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GİRİŞ
Bu rehber Elektrikli ve Elektronik Eşya (EEE) üreticisi, ithalatçısı, piyasaya süren ve dağıtıcı
firmaların T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan Entegre Çevre
Bilgi Sistemi (EÇBS) üzerinden EEE ve AEEE Bilgi Sistemine beyanlarını yapabilmeleri
amacıyla kılavuz niteliğinde hazırlanmıştır.
Bu doküman, başta 11.08.1983 tarihinde, 18132 sayılı resmi gazetede yayımlanan Çevre
Kanunu olmak üzere, AEEE Kontrolü Yönetmeliği, Yetkilendirilmiş Kuruluş (YK) Usul ve
Esasları, Atık Yönetimi Yönetmeliği ve Tehlikeli Atıkların Karayolunda Taşınması Tebliğ ve
EEE & AEEE Bilgi Sistemi Yardım Kılavuzu temel alınarak, rehber niteliğinde
hazırlanmıştır.
Bilgilendirme amacı taşıyan bu rehber hazırlandıktan sonra T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı veya diğer yetkili kurumlar tarafından gelecek güncelleştirmelerin takibi
firmaların yükümlülüğü olup, rehber nedeniyle yanlış bir giriş veya uygulama yapılması
halinde

Bilişim

Sanayicileri

Derneği

(TÜBİSAD),

YK

olarak

hiçbir

sorumluluk

almamaktadır.
Bakanlık

tarafından

sistem

üzerinde

yapılacak

güncellemeler

TÜBİSAD

bilgilendirme/duyuru mailleri aracılığıyla üretici/ithalatçı firmalara bildirilecektir.
Mağduriyet yaşamamak adına TÜBİSAD Yetkilendirilmiş Kuruluşu (TYK) maillerini kontrol
etmenizi, TYK mail sistemine kayıtlı değilseniz TYK yetkilileri ile irtibata geçerek mail
sistemine dâhil olmanızı öneririz.
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MEVZUAT
1. İlgili Mevzuat

Üretici / İthalatçı firmaların EEE ve AEEE yönetim ve beyanlarını 22.05.2012 tarihinde 28300 sayılı resmi
gazetede yayımlanan AEEE’lerin Kontrolü Yönetmeliği’ne göre gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

2. Amaç

İlgili tüm yönetmelikler, EEE’lerin,
Üretiminden nihai bertarafına kadar çevre ve insan sağlığının korunmasını,
Bünyesindeki bazı zararlı maddelerin kullanımının sınırlandırılmasını,
İçerdiği bazı zararlı maddelerin sınırlandırmalardan muaf tutulacak uygulamaların belirlenmesini,
İthalatın kontrol altına alınmasını,
Oluşumunun ve bertaraf edilecek atık miktarının azaltılması için yeniden kullanım, geri dönüşüm, geri
kazanım yöntem ve hedeflerine ilişkin hukuki ve teknik esasları düzenlemeyi, amaçlamaktadır.

3. Evsel / Kurumsal AEEE Ayrımı

AEEE Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Madde 4.g’de tanımlandığı üzere:

3.1. Evsel AEEE;

Evlerden gelen ve

Özellikleri ile miktarı açısından evlerden gelenlerle benzerlik gösteren
- ticari,
- kurumsal,
- endüstriyel,
- diğer kaynaklardan gelen
AEEE’ler olarak ifade edilir.

3.2 Evsel Olmayan AEEE;

Piyasa sürümü kurumdan kuruma gerçekleşen, evlerden gelen AEEE’ler ile miktar ve özellikleri açısından
benzerlik göstermeyen ürünlerin nihai kullanım ömürlerini tamamlamaları sonucu oluşan AEEE’lerdir.
Evsel AEEE kapsamı dışında kalan AEEE’ler bu kategoride nitelendirilir.

4. Yükümlülükler
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2012 yılında yayımlanan AEEE Kontrolü yönetmeliği EEE
üretici/ithalatçı ve dağıtıcı firmalara çeşitli yükümlülükler getirmektedir. Firmalar mevzuatta tanımlanmış
yükümlükleri TÜBİSAD Yetkilendirilmiş Kuruluş (TYK) ortak uyum organizasyonu aracılığıyla yerine
getirebilirler.

4.1. Üretici/İthalatçı Firma Yükümlülükleri
AEEE Kontrolü yönetmeliğinde Üretici/İthalatçı firma yükümlülükleri aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır:
Üretici: 6/3/2011 tarihli ve 27866 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik
kapsamındaki mesafeli sözleşmeler ile yapılan satışlar da dâhil olmak üzere, satış yöntemine bağlı
olmaksızın;
Kendi markasıyla EEE üreten ve satışını yapan,
Kendi markasıyla başka tedarikçiler tarafından üretilen EEE satışını yapan,
Ticari amaçlarla EEE ithal eden
gerçek ve tüzel kişilerdir.
Üretici/ithalatçı firmaların temel sorumlulukları ilgili başlıklar altında sıralanmaktadır:
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4.1.1. Beyanlar:
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı:
Üretici/ithalatçı firmaların T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın entegre çevre bilgi sistemine kayıt
olmaları ve beyanları bu sistem üzerinden yapmaları gerekmektedir.
Her yıl şubat ayı sonuna kadar Ek-3 “Uygunluk Beyan Formu” nu ve Ek-5 “Üretici Raporlama Tabloları”nı
EEE ve AEEE bilgi sistemi üzerinden doldurarak T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunmaları
gerekmektedir. Uygulama yöntemi ve örnekleri Madde 3.4’te yer almaktadır.
Firmalar, yönetmelikten kaynaklanan yükümlüklerin yerine getirilmesine ilişkin AEEE yönetim planını
hazırlamak ve Bakanlık onayına sunmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğü firmanın kendisi veya
organizasyonunda yer aldığı yetkilendirilmiş kuruluş yerine getirir.
Yetkilendirilmiş kuruluş organizasyonunda yer alan firmaların organizasyona dâhil olduklarını T.C. Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı’na beyan etmeleri gerekmektedir.
TYK:
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı beyanlarına paralel olarak ilgili mevzuat gereği paydaşların
yükümlülüklerini takip etmek ve yönetmek amacıyla TÜBİSAD’ın geliştirdiği TYK AEEE Takip Sistemine (TYK
ATS) girişler firmalar tarafından yapılmalıdır.
TYK ATS’ye www.tyk.org.tr adresinden “TYK Giriş” butonu üzerinden erişilmektedir.
Paydaşlar sisteme kayıt olarak edindikleri kendi kullanıcı adları ve şifrelerini veri girişi aşamasına
geçebilmek için kullanabilirler.
Sistemin kullanım kılavuzu sistem içerisindeki ”Firma” başlığı altında bulunmaktadır.
TÜBİSAD, YK çatısı altında bulunan üyeleri adına kurduğu AEEE yönetim sistemlerini aylık ve yıllık olarak
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunar.

4.1.2 Hedefler
Piyasaya sürülen veya ithal edilen ürünlerin AEEE Kontrolü Yönetmeliği madde 15’te* belirlenen
oranlarda geri dönüşüm ve geri kazanımını sağlamak üretici/ithalatçı firmaların yükümlülükleri arasındadır.
(*T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı AEEE Kontrolü Yönetmeliği madde 15‘te yer alan oranları 24.11.2015 tarih
ve 139115 sayılı yazısı ile aşağıdaki gibi revize etmiştir.)
Yıllara Göre Toplama Hedefi (%)

EEE Kategorileri

2013

2014

2015

2016

2018

1. Buzdolabı/Soğutucuları/İklimlendirme Cihazları

1,25

2,25

4,25

8,5

17

2. Büyük Beyaz Eşyalar
(Buzdolabı/Soğutucular/İklimlendirme Cihazları Hariç)

2,5

3,75

8

16

32,5

3. Televizyon ve Monitörler

1,5

2,5

5,5

11

21,5

4. Bilişim ve Telekomünikasyon ve Tüketici Ekipmanları
(Televizyon ve Monitörler Hariç

1,25

2

4

8

16

5. Aydınlatma Ekipmanları

0,25

0,5

0,5

1

2

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

0,75

1,5

2,75

5,5

11

Tablo 1: Yıllara Göre AEEE Toplama Hedefleri
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TYK firmaların hedeflerine ulaşılması ve AEEE toplama veriminin arttırılması için toplama sistemleri
geliştirerek firmaların bu yükümlülüklerini yerine getirir.

4.1.3 Ürün Üzeri İbare ve Görsel Kullanımı
EEE üreticileri, AEEE Yönetmeliği’nin yürürlüğe giriş tarihinden sonra (22.05.2012) piyasaya sürülen
EEE’leri TS-EN’nin 50419 sayılı Türk Standardına uygun olarak AEEE Yönetmeliği’nin EK-6 bölümünde yer
alan aşağıdaki sembolle işaretlemekle,

Resim 1: “E-atıkları Çöp Değildir” Sembolü

Ürün bilgisi açıklamalarında “AEEE Yönetmeliğine Uygundur” ibaresine yer vermekle,
AEEE’lerin toplama, yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım dâhil olmak üzere teknik kriterlere
uygun olarak işlenmesini sağlamak amacıyla, piyasaya sürülen her yeni EEE için bu ürünün bileşenleri,
kullanılan malzemeler ve ürünün ihtiva ettiği tehlikeli madde ve müstahzarların yeri ile ilgili bilgilerden
oluşan el kitabı veya elektronik bilgi kaynağını işleme tesislerinin kullanımına sunmakla yükümlüdür.
Avrupa pazarında piyasaya sürülecek olan EEE’lerin üzerinde RoHS ve EU direktiflerine göre Resim
2’deki CE sembolünü bulundurmalıdır.

Resim 2: CE Sembolü

(Ürünler hangi Avrupa ülkesinde pazara sürülecekse o ülkenin direktifleri veya yönetmelikleri
incelenmelidir.)

4.1.4 Teminat
Üreticiler, piyasaya sürecekleri ürünler için ilgili Yönetmelikten kaynaklanan maliyetleri karşılayacağının
teminatını T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na vermekle yükümlüdürler. Yetkilendirilmiş kuruluşlara
üyelik teminat olarak kabul edilir.
(TYK’ya üye olmak için www.tyk.org.tr adresinden veya 0850 360 2333 (AEEE) numaralı çağrı merkezinden
bilgi alabilirsiniz.)
Yetkilendirilmiş kuruluşa üye olmayan ve bireysel uygulamaları tercih eden üretici firmalar için teminata
ilişkin esasları T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı belirler.
Yukarıda bahsi geçen maddelerin yanı sıra mevzuat yönlendirmesi ile yerine getirilmesi gereken aşağıda
listelenmiş toplama sistemi kurma, eğitim bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları üreticiler adına kar
amacı gütmeyen TYK yerine getirmektedir.
Belediyeler ve dağıtıcılar tarafından toplanan evsel AEEE’lerin; getirme merkezlerinden veya
dağıtıcılardan başlamak üzere nakliye maliyetlerini karşılamalı, çevre iznine sahip firmalarda işlenmesini
sağlamalı, işlenmesi mümkün olmaması durumunda bertarafı için sistem kurmalı ve maliyetlerini
karşılamalıdır.
Evsel AEEE’lerin toplanması, işlenmesi ve bertaraf edilmesi amacıyla bir sistem kurmalıdır.
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Evsel AEEE’lerin toplanması, işlenmesi ve bertaraf edilmesi amacıyla bir sistem kurmalıdır.
Belediyelerle birlikte veya münferit olarak eğitim ve bilinçlendirme kampanyaları düzenlemeli ve bu
etkinliklerde kullanılacak yazılı görsel dokümanları sağlamalıdır.
Belediyelerin yetki alanı dışında evsel AEEE’lerin toplanması için İl Özel idareleri ile yapılacak ortak
çalışmaları desteklemelidir.
Yetkilendirilmiş kuruluş usul ve esaslarında belirtildiği gibi geri dönüşümle ilgili toplumu bilinçlendirme
çalışmaları yapılmalı ve kamu spotu hazırlanmalıdır.

5
AEEE ATIK TOPLAMA
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1

2
www.tyk.org.tr

www.aeeenereye.com

Resim 3: TYK AEEE Toplama Sistemi

4.2. Dağıtıcı Firma Yükümlülükleri:
AEEE Kontrolü yönetmeliğinde dağıtıcı firmalara göre ait tanım aşağıdaki gibidir:
Dağıtıcı: Elektronik iletişim yoluyla yapılan satışlar da dâhil olmak üzere, ticari olarak kullanıcıya elektrikli
veya elektronik eşya ulaştıran gerçek veya tüzel kişileridir.
Yönetmelik kapsamında dağıtıcı firmalar;
Yeni bir ürün sattıklarında, tüketici tarafından talep edilmesi halinde eş tipte ve aynı işlevi gören eski
eşyayı markası, modeli, üreticisi ve muhtevasına bakılmaksızın almalı, yeni ürünün alıcının adresine teslim
edildiği durumlarda, dağıtıcıya veya onun adına teslimatı yapan kuruluşa iade edilen evsel AEEE’yi aynı
yerden almalı ve bunun için herhangi bir nakliye ücreti veya başka bir ilave ücret talep etmemelidir.
Evsel AEEE’lerin muhafazasının sağlanması amacıyla mekân büyüklüğüne uygun olarak toplama kutusu
veya konteyner bulundurmalı veya satış yerinin kapalı bir bölümünü bu amaçla kullanmalıdır.
Tüketicilerden toplanan evsel AEEE’leri, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı bilgilendirerek,
Yönetmelikte belirtilen toplama sistemlerine veya çevre lisanslı işleme tesislerine göndermelidir.
Satış yerinde, tüketicilerin kolaylıkla görebileceği yerlerde evsel AEEE’lerin toplanması, geri dönüşümü,
diğer evsel AEEE toplama noktalarına ilişkin bilgileri ve Resim 1’de yer alan sembolü ve bu sembolün
anlamına ilişkin bilgileri bulundurmalıdır.
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EEE ve AEEE Bilgi Sistemi
1. EEE ve AEEE Bilgi Sistemine Giriş
Kullanıcı adı ve şifre bilgilerini edinen İthalatçı ve üretici firmalar EEE ve AEEE işlemlerini
gerçekleştirmek için www.ecbs.cevre.gov.tr adresinden “EEE ve AEEE Bilgi Sistemine” giriş yapmalıdır.
(Resim 4)

Resim 4: EEE ve AEEE Bilgi Sistemi

Sistem üzerinde “Menü” başlığı altında uygulamanın ana sayfasına ve duyurulara erişilmektedir. “Firma”
başlığı altındaki “Firma Bilgi Listesi” sekmesinde firmaya ait bilgiler bulunmaktadır. (Resim 5)

Resim 5: Sistem Menü Başlıkları

2. Piyasaya Sürülen Ürünlerin Beyanı
“Piyasaya Sürme” sekmesinden, üretici/ithalatçı firmaların bir önceki yıla ait piyasaya sürdükleri
EEE’lerin girişlerini yapmaları gerekmektedir. Bu işlem aşağıdaki maddeler doğrultusunda
gerçekleştirilmektedir:
Önemli Not: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sistemine girişler ağırlık (kg) cinsinden yapıldığı için beyan
işlemi öncesinde miktarların “Kg” cinsinden belirlenmiş ve hazırlanmış olması gerekmektedir.
Resim 5’de gösterilen listeden “Piyasaya Sürme” seçeneğine tıklanır.
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Görüntülenen “2017 Yılında Piyasaya Sürülen Ürünlere Ait Beyanlar” sayfasında bulunan “Yeni beyan”
butonu seçilir. (Resim 6)

Resim 6: Piyasaya Sürülen Ürünlere Ait Beyanların Listelendiği Ekran

Devamında “Piyasaya Sürülen EEE” sayfasında bulanan gerekli kısımlar doldurulur. Açıklama kısmına
EEE hangi yıl piyasaya sürüldüyse açıklama kısmına bunu belirten “2017 Yılı Piyasaya Sürülen Miktarlar”
yazılır ve “Kaydet” butonuyla işlem tamamlanır. (Resim 7)

Resim 7: Piyasaya Sürülen Ürünün Bilgilerinin Girildiği Ekran

“Piyasaya sürme beyanı oluşturuldu” uyarısının ardından, “Ürün ekle” (Resim 7) butonu kullanılarak
ürünün temin tipi, evsel olup olmadığı, ürün kategorisi, ürün miktarı ve yetkilendirilmiş kuruluş gibi bilgiler
bu kısımda belirtilir. (Resim 37)
Önemli Not:
Beyanı yapılacak ürünlerin ana ve alt kategorilerini belirlemek için bu dökümanın Ek-1 ve Ek-2 kısımlarından
faydalanılabilir.
Bu ekranda önemli hususlardan biri de ağırlık bilgisinin doğru şekilde yazılmasıdır. Ağırlıklar gram bilgisini
içerecek şekilde belirtilmelidir. Eğer gram bilgisi yok ve sadece kg ise rakamların sonuna virgül eklenir ve
sıfır sıfır yazılır. Virgül ve sonrası yazılmadığı takdirde, sistem otomatik olarak atama yapmaktadır ve girişler
hatalı sonuçlanmaktadır.
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UYGULAMA ÖRNEĞİ;
Beş bin üç yüz yirmi beş kilogram EEE ithalatı var ise yazılışı 5325,00 olmalıdır.

Resim 8: Piyasaya Sürülen Ürün Beyanının Oluşturulduğunu Gösteren Bilgi Ekranı

Piyasaya sürülen ürünlere ilişkin detay bilgiler girildikten sonra “Kaydet” butonu ile işlem onaylanır. Her
ürün ekleme işlemi için bu komut tekrarlanır. (Resim 9)

Resim 9: Piyasaya Sürülen Ürünün Detay Bilgisinin Girileceği Ekran
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UYGULAMA ÖRNEĞİ;
Beyanını yapacağı yıla ait getirdiği ürünler arasında cep telefonu, yazıcı, laptop ve monitör ürünleri bulunan
A firması beyanını yaparken aşağıdaki adımları izleyecektir;
Cep Telefonları için “Ürün Ana Kategorisi”, “Ürün Alt Kategorisi”, “Miktar(kg)”, “Evsel/Evsel Olmayan”, “YK”
bilgilerini seçip “Kaydet” seçeneğini işaretledikten sonra “ürün ekle” butonuna basarak yazıcı için de aynı
işlemleri gerçekleştirir. Yine aynı şekilde “ürün ekle” butonuna basarak da her bir ürün grubu için bilgileri
girerek beyan formunu oluşturmuş olur.
Bu işlemden sonra “işlemler-detay” kısmından gerek görüldüğü takdirde değişiklik yapılabilmekte veya
“sil” kısmından kayıt silinebilmektedir.
Piyasaya sürülen tüm ürünlere ilişkin bilgi girişi tamamlandıktan sonra “Beyan onayla” butonu seçilerek
işlem tamamlanır. Beyan onaylama işleminden sonra kaydedilen bilgiler üzerinde değişiklik
yapılamamaktadır. (Resim 10)
Onay işleminden sonra hem sistemde meydana gelebilecek aksaklıklara karşı önlem amacıyla hem de
TYK ile paylaşmak için bu sayfanın ekran görüntüsünün alınması gerekmektedir.

Resim 10: Piyasaya Sürülen Ürün Beyan İşleminin Onaylanmasının Ardından Gösterilen Bilgi Kutu
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3. Beyan Formları
AEEE Kontrolü yönetmeliğine göre üretici/ithalatçı firmalar tarafından Ek-3 ve Ek-5 Beyan formlarını EEE ve
AEEE Bilgi sistemi üzerinden her yıl şubat ayı sonuna kadar doldurmaları gerekmektedir. Formların sistem
üzerinden doldurulması için aşağıdaki adımlar takip edilir:

3.1. Ek-3 Beyan Formu:
Resim 5’te gösterilen listeden “Ek-3 ve Ek-5 Beyanı”
seçeneğine tıklanır sonrasında “Ek-3 Beyan listesi” başlığı seçilir.
Açılan Ek-3 Beyan listesi sayfasında, “Yeni Ek-3 Beyanı” butonu
seçilir. (Resim 11)

Resim 11: Ek-3 Beyan Listesinin Görüntülendiği Sayfa

“Ek-3 Uygunluk Beyanı” penceresinde (Resim 12) ithal edilen/üretilen ürünlerin bulunduğu kategoriler
seçilir. (Ürünlerin hangi kategoriye ait olduğunu Ek-1 ve Ek-2 kısmında bulabilirsiniz.) “Kaydet” butonu ile
işlem onaylanır.

Resim 12: Ek-3 Uygunluk Beyanının Yapılacağı Ekran

Beyanınızı kaydettikten sonra, beyan listesinde girişlerin yanında bulunan “Düzenle-Sil” butonları ile
düzenleme yapılabilir veya silme işlemi gerçekleştirilebilir.
10

3.2. Ek-5 Beyan Formu:
Ek-3 Beyanında olduğu gibi, Resim 5’te gösterilen listeden “Ek-3 ve Ek-5 Beyanı” seçeneğine tıklanır
sonrasında “Ek-5 Beyan listesi” başlığı seçilir.
“Yeni Ek-5 Beyan” butonu ile “Toplanan ve ihraç edilen AEEE Miktarları Beyanı” sayfasında firma ve
beyan tarihi bilgiler girilir ve kaydedilir. (Resim 13-14)

Resim 13: Ek-5 Beyan Listesi Ekranı

Resim 14: Toplanan ve İhraç Edilen AEEE Miktarlarının Belirtildiği Sayfa
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Yapılan giriş sonucunda Ek-5 beyan listesi sayfasında aktif hale gelen “Toplanan ve İhraç Edilen AEEE
Miktarları” butonu seçilir. (Resim 15)

Resim 15: Toplanan ve İhraç Edilen AEEE Miktarları” Butonunun Bulunduğu Ekran

Açılan pencerede “Yeni miktar beyanı” butonu “Kg bazında toplanan ve ihraç edilen AEEE miktarı beyan
listesi” tablosuna ulaşılır. (Resim 16) Bu tabloda istenen bilgilerin doldurulması gerekmektedir. Bu
bilgilerden “Toplanan Evsel AEEE Miktarı” TYK tarafından firmaya bildirilir ve firma tarafından ilgili bölüme
yazılır. Daha önce beyanı yapılan “Piyasaya Sürülen Ürün Miktarı” ve diğer tüm bilgiler firma tarafından
doldurulur.
İstenen bilgilerin girişi yapıldıktan sonra kaydet butonu ile işlem tamamlanır.
Onay işleminden sonra hem sistemde meydana gelebilecek aksaklıklara karşı önlem amacıyla hem de
TYK ile paylaşmak için bu sayfanın ekran görüntüsünün alınması gerekmektedir.

Resim 16: Toplanan ve İhraç Edilen AEEE Miktarlarının Detaylı Olarak İşlendiği Liste

Daha sonra aynı işlemler “Geri Kazanım, Geri Dönüşüm Miktarları” kısmı için de tekrarlanır.
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EKLER

EK-1

ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYA KATEGORİLERİ
AEEE’lerin Kontrolü Yönetmeliğine göre EEE’ler 10 kategoriye ancak atık vasfı kazanıp AEEE olduklarında 6
kategoriye ayrılmaktadırlar.
1 - Büyük Ev Eşyaları
2 - Küçük Ev Aletleri
3 - Bilişim ve Telekomünikasyon Ekipmanları
4 - Tüketici Ekipmanları
5 - Aydınlatma Ekipmanları
6 - Elektrikli ve Elektronik Aletler (Büyük ve Sabit Sanayi Aletleri Hariç Olmak Üzere)
7 - Oyuncaklar, Eğlence ve Spor Ekipmanları
8 - Tıbbi Cihazlar
9 - İzleme ve Kontrol Aletleri
10 - Otomatlar
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ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYA KATEGORİLERİ AYRINTILI LİSTESİ

EK-2

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
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 İşlemesi:
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
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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
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
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) Sun’i teneffüs tertibatı
d) Nükleer tıp ekipmanı
e) Tüp teşhisleri için gerekli laboratuvar ekipmanı
f) Analiz ekipmanı
g) Derin dondurucular
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ğ) Üreme testleri
h) Hastalıkların, yaraların ve sakatların tespit edilmesi, önlenmesi, izlenmesi, iyileştirilmesi, hafifletilmesi
için kullanılan diğer cihaz ve aletler
ı) Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer tıbbi cihazlar
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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EK-3
ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYA KATEGORİLERİ
1. KATEGORİ: Buzdolabı/Soğutucular/İklimlendirme cihazları
2. KATEGORİ: Büyük beyaz eşyalar (Buzdolabı/Soğutucular/İklimlendirme cihazları hariç)
3. KATEGORİ: Televizyon ve monitörler
4.KATEGORİ: Bilişim, telekomünikasyon ve tüketici ekipmanları (TV ve monitörler hariç)
5.KATEGORİ: Aydınlatma ekipmanları
6.KATEGORİ: Küçük ev aletleri, Elektrikli ve elektronik aletler, oyuncaklar spor ve eğlence ekipmanları,
izleme ve kontrol aletleri
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EVİNİN ATIK KAHRAMANI

SEN OL!
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