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İlgi

:

12/11/2015 tarihli ve 57070256 -145.04-E.13416 sayılı yazı.

İlgide kayıtlı yazı ile Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü
Yönetmeliği’nin 9'uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi gereğince; elektrikli ve
elektronik eşya (EEE) üreticileri, kendileri veya organizasyonunda yer aldığı yetkilendirilmiş
kuruluş tarafından, bu Yönetmelikten kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesine
ilişkin AEEE yönetim planını hazırlamak ve Bakanlık onayına sunmakla, yine aynı maddenin
(g) bendi gereği, evsel AEEE’lere dair bu yönetmeliğin 1’ inci maddesindeki toplama
hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamakla yükümlü oldukları belirtilmiştir.
Bu çerçevede, 2015 yılı için üreticilerin toplamakla yükümlü oldukları miktarlar, ilgi yazı ek2’sinde gönderilen hesaplama tablosuna göre hesaplanarak, bu hedeflerin gerçekleştirilmesine
ilişkin yapılan çalışmaların, bilgi ve belgelerin Bakanlığımıza gönderilmesi talep edilmiştir.
Söz konusu hususa ilişkin olarak, ilgide kayıtlı yazı ekinde yer alan hesaplama sehven
gönderilmiş olup, kg/kişi-yıl hedefinin uygulanmasında yaşanan sorunlar ve yanlış
anlaşılmalar nedeniyle toplama hedeflerinin yeniden değerlendirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu
noktada, toplama hedeflerinin Bakanlığımızca yapılan çalışmalar neticesinde, yüzdesel olarak
ifade edilmesinin daha uygun olacağı mütalaa edilmiştir. Yüzde olarak ifade edilen toplama
hedefleri ve bu hedeflere göre yapılması gerekli hesaplamanın ayrıntısı ile örnekleri yazımız
ekinde verilmiştir.
Bu bağlamda; Yönetmeliğin 15'inci maddesinde bulunan tablodaki ürün gruplarına göre
belirlenen yüzdesel oranlar yazımız ekinde verilmekte olup;
- AEEE yönetim planı ile 2013-2014 yıllarına ilişkin atık elektrikli ve elektronik eşya
miktarları ve bu atıkların geri kazanımı veya bertarafının sağlandığına dair bilgi ve belgelerin
(Ulusal atık taşıma formu, sevk irsaliyesi, atıkların gönderildiği lisanslı tesis bilgisi) yıllık
bazda 2016 yılının Şubat ayı sonuna kadar gönderilmesi,
- 2015 yılı için AEEE toplama faaliyetlerinin gerçekleştirilerek toplanan atıkların geri
kazanım veya bertarfının sağlanmasına yönelik bilgi ve belgelerin (Ulusal atık taşıma formu,
sevk irsaliyesi, atıkların gönderildiği lisanslı tesis bilgisi) yine 2016 yılı Şubat ayı sonuna
kadar gönderilmesi,
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- Yetkilendirilmiş kuruluşlara üye olunması halinde söz konusu bilgilerin yetkilendirilmiş
kuruluş tarafından Bakanlığımıza gönderilmesi
gerekmektedir.
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen faaliyetlerin hassasiyetle gerçekleştirilmesi, ilgili bilgi ve
belgelerin gönderilmemesi ile Yönetmelikte öngörülen hedeflere ulaşılamaması halinde Çevre
Kanunu'nun 20. maddesi gereğince gerekli cezai işlemlerin uygulanacağı hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Sebahattin DÖKMECİ
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.
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ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN (AEEE) KONTROLÜ
YÖNETMELİĞİ MADDE 15 KAPSAMINDA TOPLAMA HEDEFLERİ

Üreticilerin sağlamakla yükümlü oldukları evsel AEEE toplama hedefleri
Yıllara Göre Toplama Hedefi (%)
EEE Kategorileri
1. Buzdolabı/Soğutucular/İklimlendirme cihazları
2. Büyük beyaz eşyalar (Buzdolabı/
soğutucular/iklimlendirme cihazları hariç)
3. Televizyon ve monitörler
4. Bilişim ve telekomünikasyon ve tüketici
ekipmanları (Televizyon ve monitörler hariç)
5. Aydınlatma ekipmanları
6. Küçük ev aletleri, elektrikli ve elektronik aletler,
oyuncaklar, spor ve eğlence ekipmanları, izleme ve
kontrol aletleri
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AÇIKLAMA
Elektrikli ve Elektronik Eşya (EEE) üreticisinin toplama hedefleri çerçevesinde 2015 yılı için
toplayacağı miktarlar hesaplanırken, üreticiler yukarıdaki tabloda verilen yüzdeleri dikkate
alarak toplama faaliyetlerini gerçekleştireceklerdir.
Örnek:
Elektrikli ve elektronik eşya üreticilerinin; 2014 yılında piyasaya sürdükleri ilgili kategorideki
EEE miktarını 2015 yılı sütununda verilen yüzde değer ile çarparak, toplaması gereken AEEE
miktarını belirleyecek ve bu miktarları toplayacaktır. Piyasaya sürülen EEE miktarı ve
toplanacak AEEE miktarı kg ya da ton biriminden değerlendirilecektir.
Buna göre;
A firması 2014 yılında 1. Kategoride 750 ton buzdolabı, 6.Kategoride 50 ton küçük ev aleti
piyasaya sürmüştür. Yukarıdaki açıklamaya göre A firması
1. Kategori için 750*%4,25= 31,875 ton
6. Kategori için 50*%2,75=1,375 ton AEEE toplayacaktır.
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