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TÜBİSAD VE TAB GIDA İŞ BİRLİĞİYLE E-ATIK OLARAK TOPLANAN
YAZICILAR GERİ DÖNÜŞTÜRÜLDÜ, ELDE EDİLEN GELİR
ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNE AKTARILDI
Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) ve TAB Gıda iş birliği ve Dila
Kurdoğlu’nun gönüllü girişimiyle TAB Gıda restoranlarından E-atık olarak
çıkan yazıcılar, geri dönüşüme kazandırılarak elde edilen gelir Öğrencilerin
eğitimi için bağışlandı.
Günümüzde elektronik cihaz kullanımının yaygınlaşmasıyla e-atık miktarı da sürekli artıyor.
TÜBİSAD verilerine göre Türkiye'de evsel kaynaklı yıllık e-atık miktarı yaklaşık 92 bin ton
civarında seyrediyor. Genellikle çöpe atılan ya da evde saklanan e-atıkları ekonomiye
kazandırarak çevreye ve ekonomiye katkı sağlamak mümkün olabiliyor.
Uluslararası E-Atık Günü 14 Ekim’de tüm dünyada farklı çalışmalarla desteklenirken; atık
elektrikli ve elektronik eşyaların yetkilendirilmiş kuruluşu olan TÜBİSAD, TAB Gıda’nın hızlı
servis restoranlarından atık olarak çıkan yazıcıları, Erhan-Didem Kurdoğlu’nun kızları Dila
Kurdoğlu’nun gönüllü girişimiyle geri dönüşüme kazandırıldı.
Türkiye’de 1200’ün üzerinde restoranı bulunan TAB Gıda restoranlarından toplanan yazıcıların
geri dönüşümünden elde edilen gelir öğrencilerin eğitimi için bağışlandı. Böylelikle TÜBİSAD’ın
TAB Gıda ile yaptığı işbirliği kapsamında, ödül kazandığı WEEE-4-EE isimli eğitim ve çevre için
AEEE Yönetimi projesiyle öğrencilerin eğitimine destek sağlanmış oldu.
TÜBİSAD 81 ilde elektronik atıkların barkodlu toplanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor
TÜBİSAD, 2015 yılından bu yana T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan aldığı yetkiyle atık
elektrikli ve elektronik eşyaların yetkilendirilmiş kuruluşu unvanıyla elektronik atıkların
barkodlu toplanmasına yönelik çalışmalarını Türkiye genelinde yürütüyor. Bu kapsamda
şirketlerin topladıkları e-atıklar, özel lisanslı araçlarla kapıdan teslim alınıyor. Ayrıca tüm
vatandaşlar da elektronik atıklarını TYK’nın Türkiye’deki 8 bin 500’e yakın elektronik atık
toplama noktasına bırakabiliyor. En yakın elektronik atık toplama noktası
www.aeeenereye.com adresinden ya da 0850 360 2 333 (AEEE) çağrı merkezinden
öğrenilebiliyor.

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 39 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.

