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Proje hedef sorusu: Atık 
pillerin ve hastane 
atıklarının çevreye 
verdiği zararlar 
nelerdir?Bu zararların 
ortadan kaldırılması için 
neler yapılabilir?



PĐLLER VE ÖZELLĐKLERĐ



� Evlerde, işyerlerinde, ulaşımda ve sanayide 
önemli miktarda pil kullanılmaktadır. Piller, 
motorlarda, elektronik cihazlarda, 
saatlerde, kameralarda, hesap 
makinelerinde, işitme aletlerinde, kablosuz 
telefonlarda, oyuncaklarda v.b. yerlerde 
geniş bir kullanım alanı bulmaktadır. 



Son yıllarda artan pil kullanımı insan sağlığı
ve çevre için potansiyel tehlike 
oluşturmaktadır. Dolayısıyla kullanılmış
pillerin tehlike oluşturmaması için 

� ayrı toplanması, 
� taşınması ve
� geri kazanılması gerekmektedir. 
Ayrıca pillerdeki tehlikeli ve zararlı

metallerin azaltılması da önemli bir 
konudur. 



• Piller, kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine 
dönüştüren,  elektro kimyasal aletlerdir. Pil 
hücresi, metal anot (negatif elektrot), metal 
oksit katot (pozitif elektrot) ile iki elektrot 
arasında kimyasal reaksiyonu sağlayan 
elektrolitten ibarettir. 

• Anot, elektrolizde aşınırken katotta iyonik 
değişim reaksiyonu sonucu elektrik akımı
meydana gelir. Bu reaksiyon sonucu oluşan 
elektrik enerjisi çeşitli aletlerde kullanılır.





Piller;

• Islak piller

• Kuru piller 

*Primer piller

*Sekonder piller



Primer piller(şarj edilemeyen 
piller); 

• karbon-çinko piller, 

• alkali piller,

• cıva oksit piller, 

• gümüş oksit piller, 

• çinko hava piller, 

• lityum pilleridir



Sekonder piller (şarj 
edilebilen piller) ise;

•nikel kadmiyum piller, 

•nikel metal hidrit piller ve 

•lityum iyon pillerdir. 

Şema:şarjlı pil



Alkali piller: Alkali 
pillerin anodunda 
yüksek-yüzey alanlı
çinko tozu, katodunda 
ise yüksek kaliteli 
mangan dioksit (MnO2) 
bulunmaktadır. 
Elektroliti 
pelteleştirmek için bir 
selüloz türevi kullanılır. 
Elektrolit, potasyum 
hidroksittir.. 



� Alkali pillerin her birinde 25 mg.dan fazla cıva olması
istenmez. Son zamanlarda özellikle cıva içermeyen alkali 
pilleri üzerinde yoğun çalışmalar devam etmektedir.

� Cıvaya ilaveten alkali piller kurşun, kadmiyum, arsenik, 
krom, bakır, indiyum, demir, nikel, kalay, çinko ve 
magnezyum gibi metalleri de içermektedir.



Alkali Pillerdeki Ağır Metaller

Ağır Metal Alkali Pil (mg/lt)

Arsenik 0.053
Baryum 0.1
Kadmiyum 0.025
Krom 0.01
Kurşun 0.04
Cıva 0.025
Selenyum 0.05
Gümüş 0.01



• Çinko Karbon Piller: En çok kullanılan 
pillerden biridir. Çinko karbon pillerin ömrü
alkali pillerden daha kısadır ve daha az 
güçlüdür. Çinko karbon pillerde sızıntı sıkça 
görülür. Anodun yapısından dolayı çinko-
karbon piller alkali pillerden daha az cıva 
içerir. 



� Korozyon kontrolü ve hidrojen gazının serbest hale 
geçmesini önlemek için cıvaya ilaveten çinko karbon 
pilleri, kurşun, kadmiyum, arsenik, krom, bakır, 
demir, mangan, nikel, çinko ve kalay gibi metaller 
içerir.(Çinko – karbon pillerde %0.01’in altında cıva 
bulunmalı)

� Kullanılmayan alkali piller kuru ve soğuk yerde 
depolanmalı. Çinko karbon pil kullanılan cihazlar 30 
günden fazla çalıştırılmıyorsa pili cihazda tutup 
deşarj olmasına neden olunmamalıdır



Çinko Hava Pilleri: Katot olarak atmosferik 
havadan temiz edilen oksijen gazı (O2) kullanılır.

Çinko-Hava Pil Kesiti 



� Elektrolit, %20 – 40 oranında potasyum hidroksit 
çözeltisi içerir. Potasyum hidroksit’i elektrolit 
çözeltisi olarak kullanmakta büyük problem vardır. 

� Havanın oksijeni kullanılırken havada bulunan 
karbondioksit potasyum hidroksitle reaksiyona girerek 
potasyum karbonat oluşur. Dolayısıyla bu reaksiyonlar 
pillerin kullanım ömrünü kısaltır.



� Çinko – hava pillerde gazın serbest hale geçmesini 
önlemek için cıva oranı maksimum %5 cıva kullanılır. 

� Çinko-hava piller sürekli kullanım için uygun değildir. 
Kesikli enerji tüketimi gerektiren aletlerde 
kullanılabilir. 

� Çinko hava piller kendi kendine yılda %4 oranında 
deşarj olur.



� Gümüş Oksit Piller: Gümüş oksit piller çok az
miktarda kullanılır.

� Alkali veya çinko-karbon düğme hücreli pillerden daha 
fazla sabit voltaj üretirler. 

� Gümüş oksit piller, cıva oksit pillerle içten şarj 
edilebilirler

� Cıva Oksit pillere göre gümüş oksit piller genelde çok 
daha pahalıdır. 

� Gümüş oksit piller %1 oranında cıva içerir. Bu piller 
ayrıca gümüş de içerir. 



� Gümüş oksit pillerde gaz oluşumunu önlemek için cıva 
kullanılır. Gümüş oksit piller, diğer düğme pillere çok 
benzediğinden diğerlerinden ayırmak oldukça zordur.

� Bu pillerde cıva miktarı %0.025ten fazla olmamalıdır.

� Gümüş oksit piller tehlikeli atıklar sınıfına 
girmektedir. 



Cıva Oksit Piller: 
Bu pillerin üretimi bazı ülkelerde durdurulmuştur. 
Genelde düğme hücre tipi pillerdir. 
Cıva Oksit Piller;
• Çinko/cıva oksit,      
• Kadmiyum/cıva oksit, 
olmak üzere iki gruba ayrılır.



� Cıva oksit piller yerine, teknoloji geliştikçe daha az 
cıva içeren gümüş oksit ve çinko-hava düğme piller 
kullanılmaktadır.

� Bu pillerin kullanımı sürekli azalmaktadırlar. Düğme 
hücreler halinde üretilmektedir. 

� Ağırlığının 3/2’si  (%20-40) cıva oksittir. Kullanılmış
cıva oksit piller tehlikeli atıklar sınıfına girer. 

� Bir düğme hücre cıva oksit pili  800.000 litre içme 
suyunu kirletir. Yani 800.000 litre içme suyunu cıva 
kirleticisi bakımından standartların üzerine çıkartır. 



� Lityum Piller: Lityum, metaller içinde en düşük 
indirgenme potansiyeline sahiptir. Çok 
hafiftir ve toksik madde değildir. 

� Lityum hücreler çok uzun ömre sahiptir. 
Düşük hızda enerji tüketimi gerektiren 
aletlerde (saatler ve hesap makineleri gibi) 
küçük silindir veya düğme hücreler halindeki 
lityum piller kullanılır. 



� Lityum piller hava ile temas ettiği zaman 
bozulur. Lityum çok aktif bir metaldir. Lityum su 
ile reaksiyona girdiğinde hidrojen gazı (H2) gazı
açığa çıkar ve derhal pil hücresi patlar. Su ile 
reaksiyona girdiğinde hidrojen gazı (H2) gazı
üretir. Buda hücrelere zarar verir. Bu nedenle 
susuz elektrolit kullanılır. 



•Lityum pillerde ihmal edilebilecek 
miktarda cıva bulunur

Lityum Mangan Dioksit Pil Kesiti



SEKONDER PĐLLER: (Şarj Edilebilir Piller)

•Nikel Kadmiyum Piller: Güç aletlerinde ve 
aydınlatmada kullanılır. 1000 defa şarj imkanı sağlar 
ve kendi kendine deşarj olmaksızın uzun zaman 
kalmasını sağlar. 

•Bu pillerde kadmiyum miktarı %11 ila 20 arasında 
değişir. Kullanılmış Nikel-kadmiyum piller tehlikeli 
atıklar sınıfına girer. 



� Çöp depolama alanlarındaki kadmiyumun %50 si Ni-Cd 
pillerden ileri gelmektedir. 

� Nikel kadmiyum pillerin yerine mümkünse kadmiyum 
içermeyen nikel metal hidrid ve lityum pilleri gibi 
alternatifleri kullanılmalıdır. 



Nikel-Kadmiyum Piller



•Nikel Metal Hidrit: Toksik metaller içermeyen 
pil türüdür. Özel olarak bertaraf edilmesine gerek 
yoktur.
•Ni-MH pilleri kendi kendine boşalma hızları
yüksek olan pillerdir. Ayda %20-25 oranında kendi 
kendine boşalır. 



• Lityum İyon Piller: Lityum iyon (Li-Ion) 
pillerde, Lityum metali kullanılmaz. 
Çünkü Lityum metali çok aktiftir. 
Lityum metali yerine Lityum bileşiği 
kullanılır.



• Lityum pilleri, düşük enerji tüketimi gerektiren 
aletlerde (duman alarmı gibi) kullanılması çok 
faydalıdır. Böylece uzun zaman (birkaç yıl) 
kullanılabilir.

• Lityum piller özel olarak bertaraf edilmesi için yeterli 
miktarda zararlı ve zehirli madde içermez.  



• ISLAK HÜCRELĐ PĐLLER

• Kurşun-Asit Piller (Aküler ): Kurşun asit piller 
(aküler) otomobillerde, motosikletlerde, 
botlarda ve çeşitli diğer endüstrilerde, 
çalışma, aydınlatma ve tutuşturma amacı ile 
kullanılır. 



• Kurşun asit pilleri (aküleri), sülfürik asit elektrolitleri 
içinde kurşun ve kurşun oksit elektrotları içerir. 

• Bir otomobil kurşun-asit aküsü ortalama 8 kg kurşun 
ve  0.454 kg sülfürik asit içerir. 

• Anotta Kurşun oksit, katotta ise kurşun 
bulunmaktadır.

• Kurşun-asit akünün % 64 Pb, %5 polipropilen, %28.3 
H2SO4, %2.7’ni diğer maddeler oluşturmaktadır



Akü Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar
• 1. Aküyü açık alevlere ve çok ısınmış nesnelere yaklaştırmayınız.
• 2. Akü çıkış uçlarını kesinlikle kısa devre yapmayınız.
• 3. Aküyü açmayınız, sökmeyiniz veya açılmış aküyü yeniden 

kapatmaya çalışmayınız.
• 4. Akünün kırılması, çatlaması gibi herhangi bir nedenle üzerinize 

elektrolit sıçraması halinde temas yerini derhal bol su ile 
yıkayarak temizleyiniz. Elektrolitin göz veya açık yaralarla 
teması halinde, temas yerini derhal bol su ile yıkayarak hemen 
doktora başvurunuz.

• 5. Aküyü kullandıktan sonra hemen sarj ediniz.
• 6. Akü uzun süre kullanılmayacaksa serin yerde muhafaza ediniz 

ve her 6 ayda bir sarj ediniz.
• 7. Aküde kırık, deformasyon veya çatlak var ise aküyü derhal 

yenisi ile degistiriniz.
• 8. Aküleri kullanmadan önce tanıtım bilgilerini mutlaka okuyunuz



Kurşun –Asit Batarya Dizaynı



TOKSĐK METALLERĐN ETKĐLERĐ

Cıva
Piller çöpe atıldığı zaman katı atık depolama 
sahasında zamanla bozularak bazı tehlikeli ve zararlı
maddeler serbest hale geçer. Bunlardan biride 
cıvadır. Cıva doğada bozulmaz. Cıva ve cıva bileşikleri 
halk ve çevre sağlığı bakımından çok tehlikeli ve 
toksiktir.
Akan pildeki cıva hızla deri veya solunum yolu ile 
vücuda girebilir. Bu maddenin eser miktarda suda 
bulunması dahi ciddi tehlike oluşturur. Đçme suyu ve 
besin zinciri yolu ile insan vücuduna giren cıva;

� Merkezi sinir sisteminin tahribine ve kansere,
� Böbrek, karaciğer, beyin dokularının tahribine,
� Kromozomları tahrip edip sakat doğumlara,

neden olmaktadır.



Cıva oksit pilindeki cıva miktarı 800.000 
litre suyu kirleterek içme suyu 
standartları üzerine çıkartır. 
Tüm pillerdeki cıva miktarı eser 

miktarda olsa dahi miktarı pil üzerine 
yazılmalı. Dünya Sağlık Teşkilatına göre 
içme suyunda cıvanın 0.001 mg/lt fazla 
olması istenmez. 



Kadmiyum
Ağır metaller içerisindeki en tehlikeli ve toksik 
maddelerden biride kadmiyumdur. Piller çöpe 
atıldığı zaman depo  sahasında bozularak 
kadmiyum ve bileşikleri serbest hale geçerek suya 
karışır. Kadmiyumlu sızıntı suyu, içme suyunu ve 
toprağı kirleterek besin zinciri ve içme suyu yolu 
ile insan vücuduna girer.

� Kadmiyumun vücuttaki yarılanma ömrü 10-25 yıl 
arasında değişir. Dolayısıyla havada, gıdada ve 
içme suyunda kadmiyum bulundukça, kadmiyumun 
sudaki birikmesi artarak devam eder. 

� Đçme suyu veya gıda zinciri ile kadmiyumun %2’si 
vücutta birikirken, solunum  yolu ile gelen 
kadmiyumun %10-50’si vücutta tutulur.



� Kadmiyum 400 0C’nin üzerinde aerosol 
halinde atmosfere geçer. Dünya Sağlık 
Teşkilatına göre içme suyunda 
kadmiyumun 0.005 mg/lt ‘den fazla 
olması istenmez.

� Evsel çöpteki kadmiyumun %50’si 
pillerdeki kadmiyumdan ileri gelmektedir.

� Tüm pillerdeki Kadmiyum miktarı eser 
miktarda olsa dahi miktarı pil üzerine 
yazılmalı



Kurşun (Pb)
Kurşun vücuda solunum, içme suyu ve gıda 

zinciri yolu ile girer. Vücuda giren kurşun ciğerlere 
kadar ulaşır ve ciğerlerde yavaş yavaş absorbe 
edilerek kana karışır. Kurşun kan yolu ile önce 
karaciğer, böbrek, beyin ve kas gibi yumuşak 
dokularda 35-40 gün bekledikten sonra kurşun 
metabolitleri yardımı ile kemik ve diş gibi sert 
dokulara taşınır. Yarılanma süresi 20 yıldır.

� Kurşun; işitme bozukluğuna, sinir iletim 
sisteminde ve hemoglobin bileşiminde düşmeye, 
kansızlığa, mide ağrısına, böbrek ve beyin 
iltihaplanmasına, kısırlığa, kansere ve ölüme neden 
olmaktadır.

� 0-6 yaş grubu çocuklar kurşun kirliliğine karşı
yetişkinlere göre en az 4 kat daha fazla 
etkilenirler.



� Tüm pillerdeki kurşun miktarı eser 
miktarda olsa dahi miktarı pil üzerine 
yazılmalıdır.

� Dünya Sağlık Teşkilatına göre içme 
suyunda kurşunun 0.05 mg/lt’den fazla 
olması istenmez.



� ĐDEAL BĐR PĐLDE ARANAN  
ÖZELLĐKLER

� 1. Yüksek enerji yoğunluğu olmalıdır. 
2. Taşınabilir ve çevre şartlarına 
dayanıklı olmalıdır. 
3. Uzun ömürlü olmalıdır. 
4. Emniyetli olmalıdır. 
5. Uygulama yeri için esneklik 
sağlamalıdır. 
6. Şarj edilebilir olmalıdır.



PĐL KULLANIRKEN NELERE DĐKKAT ETMELĐYĐZ!
Ne Yapılmamalı
� 1.Piller hiçbir şekilde ısıtılmamalı, ateşe atılmamalı ve devamlı

güneş ışığı alan yerlerde tutulmamalıdır.
� 2.Piller sökülmemeli, içleri açılmağa çalışılmamalı, delinmemeli ve 

ezilmemelidir.
� 3.Piller küçük çocukların oynayabileceği şekilde ortalıkta 

bırakılmamalıdır. Düğme tipi pillerin küçük çocuklar tarafından 
kolaylıkla yutulabileceği unutulmamalıdır.

� 4.Pillerin artı ve eksi uçları herhangi bir metal iletkenle 
birleştirilip, kısa devreler yaratılmamalıdır.

� 5.Şarj edilmeyen piller ve özellikle lityum türleri kesinlikle şarj 
işlemine tabi tutulmamalıdır.

� Aksi takdirde aşırı ısınma, şişme, gaz çıkışı, alevlenme ve hatta 
patlama görülebilir.



Ne Yapılmalı
� 1.Cihazınızda hangi tip pillerin kullanılacağı, kullanım esnasında 

cihazın çekeceği akımın şiddetine, kullanım süresine ve kullanım 
sıklığına bağlıdır. Buna göre şarjlı veya şarjsız pillerin yapılabilir. 
Örneğin yüksek akım çeken ve uzun sürelerle kullanım gerektiren 
cihazlarda şarjlı piller çok daha ekonomik olacaktır. Buna karşılık 
orta ve zayıf şiddette akım gerektiren ve kullanımı süreklilik arz 
etmeyen sistemler için şarjsız piller kullanılabilir. Ayrıca çevre 
şartları (sıcaklık, rutubet vb.) ve satış fiyatı pillerin tercihi 
sırasında önemli bir etkendir.

� 2.Uzun sürelerle kullanılmayacak piller cihazlarından çıkartılmalı, 
artı ve eksi uçları kuru bir bezle silinmeli ve kısa devre 
yaratmayacak bir şekilde naylon bir torbada muhafaza 
edilmelidir.

� 3.Yeni satın alınmış piller kullanım aşamasına kadar orijinal 
ambalajlarında tutulmalıdır.

� 4.Piller buzdolabında saklanabilir. Ancak buzluk veya derin 
dondurucu kısmında muhafaza edilmemelidir.



� 6.Farklı gerilimlere sahip, farklı yapılardaki piller ve 
şarjlı/şarjsız piller aynı cihaz içersinde 
kullanılmamalıdır.

� 7.Pille çalışan cihazlar kalorifer, soba, ocak vs. gibi ısı
kaynaklarından uzakta tutulmalı ve nakil vasıtalarının 
torpido gözünde veya direk güneş ışığı alabilen 
konsolları üzerinde uzun sürelerle bırakılmamalıdır.

� 8.Piller su, deniz suyu veya diğer oksitleme özelliğine 
sahip maddelerle temas ettirilmemelidir.

� 9.Pillerin seri veya paralel bağlantıları uzman kişilerce 
yapılmalı, lityum esaslı pillerde bu tür bağlantılardan 
kaçınılmalı ve nikel-kadmiyum / nikel-metalhidrit 
pilleri, özel koruma devreleri olmadan paralel 
bağlanılmamalıdır.



ATIK PĐLLER
Hayatımızı

kolaylaştıran her 
teknolojik üründe 
görülebildiği gibi piller 
de bilhassa bilinçsiz 
kullanılması ve 
atıklarının gereği 
şekilde kontrol 
edilmemesi sonucunda 
çevreye oldukça 
önemli zararlar 
verebilmektedir.
Günümüzde çeşitli kuruluşlar tarafından bu 

zararların minumuma indirilmesi için çalışılmaktadır. 
Bunun için pilin içinde bulunan zararlı kimyasal 
element ve bileşiklerin yeni teknolojiler geliştirilerek 
azaltılmasına hatta bulundurulmamasına 
uğraşılmaktadır.



Son yıllarda pil kullanımındaki artış insan ve 
çevre sağlığı açısından tehlike 
yaratmaktadır. Bu tehlikeyi azaltmak için 
atık pillerin ayrı toplanması, taşınması ve 
geri kazanılması esas olup, pillerdeki zararlı
metallerin azaltılması da gerekmektedir. 
Bu amaçla Atık Pil ve Akümülatörlerin 
Kontrolü Yönetmeliği, pillerdeki zararlı
maddelerin (cıva, kadmiyum ve kurşun) 
miktarlarına yasaklama ve kısıtlamalar 
getirmekte, atık pil ve akümülatörlerin evsel 
atıklardan ayrı toplanması için, “üretici 
sorumluluğu” ilkesi kapsamında pil 
üreticileri ve ithalatçılarına belirlenen kota
oranlarında atık pilleri toplama yükümlülüğü
vermektedir. 



KURU PĐLLERĐN GERĐ KAZANILMASI
Tüketiciler pillerin tipine, üreticiye ve pazarlamacıya 
bakmaksızın tüm pillerini geri toplamak ve geri 
dönüşüm kutusuna atmak zorundadır. Özellikle cıva 
oksit, gümüş oksit, nikel-kadmiyum veya sızdırmaz 
kurşun-asit bataryalar çöpe kesinlikle atılmamalıdır. 
Bu piller özellikle sağlık merkezlerinde, endüstride, 
ticarette ve resmi merkezlerde kullanılmaktadır. 
Çöpe atılan pillerdeki ağır metaller zamanla 
bozunarak serbest hale geçer, sızıntı suyu ile 
birlikte yer altı sularının, toprağın ve yüzeysel 
suların kirlenmesine neden olur. Kirlenen yer altı
sularını arıtmak çok pahalıdır .







ATIK PĐL GERĐ ÇEVRĐM YÖNTEMLERĐ

Ayırma Metodu
Ayırma işlemi 

günümüze kadar 
uygulanabilen tek yöntem 
olmuştur. Bu metod, 
hidrometalürji ve 
pirometalurji yöntemleri 
veya bunların birleşiminden 
faydalanılarak pillerin geri 
çevriminin yapılabilmesini 
sağlanmaktadır. Bu 
işlemleri uygulayan tesisler 
aslında sadece pil 
arıtımıyla uğraşan küçük 
ölçekli metal yan sanayi 
işletmeleridir. Bunun 
nedeni ise bu metodun 
yatırım, işletme ve enerji 
maliyetinin çok yüksek 
olmasıdır.



Metal Sanayi Metodu
Cıvasız pillerin 

kullanılmaya 
başlanması metal 
sanayi kuruluşlarına pil 
geri çevrim uygulaması
için yeni fırsatlar 
sağlamaktadır. Ancak, 
etkili bir geri çevrim 
uygulaması
yapılabilmesi civa, 
kadmiyum, kurşun 
içeren pillerin, bu 
metalleri içermeyen 
%90 çoğunluktan ayrı
toplanmasını gerekli 
kılmaktadır.



� Piller veya ayrıştırılmış
bileşenleri metal yan 
sanayi tesislerinde 
kullanılabilmektedir. Bu 
işletmelerde pil 
bileşenlerinin fiziksel yolla 
ayrı ayrı maddelere 
ayrılması basit bir teknik 
uygulama ile 
yapılabilmektedir. Yeni 
uygulanmaya başlanılan bu 
yöntemle düşük yatırım ve 
işletme maliyetleri 
sağlanarak en az atığın 
çevreye bırakılması
sağlanmaya çalışılmaktadır.



ATIK PĐLLERĐ NE YAPMALI / NE 
YAPMAMALIYIZ!

Ne Yapılmamalı
� 1.Ev veya iş yerlerinde kullanılmış (atık) piller evsel 

çöplerle kesinlikle karıştırılmamalı ve rasgele 
sokaklara atılmamalıdır.

� 2.Atık piller toprağa gömülmemelidir.
� 3.Atık piller denize, akarsulara, göllere veya 

kanalizasyona atılmamalıdır.
� 4.Atık piller ateşte yakılmamalıdır.
� 5.Atık nikel-kadmiyum pillerinin insan sağlığına 

oldukça zararlı kadmiyum maddesi içerdiği 
unutulmamalıdır.



Ne Yapılmalı
� 1.Atık haldeki piller ayrı bir yerde (naylon torba, 

kutu, kavanoz, vs.) biriktirilmelidir.
� 2.Evinizde veya işyerinizde atık haldeki piller uzun 

sürelerle muhafaza edilmemelidir.
� 3.Atık piller bulunduğunuz yere en yakın mahaldeki 

atık pil toplama kutusuna atılmalı veya satın 
alındığı yere götürülmelidir.

� 4.Atık pillerin bünyelerindeki bazı metallerin geri 
kazanılabileceği unutulmamalıdır



� 5.Atık pillerin toplanması için düzenlenecek 
kampanyalara gönüllü olarak katılmağa çalışınız.

� 6.Atık pil toplama noktalarının nerelerde olduğunu 
araştırınız.

� 7.Çevrenizde pil kullananları yukarıda anlatıldığı
şekilde davranmaya davet ediniz ve onlara örnek 
olunuz.

� 8.Son olarak, çevreye dost olan pillerin 1865 
yılından beri insanlığın hizmetinde olduğunu, 
çevrenin pek sevmediği cıva ve kadmiyum 
elementlerini içeren pillerdeki sağlığa zararlı
maddelerin azaltıldığını ve bu türdeki pil atıkları
için yüksek toplama hedeflerinin konulduğunu 
lütfen not ediniz.





ATIK PİL YÖNETİMİ ATIK AKÜ YÖNETİMİ

Atık Pil Sistemi İçin 
Tıklayınız.

Atık Akü Sistemi İçin 
Tıklayınız.

Pil toplama noktalarını
görmek için tıklayınız

Akü toplama noktalarını
görmek için tıklayınız

Bu uygulama doğanlı tarafından geliştirilmiştir.



Atık Akümülatör Takip Programı için 

Tıklayınız...



















SONUÇ

Son yıllarda artan pil kullanımı insan 
sağlığı ve çevre için potansiyel tehlike 
oluşturmaktadır. Dolayısıyla kullanılmış
pillerin tehlike oluşturmaması için ayrı
toplanması, taşınması ve geri kazanılması
gerekmektedir.

Ayrıca pillerdeki tehlikeli ve zararlı
metallerin azaltılması da önemli bir 
konudur. 



� Pil kullanan herkes pillerin çevreye 
zarar vermeden uygun şekilde geri 
kazanılmasından sorumludur. Atık piller 
emniyetli şekilde kullanılmalı, 
paketlenmeli, depolanmalı, toplanmalı, 
taşınmalı ve ortadan kaldırılmalıdır. 

� Geçen seneye oranla her türlü atık 
yönetiminde alınan kararların yürürlüğe 
geçirilmesi ülkemiz açısından sevindirici 
bir gelişmedir.





Hazırlayanlar:

Zerin ETKĐNTUĞRUL

Fulya GÖKER                                                             

Meltem   ÇOBAN     

Suat KARA


