
DİJİTALLEŞMENİN HER GEÇEN GÜN YAYILMASIYLA BİRLİKTE, DÜNYANIN                            
ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK CİHAZ ÜRETİMİ DE HIZLA ARTMAKTADIR.

ROHS DİREKTİFİ
TEHLİKELİ MADDELERİN KISITLANMASI

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK ROHS HİZMETLERİ

Teknolojik gelişmenin günden  güne  hız  kazanması,  elektrikli  ve elektronik ekipman atık miktarının da hızla 
artması sonucunu doğurmaktadır. Bu kapsamda, atıkların çevre ve insan sağlığına karşı olumsuz etkilerinin 
önlenmesi amacıyla Avrupa Birliği Komisyonu, 2002/96/EC sayılı “Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları 
Direktifi” (Waste of Electronic and Electrical Equipment-WEEE) ile 2002/95/EC sayılı “Bazı Zararlı Maddelerin 
Kullanılmasının Sınırlandırılması Direktifi”ni (Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances-RoHS) 
yayımlamıştır. 



Günlük yaşantımızda bize eşlik eden tüm Elektrikli  ve  Elektronik  Ekipmanlarda  Bazı  Zararlı  Maddelerin  Kullanılmasının 
Sınırlandırılması  (The  Restriction  of  The  Use  of  Certain  Hazardous  in  Electrical  and Electronic   Equipment -RoHS)  direktifi 
(RoHS) uyarınca, elektrikli ve elektronik cihazlar üreten firmalar, ürünlerinin, ürünlerinde bulunan homojen komponentlerinin 
sınırlandırılmış kimyasal maddeleri içermemesinden, ilgili standartlara uygun olmasından ve  uygunluk beyanından sorumludur.

SGS dünyanın lider gözetim, denetim, test ve belgelendirme kuruluşudur. SGS kalite ve doğruluk konusunda küresel bir referanstır. 
Müşterilerimize, 97.000’den fazla çalışanımız, dünya geneline yayılmış olan 2.600’den fazla ofis ve laboratuvar ağı ile Elektrikli ve 
Elektronik Ürünler Tehlikeli Maddelere İlişkin sınırlandırılmış kimyasallar için ROHS servisini sunmaktadır.

RoHS Direktifi elektrikli ve elektronik ekipmanların üretim sürecinde, altı maddenin (kurşun, civa, kadmiyum, hekzavalent krom, 
PBBs ile PBDEs) kullanımını kısıtlayarak, söz konusu ürün atıklarının çevresel etkilerini azaltmayı ve aynı zamanda WEEE Direktifini 
tamamlayıcı nitelikte, insan sağlığı ve çevrenin korunmasını sağlayacak şekilde bu ürünlerin geri kazanımını ve bertarafını sağlamayı 
amaçlamaktadır.

2002 yılında Avrupa Birliği tarafından yayımlanan 2002/95/EC sayılı direktif ile Avrupa Birliği pazarında bulunan direktif 
kapsamındaki tüm ürünlerin RoHS gerekliliklerini sağlanması şartı getirilmiştir. 

Avrupa Birliği Direktifinin yayımlanması ardından birçok ülke benzer sınırlandırmalara gitmiş Çin, Kaliforniya, Kore, Taiwan, Türkiye 
ve Hindistan ROHS direktifleri yayımlanmıştır.

8 Haziran 2011 tarihinde 2011/65/EU sayılı direktif ile RoHS 2 Avrupa Birliği tarafından yayımlanmış ve CE markalama gereklilikleri 
RoHS direktifine dahil edilirken kapsam da genişletilmiştir. Medikal ürünler (Kategori 8) ve İzleme ve kontrol cihazları (Kategori 9) 
kapsama dahil edilmiştir.

2011/65/EU nolu direktifi güncellenerek 
Annex II kısmına 2015/863 sayılı ek 
olarak ilave edilmiştir. 

22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren 
zorunlu olarak uygulanması gereken 
2015/863/EU sayılı RoHS 3 direktifi ile 
4 Fitalat türü kısıtlı maddeler listesine 
eklenmiştir.  “Ürünününüzde CE işaretlemesi bulunuyorsa RoHS gerekliliklerini de sağlıyor olmalısınız”

ROHS (2002/95/EC) ROHS 2 (2011/65/EU) ROHS 3 (2015/863/EU)  
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ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ
1. RoHS Testi ve Denetim Hizmetleri 

SGS, ürünlerinizin güncel RoHS 
direktifine uygunluğunu kontrol altında 
tutmanız için test ve denetim hizmeti 
sunmaktadır. 

2. RoHS Ürün Malzeme Listesi       
    Değerlendirmesi 

SGS, ürünlerinizin malzeme listesi 
üzerinden değerlendirilmesi ve ürün 
dosyası oluşturulması konusunda 
hizmet sunmaktadır.

3. Yüksek Risk Taraması

SGS, malzeme ve tedarikçileri ürün 
bazında raporları inceler. Güncel RoHS 
direktifi gerekliliklerine göre risk azaltma 
stratejisi oluşturur. 

4. RoHS Uygunluğunun Doğrulanması

SGS, tedarikçilerinizden aldığınız test 
raporları ve deklerasyon formlarını 
inceler ve uygunluğu hakkında rapor 
sunar. Ürüne ait verifikasyon raporu 
düzenler.   

5. EDX-XRF Tarama 

SGS, hızlı ve daha az maliyetli tarama 
yöntemi ile ürünlerinizin RoHS 
uygunluğunu kontrol eder.

6. Tedarikçi Zinciri ve Ürün Denetimleri

SGS, tedarikçilerinizi yerinde denetim 
ile sizin adınıza kontrol eder. Üretim 
prosesinizde kontrol noktaları oluşturur 
ve sistematik şekilde ürünlerinizin 
RoHS’a uygunluğunu tayin eden 
sistemler kurar. 

İLETİŞİM

0212 368 40 00 

TÜKETİCİ ÜRÜNLERİ VE PERAKENDE 
BÖLÜMÜ
Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. No: 95 İş 
İstanbul Plaza Güneşli 34209 İstanbul 
Türkiye

RoHS hizmetleriyle ilgili ayrıntılı bilgi 
almak için bizimle iletişime geçin.

NEDEN SGS
SGS, dünya çapında 20’den fazla 
ülkede 36’dan fazla laboratuvarda 
RoHS testi gerçekleştirebilir. Tüm 
SGS laboratuvarları ISO/ IEC 17025 
akreditasyonuna sahiptir. SGS, olarak 
alanında 1.000’den fazla uzmanı 
barındıran global laboratuvar ağımız 
ve hizmetlerimiz ile kısıtlı madde 
uygunluğu bildirimi yapılabilmesi için 
gerekli endüstri verilerini temin etmenize 
ve riskini azaltmanız konusunda size 
yardımcı olmaya hazırız.

ROHS 3 İLE KISITLANAN MADDELER LİSTESİ 

• Kadmiyum (Cd): <100 ppm (0.01 %)

• Kurşun (Pb): <1000 ppm (0.1 %)

• Civa (Hg): <1000 ppm (0.1 %)

• Krom +6: (Cr VI) <1000 ppm (0.1 %)

• Polibromlu Bifeniller (PBB): <1000 ppm (0.1 %)

• Polibromlu Dipenil Eterler (PBDE): <1000 ppm (0.1 %)

• Bis (2-ethilhexil) fitalat (DEHP): <1000 ppm (0.1 %)

• Butil benzil fitalat (BBP): <1000 ppm (0.1 %)

• Dibutil fitalat (DBP): <1000 ppm (0.1 %)

• Diisobutil fitalat (DIBP): <1000 ppm (0.1 %)

7. RoHS Semineri 

SGS, çalışanlarınız ve tedarikçileriniz için 
farkındalık seminerleri düzenler. Firmaya 
ve ürüne özel seminerler ile üretim 
kalitenizi arttırarak ve RoHS’a uygunluğu 
sürekli hale getirir.

http://www.sgs.com.tr 
mailto:crsturkey%40sgs.com?subject=
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