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Çevreci ama güvenli bilişim…
Elektronik atık olayı sadece kurumları değil kişileri de ilgilendiren 
önemli bir süreç olduğundan bununla ilgili bir devlet politikası oluşmalı. 
Avrupa’da 2006’da yayımlanan “Atık Elektrik Elektronik Ekipmanları” 
yönetmeliğinin bir benzeri ülkemiz mevzuatında da yer almalı.

Hayatımıza giren elektrikli ve elektronik eşyaların kullanımı, sayısı ve çeşidi giderek artmaktadır. 
Özellikle bilişim sektörü hızla gelişmekte, yeni ürünler piyasaya sürülmekte, bu durum 
kullandığımız ürünleri sürekli değiştirmemize kısacası hızlı bir tüketime sebebiyet vermektedir. 
Bu nedenle e-atık olarak adlandırılan önemli miktarda elektrikli ve elektronik atıkların miktarı 
artarak daha büyük sorun teşkil etmektedir. Bu durum çevreci bilişim kavramının önemini 
arttırmıştır.
Çevreci bilişim, genel anlamıyla; daha az yer kaplayan, daha sessiz çalışan, daha az enerji 
tüketen, daha az ısı yayan, geri dönüştürülebilen (tekrar üretimde ve tüketimde kullanılabilen), 
ekolojik (daha az zararlı madde kullanılan), çevreyi kirletmeyen bilişim ürünlerinin üretilmesi 
ve kullanılmasıdır. Tanımdan da anlaşıldığı gibi bilişim sektörü için geçerli olan 3R kavramı 
çevreci bilişim için de büyük önem taşımaktadır. Bunlar kaynağı, azaltmak (Reduce), yeniden 
kullanmak (Reuse) ve geri dönüştürmek (Recyle) şeklinde tanımlanmıştır. Peki, bu süreçleri 
yerine getirirken güvenliği ne derece ele alıyoruz? Bir başka deyişle; çevreci ama güvenli bir 
bilişim sağlıyor muyuz? 
Konuyu bu açıdan değerlendirdiğimizde bu 3R arasında bilgi güvenliği ve güvenlik açıklıkları 
bakımından en kritik süreç geri dönüşüm aşamasında oluşabilmektedir. Dünya genelindeki 
elektronik atığın 30 ile 50 milyon ton arasında olduğu, bunun ancak 2 milyon tonunun; Türkiye’de 
ise 400 bin ton civarındaki atığın ancak 5 bin tonunun toplanabildiği belirtilmektedir. Toplanan 
bu atıklar geri dönüştürülerek çevreci bilişim yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Bu aşamada 
en önemli güvenlik hususu bu atıklardaki bilgilerin doğru bir şekilde silinmesidir. Örneğin 
laptoplarımızı, cep telefonlarımızı sürekli değiştiriyor, eskilerini ya tanıdıklarımıza ya da geri 
dönüşüm amacıyla kapsamında firmalara teslim ediyoruz. Fakat bu cihazlarımızdaki kendimize 
veya kurumumuza ait özel bilgileri ne kadar yok edebiliyor, gizli veya kişisel verilerimizi ne kadar 
erişilmez hâlâ getiriyoruz?
Hurdaya çıkarılmış veya geri dönüşüm amacıyla toplanan elektronik cihazlara ilişkin dünyada 
yaşanmış güvenlik açıklıklarına birçok örnek olay bulunmaktadır. Örneğin, BBC tarafından 
yayınlanan bir raporda, dünyanın en hassas kurumlarından NASA’nın, bünyesinde kullandığı eski 
bilgisayarları satışa çıkardığında bu bilgisayarlarda NASA’ya ait kritik verilerin bulunduğu ve 
verilerin silinmeden satıldığı belirtilmiştir. Benzer bir olayda fotokopi makinelerinde yaşanmıştır. 
Bildiğiniz üzere fotokopi makineleri de tıpkı kişisel bilgisayarlarımız gibi hard disklere sahipler 
ve düzgün bir şekilde bu diskler imha edilmediğinde güvenlik açıklarına sebep olabilirler. Birçok 
kamu kurumu ve finansal kuruluşa ait fotokopi makinelerinin disklerinin imhası sırasında bu 
makineler de kopyalamış, taranmış veya fakslanmış dokümanlara rastlanmış, bu durumun 
etkileri oldukça büyük olmuştur.
Türkiye’de elektronik atıkların imhası ve geri dönüşümü konusunda ilgili bakanlıktan uyum belgesi 
almış çeşitli firmalar bulunmaktadır. Bu firmaların bazıları daha önce hurdacılık yapan kişilerce 
kurulan firmalar olup, topladıkları elektronik atıkları teknolojik ve fiziki altyapıları olmadığından 
yurt dışına göndermektedirler.  Ancak yurtdışına gönderilen bu yerlerde uygun bir şekilde imha 

edilme ve geri dönüşüm süreci olup olmadığının kontrolü tam olarak yapılmamaktadır. Bu 
durum bazen yeterli tesis veya donanım olmadığından bazen ikinci el satımının daha zahmetsiz 
olmasından kaynaklanmaktadır.
Bir diğer örnek ise bazı banka, firma ve devlet kuruluşlarından çıkan hurda bilgisayarların 
değerli parçaları uygun imha metotları yapılmadan içinde kayıtlı kişisel bilgilerle ikinci el olarak 
satılmaktadır. Uzmanlar Ankara ve İstanbul’da birçok hurdacıda binlerce hard disk bulunduğu, 
hurdacıların bu hard diskleri nereden aldıklarının merak konusu olduğunu belirtmektedirler. 
Özellikle milyonlarca kişinin kişisel bilgilerinin kayıtlı olduğu bankalardan çıkan eski bilgisayarların 
ne yapıldığı mutlaka araştırılmalıdır. Yeniden dönüşüm konusunda cep telefonları ülkemizde 
ayrı bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Birçok firma cep telefonu atıklarını imha edebilme 
imkânlarına sahipken bu firmalar cep telefonu toplayabilmekte zorlanmaktadırlar. Bunun önemli 
sebeplerinden biri de yurt dışından kaçak olarak ülkemize sokulan telefonlara, hurda telefonların 
IMEI numaralarını girilmesidir.
Bilgi güvenliğinin her geçen gün öneminin gittikçe arttığı bir dönemde e-atıklarında bu kapsamda 
ele alınması ve uygun yöntemlerin geliştirilmesi bir zorunluluktur. Bu süreç daha ilk önce kişi 
ve kurumun bu konudaki farkındalık düzeyinin artmasıyla başlamaktadır. Kurumlar olarak 
hazırlayacakları imha yönergelerinde süreci tanımlamaları gerekmektedir. Yapılacak bilgi 
sınıflandırmasına göre donanımların nasıl imha edileceğinin belirtilmesi gerekmektedir. Çok 
kritik veriler yalnızca formatla değil, özel bir programla silindikten sonra kırıcılarla tekrar 
kullanılmaz hale getirilmektedir. Yurtdışında birçok kuruluş cep telefonları içinde bulunan kişisel 
bilgilerin nasıl temizleneceğine ilişkin ücretsiz hizmet sunmaktadırlar. Örneğin; http://www.
recellular.com/recycling/data_eraser/default.asp sayfasına erişim yapıp cep telefonunuzun 
modelini belirttiğiğinde size verilerinizi nasıl silebileceğine yönelik e-posta gönderilmektedir. 
Ülkemizde de bu tür uygulamaların geliştirilmesi gerek bilgi güvenliği açısından gerekse çevreci 
bilişime katkı açısından önemlidir. 
Sonuç olarak kurumların mutlaka imha yönergeleri bulunmalıdır. Elektronik atık olayı sadece 
kurumları değil kişileri de ilgilendiren önemli bir süreç olduğundan bununla ilgili bir devlet politikası 
oluşmalıdır. Avrupa’da 2006 yılında yayımlanmış olan “Atık Elektrik Elektronik Ekipmanları” 
yönetmeliğinin bir benzeri ülkemiz mevzuatının da içinde yer almalıdır. Örneğin, belediyelerin 
elektronik atık konusunda toplama 
merkezi kurmaları, vatandaşların 
atıklarını bu toplama 
merkezlerine götürmeleri, 
bilişim firmaları ve 
elektronik atıklarını yeniden 
kazandıran firmalar ortak 
projesi geliştirmelidir. 
Ülkemizde de çığ gibi 
büyüyen e-atıkların 
emniyetli ve güvenli şekilde 
toplama, yok etme ve geri 
dönüşümü bir sektör haline 
dönüşmelidir.
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