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AÇIKLAMALAR 

 
KOD 850CK0100 

ALAN  Aile ve Tüketici Hizmetleri 

DAL/MESLEK Çevre Hizmetleri 

MODÜLÜN ADI  Atık Piller/Aküler 

MODÜLÜN TANIMI  
Atık piller ve akülerin bertaraf sürecini yürütme 

aşamalarının anlatıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOŞUL Katı Atıklar modülünü başarmış olmak  

YETERLİK Atık piller ve akülerin bertaraf sürecini yürütmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Atık piller ve akülerin bertaraf süreci işlemlerini mevzuata 

ve tekniğine uygun yürütebileceksiniz. 

Amaçlar  

1. Atık pilleri mevzuata ve tekniğine uygun 

toplayabileceksiniz. 

2. Atık aküleri mevzuata ve tekniğine uygun 
toplayabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Belediyelerin çevre ile ilgili birimleri, kamu kurum 

ve kuruluşları, özel kuruluşlar  

Donanım: Kaynak kitaplar, bilgisayar,  projeksiyon,  

dergiler, afiş, broşür, fotoğraflar, uyarıcı pano,  

 DVD, CD, VCD, TV 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma vb.) kullanarak modül 

uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Gelişen bilim ve teknoloji, her geçen gün hayatımıza yeni ürünler sunarak yaşam 

kalitemizi yükseltmektedir. Cep telefonundan saate, oyuncaklardan kumanda aletlerine, diz 

üstü bilgisayarlardan otomobile kadar birçok cihaz pil ile çalıştırılmaktadır. Aküler de piller 

gibi pek çok alet ve makineyi çalıştırarak hayatımıza kolaylık sağlamaktadır. 

 

Kullanım yönünden çok fayda sağlayan pil ve aküler, içerdikleri kimyasal maddeler 

nedeniyle gelişigüzel çöpe veya çevreye atılmamalıdır. Atılması hâlinde hava, su ve toprak 

kirliliğine, ekolojik dengenin bozulmasına ve çeşitli hastalıklara yol açabilmektedir. Atık pil 

ve aküler, uygun koşullarda toplandığı zaman geri kazanımı mümkündür. Yeniden işlenerek 

içerdikleri pek çok madde, yeni ürünlerin ham maddesi olarak kullanılmaktadır. 

 

Bu modül ile pil ve akülerin özellikleri, kullanılarak atık hâline gelmiş pil ve akülerin 

uygun koşullarda toplanması, taşınması, depolanması ve bertaraf süreci hakkında bilgi sahibi 

olacaksınız.  

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

 

Atık pilleri mevzuata ve tekniğine uygun toplayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Pil çeşitleri ve kullanım alanları konusunda bir araştırma yapınız. 

 Araştırma sonuçlarını bir rapor hazırlayarak arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. ATIK PİLLER 
 

Atık piller, yeniden kullanılabilecek durumda olmayan, evsel atıklardan ayrı olarak 

toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi (olumsuz çevresel etkilerinin giderilmesi) gereken 

kullanılmış pillerdir. 

 

Piller hayatımızı kolaylaştırmakla birlikte bilinçsiz kullanım ve atıkların gerektiği 

şekilde kontrol edilmemesi sonucunda çevreye önemli zarar verebilmektedir. Kullanılmış 

piller, gelişi güzel çevreye veya çöpe atıldığında zamanla ayrışır ve içindeki ağır metaller,  

sızıntı suyu ile birlikte yeraltı sularının, toprağın ve yüzeysel suların kirlenmesine neden 

olur. Bu olay toprak kirliliğine neden olmasının yanı sıra göller, akarsular, nehirler, yeraltı 

suları gibi içme suyu kaynaklarını da kirleterek çevre ve insan sağlığı için tehdit 

oluşturmaktadır.  

 

 

Resim 1.1: Bir adet kalem pilin 800.000 l suyu veya 4m
3
 toprağı kullanılmaz hâle 

getirmesi 

 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 
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Toprağa veya suya karışan pillerin içindeki ağır metaller ve kimyasal maddeler, besin 

zinciri yoluyla vücudumuza girer ve birikir. Bu maddeler kan ve kan yapıcı organlara, 

böbreklere, bağışıklık ve sinir sistemlerine zarar verir. Ayrıca akciğer kanserine, göz 

hastalıklarına ve deride renk değişikliklerine neden olur. 

 

1.1. Piller  
 

Piller, günlük yaşamımızı kolaylaştıran, taşınabilir bir enerji kaynağıdır. Teknolojik 

cihazların gelişimi ve çeşitliliği, pillerin kullanım alanını sürekli genişletmektedir. 

 

1.1.1. Tanımı 
 

Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürerek bünyesinde depolayan cihazlara pil 

denir. 

 

Günümüzde piller evlerde, işyerlerinde, ulaşımda, sanayide elektronik cihazlarda, 

saatlerde, kameralarda, hesap makinelerinde, işitme aletlerinde, kablosuz telefonlarda, 

oyuncaklarda ve daha birçok alanda kullanılmaktadır. 

 

 

Resim 1.2: Günlük yaşamımızı kolaylaştıran taşınabilir enerji kaynağı piller 

 

1.1.2. Özellikleri  
 

Piller, negatif elektrot (anot) ve pozitif elektrot (katot) ile iki elektrot arasında 

kimyasal reaksiyon sağlayan elektrolitten oluşur. 

 

 Genellikle pillerin içinde elektrik olduğu düşünülür. Hâlbuki pillerin içinde elektrik 

değil, sadece şartlara uygun hâle gelince elektrik üretebilen kimyasal maddeler vardır. Bu 

kimyasal maddeler normal şartlarda birbirinden ve pilin gövdesinden izole edilmiştir. Pilin 
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artı ve eksi uçları birbirine bağlandığında kimyasal maddeler birbiriyle reaksiyona girerek 

elektrik üretmeye başlar. Bu reaksiyon sonucu oluşan elektrik enerjisi çeşitli aletlerde 

kullanılır. Her bir hücre genel olarak 1,5 volttur. Hücreler birbirine seri bağlanarak daha 

yüksek voltaj üretebilir. Örneğin 9 volt pil, 6 adet 1,5 volt hücrenin seri hâlde bağlanması 

sonucu elde edilir. Elektrokimyasal sisteme bağlı olarak hücre voltajı 1,2 volt ile 4 volt 

arasında değişir. 

  

 

Şekil 1.1: Pilin kesiti 

 

Piyasada farklı özelliklere sahip piller bulunmaktadır. Piller, ıslak veya kuru olarak 

ikiye ayrılır. Islak hücreli pillerde elektrolit sıvıdır. Kuru hücreli pillerde elektrolit, pasta 

veya jel hâlinde bulunur. 

 

Kurşun-asit piller (aküler), ıslak piller olarak bilinir. Sembolü Pb’dir. 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. Örneğin bir otomobilin kurşun-

asit aküsü, ortalama 8 kg kurşun 0.454 kg sülfürik asit içerir. 

 

Kuru piller kadmiyum, cıva, nikel, gümüş, kurşun, lityum ve çinko gibi çeşitli 

metalleri içeren, potansiyel tehlike arz eden elektroliz hücrelerden oluşur. Piller ayrıca pil 

içindeki kimyasal reaksiyonları kontrol etmek için başka kimyasal maddeler de içerir. 

Örneğin cıva maddesi, korozyonu (aşınma) ve pilin kendiliğinden boşalmasını önler. Diğer 

pil bileşikleri grafit, pirinç, plastik, kâğıt, karton ve çeliktir.  
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Kuru Hücreli 

Primer Piller 

 

Şekli ve Boyutlar 

Tipik 

Voltajı 

(Volt) 

 

Kullanım Alanları 

 

Islak Hücreli 

Piller 

Kurşun-Asit 

(Akü) 

 

 

 

Dikdörtgen 

  

 

 

Taşıtlar, motorsikletler, botlar 

Karbon-Çinko 

  

Silindir, dikdörtgen, 9-

V, D, C, AA, AAA 

1,5, 9 Flaş lambaları, radyolar, oyuncaklar, saatler, 

tıraş makineleri  

Alkali  

 

Silindir, dikdörtgen     

Yassı, Düğme, 9-V, D, 

C, AA, AAA 

 

1,5, 9 

Radyolar, oyuncaklar, kasetçalarlar, hesap 

makineleri, kameralar  

Cıva oksit  Düğme, silindir, D, C, 

AA, AAA 

 

 İşitme aletleri, saatler, kameralar, hesap 

makineleri, kalpleri düzenleyen aletler  

Gümüş oksit  Düğme 1,55 Hesap makineleri, kameralar, bilgisayarlar, 

saatler, işitme cihazları 

Çinko Hava  Düğme 1,4 İşitme cihazları, paket hoparlör aletleri 

 

Lityum  Düğme, dikdörtgen,         

3V, 6V, 9-V, C, AA, 

madeni para ve düğme 

3 Paket hesap makineleri, saatler ve 

fotoğrafçılık cihazları, taşınabilir CD 

çalarlar, duman alarm sistemleri         

Kuru Hücreli 

Sekonder 

Piller 

 

Şekli ve Boyutlar 

Tipik 

Voltajı 

(Volt) 

 

Kullanım Alanları 

 

Nikel – 

Kadmiyum  

 

Silindir, düğme, 9-V, D, 

C, AA, AAA 

 

1,2 

Güç aletleri, vakumlu temizleme aletleri, 

taşınabilir telefonlar, oyuncaklar, dizüstü 

bilgisayarlar, tıraş makineleri, fotoğraf 

makineleri 

Nikel Metal 

Hidrid 

Silindir, düğme  1,2 Mobil telefonlar, dizüstü bilgisayarlar  

Lityum İyonu Düğme, dikdörtgen, 

yassı 

4 Mobil telefonlar, dizüstü bilgisayarlar  

Tablo 1.1: Evsel katı atıklarda bulunan pillerin tipleri ve kullanım alanları 

 

Piller tekrar şarj edilip edilmemelerine göre primer piller ve sekonder piller olmak 

üzere ikiye ayrılır. Primer pillerde reaksiyon hücre içinde gerçekleşir ve reaksiyon geri 

döndürülemeyen (tersinmez)dir. Primer piller şarj edilemez.  Sekonder pillerde kimyasal 

reaksiyonlar geri döndürülebilir (tersinir)dir. Dıştan bir enerji ile reaksiyon başa döndürülür. 

Güç, sekonder kaynaktan pile yüklenebilir.  
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Resim 1.3: “Şarj edilebilir” anlamına gelen rechargeable ifadesi 

 

Düğme pil ise işitme cihazları, saatler ve benzeri taşınabilir aletlerde kullanılan, çapı 

yüksekliğinden fazla olan yuvarlak pillerdir. 

 

Taşınabilir pil, bir yerden başka bir yere rahatlıkla götürülebilen, ağırlık ve hacimce 

büyük olmayan pillerdir. Ağırlık sınırı azami 3 kg’dır. 

  

Taşınabilir primer pilleri ölçülerine göre de sınıflandırmak mümkündür. Buna göre; 

 

 AAA: İnce kalem pil, 

 AA: Kalem pil,  

 C: Orta boy pil,  

 D: Büyük boy pil,  

 9 V: Prizmatik pildir. 

1.2. Atık Pillerin Toplanması ve Taşınması 
 

Atık pillerin çevreye zarar vermeden düzenli bir şekilde evsel katı atıklardan ayrı 

olarak toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanılması veya bertaraf edilmesine ilişkin 

faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla pil ithalatçıları tarafından Taşınabilir Pil Üreticileri ve 

İthalatçıları Derneği (TAP) kurulmuştur. 

 

http://www.tap.org.tr/
http://www.tap.org.tr/
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Resim 1.4: Tükenen pillerin çevreye veya çöpe atılmaması 

 

Ömürleri tükendikten sonra bir “atık” hâline gelen pillerin diğer evsel atıklardan ayrı 

olarak naylon torba, karton kutu ya da kavanozlarda biriktirilerek süpermarketlerde, 

okullarda, muhtarlıklarda, belediyelerin belirlediği toplama merkezlerinde ve eczanelerde 

bulunan atık pil kutularına atılması gerekmektedir. Biriktirilen bu atık piller geçici depolama 

alanlarında depolandıktan sonra Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) 

tarafından toplanmaktadır.  

 

 

Resim 1.5: Sadece yetkili kuruluşlarca toplanması gereken atık piller 

 

Atık pil taşıyacak araç ve firmalar için lisans alma zorunluluğu bulunmamaktadır. 

Ancak atık pillerin kapalı kasalı kamyonetlere yerleştirilmiş asgari 210 litrelik yüksek 

yoğunluklu, dayanıklı plastik (HDPE) fıçılarda taşınması zorunludur. 

 

Atık pil taşıyacak araçların renginin kırmızı olması, araçların üzerinde atık pillerin 

toplandığına dair 20 metre uzaklıktan görülebilecek şekilde bu Yönetmeliğin 1 Nu.lı ekinde 

yer alan amblemin bulunması, ayrıca araç kasalarının her iki yüzüne de “Atık Pil Taşıma 

Aracı” yazılması zorunludur. 

 

http://www.cevreonline.com/atik2/formlar/1pil%20ek1.rar
http://www.cevreonline.com/atik2/formlar/1pil%20ek1.rar
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Şekil 1.2: Atık pil taşıma arcında olması gereken sembol  

 

 

Resim 1.6: Atık pil toplama aracı 

 

1.3. Geçici Depolanması 
 

Atık pillerin geçici depolanmasında iç ve dış yüzeyleri aşınmaya (korozyon) dayanıklı 

konteynerler kullanılması, bu konteynerlerin kolay taşınabilir ve hacmi asgari 4 m
3
 veya 

daha fazla olması, sızdırmazlık özelliği taşıması gereken konteynerlerin kırmızı renge 

boyanarak her iki yüzeyine “Atık Pil Geçici Deposu” ibaresi yazılması zorunludur. 

Konteynerlerin nakliye kolaylığı olan yerlerde zemini beton ve üstü kapalı alanlarda 

bulundurulması gerekli olup bu alanlarda yangına karşı her türlü tedbir alınması zorunludur.  
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1.4. Bertaraf Süreci 
 

Geçici depolama alanlarında toplanan piller Kocaeli ve Ankara’daki ayırma tesislerine 

götürülerek kimyasal yapılarına göre sınıflandırılarak geri dönüştürülebilenler yeniden 

işlemlerden geçirilerek çatal, bıçak, saat, cep telefonu kalem vb. birçok ürünün ham maddesi 

olarak kullanılır. 

 

Geri dönüşümü mümkün olmayan atık piller düzenli depolama alanlarında, bu işlem 

için ayrılmış bölgelerde beton havuzlar içerisinde üzeri kapatılarak bertaraf edilir.  

 

Atık piller toplandıktan sonra toprak altına inşa edilmiş, geçirimsizlik koşulları 

sağlanmış, nemden arıtılmış ve meteorolojik şartlardan korunmuş; kapalı, sızdırmaz ve su 

geçirmez özellikli depolama alanlarına gömülür ve geri kazanımı yapılır veya ihracat yoluyla 

muhtemel olumsuz çevresel etkileri giderilir.  

 

 

Resim 1.7: Atık pil toplama deposu 

 

1.5. Atık Pillerin Toplanması ile İlgili Yükümlülükleri Olan Kurum 

ve Kuruluşlar 
 

 T.C. Çevre ve Orman Bakanlığının yükümlülükleri 

 Atık pil ve akümülatörlerin çevreyle uyumlu bir şekilde yönetimini 

sağlayacak politikaları saptamak, bu yönetmeliğin uygulanmasına yönelik 

iş birliği ve koordinasyonu sağlamak 

 Atık pil ve akümülatör geri kazanım tesislerine ön lisans ve lisans vermek 

 Atık pil depolarının projelerine onay vermek 
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 Atık pil ve akümülatörlerin toplanarak geri kazanımları için uygulanacak 

olan ve bu Yönetmeliğin 25’inci ve 29’uncu maddelerinde yer alan 

hedeflere ulaşılması için gerekli tedbirleri almak ve uygulanmasını 

sağlamak, kota ve depozito başvurularını değerlendirmek 

 Atık pil ve akümülatörlerin çevreyle uyumlu yönetimine ilişkin en yeni 

sistem ve teknolojilerin uygulanmasında ulusal ve uluslararası 

koordinasyonu sağlamak 

 Atık pillerin ve akümülatörlerin toplanması ve bertarafı için 

düzenlenecek halkın bilinçlendirilmesi çalışmalarına destek sağlamak 

 

 Mülki amirliklerin yükümlülükleri 

 İlde atık pil ve akümülatör yönetimi ile ilgili stratejileri geliştirmek 

ve uygulamak 

 Geri kazanım ve depolama tesislerini tespit etmek 

 Ulusal atık taşıma formlarını değerlendirerek Bakanlığa yıllık rapor 

vermek 

 Atık pil ve akümülatör taşıma işlemi yapan araç ve firmalara lisans 

vermek 

 Geçici depolama alanlarına izin vermek 

 Meydana gelebilecek kaza durumunda acil önlem almak ve gerekli 

koordinasyonu sağlamak 

 Eğitim çalışmalarına katkı sağlamak   

 
 Belediyelerin yükümlülükleri 

 Katı atık depolama alanlarına atık pil ve akümülatörleri kabul 

etmemek  

 Atık pil depolama alanlarının kurulması için katı atık düzenli 

depolama alanlarında ücretsiz olarak yer tahsis etmek 

 Atık pil ve akümülatörleri toplama işlemlerine yardımcı olmak ve 

üretici ile iş birliği yaparak ücretsiz olarak toplamak 

 Halkı bilgilendirmek, eğitim programları düzenlemek 

 Belediye sınırları içinde bulunan atık pil ve akümülatör bertaraf 

tesislerini ve taşıma firmalarını denetlemek 
 

 Pil üreticilerinin yükümlülükleri 

 Ürünlerini Türk Standartlarında (TS EN 61429) belirtilen şekilde 

etiketlemek ve işaretlemek 

 Kota uygulaması müracaat formunu doldurarak her yıl Bakanlığa 

bildirmek 

 Atık pilleri yönetmelikte belirtilen hükümler ile Yönetmeliğin 25’inci 

maddesinde belirtilen hedefler doğrultusunda toplanmasını ve bertarafını 

sağlamak  

 Atık pil ihracatında Bakanlıktan onay almak  



 

 11 

 Zararlı maddeler içeren pilleri üretmemek veya ithal etmemek, ürettikleri 

veya ithal ettikleri pildeki zararlı madde miktarını en az düzeye indirecek 

tedbirler almak  

 Eğitim programları düzenlemek 

 Genel bir toplama ve geri dönüşüm sistemi geliştirerek veya belli bir 

sisteme katılarak atık pillerin toplanmasını ve bertarafını sağlamak  

 Toplama noktalarına konulacak kırmızı renkli, üzerinde “Atık Pil” ve 

“Yalnızca Atık Pil Atınız” ibareleri yer alan toplama kutularını veya 

konteynerlerini ücretsiz olarak temin etmek, dolan kutuların veya 

konteynerlerin toplanmasını sağlayarak atık pilleri depolama alanlarına 

taşımak veya taşıtmak 

 Belediyelerin katı atık düzenli depolama sahalarında atık pil depolama 

alanlarını kurmak, bakım ve onarım giderlerini karşılamak 

 Sabit veya mobil atık pil ayırma tesislerini kurmak 

 

 Pil tüketicilerinin yükümlülükleri 

 Atık pilleri evsel atıklardan ayrı toplamak 

 Atık pilleri, pil ürünlerinin dağıtımını ve satışını yapan işletmeler 

veya belediye tarafından oluşturulan atık pil toplama noktalarına 

teslim etmek 

 Kullanılmış pilleri mutlaka kuru olarak muhafaza etmek 

 

 

 

 



 

 12 

    

Resim 1.8: Atık pillerin evsel atıklardan ayrı toplanması ve sadece uygun şartlarda 

bertaraf edilmesi 

 

 

Resim 1.9: Pillerin geri kazanımı hem tasarruf hem de doğaya yatırım 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Okulunuzda veya çevrenizde “atık pil toplama kampanyası” başlatarak toplamış 

olduğunuz pilleri ilgili kuruluşlara ulaştırınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çevrenizde atık pil toplama faaliyeti ile 

ilgili kuruluşlarla irtibata geçerek atık pil 

kumbarası, broşür vb. temin ediniz. 

 Belediyelerin çevre ile ilgili 

birimlerinden temin edebilirsiniz. 

 TAP ile irtibata geçerek ücretsiz temin 

edebilirsiniz. 

 Öğretmen ve yöneticileriniz ile iş birliği 

yapabilirsiniz. 

 Atık pil kumbaralarını uygun yere 

yerleştiriniz. 

 Okulun işlek noktalarına 

yerleştirebilirsiniz. 

 Kutuların etrafına dikkat çekici afiş ve 

broşürler asabilirsiniz. 

 Atık pil kumbaralarını kontrol ediniz. 

 Belirli aralıklarla kumbaraları kontrol 

ederek toplanan pil miktarını 

belirleyebilirsiniz. 

 Eldiven kullanarak pillerin zararlı 

etkilerinden korunabilirsiniz. 

 Geçici depolama alanı oluşturarak dolan 

kumbaraları boşaltınız. 

 Geçici depolama alanı olarak yangın 

riski olmayan, doğrudan güneş ışığı 

almayan bir yer seçebilirsiniz. 

 Biriken atık pilleri ağzı kapalı dayanıklı 

plastik bidonlarda bekletebilirsiniz.  

 Geçici depolama alanını kontrol ediniz. 

 Belirli aralıklarla kontrol ederek 

depolarda yangın ve diğer tehlikelere 

karşı önlem alabilirsiniz. 

 Toplanan pil miktarını belirleyerek rapor 

ediniz. 

 Pil miktarını adet olarak değil ağırlık 

olarak ölçebilirsiniz. 

 Toplanan pilleri bu alanda 

yetkilendirilmiş kuruluşlara ulaştırınız. 

 İlgili kuruluşlara telefon ederek 

almalarını sağlayabilirsiniz. 

 Faaliyet sonuç raporu hazırlayınız. 

 Kampanyanın başlama ve bitiş 

tarihlerini, toplanan pil miktarını 

belirtebilirsiniz. 

 Kampanya sonuçlarını çevrenize 

duyurabilirsiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürerek bünyesinde depolayan cihazlara 

……………… denir. 

2. Pillerde her bir hücre genel olarak ……… volttur. 

3. Piller, primer (……………………..) ve sekonder (…………………..) olmak üzere 

ikiye ayrılır. 

4. Atık piller ……………………… dan ayrı toplanmalıdır. 

5. Atık pillerin toplanmasında T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yetki verilmiş 

tek kuruluş ………………….. dır. 

6. Piller üzerinde yazan “rechargeable” ifadesi …...…………………… anlamına gelir. 

7. Atık pil taşıma araçlarının rengi ……………… olmalıdır. 

8. Atık pillerin ……………..,……………….. iç ve dış yüzeyleri aşınmaya 

(korozyon) dayanıklı konteynerler kullanılmalıdır. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Toplanmayıp çöpe ve çevreye atılan pillerin verdiği zararlar konusunda bir araştırma 

yaparak uyarıcı pano hazırlayınız. Araştırmalarınızı liste hâline getirerek sonuçlarını 

aşağıdaki değerlendirme ölçütlerine göre değerlendiriniz. 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 

 
Uygulamalı test sonunda aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Atık pillerin çevreye verdiği zararlar konusunda çeşitli 

kaynaklardan araştırma yaptınız mı? 
  

2 Atık pillerin zararları ile ilgili derste öğrendiğiniz bilgileri 

toparladınız mı? 
  

3 Atık pillerle ilgili resim buldunuz mu?   

4 Çalışmalarınızın sonunda bir doküman hazırladınız mı?   

5 Dokümanlarınızı kısa ve anlaşılır bir dille yazdınız mı?   

6 Çalışmalarınıza uygun bir slogan geliştirdiniz mi?   

7 Dokümanlarınız ve resimlerinizi bir araya getirerek uyarıcı 

pano hazırladınız mı? 
  

8 Uyarıcı panonuzun dikkat çekici olmasına özen gösterdiniz 

mi? 
  

9 Uyarıcı panonuzu uygun bir yere yerleştirdiniz mi?   

10 Arkadaşlarınızla çalışmanız hakkında karşılıklı konuştunuz 

mu?   

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

Atık aküleri mevzuata ve tekniğine uygun toplayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Atık akülerin toplanması ve değerlendirilmesi ile ilgili bir araştırma yapınız. 

 Araştırma sonuçlarını bir rapor hazırlayarak arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2. ATIK AKÜ 
 

Atık akümülatör; yeniden kullanılabilecek durumda olmayan, evsel atıklardan ayrı 

olarak toplanması, taşınması, bertaraf edilmesi gereken akümülatörlerdir. 

 

2.1. Akü  
 

Akü, enerjiyi kimyasal konumda depolayan elektrokimyasal bir cihazdır. Akümülatör 

denince akla araçların ilk hareketini sağlayan güç kaynakları gelmektedir. Motorlar, 

elektronik cihazlar, saatler, kameralar, hesap makineleri, işitme aletleri, kablosuz telefonlar, 

oyuncaklar vb. birçok ürünle hayatımızın hemen her alanında; ayrıca savunma sanayi, sağlık, 

iletişim gibi kilit sektörlerin vazgeçilmez unsurları arasında da yer almaktadır. 

 

Bütün aküler yapısal olarak birbirine benzer ve bir grup elektrokimyasal hücreden 

oluşur. Her hücre bir pozitif, bir negatif elektrot ve bir ayıraçtan (seperatörden) oluşur. Akü 

boşalma (deşarj) edilirken iki elektrotun içinde bulunan farklı materyaller arasında 

elektrokimyasal bir değişim meydana gelir. Elektronlar pozitif ve negatif elektrotlar arasında 

hareket ederken bir dış devreyi de faaliyete geçirir. Akülerin faydalı kullanım ömrü 3-4 

yıldır. Akü bileşenleri:  

 

 Plakalar (pozitif ve negatif): Izgara ve aktif maddeden oluşur. Izgara; aktif 

maddeyi tutucu iskelet ve elektrik enerjisini aktaran iletken görevi yapar. 

İletken madde olarak kurşun, nikel ve bakır kullanılır. 

 Seperatör (yalıtkan madde): Elektriksel olarak yalıtkandır. Sadece mikron 

düzeyindeki gözenekli yapısı sayesinde elektrolit içindeki iyon akışına izin 

verir. Yalıtkan madde olarak polietilen (PE), polipropilen (PP), polivinilklorür 

(PVC) ve cam lifi kullanılır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Elektrolit: Aktif madde ile tepkimeye girerek elektrik enerjisi yaratır. Asit veya 

baz nitelikli, sıvı veya jel yapıda olabilir. 

 Akü kutusu: Elektriksel olarak yalıtkan, elektrolitin aşındırıcı ve kimyasal 

davranışlarına karşı hareketsiz (inert), dış etkilere dayanımlı yapıdadır. 

Yapımında plastik kökenli malzemeler kullanılır.  

 

 

Resim 2.1: Enerjiyi kimyasal konumda depolayan bir cihaz olan akü 

 

2.2. Atık Akümülatörleri Ayrıştırma ve Taşıma 
 

Ömürleri tükendikten sonra bir “atık” hâline gelen akümülatörler gelişigüzel bertaraf 

edilmemelidir. Evsel çöplere kesinlikle atılmamalıdır. 

 

Otomotiv tamir bakım merkezlerinde araçların aküleri değiştirildiğinde eskisi bakım 

merkezinde kalmalıdır. Akümülatör ürünlerinin dağıtım ve satışını yapan işletmeler ve araç 

bakım-onarım yerlerini işletenler, tüketiciler tarafından getirilen atık akümülatörleri almak 

zorundadır. Getirilen atık akümülatörlerin yenisinin alınmaması hâlinde depozito bedeli 

tüketiciye ödenmelidir. 

 

Atık akümülatörlerin toplandıkları yerden geçici depolama veya bertaraf tesislerine 

karayolu ile taşınması, valilikten taşıma lisansı almış gerçek ve tüzel kişilerce atık türüne 

göre uygun araçla yapılmalıdır. Atık akümülatörleri taşımak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, 

atık akümülatörleri taşıma lisansı almak zorundadır. Bu amaçla Yönetmeliğin 5 nu.lı ekinde 

belirtilen esaslara göre ilgili valiliğe başvuruda bulunulan aracın veya araçların ait olduğu 

firmaya ve gerekli teknik donanıma sahip araca veya araçlara verilen lisans kara taşımacılığı 

için kullanılır. Alınan lisans üç yıl için geçerlidir ve devredilemez. Bu süre sonunda 

yenilenmesi gerekir. Lisans alan, ancak taşımacılıkta öngörülen standartlara uymayan 

firmaların lisansları valilikçe iptal edilir. 
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Atık pil ve akümülatörlerin taşınması sırasında araçlarda atık taşıma formu 

bulundurulması zorunludur. Araçlarda bulundurulacak atık taşıma formlarıyla ilgili olarak 

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uygulanır. 

 

2.3. Geçici Depo ve Depo Alanlarının Özellikleri 
 

Atık akümülatör geçici depolama alanları, akümülatör üreticileri veya akümülatör 

üreticilerinin yetkilendireceği kişi veya kuruluşlar tarafından kurulabilir. Bu alanlar için ilgili 

valilikten geçici depolama izni alınması zorunludur. Geçici depolama alanlarında atık 

akümülatörler 90 günden fazla tutulamaz. Atık akümülatör geri kazanım ve geçici depolama 

tesislerinde; 

 

 Tesiste giriş bölümü, atık akümülatör kabul ünitesi, atık akümülatör süreç 

(proses) sahası ve diğer çalışma bölümlerinin bulunması, 

 Tesisin atık akümülatör nakliye araçlarının giriş çıkışına uygun olması, 

 Tesisin çevresinin koruma altına alınması, giriş ve çıkışın denetlendiği bir çit 

veya duvar olması, alana personelden başkasının izinsiz girmesinin 

yasaklanması, 

 Tesis alanının atık akümülatörle temasta olan kısımlarında zemin 

geçirimsizliğinin sağlanması, bu amaçla kalınlığı en az 25 cm olan betonarme 

veya asfalt zeminin yapılması ve duvarların aside karşı dayanıklı malzeme ile 

kaplanması, 

 Çalışma alanlarında oluşan gürültünün 11.12.1986 tarihli ve 19308 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan Gürültü ve Kontrol Yönetmeliği ölçütleri doğrultusunda 

en son tekniklerle mümkün olduğunca azaltılması, vibrasyona ve çevre 

kirliliğine neden olacak noktalarda gerekli tedbirlerin alınması zorunludur. 

 

Geri kazanım için bekletilen atık akümülatörlerin konulacağı geçici depolar aşağıdaki 

özellikler dikkate alınarak oluşturulmalıdır; 

 

 Sızdırma ve akıntı yapmayan atık akümülatörlerin en fazla beş adedinin üst üste 

konulması, sızdıran akümülatörlerin sızdırmaz dayanıklı plastik (polipropilen) 

kaplarda muhafaza edilmesi, 

 Atık akümülatörlerin içinde bulunan asitler için asit etkisizleştirme ünitesi veya 

gerekli arıtma ünitelerinin bulunması, 

 Atık kabul alanı ve işletme alanının yağmura karşı korunması, 

 Tesis içinde meydana gelebilecek döküntü ve sızıntıları önlemek amacıyla 

gerekli tertibat ve emici malzemelerin bulundurulması ve bu malzemelerin tesis 

içinde kolay şekilde kullanılabilmesini sağlayacak uygun noktalarda 

depolanması  zorunludur. 
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Resim 2.2: Atık akümülatörlerin doğru ve yanlış depolanma örnekleri 

 

2.4. Atık Akü Taşıma Araçlarının Özellikleri 
 

Atık akümülatör taşıyacak araçların renginin kırmızı olması, araçların üzerinde atık 

akümülatörlerin toplandığına dair 20 metre uzaktan görülebilecek şekilde Yönetmeliğin 1 

Nu.lı ekinde yer alan amblemin bulunması, ayrıca araç kasalarının her iki yüzüne de “Atık 

Akümülatör Taşıma Aracı” yazılması zorunludur.  

 

 

Şekil 2.1: Atık pil ve akü taşıma amblemi 
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Resim 2.3: Atık akümülatör taşıma aracı 

Atık pil ve akümülatörlerin taşınması sırasında araçlarda ulusal atık taşıma formu 

bulundurulması zorunludur.  Yönetmeliğin 17. maddesine göre de atık akümülatör 

taşıyıcılarının lisans alma zorunluluğu bulunmaktadır. 

 

2.5. Atık Pil ve Akülerle İlgili Mevzuat 
 

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinin amacı, pil ve akümülatörlerin 

üretiminden başlayarak nihai bertarafına kadar; 

 

 Çevresel açıdan belirli ölçüt, temel koşul ve özelliklere sahip pil ve 

akümülatörlerin üretiminin sağlanması, 

 İnsan sağlığına ve çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak 

alıcı ortama verilmesinin önlenmesi, 

 Etiketleme ve işaretleme ile pil ve akümülatör ürünlerinin kalite kontrolü, 

ithalatının kontrolü ve içerdiği zararlı madde miktarının kontrolünün 

sağlanması, 

 İthalat, ihracat ve transit geçişlerine ilişkin esasların belirlenmesi, 

 Yönetiminde gerekli teknik ve idari standartların sağlanması, 

 Zararlı madde içeren pil ve akümülatörlerin üretilmesinin, ihracatının, 

ithalatının ve satışının önlenmesi, 

 Atık pil ve akümülatörlerin geri kazanım veya nihai bertarafı için toplama 

sisteminin kurulması ve yönetim planının oluşturulmasına yönelik prensip, 

politika ve programların belirlenmesi için hukuki ve teknik esasları 

düzenlemektir. 

 

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinin kapsamı; pil ve akümülatör 

ürünlerinin etiketlenmesi ve işaretlenmesi, üretilmesinde zararlı madde miktarının 

azaltılmasını düzenler. Kullanıldıktan sonra atıklarının evsel ve diğer atıklardan ayrı olarak 
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toplanması, taşınması, bertarafı ile ithalat, transit geçiş ve ihracatına ilişkin yasak, sınırlama 

ve yükümlülükleri, alınacak önlemleri, yapılacak denetimleri, tabi olunacak sorumlulukları 

düzenler. 

 

Endüstriyel kullanım amacına bağlı olarak kalıcı olarak yerleştirilmiş pillerin 

bulunduğu aletler, bilimsel ve mesleki alanda kullanılan, hayati öneme haiz tıbbi aygıtlara 

yerleştirilmiş piller, kalp pilleri, sadece uzman kişiler tarafından uzaklaştırılması gereken, 

kesintisiz olarak sürekli çalışması gereken aletler içindeki pil veya akümülatörler bu 

Yönetmelik kapsamı dışındadır. 

 

Pil veya akümülatör üretim ve bertaraf tesislerinden kaynaklanan üretim atıklarının 

yönetimi de bu Yönetmelik kapsamı dışındadır. Söz konusu atıklar sahip oldukları 

özelliklere göre Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği veya Katı Atıkların Kontrolü 

Yönetmeliği hükümlerine tabidir. 

 

 

Resim 2.4: Atık akülerin geri kazanımının çevreyi korumak için önemi 

 

2.6. Yükümlülükleri Olan Kurum ve Kuruluşlar 
 

 Akümülatör üreticilerinin yükümlülükleri  

 Akümülatör ürünlerini yönetmelikte belirtilen şekilde etiketlemek ve 

işaretlemek 

 Yönetmeliğin 3 nu.lı ekinde yer alan depozito uygulaması müracaat 

formunu doldurarak her yıl Bakanlığa başvurmak 

 Atık akümülatörlerin Yönetmeliğin 29’uncu maddesinde belirtilen 

hedefler doğrultusunda toplanmasını, geri kazanımını ve bertarafını 

sağlamak veya sağlatmak 

 Atık akümülatör ihracatında Bakanlıktan onay almak 

 Ürettikleri veya ithal ettikleri akümülatörlerde zararlı madde miktarını en 

aza indirecek tedbirleri almak 
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 Atık akümülatör atıklarının zararları ve toplanmaları konusunda 

tüketicilerin katılım ve katkılarını sağlamak amacıyla eğitimlerini, 

bilgilendirilmelerini sağlamak 

 Atık akümülatör taşımacılığında Yönetmeliğin 15’inci, 16’ıncı ve 17’inci 

maddelerinde belirtilen hükümlere uymak 

 Genel bir toplama ve geri dönüşüm sistemi geliştirerek veya belli bir 

sisteme katılarak atık akümülatörlerin toplanmasını, geri kazanımını veya 

bertarafını sağlamak 

 

 Akümülatör ürünlerinin dağıtımını ve satışını yapan işletmelerin ve araç 

bakım-onarım yerlerinin yükümlülükleri 

 Tüketiciler tarafından getirilen atık akümülatörleri almak 

 Akümülatör üreticilerinin kuracakları sisteme katılmak ve getirilen atık 

akümülatörlerin yenisinin alınmaması hâlinde depozito bedelini 

tüketiciye ödemek 

 Tüketicilerin getirdiği atık akümülatörlerin, üreticinin öngördüğü şekilde 

üreticiye veya üreticinin yetkilendirdiği bir kuruluşa dönmesini sağlamak 

 İş yerlerinde tüketicilerin kolayca görebilecekleri yerlerde (Ek–4 A) da 

yer alan uyarı ve bilgiler ile depozito uygulaması, atıkların toplama şekli 

ve yerleri hakkındaki bilgileri sunmak 

 Atık akümülatörler için geçici depolama alanı oluşturmak, bu alanda 

doksan günden fazla tutmamak 

 Depolama zemininin sızdırmazlığı için depolama yerinin zeminini beton 

veya asfalttan oluşturarak aside karşı dayanıklı olmasını sağlamak, 

duvarlarının aside karşı dayanıklı boya ile boyanmasını sağlamak, 

sızdırma ve akıntı yapmayan akümülatörlerin beş adedinden fazlasını üst 

üste koymamak, sızdıran akümülatörleri tek tek on sekiz litrelik 

sızdırmaz polipropilen kaplarda bulundurmak 

 Toplanan atık akümülatörlerin kayıtlarını tutmak, bu kayıtları üreticiye 

bildirmek ve geçici depolama veya lisanslı taşıyıcılara veya lisanslı geri 

kazanım tesislerine belgeli olarak teslim etmek 

 

 Akümülatör tüketicilerinin yükümlülükleri  

 Aracının akümülatörünü değiştirirken eskisini, akümülatör ürünlerinin 

dağıtım ve satışını yapan işletmeler ve araç bakım-onarım yerlerini 

işletenlerin oluşturduğu geçici depolama yerlerine ücretsiz teslim etmek 

 Eskilerini teslim etmeden yeni akümülatör alınması hâlinde depozito 

ödemek 

 Tüketici olan sanayi kuruluşlarının üretim süreçleri sırasında kullanılan 

tezgâh, tesis, forklift, çekici ve diğer taşıt araçları ile güç kaynakları ve 

trafolarda kullanılan akümülatörlerin atık hâline geldikten sonra 

üreticisine teslim edilene kadar fabrika sahası içinde sızdırmaz bir 

zeminde doksan günden fazla bekletmemek 
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 Geri kazanım tesisleri işletmecilerinin yükümlülükleri  

 Bakanlıktan ön lisans ve lisans almak 

 Atık yönetimi ile ilgili kayıtları tutmak ve bu kayıtları istendiğinde 

yetkililere ibraz etmek üzere üç yıl süreyle tesiste bulundurmak 

 İşletme planlarını her yıl Ocak ayı içinde ilgili valiliğe göndermek 

 Atığın tesise girişinde geri kazanım işleminden önce atığın ulusal atık 

taşıma formunda belirtilen atık tanımına uygunluğunu tespit etmek 

 Pil ve akümülatör üreticileri veya bunların yetkilendirecekleri kişi veya 

kuruluşlar tarafından kurulan geçici depolama tesisleri tarafından 

onaylanmamış belgelerle getirilen atık pil ve akümülatörleri tesislerine 

kabul etmemek 

 Tesisin yıllık çalışma raporunu ilgili valiliğe göndermek 

 Tesisin işletilmesi ile ilgili her bölümün işletme planını yaparak 

uygulamak 

 Tesisin risk taşıyan bölümlerinde çalışan personelin her türlü güvenliğini 

sağlamak, altı ayda bir sağlık kontrollerini yaptırmak, bu bölümlere 

izinsiz olarak ve yetkili kişilerin dışında girişleri önlemek 

 Acil önlem planı hazırlamak, bununla ilgili eğitimli personel 

bulundurmak, acil durum söz konusu olduğunda Bakanlık ve valiliğe 

bilgi vermek 

 Tesisin işletilmesi ile ilgili Bakanlığın öngöreceği diğer işleri yapmak 

 



 

 24 

UYGULAMA FAALİYETİ 
Çevrenizde bulunan akü yetkili satıcıları, oto elektrikçileri ve araç sahipleriyle 

görüşmeler yaparak bir rapor hazırlayınız.  

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Yaşadığınız çevrede bulunan akü yetkili 

satıcıları ve oto elektrikçileri 

belirleyiniz. 

 Oto tamirhanelerinin yoğun olduğu 

yerlerde bu tip iş yerlerini bulabilirsiniz. 

 Yakın çevrenizden belirli sayıda araç 

sahibi tespit ediniz. 

 Araç sahiplerini belirlerken değişik türde 

aracı olanları seçebilirsiniz. 

 Görüşme zamanınızı belirleyiniz. 

 Gideceğiniz iş yerlerindeki çalışma 

ortamını aksatmamak için arkadaşlarınızla 

çalışma grupları oluşturabilirsiniz. 

 Görüşeceğiniz kişilere soracağınız 

soruları belirleyip görüşmenizi yapınız. 

 Akünün kullanım amacını, ortalama 

kullanım ömrünü, akü bitince ne yapılması 

gerektiğini sorabilirsiniz. 

 Araç sahiplerine akülerini hangi sıklıkta 

yenilediklerini, biten akülerini ne 

yaptıklarını sorabilirsiniz. 

 Akü yetkili satıcılarından bitmiş akülerle 

ilgili görev ve sorumluluklarının neler 

olduğunu öğreniniz.  

 Ellerinde bulunan bitmiş aküleri nasıl 

muhafaza ettiklerini öğreniniz. 

 Görüşme sırasında ulaştığınız bilgileri 

unutmamak için not alabilirsiniz. 

 Toplanan bitmiş akülerin hangi 

aralıklarla hangi kurumlara iletildiğini 

öğreniniz. 

 Bulunduğunuz yere en yakın atık akü 

depolama alanının nerede olduğunu 

öğrenebilirsiniz. 

 Elde ettiğiniz tüm verileri dosyalayınız. 
  Dosyaladığınız bilgilerle bir sunu 

hazırlayabilirsiniz. 

 Bilgilerinizi, arkadaşlarınızla ve yakın 

çevrenizle paylaşınız. 

 Bilgileri paylaştığınız kişilerin fikir ve 

önerilerini dikkate alınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 
1. …………….., enerjiyi kimyasal konumda depolayan elektrokimyasal bir cihazdır. 

2. Atık pil ve akümülatörlerin taşınması sırasında araçlarda ………………… formu 

bulundurulması zorunludur. 

3. Atık akümülatörleri taşıma lisansı devredilemez ve……… ……… süreyle geçerlidir. 

4. Geçici depolama alanlarında atık akümülatörler …… günden fazla tutulamaz. 

5. Sızdırma ve akıntı yapmayan atık akümülatörlerin en fazla ………… adedi üst üste 

konulabilir. 

6. Araç lisansı için ilgili …………..  başvuru yapılmalıdır. 

7. Geri kazanım tesisleri işletmecileri Bakanlıktan…………… ve ……………almak 

zorundadır. 

8. Akümülatör ürünlerinin dağıtımını ve satışını yapan işletmeler ve araç bakım 

ve onarım yerleri atık akümülatörlerin yenisinin alınmaması hâlinde ………             

bedelini tüketiciye ödemek zorundadır. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 

 

Kullanım ömrü dolmuş ve atık hâline gelmiş akülerin geri kazanımına kadar 

geçirdiği evreler hakkında bilgi toplayarak duvar gazetesi hazırlayınız. 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 

 
Uygulamalı test sonunda aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Atık hâline gelen aküleri tüketicilerin nerelere teslim etmesi 

gerektiğini öğrendiniz mi? 
  

2 Atık akü toplama araçlarının taşıması gereken özellikleri 

araştırdınız mı? 
  

3 Akümülatörlerin taşınması sırasında araçlarda atık taşıma 

formu bulundurulması gerektiğini tespit ettiniz mi? 
  

4 Atık akümülatör taşıyıcılarının lisans alma zorunluluğu 

olduğunu,  hangi koşullarda verildiğini, geçerlilik şartlarını 

araştırdınız mı?  

  

5 Atık akümülatör geçici depolama alanlarının özelliklerini, 

depolama şartlarını ve azami süresini tespit ettiniz mi? 
  

6 Atık akü geri kazanım tesislerine ön lisans ve lisans alınması 

için yapılacak başvurularda bulunması gereken bilgi ve 

belgelerin neler olduğunu tespit ettiniz mi? 

  

7 Akülerin içindeki hangi maddelerin işlenerek geri 

kazanılabildiğini belirlediniz mi? 
  

8 Araştırmalar sonucunda elde ettiğiniz yazılı ve görsel 

materyallerden yararlanarak dikkat çekici bir tasarımla duvar 

gazetenizi tasarladınız mı? 

  

9 Duvar gazeteniz için uygun bir mekân belirleyip gerekli 

izinleri alıp gazetenizi sergilediniz mi? 
  

10 Hazırladığınız duvar gazetesi ile ilgili hedef kitlenin 

yorumlarını alarak çalışmalarınızı değerlendirdiniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Atık pillerde bulunan maddeler kan ve kan yapıcı organlara, böbreklere, 

bağışıklık ve sinir sistemine zarar verir. 

2. (   ) Piller, negatif elektrot (anot)  ve elektrolitten oluşur. 

3. (   ) AAA   işareti kalem pillerde bulunur. 

4. (   ) Kurşun asit pillerin  (aküler) sembolü Pb’dir. 

5. (   ) Akü kutusunun yapımında metal malzemeler kullanılır.  

6. (   ) Kuru pil, akıntı yapmaması için elektroliti soğurucu bir maddeyle kaplı pildir.  

7. (   ) Nikel metal hidrid (Ni-MH) pil araçlar, alarm sistemleri ve kesintisiz güç ihtiyacı 

olan yerlerde kullanılır.  

8. (   ) Ağırlıkça yüzde iki (% 2) den fazla cıva oksit veya cıva içeren düğme tipi piller ve 

düğme tipi pillerden oluşan pillerin üretimi ve ithalatı yasaktır. 

9. (   )  Atık pillerin kapalı kasalı kamyonetlere yerleştirilmiş asgari 210 litrelik HDPE 

(yüksek yoğunluklu, dayanıklı plastik) fıçılarda taşınması zorunludur. 

10. (   ) Atık piller düzenli depolama alanlarında, bu işlem için diğer ayrılmış bölgelerde 

yakılabilir. 

11. (   ) Atık akümülatörleri taşımak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, atık akümülatörleri 

taşıma lisansı almak zorundadır. 

12. (   ) Atık akümülatör taşıyıcılarının lisans alma zorunluluğu yoktur. 

13. (   ) Sızdıran akümülatörler polipropilen kaplarda muhafaza edilmelidir. 

14. (   ) Tüketiciler biten akülerini geçici depolama yerlerine götürerek para 

alabilir.  

15. (   ) Akümülatör üreticileri atık akü ihracatı yapmak için valilikten onay 

almakla yükümlüdür. 

 
DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 

 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1 CEVAP ANAHTARI 

 

1 pil 

2 1,5 

3 
şarj edilemeyen/sarj 

edilebilen 

4 evsel atık 

5 tap 

6 şarj edilebilir 

7 kırmızı 

8 
geçici 

depolanmasında 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI 
 

1 akü 

2 atık taşıma 

3 üç yıl 

4 90 

5 beş 

6 valiliklere 

7 
ön lisans-

lisans 

8 depozito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 Y 

3 Y 

4 D 

5 Y 

6 D 

7 Y 

8 D 

9 D 

10 Y 

11 D 

12 Y 

13 D 

14 Y 

15 Y 
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