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E-atık uzmanlarının 
buluştuğu 
“Türkiye’nin 
ilk elektrikli ve 
elektronik atık” 
zirvesi, 5-6 Mart 
2015’te  İTÜ’de 
yapıldı. 

Türkiye’nin ilk 
e-atık zirvesi 

düzenlendi

Ulusal e- atık bilincinin geliştirilmesi 
amacıyla düzenlenen Türkiye’nin 
ilk “E-Atık Zirvesi”, 5-6 Mart 2015 
tarihleri arasında İstanbul Teknik 
Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Yerleşkesi 
Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. Sürdürülebilir Üretim 
ve Tüketim Derneği (SÜT-D) ve Enerji 
Verimliliği Derneği (ENVER) tarafından 
düzenlenen İstanbul Elektrikli ve 
Elektronik Atık Zirvesi (EEWS), “ulusal 
servet” e-atıkların geri dönüşümü için 
sektörün tüm ilgililerini bir araya getirdi. 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji; Çevre ve 
Şehircilik ile Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlıkları tarafından desteklenen, 
Marmara Belediyeler Birliği’nin “Ulusal 
iş ortağı” olarak katıldığı zirveyi, çok 
sayıda firma da katılımlarıyla destekledi. 

E-atık bilincini her yönü ile duyurarak 
toplumda ve üreticilerde farkındalık 
yaratmak üzere hayata geçirilen zirvede 
“e-atık” kapsamına giren ürünlerin 
geri dönüşümünün sağlanması 
noktasında katılımcılar “Türkiye Ne 
Yapmalı?” forumunda görüşlerini 
paylaştı. Endüstrideki yenilikler, son 
teknolojileri öğrenme ve sektör liderleri 
ile bağlantı fırsatları sunan zirvede, 
e-atık konusunda elini taşın altına koyan 
firmalara “Elektrikli ve Elektronik Atık 
Kahramanları Ödülü” verildi.

Günlük yaşamda elektrikli 
ve elektronik eşyalarla yan yana 
olduğumuzu kaydeden İTÜ Öğretim 
Üyesi, SÜT-D Başkan Yardımcısı ve 
İstanbul EEWS Başkanı Prof. Dr. Filiz 
Karaosmanoğlu, ömrünü tamamlayarak 
“e-atık” kapsamına giren ürünlerin geri 
dönüşümünün sağlanması gerektiğine 
dikkat çekti. Atık hiyerarşisine uygun 
yapılan atık bertarafının giderek gelişen 
bir teknoloji olduğunu ve Türkiye’de de 
henüz az sayıda tesiste geri dönüşüm 
yapılmasına karşın artan bir yatırım ilgisi 
bulunduğunu bildiren Karaosmanoğlu, 
“Her atık sınıfına özel uygun atık 
yönetimini gerçekleştirmek, tüm 
dünyamız için büyük bir sorumluluk” 
dedi.

Türkiye’nin ilk “e-atık kahramanları”…

Zirvenin ilk gününde, Türkiye’de bir ilk olarak e-atık 
yönetimi konusunda emek verenleri desteklemek 
ve konunun bilinirliğini artırmak için verilen “E-atık 
Kahramanı” ödülü de sahiplerini buldu. E-atık ödülü için 
yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve firmalardan, ikisi 
yabancı olmak üzere 21 proje, aday oldu. 3 aday da sektörel 
izleme ile saptandı. 

Kadıköy Belediyesi ödülü Başkan Aykurt Nuhoğlu’na, 
Kartal Belediyesi ödülü Başkan Yardımcısı Ömer Fethi 
Gürer’e, Osmangazi Belediyesi ödülü Başkan Yardımcısı 
Dr.İsmail Selimoğlu’na sunuldu.

Çiğdemim Derneği, Doğa ve Çevre Vakfı (DOÇEV), 
Elektrik ve Elektronik Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi 
Derneği (ELDAY) ile Geri Kazanım Sanayicileri Derneği 
(GEKSANDER) sivil toplumun E-atık Kahramanları oldu. 
Elektrikli ve elektronik eşya üreticisi olarak e-atığını iyi 
yönetip, Eskişehir ile Bolu’da iki geri dönüşüm tesisini de 
kuran Arçelik E-atık Kahramanı ödülünü aldı.

Tetronics International’ın Arkansas’daki Blue Oak 
adlı projesi, platin grubu değerli elementlerin geri 
kazanımındaki esnek, basit, çevre dostu plazma teknolojisi 
ve sosyal yönü ile ödüle layık bulunarak E-atık Kahramanı 
ödülü Teknik Direktör Dr. Tim Johnson’a sunuldu.

Dünyada her yıl 40-50 milyon ton arasında elektronik 
atık oluşmakta. Avrupa’da yapılan araştırmalar, bir kişinin 
yılda en az 15 Kg. elektronik atık ürettiği ortaya koyuyor. 
Gelişen teknoloji, tüketimin ve tüketimle birlikte atık 
miktarının kilogram başına hızla artmasına neden olurken, 
Türkiye’de bu oranın kişi başına 4 kg. olduğu belirtiliyor.
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