Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN YÖNETİMİ
KONUSUNDA YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞ VE KOORNİNASYON
MERKEZİNİN OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ TASLAĞI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Tanımlar, Dayanak
Amaç
MADDE 1– (1) Bu Tebliğin amacı; atık elektrikli ve elektronik eşyaların üretici
sorumluluğu kapsamında yönetiminin sağlanması için üreticiler tarafından oluşturulacak
yetkilendirilmiş kuruluşlar ve koordinasyon merkezinin oluşturulması, yetkilendirilmesi,
denetim ve işleyişiyle ilgili usul ve esasların belirlenmesidir.
Kapsam
MADDE 2– (1) Bu Tebliğ, üreticiler tarafından oluşturulacak yetkilendirilmiş
kuruluşların ve koordinasyon merkezinin oluşturulması, görevleri, yetkileri ile atık elektrikli
ve elektronik eşyaların yönetimi için temin edilecek finansal garantiyi kapsar.
Dayanak
MADDE 3– (1) Bu Tebliğ; 22/5/2012 tarihli ve 28300 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar ve Kısaltmalar
MADDE 4- (1) Bu tebliğde geçen;
a) AEEE: Atık elektrikli ve elektronik eşyayı,
b) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
c) EEE: Elektrikli ve elektronik eşyayı,
ç) Koordinasyon merkezi: Bakanlık, belediyeler, üreticiler/yetkilendirilmiş kuruluşlar
arasında koordinasyonu sağlayan, üreticilerin kayıt bilgilerini tutan ve Yönetmelikten
kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesini koordine eden kuruluşu,
d) Üretici: Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği’nde
tanımlanan üreticiyi,
e) Yetkilendirilmiş kuruluş: Yönetmelikten kaynaklanan yükümlülüklerin yerine
getirilmesi amacıyla bu tebliğ kapsamında belirlenen esaslar dâhilinde üreticiler tarafından bir
araya gelerek oluşturulan ve kâr amacı gütmeyen ortak uyum organizasyonunu,
f) Yönetmelik: Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yetkilendirilmiş Kuruluşlar
Yetkilendirilmiş Kuruluşların Oluşturulması
MADDE 5- (1) Üreticiler, Yönetmelikten kaynaklanan yükümlülüklerin yerine
getirilmesi amacıyla kâr amacı gütmeyen yetkilendirilmiş kuruluşlar oluşturabilirler.
Yetkilendirilmiş kuruluşlar Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen
gruplarda ayrı ayrı ya da birden fazla grupta faaliyet gösterebilirler.
(2) Yetkilendirilmiş kuruluşu oluşturacak üreticilerin yetki almak istedikleri EEE grubunda,
yurtiçinde piyasaya sürdükleri toplam miktarın ağırlık cinsinden pazar payının en az %5’ini,
birden fazla grupta faaliyet gösterecek olan yetkilendirilmiş kuruluşların ise her bir grup için
pazar payının en az %5’ini sağlamaları gerekir.
(3) Kuruluşun pazar payı oranı, üreticilerin sunduğu bilgi ve belgeler esas alınarak Bakanlık
tarafından, koordinasyon merkezi oluşturulduktan sonra ise koordinasyon merkezi tarafından
hesaplanır.
Yetkilendirilmiş Kuruluş Başvurusunda İstenilecek Bilgi ve Belgeler
MADDE 6- (1) Yetkilendirmiş kuruluş başvurusunda bulunacaklar;
a) Kuruluşun temsil ettiği üreticilerin listesini, her üreticinin elektrikli ve elektronik eşya
kategorilerine göre yıllık olarak piyasaya sürdüğü ağırlık cinsinden EEE miktarını,
b) Kuruluş ile üreticiler arasında imzalanan taahhütlerin/sözleşmelerin ıslak imzalı birer
nüshasını,
c) Temsil ettiği üreticiler adına hazırladıkları AEEE yönetim planını Bakanlığa iletirler.
(2) Koordinasyon merkezi kurulduktan sonra yapılacak yetkilendirilmiş kuruluş
müracaatlarında bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendine belirtilen atık yönetim planları
istenmez. Bu kuruluşlar atık yönetim planlarını koordinasyon merkezine sunarak,
koordinasyon merkezinin atık yönetim planına dahil olurlar.
(3) Başvuruları Bakanlıkça uygun bulunan yetkilendirmiş kuruluş Bakanlık kayıt sistemine
kayıt yaptırır.
(4) Yetkilendirilmiş kuruluşların koordinasyon merkezine üye olmaları zorunludur.
(5) Yetkilendirilmiş kuruluş yapısında ve pazar payında herhangi bir değişiklik olması halinde
Bakanlığın bilgilendirilmesi zorunludur. Yetkilendirilmiş kuruluş pazar payının düşmesi
halinde Tebliğin 8 inci maddesi uyarınca işlem yapılır.
Yetkilendirilmiş Kuruluşların Görev ve Yetkileri
MADDE 7- (1) Yetkilendirilmiş Kuruluşların görev ve yetkileri şunlardır;
a) Temsil edeceği üreticiler adına toplama, geri dönüşüm/geri kazanım yükümlülükleri ile
Yönetmelikten kaynaklanan üretici yükümlülüklerini yerine getirmek.
b) Koordinasyon merkezine üye olmak ve üyelik esnasında; bu tebliğin 6 ncı maddesinin
birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen bilgi ve belgeler ile aynı maddenin ikinci
fıkrasında belirtilen atık yönetim planını sunmak.

c) Koordinasyon merkezi tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlara tahsis edilen getirme
merkezleri ve dağıtıcılarda biriken AEEE’lerin çevre lisanslı işleme tesislerine taşınarak geri
kazanımı veya bertarafını sağlamak ve ilgili maliyetleri karşılamak.
ç) Kurmuş oldukları aktarma merkezleri aracılığıyla atık elektrikli ve elektronik eşyaların
toplanmasını, çevre lisanslı işleme tesislerinde geri dönüşümünü ve bertarafını sağlamak.
d) Yönetmeliğin 15 inci ve 16 ncı maddelerinde yer verilen toplama hedefleri ile geri
dönüşüm/geri kazanım hedeflerine ulaşılmasını sağlamak.
e) Bir önceki yılın faaliyetlerine ilişkin Yönetmelik Ek-5 inde yer alan raporlama tablosunu
her yıl Ocak ayı sonuna kadar koordinasyon merkezine sunmak.
f) Tüketicilere AEEE’lerin kaynağında ayrı toplanmasına yönelik eğitim ve bilinçlendirme
çalışmaları düzenlemek ve bu çalışmalarda kullanılacak yazılı ve görsel dokümanları
sağlamak.
g) Yönetmeliğin 17 nci maddesi ikinci fıkrası kapsamında; atık elektrikli ve elektronik
eşyaların toplanması ve yönetimini kapsayacak “Görünür Ücret” oranlarını hesaplamak ve
üyelerini bilgilendirmek.
Yetkilendirilecek Kuruluşun Yetki İptali
MADDE 8 – (1) Yetkilendirilmiş kuruluşun pazar payını sağlayamaması halinde
Bakanlık, pazar payının sağlanamadığı tarihten itibaren en fazla bir yıla kadar pazar payının
yeniden sağlanması için süre verir. Yetkilendirilmiş kuruluş, bu durumu üyesi olan üreticilere
bildirir.
(2) Bakanlık, yetkilendirilmiş kuruluşu 7 nci maddede belirtilen yükümlülüklerden herhangi
birini yerine getirmemesi halinde ihtar eder ve yükümlülüklerini yerine getirmesi için en fazla
bir yıla kadar süre verir.
(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına göre verilen süre sonunda yetkilendirilebilme
şartları yeniden kazanılmamış ve/veya yükümlülükler yerine getirilmemiş ise, Bakanlık
yetkiyi iptal eder ve yükümlülükler yetkilendirilmiş kuruluş üyesi üreticiler tarafından yerine
getirilir. Gerekli hallerde 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca idari
yaptırımlar uygulanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Koordinasyon Merkezi
Koordinasyon Merkezinin Oluşturulması
MADDE 9- (1) Üreticilerin Yönetmelikten kaynaklanan yükümlülüklerini yerine
getirirken kendi aralarında, Bakanlıkla ve belediyelerle olan ilişkilerinin düzenlenmesi
amacıyla; Yetkilendirilmiş kuruluşlar ve/veya yetkilendirilmiş kuruluş yapısına girmeyen
üreticiler bir araya gelerek tüzel kişiliği haiz, idari ve mali özerkliğe sahip koordinasyon
merkezini kurarlar. Koordinasyon merkezi birden fazla olamaz.
(2) Tüm üreticiler koordinasyon merkezine üye olmak zorundadır. Üyelik esnasında,
üreticinin ismi, marka ismi, merkez ve şube adresi ve sorumlu kişi bilgileri koordinasyon
merkezi tarafından kayıt altına alınır. Yetkilendirilmiş kuruluş yapısına giren üreticilerin
kayıtları, üretici bilgileri ayrı olarak verilmek koşuluyla yetkilendirilmiş kuruluş tarafından
toplu olarak yapılabilir.

(3) Koordinasyon merkezinin kurulum ve işletim maliyetleri üreticiler tarafından piyasa
koşullarına göre belirlenecek üyelik kayıt aidatı ve senelik aidatları ile karşılanır.
Yetkilendirilmiş kuruluşlar kendi bünyesine giren üreticiler adına toplu halde aidat ödemesi
yaparlar.
(4) Üreticiler, koordinasyon merkezi kurulduktan sonra bu merkeze üye olmadan piyasaya
EEE süremez.
(5) Koordinasyon merkezi faaliyetlerine oluşturulacak bir danışma kurulunca destekte
bulunulur. Danışma kurulunda üretici temsilcileri, yetkilendirilmiş kuruluş yöneticileri,
Bakanlık temsilcileri, atık sektör temsilcileri ve tüketici derneklerinden yetkililer yer alır.
Koordinasyon Merkezinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 10- (1) Koordinasyon merkezinin görev ve yetkileri şunlardır;
a) Faaliyetleri ile ilgili düzenlemeleri yapmak, üreticilerin Yönetmelik yükümlülüklerini
yerine getirmesini sağlamak amacıyla gerekli kriter ve önlemleri belirlemek, bunları
uygulamak ve gerektiğinde değiştirmek, bunlara ilişkin Bakanlığın onayını almak.
b) Üreticilerin Bakanlık üretici kayıt sistemine kayıt olmasını sağlamak, kayıt olmayan
üreticileri tespit ederek Bakanlığa bildirmek.
c) Yetkilendirilmiş kuruluş yapısına girmeyen üreticilerden bu tebliğin dördüncü bölümü
kapsamında teminat almak.
ç) Yetkilendirilmiş kuruluş ve yetkilendirilmiş kuruluş yapısına girmeyen üreticilerin sunduğu
AEEE yönetim planlarını derleyerek, ülke geneli için Ek-1’de verilen plan formatına uygun
AEEE yönetim planını hazırlamak ve Bakanlığa sunmak, Bakanlık onayına müteakip planı
yayınlamak ve üreticileri plan hakkında bilgilendirmek, planda değişiklik olması halinde
revize ederek Bakanlığa sunmak.
d) Getirme merkezleri, aktarma merkezleri ve çevre lisanslı işleme tesis bilgilerini
kaydetmek, güncelliğini sağlamak, üyelerine ve tüketicilere duyurmak.
e) Yetkilendirilmiş kuruluşlardan ve yetkilendirilmiş kuruluş yapısına girmeyen üreticilerden
aylık olarak piyasaya sürülen EEE ürün grupları ve miktarları hakkında bilgi almak ve buna
ilişkin kayıtları tutmak,
f) Yetkilendirilmiş kuruluşlardan ve yetkilendirilmiş kuruluş yapısına girmeyen üreticilerden
Yönetmelik Ek-5’de yer alan tablolardaki bilgilere ilişkin verileri yıllık olarak temin etmek ve
buna ilişkin kayıtları tutmak.
g) Getirme merkezleri, dağıtıcılar, aktarma merkezleri ve işleme tesislerinden, AEEE’lere
ilişkin aylık faaliyet bilgilerini temin etmek ve buna ilişkin kayıtları tutmak.
ğ) Üreticiler, yetkilendirilmiş kuruluşlar ve işleme tesislerinden aldığı bilgiler doğrultusunda
her yıl Şubat ayı sonuna kadar Yönetmelik Ek-5’de yer alan tablolarla bir önceki yılın
piyasaya sürülen, toplanan, ihraç edilen, yeniden kullanılan, geri dönüştürülen ve geri
kazanılan AEEE miktarları ve oranları hakkında Bakanlığa rapor sunmak. Bu bilgi ve
belgeleri Bakanlığın isteği doğrultusunda yazılı veya elektronik ortamda sunmak ve beş yıl
süreyle muhafaza etmek.

h) Bakanlıkla beraber her yıl, bir önceki yıl yurtiçinde piyasaya sürülen EEE miktarına göre
üreticilerin ve yetkilendirilmiş kuruluşların pazar payını belirlemek.
ı) Tarihsel atıkların yönetimine ilişkin maliyetlerin piyasada olan üreticilerin pazar payları
oranında karşılanmasını sağlamak.
i)Yetkilendirilmiş kuruluşların ve yetkilendirilmiş kuruluşa üye olmayan üreticilerin
koordinasyon merkezine eşit erişimini ve işbirliğini sağlamak.
j) Üyeleri tarafından sunulan verilerin gizliliğini sağlamak.
k) Evsel AEEE’lerin toplanması amacıyla kurulan getirme merkezlerinde biriken AEEE’lerin
alınarak çevre lisanslı işleme tesislerine götürülmesinin sağlanması için atık getirme
merkezlerine her bir toplama grubu için yetkilendirilmiş kuruluşu/üreticiyi yıllık olarak tahsis
etmek, bu tahsisatı üreticilerin/ yetkilendirilmiş kuruluşların pazar payları oranında ve tüm
Türkiye genelinde ve bölgelere göre adil bir dağıtımla yapmak
l) Getirme merkezlerinde biriken bir toplama grubunun alınması talebi kendisine iletildikten
sonra belirlediği yetkilendirilmiş kuruluş veya üretici tarafından en fazla 96 saat içerisinde bu
atıkların alınmasını sağlayarak, çevre lisanslı işleme tesislerinde geri kazanımı veya
bertarafını sağlamak.
m) Getirme merkezlerinde ve dağıtıcılarda toplanan AEEE’leri pazar paylarına göre
üreticilere ve yetkilendirilmiş kuruluşlara paylaştırmak ve bu atıkların lisanslı işleme tesisine
gönderilmesini koordine etmek.
n) Getirme Merkezlerinde ve dağıtıcılarda biriken AEEE’lerin gönderileceği çevre lisanslı
işleme tesislerini ilgili yetkilendirilmiş kuruluş/ üretici ile birlikte belirlemek.
o) Yönetmeliğin 15 inci ve 16 ncı maddelerinde verilen toplama hedefleri ile geri
dönüşüm/geri kazanım hedeflerinin hesaplanmasında kullanılmak üzere AEEE’lerin ortalama
ağırlıklarını belirlemek.
ö) Üreticilerin Yönetmelikten kaynaklanan yükümlülüklerinin gerçekleştirilmesi için gerekli
olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, veri kayıt ve dokümantasyon
merkezi oluşturmak, çalışmalarını üyelerine duyurmak için çalışma ve bilgilendirme
bültenleri çıkarmak.
p) Her yıl Şubat ayı sonuna kadar Yönetmelik Ek-1/B’de yer alan EEE ürün gruplarının her
biri için kilogram başına toplama, taşıma, işleme ve idari maliyetleri kapsayacak atık yönetim
maliyetini hesaplamak. Maliyet hesaplamasında çevre lisanslı işleme tesisleri ile işbirliği
yapmak. Belirlenen atık yönetim maliyetini ilgili taraflara duyurmak.
r) Taraf olan tüm ilgili kişi ve kurumlar için bilgilendirme hizmeti sağlamak.
s) Bakanlık tarafından gerekli görülmesi halinde faaliyetlerini bağımsız denetim kuruluşlarına
inceletmek ve inceleme raporunu Bakanlığa sunmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Evsel AEEE Yönetiminin Finansmanı
Teminat
MADDE 11- (1) Yetkilendirilmiş kuruluş yapısına girmeyen üreticiler evsel AEEE
yönetiminin uygun ve doğru bir şekilde finanse edildiğini temin etmek amacıyla piyasaya
sürecekleri evsel EEE’ler için koordinasyon merkezine süresiz teminat mektubu sunarlar.

Teminat mektubu ile ilgili her yıl Şubat ayına kadar koordinasyon merkezine bilgi verilir,
değişiklik olması halinde teminat mektubu yenisi ile değiştirilir.
(2) Yetkilendirilmiş kuruluşlara üyelik teminat olarak kabul edilir.
(3) Numune bazında ve kişisel ihtiyaçlar için EEE ithal edenler teminat mektubundan muaftır.
Teminat Miktarının Belirlenmesi
MADDE 12- (1) Teminat bedeli; bir yıl önce piyasaya sürülen evsel EEE miktarı ile
(kilogram olarak) EEE’ler için bu maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenen atık yönetim
maliyeti çarpılarak üretici tarafından hesaplanır.
(2) Koordinasyon merkezi tarafından her yıl Şubat ayı sonuna kadar Yönetmelik Ek-1/B’de
yer alan EEE ürün gruplarının her biri için kilogram başına toplama, taşıma, işleme ve idari
maliyetleri kapsayacak atık yönetim maliyeti hesaplanır. Maliyet hesaplamasında
koordinasyon merkezi tarafından işleme tesisleri ile işbirliği yapılır. Belirlenen atık yönetim
maliyeti koordinasyon merkezi tarafından yayınlanır.
(3) Piyasaya yeni girecek üreticiler için teminat miktarı koordinasyon merkezince belirlenir.
MADDE 13(1) Teminat mektubu, üreticilerin Yönetmelikle belirlenen
yükümlülüklerini yerine getirmemeleri, iflas veya başka sebeplerden dolayı piyasadan
çekilmeleri durumunda kendi sorumlulukları kapsamındaki AEEE’lerin finansmanının
sağlanması için koordinasyon merkezi tarafından kullanılır.
GEÇİCİ MADDE 1 – Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen toplama hedeflerine
birinci yıl ulaşılamaması durumunda, üreticilerin gerekçeleri Bakanlıkça makul bulunursa,
ulaşılan toplama oranı bir defaya mahsus olmak üzere kabul edilebilir. Ancak üreticilerin veya
yetkilendirilmiş kuruluşların takip eden ilk yılda sağlamaları gereken toplama hedeflerine
ilaveten eksik kalan miktarı % 10 fazlasıyla toplamaları zorunludur. Bu yılda da öngörülen
hedeflere ulaşılamadığı takdirde Yönetmeliğin 25 inci maddesi hükmü uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 2 – Koordinasyon merkezinin kurulmasını müteakiben en geç bir ay
içerisinde mevcut yetkilendirilmiş kuruluşlar ile yetkilendirilmiş kuruluşa üye olmayan tüm
üreticiler koordinasyon merkezine üye olmak zorundadır.
GEÇİCİ MADDE 3 –Tebliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren üç ay içerisinde
Koordinasyon Merkezi kurulamaması halinde Bakanlık geçici bir koordinasyon merkezi
kurulmasını sağlar.
GEÇİCİ MADDE 4 –Koordinasyon merkezi Bakanlığa atık yönetim planı sunana
kadar faaliyetler yetkilendirilmiş kuruluşların ve yetkilendirilmiş kuruluş yapısına girmeyen
üreticilerin atık yönetim planı çerçevesinde yürütülür.
Yürürlük
MADDE 14- (1) Bu tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

EK 1
AEEE YÖNETİM PLANI
Bu çalışma planı, ana başlıkları aşağıda belirtilen plan formatına göre hazırlanmalıdır.
1-KURUMSAL ÖZELLİKLER
-Adı :
-Ticari unvanı :
-Adresi :
-Telefon, faks numarası :
-Elektronik adresi :
-Kuruluş evrağı(Tüzük) : (Ekte verilir)
-Ticaret Sicili Gazetesi Örneği : (Ekte verilir)
-İmza Sirküleri Örneği : (Ekte verilir)
-Organizasyon Şeması : (Ekte verilir)*
-İdari ve teknik personel hakkında bilgiler: (Ekte verilir)**
-AEEE yönetimi konusunda varsa önceden yaptığı ve yürüttüğü çalışmalar ile projeler
belirtilir ve belgeleri eklenir.
*Organizasyon şemasında merkez ve varsa şubelere ilişkin bilgiler verilir.
** İdari ve teknik personele ait bilgiler: Sayı, görev, iş tecrübesi, nitelik, diploma, mesleki
kurs katılım belgeleri vb.
2-MEVCUT VE HEDEFLENEN YÜKÜMLÜLÜK ÇALIŞMALARI
a) Kayıtlı EEE üreticilerine ilişkin bilgiler (üretici sayısı, faaliyet gösterilen EEE grupları vs.)üretici listesi ekte verilmelidir
b) EEE üreticileri tarafından bir önceki yıl yurt içinde piyasaya sürülen kg bazında toplam
EEE miktarları (Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen ürün grubu
bazında)
c) YK/üreticilerin ürün gurubu bazında pazar payları
ç)YK/Üreticilerin Yönetmelikteki yükümlülüklerini gerçekleştirme doğrultusunda
yapılan/yapılacak çalışmalar,
3-MEVCUT VE HEDEFLENEN AEEE TOPLAMA ÇALIŞMALARI
AEEE toplama çalışmalarında mevcut durum ve hedeflen çalışmalar için aşağıdaki başlıklar
hazırlanır.
a)AEEE’lerin toplanması için kullanılacak yöntemler:
1-Belediyeler ile yapılan/yapılacak çalışmalar (çalışılan belediye listesi ekte
verilmelidir),
2- Üreticiler tarafından yapılan/yapılacak toplama faaliyetleri (varsa üreticiler
tarafından oluşturulan aktarma merkezlerinin listesi ekte verilmelidir)
3-Dağıtıcılarla yapılan/yapılacak toplama faaliyetleri
b)Toplama çalışmalarında kullanılacak araç-ekipmanlar, ne şekilde temin edileceği (Toplama
araçları, konteynır, iç mekan kutusu vs.),
c) Toplanan AEEE’lerin işleme/bertarafının ne şekilde sağlanacağı (çalışılan/çalışılması
planlanan çevre lisanslı tesis bilgileri)

ç) AEEE’lerin toplanması, taşınması ve işleme/bertarafı konularında planlanan hizmet
alımları ve kapsamı.

5-MEVCUT VE PLANLANAN EĞİTİM, BİLGİLENDİRME VE İZLEME
ÇALIŞMALARI
a) Bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri,
b) Eğitim ve bilgilendirme çalışmalarında nüfus, hedef kitle,
c) Eğitim ve bilgilendirmede kullanılacak yöntemler,
ç) Eğitim faaliyetleri amacı ile yürütülecek sosyal projeler, etkinlikler vb. faaliyetler,
d) Planlanan süreli yayın ve dokümantasyon durumu,
6-BİLGİ İŞLEM VE VERİ KAYIT SİSTEMİ
a)Koordinasyon Merkezi kayıt sistemi hakkında bilgiler,
b)Kullanılan kayıt sisteminin Bakanlığın kayıt sistemi ile uyumu,
c) Kayıt dışı üreticilerin kayıt altına alınması ile ilgili çalışmalar,
ç) Üyeleri tarafından sunulan verilerin gizliliğinin ne şekilde sağlandığı,
ç)Belediye getirme merkezlerinde biriken AEEE’lerin, YK/üreticilere paylaştırılmasında
izlenen yol.
d) Dağıtıcılarda biriken AEEE’lerin YK/üreticilere paylaştırılmasında izlenen yol.
e) Bakanlığa yapılacak raporlamalar hakkında bilgi.
8-GENEL DEĞERLENDİRME

