekilde, çevre izin ve 
lisansına sahip olan tesislerde, çevre dostu teknolojiler ile geri kazanımı ve bertarafına 
yönelik düzenlemeler de yer almaktadır. Yönetmeliğe göre öncelik, AEEE bileşenlerinin 
ve parçalarının yeniden kullanılmasıdır ancak yeniden kullanımın söz konusu olmadığı 
durumlarda, AEEE’lerin uygun koşullarda bertarafının sağlanması hedeflenmiştir. 
Yönetmeliğe göre, AEEE’lerin diğer atıklarla birlikte gelişigüzel depolanması, alıcı ortama 
bırakılması veya bilinçsizce yakılması yasaktır. Yönetmelikte, EEE’lerin üretiminde kullanılan 
bazı maddelere sınırlamalar ve yasaklar getirilmiştir. Bu bağlamda, kurşun, cıva, 6 değerlikli 
krom, polibromürlü bifeniller, polibromürlü difenil eterler ve kadmiyumun bileşen olarak 
kullanılması yönetmelik ekinde belirtilen sınır konsantrasyon değerleri ve istisnalar dışında 
yasaklanmıştır.

Uluslararası Ticaret
AEEE’lerin uluslararası ticaretiyle ilgili de ulusal ve uluslararası mevzuatta bazı düzenlemeler 
yapılmıştır. 02.04.2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi 
Yönetmeliği (ÇŞB, 2015a) ekinde, 16.02 ile başlayan ve * ile biten kod numaralarıyla AEEE 
parçaları tehlikeli atık sınıfında yer almaktadır. Ayrıca aynı yönetmeliği belediye atıkları 
kategorisinde yer alan 20.01.35* kodlu AEEE’ler de tehlikeli atık olarak tanımlanmıştır. 
Yönetmeliğin 22. maddesinde ise tehlikeli atıkların ithalatının yasak olduğu belirtilmektedir. 
31 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol 
Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği’nin” (EB, 2015) 9. maddesine göre tebliğin 
Ek-2a ve Ek-2b listesinde yer alan atıkların, serbest bölgeler dâhil, Türkiye gümrük bölgesine 
girişi yasaktır. AEEE’ler (Atık Yönetimi Yönetmeliği’ne göre tehlikeli atık kapsamındakiler ve 
tehlikeli atık kapsamında olmayan 20.01.36 kodlu atık türü dâhil olmak üzere) bu yasak 
kapsamındadırlar. 

AEEE’lerin yurtdışına ihracatında ise Türkiye’nin de taraf olduğu Basel Sözleşmesi ve 
Türkiye’deki ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir. Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin (ÇŞB, 2015a) 
23. maddesine göre, tehlikeli atık sınıfına giren AEEE’ler:

a. Ülkemizde atıkların bertarafı için gerekli teknik kapasiteye sahip tesislerin bulunmaması,
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b. Söz konusu atıkları ithalatçı ve transit devletin yetkili otoritesinin kabul etmesi,

c. İhracata ilişkin iş ve işlemlerin tamamlanması,

durumunda sadece AB ve/veya OECD üyesi ülkeler ile Liechtenstein’a ihraç edilebilir.

AEEE’lerin Önlenmesi 
Tüm atık türleri gibi AEEE’lerin de öncelikli olarak önlenmesi esastır. Ulusal ve uluslararası 
mevzuatta da bu sabittir. 2008/98/EC sayılı Atık Çerçeve Direktifinde (EU, 2008) tarif edilen 
atık hiyerarşisine (bkz. Şekil 13) göre de önleme en tercih edilen seçenektir (bkz. Ek 1). AEEE 
Yönetmeliği’nde AEEE’leri önlemeye yönelik tedbirleri “AEEE’lerin ve bunların ihtiva ettiği 
maddelerin miktarlarının ve çevreye verdikleri zararın azaltılmasına yönelik alınan tedbirler” 
olarak tanımlamıştır.

AEEE’lerin önlenmesi ya da azaltılması için tasarım aşamasından başlayan bir dizi tedbir 
alınmalıdır. Çevre dostu, uzun yaşam döngüsüne uygun ve kolay sökülebilir tasarımların 
AEEE önlenmesine katkısı büyüktür. Üretim aşamasında ise tehlikeli maddeleri mümkün 
olduğunca tehlikesiz malzemelerle değiştirmek, kaynakları etkin kullanmak ve geri 
dönüştürülmüş malzemeleri tercih etmek gereklidir. Döngüsel ekonomiye geçişte önemli 
bir atık türü olan AEEE’lerin, sökümünde ortaya çıkan parçaların yeniden üretim süreçlerine 
sokulması, AEEE’lerin tamir edilmesi ya da gerekli güncellemelerin yapılmasıyla yeniden 
kullanılması atığın azaltılması için örnek sayılabilecek uygulamalardır. 

AEEE’lerin Toplanması
2012/19/EC sayılı direktifte (EU, 2012), AEEE’lerin kaynağında ayrı toplanmasının geri 
kazanım ve geri dönüşümün ön koşulu olduğu belirtilmiştir. Ayrı toplama süreçlerinde en 
büyük sorumluluk üreticilere düşmektedir. Üreticiler, AEEE’leri, tüketicilerden ücretsiz olarak 
almak, toplama tesisleri kurmak, atıkları ayırmak, geri kazanım, geri dönüşüm ve bertaraf 
süreçlerine hazır hale getirmekle yükümlüdürler. Üreticiler, tüketicilerin AEEE’leri ücretsiz 
olarak bırakabilecekleri toplama merkezlerinden bunların toplanması, taşınması, geri 
kazanımı veya bertarafının finansal yükünü, “kirleten öder” ilkesine referansla üstlenmek ve 
AEEE’lerin bilinçsiz işlem görmesinin, kayıt dışı ihracat ve ithalatının ve bertarafının önlenmesi 
için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Üye ülkeleri toplama süreçlerinde daha etkili hale getirebilmek ve teşvik etmek için,  
direktifte “toplama hedefleri” belirlenmiştir. 31 Aralık 2015 tarihine kadar eski direktifteki kişi 
başına 4 kg toplama hedefi geçerlidir. 2016 yılından itibaren geçerli olmak üzere, her bir 
üye ülkenin asgari AEEE toplama hedefi/sorumluluğu, o ülkenin sınırları için son 3 yıl içinde 
piyasaya sürülen EEE’lerin ortalama ağırlığının %45’i olarak belirlenmiştir.  Direktif 2019 yılı ve 
sonrası için toplama hedeflerini büyüterek her bir üye ülke için %45 olarak belirlediği oranı 
%65’e çıkarmıştır. Direktifte piyasadaki EEE’lerin ağırlığı üzerinden hesaplanan toplama 
hedeflerine alternatif olarak, ülke sınırları içinde üretilen AEEE’lerin %85’nin toplanması 
hedefi de belirtilmiştir. Yapılan bu değişiklikle, farklı atık yönetimine ve pratiklerine sahip 
olan ülkeler için aynı hedefler ortaya koymak yerine, her ülkenin performansına ve mevcut 
durumuna yönelik hedeflerin belirlenmesinin yolu açılmıştır. Birliğe “yeni” katılmış ülkeler için, 
altyapı yetersizlikleri ve kaynak sıkıntılarından dolayı, son 3 yılda piyasaya sürülen EEE’lerin 
ortalama ağırlığın %40’ından düşük olmayacak şekilde bir toplama hedefi belirlemiştir.
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Direktif, AEEE’lerin ayrı toplanmasını ve içerdikleri bileşenlere ve işleme şekillerine göre özellikle 
4 kategoriye öncelik verilmesini istemektedir. İlk kategori olan buzdolapları, soğutucular ve 
iklimlendirme ekipmanları ozon tabakasına zarar veren madde içerebileceğinden diğer 
AEEE’lerden ayrı toplanmalıdır. İkinci kategori olan aydınlatma ekipmanlarının içerdikleri 
cıvadan dolayı özel konteynerlerde ayrı depolanması gerekmektedir. Üçüncü kategori 
fotovoltaik panellerdir. Son kategori ise hiçbir boyutu 50 cm’den büyük olmayan küçük 
ekipmanlardır. 

AEEE Yönetmeliği’ne göre ise üreticiler, “belediyeler ve dağıtıcılar tarafından toplanan 
evsel AEEE’lerin; atık getirme merkezlerinden veya dağıtıcılardan başlamak üzere nakliye 
maliyetlerini karşılamakla, 14. maddede belirtilen teknik özellikleri sağlayan tesislerde 
işlenmesini sağlamakla, işleme imkânının bulunmaması durumunda bertarafı için bir sistem 
kurmak ve maliyetleri karşılamakla, evsel olmayan AEEE’lerin toplanması, işlenmesi ve 
bertaraf edilmesi amacıyla bir sistem kurmakla ve belediyelerin yetki alanı dışında evsel 
AEEE’lerin toplanması için il özel idareleri ile yapılacak ortak çalışmaları desteklemekle” 
yükümlüdürler. Yönetmelikte belirtilen toplama hedefleri, 6 kategori üzerinden tanımlanmıştır; 

 Buzdolabı/Soğutucular/İklimlendirme cihazları,

 Büyük beyaz eşyalar ((a) bendinde belirtilenler hariç) ve otomatlar,

 Televizyon ve monitörler,

 Bilişim ve telekomünikasyon ve tüketici ekipmanları ((c) bendinde belirtilenler hariç),

 Aydınlatma ekipmanları,

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

2013-2018 dönemi özelinde, her bir kategori için “bir yıl içinde kişi başına düşen AEEE miktarı 
(kilogram)” olarak hesaplanan toplama hedefleri, nihai yıl olan 2018’de kişi başına düşen 
toplam e-atık miktarının en az 4 kg olmasını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir (Tablo 5). 
Ancak revizyon sürecinde olan yönetmeliğin, yukarıda belirtilen 2012 AB direktifindeki 
toplama hedeflerine yakın hedefler ile güncelleneceği tahmin edilmektedir. Dolayısıyla 
yeni yönetmeliğin yayımlanmasıyla bu tablo yürürlükten kalkacaktır. 

Yönetmelikte, üreticiler kadar belediyeler de AEEE’lerin toplanmasından sorumlu 
tutulmuştur. Belediyeler, ayrı toplamanın sağlanması için AEEE yönetim planı hazırlamak, 
plan hakkında kamuyu bilgilendirmek, plan çerçevesinde toplama işlemini yapmak ve 
belirlenen toplama hedeflerine ulaşılabilmesi için getirme merkezleri kurmakla yükümlüdür 
(bkz. Bölüm 2). 

AEEE’lerin Geri Dönüşümü ve Geri Kazanımı
AEEE’lerin, geri dönüşüm ve geri kazanım yöntemleriyle yeniden değerlendirilmesi, 
doğal kaynakların ve çevrenin olduğu kadar ekonomik sürdürülebilirliğin de korunması 
anlamına gelmektedir. Atıkların geri dönüşümü ve yeniden kullanımı, döngüsel ekonomi 
senaryolarının da en önemli bileşenlerinden biridir (bkz. Ek 10). Geri dönüştürülmeyen 
ve kazanılmayan AEEE’lerin kontrolsüzce yakıldığı ve/veya bertaraf edildiği alanlarda, 
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içerisindeki zararlı ve zehirli maddeler suya ve toprağa karışarak çevre kirliliğine ve çevre 
estetiğini bozan görüntülere yol açmaktadır. Ayrıca bu durum insan sağlığı için de ciddi riskler 
barındırmaktadır. 

Geri dönüşüm, e-atıkların depolama alanlarına gitmesini ve bilinçsiz bertarafını engellemekte 
ve kirletici emisyonların azaltılmasına katkı sağlamaktadır. Ekonomik olarak ise, istihdam 
sağlamanın yanı sıra ikincil hammadde pazarının oluşmasına ve oldukça kısıtlı olan doğal 
kaynakların korunmasına yardımcı olmaktadır. Bu bağlamda, Avrupa Birliği Direktifleri’nde 
ve ulusal mevzuatta, AEEE’lerin geri kazanımı ve geri dönüşümü, etkin bir atık yönetiminin 
en temel öğelerinden biri olarak belirtilmiştir. AEEE’lerin geri kazanımı, atıkların yeniden 
kullanılması, enerji üretilmesi veya çeşitli işlemler sonucunda yeni bir ürün/hammadde elde 
edilmesi amaçlarıyla işlenmesini ifade etmektedir. Geri dönüşüm ise, AEEE’lerin fiziksel ve/
veya kimyasal işlemlerden geçerek tekrar bir ürüne/hammaddeye dönüştürülmesidir. Ulusal 
mevzuatta geri kazanım işlemleri daha geniş bir çerçeve çizmekte ve geri dönüşümü de 
kapsamaktadır. 

Geri kazanım ve geri dönüşüm süreçlerindeki amaç, AEEE’lerin plastik ve metal gibi yeniden 
değerlendirilebilir parçalarının mümkün olan en üst seviyede zararlı/zehirli bileşenlerinden 
arındırılmasıdır. AEEE’lerin geri dönüşümü içerdikleri zararlı maddelerden arındırılmaları için 
önemli olduğu kadar bakır, altın, alüminyum gibi değerli metallerin ve paladyum, galyum, 
indiyum gibi nadir metallerin değerlendirilmesi için de oldukça önem arz etmektedir. 

AEEE’lerin içerdiği zararlı/zehirli bileşenlerin belli standartlar ve işlemlerle geri dönüştürülmesi, 
geri dönüştürülemedikleri durumlarda da uygun teknoloji ve yöntemlerle bertaraf edilmesi 
gerekmektedir. AEEE’lerin içerdikleri maddeler ve bu maddelerin birbirleriyle ilişkisi, AEEE’lerin 
şekil, boyut ve işlev yönünden farklı özelliklere sahip oluşu, geri dönüşüm ve geri kazanım 
proseslerinde uygulanacak yöntemin belirlenmesi için önem teşkil etmektedir. Uygun 
yöntemin belirlenebilmesi için bazı ön hazırlıklar gerekebilir fakat yine de atıkların farklı 
özelliklerine göre prosesleri aksatmayacak, esneklik payı olan yöntemlerin seçilmesi proseslerin 
verimliliğini artırmaktadır. Ön hazırlıklara örnek olarak elle sökme, boyut küçültme ve kesme 
gibi işlemlerden söz edilebilir. 

Türkiye, AEEE Yönetmeliği’nde Avrupa Birliği hedeflerine paralel olarak geri dönüşüm ve geri 
kazanım hedefleri belirlemiştir (Tablo 8 ve Tablo 9). 
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Tablo 8  │ Geri Kazanım Hedefleri (ÇŞB, 2012)

Tablo 9  │ Geri Dönüşüm Hedefleri (ÇŞB, 2012)

EEE 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

Tıbbi 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

Tıbbi cihazlar --- ---

İzleme ve kontrol cihaz ve aletleri 50 70

Otomatlar 70 80
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Şekil 15  │ Piyasaya Sürülen EEE ve Oluşan AEEE (bin ton) (REC, 2012) 

Şekil 16 │ Piyasaya Sürülen EEE ve Oluşan AEEE (kg/kişi) (REC, 2012)

EK 5 Piyasaya Sürülen EEE ve Oluşan AEEE
(REC Türkiye tarafından DEA çalışması kapsamında Türkiye için piyasaya sürülen EEE, oluşan 
AEEE miktarları toplam ve kişi başı olarak hesaplanmıştır. (bkz. Şekil 15 ve Şekil 16)
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Üye Ülke Fiziksel Sorumluluk Mali Sorumluluk

Almanya B B

Avusturya D/B/Ü D/Ü

Belçika D/B D

Birleşik Krallık D/Ü D/Ü

Bulgaristan Ü Ü

Çek Cumhuriyeti D/Ü D/Ü

Danimarka B B

Estonya D/Ü D/Ü

Finlandiya D/Ü Ü

Fransa D/B/Ü D/Ü

Hollanda D/B D/B

İrlanda D/B D/Ü

İtalya D/B D/B

İspanya D/B Ü

İsveç Ü Ü

Kıbrıs Ü Ü

Letonya Ü Ü

Litvanya D/B/Ü Ü

Lüksemburg D/B D/B

Macaristan Ü Ü

Malta D/Ü D/Ü

Polonya D D

Portekiz D/B/Ü D/Ü

Romanya B B

Slovakya D/Ü D/Ü

Slovenya D/B D/B

Yunanistan Ü Ü

Tablo 10  │ AB Üye Ülkelerinde E-Atıkların Evlerden Toplanmasında Sorumluluk Paylaşımı (EC, 2007)

EK 6 AB Ülkeleri ve AEEE Yönetiminde Sorumluluk Paylaşımı
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EK 7 1. Sınıf Atık Getirme Merkezleri
Bu bölümde, Atık Getirme Merkezi Tebliği gereğince yerel yönetimlerin kurmakla sorumlu 
olduğu 1. Sınıf Atık Getirme Merkezleri’nin teknik özellikleri, içermesi gerekli atık grupları 
ve bu merkezlerin kademeli olarak kurulacağı iller listesi yer almaktadır. Tebliğin yürürlüğe 
girme tarihi 31.12.2014’tür ve bu tarihten itibaren 2, 3 ve 4 yıl içinde ülke genelinde bu 
merkezlerin kademeli olarak kurulması öngörülmektedir. Mevcut tesisler için ise uyum süresi 
1 yıldır (ÇŞB, 2014).  

Atık Grupları
1. Kağıt ve kağıt/karton ambalaj atıkları
2. Plastik ve plastik ambalaj atıkları
3. Metal ve metal ambalaj atıkları
4. Cam ve cam ambalaj atıkları
5. Ahşap ve ahşap ambalaj atıkları
6. Giysi, tekstil ve tekstil ambalaj atıkları
7. Kurşunlu piller

8. Pil ve akümülatörler 
9. Floresan lambalar
10. Elektrikli ve elektronik ekipmanlar
11. Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar
12. Sıvı ve katı yağlar
13. Hacimli atıklar ile ömrünü tamamlamış lastikler
14. Evlerden kaynaklı tehlikeli atıklar18

Teknik Özellikler
 Yönetim binası, kantar, kontrollü giriş noktası

 En az 1000 m2 alan

 Tesis etrafı en az 1,5 m yüksekliğinde beton, briket 
veya tuğla benzeri kalıcı yapı malzemesi ile çevrili

 Atıkların bekletildiği üzeri kapalı alan

 Alanda kör toplama kanalı ile sonlanan kuşaklama 
kanalı

 Sorumlu bir çevre görevlisi

 Yıkama sonrası oluşacak atık sular için toplama 
kanalı ve ızgara sistemi

 11. grupta yer alan atıklar için paslanmaz metal 
veya yüksek yoğunluklu plastik malzemeden 
yapılmış, kilitli kapaklı, keskin kenarları olmayan, 
atıkların içerisinden geri alınmasına imkan vermeyen 
ve üzerinde “Atık İlaç” ibaresi bulunan biriktirme 
ekipmanları bulunmalıdır.

Resim 17   │ Atık Getirme Merkezi 
     Örnek 1 

Resim 18   │ Atık Getirme Merkezi 
     Örnek 2

18 14. Grup 1. Sınıf Atık getirme Merkezleri için isteğe bağlıdır.
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I. KADEME
(Süre 2 yıl)

II. KADEME
(Süre 3 yıl)

III. KADEME
(Süre 4 yıl)

Adana Afyon Malatya Adıyaman Niğde

Ankara Amasya Manisa Ağrı Ordu

Antalya Artvin Mersin Aksaray Siirt

Aydın Bartın Nevşehir Ardahan Şanlıurfa

Bursa Bilecik Rize Batman Şırnak

Denizli Burdur Samsun Bayburt Tokat

Eskişehir Çorum Trabzon Bingöl Tunceli

İstanbul Düzce Zonguldak Bitlis Uşak

İzmir Elazığ Balıkesir Çankırı Van

Kayseri Erzincan Bolu Erzurum Diyarbakır

Kocaeli Gaziantep Çanakkale Giresun Osmaniye

Konya Hatay Edirne Gümüşhane Sinop

Muğla Karabük Isparta Hakkari Yozgat

Sakarya Karaman Kırklareli Iğdır Mardin

Tekirdağ Kastamonu Sivas Kars Muş

Kırıkkale Yalova Kilis

Kırşehir Kütahya

Tablo 11   │ Atık Getirme Merkezi Tebliği yayımı tarihi itibariyle (31.12.2014) Kademeli Olarak Atık 
     Getirme Merkezi Kuracak İller Listesi
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Tablo 12   │ AB Ülkelerinden Atık Getirme Merkezi Örnekleri (REC Türkiye, 2012)
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EK 8 Kayıt Dışı Yönetimi ile Mücadele ve Türkiye
AEEE’lerin yönetiminde kayıt-dışı oranı küresel ölçekte çok yüksektir. Kayıt dışı ile mücadele 
ve etkin bir denetim için AEEE Yönetmeliği’nce, AEEE yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerin 
ve işlemlerin belirli kuruluşlar tarafından kayıt altına alınması gerekir. 

Şekil 17  │ Direktif ile Öngörülen EEE - AEEE Döngüsü

Şekil 18  │ Uygunsuz EEE - AEEE Döngüsü
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AEEE yaşam döngüsüne daha detaylı bakıldığı zaman, Direktif Şekil 6’de olduğu gibi bir 
yapı önermektedir. Pratikte ise Şekil 7’de temsil edilen bir sistem işlemektedir (REC, 2012).

Ülkemizde kayıt dışı ile mücadele konusunda ilgili paydaşlara önemli görevler düşmektedir:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 Üreticilerden Uygunluk Beyan Formu’nu yıllık olarak toplamakla, gerekli kayıt sistemini 

oluşturmakla ve firma kod numarası vermekle; bu üreticilere denetim ve izleme 
yaparak varsa uygunsuzlukları tespit etmekle; uygunsuzluk olması durumunda ürünün 
piyasaya arzını yasaklamak, piyasadaki ürünleri toplatmak ya da idari para cezaları 
tatbik etmekle;

 Üreticiler ve belediyelerin hazırladıkları AEEE yönetim planlarını değerlendirmekle ve 
üreticilerin beyanlarını kayıt altına almakla;

 Dağıtıcıların, belediyelerin ve üreticilerin toplama ve geri dönüşüm faaliyetlerini 
değerlendirmekle ve uygunsuzluk durumunda gerekli idari işlemleri uygulamakla, 
görevlidir.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri
 Lisans verilen işleme tesislerinin faaliyetlerini izlemekle ve denetlemekle, aykırılık halinde 

gerekli yaptırımın uygulanmasını sağlamakla,

 AEEE taşıma araçlarına taşıma lisansı vermekle ve faaliyetlerini denetlemekle, gerekli 
durumlarda lisansı iptal etmekle ve/veya yenilemekle

 Çevre lisansı aranmayan EEE üretim yerlerinde kurulacak olan işleme üniteleri ile geçici 
depolama alanları için uygunluk yazısı vermekle, görevlidir.

EEE Üreticileri;
 Piyasaya sürecekleri EEE’ler için, esasları ÇŞB tarafından belirlenen kayıt sistemine 

başvurmak ve ÇŞB’den kod numarası almakla ve topladıkları tüm e-atıkları bildirmekle, 

 Her yıl Şubat ayı sonuna kadar Uygunluk Beyan Formunu doldurarak ÇŞB’ye sunmakla,

 Kendileri veya organizasyonunda yer aldığı YK tarafından, bu Yönetmelikten 
kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin AEEE yönetim planını hazırlamak 
ve ÇŞB onayına sunmakla,

 Evsel AEEE’lere dair toplama hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamakla, teknik 
özellikleri sağlayan tesislerde işlenmesini sağlamakla, işleme imkânının bulunmaması 
durumunda bertarafı için bir sistem kurmak ve maliyetleri karşılamakla; belediyelerin 
yetki alanı dışında evsel AEEE’lerin toplanması için il özel idareleri ile yapılacak ortak 
çalışmaları desteklemekle, yükümlüdür.

EEE Dağıtıcıları;
 Tüketicilerden toplanan evsel AEEE türlerini ve miktarlarını bilgilendirerek, yönetmelikçe 

belirtilen toplama sistemlerine veya çevre lisanslı işleme tesislerine göndermekle,

 Satış yerinde, tüketicilerin kolaylıkla görebileceği yerlerde evsel AEEE’lerin toplanması, 
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geri dönüşümü, diğer evsel AEEE toplama noktaları ilişkin bilgileri bulundurmakla, 
yükümlüdür. 

AEEE İşleme Tesisleri
 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 ÇŞB’ye göndermekle, 
yükümlüdür. 

Belediyeler:
 Yönetmelik belediyelere sorumluluk getirmemesine rağmen, bölüm 2.4'de tanımlanan 

faaliyetler, kayıt-dışı ile mücadeleye destek olacaktır.
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EK 9 Eko Tasarım ve Yaşam Döngüsü Analizi
Eko-tasarım, “sürdürülebilirlik için tasarım” kavramının bir parçasıdır (REC, 2011a). Ürünün 
daha iyi bir tasarım ile nitelikleri artırılmaya çalışılırken, aynı zamanda bütün yaşam döngüsü 
boyunca çevreye olan etkilerinin azaltılması hedeflenir. Ürünlere yönelik eko-tasarım 
stratejileri Tablo 13’te verilmiştir.

Tablo 13  │ Eko-Tasarım Stratejileri (REC, 2011b)

No Eko tasarım stratejileri

ÜRÜN

KULLANIM
1 Kullanım döneminde kaynak tüketimi ile ilgili bilgi verilmesi

2 Malzeme etiketlemesi – ürünün bertaraf edilmesi için talimatlar/
açıklamalar

YAŞAM
SONU

3  Kolay söküm –ürünün kolaylıkla parçalarına ayrılması

4 Kullanıcılara ürünün bertaraf edilmesi için talimatlar/
açıklamaların ilave edilmesi

YAŞAM
SÜRESİ

5 Kolay bakım ve tamir

6 Kolay bakım ve tamir

7 Çevre dostu yüzey tasarımı

8 İşlev entegrasyonu

9 Parçaların standartlaştırılması

MALZEME

KULLANIM

10 Zehirli malzemelerden kaçınılması/indirgenmesi

11 Kullanım aşamasında işleyiş ile ilgili malzemelerin minimize
edilmesi

12 Malzeme girdisinin azaltılması

13 Malzeme çeşitliliği ve parça sayısının azaltılması

14 Yenilenmiş parçaların kullanımı

15 Düşük enerji içerikli malzemelerin kullanımı

16 Geri-dönüştürülebilir malzemelerin kullanımı

17 Geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımı

18 Yenilenebilir malzemelerin kullanımı

YAŞAM
SONU

19 Atıkların ve çevreye salımların minimize edilmesi

20 Atık geri-dönüşümü/yeniden kullanımı

AMBALAJ
21 Ambalaj ağırlığı/hacminin optimizasyonu

22 Tekrar kullanılabilir ambalaj kullanımı

ENERJİ KULLANIM

23 Kullanım döneminde enerji tüketiminin minimize edilmesi

24 Üretim döneminde enerji tüketiminin en aza indirilmesi

25 Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı



96 ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN 
KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

Eko tasarım,
 Çevre için tasarımdır
 Yaşam döngüsü yaklaşımının ürün tasarımına entegre edilmesidir
 Çevresel bakış açısı ile ürün tasarımı ve servisine yönelik farklı ölçütleri (kalite, maliyet, 

market ve pazarlama vb.) birbiri ile ilişkilendirir
Yaşam Döngüsü Analizi (YDA), bir ürün ya da hizmet üretiminde kullanılan hammaddelerin elde 
edilmesinden başlayarak, ilgili tüm üretim, sevkiyat, tüketici tarafından kullanım ve kullanım 
sonrası atık yönetimini de kapsayan yaşam döngüsünün farklı aşamalarındaki çevresel etkilerini 
belirlemek, raporlamak ve yönetmek için kullanılan bir yöntemdir. YDA sürecinde ürünün bütün 
yaşam döngüsü bütüncül olarak değerlendirilir ve bununla birlikte ürünün tüm yaşam döngüsü 
sürecinde ortaya çıkabilecek bütün çevresel etkileri belirlenmiş olur. 
YDA Metodolojisi:
 Bir ürün ya da hizmet elde edilmesi sürecinde kullanılan enerji, su ve diğer ham 

maddeler ile doğal kaynakları ve bununla birlikte ortaya çıkan çevresel emisyonların 
bir envanterinin çıkartılması,

 Bu girdi ve çıktılara bağlantılı olarak meydana gelmesi olası olan çevresel etkilerin 
değerlendirilmesi ve

 Sonuçların sistematik ve karşılaştırmalı olarak değerlendirilerek, karar vericilere 
sunulmasını kapsar (REC, 2012).

Şekil 19    │ YDA Metodolojisi(REC, 2011a) Şekil 20    │ YDA'nın Aşamaları (REC, 2011a)

Amaç ve 
Kapsam

Envanter
Analizi

Etki 
Analizi

Ham Madde
Temini

Geri 
Dönüşüm/Atık 

Yönetimi

Kullanım/
Yeniden 
Kullanım/
Bakım

Üretim
Ham 

Madde

Atmosferik 
Salımlar

Su Kaynaklı 
Kirleticiler

Katı Atıklar

Beraberinde 
Oluşan Ürünler

Diğerleri

Enerji

Yorumlama
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EK 10 Lineer Ekonomiden Döngüsel Ekonomiye Geçiş 
AB’de son dönemde atık yönetimi konusu ve atık hiyerarşisinde piramidi yukarıya doğru 
tırmanmanın yöntemi olarak daha bütünleşik bir yaklaşım hâkim oldu. 2015 Aralık’ta 
yayımlanan Döngüsel Ekonomi Aksiyon Planı ile AB, atık yönetiminin tasarım sürecinden 
başlayıp, üretime ve tüketime kadar yaşam döngülerinde yapılacak bir dizi önlemle 
başarıya ulaşabileceğinin altını çizdi. Üretim öncesi ürün tasarımı, üretim süreci, tüketim 
şekilleri, atık yönetimi ve atıkların hammadde olarak kullanılması için işleyen bir piyasa 
oluşturulması alanlarında yapılacak bazı yenilemelerle geleneksel atık yönetimi konusu 
daha bütünleşik bir kavram halini aldı. Temel olarak ürünlerin değerinin ekonomide daha 
uzun süre kalmasını amaçlayan bu sistemle, doğal kaynakların korunması ve istihdam 
sağlanması gibi olumlu bazı gelişmeler de hedeflenmektedir. 

Döngüsel ekonomi, mevcut durumda hâkim olan “al-yap-tüket-at” anlayışıyla işleyen 
lineer ekonomi modeline alternatif olarak son yıllarda gündemde yerini almıştır. Lineer 
model, üretim için kullanılacak doğal kaynakların sınırsız ve kolayca erişilebilir olduğu, 
tüketim sonrası oluşan atıkların da ucuz bir şekilde bertaraf edilebileceği varsayımları 
üzerine oturmuştu. Ancak, 20. yüzyıl boyunca ve 21. yüzyılın başlarındaki dönemde görüldü 
ki, dünya doğal kaynak sağlamakta ve bunu sürdürülebilir tutmakta sınırlarını zorlamaya 
başladı. 1900 yılında yaşayan atalarına göre bugün insan nüfusu 5 katına, kişi başına enerji 
tüketimi 3 katına ve kişi başına hammadde kullanımı 2 katına çıktı (AÇA, 2016). Bu artışın 
devam edeceği ve 2030 yılına kadar hammadde kullanımının bir kez daha 2 katına çıkacağı 
tahmin ediliyor. Buna ek olarak, doğal kaynakların dünya üzerinde dağılımı da değişkenlik 
gösteriyor; bir bölgede su sıkıntısı yaşanırken, başka bir bölgede kereste, tarım ürünleri ya 
da maden ihtiyacı için kaynak sorunuyla karşılaşılabiliyor. Bölgeler arası ticaret bağlarıyla 
bu ihtiyaçlar giderilmeye çalışılsa da değişken ve istikrarsız alış/satış fiyatları zaman zaman 
bu ticarete engel olabiliyor. Tüm bu durumlar, yakın gelecekte dünyada ciddi doğal 
kaynak, hammadde ve enerji sıkıntıları olacağını işaret ediyor. Döngüsel ekonomi işte tam 
burada devreye giriyor ve üretimde, tüketimde, atık yönetiminde, vb. hayata dokunan 
birçok alanda değişiklikler ve bunların sonucu olarak da dünyayı yeniden sürdürülebilir bir 
duruma getirmeyi vadediyor. Bu değişikliklerden bazıları: 

Üretim öncesi – Eko-tasarımda: 
 Daha az hammadde ve dolayısıyla daha az doğal kaynak kullanan,

 Tehlikeli maddelerin kullanılmadığı ya da daha az kullanıldığı,

 Daha sağlam ve uzun ömürlü malzemelerin tercih edildiği,

 Kolay sökülebilir, güncellenebilir ya da yenilenebilir, 

ürün tasarımlarının tercih edilmesi, 

 Yukarıdaki tasarım özelliklerinin ürün ambalajları için de kullanılması, 

Üretimde: 
 Üretim sürecinde atık oluşumunu engelleyen, atıkların tekrar üretime dâhil edildiği 

sistemlerin oluşturulması,
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 Üretimde geri dönüştürülmüş malzemelerin tercih edilmesi, 

 Üretim süreçlerinde oluşan atıkların başka bir üretim sürecinde değerlendirildiği 
endüstriyel simbiyoz uygulamalarının yaygınlaştırılması, 

Ürün ömrünün uzatılması: 
 Ürünlerin ya da parçalarının atık olmadan önce aynı amaçla tekrar kullanılması, 

 Ürünlerin ya da parçalarının atık olduktan sonra tamir edilerek, temizlenerek ve kontrol 
edilerek aynı amaçla tekrar kullanılması, 

Tüketimde: 
 Ürün sahipliği yerine, hizmet odaklı tercihlere yönelme, 

 Tüketilen ürünün ya da kullanılan hizmetin paylaşılmasına yönelik iş modellerinin 
yaygınlaşması, 

Atık yönetiminde: 
 İkincil hammadde için işleyen piyasa oluşturulması, 

 Geri dönüşümde miktarın yanı sıra yüksek kaliteye önem verilmesi ve bunun için geri 
dönüştürülebilir malzemelerin diğer malzemelerle karışmadan toplanması ve işlenmesi, 

 Enerji geri kazanımı içermeyen yakma ve atık depolama/gömme işlemlerinden 
sakınılması, 

Finansman ve teşviklerde:
 Kamu alımlarında döngüsel ekonomiye uygun üretim süreçlerinden geçmiş ürün ve 

hizmetlerin tercih edilmesi, 

 Vergi sisteminin doğal kaynak kullanımı ve kirlilik oluşturma potansiyeline göre 
yenilenmesi,

 Döngüsel ekonomiye uygun iş modellerine ucuz kredi ya da hibe sağlanması, olarak 
sayılabilir (EEA, 2016). 
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Şekil 21  │ Döngüsel Ekonomi Şematik Gösterim (AÇA, 2016)

Döngüsel Ekonomi ve AEEE
AEEE’lerin içerdikleri nadir metallerin geri dönüşümünün ve tekrar ekonomiye/üretime 
katılmasının elzem olduğunu daha önceki bölümlerde irdelemişti. Hızla gelişen teknolojiyle 
ucu açık bir ürün yelpazesine sahip EEE’ler ve yaşam döngüsü sonucu oluşan AEEE’ler, 
döngüsel ekonominin her alanında değişik uygulama örnekleriyle karşımıza çıkacaklardır. 
Bunlardan bazıları: 

 Kullanılmış EEE’lerin ya da parçalarının, tamir atölyelerinde ya da ikinci el ürün 
mağazalarında temizlenerek, güncellenerek, onarılarak yeniden değerlendirilmesi,

 Fotokopi makinesi gibi bazı EEE’lerin satın alınmak yerine kiralanarak kullanılması, 
böylelikle atık olmadan üretici ve dağıtıcı tarafından tamir edilmesi, güncellenmesi, 
yeniden kullanılması ya da sökülerek parçalarının geri dönüştürülmesi,

 Kolay sökülebilir ve geri dönüştürülebilir tasarımların uygulanması, başka atıklarla 
karışmadan yüksek kaliteli geri dönüşüme sevk edilmesi; bu sayede özellikle nadir 
metaller gibi kritik kaynakların yeniden yüksek oranda değerlendirilebilmesi, 

 Uzun ömürlü, dayanıklı ve güncellenebilir EEE tasarımlarının yaygınlaşması, olarak 
sıralanabilir (EEA, 2016).  
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EK 11 Elektrikli ve Elektronik Eşya Kategorileri Ayrıntılı Listesi (ÇŞB, 2012)
1. Büyük ev eşyaları
a) Büyük soğutucu cihazlar 

b) Buzdolapları

c) Dondurucular

ç) Gıdaların soğutulması, korunması ve saklanması için kullanılan diğer büyük cihazlar

d) Çamaşır makineleri

e) Çamaşır kurutma makineleri

f) Bulaşık makineleri

g) Pişirme cihazları

ğ) Elektrikli ocaklar

h) Elektrikli saclar

ı) Mikrodalga fırınlar

i) Gıda pişirici ve hazırlayıcı diğer büyük cihazlar

j) Elektrikli ısıtıcılar

k) Elektrikli radyatörler

l) Odaların, yatakların ve oturma gruplarının ısıtılmasında kullanılan diğer büyük cihazlar

m) Elektrikli vantilatörler/aspiratörler

n) İklimlendirme cihazları

o) Diğer fan, havalandırma ve iklimlendirme ekipmanları

ö) Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer büyük ev eşyaları

2. Küçük ev aletleri
a) Elektrikli süpürgeler

b) Halı yıkama makineleri

c) Diğer temizleme makineleri

ç) Örgü, dokuma, dikiş makineleri ve diğer kumaş işleyici makineler

d) Ütü makineleri, ütüleme ve diğer giysi bakım aletleri

e) Tost makineleri

f) Kızartma makineleri
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g) Öğütücüler, kahve makineleri, paketleme cihazları

ğ) Elektrikli bıçaklar

h) Saç kesimi, saç kurutucu, diş fırçalama, tıraş, masaj ve diğer vücut bakım aletleri

ı) Duvar ve kol saatleri ve diğer zaman ölçümü ve göstergesi veya kaydı için kullanılan 
aygıtlar

i) Tartılar

j) Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer küçük ev aletleri

3. Bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları
a)  Merkezi veri işlemesi:
 1) Ana bilgisayarlar (Mainframe)
 2) Mini bilgisayarlar
 3) Yazıcı Birimleri

b)  Kişisel bilgisayar ekipmanları:
 1) Kişisel bilgisayarlar (Merkezi işleme birimi, fare, ekran ve klavye dâhil)
 2) Dizüstü bilgisayarlar (Merkezi işleme birimi, fare, ekran ve klavye dâhil olmak üzere   

    notebook, laptop ve benzeri)
 3) Avuçiçi bilgisayarlar (Notepad ve benzeri)
 4) Yazıcılar
 5) Kopyalama ekipmanı
 6) Elektrikli ve elektronik daktilolar
 7) Cep ve masa hesap makineleri ve elektronik bilgi toplama, muhafaza etme, işleme,  

     sunma veya iletme için kullanılan diğer ürün ve ekipmanlar
 8) Kullanıcı terminalleri ve sistemleri

 9) Faks makineleri

 10) Teleks

 11) Telefonlar

 12) Ankesörlü telefonlar

 13) Kablosuz telefonlar

 14) Cep telefonları

 15)Telesekreterler ve telekomünikasyon vasıtasıyla ses, görüntü ve başka bilgilerin   
      iletilmesi için kullanılan diğer ürün ve ekipmanlar

 16) Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer bilişim ve telekomünikasyon  
      ekipmanları
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4. Tüketici ekipmanları 
a) Radyo alıcıları

b) Televizyon alıcıları

c)  Video kameraları

ç) Video kaydediciler

d) Hi-fi kaydediciler

e) Ses yükselteçleri

f) Müzik enstrümanları

g) Telekomünikasyon dışında görüntü ve sesin dağıtımını sağlayan sinyaller ve diğer 
teknolojiler de dâhil olmak üzere, görüntü ve ses kaydı veya bunların reprodüksüyonu 
amacıyla kullanılan diğer ürün ve ekipmanlar

ğ) Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer tüketici ekipmanları

5. Aydınlatma ekipmanları
a) Evsel kullanım hariç floresan lambalı aydınlatıcılar

b) Düz floresan lambalar

c) Kompakt floresan lambalar

ç)  Basınçlı sodyum lambalar ve metal halit lambalar dâhil olmak üzere, yüksek güçlü deşarj 
lambaları

d) Düşük basınçlı sodyum lambalar

e) Akkor flamanlı ampuller hariç ışık verme veya ışık kontrolü için kullanılan diğer ekipmanlar

f)  Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer aydınlatma ekipmanları

6. Elektrikli ve elektronik aletler (büyük ve sabit sanayi aletleri hariç olmak üzere)
a) Matkaplar

b) Testereler

c) Dikiş makineleri

ç) Ahşap, metal veya diğer malzemelerin işlenmesinde kullanılan torna, değirmen, 
kumlama, zımpara, kesme, parçalama, delme, delik açma, dövme, katlama, eğme ve 
diğer işleme aletleri

d) Perçinleme, çivileme, vidalama; perçin, çivi ve vida sökme ve benzer işlemler için 
kullanılan aletler
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e) Kaynak, lehim makineleri ve benzer makineler

f) Sıvı veya gaz halindeki maddelerin sprey, dağıtma, sürme veya diğer şekillerde 
uygulanması için kullanılan ekipmanlar

g) Çim biçme ve diğer bahçıvanlık işlerinde kullanılan aletler

ğ) Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer elektrikli ve elektronik aletler 

7. Oyuncaklar, eğlence ve spor ekipmanları
a) Elektrikli tren ve yarış arabası takımları

b) El tipi video oyun konsolları

c) Video oyunları

ç) Bisiklet sürme, koşma, kürek çekme vb. sporlar için kullanılan bilgisayarlar

d) Elektrikli veya elektronik spor aletleri

e) Jetonlu makineler

f) Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer oyuncaklar, eğlence ve spor 
aletleri

8. Tıbbi cihazlar (emplantasyon ürünleri ve hastalık bulaşıcı temaslarda bulunan 
 ürünler hariç) 
a) Radyoterapi ekipmanı

b) Kardiyoloji ekipmanı

c) Diyaliz

ç) Suni teneffüs tertibatı

d) Nükleer tıp ekipmanı

e) Tüp teşhisleri için gerekli laboratuvar ekipmanı

f) Analiz ekipmanı

g) Derin dondurucular

ğ) Üreme testleri

h) Hastalıkların, yaraların ve sakatlıkların tespit edilmesi, önlenmesi, izlenmesi, iyileştirilmesi, 
hafifletilmesi için kullanılan diğer cihaz ve aletler

ı) Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer tıbbi cihazlar
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9. İzleme ve kontrol aletleri 
a) Duman dedektörü

b) Isı ayarlayıcıları

c) Termostatlar

ç) Evsel veya laboratuvar ortamında kullanılan ölçme, tartma ve ayarlama cihaz ve 
aletleri

d) Endüstriyel tesislerde kullanılan diğer kontrol ve izleme enstrümanları (örneğin kontrol 
panelleri)

e) Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki izleme ve kontrol aletleri 

10. Otomatlar
a) Sıcak içecek otomatları

b) Sıcak veya soğuk şişe veya kutu otomatları

c) Katı ürünler için otomatlar

ç) Para otomatları

d) Otomatik şekilde her çeşit ürün teslim eden bütün aletler

e) Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer otomatlar
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