
Dünya ve Türkiye’de atık elektrik, elektronik 
eşyalar konusunda bilgiler veren Dr. Keski’nin 
açıklamalarına göre, küresel olarak açığa çıkan 

atık elektrik, elektronik eşyaların (EEE) miktarı 41.5 milyon 
ve e-atıklar, dünyadaki katı atıkların yüzde1’ini oluşturuyor ve 
yıllık yüzde 10 oranında artış gösteriyor.  AB’de, 2020 yılı için 
12.3 milyon ton e-atık toplanması öngörülüyor.

“AB’nin toplama hedefleri ve yıllara göre artan oranda 
toplanması gereken miktar konusunda uyumlu değiliz” diyen 
Keski, Türkiye’de oluşan AEEE yıllık miktarının 539 bin ton 
olduğunu yıllık ortalama yüzde 5’lik bir büyüme ile bu miktarın 
2020’de 894 bin tona yükseleceğinin öngörüldüğünü bildirdi.

22.05.2012 tarihli ve 28300 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) 
Kontrolü Yönetmeliği’nden söz eden Keski, yönetmeliğin 
2872 sayılı Çevre Kanunu; Avrupa Birliği’nin, 2002/95/EC 
sayılı Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin 
Kullanımının  Sınırlandırılmasına İlişkin Direktifi (RoSH) ile 
2002/96/EC sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Direktifi’ne 
(WEEE) dayandığını söyledi. 

“Dünyada ciddi bir şekilde illegal e-atık trafiği var” 
uyarısında bulunan Keski, sanayici ve tüketicilerde e-atık 
bilincinin arttırılmasını hedeflediklerini kaydetti.

Kamu, sanayici ve tüketicilerde e-atık bilinci ve farkındığının 
arttırılması gerektiğini belirten Keski, bütün atık gruplarına 
ilişkin eylem planlarının yer aldığı Ulusal Geri Dönüşüm 
Stratejisi’nin 2015’te oluşturulduğu belirterek stratejinin 
halka anlatılmasında yavaş kalındığını ifade etti. Atıklara 
ilişkin organizasyonlar düzenleyeceklerini anlatan Keski, 
belediyelerin 13 ayrı kategoride “Atık getirme merkezleri” 
kurmalarını zorunlu kıldıklarına değinerek  Aralık 2014’te 
yayınlanan tebliğe göre belediyelerin 2,3,4 yıl içinde aşamalı 
olarak “Atık getirme merkezleri” oluşturacaklarını açıkladı.. 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Proje Yöneticisi 
Alıç, hem kamu hem de proje yöneticisi bakış 
açısıyla değerlendirmelerde bulundu çevreci 
yaklaşımlarda nelere dikkat edilmesi gerektiğini 
anlattı. Kamuda “çevreci bilişim felsefesi”nin 
yaygınlaşmadığına dikkat çeken Alıç, Çevre ve 
Orman Bakanlıklarının “çevreci bilişim felsefesi” 
açısından gözden geçirilmesi, “çevreci bilişim 
felsefesi”nin yaygınlaştırılması, farkındalık yaratarak 
başarılı sağlanabilmesi ve eksiklerin giderilmesi 
gerektiğini belirtti. 

Alıç, çevreci tasarımda “düzeltmenin” 
maliyetinin “önlemenin” maliyetinden çok daha 
fazla olduğunu vurgulayıp bu bakışla çalışmalarını 

Yaşanabil ir  bir  dünya için 
bilişimde çevreci yaklaşımlar

yürüttüklerini kaydetti. “Bizim için, her şey proje ve doğal 
olarak süreçtir. Kullanıcı bazında ‘Yeşil bilişim’ üretimi veya 
kullanımı yaklaşımlarımızı yaygınlaştırmaya çalışıyoruz” 
diyen Alıç, farkındalık yaratarak başarılı olunabileceğini, atık 
yönetimine daha çok dikkat edilmesi ve eksiklerin gidilmesi 
gerektiğini söyledi. 

UNDP Türkiye’den Rodoplu, 1950’lerden beri 
Türkiye’de faaliyet gösteren, kapsayıcı ve sürdürülebilir 
büyüme konusunda yapılan çalışmaları hakkında bilgi verip 
Yenilenebilir enerji, yeşil büyüme, sürdürülebililir teknolojiler 
ve enerji verimliliği uygulamaları konusuna değindi.  “4.Sanayi 
Devrimi”nden söz edildiğini aktaran Rodoplu, her şeyin akıllı 
uygulamalara doğru gittiğine işaret etti. 

Global ortaklıklarında yeni araçların Kalkınmada 
Öngörü, Tasarım odaklı düşünme, Açık Veri Girişimleri , 
Katılımcı Bilgi Toplama ,Katılım ve Paylaşım, Sosyal Medya 
ve Blog’lar olduğunu aktaran Rodoplu, “Üretimde, sanayide 
çevreci bilişimin kullanılması önümüzdeki yılların kaçınılmaz 
noktalarından biri olarak öne çıkıyor” dedi. 

Ekodenge’den Yöntem ise kamu, üniversite, özel sektör 
ve vatandaşlar olarak bütünleşik bir yaklaşım olduğu takdirde 
sürdürülebileceğin olabileceğinin altını çizdi. Şu anda dünya 
nüfusunun yüzde 50’sinin şehirlerde yaşıyor, bu oranın 
2050’de yüzde 70’e çıkmasının beklendiğini bildiren Yöntem 
yürüttükleri projelere değinip “Muğla İli Sürdürülebilir Enerji 
Eylem Planı Çalışmaları”ndan söz etti. 

“Çevre dostu üretim, çevre dostu tarsımla başlar” diyen 
Autodesk Türkiye Ülke Lideri Murat Tüzüm, tasarımdan 
üretime, üretimden sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırma 
noktasında herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini 
vurguladı. Tüzüm, regülesyonlara katkı vererek yerlinin 
arttırılması çalışmaları yapılmasını da önerdi. 

32. Ulusal Bilişim Kurultayı’nın ikinci günü “Çevreci Bilişim: 
Yaşanabilir bir Dünya için Bilişimde Çevreci Yaklaşımlar - Çevreci 
Bilişim: Yeşil İnovasyon” için ne yapmalı?” paneli düzenlendi. 

Günümüzde doğaya saygılı, ekolojik, konforlu, enerji tüketimini 
azaltan, verimliliği artıran teknolojiler ön plana çıkıyor. 
Panelde, standartlar, mevzuatlar konusunda gelişmiş ülkelerle 
karşılaştırıldığında Türkiye’nin mevcut durumu, yapılması 
gerekenler ele alındı.

OSTIM / Çevre Teknolojileri Kümelenmesi Koordinatörü 
Pınar Yalman Akcengiz’in yönettiği panele, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi 
Dairesi Özel Atıkların Yönetimi Şubesi’nden Dr. Dr. Menekşe 
Keski, Orman ve Su İşleri Bakanlığı PMP Proje Yöneticisi Emre 
Alıç, Birleşmiş Milletler Kalkınma Program (UNDP) Türkiye’den 
Pelin Rodoplu, Ekodenge’den Emre Yöntem ve Autodesk 
Türkiye Ülke Lideri Murat Tüzüm konuşmacı olarak katılırken 
raportörlüğü TBD Bilişim Dergisi’nden Aslıhan Bozkurt yaptı. 

http://www.bilisimdergisi.org/s183
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