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Ülkemizde geri dönüştürülen atık miktarı binde 1
ODTÜ’de gerçekleştirilen e-atık kampanyasını yöneten Evciler, AB’de 
kişi başına yıllık 4-14 kg e-atığın geri dönüştürüldüğünü, Türkiye’de 
ise bu rakamın sadece 15-20 gr civarında olduğunun altını çizdi. 
Ahmet Erhan Altunok-Filiz Çakır

Radyo ODTÜ’nün basın 
sponsorluğunda gerçekleştirilen 
ve geliri ODTÜ Burs Fonu’na 

aktarılmak üzere “Teknoloji 
zamana yenildiğinde, zamanın 
ruhunu öğrencilere yardım ederek 
yakalayabilirsiniz” sloganıyla yola 
çıkılarak hayata geçirilen elektronik 
atık toplama kampanyası özellikle 
Ankara kamuoyunda ses getirdi. Bu 
kampanyayı düzenleyen ve yöneten 
Evciler Kimya Genel Müdürü Levent 
Evciler ile bir söyleşi gerçekleştirdik.

potansiyeli yüksek olan e-atık piyasasını 
fark etmesine neden oldu.
Ankara’da iki tesisin işletmesini yürüten 
Evciler, 1996 yılında ilk etapta 1.000 m2 
kapalı alanda işe başladı 2000’li yıllarda 
oldukça büyüyen bir atık ayrıştırma 
hacmine ulaşarak yeni yatırımlara girişti. 
Son olarak 2009 yılında başlattığı ileri 
teknoloji ihtiva eden entegre ayrıştırma 
yatırımını 2010 yılı Nisan ayında 
tamamladı. Evciler ’in bünyesine dahil 
ettiği bu e-atık işleme sistemi, günümüz 
itibariyle Türkiye’de eşsizdir.

-Türkiye’deki e-atık miktarı ne? Bunların 
ne kadarı toplanabiliyor, toplanan 
miktarın ne kadarının geri dönüşümü 
sağlanabiliyor? 
-Türkiye’de maalesef e-atık miktarı 
hakkında güncel ve güvenilebilir veriler 
bulunmuyor. 2007 yılı rakamlarıyla 
konuşmak gerekirse ülkemizde 
yıllık e-atık miktarının 1 milyon ton 
olarak hesaplandığını ve aynı yılın 
Çevre Bakanlığı verilerine göre geri 
dönüştürülen atık miktarının 1121 ton 
olduğunu söyleyebiliriz. Kısacası üzülerek 
belirtmemiz gerekiyor ki ülkemizde geri 

-Kurumunuz hakkında kısa bir bilgi 
verip özellikle e-atık ile ilgili yaptığınız 
çalışmaları anlatabilir misiniz?
-Evciler 1982 yılında Yüksek Kimya 
Mühendisi Nurettin Evciler tarafından 
değerli metaller (altın, gümüş, bakır, 
paladyum, platinyum, rodyum vb.) içeren 
çeşitli atıkların toplanması, ayrıştırılması, 
depolanması, arındırılması ve ortaya çıkan 
değerli metallerin alım/satımı ve ticareti 
faaliyetlerini üstlenmek üzere kuruldu.
Kurucuları kimya mühendislerinden 
oluşan firma, yaklaşık 30 yıl öncesinde 
İstanbul Kapalıçarşı atıklarının, altın 
ve gümüş curuflarının işlenmesi ile 
işe başlamış ve birçok kurumun atık 
ve arındırma ihalelerinden pay aldı. 
Ankara’da bulunan fabrikasındaki yüksek 
ısılı ocaklarını kendisi geliştirerek 
kullanan Evciler, ailenin 2. kuşağının da 
yönetime katılmasıyla, gelişen teknoloji 
ve çevre bilincinin bir sonucu olarak 
elektronik/elektrikli atıkların (e-atık) 
geri dönüşümüne aracılık kapsamının 
büyüyen bir piyasa olacağını öngördü. Ve 
1996 yılından günümüze e-atık sektörüyle 
birlikte hurda oto-katalizör işleme 
piyasasına yüzünü çevirdi. Değerli metaller 
alanındaki uzun süreli çalışmaları, büyüme 
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dönüştürülen atık miktarı yüzde 0.1’dir. 
AB ülkelerinde kişi başı yıllık 4-14 kg arası 
geri dönüştürülen e-atık’tan bahsetmek 
mümkünken bu rakam Türkiye’de sadece 
15-20 gr civarındadır.
-Sizce illegal atık ticaretinin önüne 
geçilebilir mi? Bu konuda nasıl 
uygulamalar yapılabilir?
-Yasadışı atık ticareti tüm dünyada 
karşılaşılan bir sorun. Bu problemin 
çözümünde etkili iki temel faktör ise yasal 
düzenlemeler ve toplumsal bilinç. Dünya 
tecrübesi göstermiştir ki tek başına en 
ağır yaptırımları içeren düzenlemeler 
veya sadece toplum bilinçlendirmesi bu 
sorunun çözümünde yeterli olmuyor. 
Bu gün konu hakkında ki en caydırıcı 
yönetmeliklerden birine sahip olmasına 
rağmen Almanya dönüştürülebilen kişi 
başı e-atık miktarı adına AB ülkeleri 
içersinde en üst sırada değil. Bilinçli bir 
toplum ve gerekli düzenlemeler, yasa dışı 
atık ticaretinin azalmasını şüphesiz sağlar 
ama bunun tamamen ortadan kalkacağını 
düşünmek biraz hayalci bir yaklaşımdır. Bu 
süreç içerisinde Türkiye ise yolun başında 
yer almakta. Konu ile ilgili yönetmeliğimiz 
22 Mayıs 2012 tarihinde yayınlandı ve 
e-atık açısından toplumsal farkındalığımız 
ise maalesef istenilen noktanın oldukça 
uzağında.
 
-ODTÜ Radyo ile birlikte başlattığınız 
kampanyanın, kamuoyunda ses getiren 
bir etki yaratarak (özellikle Ankara’da),  
konuya ilgi duyan kişileri harekete 
geçirdiği söylenebilir mi? Bu kampanya 
hakkında bilgi (Ne zaman ve nasıl başladı, 
bu fikrin doğuşu nasıl oldu? Sizi bu 

kampanyayı yapmaya iten başlıca 
nedenler) verebilir misiniz?
-Bir önceki soruda değindiğim 
konu, e-atık geri dönüşümünün 
toplumumuzda bilinmemesi, bu 
konuda ki farkındalığımızın sınırlı 
olması Evciler olarak bizi e-atık 
toplanması konusunda çeşitli 
sivil toplum kuruluşlarıyla, vakıf 
ve derneklerle bir araya gelerek 
kampanyalar düzenlemeye, elde 
edilen geliri bu vakıf ve derneklere 
aktararak sosyal sorumluluk 
projeleri çerçevesinde e-atık 
bilinci oluşturmaya yöneltti. Bu 
anlamda RadyoODTÜ’nün basın 
sponsorluğunda geliri ODTÜ Burs 
Fonu’na aktarılmak üzere Ankara’da 
ki çeşitli AVM’lerde e-atık toplamaya 

başladık. Haziran başı start alan bu 
kampanya fikri tamamen şirket içerisinde 
gerçekleştirdiğimiz bir toplantıda yurtdışı 
deneyimlerimiz doğrultusunda ortaya çıktı 
ve Radyo ODTÜ ile gerçekleştirdiğimiz 
toplantılarda olgunlaştı. Pilot bir proje 
olarak başlamış olmamıza rağmen ilk 
tepkilerin beklentilerimizin üzerinde 
olduğunu söyleyebiliriz. 

Ama gerek yaz aylarıyla beraber 
Ankara’nın boşalması gerekse Ankara 
ShoppingFest ile çakışan tarihler bize 
bu konuda daha gidebileceğimiz oldukça 
uzun bir yol olduğunu gösterdi. Bu sebeple 
Eylül ayında daha fazla AVM’nin katılımıyla 
daha geniş kitlelere ulaşmak amacıyla 
kampanyamızı tekrarlamayı düşünüyoruz.

-Kampanyaya başlarken hedeflediğiniz 
etkiye ulaşabildiniz mi?  Bu süreç atık 
toplamada etkili oldu mu? Ne kadar atık 
toplanabildi? Kampanya kapsamında 
toplanan atık miktarları ürünler bazında 
dağılımları ve E-atıkların toplam miktara 
göre dağılımı nasıl(Yüzde olarak)? 
-Açıkçası kampanyaya başlarken sabit 
bir hedef kitle planlamadık. Amacımız 
mümkün olduğunca çok kişiye 
ulaşabilmekti çünkü birey olarak hepimiz 
birer e-atık üreticisiyiz ve hepimizin evinde 
en az bir adet ya bozuk ya kullanmadığımız 
ya da nereye atacağımızı bilemediğimiz 
için bir yere kaldırıp unuttuğumuz bir 
elektronik cihaz var. Kampanyanın ilk 
ayı sonunda yaklaşık 3,5 ton atık topladık 
ve bunların tasnifi devam etmekte, 
7-8 Temmuz hafta sonunda bitirmeyi 
planladığımız bu kampanyada 5 tonu 
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hedefliyoruz. Tüm atıklar toplanıp tasnif 
edildikten sonra ise ürün bazlı dağılımı 
belirlemek mümkün olacak.

-Kampanya ile başlattığınız süreci, 
yurtdışındaki uygulama ve kampanyalar 
ile karşılaştırabilir misiniz?  Bir 
anlamda bilinçlendirme ve uygulamaları 
da kapsayan kampanyanız ve diğer 
ülkelerde yürütülen çalışmalar, kişilerin 
bilinç düzeyi ve davranış tarzlarını 
nasıl değiştiriyor? Örnek olarak 
gösterebileceğiniz çalışma ve veriler 
varsa bizimle paylaşabilir misiniz?
 
-Yurtdışı dediğimizde özellikle AB 
ülkelerinde çok farklı bir resim çıkıyor 
karşımıza. Bizim 1 ay önce yayınlanmış 
yönetmeliğimize karşı yıllardır uygulanan 
yönetmelikler, bizim yaratmaya 
çalıştığımız bir duyarlılığa karşı ev çöpünü 
bile ayrı torbalarda kapıya bırakan bir 
bilinç seviyesi. Bu anlamda maalesef 
elimizde örnek gösterebileceğimiz çalışma 
veya kampanyalar bulunmamakta. Şu an 
Evciler olarak Türkiye’de bir ilke imza 
attık ve bunun devamını getirerek sürecin 
kendisinin bir örnek olmasını hedefliyoruz

-Toplanan e-atıklarda tehlikeli atık 
niteliğinde oldukları için (CRT Monitörler, 
Floresanların içerisindeki cıva ağır metali 
vb..) özel proses ve işlem gerektiren 
atıklara karşı aldığınız tedbirler ve 
bunların geri dönüşümü için tesisleriniz 
var mı?
-Elektronik atıklar içerisinde özellikle 
buzdolapları ve CRT monitörler farklı 
işlemlerden geçirilmek durumunda. 

Yönetmeliğin yayınlanmasıyla birlikte 
Evciler olarak bu konuda bakanlığa lisans 
başvurularımızı gerçekleştirdik ve yanı 
sıra tesisimizde gerekli düzenlemelere 
başladık. Kısa süre içerisinde tüm 
dünyada olduğu gibi buzdolabı geri 
dönüşümü için tamamen ayrı bir tesis 
kurmayı planlıyoruz. Floresanlar ise 
geri dönüştürülebilen atıklar değiller. 
Bizde floresanları basit bir önişlemden 
geçirdikten sonra bertaraf edilmek üzere 
İzaydaş’a gönderiyoruz.

-Bildiğiniz üzere elektronik atıklar 
( şirket -şahıs vs. ) özel ve önemli 
bilgileri de içerebilmektedir. Elektronik 
atıklarda bilgi güvenliği açısından yapılan 
çalışmalarınız var mıdır? Anlatabilir 
misiniz?
-Evciler olarak müşterilerimize 
sunduğumuz bir diğer hizmetimizde 
veri imhası. Son dönemde açıkça ortaya 
çıkmıştır ki elektronik olarak kaydedilen 
bir bilginin yine elektronik olarak 
tamamen silinmesi artık mümkün değil. 
Gerçek bir veri imhasıysa bahsettiğimiz 
bunun mekanik süreçler içermesi 
kaçınılmaz. Evciler olarak tesisimizde 
bize iletilen veri depolama ünitelerini 
tıpkı diğer elektronik atıklar gibi 
parçalayıcılarımızdan geçirmekte ve 
içerdikleri bilgiye ulaşımı imkânsız hale 
getiriyor. Detaylarına girecek olursam 
müşteri söz konusu veri saklama ünitesini 
isterse mühürleyebilmekte, tesisimize 
transferi ve parçalanması anında gözlemci 
bulundurabiliyor. Ayrıca parçalama süreci 
filme alınmakta ve işlem sonrasında 
hazırladığımız rapor ile beraber söz 
konusu kayıt müşterimize teslim ediliyor.

-Son olarak değinmek istediğimiz 
ve özelliklede faaliyet gösterdiğiniz 
sektörü ilgilendiren Avrupa Birliği 
uyum sürecinde yürürlüğe giren WEEE 
direktifi çerçevesinde Çevre ve Orman 
Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan 
Atık Elektrik 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?
-Bu konuda iki kritik nokta var. İlki, en kötü 
kuralın kuralsızlık olduğu. 
Sektörün uzun zamandır ihtiyacını 

hissetmekte olduğu yönetmeliğin 
yayınlanmış olmasından dolayı Evciler 
olarak çok mutluyuz, bu kesinlikle 
atılması gereken bir adımdı. 

Yönetmelikte belirlenen esasların 
yeterliliği ise çok ayrı bir konu. 
Unutmamak gerekir ki yönetmelikler 
yaşayan, canlı kurallar bütünüdür. 
İhtiyaçlar çerçevesinde değiştirilebilir 
ve güncellenebilirler. Evciler olarak 
ilerleyen dönemde bu kadar dinamik 
bir sektörde ortaya çıkacak yeni 
gerekliliklere göre ilgili değişikliklerin 
yapılacağını düşünüyoruz.
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