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ÜRETİCİ/İTHALATÇI YÜKÜMLÜLÜKLERİ - TASARIM VE ÜRETİM AŞAMASI

ÜRETİCİ/İTHALATÇI YÜKÜMLÜLÜKLERİ - SATIŞ SONRASI AŞAMASI

Aşağıdaki maddeleri kullanmayın. Yönetmelikte kullanımı 
yasaklanan maddelerin 

ürünlerinizde bulunmamasını 
sağlamalı ve ilgili belgeleri 10 yıl 

süreyle saklamalısınız.

Ayrıca ürün bilgisi 
açıklamalarında ‘’AEEE 

Yönetmeliğine Uygundur’’ 
ibaresine yer vermeli ve 

ürünlerini TSE ilgili standardına 
uygun olarak işaretlemelisiniz.

Her sene ‘’Uygunluk Beyan 
Formu’’ doldurularak Bakanlığa 
sunmalı, ürünlerin yönetmeliğe 

uygun olarak üretilmiş 
olduğunu taahhüt etmelisiniz. 

• Kurşun (Pb)
• Kadmiyum (Cd)

• Cıva (Hg)
• Polibromürlü Bifeniller (PBB)

• Polibromürl Difenil Eterler (PBDE)
• Artı Altı Değerlikli Krom (Cr+6)

AEEE atık yönetim planı 
hazırlayarak Bakanlık onayına 

sunmalısınız. 

UYMAZSAM NELER OLUR?

İlerleyen süreçte olası ithalat 
engelleri ile karşı karşıya kalınır.

Yönetmeliğe aykırı faaliyet 
gösterenler hakkında, 2872 sayılı 

Çevre Kanunu çerçevesinde 
yüksek para cezaları ve faaliyet 
durdurmaya kadar giden cezalar 

uygulanabilir.

Bakanlık firmalar tarafından 
verilen beyanları esas alır, ancak 

bakanlık bu beyanların 
doğruluğunu inceleme yetkisine 

sahiptir.

Toplama ve geri dönüşüm  
oranlarını sağlamalı ve AEEE 

toplama ve nakliye masraflarını 
karşılamalısınız.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
sistemine kaydolmalı, kod 

numarası almalı ve her sene 
bildirimde bulunmalısınız.

ÜRETİCİ/İTHALATÇI BU İŞİ EN KOLAY NASIL ÇÖZER?

Üretici/İthalatçıların,  AEEE Yönetmeliğinden kaynaklanan 
yükümlülüklerinin optimum maliyet ile yerine getirilmesi için kar 
amacı gütmeyecek şekilde yapılanan AGİD Ticari İşletmesi 
aşağıdaki alanlarda çalışmalar gerçekleştirecektir.

• Verimli ve sürdürülebilir bir toplama sisteminin kurulması

• Tüketicilere yönelik bilinçlendirme ve eğitim çalışmalarının 
gerçekleştirilmesi

• Atıkların geri dönüşüm, geri kazanım ve bertaraf işlemlerinin 
yürütülmesi

• Bakanlıklar ve STK lar ile ilişkilerin yürütülmesi

Üretici/İthalatçılar yönetmelikten 
kaynaklanan bu yükümlülüklerini 

kendi kendilerine yerine 
getirebilecekleri gibi Bakanlıkça 

belirlenen esaslar dahilinde 
oluşturulan ve kar amacı 

gütmeyen ortak uyum 
organizasyonlarına,  

Yetkilendirilmiş Kuruluşlara üye 
olarak da gerçekleştirebilirler.

Piyasaya süreceğiniz ürünler
için teminat vermelisiniz.

Toplumu bilinçlendirmek
için eğitim çalışmaları 

düzenlemelisiniz.

Toplanan AEEE lerin işleme 
tesislerinde işlenmesini sağlamalı, 

gerektiğinde bertarafı için bir 
sistem kurmalı ve bunlarla ilgili 

maliyetleri karşılamalısınız.

Sizleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan kod numaranızı aldıktan sonra 
yükümlülüklerinizi devretmek için bu konuda bakanlıkça Yetkilendirilmiş Kuruluş 

olarak tayin edilen AGİD’e üye olmaya davet ediyoruz.
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