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Üzerinde yaşadığımız dünyanın bize sağladığı kaynakları şüphesiz saymakla 
bitiremeyiz. Nüfusun hızla artması kaynakların azalması ve bir takım çevre 
kirliliği problemlerini ortaya çıkarmaktadır. Bunun farkında olan kişi ve 
kuruluşlar geri dönüşüm kavramının önemini anlatmak için birçok projeler 
geliştirmektedirler.  
Geri dönüşüm projeleri kişileri çevre konusunda bilinçlendirmekte kullanım dışı 
kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin tekrar üretim süreçlerine 
kazandırılmasını sağlamaktadır. İnsanlar çevrelerinde Atık cam,kağıt ve plastik 
geri dönüşüm kutularını görmekte ve projelere destek olmaktadır. Okullar da bu 
projelerin uygulayıcısı olarak destek vermektedir. İlköğretim ve lise öğrencilerine 
yönelik birçok afiş, broşür ve etkinlikler düzenlenerek çevre ve geri dönüşüm 
konusunda öğrenciler bilinçlendirilmektedir. 
Atık cam, kağıt ve plastik kavramları uzun zamandır gündemde olan geri 
dönüşüm projeleriyken teknolojinin hızla ilerlemesi ve insanların teknoloji 
tüketiciliği sonucunda meydana gelen elektronik atık kavramı günümüzün 
sorunları arasındadır. Elektronik atıklar kullanıcısı için kullanım değeri kalmayan 
ya da kullanılmaz durumda olan hasar görmüş, bozuk, kırık, tamir edilemez olarak 
görülen elektrikli ve elektronik cihaz ve aletlerin tümüne e-atık denilmektedir.[ 
http://www.atikyonetimi.kadikoy.bel.tr/AltSayfa.aspx?ID=3] Teknoljinin hızla 
gelişmesi ve kişilerdeki tüketim çılgınlığının sebep olduğu e-atıklar konusunda 
Çevre ve orman Bakanlığı birçok çalışma yapmış ve 2008 yılında Atık Elektrikli 
ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü Yönetmeliği’ni çıkarmıştır. Bu 
yönetmelikte amaç: Bu yönetmeliğin amacı; elektrikli ve elektronik atıkların 
üretiminden nihai bertarafına kadar çevre ve insan sağlığının korunması, elektrikli 
ve elektronik atıkların oluşumunun ve bertaraf edilecek atık miktarının azaltılması 
için yeniden kullanım, geri dönüşüm, geri kazanım yöntemleri ve hedefleri ile 
ithalat, ihracat ve transit geçişlere ilişkin hukuki ve teknik esasları düzenlemektir. 
Sonuç olarak hızla gelişen teknolojinin olumsuz bir sonucu olarak e-atıklar hızla 
dünyayı tehdit eder duruma gelmiştir. sanayimiz e-atıkların yok edilmesi, geri 
kazanılması ve yeni üretilecek elektrikli ve elektronik cihazlarda tehlikeli ve 
zehirli metal kullanımı azaltacaktır. Ülkemizde de çığ gibi büyüyen e-atıkların 
emniyetli ve güvenli şekilde toplama, yok etme ve geri dönüşümü bir sektör 
haline dönüşmelidir.E-atıkların uygun yöntemlerle geri kazanımı hem çevreye 
verilecek zararı azaltan hem de elektronik atıklar değerli metaller içerdiğinden 
ülke gelirini önemli ölçüde gelir sağlayacaktır. 

Amaç Elektronik atıkların geri dönüşümüne dair bireylerin dikkatini çekmek, Atık Elektrikli ve 
Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği ve yaşadıkları çevredeki elektronik atıkların 
yönetiminden bireyleri haberdar etmektir 



Yöntem  Çalışmada öncelikle yoğun bir şekilde literatür taraması yapılmıştır. 
Derinlemesine edinilen bilgiler sayesinde elektronik atıkların geri dönüşümü ve 
bu konudaki uygulamalar hakkında bilgi edinildi. Projemizin ikinci aşmasını 
oluşturan hedef kitlenin elektronik atıklara dair neler bildiğini yada hangi 
noktalarda eksik bilgileri olduğunu ortaya çıkarmak için anket tasarlandı. Anket 
maddelerinin nasıl yazıldığı nelere dikkat edildiğine dair yine bir literatür taraması 
yapıldıktan sonra anket tasarlandı. Tasarlanan anketin bir kısmı birebir 
uygulanırken bir kısmı da internet ortamında yayınlandı. Anket sonuçlarından 
sonra elektronik atıkların geri dönüşüme dikkati çekmek için bozuk olan 
bilgisayar parçalarından bazı tasarımlar gerçekleştirildi. Bunlar; bozuk fareden 
uçak, monitörden akvaryum, diskten kalemlik ve cd den saattir. İlköğretim 
öğrencilerinin anket sonuçları incelendiğinde ise onları bilinçlendirmek amacıyla 
animasyon tasarlanmıştır. Öğrencilere animasyon gösterilerek e- atıklarla ve 
animasyonlarla ilgili görüşleri alınmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler 
raporlaştırılmıştır 
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Elektronik atıklarla ilgili yapılan araştırmalarda bu kavramın daha yeni yeni 
gündeme geldiği ve insanların bu konularda fazla bilgisi olmadığı görülmüştür. 
Bizim projemiz için oluşturduğumuz anket sonuçları da bunu göstermektedir 
Anketten elde edilen verilere göre kişiler elektronik eşyalarını ilk edindikleri 
günden beri geri dönüşümün çok farkında değiller. Elektronik eşyaların üzerinde 
bulunan geri dönüşümü işareti ankete katılan birçok kişi tarafından fark 



edilmemiştir. Bununla birlikte bozulan ve tamiri mümkün olmayan eşyalarını ne 
yapmaları gerektiğini de bilmedikleri gözlemlenmiştir. Kişiler elektronik atıkların 
çevreye zarar verebileceklerini tahmin etmekte hatta çevrelerinde elektronik atık 
kutuları bulunduğu takdirde geri dönüşüme katkı sağlayacakları sonucuna 
varılmıştır. Bu nedenle kişiler bu konuda bilinçlendirilmelidir. Belediye veya 
kuruluşlarca yürütülen hizmetler daha çok kitleye duyurulmalı ve elektronik atık 
kutuları yaygınlaştırılmalıdır. Kişiler Elektronik atıkların geri dönüşümüyle ilgili 
yönetmelikten haberdar edilmelidir. İlköğretim öğrencileri için geliştirdiğimiz 
elektronik atık animasyonunu öğencilere izletip düşüncelerini aldığımızda : 
Ö1:“Atık kağıtlar hakkında okulumuzda etkinlikler yapıştık fakat elektronik 
atıklar için kutuların olduğunu bilmiyordum” Ö5: “ Elektronik atıkların ne 
yapılacağını bilmiyordum animasyon sayesinde öğrendim” Ö7: “Hemen eve gidip 
belediyenin elektronik atık kutusu var mı öğreneceğim ve arkadaşlarıma 
anlatacağım” Ö8: “Animasyon çok komikti ama elektronik atıkları ve zararlarını 
öğrendim” Şeklinde dönütler aldık. Bu dönütlerden de anlaşılacağı üzere 
ilköğretim okulları ve liselerde de bu konuya dikkat çekilip bilinçlendirecek 
etkinlikler yapılmalıdır. Böylece elektronik atıkların geri dönüşümüne katkı 
sağlayacak birey sayısı artacaktır. Sonuç olarak bilinçli bireylerin sayılarının 
artması elektronik atıkların geri dönüşümüne katkı sağlayacak böylece elektronik 
atıkların çevreye verdiği zararlardan korunurken aynı zamanda ülkemizde bulunan 
maden rezervlerini boşa tüketilmesini engellemiş olur. Ayrıca ülke ekonomisine 
gelir sağlanmış olur. 
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Elektronik atık, geri dönüşüm, Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği 

 

Not: Formu doldurduktan sonra biliminkaresi@gmail.com adresine gönderiniz. 


