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Almanya’da E-Atık Geri Dönüştürme
Ekosistemi ve Türkiye Açısından Çıkarımlar
Bir ton cep telefonu yaklaşık 250 gram altın içerirken, bir ton altın cevheri
yalnızca 5 gram altın içeriyor.

İçinde bulunduğumuz yüzyılda
popülerleşen, adlarını sık sık
duymaya alıştığımız kavramların
başında sürdürülebilirlik,
döngüsel ekonomi ve küresel
çözüm önerileri geliyor. Öyle
ki bu kavramlar yavaş yavaş
devletlerin politikalarını
belirleyici unsurlar olmaya
başlıyor. Bunun en uygun
örneği olarak da 2015 yılında
BM Zirvesi’nde kabul edilmiş
olan “Değişen Dünyamız:
Sürdürülebilir Kalkınma için
2030 Gündemi”1 karşımıza
çıkıyor. Bu çerçevede iş
dünyasının geleceğini
şekillendiren maddeler
arasında “sürdürülebilir
tüketim ve üretim modellerinin
yaygınlaştırılması” ve

“sürdürülebilir kalkınma için
küresel uygulamaların ve
ortaklıkların canlandırılması”
yer alıyor. Bugün birçok ülke
sürdürülebilir kalkınmanın
ulusal politikalarla entegre
edildiğini bildiriyor ve henüz bu
aşamada olmayanlar ise konuyla
ilgili farkındalığın artırılması
için çalışmalar yapıyor. Kısacası
dünya üzerindeki devletlerin
ortak paydası olan gezegenimiz,
geç de olsa insanların onun
sahibi değil, ancak bir
parçası oldukları bilincinin
yaygınlaşması sonucu rahat bir
nefes alabilecek gibi görünüyor.
Sürdürülebilirlik kavramı
beraberinde döngüsel ekonomiyi
de getiriyor. Döngüsel ekonomi,
endüstriyel iktisatta üretim,

kullanım ve imha süreci
yerine dönüşümü ve yeniden
dönüşümü esas almayı ifade
eden bir terimdir. Bu model bir
ekonomide, üreticiler yeniden
kullanılabilir ürünler tasarlarlar.
Burada amaç malzemeyi
yeniden kullanabilmektir.
Örneğin, atık camlar yeni
cam yapmak için, atık kâğıtlar
da yeni kâğıt yapmak için
kullanılır. Elektrikli cihazlar
bozulduklarında atılacak şekilde
değil onarımı daha kolay olacak
şekilde tasarlanırlar ve tamamen
çalışmaz hale geldiklerinde
ise imha yerine, ayrıştırılarak,
içlerindeki hammaddeler geri
kazanılır. Bu şekilde ürünler ve
hammaddeler mümkün olduğu
kadar tekrar kullanılır. Son
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yıllarda özellikle teknolojinin
hızla gelişmesi ve bu gelişmenin
sonucu üretilen ürünlere artan
taleple birlikte elektrikli ve
elektronik eşyalar (EEE) kısa
sürede kullanılıp atılmakta ve
bu nedenle dünya üzerindeki
elektronik atıkların (AEEE veya
e-atık) miktarı günden güne
artmaktadır. Bu durum, artık
çevreyi tehdit eden ciddi bir
sorun haline gelmiştir.
Bu konuda derine inmeden önce
e-atık tanımını yapmakta fayda
var. Elektronik atık veya e-atık,
kullanım ömrünü doldurmuş,
fonksiyonelliğini kısmen
veya tamamen yitirmiş, artık
işlemeyen elektrikli ve elektronik
cihazlara denir2. Beyaz eşya,
telekomünikasyon cihazları, ev
aletleri, aydınlatma ekipmanları
ve daha nicelerinin kullanılmaz
hale gelenleri, e-atık içinde yer
alır.
E-atıklar düzenli olarak toplanıp,
geri dönüştürülmedikleri
takdirde içerdikleri zararlı
maddeler nedeniyle hem doğa
hem de insan sağlığı zarar
görebilmektedir. Örneğin, son
yıllarda en çok talep edilen
cihazlar olan cep telefonları,
bilgisayar ve televizyonlarda
bulunan kurşun ve civa gibi
ağır metaller kansere yol
açabilecek potansiyele sahiptir.
Bu potansiyelin maalesef dünya
üzerinde açığa çıktığı yerlerden
biri olan Gana, birçok ülkenin
e-atıklarını gönderdiği ülkedir.
Bölgede geri dönüşüm tesisleri
ve uzmanlar olmadığından, atık

cihazlar büyük ölçüde hiçbir
güvenlik önlemi alınmadan,
çoğu kez sert bir cisim ile
kırılarak elle ayrıştırılmaktadır.
Bu sırada açığa çıkan kanserojen
maddelerin toprağa ve
daha sonra yer altı sularına
karışmasından dolayı ülkede
çevre ve sağlık sorunları
varlık gösterebilmektedir.
BAN (Basel Action Network)
raporuna göre3, Gana’nın
başkenti Akra’nın Agbogbloshie
bölgesi, dünya üzerindeki en
zehirli maddelerin bulunduğu
bölge olarak belirtiliyor. Bu
durum ne yazık ki doğrudan
insan sağlığını etkiliyor. Bu
bölgeden gelen bir tavuk
yumurtası, EFSA’nın (Avrupa
Gıda Güvenliği Otoritesi)
kanser ve bağışıklık sistemine
zararlı olduğu gerekçesiyle
sınırlandırdığı klordioksit
limitlerini tam 220 kat aşıyor4.
1989’da oluşturulan uluslararası
Basel Antlaşması, 1994
yılında zehirli atıkların zengin
ülkelerden fakir ülkelere ne
sebeple olursa olsun ithalini/
sevkini yasaklamıştır. Bu,
tehlikeli atıkların azaltılmasını
ve milli sınırlar içinde
çözülmesini zorunlu kılmıştır.
Dünyada 149 ülke Basel Atık
Antlaşması’nı kabul etmiş
fakat ABD kabul etmemiştir.
Türkiye ise Basel Antlaşması’nı
imzalamasına rağmen, onu
takiben gelen 1996 Londra, 1998
Roterdam ve 2001 Stokholm
Antlaşmalarını imzalamamıştır5.
E-atıklar şu anda dünyada
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en hızlı artan atıklar olarak
biliniyor. Bu yığın içindeki bazı
kategoriler ise katlanarak artıyor.
Birleşmiş Milletler bu durumu
“E-atık Tsunamisi” olarak
adlandırmakta. Tahminlere göre
bu atık yığını 2018 yılında 50
milyon tonu geçti. Eğer süreçte
hiçbir değişiklik yapılmazsa,
bu rakamın ikiye katlanması
bekleniyor. Küresel olarak,
toplumlar e-atığın sadece
%20’sini geri dönüşüm zincirine
dâhil edebiliyor, geri kalanı ise
belirli ülkelerde (örneğin Gana)
resmi olmayan iş koşullarında
çalışan insanlar tarafından
ayrıştırılıyor. Buna rağmen
küresel e-atık yığını yıllık 62.5
milyar dolar değere sahip. Bu
rakam, 123 ülkenin gayri safi
milli hasılasından (GSMH) daha
fazla. Doğru ellerde ise bu yığın
çok daha fazla değerlenebiliyor.6
İnsan sağlığı ve çevre güvenliği
elbette e-atık geri dönüşümünü
gerekli kılıyor. Buna ek olarak
e-atık geri dönüşümü devletlerin
finansal olarak da tercih ettikleri
bir yol haline gelmeye başladı.
Avustralya’nın New South Wales
Üniversitesi e-atıklardan altın,
gümüş ve bakır elde ediyor7. Bir
nevi “maden” adını verdikleri
yer ise aslında bir e-atık deposu,
yani tonlarca kullanılmayan
elektrikli ve elektronik cihaz
yığını. Çalışmayı yürüten
Profesör Sahajwalla’nin
hesaplarına göre, 500.000
dolarlık bir yatırım ile kurulan
e-atık geri dönüştürme fabrikası,
3 yıl içinde bu masrafını
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çıkarıyor. Daha ilginç olanı ise
e-atık geri dönüştürme tesisleri,
geleneksel madencilikten daha
karlı duruma geçebiliyor. Her
bir cihaz için cüzi bir miktarda
kazanım görülse de toptan
bakıldığında azımsanmayacak
rakamlar ortaya çıkıyor.
Küçük ancak can alıcı bir
örnek vermek gerekirse: bir
ton cep telefonu yaklaşık 250
gram altın içerirken, bir ton
altın cevheri yalnızca 5 gram
altın içeriyor8. Ek olarak, geri
dönüşüm yöntemi maliyet ve
risk bakımından da geleneksel
madencilikten daha başarılı.
Bundan dolayı bugün birçok
ülke, yasalar ile belirli metalleri
içeren cihazların toplanmasına
öncelik veriliyor ve toplanma
oranlarının yukarıya çekilmesi
için hedefler koyuyor. Almanya,
geçtiğimiz 5 yıldır bunu
en başarılı şekilde yürüten
ülke konumunda. Biz de
bu yazımızla, Almanya’nın
bu başarısının formülünü
incelemeyi ve Türkiye açısından
çıkarımlar yapmayı amaçlıyoruz.

ATIK YÖNETİMİ VE GERİ
DÖNÜŞTÜRME

Avrupa Birliği (AB)’nin atık
yönetimi yönergesi (Directive
2008/98/EC on waste), bir atığın
atık olmaktan çıkıp ikincil bir
hammadde haline nasıl geldiğini
ve atık ile yan ürün arasında
nasıl ayrım yapılması gerektiğini
açıklıyor. Bununla birlikte
atık yönetim prensiplerini
de belirtiyor. Örneğin; atığın
insan sağlığını tehlikeye
sokmadan ve çevreye zarar
vermeden (su, hava, toprak,
bitkiler veya hayvanlar için risk
oluşturmadan) yönetilmesi
gerekmekte.
AB devletlerinin atık
konusundaki mevzuat ve
politikaları, Şekil-1’de görülen
atık yönetimi hiyerarşisine göre
uygulanıyor9.
Yönerge kapsamında 2020 yılına
kadar gerçekleştirilecek iki geri
dönüşüm ve geri kazanım hedefi
yer alıyor. Bunlar:
•

Belirli evsel atıkların %50
oranında yeniden kullanımı

n Şekil-1: AB atık yönetim hiyerarşisi

(n.d.). Directive 2008/98/EC - EUR-Lex - Europa EU. Retrieved April 28, 2020,
from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32008L0098

ve geri dönüştürülmesi,
•

İnşaat ve yıkım atıklarının
%70 oranında yeniden
kullanımı ve geri
dönüştürülmesi.

ALMANYA’DA ATIK
GERİ DÖNÜŞTÜRME VE
EKOSİSTEM
Almanya’nın Dünyadaki Yeri:

Almanya, geri dönüşüm
konusunu politikalarına entegre
etmiş ülkelerden biri. Hatta
Şekil-2’de görüldüğü üzere, 2013
yılında OECD ülkeleri arasından
en fazla geri dönüşümü Almanya
yapmış. Bulunduğumuz yıldan
çok da eski bir tarih olmaması
nedeniyle, 2020 için de benzer
bir tablonun geçerli olacağını var
sayabiliriz.
Alman Çevre Bakanlığı’nın
verilerine göre, 2017 yılında
Almanya’da 1 milyon tona
yakın e-atık toplandı. Bunların
%90’ı evlerden, geri kalanı ise
iş yerlerinden geldi. Kişi başına
düşen e-atık ise 9.12 kilogram
seviyesinde10.
Şekil-3, 2016 yılı için kişi başına
düşen e-atık istatistiklerinde
başı çeken 15 ülkeyi gösteriyor.
Bu oranların az bir zaman
içinde fazla değişmediği
varsayımından yola çıkarsak,
2020 yılı için de benzer bir
tablonun ortaya çıkacağını
şimdiden söyleyebiliriz. Tabloda,
dünyada kişi başına düşen e-atık
miktarında birinci olan ülkenin
Norveç olduğu görülüyor.
Buradaki temel sebep, Norveç
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n Şekil-2: Belediye atıklarının geri dönüşümü kapsamında OECD
ülkeleri sıralaması
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hedefler, Federal Çevre, Doğa
Koruma, Yapı ve Nükleer
Güvenlik Bakanlığı (BMU)
tarafından fonlanan 2. Alman
Kaynak Verimliliği Programı
kapsamında tanımlanmış. Bizim
bu makaleyi ilgilendiren kısım
ise 6. satırdaki yaklaşımda
verilmekte: “Elektrikli ve
elektronik ekipman atıklarının
toplanmasını ve geri
dönüşümünü arttırmak”.
Almanya’da Atık Geri
Dönüştürmeye Dair Yasalar

Atık yönetimi konusu,
Almanya’da büyük ve güçlü
bir ekonomik sektöre dönüştü.
Almanya’da 11 bin şirket bu
alanda faaliyet gösteriyor ve
270 binin üzerinde kişiye
istihdam sağlıyor. Bu sektörün
yarattığı yıllık ciro yaklaşık 70
milyar Avro değerinde. 15 binin
üzerinde atık yönetim tesisi geri
dönüştürme ve diğer iyileştirme
yöntemleriyle kaynakların
korunmasına odaklanmış
durumda. Bu konuda bir kaç
rakam vermek gerekirse11:

(2016, March 9). • Chart: The Countries Winning The Recycling Race |
Statista. Retrieved April 28, 2020, from https://www.statista.com/chart/4470/
the-countries-winning-the-recycling-race/

nüfusunun yalnızca 5.3 milyon
olması ve kişi başına düşen
milli gelirden dolayı elektronik
cihazların sıkça yeniden
alınıp, eski olanların da e-atığa
dönüşüyor olması. Ancak,
Şekil-4’te ülke başına düşen
e-atık miktarına bakıldığında

Almanya’nın 1.9 milyon ton
atık toplaması ile aslında AB
ülkeleri arasında ilk, dünyada ise
5. sırada olduğunu görüyoruz.
Aşağıdaki tabloda Almanya’nın
geri dönüşüm ve geri kazanım
gösterge ve hedeflerine yer
verilmekte. Bu gösterge ve

• Evsel atıkların geri
dönüştürülme oranı %67,
• Üretim ve ticari atıkların geri
dönüştürülme oranı %70,
• İnşaat ve yıkım atıklarının geri
dönüştürülme oranı %90.
Almanya’daki geri dönüşüm
odaklı uygulamalar 3 temel yasa
ile yönetilmekte. Bunlar: Alman
Federal Atık Yönetim Yasası,
Eyalet Yasaları ve Belediye Atık
İmha Yasası.
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n Şekil-3: Dünyada kişi başına düşen e-atık miktarındaki ilk 15 ülke

“Global E-waste Monitor.” http://ewastemonitor.info/. Accessed 28 May. 2020.

n Şekil-4: Dünyada en fazla e-atık sahibi olan 10 ülke

“Global E-waste Monitor.” http://ewastemonitor.info/. Accessed 28 May. 2020.
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n Tablo-1 Alman Kaynak Verimliliği Programı II geri dönüşüm ve kazanım gösterge-hedefleri
Yaklaşım

Parametre

Hedef

Belediye katı atıklarının geri dönüşüm
oranını arttırmak

Geri dönüştürülen katı atık oranı

2020 yılında %65’i geçmek

Plastik atıkların geri dönüştürme oranını
artırmak

Geri dönüştürülen plastik atık oranı

2020 yılına kadar önemli artış
sağlamak

Geri dönüştürülen yapı malzemelerinin
kullanımını arttırmak

Toplam geri dönüştürülmüş yapı
malzemesi hacmine göre beton
agregası olarak kullanılan geri
dönüştürülmüş agrega yüzdesi

2030 yılına kadar önemli artış
sağlamak

Geri dönüştürülen yapı malzemelerinin Alçıpan imalatında geri dönüştürülmüş
yüksek kalitede kullanımını arttırmak
malzeme yüzdesi

2030 yılına kadar önemli artış
sağlamak

Ömrünü tamamlamış araç geri
dönüşümünün iyileştirilmesi
(parçalamadan önce otomotiv
elektronik bileşenlerinin özellikle devre
kartlarının araçlardan ayrılması)

Ömrünü tamamlamış araç başına
ayrılmış otomotiv elektroniği kütlesi

2020 yılına kadar kullanım ömrünün
sonuna gelmiş her araçtan mümkün
olan en yüksek oranda otomotiv
elektroniği çıkarılması

Elektrikli ve elektronik ekipman
atıklarının toplanmasını ve geri
dönüşümünü arttırmak

Toplanmış AEEE’nin toplam
ağırlığının, önceki üç yıl içinde
piyasaya sürülen elektrikli ve
elektronik ekipmanların ortalama
ağırlığına oranı

Toplama oranında kalıcı artış
sağlanması: 2019’da en az %65
olmalı

Organik atıkların toplanması ve geri
dönüştürülmesi / geri kazanımında artış

Toplanan organik atık miktarı

2020 yılına kadar toplanan organik
atık miktarında yüzde 50 artış ve
bu atıkların yüksek kalitede geri
dönüşümü / geri kazanım

İkincil kaynaklardan ekonomik olarak
kullanılabilir fosforun geri kazanımında
artış

Atık su / kanalizasyon çamurundan
fosforun geri kazanım oranı (örneğin
bitki tarafından emilebilen formda)

Yeni Arıtma Çamuru Yönetmeliğinin
yürürlüğe girmesinden sonra en geç
on yıl içinde önemli artış

(2016, March 2). German Resource Efficiency Programme II - BMU. Retrieved April 28, 2020, from https://www.bmu.de/
fileadmin/Daten_BMU/Pools/Broschueren/german_resource_efficiency_programme_ii_bf.pdf

Alman Federal Atık Yönetim
Yasası

Almanya’nın ilk ulusal atık imha
yasası (Abfallbeseitigungsgesetz
/ AbfG) 1972 yılında kabul
edilmiş. Bugün kullanımda olan
Atık Yönetim Yasası (KrWG)
ise, 1 Haziran 2012’de yürürlüğe
girmiş olup, selefinin (AbfG)
temel yapısal elemanlarını
içermekte. Bu kapsamda
atıkların spesifik olanların
(kullanım ömrü dolmuş araçlar,
kullanılmış piller ve kullanım
ömrü dolmuş elektronik ve
elektrikli cihazlar) imhası, ELV
düzenlemesi (AltfahrzeugV),
Batarya kanunu (BatterieG)

ve Elektrik ve Elektronik
Ekipmanlar Kanunu (ElektroG)
tarafından yönetilmekte12.
Eyalet Yasaları

Almanya’daki eyaletlerin atık
yönetim yasaları, devletin
atık yönetim yasasından bazı
açılardan farklılaşmakta. Federal
hükümet Alman Anayasası
uyarınca atık imhası ile ilgili
konuları düzenlemekle görevli
iken, eyaletler federal yasa
tarafından düzenlenmemiş
konularda yetki sahibi.
Buradan yola çıkarak, eyalet
yasalarının şu konuları belirleme
eğiliminde olduğu görülmekte:

atık imha yükümlülüklerine
tabi olan kuruluşlar, atık
imhası konusunda yetkili olan
kuruluşlar ve belediye atık
bertaraf yönetmelikleri.
Belediye Atık İmha Yasası

Bu yasa kapsamında; evsel
atıkların toplanması ve geri
kazanımı konusu belediye
yönetmeliklerine tabidir. Bu
yönetmeliklere örnek olarak
belediye çöp toplama ücretleri
verilebilir.
Belediye atığı geri dönüştürme
oranı Almanya’da 2002 yılında
%56 iken 2017 yılında %67’e
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yükseldi. Federal Hükümet
2020 yılında bu oranın %65’e
ulaşmasını hedeflemiştir ki
bu hedefe 3 sene öncesinden
ulaşılmış durumda.
Avrupa Parlamentosu’nun
ilgili yönergesine göre ise üye
ülkelerin belediye atıklarındaki
geri dönüştürme oranının 2025
yılında %55, 2030 yılında %60
ve 2035 yılında %65’e ulaşmış
olması hedefleniyor. Buradan
bakıldığında Almanya’nın bugün

itibariyle (2020) bu rakamlara
çoktan ulaşmış olduğunu
görüyoruz13.
E-ATIK VE E-ATIK GERİ
DÖNÜŞTÜRME

Elektrikli ve elektronik
ekipmanların e-atıklara
dönüşmesi ve sonrasında e-atık
yönetimi kapsamında geri
dönüştürülmeleri veya imha
edilmeleri kararlarında farklı
yollar izlenmekte. Bu senaryolar

n Şekil-5: EEE’nin e-atıklara dönüşümü ve en yaygın e-atık
yönetimi senaryoları

Şekil-5’te görülebilir.
Avrupa Komisyonu’nun 2019’da
almış olduğu karara göre,
2021'den itibaren elektrikli ve
elektronik cihaz üreten firmalar,
üretilen cihazların uzun ömürlü
olmalarını sağlayacak ve bu
cihazların tamir edilebilmeleri
için gerekli olan 10 yıllık yedek
parça hizmetini de ücretsiz
sağlayacak. Bu, AB ülkelerinde
satış yapmayı amaçlayan tüm
üreticiler için geçerli olacak.
Böylelikle cihazların e-atık
olma hızı yavaşlatılmış olacak14.
Karar, tüketicilere “tamir hakkı
verme” çerçevesinde planlanmış
olup, aynı zamanda ABD’nin
20 eyaletinde de hukuki sürece
girmiş bulunmakta.
E-atık geri dönüşümü konusu,
Avrupa’nın birçok ülkesinde yeni
bir konu değil. Almanya, her ne
kadar bunu en başarılı yürüten
ülke konumunda olsa da, diğer
AB ülkeleri de hızla ilk adımları
atmaya ve geri dönüşüm
zincirlerini oluşturmaya
başlamış durumdalar.

“The Global E-waste Monitor 2017 - ITU.” https://www.itu.int/en/ITU-D/ClimateChange/Documents/GEM%202017/Global-E-waste%20Monitor%202017%20.
pdf. Accessed 13 May. 2020

Sürdürülebilirliği politikalarına
entegre etmeyi hedef haline
getirmiş ülkelerden biri de
Finlandiya. Öyle ki AB’nin
sürdürülebilirlik odaklı LIFE
programından aldıkları fonla,
CIRCWASTE adlı 7 yıllık bir
proje başlattılar15. Bu proje
hammadde akışının verimli
kılınması, atık önleme, yeni
atık ve kaynak yönetimi
konularına odaklanıyor16. Bu
bağlamda alınan bütün kararlar,
bir milli atık yönetim planı
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oluşturmaya ve Finlandiya’yı
döngüsel ekonomiye yöneltmeye
katkıda bulunuyor. Proje,
Finlandiya Çevre Enstitüsü
tarafından koordine ediliyor,
pratik örneklendirmeler ve
pilot tesislerle verimli kaynak
çözümlerine yönelik çalışmaları
ve deneyleri yürütüyor. Her
biri somut sonuç getiren bu
çalışmalar, e-atık miktarını,
kullanılan hammadde akışını,
yeni ekipman ve akıllı yönetim
sistemleri kullanarak olumlu
yönde etkiliyor. Belediye, sanayi,
inşaat atıkları da bu çalışmaların
dâhilinde. Yani, Finlandiya,
topyekün bir geri dönüşüm
seferberliği başlatmış durumda.
E-atık da doğal olarak bu
seferberliğin en önemli hedefi,
zira çevresel olarak en büyük
zararı veren ve en fazla finansal
getirisi olan atık kategorisi.
AB dışında adım atan ülkelerden
de biraz bahsetmek gerekiyor,
zira e-atık konusunu tek
önemseyen yapı AB değil.
Avustralya, AB’den sonra
bahsedilmesi gereken ilk
örnek. Avustralya Çevre ve
Tarım Bakanlığı, ülkenin bir
çok şehrine e-atık toplama
merkezleri açmış durumda17.
Yönetim, “Milli Televizyon
ve Bilgisayar Geri Dönüşüm
Şeması” çerçevesinde, e-atık
geri dönüşüm servislerini
şehir içi ve şehir dışı yerleşim
bölgelerinde mümkün kılmış.
Endüstri destekli bu şema,
vatandaşların, atmak istediği
cihazları ücretsiz olarak geri

dönüştürme uğraşlarına cevap
verecek şekilde düşünülmüş.
Ülkenin %98’inin ulaşabileceği
şekilde uygun coğrafi noktalarda
bu cihazları ve parçaları toplama
görevini üstlenmiş dört büyük
firma ile anlaşılmış. Toplama
firmalarının, merkezlerini
hangi saatte açacağı ve nasıl
çalıştıkları, kendilerine
bırakılmış. Ulaşılması güç
olan noktalara nakliye imkanı
da mevcut. Bu hususta bir
“e-atık Geri Dönüşüm Hattı”
oluşturulmuş. Kısacası size
en yakın toplama merkezini
bulan ve size bu merkezin
adresini veren hat, internet sitesi
üzerinden de servis veriyor
18
. Bakanlığın resmi sitesinde
kabul edilen cihaz listesi ve
hangi tür cihazların hangi firma
tarafından toplandığı belirtilmiş.
Örneğin, cep telefonlarının
toplanmasını ve geri
dönüşümünü üstlenen firma
MobileMuster19. Bu firma, cihaz
boyutlarının küçük olmasından
dolayı, e-atıkları, posta servisi
ile bile kabul ediyor. Sloganı
“Evinden Geri Dönüştür” olan
firma, vatandaşların, kendilerine
posta servisleri aracılığı ile
ilettikleri hiçbir zarf veya paket
için ücret talep etmiyor.
Şimdiye kadar bahsedilen
girişimlerin hiçbiri, son olarak
bahsedeceğimiz UMP (Kentsel
Maden Platformu) girişimi
kadar kritik değil. UMP, 2015’te
başlayan, AB’nin fonlandığı
Horizon2020 projelerinden
birinin ürünü20. Bu platform,
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halihazırda pazara sunulmuş
bulunan bütün elektronik
cihazları, araçları, pilleri ve
pazardan çıkmış e-atıkları,
araçları ve pilleri sayısal olarak
tek merkezde toplayan bir
yapı. AB üyesi 28 ülkeye ek
olarak Norveç ve İsviçre de
platforma dahil. 800’den fazla
kaynak döküman ve veritabanı
kullanılarak oluşturulmuş
bu platformda kullanıcılar,
görüntülemek istedikleri
veriyi grafikler yardımıyla
inceleyebiliyor. Verinin
gösterimi kullanıcının seçmiş
olduğu yıl, ülke, kiloton,
vb. kriterler doğrultusunda
şekilleniyor.
Peki, bu veri tam olarak ne?
Kısaca, bahsi geçen elektrikli
ve elektronik cihazların,
araçların, pillerin bolca
içerdiği element ve hammadde
bilgisi olarak adlandırılabilir.
Çoğunlukla temel metaller,
nadir dünya elementleri ve
“Kritik Hammadde” olarak
belirlenenler, bu veride mevcut.
Kısmen cam ve plastik verisi
de kayıt altında, zira cihazların
içinden bunlar da çıkıyor, ancak
projenin asıl odak noktası e-atık,
araçlar ve piller. Veri üç geniş
kategori altında sunuluyor:
1. Pazara sunulan, stokta
bulunan ve atık haline gelen
ürünlerin sayısı ve çeşidi,
2. Kritik hammadde ve
elementler (örneğin pillerde
ve e-atıklarda bulunan altın,
alüminyum, neodimyum vb.)
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n Şekil-6: E-atık miktarının yıllara göre değişimi (WEF)

n Şekil-7: E-atıkların geri dönüşüm yolculuğundaki oranları (WEF)
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n Şekil-8: Akıllı telefonlarda bulunan nadir dünya elementleri

“Rare earth materials in smartphones.” https://www.google.com/search?q=rare+earth+metals+in+smartphones&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi71fOs59jpAhUCDuwKHYDuA5wQ_AUoAnoECA4QBA&biw=1920&bih=937.#imgrc=pRsV09gz8TKYyM. Accessed 29 May. 2020.

3. Toplanan ve tahmin edilen
e-atık miktarları, ithal edilen
kullanılmış veya nerede olduğu
belli olmayan araçlar.
Bu veri bütünü, aslında paha
biçilmez bir değere sahip.
Ülkelerdeki geri dönüşüm
tesisleri, bu veriler sayesinde
kendilerine rota çizebiliyor,
sabit tutmaları gereken oranları
sabit tutabiliyorlar. Bunun
dışında, genel olarak üretilen
ve geri dönüştürülen cihazların
kayıt altında tutulması, zincirin
verimli işlemesi açısından
oldukça yararlı bir çalışma.
Dünya Ekonomik Forumu
(WEF)’nun e-atıklar konusunda
yayınladığı öngörüler
kapsamında 2020 yılına
gelindiğinde 25-50 milyar
cihazın kullanımda olacağı ve
2040’da bilgisayar, monitör,

akıllı telefon ve tabletin toplam
emisyonun %14’üne neden
olacağı belirtiliyor. 2060’da ise,
bütün sektörlerdeki elektronik
tüketiminin iki katına çıkacağı
öngörülüyor.21 (Şekil-6)
Bununla birlikte 2018 yılında
üretilen 50 milyon tonluk
e-atığın hayat yolculuğuna
baktığımızda (Şekil-7), bu
cihazların %80’inin geri
dönüşüm için toplanmadığı,
yalnızca geri kalan %20’sinin
dokümante edilip toplandığı ve
geri dönüştürüldüğü belirtiliyor.
Şekil-8’de örnek olması amacıyla
akıllı telefonlarda bulunan nadir
dünya elementleri veriliyor.
ALMANYA’DA E-ATIK
GERİ DÖNÜŞTÜRME
MEKANİZMALARI

E-atık toplama, tamir ve
geri dönüştürme kavramları
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Almanya’da yasalaşmış ve bu
yasalar çerçevesinde e-atık
lojistik zincirleri, devlet
tarafından düzenlenmekte.
Peki bu zincir nasıl işliyor?
Daha önce bahsettiğimiz
gibi Almanya’da e-atık geri
dönüştürme konusu, ElektroG
isimli yasa tarafından kontrol
edilmektedir. Bu yasanın
temel amacı; elektrikelektronik ekipmanlarının
yeniden kullanımı ve geri
dönüştürülmesi yoluyla çöp
oluşumunu engellemek ve
kaynak kullanımı verimliliğini
arttırmaktır22. Bu yasanın
çıkması ile belediyeler ve
geri dönüşüm tesisleri, hiçbir
ücret talep etmeden, sahip
oldukları filolar ile e-atık
topluyor. Bunu tabii ki her evin
kapısını çalarak değil, e-atık
merkezlerini ziyaret ederek
yapıyorlar. Bunun haricinde,
toplu e-atık sahibi işletmelere ise
özel nakliyat imkanı mümkün.
Almanya’da elektronik atık geri
dönüşüm konusunda tedarik
zincirinin farklı katmanlarında
görev alan yaklaşık 222 şirket
bulunmaktadır ve bunların
17 tanesi geri dönüştürme
şirketidir23. Almanya, sadece
kendi e-atığını değil, aynı
zamanda başka ülkelerin
e-atıklarını da satın alıyor.
Nitekim yine Almanya’da
kurulan EARN (Avrupa İleri
Geri Dönüşüm Ağı) adlı girişim,
Norveç, Türkiye ve İsviçre’nin
de e-atıklarını satın alıyor. Satın
aldıkları e-atıkları da kendi
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geri dönüşüm tesislerinde
ayrıştırıyor. Bunun en iyi örneği,
EARN’in kurulmasında öncülük
eden ve Almanya’nın en büyük
geri dönüşüm tesislerinden biri
olan Electrocycling24 firması.
Şimdiye kadar 500,000 ton
AEEE geri dönüştüren firma,
aylık 4000 ton geri dönüşüm
sağlayarak endüstrinin
önde gelen isimlerinden biri
konumunda25.
Peki Electrocycling gibi
firmalar bu tedarik zincirinin
neresinde ve nasıl çalışıyorlar?
Firmanın kendi internet
sayfasında açıkladığı üzere, geri
dönüşüm firmaları öncelikle
ticari partnerlerinden, kamusal
e-atık toplama noktalarından
ve bayilerden gelen eski
cihazları topluyor ve farklı ana
kategorilere ayrılıyor.
1. Yeniden kazandırılabilecek,
çalışır durumda olan
cihazlar veya yedek parça
olabilecek parçalar kontrol
ediliyor, temizleniyor ve
paketleniyor.
2. Zararlı bileşen
bulundurduğu için
ayrıştırılacak olan cihazlar,
parçalar ve zararlı bileşenler
olarak ayrıştırılıyor ve daha
sonra işleme tutuluyor.
Zararlı bileşenlerinden
arındırılmış bu parçalar çok
kademeli kıyım sürecine
giriyor. Ortaya çıkan saf
demir, bakır, alüminyum,
altın, vs. ise ayrılıyor ve
eritilmek üzere döküm
endüstrisine gönderiliyor.

Buradan çıkacak
hammadde, daha sonra yeni
imalathanelerde kullanılıyor.
Geri kalan plastik, seramik,
kompozit ve termostatik
materyaller de süreç
içinde çeşitli yollarla geri
dönüştürülüyor ve işleniyor.
Bu süreçlerin de dışında
Electrocycling aynı zamanda
belleklerdeki veri silinimi,
endüstriyel tesis sökümü
gibi yan iş sahalarına da
hakim. Özellikle kişisel
verilerin korunması kanunu
(BundesdatenschutzgesetzBDSG) gereği Electrocycling
müşterilerine güvenli veri silimi
sağlıyor. Silim sürecinden sonra
verilere tekrar ulaşılmasını
tamamen imkânsız kılıyor.
E-atıkların içinde sabit
belleğe sahip bilgisayarların,
USB sürücülerin, tabletlerin
ve telefonların olduğunu
hatırlarsak, veri silinimi
konusu ister istemez önemli bir
pozisyona geliyor. Electrocycling
gibi firmaların akademi ile
de birlikte yürüttüğü projeler
mevcut. Bunlar şu an için
cep telefonu ve bilgisayar geri
dönüşü üzerine.
Geri dönüşüm firmaları, bu
projeleri yürüten tek organ
değil. Almanya’nın çeşitli
araştırma kurumları da bu
uğraşa ortak. Bunlardan bir
tanesi, önde gelen Fraunhofer
Enstitüsü. Dahil oldukları
IRVE26 (e-atık için İnovatif
Geri Dönüşüm Süreçleri)
projesi çerçevesinde inşa edilen

sistem, sensörler ve arama
algoritmaları yardımı ile önce
e-atık cihazının türünü buluyor,
sonrasında değerli materyal
taşıyıp taşımadığı hakkında
çıkarım yapıyor. Cihaz, daha
sonra elektro-hidrolik parçalama
metoduyla parçalanıyor. Bu
süreç, darbeli spark deşarj
sonucu oluşan şok dalgalarının,
cihaza taşıyıcı sıvı aracıyla
iletilmesiyle gerçekleşiyor.
Bu dalgalar materyaldeki
zayıf noktaları hedefliyor ve
böylece parçalanma, genel
olarak cihazdaki kaynak ve
lehim noktalarında beliriyor.
Parçalama sonucu elde edilen
hammadde işlenmek üzere
iletiliyor. Almanya’da bulunan
enstitülerin bu gibi projelere
yatırımları oldukça yaygın.
Bütün bunlara ek olarak,
geri dönüşüm sektöründeki
inovasyon, farkındalık artırmak
amacıyla e-atık temalı fuarlar
artık her yıl düzenleniyor. 2020
yılı için düşünülen iki ana
fuar olduğunu biliyoruz, ikisi
de Almanya’da düzenlenecek.
Bunlardan bir tanesi Frankfurt’ta
yapılacak olan “E-Waste
Expo”27 olurken, diğeri Berlin’de
yapılacak olan “Electronics Goes
Green”28 adlı fuar. Bu tip fuarlara
genelde Avrupa’nın önde gelen
geri dönüşüm firmaları katılıyor.
Amaçları, geri dönüşüm
döngülerinde kullanılabilecek
yeni teknolojilerden haberdar
olmak, yeni cihazların geri
dönüşümünü mümkün
kılabilecek hatlar, robotlar
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hakkında bilgi edinmek. Geri
dönüşüm tesisleri, daha önce
de bahsedildiği gibi, yönetmelik
gereği belirli geri dönüşüm
oranlarını korumak zorunda.
Bu oranlar her yıl arttığı
için, bu oranları yakalamak
da güçleşiyor ve yeniliklere
açık olmayı zorunlu kılıyor.
Otomasyon teknolojilerinin
geri dönüşüm dünyasında
olabildiğince yaygınlaştırılması,
bu oranları koruma uğraşının
bir sonucudur.
Bütün bunların haricinde, e-atık
konusunda sivil girişimlere
rastlamak da mümkün.
Özellikle Almanya’da döngüsel
ekonomi taraftarı olan ve
hatta çıkış noktası tam olarak
da sürdürülebilirlik olan
bir siyasi parti bulunuyor.
Siyaset bir kenara, partinin
düzenlediği etkinliklerin
çoğu çevreyi koruma ve
sürdürülebilirlik konusunda
farkındalık yaratma ile ilgili.
Bir kaç örnek verecek olursak,
insanların akaryakıtlı araç yerine
küçük kasaba ve şehirlerde
bisiklet kullanmalarını, e-atık
ile savaşta tamir kafeler
açılmasını ve insanların aşırı
tüketme kültürüne ilişkin
uyarılmalarını amaçlayan
etkinlikleri düzenliyorlar29.
Bunun dışında, Alman
meclisinde yeni cep telefonu
ücretlerinin içine “geri dönüşüm
ücretinin” de dahil olması ile
ilgili bir tartışma başlatıldı.
Bilindiği üzere Almanya’da
geri dönüştürülebilen plastik

ve cam şişe, teneke meşrubat
kutularından geri dönüşüm
ücreti alınıyor. Yani aslında
bu ürünleri satın aldığınızda,
ödediğiniz ücretin içinde 5
ila 25 cent arasında değişen
bir geri dönüşüm ücreti de
dahil. E-atık için de aynı
düzenlemenin getirilmesi, çok
uzak görünmüyor. Aynı şekilde
bu siyasi parti, “Tamir etme
hakkı” olarak adlandırdıkları,
alınan bir elektrikli ve elektronik
cihazin, imalatçısı tarafından
aynı zaman tamir takımının
da cihazla birlikte verilmesi
gerektiğini savunuyor. Buradaki
mantık basit. Hacmi büyük
veya tamiri zor olan cihazlar
(çamaşır makinesi, cep telefonu
vb.), bozulduklarında genel
olarak e-atık olarak zincirine
dahil olduklarından, cihazların
bozulmalarına karşı politika
geliştirilmesinin, e-atık
miktarını azaltacağı tezi. Bu
tartışma henüz sonuç bulmamış
olsa da Almanya’daki bir
siyasi partinin e-atık ve diğer
çevresel sorunlara karşı bu
tarz politikalar geliştirilmesini
savunması ve mecliste bu
konuları tartışmaya açması,
e-atık konusunun ciddiyetinin
Almanya’da kavrandığının kanıtı
olarak gösterilebilir.
ALMANYA’DAN
ÖRNEK ALINABİLECEK
UYGULAMALAR

Birleşmiş Milletlerin raporuna
göre30, dünya genelinde yıllık
yaklaşık 50 milyon e-atık ortaya
çıkıyor. Ağırlık açısından bu, şu
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ana kadar inşa edilmiş bütün
yolcu uçaklarının ağırlığına
eşit. Eğer aynı oranlarda
üretmeye ve atmaya devam
edersek, Birleşmiş Milletler
Üniversitesi, önümüzdeki 30
yıl içinde 120 milyon e-atık
olacağını öngörüyor. Daha
önce bahsedilen zehirlenme
durumunu göz önüne alırsak,
aslında felakete doğru
sürüklenme durumu söz
konusu. Tabii ki bu, değişebilir
bir durum, henüz hiçbir şey için
geç değil. Sürdürülebilirliği esas
alarak e-atık geri dönüşümünü
başlatan, halihazırda olan
hatlarını ise hızlandıran, yeni
tesisler kuran birçok ülke var.
Endüstriyel atılımlar bir kenara,
konunun sosyal alanda önemli
bir hale gelmesi için yapılan
büyük bir çalışma var. Örneğin,
tamir kafe adı verilen, insanların
çalışmayan elektrikli veya
elektronik cihazlarını götürüp
uzmanların gözetiminde diğer
insanlarla birlikte tamir ettikleri,
tamir edilemeyen durumda
olan cihazların ise e-atık olarak
değerlendirildiği yerler açılmaya
başlandı31. Dünya üzerinde
2000’den fazla tamir kafesi
var. Bunlar sayıca sıralı olarak
Hollanda, Almanya, İngiltere,
ABD, Kanada, Avustralya
ve Hindistan’da bulunuyor32.
Almanya’da rakam 300’ün
üzerinde iken, Türkiye’de ise
yalnızca iki adet olduğu kayıtlara
geçmiş.
Akademide de büyük atılımlar
var. AB tarafından fon bağlanan
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Horizon202033 projeleri
genellikle sürdürülebilirlik
üzerine oluyor. Bunlardan bir
tanesi, 2017 yılında başlamış
olan IMAGINE adlı proje34.
Proje, yapay zeka kullanılarak
e-atık geri dönüştürmeyi
amaçlayan 4 yıllık bir proje.
7 partnerden oluşan projeye
Türkiye’den Boğaziçi Üniversitesi
de dahil. Projenin hedeflediği
sektör geri dönüşüm sektörü
olup, hâlihazırda işlemekte
olan ancak insan gücüyle
cihaz ayrıştıran geri dönüşüm
tesislerini otomasyon hatlarıyla
geliştirmek. Bunu yaparken
de içinde bulunduğumuz
yılların önde gelen bilimsel
gelişmelerinden biri olan yapay
zekadan yararlanılıyor, zira
insan gücünün geri dönüşüm
tesislerinden çıkarılması, insan
sağlığı açısından olumlu bir
sonuç. Projenin sosyal medya
sayfasında çalışan bir prototipin,
bilgisayar sabit diskini
ayrıştırdığını görebiliyoruz.
Kısacası, yapay zekayla geri
dönüşüm, çok yakında Avrupa
endüstrisinde yaygınlaşmış bir
paradigma olacak. Partnerlerden
biri önceden bahsedilen
Electrocycling firması.35
Geri dönüşüm tesislerinin
çokluğu aynı zamanda belirli
mesleklerin de ortaya çıkmasını
ve istihdam yaratılmasını
da beraberinde getiriyor.
Örneğin, Almanya’da geri
dönüşüm mühendisi veya
uzmanı olabilmek mümkün.
2 yıllık meslek yüksek okulu

mezunları, geri dönüşüm
tesislerinde tekniker olarak
görev alabilir iken, 4 yıllık
üniversite mezunları ise aynı
tesislerde mühendis ünvanı
ile çalışabiliyor36. Buna e-atık
toplama merkezleri de dâhil.
TÜRKİYE’DEKİ DURUMA
KISA BAKIŞ

Türkiye’de e-atık süreçleri T.C.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın
2012 yılında yayınlanan AEEE
Yönetmeliği kapsamında
yönetiliyor37. Bu yönetmeliğe
göre; üreticiler (ithalatçılar da
dâhil) pazar payları oranında
piyasadaki eski ürünleri
toplamak, geri dönüştürmek
ve geri kazandırmakla
yükümlüler. Şirketlere verilen
bu görev, bakanlık tarafından
yetkilendirilmiş kuruluşlar
aracılığıyla yerine getiriliyor.
Yine yönetmeliğe göre üretici
yükümlülüğü çerçevesinde
2013 yılında kişi başı 0.3
kg’dan başlayıp kademeli
olarak 2018 yılında kişi başı 4
kg AEEE toplanması ve geri
dönüştürülmesi planlanmış. Bu
kapsamda, Türkiye’de 2013 yılı
sonunda yaklaşık 22.500 ton ve
2018 yılında yaklaşık 320 bin
ton AEEE toplanması ve geri
dönüştürülmesi hedeflenmiş.
ELDAY Yetkilendirilmiş
Kuruluş

Elektrik ve Elektronik Geri
Dönüşüm ve Atık Yönetimi
Derneği’nin iktisadi işletmesi,
2014 yılında T.C. Çevre ve

Şehircilik Bakanlığı tarafından
AEEE Kontrolü Yönetmeliği’ne
uygun olarak kâr amacı
gütmeyen bir ortak uyum
organizasyonu olarak kurulmuş.38
Kuruluş, AEEE Kontrolü
Yönetmeliği’nde tanımlanmış
olan 5 kategorideki ürünlerin
yönetmeliğe uygun şekilde geri
kazanılmasına odaklanıyor.
Kategoriler:39
1. Buzdolabı/Soğutucular/
İklimlendirme cihazları
2. Büyük Beyaz Eşyalar
(Buzdolabı/ Soğutucular/
İklimlendirme Cihazları
hariç)
3. Televizyon ve Monitörler
4. Bilişim, Telekomünikasyon
ve Tüketici Ekipmanları
(Televizyon ve monitörler
hariç)
5. Aydınlatma Ekipmanları
(Kurumun bu
kategoride yetki belgesi
bulunmamaktadır)
6. Küçük Ev Aletleri, Elektrikli
ve Elektronik aletler,
Oyuncaklar, Spor ve Eğlence
Ekipmanları, İzleme ve
Kontrol Aletleri.
Bu kapsamda gerekli olan
sistemin kurulması, faaliyetlerin
kontrolü ve tüketicinin
bilgilendirilmesiyle, yükümlüler
ve Bakanlık arasındaki irtibatın
kurulmasına yönelik faaliyet
gösteriyor.
TÜBİSAD Yetkilendirilmiş
Kuruluş

Türkiye Bilişim Sanayicileri
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n Şekil-9 TÜBİSAD’a göre Türkiye’deki AEEE ekosistemi ve oyuncuları

Derneği (TÜBİSAD), T.C.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından 2015 senesinde
yetkilendirilmiş. Bu kapsamda;
televizyon ve monitörleri
(3. kategori) ile bilişim,
telekomünikasyon ve tüketici
ekipmanları (4. kategori)
konusundaki AEEE çalışmaları
TÜBİSAD’ın yetki alanına
girmekte.40
TÜBİSAD Yetkilendirilmiş
Kuruluşu (TYK), Türkiye’deki
EEE üreticileri, kullanıcılar,
geri dönüştürme tesisleri
ve yönetmeliğin sahibi olan
bakanlığında bulunduğu bir
ekosistem içerisinde görevini
yerine getiriyor (Şekil-9).
TYK, hem AEEE toplamada
verimliliği sağlamak hem de bu
konudaki farkındalığı arttırmak
amacıyla yürüttüğü faaliyetler
neticesinde, 2018 yılı sonuna
kadar 59 üretici firma, 55
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Türkiye’de 539 bin ton e-atık
bulunmakta ve bu atıkların
ekonomik değeri yaklaşık 40
milyon TL’ye denk gelmektedir.43
2016 yılı verilerine göre AB,
Almanya ve Türkiye’deki atık
miktarına dair veriler Tablo-3’te
verilmektedir.
TYK tarafından 2018’de
toplanıp geri dönüştürülen
evsel AEEE’lerin %29’u 3.
kategori (televizyon ve monitör)
ve %71’i 4. kategori (bilişim,
telekomünikasyon, tüketici
ekipmanı) atıklardan oluşuyor.44
Türkiye’deki toplam e-atıkların
dağılımı ise Şekil-10’da
özetlenmekte. 45

belediye, 2 üniversite, 1 vakıf
ve 4 kamu kurumuyla işbirliği
sözleşmesi imzalamış.

Yine TYK’nın sağladığı verilere
göre, e-atıklardan toplanan
değerli metallerin TL karşılıkları
Şekil-11 ve bu atıkların hurda
değerleri ile geri dönüştürülmüş
değerleri arasındaki değer
karşılaştırması da Şekil-12’de
belirtilmekte.46

TÜBİSAD tarafından Türkiye
genelinde kurulan iç ve
dış mekan AEEE toplama
noktalarına dair sayılar
yıllara göre aşağıdaki tabloda
verilmektedir. Bu konuda bilgi
almak ve toplama noktalarına
erişim sağlamak için hem
TÜBİSAD’ın hem de Exitcom
şirketinin online platformları
hizmet vermektedir.41 42

Üniversitelerde E-Atık
Alanındaki Çalışmalar

Türkiye’de E-Atık Rakamları

TÜBİSAD’ın açıklamasına göre,

Türkiye’de birkaç üniversitede
bu alanda bazı çalışmalar
bulunuyor. Örneğin İstanbul
Teknik Üniversitesi (İTÜ)’ndeki
cevher hazırlama bölümü
altındaki laboratuvarlarda47

n Tablo-2 AEEE toplama ekipmanlarının yıllara göre değişimi
Yıl

İç Mekan Kutu Sayısı

Konteyner Sayısı

2016

1.440

48

2017

6.568

117

2018

8.216

129
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kimyasal analiz, flotasyon
gibi e-atık geri dönüştürme
faaliyetleri çekleştiriliyor. Bunun
yanında Karadeniz Teknik

Üniversitesi (KTÜ)’de de kentsel
atıkların değerlendirilmesi
konusunda bir teorik ders
veriliyor.48

n Tablo-3 Türkiye’de yıllara göre oluşan AEEE miktarı
Parametre

AB

Almanya

Türkiye

Toplam AEEE
miktarı

12,3 milyon
ton

1,9 milyon ton

623.000 ton

Kişi başı AEEE
miktarı

~16,6 kg

22,8 kg

7,9 kg

http://www.tyk.org.tr/tr/images/pdf/Atık_Sempozyumu_Sunum_Revize_3-4_
Final_040319.pdf

n Şekil-10 Türkiye’de e-atıkların dağılımı

n Şekil-11: AEEE’lerin içerdikleri değerli metallerin TL karşılığı

Şirketlerin AEEE Geri
Dönüştürme Politikaları

Türkiye’nin ve belli alanlarda
Avrupa’nın en büyük beyaz eşya
ve küçük ev aletleri üreticisi olan
Arçelik de Türkiye’deki AEEE
geri dönüşüm ekosisteminde
önemli bir aktör olarak yer
alıyor. Dayanıklı tüketim
sektöründe olan Arçelik, bu
kapsamda Türkiye’de 9 ve
dünyada 24 fabrikaya sahip.
Herhangi bir yetkilendirilmiş
kuruluşa bağlı olmadan
bireysel yöntemi uygulayarak,
kendi AEEE geri dönüşüm
tesislerinden faydalanan
şirket Eskişehir’de buzdolabı,
Bolu’da ise küçük ev aletlerini
ve diğer beyaz eşyaları geri
dönüştürüyor. Ürettiği diğer
elektronik ev aletlerin geri
dönüşümünü yapmayan Arçelik,
bu elektronikleri Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’ndan izin
ve lisans belgesi almış tesislere
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gönderiyor. Tesislerde geri
dönüştürülen AEEE’lerden elde
edilen plastik, demir, bakır,
alüminyum gibi malzemeler,
kaynak verimliliği kavramına
uygun olarak ekonomiye
kazandırılıyor.
Bireysel Atık Gönderim

Türkiye devlet desteğiyle ve
şirket girişimleriyle yürütülen
çalışmaların yanı sıra, bireylerin
de e-atık geri dönüştürme
sürecine destek vermeleri
amacıyla Exitcom şirketi
tarafından bir atık toplama
çalışması yürütülüyor. Türkiye
çapında neredeyse bütün illerde
gerek Exitcom şirketinin kendi
atık toplama noktaları, gerekse
diğer mağazalarla yapılan iş
birlikleri çerçevesinde bireylerin
e-atıklarını geri dönüştürme

amaçlı ilgili kuruluşlara
ulaştırmaları sağlanıyor. 49
Farkındalık Yaratma Odaklı
Girişimler ve Projeler

Yetkilendirilmiş kuruluşların
faaliyetleri arasında toplum
nezdinde farkındalık yaratmak
da bulunmakta. Bu kapsamda
TÜBİSAD Yetkilendirilmiş
Kuruluşu sektör paydaşlarını
sürece dahil etmenin yanı sıra
bireyleri ve çocukları da e-atık
konusunda bilinçlendirmeye ve
faal olmaya teşvik etmek için
aşağıdaki kampanya ve projeleri
yürütmektedir: 50
• İlköğretim seviyesi öğrenciler
için TÜBİSAD E-Atık Eğitim
Kitapçığı
• Öğrenciler E-atık Topluyor
kampanyası
• TEGV (Türk Eğitim
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Gönüllüleri Vakfı) işbirliğiyle
yürütülen AEEE Atma Bağışla
kampanyası
• Türk Telekom işbirliğiyle
yürütülen İç Paydaş AEEE
Toplama kampanyası
• Turkcell ile yürütülen Eğitime
Dönüştür projesi
• AGID (Aydınlatma Gereçleri
İmalatçılar Derneği) ve TAP
(Taşınabilir Pil Üreticileri
ve İthalatçılar Derneği)
işbirliğiyle yürütülen Atık
Biriktirdim projesi
• Sıfır Atık projesi
• Diğer sosyal etkinlikler
(e-atıklardan mozaik atölyesi,
ritim atölyesi, akıllı telefon
fırlatma etkinliği, vb.)
DEĞERLENDİRMELERİMİZ
Bu yazımızda e-atık/AEEE

n Şekil-12: Toplanan AEEE’lerin hurda değeri ile geri dönüşüm sonrası değeri karşılaştırması
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geri dönüştürme alanını ve bu
alanda dünyanın önde gelen
ülkelerinden Almanya’nın
kurum ve kuruluşlarındaki
çalışmalar ve planlar ile ilgili
kısa bir değerlendirme yaptık.
Buradaki asıl amacımız,
Almanya’nın katma değer
ürettiği bu alandaki çalışan
ekosistem ile ilgili Türkiye’de
ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi
sağlamaktı. Öncelikle belirtmek
gerekir ki, Almanya’nın e-atık
geri dönüşüm verilerinin
dünya standartlarının üstünde
olmasının birkaç nedeni var.
En bariz olan neden tabii ki
e-atık geri dönüşümü için
gerekli hukuki ve lojistik
altyapının, diğer ülkelere göre
çok daha erken yerleştirilmiş
olması. Çoğu ülke e-atık geri
dönüşümüyle ilgili hukuki
düzenlemeleri, girişimleri ve
altyapıyı yenice konuşmaya
başlamış ve bu konuyu
bütünen devlet politikalarına
dâhil etmeye karar kılmışken,
Almanya’da bu durum zaten 90’lı
yılların sonuna doğru tartışmaya
açılmıştı, akabinde de hukuki
altyapı hazırlandı. Bu da demek
oluyor ki Almanya’da e-atık geri
dönüşümü, yaklaşık 20 yıllık
birikime sahip bir çalışma alanı.
Bu birikim, sadece birkaç yasa
ve şirket olarak düşünülmemeli.
Aslında, kurulan altyapı,
kamuda e-atık geri dönüşüm
kültürünü oluşturuyor ve
aynı zamanda akademiden de
tecrübeli çalışan yetişmesini
de sağlıyor, zira geri dönüşüm

artık ayrı bir çalışma alanı olarak
algılanıyor. Bu durum, e-atık
geri dönüşümü konusundaki
projelere, araştırma enstitüleri
tarafından fon bağlanmasına
yardımcı oluyor. Yine aynı
şekilde e-atık geri dönüşüm
tesisi kurma girişimlerinde
bulunan girişimcilerin
zamanında desteklenmesi ve
bir e-atık geri dönüşüm ağının
oluşturulması, geri dönüşümün
ciddi bir çalışma alanı olarak
algılanmasının sonucudur. Bu
sonuçtandır ki dünyanın en çok
e-atık dönüştüren ülkesi olan
Almanya, tablolarda daima en
üstte karşımıza çıkıyor.
Yukarıda paylaşılan veriler
göz önüne alındığında, e-atık
yönetimiyle ilgili Türkiye
açısından birkaç çıkarım
yapmak mümkün. Öncelikle,
istatistiklere göre Türkiye’nin,
e-atık toplama ve geri
dönüştürmede AB ortalamasının
altında kaldığını söyleyebiliriz.
Aslında bu noktada yapılan belki
de en büyük hata, e-atık toplama
zincirinde elde edilen cihazların
büyük kısmının AB bölgesinden
şirketlere düşük fiyata satılıyor
olması. Cihazların tonaj fiyatı,
içindeki hammaddelerden
bağımsız olarak düşük, zira
bahsi geçen nadir toprak
elementlerine ulaşmak, geri
dönüşüm mekanizmasını şart
koşuyor. Kısacası burada asıl
katma değer sağlayan konu;
cihazın ayrıştırılıp, içindeki
değerli ham maddelere
Türkiye’de ulaşılması.

Fakat bu durum kesinlikle
değiştirilebilir. Zira devlet
ve özel girişimler, e-atık geri
dönüşüm tesislerine yatırım
yapabilir. Bunun yerli firmalar
tarafından yapılması tercih
sebebi olsa da Türkiye’de henüz
bakir olan bu iş kolu, hiç
şüphesiz çok yakın bir zamanda
yerli ve yabancı girişimler
sayesinde popülarite kazanacak.
Türkiye, bulunduğu konum
dolayısıyla da büyük avantaja
sahip, zira çevre ülkelerde
de geri dönüşüm tesisleri
bulunmamakta, cihazlar büyük
ölçüde AB bölgesine satılmakta.
Türkiye’de e-atık yönetimi
bağlamında atılacak hukuki
adımlar ve iktisadi girişimler
sayesinde, sadece ülke içi değil,
aynı zamanda çevre ülkelerdeki
e-atıklardan da hammadde elde
etmek de mümkün görünüyor.
Şayet Orta Doğu, Balkanlar
ve Kafkasya’da geri dönüşüm
tesislerinin yokluğu bir avantaj
olarak değerlendirilir ve hızlı
adımlarla altyapı oluşturulursa,
Türkiye geri dönüşümde, AB’de
Almanya’nın eriştiği konuma
gelebilir. Burada Almanya’nın
AB içinde geri dönüşüm
altyapısı anlamında en gelişmiş
ülke olduğunu belirtmekte
fayda var. Bulunduğu bu lider
konuma, hem diğer ülkelerden
çok daha erken hukuki ve
iktisadi altyapıyı oluşturarak
hem de kendi e-atıklarının yanı
sıra diğer ülkelerdeki e-atıkları
toplayıp geri dönüştürerek
ulaştı. Benzer şekilde Türkiye de
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gerekli yatırımları yapıp böyle
bir konuma erişebilir.
Potansiyeli gayet yüksek olan bu
iş alanı, aynı zamanda geniş bir
istihdam yaratma olasılığına da
sahip. Geri dönüşüm tesisleri,
öncelikle el becerisi olan, yüksek
öğrenim görmemiş bireyleri
istihdam edebilme özelliğinden
dolayı çok önemli. Bunun yanı
sıra, daha önce bahsettiğimiz
gibi, geri dönüşüm konusu en
nihayetinde bir araştırma alanı
olarak da ele alınıp yüksek
öğrenime taşınmalı. İki yıllık
meslek yüksekokullarında
ve aynı zamanda dört yıllık
mühendisliklerde, tesislerde
ihtiyaç olan bireylerin
profesyonel olarak yetişmesi
sağlanmalı. Buna ek olarak yeni
geri dönüşüm teknolojilerinin
çalışılacağı doktora ve doktora
sonrası araştırma alanlarının
ve altyapılarının da yaratılması
önemli.
Sürdürülebilirliğin, döngüsel
ekonomilerin, milli ve yerli
girişimlerin konuşulduğu
dönemlerde Türkiye, eğer doğru
zamanda yapılan girişimleri
desteklerse, geri dönüşümde
parlak bir geleceğe sahip olabilir.
Geleceğin madenciliği da olarak
anılmaya başlayan e-atık geri
dönüşümünün, beraberinde
istihdam ve ticari hacim artışı
da getireceği aşikar. Kısacası,
halk dilinde sıkça kullandığımız
gibi, Türkiye’nin e-atık geri
dönüştürme alanına ciddi
anlamda girmesiyle “bir taşla iki
kuş vurmak’ oluyor.

Bir sonraki yazımızda,
Türkiye’deki kurum kuruluşların
mevcut ve ileriye dönük altyapı
ve girişimlerini daha yakından
inceleyeceğiz.
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