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YÖNETMELİK

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

ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARDA BAZI ZARARLI MADDELERİN
KULLANIMININ KISITLANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümler�
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, atık elektr�kl� ve elektron�k eşyaların çevreye duyarlı ger�

kazanımının ve bertarafının sağlanması da dâh�l olmak üzere �nsan sağlığının ve çevren�n korunmasına katkıda
bulunmak amacıyla elektr�kl� ve elektron�k eşyalarda zararlı maddeler�n kullanımının kısıtlanmasına �l�şk�n usul ve
esasların bel�rlenmes�d�r.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmel�k, EK-1’de bel�rt�len kategor�lere dâh�l olan elektr�kl� ve elektron�k eşyaları

kapsar.
(2) Bu Yönetmel�k hükümler�, aşağıda bel�rt�len eşyalara uygulanmaz:
a) Özell�kle asker� amaçlara yönel�k s�lah, müh�mmat ve savaş gereçler� dâh�l olmak üzere ülke güvenl�ğ�n�n

korunması �ç�n gerekl� ek�pmanlar.
b) Uzaya gönder�lmek �ç�n tasarlanmış ek�pmanlar.
c) Bu Yönetmel�ğ�n kapsamında olmayan b�r ürünün parçasını oluşturacak şek�lde özel olarak tasarlanmış ve

monte ed�lecek olan, �şlev�n� ancak bu ek�pmanın b�r parçası olduğu takd�rde yer�ne get�reb�len ve yalnızca aynı
özell�kte tasarlanmış ek�pmanla değ�şt�r�leb�len elektr�kl� ve elektron�k eşyalar.

ç) Büyük ölçekl� sab�t endüstr�yel aletler.
d) Büyük ölçekl� sab�t kurulumlar.
e) T�p onaylı olmayan elektr�kl� �k� tekerlekl� araçlar har�ç olmak üzere yolcu ve eşya taşımacılığında

kullanılan araçlar.
f) Sadece profesyonel kullanım �ç�n sağlanan karayolu dışında kullanılan hareketl� mak�neler.
g) Vücuda yerleşt�r�leb�l�r akt�f tıbb� c�hazlar.
ğ) Kamu, t�car�, endüstr�yel ve konut uygulamaları �ç�n güneş ışığından enerj� üretmek amacıyla tanımlanmış

b�r yerde kalıcı kullanım �ç�n profesyonel k�ş�ler tarafından tasarlanan, monte ed�len ve kurulan b�r s�stemde
kullanılması amaçlanan fotovolta�k paneller.

h) Yalnızca araştırma gel�şt�rme (Ar-Ge) amaçları �ç�n özel olarak tasarlanmış olan ve sadece �şletmeler
arasında kullanıma sunulan ek�pmanlar.

ı) Borulu orglar.
(3) İk�nc� fıkranın (a) bend�nde bel�rt�len malzemeler�n n�tel�kler� M�llî Savunma Bakanlığı ve İç�şler�

Bakanlığı tarafından bel�rlen�r.
(4) İk�nc� fıkranın (g) bend�nde bel�rt�len malzemeler�n n�tel�kler� Sağlık Bakanlığı tarafından bel�rlen�r.
(5) Bu Yönetmel�k, 23/6/2017 tar�hl� ve 30105 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan K�myasalların Kaydı,

Değerlend�r�lmes�, İzn� ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmel�ğe ve ürün, güvenl�k ve sağlığa yönel�k �lg�l� mevzuat
gerekl�l�kler�ne aykırılık teşk�l etmeyecek şek�lde uygulanır.

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

maddeler�, 5/3/2020 tar�hl� ve 7223 sayılı Ürün Güvenl�ğ� ve Tekn�k Düzenlemeler Kanunu ve 1 sayılı
Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 97 nc� ve 103 üncü maddeler�ne dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) AB: Avrupa B�rl�ğ�n�,
b) Bağımlı: Elektr�kl� ve elektron�k eşyanın amaçlanmış asgar� b�r �şlev�n� yer�ne get�rmes� �ç�n elektr�k

akımına veya elektromanyet�k alana �ht�yaç duymasını,
c) Bakanlık: Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığını,
ç) Büyük ölçekl� sab�t endüstr�yel aletler: Bel�rl� yerde kalıcı olarak kurulumu ve sökümü profesyonel k�ş�ler

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



d) Büyük ölçekl� sab�t kurulumlar: Profesyonel k�ş�ler tarafından monte ed�len ve kurulan, önceden
tanımlanmış ve tahs�s ed�lm�ş b�r yerde kalıcı olarak kullanılması amaçlanan ve profesyonel k�ş�ler tarafından sökülen
çeş�tl� t�ptek� ek�pmanları ve c�hazları,

e) “CE” İşaret�: EEE’n�n, bu Yönetmel�k �le bel�rlenen gerekl�l�klere ve söz konusu �şaret�n konulmasına ve
kullanılmasına �l�şk�n d�ğer Avrupa B�rl�ğ� uyum mevzuatına uygun olduğunu gösteren, �malatçı tarafından konulan
�şaret�,

f) Dağıtıcı: Elektr�kl� ve elektron�k eşyayı tedar�k z�nc�r�nde yer alarak p�yasada bulunduran, �malatçı veya
�thalatçı dışındak� gerçek veya tüzel k�ş�y�,

g) Elektr�kl� ve elektron�k eşya (EEE): Alternat�f akımla 1000 Volt’u, doğru akımla da 1500 Volt’u
geçmeyecek şek�ldek� kullanımlar maksadıyla tasarlanmış olan, uygun b�r b�ç�mde çalışması �ç�n elektr�k akımına
veya elektromanyet�k alana bağımlı olan eşyaları ve bu akım ve alanların üret�m�, transfer� ve ölçümüne yarayan
eşyaları,

ğ) Endüstr�yel �zleme ve kontrol aletler�: Sadece endüstr�yel veya profesyonel kullanıma yönel�k olarak
tasarlanan �zleme ve kontrol aletler�n�,

h) Ger� çağırma: N�ha� kullanıcının el�nde bulunan b�r EEE’n�n �kt�sad� �şletmec�ye ger� get�r�lmes�n�
amaçlayan her türlü önlem�,

ı) Homojen malzeme: Sökme, kesme, ezme, aşındırma g�b� mekan�k �şlemlerle farklı malzemelere
ayrılamayan, tek t�p b�leş�me sah�p malzemey� veya malzemeler�n b�leş�m�nden oluşan b�r malzemey�,

�) İkamen�n güven�rl�l�ğ�: İkame kullanılan b�r EEE’n�n, bel�rt�len koşullar altında, bel�rt�len b�r süre boyunca
gerekl� b�r �şlev� hatasız olarak yer�ne get�rme olasılığını,

j) İkamen�n mevcud�yet�: EK-2’de l�stelenen maddeler�n �malatı ve tesl�m� �ç�n gerekl� olan süreyle
karşılaştırıldığında, b�r �kame madden�n makul b�r süre zarfında �mal ve tesl�m ed�leb�l�rl�ğ�n�,

k) İkt�sad� �şletmec�: İmalatçı, yetk�l� tems�lc�, �thalatçı ve dağıtıcıyı,
l) İmalatçı: EEE �mal ederek veya EEE’n�n tasarımını veya �malatını yaptırarak, kend� �s�m veya t�car� markası

�le p�yasaya arz eden gerçek veya tüzel k�ş�y�,
m) İthalatçı: EEE’y� yurt dışından �thal ederek p�yasaya arz eden Türk�ye’de yerleş�k gerçek veya tüzel k�ş�y�,
n) Kablo: EEE’y� elektr�k pr�z�ne bağlamak veya �k� veya daha fazla EEE’y� b�rb�r�ne bağlamak �ç�n b�r

bağlantı veya uzatma görev� gören, anma ger�l�m� 250 Volt’tan az olan tüm kabloları,
o) Karayolu dışında kullanılan hareketl� mak�neler: Yerleş�k b�r güç kaynağına veya har�c� b�r güç kaynağı

tarafından desteklenen b�r çek�ş tahr�k�ne sah�p, çalışması sırasında b�r d�z� sab�t çalışma yer� arasında haraketl�l�k
veya sürekl�/yarı sürekl� hareket gerekt�ren ve sadece profesyonel kullanım �ç�n sunulan mak�neler�,

ö) N�ha� kullanıcı: B�r EEE’y� t�caret, �ş, zanaat ve meslek� faal�yetler dışında tüket�c� olarak ya da sanay� veya
meslek� faal�yet� �ç�n el�nde bulunduran Türk�ye’de yerleş�k veya �kamet eden gerçek ya da tüzel k�ş�y�,

p) P�yasa gözet�m� ve denet�m�: EEE’ler�n, bu Yönetmel�kte bel�rt�len gereklere uygun olmalarını sağlamak ve
bu Yönetmel�k kapsamında yer alan kamu yararını korumak amacıyla yürütülen faal�yetler� ve alınan tedb�rler�,

r) P�yasa gözet�m� ve denet�m� kuruluşu: 7223 sayılı Kanun kapsamında p�yasa gözet�m� ve denet�m�
faal�yetler�n� yürüten ve EEE kategor�ler�ne göre 18 �nc� madde �le bel�rlenen kurumları,

s) P�yasada bulundurma: EEE’n�n t�car� b�r faal�yet yoluyla bedell� veya bedels�z olarak dağıtım, tüket�m veya
kullanım �ç�n yurt �ç� p�yasaya sağlanmasını,

ş) P�yasadan çekme: Tedar�k z�nc�r�ndek� b�r EEE’n�n p�yasada bulundurulmasını önlemey� amaçlayan her
türlü tedb�r�,

t) P�yasaya arz: EEE’n�n yurt �ç�nde p�yasada �lk kez bulundurulmasını,
u) Tekn�k şartname: B�r EEE’n�n, sürec�n veya h�zmet�n sağlaması gereken tekn�k gerekl�l�kler� tanımlayan

belgey�,
ü) Tıbb� c�haz/�n v�tro tanı c�hazı/vücuda yerleşt�r�leb�l�r akt�f tıbb� c�hazlar: Türk�ye İlaç ve Tıbbî C�haz

Kurumunun �lg�l� mevzuatında tanımlanan c�hazları,
v) Uygunluk değerlend�rmes�: B�r EEE �le �lg�l� bu Yönetmel�ğ�n gerekl�l�kler�n�n yer�ne get�r�l�p

get�r�lmed�ğ�n� gösteren sürec�,
y) Uyumlaştırılmış standart: Avrupa B�rl�ğ� mevzuatının uygulanab�lmes� �ç�n Avrupa Kom�syonunun taleb�

üzer�ne kabul ed�len standardı,
z) Yedek parça: EEE’n�n b�r parçasının yer�ne kullanılab�len, söz konusu parça olmadığı takd�rde EEE’n�n

amaçlandığı g�b� �şlev�n� yer�ne get�remed�ğ� ayrı b�r EEE parçasını,
aa) Yetk�l� tems�lc�: İmalatçının bu Yönetmel�k kapsamındak� bel�rl� yükümlülükler�n� onun adına yer�ne

get�rmek üzere �malatçı tarafından yazılı şek�lde görevlend�r�len Türk�ye’de yerleş�k gerçek veya tüzel k�ş�y�,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Önleme

EEE’lerde bazı zararlı maddeler�n kullanımının kısıtlanmasına �l�şk�n hükümler



MADDE 5- (1) İk�nc� ve üçüncü fıkrada yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla onarım, yen�den kullanım,
�şlevler�n güncellenmes� veya kapas�te artırılması amacıyla kullanılan kablolar ve yedek parçalar da dâh�l olmak üzere
p�yasaya arz ed�len EEE’ler, EK-2’de yer alan kullanımı kısıtlanan maddeler� �çermemel�d�r.

(2) EK-2’de yer alan maddeler�n, bu EK'te bel�rt�ld�ğ� g�b� homojen malzemelerde ağırlık �t�barıyla azam�
konsantrasyon değer�n� aşmayacak m�ktarlarda bulunmasına �z�n ver�l�r.

(3) EK-3 ve EK-4’te yer alan uygulamalar b�r�nc� fıkra hükmünden muaftır.
(4) Aşağıda yer alan EEE’ler �ç�n b�r�nc� fıkra hükmü uygulanır:
a) Tıbb� c�hazlar.
b) İn v�tro tanı c�hazları.
c) İzleme ve kontrol aletler�.
ç) Endüstr�yel �zleme ve kontrol aletler�.
d) Mülga 22/5/2012 tar�hl� ve 28300 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Elektr�kl� ve Elektron�k

Eşyaların Kontrolü Yönetmel�ğ� kapsamında yer almayıp bu Yönetmel�k �le kapsama alınan d�ğer tüm EEE’ler.
(5) B�r�nc� fıkra hükmü, aşağıda yer alan EEE’ler�n onarımı, yen�den kullanımı, �şlevler�n�n güncellenmes�

veya kapas�tes�n�n artırılması amacıyla kullanılan kabloları veya yedek parçaları �ç�n geçerl� değ�ld�r:
a) 30/5/2009 tar�h�nden önce p�yasaya arz ed�len EEE’ler.
b) 1/1/2024 tar�h�nden önce p�yasaya arz ed�len tıbb� c�hazlar.
c) 1/1/2024 tar�h�nden önce p�yasaya arz ed�len �n v�tro tanı c�hazları.
ç) 1/1/2024 tar�h�nden önce p�yasaya arz ed�len �zleme ve kontrol aletler�.
d) 1/1/2024 tar�h�nden önce p�yasaya arz ed�len endüstr�yel �zleme ve kontrol aletler�.
e) 1/1/2024 tar�h�nden önce p�yasaya arz ed�len, mülga Atık Elektr�kl� ve Elektron�k Eşyaların Kontrolü

Yönetmel�ğ� kapsamında yer almayıp bu Yönetmel�k �le kapsama alınan d�ğer tüm EEE’ler.
f) Bu Yönetmel�k kapsamında b�r muaf�yetten yararlanan ve söz konusu muaf�yet süres�n�n b�tmes�nden önce

p�yasaya arz ed�len EEE’ler.
(6) Yen�den kullanımın �zleneb�l�r ve �şletmeden �şletmeye kapalı �ade s�stemler�nde yer alması ve yedek

parçaların yen�den kullanıldığının tüket�c�ye b�ld�r�lmes� kaydıyla b�r�nc� fıkra hükmü aşağıda bel�rt�len n�tel�ktek�
yen�den kullanılan yedek parçalar �ç�n uygulanmaz:

a) 30/5/2009 tar�h�nden önce p�yasaya arz ed�lm�ş EEE’lerden ger� kazanılan ve 1/1/2024 tar�h�nden önce
p�yasaya arz ed�len EEE’lerde kullanılan yedek parçalar.

b) 1/1/2024 tar�h�nden önce p�yasaya arz ed�lm�ş tıbb� c�hazlardan veya �zleme ve kontrol aletler�nden ger�
kazanılmış olan ve 22/7/2024 tar�h�nden önce p�yasaya arz ed�len EEE’lerde kullanılan yedek parçalar.

c) 1/1/2024 tar�h�nden önce p�yasaya arz ed�lm�ş �n v�tro tanı c�hazlarından ger� kazanılan ve 22/7/2026
tar�h�nden önce p�yasaya arz ed�len EEE’lerde kullanılan yedek parçalar.

ç) 1/1/2024 tar�h�nden önce p�yasaya arz ed�lm�ş endüstr�yel �zleme ve kontrol aletler�nden ger� kazanılmış
olan ve 22/7/2027 tar�h�nden önce p�yasaya arz ed�len EEE’lerde kullanılan yedek parçalar.

d) 1/1/2024 tar�h�nden önce p�yasaya arz ed�len, mülga Atık Elektr�kl� ve Elektron�k Eşyaların Kontrolü
Yönetmel�ğ� kapsamında yer almayıp bu Yönetmel�k �le kapsama alınan d�ğer tüm EEE’lerden ger� kazanılan ve
22/7/2029 tar�h�nden önce p�yasaya arz ed�len EEE’lerde kullanılan yedek parçalar.

(7) Tekn�k ve ekonom�k uygulanab�l�rl�k esas olmak üzere, uluslararası gel�şmelere bağlı olarak �malatçılar,
elektr�kl� ve elektron�k eşyaların üret�m, ürün tem�n�, ürün gel�şt�rme, araştırma-gel�şt�rme ve tasarım faal�yetler�nde
bu Yönetmel�k kapsamındak� zararlı maddeler�n kullanımından kaçınarak yerler�ne daha güvenl� alternat�f maddeler�
kullanmak �ç�n gerekl� çalışmaları yaparlar.

EK’ler�n b�l�msel ve tekn�k �lerlemeye uyarlanması
MADDE 6- (1) EK-2’de yer alan EEE’lerde kullanımı kısıtlanan maddeler �le EK-3 ve EK-4’te yer alan bu

kısıtlamadan muaf tutulan uygulamalar Avrupa B�rl�ğ� mevzuatındak� değ�ş�kl�kler doğrultusunda Bakanlık tarafından
güncellen�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İkt�sad� İşletmec�ler�n Yükümlülükler�

İmalatçının yükümlülükler�
MADDE 7- (1) İmalatçı, �k�nc� bölümde bel�rt�len gerekl�l�klere uygun olarak tasarlanan ve �mal ed�len

EEE’ler� p�yasaya arz eder.
(2) İmalatçı, 27/5/2021 tar�hl� ve 31493 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uygunluk Değerlend�rme

Yöntemler� Yönetmel�ğ�n�n EK’�nde yer alan Uygunluk Değerlend�rme Yöntemler�nden Modül A doğrultusunda
gerekl� tekn�k dosyayı hazırlar ve �ç üret�m kontrolü prosedürünü gerçekleşt�r�r veya gerçekleşt�r�lmes�n� sağlar.

(3) İmalatçı tarafından EEE’ler�n bu Yönetmel�k gerekl�l�kler�ne uygunluğunu �k�nc� fıkrada bel�rt�len
prosedür yoluyla kanıtladığı durumda, EK-5’te yer alan AB Uygunluk Beyanı hazırlanır ve 14 üncü maddede bel�rt�len
“CE” �şaret� n�ha� EEE’ye konulur. EEE’ler �ç�n başka b�r mevzuatın en az bu Yönetmel�ktek� kadar sıkı olan b�r
uygunluk değerlend�rme prosedürünün uygulanmasını gerekt�rd�ğ� durumlarda �malatçı, 5 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrası
gerekler�ne uygunluğunu söz konusu prosedürde göstereb�l�r ve tek b�r tekn�k dosya düzenleyeb�l�r.



(4) İmalatçı, tekn�k dosya ve AB Uygunluk Beyanını EEE’n�n p�yasaya arz ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren 10 yıl
süreyle muhafaza eder.

(5) İmalatçı, ser� üret�mde bu Yönetmel�k hükümler�ne uygunluk sağlar ve EEE’n�n tasarımında ya da
özell�kler�ndek� değ�ş�kl�kler �le uyumlaştırılmış standartlardak� veya EEE’n�n uygunluğuna �l�şk�n atıf yapılan d�ğer
tekn�k şartnamelerdek� değ�ş�kl�kler� d�kkate alarak ser� üret�m�n uygunluğunun korunmasına yönel�k prosedürler�
sağlar.

(6) İmalatçı, uygun olmayan EEE’ler�n ve ger� çağrılan EEE’ler�n kaydını tutar ve bu konuda dağıtıcıları
b�lg�lend�r�r.

(7) İmalatçı, p�yasaya arz ett�ğ� EEE’n�n tesp�t ed�lmes�ne olanak veren t�p, part� veya ser� numarası ya da
tanımlanmasını sağlayacak başka unsurları taşımasını, boyutlarının uygun olmadığı veya doğası gereğ� bel�rt�len
tanımlayıcı unsurların EEE’n�n üzer�nde bulunmasının mümkün olmadığı durumlarda gerekl� b�lg�ler�n EEE’n�n
ambalajında veya EEE �le b�rl�kte ver�len b�r belgede bulunmasını sağlar.

(8) İmalatçı kend� adının, tesc�ll� t�car� unvanının ya da tesc�ll� t�car� markasının ve kend�s�ne ulaşılmasını
sağlayacak adres�n�n EEE’n�n üzer�nde, bunun mümkün olmadığı durumda ambalajında ya da EEE �le b�rl�kte ver�len
b�r belgede bulunmasını sağlar. Adres, �malatçıya ulaşmayı sağlayacak tek b�r �let�ş�m noktasını bel�rt�r. İlet�ş�m
b�lg�s�, Türkçe veya n�ha� kullanıcıların kolayca anlayab�leceğ� ve p�yasa gözet�m� ve denet�m� kuruluşunun kabul
edeceğ� b�r d�lde olur. Başka b�r mevzuatın, �malatçının adının ve adres�n�n bel�rt�lmes�ne �l�şk�n olarak en az bu
hüküm kadar sıkı hükümler �çermes� durumunda söz konusu hükümler geçerl�d�r.

(9) P�yasaya arz ett�ğ� EEE’n�n bu Yönetmel�ğe uygun olmadığını b�ld�ğ� veya b�lmes�n�n gerekt�ğ� durumda
�malatçı, söz konusu EEE’y� uygun hale get�rmek, p�yasadan çekmek veya ger� çağırmak �ç�n gerekl� düzelt�c�
tedb�rler� en kısa sürede alır. İmalatçı, EEE’n�n uygunsuzluğuna ve alınan düzelt�c� tedb�rlere �l�şk�n derhal p�yasa
gözet�m� ve denet�m� kuruluşunu b�lg�lend�r�r.

(10) P�yasa gözet�m� ve denet�m� kuruluşunun gerekçel� taleb� üzer�ne �malatçı, EEE’n�n bu Yönetmel�ğe
uygunluğunu gösteren her türlü b�lg� ve belgey� Türkçe veya p�yasa gözet�m� ve denet�m� kuruluşunun kabul edeceğ�
b�r d�lde yazılı olarak veya elektron�k ortamda p�yasa gözet�m� ve denet�m� kuruluşuna sunar. İmalatçı, p�yasa
gözet�m� ve denet�m� kuruluşunun gerekçel� taleb� üzer�ne, p�yasaya arz ett�ğ� EEE’n�n bu Yönetmel�ğe uygunluğunu
sağlamaya yönel�k her türlü faal�yetle �lg�l� p�yasa gözet�m� ve denet�m� kuruluşu �le �şb�rl�ğ� yapar.

Yetk�l� tems�lc�n�n yükümlülükler�
MADDE 8- (1) İmalatçı, yazılı b�r vekâlet �le yetk�l� tems�lc� atayab�l�r. Bu vekâletnamede, �malatçının 7 nc�

madden�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len yükümlülükler� �le tekn�k dosyayı düzenleme yetk�s�, yetk�l� tems�lc�n�n
yükümlülükler� arasında yer alamaz.

(2) Yetk�l� tems�lc�, �malatçıdan aldığı vekâlette kend�s�ne göster�len görevler� yer�ne get�r�r. Söz konusu
vekâlet, yetk�l� tems�lc�n�n asgar� olarak aşağıda bel�rt�len görevler� yer�ne get�rmes�ne müsaade eder:

a) P�yasa gözet�m� ve denet�m� kuruluşuna sunulmak üzere, AB Uygunluk Beyanının ve tekn�k dosyanın �lg�l�
EEE’n�n p�yasaya arzından sonra 10 yıl boyunca muhafaza ed�lmes�.

b) P�yasa gözet�m� ve denet�m� kuruluşunun gerekçel� taleb� üzer�ne, EEE’n�n bu Yönetmel�ğe uygunluğunu
gösteren her türlü b�lg� ve belgen�n sunulması.

c) P�yasa gözet�m� ve denet�m� kuruluşunun gerekçel� taleb� üzer�ne, EEE’n�n bu Yönetmel�ğe uygunluğunu
sağlamaya �l�şk�n her türlü faal�yet�n yer�ne get�r�lmes�nde p�yasa gözet�m� ve denet�m� kuruluşu �le yetk�s�
kapsamında �şb�rl�ğ� yapılması.

İthalatçının yükümlülükler�
MADDE 9- (1) İthalatçı, yalnızca bu Yönetmel�k hükümler�ne uygun EEE’y� p�yasaya arz eder.
(2) İthalatçı, EEE’y� p�yasaya arz etmeden önce 7 nc� maddede yer alan uygunluk değerlend�rme �şlemler�n�n

�malatçı tarafından yer�ne get�r�lm�ş olduğunu tey�t eder. İthalatçı, �malatçının EEE’ye �l�şk�n tekn�k dosyayı
hazırladığını, EEE’n�n “CE” �şaret�n� taşıdığını ve gerekl� belgeler�n EEE’ye eşl�k ett�ğ�n�, �malatçının 7 nc� madden�n
yed�nc� ve sek�z�nc� fıkralarında bel�rt�len gerekl�l�kler� sağladığını tey�t eder.

(3) İthalatçı, p�yasaya arz edeceğ� EEE’n�n �k�nc� bölümde bel�rt�len gerekler� karşılamadığını b�ld�ğ� veya
b�lmes�n�n gerekt�ğ� durumda, EEE’y� uygun hale get�r�lene kadar p�yasaya arz edemez ve bu hususta �malatçıyı ve
p�yasa gözet�m� ve denet�m� kuruluşunu b�lg�lend�r�r.

(4) İthalatçı kend� adının, tesc�ll� t�car� unvanının ya da tesc�ll� t�car� markasının ve kend�s�ne ulaşılmasını
sağlayacak adres b�lg�s�n�n EEE’n�n üzer�nde, bunun mümkün olmadığı durumda EEE’n�n ambalajında veya EEE �le
b�rl�kte ver�len b�r belgede bulunmasını sağlar. İlet�ş�m b�lg�s�, Türkçe veya n�ha� kullanıcıların kolayca anlayab�leceğ�
ve p�yasa gözet�m� ve denet�m� kuruluşunun kabul edeceğ� b�r d�lde olur. Başka b�r mevzuatın, �thalatçının adının ve
adres�n�n bel�rt�lmes�ne �l�şk�n olarak en az bu hüküm kadar sıkı hükümler �çermes� durumunda söz konusu hükümler
geçerl�d�r.

(5) İthalatçı, bu Yönetmel�ğe uygun olmayan EEE’ler�n ve ger� çağrılan EEE’ler�n kaydını tutar ve bu konuda
dağıtıcıları b�lg�lend�r�r.

(6) P�yasaya arz ett�ğ� EEE’n�n bu Yönetmel�ğe uygun olmadığını b�ld�ğ� veya b�lmes�n�n gerekt�ğ� durumda
�thalatçı, söz konusu EEE’n�n uygunluğunun sağlanması �ç�n gerekt�ğ�nde EEE’n�n p�yasadan çek�lmes� veya ger�



çağırılmasını da �çerecek düzelt�c� tedb�rler� en kısa sürede alır. İthalatçı, EEE’n�n uygunsuzluğuna ve alınan düzelt�c�
tedb�rlere �l�şk�n derhal p�yasa gözet�m� ve denet�m� kuruluşunu b�lg�lend�r�r.

(7) İthalatçı, tekn�k dosyayı ve AB Uygunluk Beyanının b�r suret�n�, EEE’n�n p�yasaya arz ed�ld�ğ� tar�hten
�t�baren 10 yıl süreyle p�yasa gözet�m� ve denet�m� kuruluşunun taleb� hal�nde sunmak üzere muhafaza eder.

(8) P�yasa gözet�m� ve denet�m� kuruluşunun gerekçel� taleb� üzer�ne �thalatçı, EEE’n�n bu Yönetmel�ğe
uygunluğunu gösteren her türlü b�lg� ve belgey� Türkçe veya p�yasa gözet�m� ve denet�m� kuruluşunun kabul edeceğ�
b�r d�lde yazılı veya elektron�k ortamda p�yasa gözet�m� ve denet�m� kuruluşuna sunar. İthalatçı, p�yasaya arz ett�ğ�
EEE’n�n bu Yönetmel�ğe uygunluğunu sağlamaya yönel�k her türlü faal�yet �le �lg�l� olarak p�yasa gözet�m� ve
denet�m� kuruluşu �le �şb�rl�ğ� yapar.

Dağıtıcının yükümlülükler�
MADDE 10- (1) Dağıtıcı, p�yasada bulundurduğu EEE’n�n bu Yönetmel�k hükümler�ne uygunluğunu gözet�r.
(2) Dağıtıcı, p�yasada bulundurmadan önce EEE’n�n “CE” �şaret� taşıdığını ve gerekl� belgeler�n EEE �le

b�rl�kte sunulduğunu, �malatçının 7 nc� madden�n yed�nc� ve sek�z�nc� fıkralarında bel�rt�len gerekl�l�kler �le
�thalatçının 9 uncu madden�n dördüncü fıkrasında bel�rt�len gerekl�l�kler� sağladığını tey�t eder.

(3) Dağıtıcı, EEE’n�n �k�nc� bölümde yer alan gerekler� taşımadığını b�ld�ğ� veya b�lmes�n�n gerekt�ğ�
durumlarda uygun hale get�r�lene kadar EEE’y� p�yasada bulundurmaz ve bu hususta �malatçı veya �thalatçı �le p�yasa
gözet�m� ve denet�m� kuruluşunu b�lg�lend�r�r.

(4) P�yasada bulundurduğu EEE’n�n bu Yönetmel�ğe uygun olmadığını b�ld�ğ� veya b�lmes�n�n gerekt�ğ�
durumda dağıtıcı, söz konusu EEE’n�n uygunluğunun sağlanması, p�yasadan çek�lmes� veya ger� çağırılması �ç�n
uygun düzelt�c� tedb�rler�n alındığından em�n olur. Ayrıca dağıtıcı EEE’n�n uygunsuzluğuna ve gerçekleşt�r�len
düzelt�c� tedb�rlere �l�şk�n derhal p�yasa gözet�m� ve denet�m� kuruluşunu b�lg�lend�r�r.

(5) P�yasa gözet�m� ve denet�m� kuruluşunun gerekçel� taleb� üzer�ne dağıtıcı, EEE’n�n bu Yönetmel�ğe
uygunluğunu gösteren her türlü b�lg� ve belgey� yazılı veya elektron�k ortamda sunar. P�yasa gözet�m� ve denet�m�
kuruluşunun �stemes� üzer�ne dağıtıcı, p�yasada bulundurduğu EEE’n�n bu Yönetmel�ğe uygunluğunu sağlamaya
�l�şk�n her türlü faal�yet �le �lg�l� olarak p�yasa gözet�m� ve denet�m� kuruluşu �le �şb�rl�ğ� yapar.

İmalatçının yükümlülüğünün �thalatçı ve dağıtıcıya uygulandığı durumlar
MADDE 11- (1) İthalatçı veya dağıtıcı, kend� adı ve t�car� markası altında EEE’y� p�yasaya arz etmes� veya

hâl�hazırda p�yasaya arz ed�lm�ş olan b�r EEE’y� bu Yönetmel�k hükümler�ne uygunluğunu etk�leyecek şek�lde
değ�şt�rmes� durumunda bu Yönetmel�k kapsamında �malatçı olarak kabul ed�l�r ve 7 nc� maddede yer alan
yükümlülükler� yer�ne get�r�r.

İkt�sad� �şletmec�ler�n tanımlanması
MADDE 12- (1) İkt�sad� �şletmec�ler, �stenmes� hal�nde aşağıda bel�rt�lenler�n k�ml�ğ�ne �l�şk�n b�lg�ler� p�yasa

gözet�m� ve denet�m� kuruluşuna sunar:
a) EEE’y� kend�ler�ne tedar�k eden �kt�sad� �şletmec�ler.
b) Kend�ler�n�n EEE tedar�k ett�kler� �kt�sad� �şletmec�ler.
(2) İkt�sad� �şletmec�ler, kend�ler�ne EEE tedar�k ed�ld�kten veya kend�ler� tarafından EEE tedar�k�

sağlandıktan sonrak� 10 yıl boyunca b�r�nc� fıkrada bel�rt�len b�lg�ler� sunab�l�r durumda olmak zorundadır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

EEE’ler�n Uygunluğu, P�yasa Gözet�m� ve Denet�m�
AB uygunluk beyanı
MADDE 13- (1) AB Uygunluk Beyanı, EEE’lerde zararlı maddeler�n kullanımının kısıtlanmasına �l�şk�n

�k�nc� bölümde yer alan gerekl�l�kler�n yer�ne get�r�ld�ğ�n� göster�r.
(2) AB Uygunluk Beyanı, EK-5’te yer alan �çer�ğe göre düzenlen�r ve sürekl� güncel tutulur. AB Uygunluk

Beyanının başka d�llerde düzenlend�ğ� durumda, Türkçe tercümes� de beyana eklen�r.
(3) EEE’n�n b�rden fazla mevzuata tab� olması ve bu mevzuatın da en az bu Yönetmel�ktek� kadar sıkı AB

Uygunluk Beyanı gerekt�rmes� durumunda, 5 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrası gerekl�l�kler�ne uygunluğu tüm mevzuat
�ç�n tek b�r AB Uygunluk Beyanı düzenlenerek göster�l�r. AB Uygunluk Beyanında uyulan bütün mevzuatın adına,
yayım tar�h�ne ve sayısına atıf yapılır.

(4) İmalatçı, AB Uygunluk Beyanını düzenleyerek EEE’n�n bu Yönetmel�k hükümler�ne uygunluğu
konusundak� tüm sorumluluğu üstlen�r.

“CE” �şaret�ne �l�şk�n genel esaslar
MADDE 14- (1) “CE” �şaret�, 26/5/2021 tar�hl� ve 4021 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı �le yürürlüğe konulan

“CE” İşaret� Yönetmel�ğ� hükümler�ne tab�d�r.
“CE” �şaret�n�n konulmasına �l�şk�n kurallar
MADDE 15- (1) “CE” �şaret�, her b�r EEE’ye veya b�lg� plakasına veya EEE’n�n yapısı gereğ� bunun mümkün

olmadığı veya kalıcılığının garant� ed�lemed�ğ� durumlarda ambalajına veya beraber�ndek� belgelere görünür,
okunab�l�r ve s�l�nmeyecek şek�lde konulur.

(2) “CE” �şaret�, EEE p�yasaya arz ed�lmeden önce konulur.



(3) P�yasa gözet�m� ve denet�m� kuruluşu, “CE” �şaretlemes� �le �lg�l� mevzuatın doğru b�r şek�lde
uygulanmasını sağlamak �ç�n gerekl� mekan�zmaları kullanır ve “CE” �şaret�n�n amacı dışında kullanılması hal�nde
gerekl� tedb�rler� alır.

Uygunluk varsayımı
MADDE 16- (1) Aks�n� gösteren b�r kanıt olmadıkça “CE” �şaret�n� taşıyan EEE’n�n bu Yönetmel�ğe uygun

olduğu varsayılır.
(2) Avrupa B�rl�ğ� Resmî Gazetes�’nde referans numaraları yayımlanan uyumlaştırılmış standartlara veya

bunlara karşılık gelen uyumlaştırılmış Türk Standartlarına göre �k�nc� bölümdek� gerekl�l�klere uygunluğunu gösteren
test ve ölçümler�n yapıldığı veya değerlend�r�ld�ğ� malzeme, b�leşen ve EEE’ler�n, bu Yönetmel�ğ�n gerekl�l�kler�ne
uygun olduğu varsayılır.

Uyumlaştırılmış standarda resm� olarak �t�razda bulunulması
MADDE 17- (1) P�yasa gözet�m� ve denet�m� kuruluşu, uyumlaştırılmış b�r standardın amaçladığı ve �k�nc�

bölümde bel�rt�len gerekler� tamamen karşılamadığını tesp�t ett�ğ�nde, Avrupa Kom�syonuna b�ld�r�lmes� veya
2015/1535/AB sayılı ve 9/9/2015 tar�hl� Avrupa Parlamentosu ve Konsey D�rekt�f� kapsamında faal�yet gösteren
tekn�k kom�ten�n gündem�ne get�r�lmes� amacıyla görüşler�n� T�caret Bakanlığına �let�r.

EEE’ler�n p�yasa gözet�m� ve denet�m� �le �lg�l� p�yasa gözet�m� ve denet�m� kuruluşları
MADDE 18- (1) EEE’ler�n p�yasa gözet�m� ve denet�m� 9/7/2021 tar�hl� ve 4269 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

�le yürürlüğe konulan Ürünler�n P�yasa Gözet�m� ve Denet�m�ne Da�r Çerçeve Yönetmel�k hükümler� doğrultusunda
gerçekleşt�r�l�r.

(2) Bu Yönetmel�k kapsamında yer alan EEE’ler�n p�yasa gözet�m� ve denet�m�;
a) Tıbb� c�hazlar �ç�n Sağlık Bakanlığı,
b) Oyuncaklar ve spor ek�pmanları �ç�n T�caret Bakanlığı,
c) Tels�z ve telekomün�kasyon term�nal ek�pmanları �ç�n B�lg� Teknoloj�ler� ve İlet�ş�m Kurumu,
ç) D�ğer elektr�kl� ve elektron�k eşyalar �ç�n Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı,
tarafından gerçekleşt�r�l�r.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

İdar� yaptırımlar
MADDE 19- (1) Bu Yönetmel�k hükümler�ne aykırı davranışta bulunanlar hakkında 7223 sayılı Kanun

hükümler� uygulanır.
Avrupa B�rl�ğ� mevzuatına uyum
MADDE 20- (1) Bu Yönetmel�k, Elektr�kl� ve Elektron�k Ek�pmanlarda Bazı Tehl�kel� Maddeler�n

Kullanımının Kısıtlanması Hakkında 2011/65/AB sayılı ve 8/6/2011 tar�hl� Avrupa Parlamentosu ve Konsey D�rekt�f�
d�kkate alınarak Avrupa B�rl�ğ� mevzuatına uyum çerçeves�nde hazırlanmıştır.

“CE” İşaret�
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmel�k kapsamında yer alan EEE’ler, 1/1/2024 tar�h�ne kadar bu

Yönetmel�ğe göre konulması gereken “CE” �şaret� olmaksızın, güvenl� olmak kaydıyla p�yasaya arz ed�leb�l�r.
Yürürlük
MADDE 21- (1) Bu Yönetmel�ğ�n;
a) 5 �nc� maddes�n�n dördüncü fıkrası 1/1/2024 tar�h�nde,
b) 13 üncü ve 15 �nc� maddeler� �le EK-5’te yer alan AB Uygunluk Beyanı ve “CE” �şaretlemes� �le �lg�l�

hükümler� 1/1/2024 tar�h�nde,
c) D�ğer hükümler� 1/2/2023 tar�h�nde,
yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 22- (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanı yürütür.
 

Ekler� �ç�n tıklayınız

 
 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221226-2-1.pdf
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