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E-atık yönetmeliği sıkı denetlenmeli
Türkiye’de yaklaşık yıllık 400 bin ton e-atık oluştuğunu bildiren ExitcomRecycling Genel Müdürü Ilgar, 
2011’de firmalarca yasal olarak 8 bin ton atığın toplandığını söyledi. 22 Mayıs 2012’de yayınlanan 
yönetmelikle kapsamındaki çalışmaların sıkı denetlenmesi gerektiğini vurgulayan Ilgar, aksi halde 
toplanan miktar artsa bile çevreye ve insan sağlığına olan tehlikenin süreceğine dikkat çekti.

Ebru Altunok-Esra Eken

Hammadde 
kaynaklarının sınırlı 

olduğu ve bu kaynakların 
doğada bulunabilirliğinin 

yakın gelecekte 
azalacağına dair yapılan 

araştırmalarda geri 
dönüşümün önemine 

dikkat çekmekte, 
geri dönüştürerek 
elde edilen kâğıt, 

plastik, değerli 
metal kazanımları ile 
kaynak yeterliliği öne 

çıkmaktadır.”

“

”

Her geçen gün çığ 
gibi büyüyen,  insan 
sağlığı ve çevre 

açısından büyük tehlike arz 
eden e-atık ile ilgili ODTÜ 
Teknokent ve geri dönüşüm 
sektöründe faaliyet gösteren 
ExitcomRecycling firması 
arasında gerçekleştirilen 
işbirliği kapsamında yeni bir 
proje başlatılıyor. Proje ile ilgili 
EXITCOM Genel Müdürü Murat 
Ilgar ile görüştük.
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-Kurumunuz hakkında kısaca bilgi 
verebilir misiniz?
-1999 yılında Almanya’nın Hannover 
şehrinde kurulan Exitcom, atık elektrik 
ve elektronik ekipmanların (Waste of 
Electronic and Electrical Equipment-
WEEE) geri dönüşümü konusunda hizmet 
veren ilk Türk şirketidir. 2002 yılından 
bugüne yaptığı çalışma ve yatırımlarla 
alanındaki uzmanlığını ve öncü kimliğini 
pekiştiren Exitcom, 2003 yılında başladığı 
Türkiye faaliyetlerinde de birçok büyük 
projede başarıyla yer aldı.
Almanya/Hannover ve Türkiye/Kocaeli 
olmak üzere 2 ana noktada hizmet 
veriyoruz. E-atık, çevre teknolojileri, 
tersine tedarik zinciri yönetimi konularında 
bütüncül çözümler ve danışmanlık 
hizmetleri sunuyoruz. 
Tehlikeli atık kapsamına giren elektronik 

atıkların; kurumsal firmalardan, 
sanayiden, sistemler üzerinden global 
firmalardan ve belediyeler üzerinden son 
kullanıcıdan toplanması, taşınması ve geri 
dönüşümü konularında hizmet veriyoruz. 
Yüzde 100 geri dönüşüm hedefleyen 
bir firma olarak Türkiye de henüz geri 
kazanımı mümkün olmayan atıklar 
için Ar-Ge çalışmaları yaparak kurmuş 
olduğumuz ileri geri dönüşüm prosesleri 
ile elektronik atıkların yüzde 98 oranında 
geri dönüşümünü sağlıyoruz.

-Geri dönüşüm sektöründe faaliyet 
gösteren bir kurum olarak bu 
faaliyetlerinizi Türkiye açısından 
değerlendirebilir misiniz?
-Hammadde kaynaklarının sınırlı olduğu 
ve bu kaynakların doğada bulunabilirliğinin 
yakın gelecekte azalacağına  dair yapılan 

araştırmalarda geri dönüşümün önemine 
dikkat çekmekte, geri dönüştürerek 
elde edilen kâğıt, plastik, değerli metal 
kazanımları ile kaynak yeterliliği öne 
çıkıyor. Diğer yandan hammaddenin 
cevherden elde edilmesine nazaran, 
geri dönüştürülerek elde edilmesi 
çok daha az enerjiye ihtiyaç duyar. 
ExitcomRecycling olarak 2003 yılından 
beri yapmış olduğumuz geri dönüşüm 
faaliyetleri ile doğru ve legal geri dönüşüm 
altyapısının oluşturulması konusunda 
vermiş olduğumuz destek yadsınamaz. 
Sektörün ise direk olarak hammadde geri 
kazanımı sağlamasından dolayı Türkiye 
ekonomisi açısından önemli bir yere sahip 
olduğunu düşünüyoruz. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın getirmiş olduğu yasal 
düzenlemeler ile sektörün ekonomiye 
katkısı artacaktır.
 
-Türkiye’deki e-atık miktarı nedir? 
Bunların ne kadarı toplanabiliyor, 
toplanan miktarın ne kadarının geri 
dönüşümü sağlanabiliyor? Geri 
dönüşüm faaliyetlerinin Türkiye’de 
gerçekleştirilebilme olanakları hakkında 
bilgi verebilir misiniz?
-Türkiye de yıllık oluşan elektronik atık 
miktarı ortalama 400 bin ton civarındadır. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 
uygunluk yazısı ile çalışan firmalarca 
toplanan, legal atık miktarı 2011 yılı 
için 8 bin tondur. Geri kalan miktarın 
aslında çöpe gitmediği ve uygun olmayan 
prosesler ile çevre ve insan sağlığını 
tehdit edici yönde uygulamalar yapıldığı 
biliniyor.  Elektrikli ve elektronik 
atıkların geri dönüşümünün doğru 
bir şekilde gerçekleştirilebilmesi 
için 22 Mayıs 2012’de yayınlanan Atık 
Elektrikli ve Elektronik Ekipmanların 
Kontrolü Yönetmeliği’nin çerçevesinde 

yapılan çalışmaların sıkı denetlenmesi 
gerekiyor. Gerektiği şekilde denetleme 
yapılmadığı takdirde geri dönüşüm 
faaliyetlerinin Türkiye’de doğru 
sistemlerle gerçekleştirilebilme 
olasılığı düşer. Denetlemenin düzgün 
olmaması durumunda lisanssız çalışma 
yapan işletmeler lisans alarak aynı 
işlemlerini yasal olarak devam ettirme 
imkânı bulacaklardır ki bu da toplanan 
atığın miktarını arttırsa bile çevreye ve 
insan sağlığına olan tehlikeyi bertaraf 
etmeyecektir.
 
-ODTÜ Teknokent ile birlikte başlattığınız 
Bu proje hakkında bilgi (Ne zaman ve 
nasıl başladı, ne zaman bitecektir, bu 
fikrin doğuşu nasıl oldu? Sizi bu projeyi 
yapmaya iten başlıca nedenler vb) 
verebilir misiniz? 
-ODTÜ Teknokent’in yürütmüş olduğu 
ELEEN Projesi kapsamında yapılan 
çalışmalar sırasında CeBIT İstanbul 
Fuarı’nda Exitcom firması standına yapılan 
ziyaret sırasında başlayan ilişki zaman 
içerisinde daha da güçlendi ve her iki 
firma/kurum yetkililerinin birbirini yerinde 
ziyareti ile hız kazandı. Her iki firmanın/
kurumun da alanında öncü olması bu 
işbirliğinin gerçekleşmesinde büyük rol 
oynadı.
ODTÜ Teknokent ile yapılan işbirliğinin ilk 
aşamasında, ODTÜ Teknokent firmaları 
için tanıtım ve bilinçlendirme etkinliği 
yapıldı. E-atıkların neler olduğu, doğaya 
verdikleri zararlar, yeniden kazanım yolları 
ve yasal mevzuat hakkında verilen bilgiler 
firmaların sahip olduğu farkındalığın 
artırılmasına büyük katkı sağladı. Ayrıca 
firmalardan gelen ilgi, ODTÜ Teknokent 
Yönetimi’nin çevre konusundaki 
hassasiyetinden dolayı başta ODTÜ 
Teknokent içinde olmak üzere elektronik 
atık toplama çalışmasının yapılması 
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planlandı. Bu kapsamda Exitcom firmasıyla 
ortak bir toplama planı oluşturularak 
yakın zamanda içerisinde ODTÜ Teknokent 
firmalarının elektronik atıkları toplanarak 
doğaya zararsız hale getirilerek yeniden 
doğaya kazandırılacak. ODTÜ Teknokent’in 
ELEEN Projesi kapsamında Exitcom 
ile yapmış olduğu işbirliğinden doğan 
elektronik atık toplama ve değerlendirme 
projesinin diğer kurum/kuruluşlara da 
örnek olmasını diliyoruz.

-Projeye başlarken hedefleriniz nelerdir? 
-E-atık toplama ve değerlendirme 
çalışması, ELEEN Projesi’nin sadece 
küçük bir parçasını oluşturuyor.  ODTÜ 
Teknokent – Exitcom arasındaki işbirliğinin 
başta ODTÜ Teknokent firmalarının e-atık 
konusu hakkındaki farkındalıklarını 
artırmak, ardından pilot bir çalışma 
ile faydalarını katılımcılara göstermek 
ve uzun vadede e-atık toplama ve 
değerlendirme çalışmasını Türkiye’deki 
diğer Teknokentlere de aktararak 
sürdürülebilirliği sağlamak istiyoruz.

-Proje ile başlattığınız süreci, 
yurtdışındaki uygulama ve projeler ile 
karşılaştırabilir misiniz?  Bir anlamda 
bilinçlendirme ve uygulamaları da 
kapsayan projeniz ve diğer ülkelerde 
yürütülen çalışmalar, kişilerin 
bilinç düzeyi ve davranış tarzlarını 
nasıl değiştiriyor? Örnek olarak 
gösterebileceğiniz çalışma ve veriler 
varsa bizimle paylaşabilir misiniz? 
-Daha önce de belirttiğimiz gibi başta 
farkındalık yaratma amaçlı etkinlik 
düzenlenmesi ve broşürlerle/afişlerle 
yapılacak olan tanıtım çalışmaları 
yapılacak. Farkındalığın artırılmasının 
ardından ODTÜ Teknokent içinde yapılacak 
olan pilot e-atık toplama ve değerlendirme 
çalışması ile faaliyetlere devam edilecek. 
Çalışmanın başarılı olmasının ardından 

kapsam genişletilerek başka kurum/
kuruluşlarla da paylaşılması planlanıyor. 
Proje kapsamında başka firmalarla başka 
konularda yapılan çalışmaların sonuçları 
faaliyetlerin olumlu sonuçlandığını 
gösterdi. Aynı şekilde bu çalışmanın da 
faydalı olması bekleniyor.

-Toplanan e-atıklarda tehlikeli atık 
niteliğinde oldukları için (CRT Monitörler, 
Floresanların içerisindeki cıva ağır metali 
vb..) özel proses ve işlem gerektiren 
atıklara karşı aldığınız önlemler ve 
bunların geri dönüşümü için tesisleriniz 
var mı?
-ExitcomRecycling olarak elektrikli 
ve elektronik atıkların sadece değerli 
kısımları değil, tehlikeli tehlikesiz tüm 
kısımların doğru şekilde geri dönüşümünü 
hedeflemekteyiz bu nedenle tesisimiz de 
tüm e-atıkların geri dönüşüm proseslerini 
kurmaya çalışıyoruz. Tesisimizde CRT 
tüplerin, floresan lambaların ve tonerlerin 
geri kazanımı için uygun proseslerimiz 
bulunuyor.
 
-Bildiğiniz üzere elektronik atıklar ( 
şirket -şahıs vs. ) özel ve önemli bilgileri 
de içerebiliyor. E-atıklarda bilgi güvenliği 
açısından yapılan çalışmalarınız var mı? 
Anlatabilir misiniz?
-Bilgi güvenliği önem verdiğimiz bir konu. 
Bilgi güvenliğine önem veren birçok 
teknoloji firmasına imha konusunda 
hizmet veriyoruz.  Aldığımız e-atıkların 
geri dönüşüm amaçlı alındığını taahhüt 
ediyoruz ve istendiği takdirde tüm geri 
dönüşüm süreçlerini firmalarımıza 
raporluyoruz. Beraberinde müşterilerimize 
bizzat bulundukları imha imkânı da 
sağlıyoruz.

-Son olarak değinmek istediğimiz 
ve özelliklede faaliyet gösterdiğiniz 
sektörü ilgilendiren Avrupa Birliği uyum 
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sürecinde yürürlüğe giren WEEE direktifi 
çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından yürürlüğe konulan Atık Elektrikli 
ve Elektronik Eşyaları (AEEE) kontrolü 
Yönetmeliği sizce yeterli olabilecek mi?  Bu 
yönetmeliğin eksiklikleri ve uygulanabilirliği 
açısından düşünceleriniz ve yorumlarınız 
nelerdir? Sizce bu konuda daha farklı neler 
yapılmalı?
-Uzun süredir beklediğimiz AEEE Kontrolü 
Yönetmeliği’nin yayınlanmasıyla e-atıkların 
bilinirliği ve Bakanlıktan ilgili yazıyı almış 
tesislerin e-atıkların geri dönüşüm, geri 
kazanımını yapmaları gerekliliği olumlu 
bir gelişme yaşatmış, bizler için yasal bir 
dayanak oluşturmuştur. Böylece birçok 
konunun çerçevesi çizilmiş oldu fakat netlik 
kazanmayan, açıkta kalan bazı konular da 
mevcut.  Toplanacak miktarlar açısından 
bakıldığında üreticilere verilen toplama kotaları 
çok düşük. 2005’ten bu yana yürürlükte olan 
ambalaj atığı yönetmeliğini bile uygulama 
noktasında sıkıntı yaşayan belediyeler, 
e-atıkların toplanması ve AEEE yönetmeliğinin 
uygulamasında birçok sıkıntı yaşayabilirler. 
Yönetmeliğin yeni yayınlanmış olması, çok farklı 
atık içeriğinin yer alması, e-atıkların tehlikeleri 
ve taşınma zorlukları gibi özellikle bu atık 
türünü diğerlerinden ayırıyor ve önemini ortaya 
çıkarıyor.  

Nüfusu 400 binin altında olan belediyelerin 
atık getirtme merkezi kurma ve e-atık toplama 
yükümlülüğü ileriki yıllarda başlayacak. Sonuç 
olarak nereye gittiği belli olmayan tonlarca 
e-atığın doğru firmalarla doğru proseslerde 
geri dönüşümünün sağlanması çevrenin 
korunumu açısından önemli. Radikal karalar 
alıp, toplama hedeflerini yüksek tutarak, yatırım 
yapan firmalara destek vererek, kirleten öder 
prensibini düzgün şekilde uygulayıp kısa sürede 
çözüm bulunabilir. Yaptırımlar da yönetmeliğin 
uygulama sürecinde önemli bir noktadır.
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