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BURGER KING® GÖNÜLLÜ ÖĞRENCİ DİLA 
KURDOĞLU LİDERLİĞİNDE ÇOCUKLARI E-ATIK 

KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRECEK 
 

Vazgeçilmez lezzetlerin adresi Burger King®, kamuoyunda Sıfır Atık 
konusunda farkındalık yaratmak amacıyla 13 Ekim Pazar günü İstanbul 

Caddebostan sahil restoranında "E-Atıklardan Mozaik Atölyesi" 
gerçekleştirecek. Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) iş birliğiyle Dila 
Kurdoğlu’nun gönüllü girişimiyle restoranın üst katında ücretsiz olarak 

düzenlenecek atölye, herkese açık olacak. 
 
Türkiye’nin en yaygın burger restoran zinciri Burger King®, çevreye karşı sorumlu yaklaşımı 
doğrultusunda gerçekleştirdiği aktivitelere bir yenisini daha ekliyor. E-atık konusuna dikkat 
çekmeyi amaçlayan Burger King®, TÜBİSAD iş birliğiyle Erhan-Didem Kurdoğlu’nun kızları Dila 
Kurdoğlu’nun gönüllü girişimiyle TÜBİSAD’ın E-Atık’lar konusunda farkındalık yaratmak 
amacıyla oluşturduğu atölyelerden biri olan "E-Atıklardan Mozaik Atölyesi" etkinliğini 
düzenleyecek. E-Atık Farkındalık TÜBİSAD etkinliklerini başka illerde de gerçekleştirerek daha 
geniş kitleye erişmeyi, toplumsal fayda sağlamak üzere hareket etmeyi amaçlayan Dila 
Kurdoğlu bu ilk atölyeye Caddebostan Burger King® restoranın üst katında E-Atık 
bilgilendirmesi yaparak eşlik edecek. Saat 12.00 itibarıyla başlayacak atölye, saat 15.00'e kadar 
3 seans halinde devam edecek. TÜBİSAD yetkilileri ve Atölye bi'mola eğitmenlerinin eşlik 
edeceği etkinlikte, kare ve yuvarlak şekilli plakalara eski CD parçaları gibi e-atık malzemeleri 
yapıştırıp boyayarak, dekoratif objeler oluşturulacak. Katılımcılar böylece hem yaratıcılıklarını 
geliştirecek hem de e-atık konusunda da bilgi edinecek. 

E-atık alanında özellikle çocuklarda erken yaşta farkındalık yaratıp, bu konuda bilinçli bireyler 
yetiştirmek büyük önem taşıyor.  Günümüzde elektronik cihaz kullanımının yaygınlaşmasıyla 
e-atık miktarı da sürekli olarak artış gösteriyor. TÜBİSAD verilerine göre Türkiye'de evsel 
kaynaklı yıllık e-atık miktarı yaklaşık 100 bin ton civarında seyrediyor. Genellikle çöpe atılan ya 
da evde saklanan e-atıkları ekonomiye kazandırarak çevreye ve ekonomiye katkı sağlamak 
mümkün olabiliyor.  Yine TÜBİSAD verilerine göre evlerde atık haline gelmiş ve evlerde en çok 



 
yer işgal eden E-Atıklar; Tabletler, Cep Telefonları, Aydınlatma Ekipmanları, Fotoğraf 
Makineleri, Yazıcılar ve Kablolar (şarj kabloları, kulaklıklar vb.) olarak tespit edildi. Etkinlik 
süresi boyunca tüm vatandaşlar evlerinde bulunan E-Atıklarını, Burger King® önündeki E-Atık 
Toplama Aracına teslim ederek geri dönüşüme kazandırabilirler. 

 
TAB Gıda hakkında: 
ATA Grubu'na bağlı TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş, Burger King®, Sbarro®, Popeyes®ve Arby’s® markalarının 
Türkiye'de münhasır lisans hakkı sahibi ve Burger King®, Sbarro®, Popeyes® ve Arby’s® restoranlarının 
Türkiye’deki işletmecisi ve geliştirme ortağıdır. TAB Gıda bünyesinde Burger King® 1995 yılında, Popeyes® ve 
Sbarro® markaları ise 2007 yılında faaliyete geçmiştir. TAB Gıda 2010 yılında da Arby's®'i bünyesine katmış, 2013 
yılında kendi markası olan Usta Dönerci®’yi, 2019 yılında da yine kendi markası olan Usta Pideci’yi kurmuştur. 
Bugün Türkiye genelinde 650’den fazla Burger King® restoranı, 80’e yakın Sbarro®, 200’ü aşkın Popeyes®, 70’den 
fazla Arby’s®, 130’dan fazla Usta Dönerci® ve 19 Usta Pideci restoranı bulunmaktadır. Hızlı servis restoran 
zincirlerini bünyesinde bulunduran TAB Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. bugüne kadar pek çok ödül alarak, sektörünün 
lideri konumundadır. 
 
TÜBİSAD hakkında: 
Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), bir sektör derneği olarak 1979 yılında beri, bilgi teknolojileri, 
telekomünikasyon ve yeni medya alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin en güçlü ortak sesini temsil etmektedir.  
TÜBİSAD, eğitim ve istihdam, yerel katma değer üretimi, teknolojik gelişmeler, hukuksal ve kurumsal altyapının 
oluşturulması, sektörün ve pazarın büyümesi ve güçlenmesi, bilişim sektörüne yönelik standartların oluşturulması 
ve yerleştirilmesi, sektörün ve Türkiye’nin AB ile bütünleşmesi, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) 
toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri dönüştürülmesi vb. işlemlerin yürütülmesi, yaygınlaştırılması gibi 
konularda çalışmalar yapar. 
TÜBİSAD Yetkilendirilmiş Kuruluşu, TÜBİSAD çatısı altında Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) yönetilmesi, 
çevresel faydanın artırılması, toplumsal farkındalığın oluşturulması için T.C. Çevre ve Şehircilik bakanlığı 
tarafından yetkilendirilmiş kuruluştur. 
 
 


