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E-atıklar son yıllardaki teknolojik gelişmeler ve tüketim alışkanlıkları 

ile dünyada en hızlı artış gösteren atık kollarından birisi. Bu araştırma 

raporu, özel bir atık kolu olan e-atıkların küresel boyutu ve yönetim 

pratikleri, ülkemiz perspektifinden e-atıkların yönetimi ve başlıca sorunlar 

çerçevesinde mevcut durumu mercek altına alıyor.

Vodafone Türkiye olarak, dünyada ve ülkemizdeki e-atık konusuna dikkat 

çekme, meselenin kök sorunlarını tanımlama ve çözüm önerilerine arka 

plan oluşturma amacıyla bu araştırma raporunu hazırladık. E-atık gibi çok 

boyutlu ve paydaşlı bir konuyu derinlemesine irdeleyerek hem bu konudaki 

sorumluluğumuzu yerine getirmek, hem de sektörün iyileşmesine öncülük 

etmek istiyoruz. 

Vodafone olarak başlıca e-atıklarımız olan cep 
telefonu ve diğer bilişim ekipmanlarımızın %85’ini geri 
dönüştürüyor, %14’ünü tekrar kullanıyoruz. 

Bununla kalmayıp e-atık meselesini tüm boyutları ile ele almaya çalışıyor, 

e-atıkları birer kaynak olarak görüyoruz. Hem global ekibimiz hem Türkiye 

ekibimiz bu anlayışla çalışıyor. Vodafone’un stratejik yaklaşımı olan “Amaç 

Odaklı Vodafone” ile e-atık konusunu çevre başlığı altında ele alırken, 
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meseleyi iş süreçlerimize entegre ediyoruz. Sadece kendi iş modelimiz 

kapsamında değil, toplumsal ve çevresel bir fayda yaratma adına da e-atık 

meselesinin yenilikçi yollarla çözülmesi için kolaylaştırıcılık yapıyoruz. Bu 

raporda da bu bakış açısıyla konuyu ele alarak takip eden süreçte sorunlara 

inovatif çözümler üretmeyi hedefliyoruz.

E-atık yönetimi konusunda hem literatürde hem de gerçekleştirilen 

mülakatlarda en çok vurgulanan konular bu raporda detaylı olarak analiz 

edilmiş ve odaklanılması gereken aşağıdaki 7 ana başlık ortaya çıkmıştır.

Ömrünü tamamlamış cep telefonları başta olmak üzere Türkiye’de 

e-atıkların etkin şekilde yönetimini sağlayabilmek için gereken ihtiyaçların 

tartışıldığı bu çalışmada, küresel ve ulusal mevcut verilerin derlenmesinin 

yanı sıra, görüşmelere katılan uzmanların iç görüleri Türkiye’deki mevcut 

durumla bir arada düşünülerek ortaklaştırıldı. 

Vodafone Türkiye olarak e-atık konusunda tespit edilen sorunlara çözümler 

yaratacak yeni iş modelleri üzerine çalışıyor, bu konuda iş birlikleri 

geliştiriyoruz. Toplama, tamir, yeniden satış veya geri dönüşüme kadar her 

adımı göz önünde bulunduruyoruz.

Günümüzde küresel nüfus artışı hızlı kentleşme ve sanayileşmeyi tetikliyor, 

bu da ortalama toplumsal refahın iyileşmesini beraberinde getiriyor. Bu 

gelişmeler özellikle metropollerde oluşan farklı atık türlerinde dramatik 

artışlara neden oluyor. Yoğun kentleşme özellikle ambalaj ve hafriyat 

atıklarında, sanayileşme tehlikeli ve tehlikesiz endüstriyel atıklarda, yükselen 

gelir seviyesi ise hurda araçlar, atık lastikler, atık yağlar, elektronik atıklar ya 

da atık akü ve piller gibi özel atık kollarında kayda değer artışlara yol açıyor.

Elektronik atıklar (e-atıklar)2 da son yıllardaki teknolojik gelişmeler ve 

tüketim alışkanlıkları ile dünyada en hızlı artış gösteren tehlikeli atık 

kollarından birisidir. Buna ek olarak, ekonomik açıdan da yüksek değer arz 

eden, önemli bir atık grubudur. Bu araştırma raporu, özel bir atık kolu olan 

e-atıkların küresel boyutu ve yönetim pratikleri, ülkemiz perspektifinden 

e-atıkların yönetimi ve başlıca sorunlar çerçevesinde mevcut durumu 

mercek altına alacaktır.

Giriş

2- İlgili Avrupa Birliği ve ulusal 

mevzuatta “Atık Elektrikli ve 

Elektronik Eşyalar (AEEE)” 

olarak tanımlanan söz konusu 

atıklar raporda genellikle “e-atık” 

olarak isimlendirilmiştir. AB Atık 

Elektrikli ve Elektronik Eşyalar 

(AEEE) Direktifinde (2012/19/

EU) elektrikli ve elektronik 

eşyalar, çalışması elektrik akımına 

ve elektromanyetik alanlara 

bağımlı olan, söz konusu akım 

ve alanların üretimi, transferi 

ve ölçümünde kullanılan, 

alternatif akımla 1000 voltu, 

doğru akımla ise 1500 voltu 

geçmeyen kullanımlar içinde 

tasarlanmış olan eşyalar olarak 

tanımlanmıştır.
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Vodafone Türkiye olarak, dünyada ve 
ülkemizdeki e-atık konusuna dikkat çekme, 
meselenin kök sorunlarını tanımlama ve 
çözüm önerilerine arka plan oluşturma 
amacıyla bu araştırmayı yaptık. 

Vodafone’un stratejik yaklaşımı olan “Amaç 
Odaklı Vodafone” ile e-atık konusunu 
çevre başlığı altında ele alırken, meseleyi iş 
süreçlerimize entegre ediyoruz. Sadece kendi 
iş modelimiz kapsamında değil, toplumsal ve 
çevresel bir fayda yaratma adına da e-atık 
meselesinin yenilikçi yollarla çözülmesi için 
kolaylaştırıcılık yapıyoruz.
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Elektrikli ve elektronik eşyalar dendiği zaman akla ilk gelen; bilgisayar, 

cep telefonu, televizyon, beyaz eşyalar ve küçük ev aletleri gibi çok farklı 

kullanım alanları olan ürünlerdir. Bu ürünlerin kullanım ömrü dolduğu 

andaki bütün bileşenleri, unsurları ve ihtiva ettiği sarf malzemeleri e-atık 

olarak tanımlanmaktadır. E-atıklar kendi içinde birçok farklı alt kategoriye 

ayrılan atık türleridir (bkz. Şekil 1).

Avrupa Birliği (AB) Atık Elektrikli ve Elektronik 
Eşyalar (AEEE) Direktifi kapsamına giren e-atıklar geri 
dönüşüm ve geri kazanım hedeflerine göre 6 kategoriye 
ayrılıyor (EC, 2012).

Günümüzde e-atıklar küresel ölçekte yönetilmesi gereken önemli bir mesele 

haline gelmişken birçok fırsatı da beraberinde getiriyor. E-atıkların doğru 

yönetilmesini zorunlu kılan üç temel boyut var. Bunların başında kaçınılmaz 

olarak çevre ve insan sağlığı geliyor. 

E-atık Nedir?

E-atıklar 
Neden 
Önemli?

Şekil 1 E-atık Kategorileri (REC, 2016)
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E-atıkların uygun şekilde bertaraf edilmediği 
durumlarda, içerdikleri zararlı kimyasallar ve ağır 
metaller (kurşun, kadmiyum, cıva, arsenik vb.) su, 
hava ve toprak kirliliğine yol açıyor, dolayısıyla toplum 
sağlığı için tehdit oluşturuyor. Ayrıca uygunsuz bertaraf 
sonucu ortaya çıkan sera gazları ve ozon tabakasını 
incelten maddeler, iklim değişikliği ve ozon tabakası 
üzerindeki olumsuz etkiyi de tetikliyor.

E-atık tsunamisi dünyaya yayılıyor.

Dünya üzerindeki rezervleri gitgide azalan kritik hammaddeler (indiyum, 

paladyum vb.) başta olmak üzere elektrikli ve elektronik eşyaların 

üretiminde kullanılan tüm hammaddelerin (altın, bakır, nikel vb.) ekonomik 

değeri, e-atıkların yönetimine ilişkin bir diğer boyut olarak ön plana çıkıyor. 

Cep telefonlarının farklı ünitelerinin üretiminde kullanılan 50’den fazla 

element (nadir toprak elementlerini de içeren) aşağıdaki periyodik cetvelde 

görülebilir. 

Achim Steiner

BM Çevre Programı 
(UNEP) İcra Direktörü

Şekil 2 - Cep Telefonunda Kullanılan Elementler (NMS, 2020)
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E-atık geri dönüşümü ikincil hammadde ve ürün pazarı 
için önemli bir kaynaktır ve döngüsel ekonomiye 
geçişte önemli bir aktördür. E-atıkların barındırdığı 
metallerin geri dönüşümü, madenlerden işlenmemiş 
malzemeleri çıkarmaktan çok daha az enerjiye ihtiyaç 
duyar ve dolayısıyla daha az sera gazı salımı üretir. 

Örneğin 1 ton akıllı telefonda 1 ton altın cevherinden 100 kat daha fazla 

altın bulunduğunu biliyoruz (WEF, 2019). E-atıklardan geri dönüştürülerek 

hammadde eldesinin yanı sıra ve geri dönüştürülemeyen kısımlarından 

enerji elde edilerek (yakılarak) fosil yakıt tüketiminin azaltılması da 

mümkündür. 

“E-atıkları birer kaynak olarak görüyoruz. 
Hem global ekibimiz hem Türkiye ekibimiz 
bu anlayışla çalışıyor. Global ekibimiz bu 
konuda araştırma ve anketler yapıyor, 
döngüsel ekonomiye geçişi destekleyecek 
yeni iş modelleri üzerine çalışıyor, Avrupa’nın 
Yeşil Düzen isimli büyüme stratejisini 
yakından takip ediyorlar. Hem cihaz, hem 
şebeke e-atıklarını en yenilikçi şekillerde 
yönetiyorlar. Şebeke atıklarını yönetmek için 
Vodafone içinde bir “Varlık Pazarı (Asset 
Marketplace)” kurulması gibi örnek projeler 
hayata geçiriyorlar.”

Vodafone Türkiye
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Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 
e-atıkların içinde bulunan değerli hammaddeleri 
standart altı yöntemlerle elde eden sokak toplayıcıları 
ve lisansız tesisler gayri resmi bir sektör oluşturmuş 
durumda. Bu sektörde sağlıksız koşullarda çalışanlar 
ağır metal ve diğer tehlikeli kimyasallara maruz 
kalarak, ciddi sağlık sorunları yaşıyorlar. 

Buna ek bir sorun olarak bugün, küresel e-atık sektöründe gayri resmi 

çalışanların sayısı bilinmiyor. Bir gösterge olarak, Nijerya’da 100.000, 

Çin’de ise 690.000 kişinin bu şekilde çalıştığı düşünülüyor (WEF, 2019). 

E-atık yönetiminin sosyal boyutu olarak karşımıza çıkan bu durumu e-atık 

sektörünün yaratabileceği yeni istihdam olanakları ile çözmek mümkün 

olabilir.

E-atık üzerine üretilecek çözümler hem teknik bir yeterlilik hem de 

bütüncül bir yaklaşım gerektiriyor (UNSW, 2018). İklim değişikliği, artan 

kentleşme, dijitalleşme gibi önemli konuların elektronik atıklarla ilişkisi 

aşağıdaki gibi özetlenebilir.

Elektrikli ve elektronik eşyalar sadece ürün ömrünü tamamladığında değil 

üretim ve kullanım süreleri boyunca da karbon salımlarına sebep oluyor. 

Hem üretim için gerekli olan hammaddelerin sağlanmasında hem de 

ürünlerin atık olarak bertaraf edildikleri süreç içinde çevreye ve bu alanda 

çalışan bireylere önemli zararlı etkileri var. 

Bir araştırmaya göre, internete bağlı cihazlar, çevrimiçi video yayınları, 

e-postalar, güvenlik kameraları, yeni nesil akıllı televizyonlar gibi cihaz ve 

servislerin küresel elektrik gücü talebi her yıl %20 oranında artıyor. Güç 

kullanımında önemli verimlilik artışları olmadığı sürece, bilişim sektörü 

2025’e kadar küresel olarak üretilen toplam elektriğin %20’sini kullanabilir 

ve toplam karbon salımlarının %5,5’ini oluşturabilir. Karbon salımlarındaki 

bu yüksek oran, 2040 yılında %14’e kadar çıkabilir (Anders, 2017).

Üretim sürecindeki karbon salımlarına bir örnek vermek gerekirse, bir cep 

telefonu üretiminde ortaya çıkan ortalama karbon emisyonu, 55 kilogram 

Küresel 
Perspektif

E-trendler
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olarak ölçülmüş (Fixometer, 2019). Bu sayıyı 2020 yılı satış tahmini olan 1,56 

milyar cihaz için düşündüğümüzde (Statista, 2020), toplam karbon salımının 

Kolombiya gibi bir ülkenin yıllık salım toplamından daha yüksek olabileceğini 

görüyoruz (WB, 2014).

Elektrikli ve elektronik eşyaların iklim değişikliği, doğal kaynaklar ve toplum 

üzerindeki olumsuz etkilerini asgari seviyeye indirmek için ürün kullanım 

süreleri, ürünlerin tamire elverişli olması gibi konularda iyileşmelere 

gidilmesi planlanıyor. Döngüsel bir ekonomi3 modelinin tasarlanması ve 

hayata geçmesi kritik önem taşıyor.

Dünyadaki kentsel nüfus hızla artıyor, 2050 yılında dünya nüfusunun 

%68’inin kentlerde yaşaması bekleniyor (UN, 2019). Bu oranla birlikte, 

dünya nüfusu ve beklenen yaşam süreleri de artış gösteriyor, dolasıyla 

geleceğin şehirlerinde yüksek nüfuslar olması tahmin ediliyor. Hızla artan 

kentleşmenin atık üretiminde de etkileri görülüyor. Türkiye’nin de dâhil 

olduğu Güney-Doğu Avrupa ülkelerini karşılaştıran bir rapora göre, kentsel 

nüfus oranı arttıkça atık üretimi de yükseliyor (MBB, 2015). Geleceğin 

kentlerinin bu üretime cevap verebilmesi ve atık yönetimini doğru şekilde 

yapabilmesi için altyapı ihtiyacı öne çıkıyor. Dünyada en hızla artan atık türü 
3- Kavram, “Yeni Oyun: Döngüsellik” 

başlığı altında detaylandırılmıştır.

Rakamlarla Cep Telefonları (2020)
(BankMyCell, 2020; Statista, 2020)

Dünya nüfusunun %62’si

2016-2020 arası %35 artış

Dünya nüfusunun %45’i

2016-2020 arası %40 artış

Dünya Nüfusu

7,7 milyar

Cep Telefonu

4,8 milyar
Akıllı Telefon

3,5 milyar

Mobil Bağlantı

9,82 milyar
Mobil Abone

5,28 milyar
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olarak e-atıkların doğru yönetilmesi gitgide daha önemli hale geliyor.

Tablo 1’de görülen her kuşak belli bir oranda akıllı telefon, tablet, bilgisayar, 

sosyal medya gibi yeni teknoloji ve iletişim araçlarını benimsemiş durumda. 

*Z kuşağının çoğu hala çocuk olduğu için bu veri özelinde karşılaştıramıyoruz, fakat bu nesil ilk cep 
telefonuna sahip olma yaşının en düşük olduğu kuşak olarak öne çıkıyor (MT, 2017).

Teknoloji kullanımında Y ve Z kuşağının öne geçtiği gözlemleniyor. Z kuşağı, 

dijital yerliler olarak adlandırılıyor ve günde en az bir saatlerini çevrimiçi 

olarak masaüstü bilgisayar veya telefonla geçiriyorlar. Bu nesil, internet 

çağının içinde doğmuş olarak davranış kalıplarının içinde teknoloji yer etmiş 

durumda. Bir araştırmaya göre sosyal sanal gerçeklik (social VR), e-spor 

gibi yeni teknoloji ve araçlara karşı olumlu his besleyen tek nesil olarak 

ortaya çıkmışlar. Bu durum, teknoloji ve elektronik ürünlerin kullanımının 

gelecekte günlük hayatı yaşayış biçimlerinin daha da merkezinde yer 

alacağını gösteriyor (Epsilon, 2018). Bu durum çevreye yoğun zarar veren 

ve “tehlikeli” olarak sınıflandırılan parçaları bulunan e-atıkların yönetimini 

daha da önemli hale getiriyor.

Hayatımızın her alanına nüfuz eden dijitalleşme, e-atık artış oranlarının 

önemli bir sorumlusu olarak görülebilir. Öte yandan, atık yönetiminde 

de önemli fırsatlar ve yeni modeller çıkmasında itekleyici bir güç olarak 

ortaya çıkıyor. 2025 yılı itibariyle 55 milyardan fazla cihazın birbirine bağlı 

Tablo 1 - Farklı Kuşakların Akıllı Telefon Sahip Olma Durumu (PEW, 2019a; PEW 2019b)

İkinci Dünya Savaşı  
öncesi kuşak

İkinci Dünya Savaşı  
sonrası kuşak

X kuşağı

Y kuşağı

Z kuşağı

%40

%68

%90

%93

Veri Yok*

1928 - 1945 arası doğan  
Silent Generation

1946 - 1964 arası doğan  
Baby Boomers

1965 - 1979 arası doğan

1980 - 1996 arası doğan Millennials

1997 yılından günümüze doğan

Dönem Akıllı Telefon 
Sahip Olma OranıKuşak
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olması bekleniyor (EC, 2020a). Bu durum hem dijitalleşme ile yaşam 

şekillerinin değişmesine hem de üretilen veriye bağlı olarak yeni hizmet ve 

ürünler ortaya çıkmasına neden olabilir. Elektronik ürünlerin fabrikadan 

çıkışından atık haline gelişine kadar izlenebilmesi, sensör teknolojileri ile 

atık kutularının doluluk oranlarının ölçümü, atık üreten birey ve kurumlarla 

toplayıcıların bir araya gelmesini sağlayan dijital platformlar gibi yeni 

modeller ile dijitalleşmenin, daha verimli atık yönetiminde önemli bir rol 

oynaması bekleniyor. Geleceğin kentlerinde de dijitalleşme önemli bir konu 

olarak ortaya çıkıyor ve dijitalleşme ile ortaya çıkan teknoloji ve araçları 

benimsemiş şehirler “akıllı kent” olarak literatüre geçiyor. 

Dijitalleşme ile mümkün hale gelen yeni iş modelleri ve daha iyi ürün izleme 

ve geri çağırma (buyback) süreçleri sayesinde döngüsel tedarik zincirleri 

kurgulamak ihtimaller arasında (WEF, 2019). Malzeme verimliliği, geri 

dönüşüm altyapısı ve geri dönüşmüş materyallerin kalite ve hacimlerinde 

artışlar yaşanması bunu mümkün kılacak diğer faktörler. 

Dijitalleşme her yönüyle hayatlarımızı ve gezegeni 
etkilerken, e-atık yönetiminde de önemli avantajlar 
doğurabilir.

2017 Global E-Waste Monitor raporuna göre, 2016 yılında küresel ölçekte 

44,7 milyon ton e-atık oluşmuştur. Bu kişi başı yaklaşık 6 kg e-atıktan 

sorumlu olduğumuz anlamına geliyor. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) bu miktarın yaklaşık yarısından sorumlu. 

ABD ve Kanada'da yılda kişi başı yaklaşık 20 kg e-atık oluşurken, AB'de bu 

rakam 17,7 kg'dır. 1,2 milyar nüfuslu Afrika kıtasında ise kişi başı ortalama 

sadece 1,9 kg e-atık ortaya çıkıyor (bkz. Şekil 3). Aynı yıl 8,9 milyon ton 

e-atık toplandı ve geri dönüştürüldü (bkz. Şekil 4), bu da oluşan toplam 

e-atığın sadece %20'sine karşılık geliyor (UNU, 2017). E-atık miktarının yılda 

%3-4’lük bir artış hızı ile 2021 yılında 52 milyon ton, 2050 yılında 120 milyon 

tona ulaşması Dünya Ekonomik Forumu tarafından öngörülüyor (WEF, 

2019). 

E-atık
Tsunamisi
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2016 yılında toplam 44,7 milyon ton e-atık 
oluşmuş, sadece 8,9 milyon tonu (%20) 
toplanmış ve geri dönüştürülmüştür.

2016 yılı için Türkiye’de oluşan toplam e-atık miktarı Avrupa Komisyonu’nun 

2014 yılında hazırladığı bir raporda 542 bin ton olarak hesaplanırken (EC, 

2014), Global E-waste Monitor raporunda 623 bin ton olarak tahmin 

edilmiştir. Bu 2016 yılında ülkemizde kişi başına 6,8-7,8 kg arasında e-atık 

oluştuğu anlamına geliyor. 

Komisyon raporunda Türkiye’deki toplam e-atık 
miktarının 2024 yılına gelindiğinde 672 bin tona 
ulaşacağı tahmin ediliyor.

Global E-waste  
Monitor 2017

672.000 ton
 e-atık
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 Şekil 3 - 2016 Yılında Ülkelere Göre Kişi Başı Oluşan E-atık Miktarları (GESP, 2020)

Şekil 4 - 2016 Yılında Ülkelere Göre Kişi Başı Toplanan E-atık Miktarları (GESP, 2020)
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Küresel olarak en büyük e-atık kategorisi şaşırtıcı bir şekilde küçük ev 

aletleri kategorisidir. 2016 yılında 16,8 milyon ton küçük ev aletinin e-atığa 

dönüştüğü tahmin ediliyor. Bu kategoriyi 9,1 milyon ton ile büyük ev eşyaları 

ve 7,6 milyon ton ile buzdolabı, soğutucu ve iklimlendirme cihazları gibi 

ürün birim ağırlığı daha fazla olan kategoriler takip ediyor (bkz. Şekil 5) 

(UNU, 2017).

Şekil 5 - 2016 Yılı Kategorilere Göre E-atık Tahminleri (milyon ton) (UNU, 2017)

Aydınlatma 
Ekipmanları

0,7

Bilişim ve 
Telekomünikasyon 

Ekipmanları 

3,9

TV ve Monitörler

6,6

Buzdolabı, 
Soğutucu ve 
İklimlendirme 

Cihazları

7,6
Büyük Ev Eşyalarıı 

9,1

Küçük Ev 
Aletleri 

16,8
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Her ne kadar birçok ülkede mevzuata 
dayalı çeşitli toplama sistemleri mevcut 
olsa da, bu tür sistemler aracılığıyla geri 
dönüştürülebilen e-atık miktarı üretilen 
toplamın çok altında kalıyor. Mevzuatla 
düzenlenmiş ülkelerin dahi, e-atıkların karışık 
evsel atıklarla birlikte bertaraf edilmesi, 
yurtdışına ihraç edilmesi ve/veya uygunsuz 
koşullarda bertarafı ile mücadele etmesi 
gerekiyor.

Küresel ölçekte en başarılı (!) toplama oranlarına sahip olan AB’nin dahi 

toplamda 4,6 milyon ton e-atık toplayarak %47’lik bir oranla 2019 öncesi 

belirlediği hedefi ancak yakalayabildiği, 2019 ve sonrası için ise zorlanacağı 

öngörülmektedir (bkz. Tablo 2). Batı ve Kuzey Avrupa ülkeleri için %45 

ulaşılabilir bir hedef iken, Doğu Avrupa ülkelerinin bu hedefi zor yakaladığı 

ya da altında kaldığı görülmektedir (Eurostat, 2017).

Tablo 2 - AB AEEE Direktifi ve Özet İlerleme Tablosu

Mevzuat Azaltım Alanı Hedef Baz Yıl Mevcut 
İlerleme

Hedef 
Gerçekleştirme

AB AEEE 
Direktifi 

(2012/19/EU)

E-atık Miktarı 
(Ağırlık 
olarak)

%45
(toplama)

%65
(toplama)

2016 - 2019

2019<

~47% 
(2017)

2016-2019 
(gerçekleşti)

2019<
(olası 

görünmüyor)
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E-atıkların çevreye duyarlı şekilde bertarafı/geri dönüşümü, atık 

kategorisine bağlı olarak yüksek maliyetli olabiliyor. Bundan 

kaçınmak adına e-atıkların düşük maliyetlerle bertaraf edilmek üzere 

gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere yasadışı hareketi büyük 

bir küresel sorun haline gelmiş durumda. Gelişmekte olan ülkelere 

e-atık ihracatı, uluslararası sözleşmelerce  düzenlenmesine rağmen, büyük 

miktarlarda e-atık yasadışı yollarla bu ülkelere gönderilmeye devam ediyor. 

Her yıl yaklaşık 1,3 milyon ton ömrünü tamamlamış elektronik ürün AB'den 

e-atık olarak belgelendirilmeden ihraç ediliyor. Kullanılmış ürünlerin 

onarım, yenileme veya doğrudan yeniden kullanım için gönderilmelerinde 

yasal belirsizlikler bulunduğu için e-atıkların ikinci el ürün görüntüsü 

altında yasadışı şekilde uluslararası ticareti yapılabiliyor. E-atıkların yetkililer 

tarafından tespit edilmesini önlemek için karmaşık bir aktarma limanları 

ağı oluşturulmuş durumda (bkz. Şekil 6)  (WEF, 2019). Çalışma kapsamında 

gerçekleştirilen birebir görüşmelerle de bu durum teyit edilmiş, ülkemizde 

de e-atıkların sınır ötesi taşınması, atığın tanımlanmasından kaynaklı 

sorunlar nedeniyle önemli bir sorun haline gelmiştir.

Şekil 6 - Yasadışı E-atık Trafiği Rotaları (WEF,2019)

Yasadışı E-atık 
Trafiği

ATIĞIN ÖTESİNDE

Dünyada ve Türkiye’de Elektronik Atık Mevcut Durumu
18 | 50



Küresel ölçekte hızla artan e-atıkların meydana getirdiği ekonomik, çevresel 

ve sosyal etkiler, Birleşmiş Milletlerin birden fazla Sürdürülebilir Kalkınma 

Amacına (SKA) ulaşma yolunda ciddi engeller oluşturuyor. E-atıkların etkin 

bir şekilde yönetilmesi, başta çevre ve insan sağlığı ile ilgili olanlar olmak 

üzere birçok SKA'ya katkıda bulunacak. E-atıkların yönetimi 17 SKA’nın Şekil 

7’de renklendirilen 10’u ile doğrudan ilişkilidir. 

Şekil 7 - E-atık Yönetiminin İlişkili Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

 

Şekil 8’e göz atıldığında ise e-atıkların küresel ölçekte etkin yönetiminin 

sağlayabileceği katkılar daha detaylı görülüyor. Çevre ve insan sağlığı 

dışında, istihdam ve ekonomik büyüme, sürdürülebilir üretim ve tüketim, 

inovasyon ve uluslararası işbirliği olanakları da e-atık yönetiminin küresel 

amaçlara katkı yapabileceği diğer başlıklar olarak öne çıkıyor.

Sürdürülebilir 
Kalkınma 
Amaçları ve 
Elektronik 
Atıklar
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Şekil 8 - E-atıkların Küresel Amaçlara Ulaşma Yolunda Oluşturduğu Spesifik Engeller

Elektrikli ve elektronik eşyaların tüm yaşam döngüsü düşünüldüğünde 

ise 17 SKA’nın tamamına doğrudan ya da dolaylı olumlu/olumsuz katkılar 

söz konusudur. Joint Reserch Center tarafından 2019 yılında yapılmış 

bir çalışma ürünlerin, hammadde çıkarma, üretim, kullanım ve kullanım 
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ömrünün sonuna kadar olan tüm değer zinciri boyunca farklı SKA'lara 

potansiyel etkilerini analiz ediyor. Çalışma, farklı aşamaların aynı amaç için 

hem olumlu hem de olumsuz etkilerinin olabileceğini ortaya koyuyor (bkz. 

Şekil 9). Bu da elektronik atıkların etkin yönetimi konusunun bütüncül ve 

sistematik bir yaklaşımı gerektirdiğinin altını çiziyor.

Elektrikli ve elektronik eşyaların tüm yaşam döngüsü 
düşünüldüğünde ise 17 SKA’nın tamamına doğrudan ya 
da dolaylı olumlu/olumsuz katkılar söz konusudur.

Şekil 9 - Ürün Değer Zinciri Boyunca Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Potansiyel 
Etkiler (JRC, 2019)
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Döngüsel Ekonomi, üretim ve tüketim alışkanlıklarının 
kökten değiştiği, doğayı rehber alan yeni bir ekonomik 
model öneriyor. Bu yaklaşım da atık kavramının ve 
atığın değerinin yeniden tanımlanmasını gerektiriyor. 
Doğayı incelediğimiz zaman, çöp veya atık olarak 
adlandırdığımız maddelerin sadece insan faaliyetleri 
sonucu ortaya çıktığını görmek zor değildir. Döngüsel 
ekonominin karşıtı ve mevcut ekonomik yapılanmamız 
olan doğrusal ekonomi (kullan-at ekonomisi) ise en 
basit anlatımı ile üretim için kullanılan kaynakların 
yaşam döngüsü sonunda bertaraf edilerek ekonominin 
dışına atılması olarak tanımlanabilir. 

İnsanlık uzun zamandır doğrusal ekonomi ile doğaya verdiği tahribatın 

farkına varmış durumda. Bu bakış açısıyla ekonomik sistem belli bir 

oranda döngüsellik kazanmaya başladı ancak bu da yapılan hesaplamalara 

göre henüz %10’un altında görülüyor (Circle Economy, 2018). Üretim 

ve tüketimde israf azalırken, geri dönüşüm düşük oranlarda da olsa 

yapılabiliyor. Yine de bu noktasal ve sistematik olmayan yaklaşımlar 

ekonomiye yeni kaynak girdisi ihtiyacını belli bir oranda azaltmakla birlikte 

ortadan kaldırmaya yetmiyor. Yenilenebilir enerji arzı artmakla birlikte fosil 

yakıtlar ana enerji kaynağı olmayı sürdürüyor.

E-atıkların kaynağı olan elektrikli ve elektronik eşyalar sektörü için döngüsel 

bir ekonomi oluşturmak sektörün çevresel ve sosyal etkilerini kayda değer 

şekilde azaltacaktır. E-atıklardan elde edilen değerli malzemelerin geri 

dönüşümü, madencilik yoluyla hammadde çıkarma ile karşılaştırıldığında, 

karbondioksit salımlarını önemli ölçüde azaltmaktadır.

Yeni Oyun: 
Döngüsellik
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Küresel sera gazı salımlarının yarısı 
hammadde çıkarma ve üretim kaynaklıdır. 
Avrupa'nın karbon-nötr hedefine 2050'de 
ulaşması, döngüsel bir ekonomiye 
geçmeden mümkün değildir.

E-atıklar uygun yöntemlerle geri dönüştürülürse, dünya çapında milyonlarca 

insana yakışır ve yeşil iş yaratma potansiyeli ile yılda 62,5 milyar doların 

üzerinde bir ekonomik fırsat yaratabilir. Atılan tüm elektronik ürünlerin 

toplandığı ve sonrasında değerli malzemelerin veya bileşenlerin yeni 

ürünlere yeniden entegre edildiği bir sistem; hammadde, enerji ve atık 

bertarafı ihtiyacını azaltacak, ekonomik büyüme ve yeni iş fırsatları 

yaratacaktır.

Şirketler, hammadde çıkarma, üretim, dağıtım, toplama ve bertarafa 

kadar tüm tedarik zincirlerini bu vesile ile gözden geçirebilir ve maliyet-

etkin tedbirler alabilir. Ayrıca sorumlu ve etik cihaz imhası ile şirketler 

tüketicilerin cihazlarını sorumlu bir şekilde imha etmeleri gibi konuları 

gündemine alabilir.

Tüketiciler elektronik eşyalarını değiştirmek yerine onarılmasını; işlevsel 

akıllı telefonlarını en son modele yükseltmeyi ertelemeyi; sertifikalı geri 

dönüşüm noktaları veya firmaları kullanmayı; elektronik eşyalarına satış 

yoluyla 'ikinci bir şans’ vermeyi düşünebilir (ITU, 2019).

Hızla gelişen teknolojiyle ucu açık bir ürün yelpazesine sahip elektrikli ve 

elektronik eşyalar ve yaşam döngüsü sonucu oluşan e-atıklar, döngüsel 

ekonominin her alanında değişik uygulama örnekleriyle karşımıza çıkacaktır. 

Virginijus Sinkevičius

AB Çevre, Okyanuslar ve 
Balıkçılık Komiseri
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Avrupa Birliği Yeni Döngüsel Ekonomi Planı

2020 yılının Mart ayı içinde Avrupa Komisyonu “Yeni Döngüsel Ekonomi 

Planı”nı yayımlamıştır. Bu plan, 2019 yılı sonunda Madrid’de düzenlenen 

25. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansında açıklanan 

Avrupa’nın "Yeşil Düzen" 5 isimli büyüme stratejisinin temel bileşenlerinden 

birini oluşturmaktadır. Komisyon, küresel sera gazı salımlarının yarısının 

hammadde çıkarma ve üretim kaynaklı olduğunu, Avrupa'nın karbon-

nötr hedefine 2050'de ulaşmasının, döngüsel bir ekonomiye geçmeden 

mümkün olmadığını belirtmektedir. Yeni Döngüsel Ekonomi Planı, AB Yeşil 

Düzenin öngördüğü radikal dönüşümü hızlandırmayı ve 2015'ten bu yana 

uygulanan döngüsel ekonomi eylemlerini ileri taşımayı hedeflemektedir. 

Plan, sürdürülebilir ürün, hizmet ve iş modellerini norm haline getirecek ve 

tüketim kalıplarını atık üretmeyecek şekilde dönüştürecek güçlü ve tutarlı 

bir ürün politikası çerçevesi oluşturmak için birbiriyle ilişkili bir dizi girişim 

sunmaktadır. 

Elektrikli ve elektronik eşyalar, plan kapsamında “Elektronikler ve Bilgi ve 

İletişim Teknolojileri (ICT)” başlığı altında odaklanılan, yüksek miktarda 

kaynak kullanan ve döngüselleşme potansiyeli teşkil eden kilit ürün 

değer zincirlerinden birisidir. Planın bu başlık altında önerilen dikkat 

çekici girişimlerinden birisi tüketicilere bilgisayarlar ve akıllı telefonlar 

için yeni bir onarım hakkı (right to repair) verilmesidir. Bir diğer öneri, 

şirketlerin, ürünün yaşam döngüsü boyunca sahipliğini ve sorumluluğunu 

sürdürmelerini öngören, hizmet olarak ürün (product-as-a-service) adlı 

finansal kiralama (leasing) benzeri bir yaklaşıma yönelik teşviklerdir  

(EC, 2020b).

5- Yeşil Düzen, Avrupa Birliği’nin 

iklim krizi ile mücadelede 

dünyada öncü bir rol üstlenmek 

amacıyla bütün üye ülkelerini 

2050 yılına kadar karbon-nötr 

hale getirmeyi hedeflediği yeni 

yol haritasıdır.
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Aralık 2019’da Eurobarometer6 “Dijitalizasyonun Günlük Yaşam Üzerindeki 
Etkisine Yönelik Davranışlar” başlıklı bir araştırma yürütmüştür. Araştırmaya 
katılanların %64’ü mevcut dijital cihazlarını (cep telefonu, tablet vb.) en az 5 
yıl kullanmaya devam etmek istemektedir. Yeni bir cihaz alma sebebi olarak 
ise %37 oranla bozulma ve %33 oranla performans kaybı gösterilmiştir. 

Her 10 Avrupalıdan 8'i üreticilerin dijital cihazların onarılması veya 
parçalarının değiştirmesinin kolaylaştırması gerektiğini düşünmektedir. 
Hatta katılımcıların %25’i bu şekilde tasarlanan bir cihazı, aynı özelliklere 
sahip ancak eko-tasarımlı olmayan bir cihaza göre daha pahalı olsa bile talep 
etmeyi sürdürmektedir. 

Ayrıca birden fazla yanıtın verilebileceği, cihazınızı geri dönüşüme verir 
misiniz sorusuna katılımcıların %43’ü yakında bir geri dönüşüm noktası 
olursa, %40’ı bir güvenlik sorunu teşkil etmeyecekse, %33’ü cihazın nasıl 
geri dönüştürüldüğünü bilirse, %32’si ise karşılığında bir fayda alabilirsem 

şeklinde yanıt vermiştir (EC, 2020c).

Vodafone ve Döngüsel Ekonomi

Sektörümüzün çevresel etkileri arasında atık üretiminin önemli bir payı 
var. Gelişen teknolojiyle yenilenen ve kullanılmayan ekipman ve cihazların 
doğru şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Operasyonlarımız, ürün ve 
hizmetlerimiz sonucu ortaya çıkan elektronik atıkların hem oluşmasını 
azaltmaya hem de geri dönüşümünü artırmaya odaklanıyoruz. Döngüsel 
ekonomi yaklaşımını benimseyerek, kaynak verimliliği ve karbon salımlarının 
azaltılmasını sağlıyoruz (Vodafone SR, 2019).

6-  Avrupa Komisyonu 

“Eurobarometer” gibi 

kurumları aracılığı ile 

periyodik olarak tüketicilerin 

görüşlerini temel alarak tüm 

bu girişimleri tasarlamaktadır. 

Eurobarometer’ın amacı; Avrupa 

Birliği vatandaşlarına çeşitli 

alanlarda sorular sormak ve bu 

yanıtlara göre raporlar hazırlayıp 

Komisyona politika üretme 

konusunda altlık sağlamaktır.
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E-atık yönetimi, dünyada olduğu kadar ülkemizde de en zorlu atık yönetimi 

başlıklarından birisidir. Teknolojinin gelişmesi ile elektrikli ve elektronik 

eşyaların kullanım alanları genişlemekte, e-atık miktar ve çeşitleri giderek 

artıyor. Söz konusu ürünler henüz ömürlerini doldurmadan atık haline 

geliyor.

Türkiye, e-atık yönetimi konusunda AB üyelik süreci kapsamında ilk 

yayımlanan AEEE ve RoHS Direktiflerini 2012 yılında ulusal mevzuatına 

uyumlaştırmış7, uygulamaya ilişkin kayda değer ilerlemeler sağlamıştır (bkz. 

Şekil 8). Ancak yönetmelik hükümleri ve hedefleri 2012 yılında güncellenen 

ikinci AEEE Direktifi (2012/19/EU) ve Döngüsel Ekonomi Eylem Planı 

(2018/849) çerçevesinde henüz güncellenmemiştir. Mevcut yönetmelikteki 

toplama hedefleri kişi başına kg olarak belirlenmiş durumdadır. Bir diğer 

taraftan, Avrupa Birliği’nin e-atıklarla ilgili güncel direktiflerine (2011/65/

EU sayılı RoHS Direktifi ve 2012/19/EU sayılı AEEE Direktifi) yönelik revizyon 

çalışmaları çerçevesinde Tablo 3’teki yüzdesel toplama hedefleri üzerinde 

çalışılmaktadır. Ancak yönetmelik hedeflerinin düşük olması kayıtlı toplama 

oranının düşük olmasındaki başlıca nedenlerden birisidir.

Tablo 3 - Revize E-atık Toplama Hedefleri  
(24.11.2015 tarih ve 139115 sayılı Resmi Gazete)

Türkiye’de  
Mevcut 
Durum: E-atık 
Mücadelesi ve 
Engeller

Mevzuat ve 
Hedefler

7- 22 Mayıs 2012 tarih ve 28300 

sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik 

Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği 

E-Atık Kategorileri
Toplama Hedefleri (%)

2013 2014 2015 2016 2018*

Buzdolabı, Soğutucu, İklimlendirme Cihazları 1.25 2.25 4.25 8.5 17

Büyük Ev Eşyaları 2.5 3.75 8 16 32.5

Televizyon ve Monitörler 1.5 2.5 5.5 11 21.5

Bilişim ve Telekomünikasyon Ekipmanları 1.25 2 4 8 16

Aydınlatma Ekipmanları 0.25 0.5 0.5 1 2

Küçük Ev Aletleri 0.75 1.5 2.75 5.5 11

*2017 yılı için hedef belirlenmemiştir.
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Yapılan birebir görüşmelerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) ile ilgili 

diğer kurumlar arası koordinasyon olmaması ve verilerin paydaşlara açık 

olmamasının e-atık yönetimi konusunda etkin bir çevre politikası için 

zemin yaratılamaması ve dolayısıyla yönetmeliğin uygulamada etkisiz 

kalmasına neden olduğu belirtilmiştir. 

Piyasaya sürülen toplam elektrikli ve elektronik eşya miktarının doğru 

bilinmesi, toplam e-atık miktarının tahmin edilmesi ve bu tahminlere 

dayanarak revize edilecek yönetmelikteki kademeli toplama hedeflerinin 

hesaplanması için oldukça kritiktir. Bu doğrultuda daha önce yapılan 

çalışmalara8 göre; 2017 yılında Türkiye’de piyasaya sürülen toplam elektrikli 

ve elektronik eşya miktarı 777 bin ton, 2014, 2015 ve 2016 yılları ortalaması 

ise 750 bin ton olarak hesaplanmıştır (EC, 2014). 

Piyasaya sürülen toplam elektrikli ve elektronik eşya miktarının doğru 

bilinmesi, toplam e-atık miktarının tahmin edilmesi ve bu tahminlere 

dayanarak revize edilecek yönetmelikteki kademeli toplama hedeflerinin 

hesaplanması için oldukça kritiktir. Bu doğrultuda daha önce yapılan 

çalışmalara  göre; 2017 yılında Türkiye’de piyasaya sürülen toplam elektrikli 

ve elektronik eşya miktarı 777 bin ton, 2014, 2015 ve 2016 yılları ortalaması 

ise 750 bin ton olarak hesaplanmıştır (EC, 2014).

Türkiye 2017 yılında 19 bin ton e-atık 
toplayarak sadece %3’lük bir geri dönüşüm 
oranına ulaşabilmiştir.

Ancak Türkiye 2017 yılında sadece 19 bin ton e-atık toplayarak %3’lük bir 

oranla, beklentilerin ve hedeflerin oldukça gerisinde kalmıştır. Şekil 11, 

Türkiye’de yıllara göre e-atık toplama miktarlarını göstermektedir.

Veri 
Toplama

8- REC Türkiye ekibinin de 

yazarları arasında yer aldığı, 2014 

yılında Avrupa Komisyonu için 

hazırlanan etki analizi raporu
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Şekil 11 - Türkiye’de Yıllara Göre E-Atık Toplama Miktarları (ÇŞB, 2017; ÇŞB, 2019)

2016 yılı için Türkiye’de oluşan toplam e-atık miktarı Avrupa Komisyonu’nun 

2014 yılında hazırladığı bir raporda 542 bin ton olarak hesaplanırken (EC, 

2014), Global E-waste Monitor 2017 raporunda 623 bin ton olarak tahmin 

edilmiştir. Bu 2016 yılında ülkemizde kişi başına 6,8-7,8 kg arasında e-atık 

oluştuğu anlamına geliyor. Şekil 12’deki alt kırılımlarına baktığımız zaman 

oluşan e-atığın %5’inin cep telefonlarının da içinde bulunduğu küçük bilişim 

ekipmanları kategorisi tarafından oluştuğu öngörülüyor (EC, 2014).

Şekil 12 - Türkiye için 2016 Yılı Kategorilere Göre E-atık Tahminleri (bin ton) (EC, 2014)

Aydınlatma 
Ekipmanları

20

Bilişim ve 
Telekomünikasyon 

Ekipmanları 

27

TV ve Monitörler

90

Buzdolabı, 
Soğutucu ve 
İklimlendirme 

Cihazları

65
Büyük Ev Eşyalarıı 

138

Küçük Ev 
Aletleri 

202
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Komisyon raporunda yer alan toplam rakam REC Türkiye tarafından TÜİK 

İBBS Düzey 29 sınıflandırmasına göre bölgesel GSYİH verisi kullanılarak illere 

dağıtılmıştır. İller arasındaki büyük farkların göze çarptığı kişi başına e-atık 

miktarları Şekil 13’te gösterilmektedir. İstanbul ve Kocaeli, kişi başına en 

fazla e-atık üreten şehirler olarak öne çıkıyor.

Şekil 13 - Türkiye’de Kişi Başına Oluşan E-atık Miktarının İllere Dağılımı (2016)

Yapılan görüşmelerde üreticilerin şeffaflık ve rekabet kaygısı ile üretim 

ve ithalat verilerinin gizlendiği belirtilmiştir. Hâlihazırda düzenli 

olarak güncellenen ulusal bir e-atık veri tabanı bulunmamakla 

9- İstatistiki Bölge Birimleri 

Sınıflandırması (İBBS) Düzey 2 

(26 alt bölge)

Rakamlarla Ülkemizde Cep Telefonları
(WeAreSocial, 2020; BTK, 2019)

Türkiye Nüfusu

83,8 milyon

Ülke Nüfusunun

%90'ı cep telefonu sahibi

Ülke Nüfusunun

%83,2 'si akıllı 
telefon sahibi

Mobil Bağlantı

77,4 milyon
Mobil Abone*

80,8 milyon
*2019
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birlikte, ÇŞB’nin ilgili kurumlardan elektrikli ve elektronik eşyalara 

ilişkin verilere tam anlamıyla erişebilmesi ve e-atıkların düzenli olarak 

hesaplanabilmesi için bir metodoloji geliştirmesi gerektiğinin altı 

çizilmelidir.

Üretici sorumluluğu prensibi gözetilerek hazırlanan ulusal mevzuat 

gereğince ülkemizde e-atıkların yönetim maliyetinin önemli bir bölümünün 

üreticiler tarafından karşılanması bekleniyor. Üreticiler e-atıkların 

toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri dönüşümü ve geri kazanımından 

mali olarak sorumludur. Üreticiler ayrıca e-atıkların bilinçsiz işlem 

görmesinin, kayıt dışı ihracat ve ithalatının ve bertarafının önlenmesi için 

gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Üreticiler ve 
Finansman

Vodafone’un E-atık Yönetimi Yaklaşımı

2019 yılı strateji çalışmasıyla öncelikli konularımızda güncelleme yaptık. 

Atık yönetimini, şirket ve sektör öncelikleri nedeniyle yüksek öncelikli 

konularımız arasına taşıdık. Vodafone Grubu’nun atık yönetimi konusundaki 

hedeflerine Türkiye olarak biz de katkı sağlıyor, buna uygun projeler 

gerçekleştiriyoruz. Operasyonlarımız, ürün ve hizmetlerimiz sonucu 

ortaya çıkan e-atıkların neredeyse tamamını yeniden kullanıyor ya da geri 

dönüştürüyoruz (Vodafone SR, 2019).
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Türkiye’deki toplam elektrikli ve elektronik eşya üreticisi sayısının resmi 

olarak bilinmemesinin yanı sıra istatistiklerin gizliliği nedeniyle, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı ile TÜİK üreticilerin listesini açıklayamıyor. ÇŞB, üretici 

kaydını tutmak üzere bir sistem kurmuş durumda ancak bu sisteme dâhil 

olmamış şirketler bulunuyor. Ayrıca üreticilerin bir kısmı, sorumluluklarını 

Yetkilendirilmiş Kuruluşlar (YK) üzerinden yerine getiriyor. Türkiye’de 

mevcut durumda ÇŞB tarafından lisans verilmiş 3 YK bulunuyor:

 — Elektrik ve Elektronik Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Derneği (ELDAY)

 — Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD)

 — Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD)

Yapılan görüşmeler neticesinde, Türkiye’de Genişletilmiş Üretici 

Sorumluluğu kapsamında üreticiler tarafından e-atık yönetimi için 

sağlanan finansmanın yetersiz kaldığı konusunda paydaşların hemfikir 

oldukları söylenebilir. Ancak bu sorunun yakın zamanda yayımlanan Geri 

Kazanım Katılım Payına (GEKAP) ilişkin Yönetmelik (31.12.2019, 30995)10 ile 

çözülmesi bekleniyor. Ayrıca yönetmelikte YK yapısına girmeyen üreticiler 

için öngörülen Koordinasyon Merkezinin11 hala kurulmamış olmasının 

yeterli finansmanın sağlanması ve kayıt dışı üreticilerin kayıt altına 

alınmasının önündeki bir diğer engel olduğunun altını çizmek gerekir. Bu 

konu da ulusal bir Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu veri tabanı yapılmasına 

yönelik hazırlıklar ÇŞB tarafından başlatılmıştır.

“Vodafone olarak e-atıklarımızın %85’ini geri 
dönüştürüyor, %14’ünü tekrar kullanıyoruz. 
Bu stratejimizi, geliştirdiğimiz çözüm 
ve iş birlikleri sayesinde sistemin farklı 
katmanlarına genişletmek ve yaygınlaştırmayı 
hedefliyoruz.”

10- GEKAP Yönetmeliği 9/8/1983 

tarihli ve 2872 sayılı Çevre 

Kanunu Ek-1’de yer alan piyasaya 

sürenler/ithalatçılardan tahsil 

edilecek geri kazanım katılım 

paylarının belirlenmesi, beyan 

edilmesi, tahsilatı, izlenmesi ve 

piyasaya sürenler/ithalatçılarca 

uyulacak hükümlere ilişkin idari 

ve teknik usul ve esasları belirler.

11-Koordinasyon Merkezi: 

YK’ların ve YK yapısına girmeden 

teminat sunan üreticilerin, 

ÇŞB ve yerel yönetimlerle olan 

koordinasyonlarının sağlanması 

amacıyla kurulan kâr amacı 

gütmeyen organizasyon.

Vodafone Türkiye

ATIĞIN ÖTESİNDE

Dünyada ve Türkiye’de Elektronik Atık Mevcut Durumu
31 | 50



E-atıkların yönetiminde kayıt dışı oranı küresel ölçekte olduğu gibi 

ülkemizde de çok yüksektir. Ülkemizde oluşan e-atıkların çok az bir 

bölümünün belediye atık depolama sahalarında son bulduğu, büyük 

çoğunluğunun gayri resmi unsurlar tarafından toplandığı biliniyor. 

Genel olarak, küçük dağıtıcılar ve ikinci el satıcıları, e-atıkların önemli 

bir bölümünü bedelsiz olarak topluyor ya da gayri resmi olarak satın 

alıyor, ardından da lisanssız işleme tesislerine (hurdacı) satıyorlar. 

E-atıkların küçük bir kısmı da sokak toplayıcıları tarafından toplanıyor 

ve yine hurdacılara satılıyor. Her iki durumda da e-atıklar büyük oranda 

hurdacılar tarafından işleniyor (bkz. Şekil 14). 

Şekil 14 - Mevzuatın Öngördüğü ve Pratikteki E-atık Döngüsü

Kayıt Dışı 
Sektör 
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Toplama oranlarının düşük olmasının temel sebeplerinden biri de 

kayıtsız ve kontrolsüz şekilde toplanan e-atıklardır. Ülkemizde sokak 

toplayıcıları ve lisansız işleme tesislerinin (hurdacılar/ardiyeler) kayıt 

dışı bir şekilde topladıkları e-atıkları uygunsuz şekilde işledikleri 

biliniyor. Bu işlemler, çevre ve insan sağlığına tehdit oluştururken, 

e-atıkların kıymetli bileşenlerinin geri dönüşümünü sağlayamıyor, 

dolayısıyla ekonomik olarak da beklenen performansa erişimi 

olumsuz etkiliyor. Bu durum da e-atık yönetimine olumsuz etki ederek, 

sistemin düzgün çalışmamasına sebep oluyor. Ancak, zaman içinde 

denetimlerin artmasıyla hurdacıların, ruhsat almak ve kayda girmek 

konusunda karar vermeye yönelecekleri öngörülüyor. Bu işletmelerin 

standartlarının yükseltilerek kayıt altına alınmaları, Türkiye'nin geri 

dönüşüm performansını yükseltirken, çevre ve insan sağlığına hızlı bir 

şekilde katkı sağlayacağı söylenebilir.

Kayıt dışı sektör ile mücadele ve etkin bir denetim için ilgili paydaşlara 

önemli görevler düşüyor. Bu noktada başlıca sorumluluk, denetim ve izleme 

yoluyla uygunsuzlukların tespit edilmesiyle görevli Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’nda. Ancak süreç içerisindeki diğer paydaşlar olan üreticiler, 

dağıtıcılar, e-atık işleme tesisleri ve belediyelerin de konuyla ilgili üzerlerine 

düşen sorumlulukları yerine getirmeleri ve mümkünse ortak çalışmalarla 

sorunun kökenlerine yönelik çözüm önerileri üretmesi gerekiyor. 

Üreticilerin finansal sorumluluğunun yanında, e-atıkların fiziksel 

yönetiminde yani toplanmasında en önemli sorumluluk belediyelere 

düşüyor. Belediyeler e-atıkların ayrı toplanmasının sağlanması için e-atık 

yönetim planı hazırlamak, plan hakkında kamuyu bilgilendirmek, plan 

çerçevesinde toplama işlemini gerçekleştirmek ve tüketicilerin atıklarını 

bırakabilmeleri için Atık Getirme Merkezleri (AGM) kurmakla yükümlü. 

Maddi ya da ayni olarak altyapı yatırımlarının belli ölçüde üreticilerle 

paylaşılması konusunda da belediyelerin rolü bulunuyor.

Toplama
Altyapısı
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E-atıkların toplanması için belediyeler tarafında uygulanabilecek 3 ana 

yöntem bulunuyor;

 — Atık Getirme Merkezlerinden toplama

 — Atık Biriktirme Noktalarından (Atık Kumbaraları) toplama

 — Kapıdan toplama

Bu 3 yöntem belediyeler tarafından karma olarak kullanılıyor. Bu yöntemler 

birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısı olarak düşünülmelidir. E-atıkların 

ayrı toplanması, bu 3 yöntemde de belediye bütçesine ek maliyetler 

getiriyor. Üretici sorumluluğu çerçevesinde, bu maliyetin belli bir oranda 

karşılanmasına üreticiler ve YK'lar destek olmaktadır.

Bu 3 yöntem belediyeler tarafından karma olarak kullanılıyor. Bu yöntemler 

birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısı olarak düşünülmelidir. E-atıkların 

ayrı toplanması, bu 3 yöntemde de belediye bütçesine ek maliyetler 

getiriyor. Üretici sorumluluğu çerçevesinde, bu maliyetin belli bir oranda 

karşılanmasına üreticiler ve YK'lar destek olmaktadır.

AGM’ler evsel e-atık yönetiminde asıl olan ve tercih edilen toplama biçimi 

olarak kabul edilmelidir. Belediyeler için en düşük maliyetli toplama 

yöntemidir. Vatandaşların biriktirdikleri e-atıkları bu merkezlere giderek 

teslim etmeleri, taşıma işleminden kaynaklı bir miktar maliyet ve zaman 

kaybı oluşturmaktadır. Bu yönden vatandaşların teşvik edilmeye ihtiyacı 

olabilir. 

2018 yılı itibarıyla ülkemizde toplam 33 adet 1. Sınıf, 47 adet 2. Sınıf, 500 

adet 3. Sınıf ve 54 adet Mobil AGM oluşturulmuştur. Belediyeler tarafından 

kurulması gereken 1. Sınıf AGM’ler sadece 13 ilimizde tesis edilmiş durumda. 

En fazla 1. Sınıf AGM 11 adet ile Tekirdağ’da bulunuyor. Toplamda ise İstanbul 

474 AGM ile birinci sırada yer alıyor. Türkiye genelinde 56 şehrimizde 

halen bir AGM bulunmazken, 11 şehirde de sadece 1 AGM bulunuyor (ÇŞB, 

2018a). Bu sayılar sadece e-atıklar için değil diğer değerlendirilebilir 

atıkların toplanması için de oldukça yetersiz. Kayıtlı toplama oranının 

düşük olmasında belediyelerin e-atık yönetimine bütçe ayıramaması 

ve dolayısıyla mevcut toplama altyapısının yetersizliği önemli bir 

sorun olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle evsel e-atıklar belediyeler 

tarafından çok düşük oranlarda toplanabiliyor. 
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Altyapı yetersizliğinin temelindeki sorunun, belediyelerin öz 

finansmanlarının yetersizliğinden ziyade üreticiler tarafından ilgili 

faaliyetlerin yeterince finanse edilmemesi olduğunu söylenebilir. 

Belediyelerin sadece e-atıkların toplama altyapısı değil tamir atölyeleri gibi 

çözümlere yönelik de finanse edilmesi gerekliliği ayrıca ortaya çıkıyor. 1. 

Sınıf AGM tesis edilememesinin önündeki engellerden bir diğeri de özellikle 

büyükşehirlerdeki arazi sıkıntısı olarak söylenebilir. Birden fazla belediyenin 

bir araya gelerek ortak AGM’ler oluşturması bir alternatif olabileceği gibi 

mobil AGM’lerin işlevsellikleri bakımından avantajları göz önüne alındığında 

sayılarının artması çözüme ön ayak olabilir. 

Belediyelerin ardından e-atıkların toplanması konusunda dağıtıcıların rolü 

oldukça önemlidir. Mevzuatta ana dağıtıcılar; münhasır bayiler (geleneksel 

dağıtım kanalı), teknoloji mağazaları, süpermarketler12 olarak belirlenmiştir. 

Tüm bu dağıtıcılar yönetmelik gereği tüketiciler tarafından getirilen 

e-atıkları ücretsiz olarak almakla yükümlü olmaları nedeniyle, 

toplama altyapısının önemli birer unsurudur. 2016 yılı itibariyle 

Türkiye'nin en büyük 5 teknoloji mağazasının 596 şubesi, buna ek 

olarak her ilde en az 1 teknoloji mağazası bulunuyor (bkz. Şekil 15). 

Şekil 15 - Türkiye’deki Teknoloji Mağazalarının Dağılımı (REC, 2016)

12- Birden fazla üreticinin 

ürünlerini satan geleneksel küçük 

perakendeciler
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Belediyelerin yanı sıra, alışveriş merkezlerinin (AVM) de atık getirme 

merkezleri kurmaları gerekiyor. 2016 yılı itibarıyla Türkiye'de faaliyet 

gösteren 402 adet alışveriş merkezi bulunuyor. Ankara'da 32, İstanbul'da 

100'den fazla alışveriş merkezi varken, 17 ilimizde hala alışveriş merkezi 

bulunmuyor (bkz. Şekil 16). Belediyeler, kuracakları Atık Getirme 

Merkezlerini AVM’ler tarafından kurulanlarla ilişkili bir atık ağı olarak 

düşünmeli, AGM yerlerinin belirlenmesinde bu hususu muhakkak dikkate 

almalıdır.

Şekil 16 - Türkiye’deki AVM’lerin Dağılımı (REC, 2016)

Dağıtıcılar konusunda önemli görülen sorunlardan biri de ülkemizde 

e-atıkları depolamak üzere oldukça yaygın bir bayi ağı 

olmasına rağmen, mağazalarda depolama için yeterince alanın 

bulunmamasıdır. İkinci el cihazların bayi çalışanları tarafından 

el altından satılması sorunu da konunun karmaşıklık ve zorluk 

seviyesini anlamak adına önemlidir.
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E-atıklar toplandıktan sonra e-atık işleme tesislerine gönderilir. Bu tesisler, 

geri dönüşüm tesisi olarak ifade edilse de temel olarak e-atıkları belirlenen 

standartlar çerçevesinde sökerek, sökülen parçaları içerdikleri demir, bakır, 

krom gibi bileşenlere ve kullanım alanlarına göre ayrıştırır. Bu tesislerde 

hammaddelerine ayrıştırılan e-atıklar nihai geri dönüşüm yapılmak üzere 

hammadde imalat tesislerine, örneğin ayrıştırılan demir, demir-çelik 

fabrikalarına gönderilir. E-atıkların bazı kollarında ayrıştırma yapmak, 

özellikle demir, bakır gibi hammaddeler için kolay olarak tabir edilebilecek 

bir süreçtir. Cep telefonu, elektronik devre kartları gibi parçalar ise içindeki 

nadir maddelere erişimin zor olduğu, yüksek yatırım ve teknoloji gerektirir. 

Ülkemizde bu alandaki çalışmalar devam etmekle birlikte, yurt içinde 

değerlendirilemeyen ve ekonomiye geri kazandırılamayan bu malzemeler 

başta Almanya, Fransa ve Belçika olmak üzere farklı ülkelere ihraç edilir. 

İşleme tesislerinde elde edilen ve yapılarında kıymetli elementleri 

içeren yarı mamullerin ihraç edilmesinin ciddi gelir ve istihdam 

kaybına neden olduğu söylenebilir.

Türkiye'deki lisanslı e-atık işleme tesisi sayısı 2018 yılı sonunda 98'e 

ulaşmıştır. E-atık oluşumu ile paralel olarak İstanbul, Kocaeli ve Ankara 

en fazla tesisleşmenin gerçekleştiği 3 şehirdir (bkz. Şekil 17). Gelişmiş 

sanayi de e-atık işleme tesislerinin bu illerde kümelenmesinin bir diğer 

nedenidir. Ancak Adana, Gaziantep, Kayseri ve Konya gibi yüksek nüfuslu 

ve sanayileşmiş şehirlerimizde 2018 yılı itibariyle henüz lisans almış e-atık 

işleme tesisi bulunmuyor. 

Şekil 17 - Lisanslı E-atık İşleme Tesisleri (2018) (REC, 2018; ÇŞB, 2018b)

Lisanslı 
İşleme Tesisleri
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Hâlihazırda faaliyet gösteren yüze yakın lisanslı e-atık 
işleme tesisi Türkiye’de ortaya çıkan toplam e-atık 
miktarını işleme kapasitesine sahip değil. Mevcut 
tesislerin önemli bir bölümü Avrupa Birliği tarafından 
geliştirilen CENELEC13 standartlarının altında işleme 
gerçekleştiriyor.

Tam anlamıyla ehil olmayan çoğu tesise hâlihazırda toplanan 

e-atıkların önemli bir bölümü gönderiliyor. Bu noktada mevcut 

standartların yetersiz olduğu ve AB normlarına çekilmesi gerektiği 

görülüyor. Ayrıca bu tesislerin bilgi güvenliği konusunda yeterli 

altyapıya sahip olmaması önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor.

E-atık ve Bilgi Güvenliği

Dünya genelinde en hızlı artış gösteren suçlardan biri siber bilgi hırsızlığıdır. 

2015 yılında 3 trilyon dolara mal olan siber suçların 2021 yılına kadar 

oluşturacağı zararın yılda 6 trilyon doları aşacağı öngörülüyor. Ekonomik 

zararın yanı sıra verilerin hasar görmesi ya da yok olması, iş akışında 

bozulma ve üretkenlik kaybı, fikri mülkiyet hırsızlığı, kişisel verilerin 

çalınması, itibar zedelenmesi gibi diğer etkiler de söz konusu (CSV, 2020). 

Kurumlar kendi bilgi güvenlikleri haricinde çeşitli yasal düzenlemelerle 

müşterilerinin de kişisel bilgilerinin güvenliğinin temininden sorumlu hale 

getirilmiştir. Türkiye’de Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim 

Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (28.10.2017, 30224) ile kurumlar 

kişisel bilgi güvenliği konusunda tedbir almakla yükümlüdür. Ancak 

yönetmelikte e-atık işleme tesislerinin bu yönde sağlaması gereken 

spesifik herhangi bir standart ya da yöntem belirtilmemiştir. Örneğin 

DIN 66399 veri imha güvenlik standardı, veri içeren cihaz ve dokümanların 

imhası için kullanılan makine ve proseslerin gerekliliklerini açıklayan ve 

yaygın şekilde kullanılan uluslararası bir standarttır.
13- https://ec.europa.eu/

environment/waste/weee/

standards_en.htm
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2018 yılında yayımlanan “Türkiye İsraf Raporu”na göre ülkemizde bireylerin 

%83,9’u cep telefonuna sahiptir. Bireylerin cep telefonu değiştirme sıklığı 

incelendiğinde cep telefonunu “dört yıldan daha uzun” sürede değiştirenler 

en yüksek orandadır. Bireylerin ortalama cep telefonu değiştirme süresi 

ise 3,7 yıldır. Bireyler arasında cep telefonunu değiştirme nedeni olarak 

bozulmasını belirtenler %74 ile en yüksek orandadır (bkz. Şekil 18) (TB, 

2018). Bu rakamlar yukarıda bahsedilen 2019 yılında Eurobarometer 

tarafından Avrupalı tüketiciler özelinde yapılan araştırma sonuçları ile de 

örtüşüyor.

Şekil 18 - Bireylerin Cep Telefonu Değiştirme Nedenleri ve Sıklığı (TB, 2018)

Bu veriler ışığında ülkemizdeki tüketicilerin önemli bir bölümünün 

cep telefonlarını bozulana kadar elden çıkarma eğiliminde olmadığı 

sonucuna varılabilir. Bu noktada daha kolay tamir edilebilir ve geri 

dönüştürülebilir şekilde tasarlanan ürünlere ihtiyaç duyulduğu 

söylenebilir. Bu anlamda uygulamaya yönelik ulusal AEEE 

yönetmeliğimizi destekleyici ve yönlendirici ekonomik araç ve ikincil 

mevzuat (tebliğ, usul ve esaslar vb.) eksikliği de göze çarpıyor. Yeni 

Döngüsel Ekonomi Eylem Planında önerilen onarım hakkı (right to repair) 

girişimi tam da bu sorunun çözümüne yönelik.

Ülkemizde kullanım ömrünü uzatmaya yönelik az sayıda da olsa iyi 

uygulama örnekleri yapılmıştır. İstanbul Kadıköy Belediyesi, 2008-2010 

yılları arasında yürüttüğü “Elektrikli Elektronik Atıkların Kontrolü Yönetimi 

Yaşam 
Döngüsü 
Uygulamaları
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Projesi” kapsamında ilçe genelinde e-atıklar toplanmış, parçalar oluşturulan 

“E-atık Yönetim ve Ayrıştırma Merkezi”nde “tekrar kullanılabilir”, “geri 

dönüştürülebilir” ya da “imha edilmelidir” şeklinde sınıflara ayrılmıştır 

(bkz. Şekil 19). Tekrar kullanılabilir olarak sınıflandırılanlar tamir edilerek 

bir kampanya ile çeşitli okullara gönderilmiştir. Proje kapsamında Kadıköy 

Belediyesi 228.358 adet e-atık kategorisine giren atık toplamış ve 673 adet 

bilgisayarı yeniden kullanıma uygun hale getirmiştir (KB, 2013).

Şekil 19 - Kadıköy Belediyesi E-atık Yönetim ve Ayrıştırma Merkezi (KB, 2013)

Hem imalat, hem kullanım hem de atık yönetimi süreçlerindeki etkilere 

yönelik başarılı tedbirlerden birisi de “Çevre Etiketi” uygulamalarıdır. 

Elektrikli ve elektronik eşyaların daha az kaynak tüketen, daha az zararlı 
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bileşenler içeren ve daha kolay tamir edilebilir ve geri dönüştürülebilir 

şekilde tasarlanmasına yönelik birçok uluslararası Çevre Etiketi kriteri 

bulunuyor. Örneğin Avusturya Standartları Enstitüsü kolay onarım için 

tasarlanan dayanıklı elektrikli ve elektronik eşyaların etiketlenmesinde bir 

Avusturya Standardı oluşturmuştur (ASI, 2014).

Ülkemizde de ÇŞB, ulusal çevre etiketi sistemi kapsamında tekstil, seramik 

ve temizlik kâğıdı alanlarında kriterler yayımlamıştır. Ancak, elektrikli ve 

elektronik eşyalar özelinde henüz çalışmalara başlanmamıştır. Bununla 

beraber atık azaltımı, ekotasarım, kolay ayrıştırılma gibi konularda 

yönetmelikte yer alan hükümlerin uygulanmasında belirsizlikler 

bulunuyor ve bu durum sorunun çözülmesini zorlaştırıyor.

İkinci El Cihaz Ekosistemi - Yenileme Merkezleri

Vodafone kaynaklarına göre Türkiye’de yılda 12 milyon cep telefonu satışı 

yapılıyor ve toplam sinyal alınan telefon sayısının ise 80 milyon civarında 

olduğu ifade ediliyor. 20 milyon telefonun ise ikinci el cihaz olarak 

ticaretinin yapıldığı tahmin ediliyor. 

Bilgi güvenliği nedeniyle sektördeki en önemli konulardan birisi, bu 

cihazların el değiştirmesinin kayıt altına alınmasıdır. Bu konunun 

yönetilebilmesi amacıyla Vodafone’un da üyesi olduğu “Mobil 

Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (m-TOD)”, Gelir İdaresi Başkanlığı 

(GİB), Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) ve Türk Standardları Enstitüsü 

(TSE) gibi kurumlarla iş birliği içinde bir çalışma yürütüyor. Operatörler 

tarafından kurulacak “Lisanslı Yenileme Merkezleri” aracılığı ile 

başta kayıt dışı ekonominin önüne geçilmesi ve bilgi güvenliği 

sağlanması gibi doğrudan faydaların yanı sıra ürün ömürlerinin 

uzatılması ve ekonomik cihazlar kullanılabilmesi gibi dolaylı faydalar 

sağlanacak. Yenilenerek satışa sunulacak cihazlara ilişkin veri güvenliği 

endişeleri bu lisanslı merkezlerde yapılacak sertifikalı işlemler aracılığıyla 

giderilmiş olacak.

Bu çalışma ile 5 yıl içinde 5-8 milyon cihazın kontrol edilmesi ve kayıt dışı 

e-atık sorununun bir ölçüde önüne geçilmesi hedefleniyor. Temelde “Buy-

back” yöntemi ile toplanacak cihazların kimi ekonomik değere dönüşecek 

kimi ise e-atık olarak geri dönüşüm sürecine dâhil olacak. 
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E-atıkların etkin bir şekilde yönetilebilmesi için tüketicilerin, e-atıkların 

ekonomi, çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkileri, uygun geri dönüşümün 

faydaları, toplama altyapısı ağı gibi konular hakkında bilgi sahibi olması 

gereklidir.

Ülkemizde, mevzuatın verdiği sorumluluklar gereği başta YK’ların, 

belediyelerin ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin e-atık yönetimi 

konusunda bilinçlendirme ve farkındalık yaratmaya yönelik çeşitli faaliyetleri 

bulunuyor. Gerçekleştirilen uygulamalar ile halkın e-atık yönetimi ile ilgili 

bilgi kapasitesinin artırılması ve gerçekleştirilen toplama faaliyetlerine 

katılım sağlaması ile e-atık yönetimi ile ilgili hedeflere ulaşılması 

amaçlanıyor. Ancak paydaşların da hemfikir olduğu üzere tüketicilerin 

büyük kısmı e-atık kavramını ve ferdi sorumluluğunu yeterince 

bilmiyor ya da bilemiyor.

E-atıkları Geri Dönüştürmeme Nedenleri

Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerde gerçekleştirilen uluslararası bir 

diğer araştırmaya göre tüketicilerin eski cep telefonunu geri dönüştürmeme 

sebepleri araştırılmış (bkz. Şekil 20) ve bunların başında tüketicilerin 

eski telefonunu yedek olarak tutmasının geldiği görülmüştür. Gelişmiş 

ülkelerdeki tüketiciler eski cep telefonlarını bu amaçla tutmaya meyilli iken, 

gelişmekte olan ülkelerde eski telefonlarını satarak kazanç elde etmek üzere 

tutmak istiyorlar. Bu çalışmaya dâhil olan tüketicilerin eski cep telefonunu 

geri dönüştürmemelerinin başlıca sebebi ülkemizde gerçekleştirilen 

“Türkiye İsraf Raporu” sonuçları ile örtüşüyor.

Yedek olarak tutmayı takiben, farkındalık eksikliği geri dönüşümün önündeki 

bir diğer temel engel. Bu durum, özellikle eski cep telefonlarının geri 

dönüştürülmesi için gerekli altyapı ve bilince sahip olmayan gelişmekte 

olan ülkelerde gözlemleniyor. Çalışma ayrıca, eski cep telefonlarının geri 

dönüştürülebileceğine dair farkındalık yaratarak, bununla ilgili çevresel ve 

kişisel kazanımları vurgulayarak, eğitim yoluyla daha fazla geri dönüşümü 

teşvik etme fırsatı olduğunu gösteriyor (ILO, 2019).

Eğitim ve 
Farkındalık
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Şekil 20 - Eski Cep Telefonunu Geri Dönüştürmeme Sebepleri (ILO, 2019)

Ülkemizde genel olarak, tüketicilerin e-atıkları ve olumsuz etkilerini 

bilmedikleri, bu nedenle bu atıkları elden çıkarmak yerine evlerinde tutmayı 

tercih ettikleri görülüyor. Toplamaya yönelik fiziki altyapı eksikliğinin 

yanı sıra fayda yaratma/ödüllendirme mekanizmalarını da içeren 

daha bütüncül bir toplama ekosisteminin eksikliği de göze çarpıyor. 

Ödül sistemlerinin başlangıç aşamasında değerlendirilebileceği, daha 

sürdürülebilir bir yapıya geçmek için alışkanlık kazandırdıkça yavaş 

yavaş sonlandırılması gerektiği öneriliyor. 

Bu konudaki bir diğer tetikleyici unsur tüketicilerin elektronik ürünlerin 

içinde bulunan tehlikeli kimyasalların ve ağır metallerin ürün 

ömrünü tamamladıktan sonra ortama yayılabileceği konusundaki 

bilgi eksikliğidir. Eğitim ve farkındalık çalışmaları aracılığıyla bu 

ürünlerin zararlarıyla ilgili bilinçlendirilen tüketicilerin söz konusu ürünleri 

elde tutmaktan vazgeçip toplama/geri dönüşüm ağına teslim etmeleri 

beklenebilir.

Bir diğer gerçek ise ülkemizdeki tüketicilerin e-atıklarını karışık atıklarla 

birlikte atmadığı, bu şekilde e-atıkların düzenli depolamaya gitmediği 

yönündedir. Bunun temelinde tüketicilerin e-atıkların ekonomik 

değeri olduğunu bilmesi ve bunu bedelsiz şekilde vermek istememesi 

yatıyor. Ancak bu durum bir farkındalık eksikliğinden ziyade 

tüketiciye doğru geri dönüşüm kanallarının sunulamamasından 

kaynaklanıyor. Tüketiciler mevcut durumda e-atıkların uygunsuz 

Yedek olarak tutmayı tercih ediyorum  

Geri dönüştürmek aklıma gelmedi  

Geri dönüştürmek için nereye gitmem 
gerektiğini bilmiyorum  

Bir değeri var, bedelsiz vermek 
istemiyorum  

Etrafımda geri dönüşüm altyapısı yok 

Geri dönüştürülebildiğini bilmiyordum 

Kişisel bilgilerimin güvenliğinden endişe 
ediyorum  

%33

%20

%17

%15

%15

%12

%10
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yollarla geri dönüşümünün çevre ve sağlık etkilerini bilmiyor olabilirler. 

Ancak bu yöndeki farkındalık çalışmaları sayesinde belli bir çevre 

hassasiyeti gelişse dahi atığı karşılığında para alabildiği gayri resmi 

toplama kanalları açık olduğu sürece tüketiciler atıklarını uygunsuz 

kanallara vermeye devam edebilir. Tüketicinin doğru değer zincirine 

kesinlikle dâhil edilmesi gerektiği ve eğer bu başarılamazsa etkin bir 

toplamanın zaten söz konusu olamayacağı açıktır. Böyle bir durumda 

en azından uygulama sürecinin başında, atık getirme karşılığında tüketicinin 

ödüllendirmesinin ülkemiz için kısa vadede iyi bir seçenek olabileceği 

söylenebilir. 

Cep Telefonu Fırlatma Dünya Şampiyonası

Finlandiya, ömrünü tamamlamış ya da tamamlamadan bilinçsiz ve 

kontrolsüz bir şekilde göllere atılan veya bertaraf edilen cep telefonları 

ve bataryaların uygun yöntemlerle toplanması ve geri dönüştürülmesine 

dikkat çekmek için 2000 yılında dünya çapında büyük ilgi uyandıran “Cep 

Telefonu Fırlatma Dünya Şampiyonasını başlattı. Şampiyona, Sääminki 

Belediyesi (Savonlinna Kenti) ev sahipliğinde, 2000 yılından itibaren 

başarıyla gerçekleştirilmeye devam ediyor. Şampiyonaya çeşitli ülkelerden 

katılan yarışmacılar 220 ile 400 gram aralığındaki bir cep telefonunu (model 

ve marka fark etmeksizin) en uzağa atmaya çalışıyor. Dereceye girenler, yeni 

bir cep telefonu ile ödüllendirilirken, eski telefonlar yerel geri dönüşüm 

tesislerine gönderiliyor. 

Şekil 21 - Cep Telefonu Fırlatma Dünya Şampiyonası ve Toplanan Atık Cep Telefonları 
(REC, 2016)
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Şampiyona ile hem e-atıkların toplanması ve geri dönüşümüne yönelik 

farkındalık yaratılıyor hem de toplanan e-atıkların uygun yöntemlerle geri 

dönüştürülmesi ya da bertarafı sağlanıyor. Geleneksel atış, serbest stil, 

takım atışı ve çocuk olmak üzere 4 kategoride gerçekleştirilen şampiyona 

zaman içinde Avrupa genelinde yaygınlaştı ve ulusal şampiyonlara dönüştü. 

Norveç ve Almanya’daki ulusal yarışmaların kazananları, Finlandiya’daki 

Dünya Şampiyonası’na gelme hakkı elde ediyor. Ulusal şampiyonaların 

yanı sıra okul ve üniversite çapında cep telefonu fırlatma yarışları da 

yaygınlaşıyor ve e-atıklara yönelik bilinç artırma çalışmaları eğlenceli bir hal 

alıyor (REC, 2016).

Hem literatürde hem de yapılan görüşmelerde e-atık yönetimi konusunda 

en çok vurgulanan konular yukarıda detaylı olarak irdelenmiştir. Tüm 

bu veriler ve bilgiler incelendiğinde odaklanılması gereken aşağıdaki 7 

ana başlık ortaya çıkmıştır. Tespit edilen sorun başlıkları alfabetik olarak 

sıralanmıştır.

I - Kayıt dışı Faaliyetler: Kayıtlı olarak toplananlar dışında kalan yüksek 

miktardaki e-atık; ya hesaba katılmamakta, ya depolanmakta, ya kayıt dışı 

işleme tesislerine gönderilmekte ya da yasa dışı olarak ihraç edilmektedir.

II - Piyasaya Sürülen Ürün ve Oluşan E-atık Miktarlarının Tespitine 

İlişkin Belirsizlikler: Piyasaya sunulan elektrikli ve elektronik eşya 

miktarları veri gizliliği, oluşan e-atık miktarları metodoloji eksikliği gibi 

nedenlerle düzenli olarak güncellenememektedir. Bu bilgi boşluklarını 

aşmadan, Türkiye’nin mevzuatta belirlenen hedeflere ulaşması zordur.

III - Sınırlı Kamu Kapasitesi ve Mevzuat Eksikliği: Yetkili kamu 

kurumlarının politika geliştirme ve uygulama kapasitesi, e-atıklar ile farklı 

düzeylerde ilgilenen paydaşların mevzuatın gerekliliklerine uyması için 

yeterli değildir.

IV - Sınırlı Kamuoyu Bilinci: Tüketicilerin, e-atık kavramını ve e-atık 

toplamaya ilişkin sorumluluklarını yeteri kadar bilmemektedir. Tüketicileri 

sürece dâhil olmasını sağlayacak bütüncül bir toplama ekosistemi 

bulunmamaktadır.

V - Standart-altı ve Yetersiz İşleme Tesisi: Hâlihazırda faaliyet gösteren 

Değerlendirme 
ve Sonuç
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lisanslı e-atık işleme tesisleri Türkiye’de oluşan toplam e-atık miktarını 

işleme kapasitesine sahip değildir. Mevcut tesislerin çoğu toplanan 

e-atıkların önemli bir bölümünü Avrupa Birliği tarafından geliştirilen 

CENELEC standartlarının altında işlemektedir.

VI - Yaşam Döngüsü Uygulamalarındaki Belirsizlikler: Atık azaltımı, 

ekotasarım, kolay ayrıştırılma gibi konularda mevzuatta yer alan hükümlerin 

uygulanmasında belirsizlikler bulunmaktadır.

VII - Yetersiz Toplama Altyapısı: Düşük sayıda e-atık toplama noktası/

merkezi, toplama hedeflerine ulaşmadaki temel sorunlardan biridir. Uygun 

ve yaygın olarak erişilebilir bir toplama altyapısı olmadan, oluşan e-atıkları 

işlemek, geri dönüştürmek veya geri kazanmak mümkün değildir.

Proje ekibi tarafından oluşturulan puan skalası çerçevesinde, görüşülen 

paydaşlar ve proje uzmanları uygulama üzerinden etkisi tespit edilen sorun 

başlıkları için bir önem sıralaması yapılmıştır (bkz. Tablo 4).

Tablo 4 - Tespit Edilen Sorun Başlıklarının Önem Sıralaması 14

Önem seviyesi
1 = Önemli Değil, 2 = Biraz Önemli, 3 = Önemli, 4 = Çok Önemli, 5 = Kritik

14- Tespit edilen sorun başlıkları 

alfabetik olarak sıralanmıştır.

I. Kayıt Dışı Faaliyetler

II. Piyasaya Sürülen Ürün ve Oluşan E-atık 
Miktarlarının Tespitine İlişkin Belirsizlikler

III. Sınırlı Kamu Kapasitesi ve Mevzuat Eksikliği

IV. Sınırlı Kamuoyu Bilinci

V. Standart-altı ve Yetersiz İşleme Tesisi

VI. Yaşam Döngüsü Uygulamalarındaki Belirsizlikler

VII. Yetersiz Toplama Altyapısı

Etki Alanı

Ekonomik

X

X

X

X

X

X

X

Çevresel

X

X

X

X

X

X

X

Sosyal

X 4,20 Çok Önemli

4,00 Çok Önemli

3,75 Çok Önemli

4,60 Kritik

3,80 Çok Önemli

4,60 Kritik

4,80 Kritik

X

X

X

Önem 
Seviyesi

Ortalama Önem 
Derecesi

(5 üzerinden)
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Türkiye’de etkin bir e-atık yönetimi sağlayabilmek için gereken ihtiyaçların 

tartışıldığı bu çalışmada, küresel ve ulusal mevcut verilerin derlenmesinin 

yanı sıra, mülakata katılan uzmanların iç görüleri Türkiye’deki mevcut 

durumla bir arada düşünülerek ortaklaştırılmıştır.

Bu araştırma raporu, uluslararası ve ulusal literatür taranarak e-atık 

yönetimi konusunda hazırlanmış en güncel yayınlardan elde edilen mevcut 

durum ve sorun tespitine dair bulguların derlenmesi ile hazırlanmıştır. Bu 

kapsamda Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), Ekonomik Kalkınma 

ve İşbirliği Örgütü (OECD), Birleşmiş Milletler Üniversitesi (UNU), Dünya 

Ekonomik Forumu (WEF), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Avrupa 

Komisyonu (EC), Avrupa Çevre Ajansı (EEA), Avrupa İstatistik Ofisi 

(Eurostat), AB Ortak Araştırma Merkezi (JRC) gibi uluslararası kurumların 

ürettiği raporlar ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB), Ticaret Bakanlığı 

(TB), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Marmara Belediyeler Birliği (MBB), 

Bölgesel Çevre Merkezi (REC) gibi ulusal kamu kurumları ve sivil toplum 

kuruluşlarının hazırladığı çalışmalar ve raporlar analiz edilmiştir.

Bu kaynaklar aracılığıyla elde edilen bilgi ve veriler, konunun birincil 

paydaşları ile gerçekleştirilen anket çalışmaları, birebir görüşmeler ve 

uzman görüşleri ile desteklenmiş ve teyit edilmiştir. Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı15, Marmara Belediyeler Birliği16, Birleşmiş Milletler Kalkınma 

Programı (UNDP) Türkiye17, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve 

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D)18 gibi kurumlarda görev 

alan ilgili kişiler ile birebir görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Vodafone 

Türkiye’nin ilgili departmanlarında görev alan iç paydaşların19 da konuya 

ilişkin görüşleri alınmıştır. Böylelikle, uzmanlardan elde edilen görüşler 

ışığında konu ile ilgili sahadan güncel deneyimler çalışmaya aktarılmıştır.
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15- Sadiye Bilgiç Karabulut, ÇŞB 

ÇYGM Sıfır Atık ve Atık İşleme 

Dairesi Başkanı
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17- Mahmut Osmanbaşoğlu, 

UNDP Türkiye Kimyasallar ve Atık 

Sektör Yöneticisi
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