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ÇALIŞMA TAKVĐMĐ 
 

26.09.2006 : Çalışma gruplarının oluşturulması 
28.09.2006-03.10.2006:3 tane proje hedef sorusu önerildi 
03.10.2006:Proje hedef sorusu belirlendi 
04.10.2006-16.10.2006:Proje sorusuyla ilgili kaynak araştırması yapıldı 
 
  Bilgi Taranması ve Toplanması 
    Đnternet Araştırması  - 7 Gün 
  
    Kütüphane : 2 Gün Beytepe Kütüphanesi,  
 
17.10.2006 : Hedef soruyla ilgili hedef ve davranışların belirlenmesi ve bulunan 
kaynakların yeterliliğinin kontrolü ( 1.Kontrol Noktası) 
 
31.10.2006 : Hedef ve davranışlar genişletilmiş olarak elektronik ortamda  
sunuldu. 
31.10.2006- 07.11.206 : Proje ön yazım raporlarının hazırlanması 
07.11.2006 : Proje ön yazım raporlarının kontrolü (2. Kontrol Noktası ) 
14.11.2006 : Projenin son taslak haline getirilmesi (3.Son Kontrol Noktası ) 
30.11.2006 : Projenin yazılı sunumunun teslimi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

PĐLLER  
 
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 zaruri bir konudur. 
Aşağıda ele alınan tanımlar, tüketicinin pilin kullanımı, muhafazası, gerektiğinde şarjı ve 
ömrü sürecinde rastlayacağı bazı temel kavramları kapsamaktadır. Alfabetik sıralama 
yapılmamış, en basitinden başlanarak, daha teknik ve sayısal içerikli kavramlara doğru 
yönelinmiştir.  
 

1. PĐL: 
Piller, kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren, kompleks elektro kimyasal 
aletlerdir. Pil hücresi, metal anot (negatif elektrot), metal oksit katyon (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. Her bir hücre 
genel olarak 1.5 volttur. Hücreler birbirine seri bağlanarak daha yüksek voltaj üretebilir. 
Örneğin, 9 volt pil, 6 adet 1.5 v hücrenin seri halde bağlanması sonucu elde edilir. Elektro 
kimyasal sisteme bağlı olarak hücre voltajı 1.2 v ile 4 v arasında değişir.  

 
 
 

                                                                                     
 
 
2.  PĐLLERĐN ÖZELLĐKLERĐ:  

Tarih sürecinde çok sayıda araştırmaya konu olan piller günümüzde hala geliştirilmeye 
çalışılmakta ve bu hususta pillerin güvenirliliğini, ömürlerini ve kütlesel enerjilerini 
arttırmaya yönelik çok sayıda proje çalışması yürütülmektedir. Đncelenen konular arasında, 
lityumlu piller, civa oksit-kadmiyum pilleri, çinko-hava pilleri, organik elektrolitli piller ve 
katı elektrolitli piller sayılabilir. 

Doğru akımda düşük bir güç vermelerine ve sağladıkları enerjinin şebeke enerjisininkinden 
çok daha pahalı olmasına karşılık, pillerin kolayca taşınabilir özerk üreteçler olma üstünlüğü 
vardır. Uygulamaları, askeri alanda (güdümlü ve balistik mermilerin, torpidoların itme 
sistemleri) olduğu kadar sivil alanda da (radyo alıcılarını, teypleri, traş makinelerini, 
kameraları, aydınlatma düzeneklerini, oyuncakları vb beslemede) oldukça yaygındır. 
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Saatlerin, elektronik oyunların, cep hesap makinelerinin ve cep telefonlarının gelişmesiyle 
minyatür pillere yeni pazarlar açılmıştır. 

Piller, ıslak ve kuru olarak ikiye ayrılır. Islak hücreli pillerde, elektrolit sıvıdır. Kuru hücreli 
pillerde elektrolit, pasta, jel veya diğer matrix halde bulunur. Kuru hücreli Primer pillerde, 
reaksiyon hücre içinde gerçekleşir ve reaksiyon tersinmezdir. Primer piller şarj edilemez. 
 
Kuru hücreli sekonder pillerde ise kimyasal reaksiyonlar tersinirdir. Dıştan bir enerji ile 
reaksiyon başa döndürülür. Güç, sekonder kaynaktan pile yüklenebilir.  
 
Primer piller; karbon-çinko piller, alkali piller, cıva oksit piller, gümüş oksit piller, çinko hava 
piller, lityum pilleridir. Sekonder piller ise; nikel kadmiyum piller, nikel metal hidrit piller ve 
lityum iyon pillerdir. Sekonder piller şarj edilebilen pillerdir.    

 
 

 
Tablo1.Evsel Katı Atıklarda Bulunan Pillerin Tipleri ve Kullanım Alanları 
Pil Tipleri 

 

Şekli ve Boyutlar Tipik 
Voltajı 
(Volt) 

Kullanım Alanı  

Islak Hücreli Piller 

Kurşun-Asit (Akü) 

 
Dikdörtgen 

 Taşıtlar, motosikletler, botlar 

Kuru Hücreliler 
Primer 

 
 

  

Karbon-Çinko 
  

Silindir, dikdörtgen, 9-V, 
D, C, AA,AAA 

1.5, 9 Flaş lambaları, radyolar, oyuncaklar, 
saatler, traş makineleri  

Alkali  
 

Silindir, dikdörtgen     
Yatsı, Düğme, 9-V, D, C, 
AA,AAA 

 
1.5, 9 

Radyolar, oyuncaklar, kaset çalarlar, 
hesap makineleri, kameralar  

Cıva oksit  Düğme, silindir, D, C, 
AA, AAA 
 

 Đşitme 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 Đşitme 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 Hücreler -
Sekonder Piller 

   

 
Nikel – Kadmiyum  

 
Silindir, düğme, 9-V, D, 
C, AA, AAA 

 
1.2 

Güç aletleri, vakumlu temizleme 
aletleri, taşınabilir telefonlar, 
oyuncaklar, lap-top bilgisayarlar, traş 
makineleri, fotoğraf makineleri 

Nikel Metal Hidrid Silindir, düğme  1.2 Mobil telefonlar, lab-top bilgisayarlar  
Lityum Đyon Düğme, dikdörtgen , yatsı 4 Mobil telefonlar, lab-top bilgisayarlar  
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Piller çeşitli şekillerde, boyutlarda ve voltajlarda üretilir. Piller dikdörtgen, silindir, düğme ve 
metal para şekillerinde üretilir.  
 
 
2.1.   KURU PĐLLER 
 
Kuru piller kadmiyum, cıva, nikel, gümüş, kurşun, lityum ve çinko gibi çeşitli metalleri içeren 
potansiyel tehlike arz eden elektroliz hücrelerden ibarettir. Evlerde, işyerlerinde kullanılan 
kuru pillerde kullanılan elektrotlar ve elektrolitler Tablo 2’de verilmiştir. Piller ayrıca, pil 
içindeki kimyasal reaksiyonları kontrol etmek için başka kimyasal maddelerde içerir. Mesela 
cıva, primer hücrenin çinko anoduna ilave edilir (alkali ve çinko-karbon pillerde). Böylece 
korozyon problemi ve potansiyel patlayıcı hidrojen gazının oluşumu engellenmiş olur. Ayrıca, 
cıva pilin kendiliğinden boşalmasını önler. Diğer pil bileşikleri, grafit, pirinç, plastik, kağıt 
karton ve çeliktir. 
 
 Tablo 2. Evsel Çöplerde Bulunan Primer Piller ve Kimyasal Bileşenleri 
Pil Tipleri Katot Anot Elektrolit 
Alkali Mangan Oksit Çinko Potasyum ve/veya 

sodyum hidroksit 
Çinko-Karbon Mangan Oksit Çinko Amonyum ve/veya 

çinko klorür 
Cıva Oksit Cıva Oksit Çinko Kadmiyum Potasyum ve/veya 

sodyum hidroksit 
Çinko-Hava Havadan Oksijen Çinko Potasyum hidroksit 
Gümüş Oksit Gümüş Oksit Çinko Potasyum ve/veya 

sodyum hidroksit 
Lityum Çeşitli Metal Oksitler Lityum Çeşitli organik ve/veya 

tuz çözeltileri 
Nikel Kadmiyum 
(Şarj edilebilir) 

Nikel Oksit Kadmiyum Potasyum ve/veya 
sodyum hidroksit 

Sızdıran Kurşun 
Asit (Akü) 

Kurşun Oksit Kurşun Sülfürik asit 

Nikel Metal Hidrid Nikel Oksit Metal alaşımı 6M Potasyum hidroksit 
Lityum Đyon Lityum Kobalit Grafit Karbon Lityum Tuzu 
 
Konutlarda ve küçük iş merkezlerinde kullanılan pillerin boyutları şekilleri ve voltajları 

Tablo3.’de  verilmiştir. 
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Tablo 3.    Çeşitli Pillerin Boyutları ve Voltajı 

Boyut Şekli ve Boyutu Voltajı (Volt) 

D (Büyük Boy) Silindir: boy 61.5 mm, çap 34.2 mm 1.5 

C (Orta Boy) Silindir: boy 50.0 mm, çap 26.2 mm 1.5 

AA (Kalem) Silindir: boy 50.5 mm, çap 14.5 mm 1.5 

AAA(Đnce Kalem) Silindir: boy 44.5 mm, çap 10.5 mm 1.5 

9Volt 

(Dikdörtgen) 

Dikdörtgen: boy 48.5 mm, genişlik 26.5 

mm, derinlik 17.5 mm,  

9 

Düğme Düğme: çapları 4.8mm,-11.4  mm,                  

yüksekliği, 1.05 – 5.4 mm  

Elektro kimyasal sisteme 

bağlı olarak 1.2, 1.35,1.4,1.5 

veya 1.55  arasında değişir. 

Metal Para Piller   

 
Şarj edilebilir nikel-kadmiyum ve nikel-metal hidrit düğme pilleri vardır. Son zamanlarda şarj 
edilebilir lityum iyonu düğme pillerde üretilmeye başlanmıştır.  
 
Şarj edilebilir pillerin; 
 

- Uzun süre şarj edilmeksizin kullanılan alanlarda (saatler, kapı zilleri ve duman 
alarmlarında), 

- Şarj edilmesi uygun olmayan amatör fotoğraf makineleri, 
 

gibi alanlarda kullanılması tavsiye edilmez. Şarj edilebilir piller primer pillere göre oldukça 
yüksek oranda kendi kendine deşarj olurlar. Şarj edilebilir piller ayda %15 ila %25 oranında 
kendi kendine deşarj olurlar. 
 
Evsel çöplerde sık olarak karşılaşılan piller ve içerdikleri tehlikeli ve toksik ağır metaller 
Tablo 4. de verilmiştir.  
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 Tablo 4. Evsel Çöplerde Bulunan Pillerde Potansiyel Tehlikeli ve Toksik Ağır Metaller  
 Pil Tipi  Kadmiyum(%) Cıva (%) Nikel (%) Gümüş (%) Çinko (%) 
Alkali 0.01 0.025 (0.6)*   8-18 
Çinko-
Karbon  

0.03 0.01   12-20 

Cıva Oksit  30-50   10-15 
Gümüş Oksit  0.5-1.0  30-45 30-35 
Çinko-Hava   1-2.0   35-40 
Lityum      

*:Düğme hücre stillerde 
 
 
 
 
2.1.1. ŞARJ EDĐLEMEYEN PĐLLER 
2.1.1.a. 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 pillerde, aktif katot maddesi olarak cıva 
oksit (HgO) veya gümüş oksit (Ag2O) gibi maddeler de kullanılır.  
 
Pil hücresinde enerji üretimi için gerçekleşen reaksiyonu, 
  

Zn + 2MnO2 + H2O  → Zn(OH)2 + Mn2O3 

 
şeklinde yayabiliriz. 
 
Alkali pillere ait detay dizayn Şekil 2’de verilmiştir. 
 

                                  
                                                           Şekil 1. Alkali pil 
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Alkali pillerde 1985 yılında pilin ağırlığının %1’i oranında cıva bulunurken 2000 yılında bu 
değer %0.025-0.0001 oranına düşürülmüştür. 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. 
 
Kullanılmayan alkali piller kuru ve soğuk yerde depolanmalıdır. Alkali pil kullanılan cihaz 30 
günden fazla çalıştırılmıyorsa pili cihazda tutup deşarj olmasına neden olunmamalıdır. 
 
Alkali pillerde Tablo 5’ de verilen sınır değerlerinin üzerinde ağır metal olması istemez. 
 
 Tablo 5. 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 

 
Alkali pili kendi kendine yılda %2 oranında deşarj olur. 
 
Alkali pilleri, yüksek oranda enerji tüketen cihazlarda (dijital kameralar gibi) verimli olarak 
kullanmak mümkün değildir. Düşük oranda enerji tüketen aletlerde radyo ve saat gibi, çok 
verimli şekilde kullanılır. Ancak son zamanlarda yüksek oranda enerji tüketen aletler içinde 
Duracell Ultra, Energizer Advaced Formula, Kodak Photolife gibi alkali piller geliştirmiştir. 
 
Alkali piller yanlış kullanıldığı veya hasar gördüğü zaman pil içindeki alkali madde sızar ve 
ellere veya göze temas ettiğinde yanmaya neden olur.  
 
 
2.1.1.b. Çinko Karbon Piller 
 
1870-90’lı yıllarda ilk geliştirilen kuru pildir. Elektrolit, sulu amonyum klorür veya çinko 
klorürdür. Elektrolite inert bir metal oksit ilave edilerek pelteleşmesi sağlanır. 
 
Pil hücresinde gerçekleşen reaksiyonu, 
  

Zn + 2MnO2 + 2H2O + ZnCI2          2MnOOH + 2Zn(OH)C1 
  
şeklinde yapabiliriz.  
 
Eğer elektrolit olarak NH4CI kullanılırsa, 
 
 Zn + MnO2 + NH4CI             Zn(NH3)2CI2 + 2 MnOOH  
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şeklinde gerçekleşir. 
 
MnO2, kompleks ve polimorfik bileşiktir.  

 
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. 
 
Pilden sızan amonyum klorür göze temas ettiğinde ciddi sulanmaya neden olur. Çinko klorür 
çok korozif bir maddedir.  
 
Çinko karbon piller 54 oC üzerinde depolandığı zaman hidrojen gazı kaçmasına neden 
olabilir.   
 
 
2.1.1.c. Çinko Hava Pilleri 
 
Katot olarak atmosferik havadan temiz edilen oksijen gazı (O2) kullanılır. 
 
Çinko anotta okside olurken katotta gerçekleşen reaksiyonu, 
 

O2 + H2O + 4e- > 2OH- 

 

şeklinde yazmak mümkündür. 

   

 
 
                                            Şekil 2. Çinko-Hava Pil Kesiti  
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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. Bu sebepten dolayı bu 
tür piller genelde işitme cihazlarında kullanılır. 
 
Hem çok az nemli hem de çok fazla nemli ortamlar çinko hava pillerin ömrünü kısaltır. 
Havadan alınan oksijen, gözenekli, hidrofobik elektrot (karbon polimer veya metal polimer 
bileşeni) arasından elektrolizde çözünür.  
 
Katot çevresinden taşınma söz konusu olmadığından dolayı bu pillerin enerji yoğunluğu 
oldukça yüksektir. Bu nedenle de işitme cihazlarında kullanılır.  
 
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. 
 
 
2.1.1.d. Gümüş Oksit Piller 
 
Gümüş oksit piller çok az miktarda kullanılır. Bu piller düğme şeklinde çeşitli boyutlarda 
üretilir. Alkali veya çinko-karbon düğme hücreli pillerden daha fazla sabit voltaj üretirler. 
Gümüş oksit piller, cıva oksit pillerle içten şarj edilebilirler. Đşitme cihazlarında ve saatlerde 
kullanılmaktadır.  
 
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 %0.025 fazla olmamalıdır. 
 Gümüş oksit piller tehlikeli atıklar sınıfına girmektedir.  
 
2.1.1.e.  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. 
 
Pil hücresindeki reaksiyonları; 

- Çinko-cıva oksit piller için: Zn+HgO > ZnO +Hg 
- Kadmiyum/cıva oksit piller için: Cd + HgO + H2O >  Cd (OH)2 + Hg 

şeklinde yazmak mümkündür. 
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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.  
 
Çöp depolama alanlarındaki cıva kaynağının %88’ni piller oluşturmaktadır.   
 
 
2.1.1.f. Lityum Piller 

 
Lityum, metaller içinde en düşük indirgenme potansiyeline sahiptir. Çok hafiftir ve toksik 
madde değildir. Bu sebeplerden dolayı lityum çok geniş alanda kullanımı araştırılmakta ve 
anot olarak kullanılmaktadır. 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. Bu aletleri birkaç yıl çalıştırabilir. 
 
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. Susuz 
elektrolit kullanılır. Lityum pilleri tam olarak deşarj olmadan toplamak tehlikelidir. Bunlar 
çözünmüş lityum tuzu içeren polar organik sıvılar (dimetil eter veya propilen karbonat)’dan 
ibarettir.  
 
Polietilen oksit/tuz kompleksleri gibi polimer esaslı elektrolitlerin kullanımı araştırılmaktadır.  
 
Lityum piller, silindir, düğme veya metal para şeklinde üretilir. Askeri ve tıbbi aletlerde 
kullanılır.  
 
Lityum pillerde ihmal edilebilecek miktarda cıva bulunur. 
 
Lityum pil hücresinde reaksiyon; 
  

Li + MnO2 →LiMnO2  
 
şeklinde gerçekleşir. 
 
 
Lityum tonil pilleri tehlikeli atıklar sınıfına girerken diğer türleri (lityum-mangan dioksit, 
lityum -kükürt dioksit) tehlikeli atık değildir. Lityum mangan dioksit pil kesiti Şekil 3’de 
verilmiştir.  
 
 



 14 

                                  
                                      Şekil 3. Lityum Mangan Dioksit Pil Kesiti 
  
 
2.1.2.  ŞARJ EDĐLEBĐLĐR PĐLLER (SEKONDER PĐLLER) 
 
 
2.1.2.a.  Nikel Kadmiyum Piller 
 
Nikel Kadmiyum pilleri piyasada Ni-Cd veya “Ni-Cads” sembolleri adında satılmaktadır.  
  
Bu pillerdeki reaksiyonu; 
  

2NiOOH + 2H2O + Cd ⇔ 2Ni (OH)2 + Cd (OH)2 
 
şeklinde yazmamız mümkündür. 
 

                                        
                                                          Şekil 4. Nikel-Kadmiyum Piller 
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Ni (OH)2,  CdI2 kaplı yapıya sahiptir. NiOOH, kompleks ve çok fazlı bir maddedir. Bu önemli 
bir avantajdır. 1000 defa şarj imkanı sağlar ve kendi kendine deşarj olmaksızın uzun zaman 
kalmasını sağlar. Aşırı şarj, kadmiyum hidroksitin elektrotu pasifleştirilmesine neden olur. 
 
Bu pillerde kadmiyum miktarı %11 ila 20 arasında değişir. Kullanılmış Nikel-kadmiyum 
piller tehlikeli atıklar sınıfına girer. Geri dönüşüm merkezlerinde eskisi getirilmeyen nikel-
kadmiyum pillerin yenisi verilmemesi geri dönüşüm metotlarından biridir.  
 
Dünyada son 30 yılda Ni-Cd pili üretiminde 16.000-18.000 ton kadmiyum tüketilmiştir. 
Dünyada üretilen kadmiyumun 2/3’ü Ni-Cd üretiminde kullanılmıştır. Ni-Cd pillerin ¾ ü 
küçük boyutludur. Evler aletlerinde, güç aletlerinde ve aydınlatma kullanılmaktadır. Geriye 
kalan ¼ ise büyük endüstriyel hücre tipi bataryalardır.  
 
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.  
 
 
2.1.2.b. Nikel Metal Hidrid (Ni-MH veya NiMH) 
 
Nikel metal hidrid hücrelerde (Ni-MH veya NiMH), azot metal hidrid elektrottur ve protonlar 

oluşturmak için okside olabilen indirgenmiş hidrojenin katı kaynağı gibi hizmet eder. 

 
Toplam reaksiyonu;   

 
NiOOH + MH   ⇔     Ni (OH)2 +M 

şeklinde yazabiliriz. 

Anotlar, hidrojen depolama kapasitesine sahip metal alaşımıdır. Anot olarak bir metal alaşımı 

kullanılır. Kullanılan metaller, V, Ti, Zr, Cr, Co ve Fe’dir. Ticari olarak en çok kullanılan 

metal alaşımı    Li Ni5’dir. Bu alaşımın her bir atomu 6 adet Hidrojen atomunu LiNi5H6 

depolayabilirler. 

 
Ticari Ni-MH pillerinin elektroliti, 6M KOH çözeltisidir. 
 
Ni-MH pilleri kendi kendine boşalma hızları yüksek olan pillerdir. Ayda %20-25 oranında 
kendi kendine boşalır.  
 
Ni-Cad pillerinin aksine Ni-MH pilleri toksik metaller içermez. Özel olarak bertaraf 
edilmesine gerek yoktur. 
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Ni-MH pilleri Ni-Cad pillere göre daha büyük kapasiteye (D boyut hariç) sahiptir. Ni-MH 
piller ayrı boyuttaki Ni-Cad’den %40 daha yüksek ömre sahiptir. 
 
 
2.1.2.c. Lityum Đyon Pilleri (Li-Ion) 
 
Lityum iyon (Li-Ion) pillerde, Lityum metali kullanılmaz. Çünkü Lityum metali çok aktiftir. 

Lityum metali yerine Lityum bileşiği kullanılır. 

Lityum iyon pillerin katodunda lityum kobalit, LiCoO2, anotta ise grafik karbon ve 

elektrolizde lityum tuzu kullanılır. Lityum tuzu, susuz bir çözücüde çözülerek elektrolit elde 

edilir. 

Lityum iyon pilleri Ni-Cad (Ni-Cd) veya Ni-MH (NiMH) pillerden oldukça hafiftir. Li-Ion 
pilleri, aynı boyuttaki Ni-MH pillerin dört katı güce sahiptir. 
 
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.   
 
  
2.2.  ISLAK HÜCRELĐ PĐLLER 
 
2.2.1. Kurşun-Asit Piller (Aküler) 
 
Kurşun-asit aküler ıslak piller olarak bilinir. 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. 
Deşarj ve şarj esnasında aküde gerçekleşen reaksiyon; 
                     
            Deşarj olurken reaksiyon, 
                                                              
 PbO2 +  2 H2SO4      +    Pb ⇒  2PbSO4 +2H2O    
           Kurşun    Sülfürik Asit   Kurşun      
 Oksit    
 
         şeklinde gerçekleşir. 
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 Şarj olurken ise reaksiyon, 
   
              2PbSO4 +2H2O   ⇒  PbO2+ 2 H2SO4 +  Pb 
 
         şeklinde gerçekleşir. 
 
Kurşun ızgaralar çoğunlukla antimonludur. Antimon kurşunun sertliğini artırır ve etkin 

maddelerin ızgaralara daha iyi tutulmasını sağlar.  

12V-44Ah-210 A sert lastik kasalı bataryanın bileşeninde, 

             

 Kurşun içeren maddeler                     %58.8 

 Sert lastik                           %17.7 

 Sülfürik asit    %26.2 

 Ayırıcılar (PVC)               %2.3 

 

gibi maddeler bulunmaktadır. Bu tür bataryaların ağırlığı ise yaklaşık olarak 15 kg’dır. 

 

 12V-44Ah-210 A polipropilen  kasalı bataryanın bileşeninde, 

             

 Kurşun içeren maddeler                     %63.9 

 PP-elemanlar                           %5.0 

 Sülfürik asit    %26.6 

 Ayırıcılar (PP, PVC, Selüloz)             %2.5 
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gibi maddeler içermektedir. PP kaplı akülerin ağırlığı yaklaşık olarak 13-14 kg’dır.  

Kurşun taşıyan bileşenlerin %44’nü metal ızgara, kutuplar ve köprüler, %56 ise pasta 

oluşturmaktadır. Metal ızgara, kutuplar ve köprülerin %96-98’ni kurşun, %2-4’nü antimon ve 

%0.5’ni kalsiyumdan oluşmaktadır. Pastanın ise %60 PbSO4, %19 PbO(PbO2) ve %21 Pb’den 

ibarettir.   

 

           

                                Şekil 5. Kurşun –Asit Batarya Dizaynı 

 

Akülerin faydalı kullanım ömrü 3-4 yıldır.  

 
3.  GERĐLĐM:  
 
Satın alınan her çeşit pilin üzerinde, sahip olduğu kimyasal sisteme göre artı ve eksi uçları 
arasında yaratılan potansiyel farkını gösteren ve volt (V) cinsinden ifade edilen gerilim değeri 
muhakkak yazılıdır. Bu gerilim, pilin hiçbir harici devreye bağlı olmaksızın sahip olduğu açık 
devre gerilimi veya nominal gerilimidir. Sistemine göre yaratılabilen bazı nominal gerilim 
değerleri aşağıda verilmiştir.  
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Tablo 6. 
PĐL SĐSTEMĐ NOMĐNAL GERĐLĐM (V)  

Primer Çinko-Karbon 1,5 
Primer Alkali- Mangan 1,5 

Primer Çinko- Gümüşoksit 1,55 
Primer Çinko- Hava  1,40 

Primer Çinko-Civaoksit 1,35 
Primer Lityum 3,0-3,6 

Sekonder Nikel-Kadmiyum  1,2 
Sekonder Nikel-Metalhidrit 1,2 

Sekonder Bakım Gerektirmeyen Kurşun-
Asit  

2,0 

Sekonder Lityum-Đyon 3,6 
Sekonder Lityum- Polymer 3,6 

 
Bu aşamada, primer ifadesinin pilin şarj edilmediğini ve sekonder ifadesininde pilin defalarca 
şarj edilebilir türde olduğunu tekrar hatırlatalım. Ayrıca, primer çinko-civaoksit türündeki 
pillerin dünyada üretimine 2000 yılından itibaren son verildiği unutulmamalıdır.  
 
4. KAPASĐTE:  
 
Sekonder pillerin üzerinde genelde amper-saat (Ah) veya miliamper-saat (mAh) cinsinden 
akım değerleri veya başka bir deyişle sahip oldukları nominal enerji kapasiteleri yazılıdır. Bu 
değer, pilin bağlandığı cihaza verdiği sabit akımla (ki buna boşalma veya deşarj akımı denir) 
deşarjın başlangıcından deşarj sonu gerilim seviyesine ulaşıncaya kadar geçen zamanın 
çarpılması sonucunda elde edilir. Örneğin üzerinde 2 Ah (veya 2000 mAh) yazılı bir pil saat 
boyunca 2 amperlik bir deşarj akımını veya yarım saat boyunca da 4 amperlik bir deşarj 
akımını teorik olarak üretilebilir.  
 
5. BATARYA:  
 
Taşınabilir cihazlar bazen birden fazla pile ihtiyaç duyabilirler. Bu cihazın işletim gerilimine 
ve işletim akım değerine bağlıdır. Örneğin çinko-karbon pilleriyle 3 adet pilin artı ve eksi 
uçları birbirine bağlanarak (seri bağlama) 4,5 voltluk (1,5 x 3) gerilime sahip bir batarya elde 
edilebilir.  
 
Aynı şekilde, bir saatte 1000 miliamper akım üretebilen 1,5 voltluk 3 adet benzer pilin artı 
uçları birbirlerine ve eksi uçları da yine birbirlerine bağlanılarak (paralel bağlama) 3000 
milamperlik akım üretebilen 1,5 volt gerilim değerine sahip bir batarya meydana getirebilir.  
 
Seri veya paralel bağlanacak pil sayısı dış etkenlere, özellikle sıcaklığa bağlı olarak 
tahditlidir. Ayrıca sekonder pillerin sistemin dengesini bozacağı nedeniyle paralel 
bağlanmaları tavsiye edilmez.  
 
6. ELEKTROLĐT:  
Bir pilin elektrot tabir edilen artı ve eksi uçları arasında elektrik yüklü parçacıkların 
(iyonların) geçişine izin veren ve bu suretle iletkenlik sağlayan sıvı eriyiklere veya katı 
kimyasal maddelerin yarattığı ortama elektrolit adı verilir. Primer pillerde sıvı halindeki 
amonyum klorür, çinko klorür, gümüş oksit vb. maddeler elektrolit olarak kullanılır. Primer 
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lityum türlerinde ise inorganik, anorganik ve katı haldeki bazı maddeler elektrolit vazifesini 
görür. Nikel-kadmiyum ve nikel-metalhidrit cinsi sekonder pillerde bazik esaslı potasyum 
hidroksit (veya sodyum hidroksit) çözeltisi genelde elektrolit olarak kullanılır. Bakım 
gerektirmeyen ve sızdırmaz kurşun asit akülerinde ise jel halindeki sülfirik asit bu görevi 
yapar.  
 
7. PĐLĐN SIZMASI:  
Pil bünyesinde bulunan elektrolit maddesinin dışarıya akmasına kısaca sızma denir. Bunun 
temel nedenleri pilin ağız çevresinde yeterli sızdırmazlık sağlanamaması pilin ömrünü 
tüketerek, pil gövdesinin herhangi bir noktasından delinmesi, pillerin aşırı yüksek seviyedeki 
deşarj akımlarına uzun sürelerle maruz kalması, sekonder sistemlerde çok yüksek şarj 
akımlarının devamlı kullanılması ve pil bünyesinde kısa devreler yaratacak harici etkenlerin 
oluşmasıdır. Günümüzde uygulanan gelişmiş teknolojiler vasıtasıyla piller tam sızdırmaz 
olarak üretilebilmekte ve çok uzun sürelerce kullanılmadan muhafaza edilebilmektedir. 
Örneğin primer türdeki alkali piller bugün 10 yıl süreyle depolanabilmektedir. Ancak sıcaklık 
artışlarına maruz kalan ve yüksek rutubetli ortamlarda devamlı tutulan pillerin çok daha erken 
bozularak, sızma göstereceği muhakkaktır.  
 
8. PĐL ÇEŞĐTLERĐ: 
 
8.a. SĐLĐNDĐRĐK PĐL: 
Çapı yüksekliğinden küçük olan pillerdir. Silindir biçimindeki pillerin kapasiteleri 0,5 Ah ile 
15 Ah arasında değişebilir.  
 
8. b. DÜĞME PĐL:  
Çapı yüksekliğinden fazla olan pillere genelde düğme pil adı verilir. Elektrik kapasiteleri 1 
Ah’te ulaşan düğme piller üretilmiştir.  
 
 
8.c. PRĐZMATĐK PĐL: 
Dikdörtgen prizması şeklindeki pillerdir. Sekonder bakım gerektirmeyen kurşun-asit pillerin 
tamamı bu şekildedir. Cep telefonlarında kullanılan sekonder nikel-metal hidrit ve lityum 
pilleri ise iyice yassılaşmış ve yükseklikleri düşürülmüştür. Bazen içerisinde silindirik yapıda 
ve seri bağlanmış birden fazla pili barındıran prizmatik pillere de rastlanır. Bunun en yaygın 
örneği 6 adet primer ve sekonder pile sahip 7,2-9,0 voltluk çıt-çıt bağlantı uçlu prizmatik 
pillerdir.  
 
9. NĐHAĐ GERĐLĐM DEĞERĐ: 
Bu değere son nokta gerilimi adı da verilir. Piller ve birden fazla pili bünyesinde bulunduran 
bataryalar herhangi bir cihaza bağlanıp, cihazı çalıştırmaya başladıklarında cihaza elektrik 
akımı verirler ve bu suretle deşarj (boşaltma) işlemi başlar. Đlk kullanıma giren primer pilin 
veya tam şarjlı sekonder pilin nominal gerilimi deşarj işlemini takiben düşmeye başlar, 
bilahare cihazın gerçek anlamda uzun süreyle çalıştığı ortalama gerilim değeri daha da 
düşerek, cihazın artık verimli çalışmadığı son nokta gerilim değerine gelinir. Aşağıda yaygın 
kullanım gören bazı pil sistemlerinin pil başına gerilim karakteristikleri verilmiştir. 
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Tablo 7.  
PĐL SĐSTEMĐ NOMĐNAL 

GERĐLĐM  
(V)  

ORTALA 
DAŞARJ 

GERĐLĐMĐ (V) 

NĐHAĐ GERĐLĐM 
(V) 

* Çinko-Karbon 1,5 1,2 0,9-0,75 
*Alkali-Mangan 1,5 1,2 0,9-0,75 
*Çinko-Gümüşoksit 1,55 1,4 0,9 
*Çinko-Civaoksit 1,35 1,2 0,9 
*Çinko-Hava 1,40 1,15 0,9 
*Lityum-
Mangandioksit 

3,0 2,4 1,8-1,5 

**Nikel-Kadmiyum 1,2 1,2 1,0-0,75 
**Nikel-Metalhidrit 1,2 1,2 1,0-1,75 
**Bakım 
gerektirmeyen 
kurşun asit 

2,0 1,9 1,7-1,6 

**Lityum-Đyon 3,6 3,6 3,0-2,7 
* Primer Pil 
** Sekonder Pil 
 
Nihai Gerilim değerine ulaşan pilleri daha fazla zorlamamalı, cihazdan çıkartılarak yenileriyle 
değiştirilmeli veya sekonder tipteyse şarj işlemine alınmalıdır. Nihai gerilim değerine ulaşma 
veya halk arasında bilindiği şekliyle “pili bitme” durumu radyo ve benzeri cihazlarda sesin 
azalması veya parazit oluşumu ile hemen anlaşılır. Diğer cihazlarda ve cep telefonlarında ise 
gerilim veya güç seviye göstergeleri izlenmelidir.  
 
 
 
10. ŞARJ ETME: 
 
Sekonder tip şarjlı pillerde enerji geri dönüşlüdür. Bundan kasıt, elektrik enerjisinin şarj 
işlemi vasıtasıyla tekrar kimyasal enerjiye dönüştürülebileceğidir. Dolayısıyla nihai gerilimine 
veya daha alt gerilime inmiş bir sekonder pile belirli değerdeki bir akımı belirli süre vererek, 
kimyasal reaksiyonları tersine çevirmek ve pili tekrardan şarjlı duruma getirmek mümkündür. 
Bu aşamada, primer pillerin tamamen deşarjından sonra, elektrik akımı verilerek, tekrar şarjlı 
duruma getirilmesinin imkansız olduğu belirtilmelidir. Bu tür pillerin ısıtılarak biraz daha 
enerji verebileceği hususu tüketicide yaygındır. Ancak pillerin hiçbir şekle ısıtılmaması ve 
direk ısı kaynaklarının yakınında tutulmaması çok önemlidir. Aksi takdirde piller şişebilir, 
sızma gösterebilir, alev alır ve hatta patlayabilir. Bu duruma özellikle lityum pilleriyle son 
derece dikkat etmelidir.  
 
Şarj işlemi, sekonder pilin kapasitesine göre tasarlanmış şarj cihazı ile yapılmalıdır. 
Uygulanacak şarj akımının büyüklüğü, nominal kapasitenin alt ve üst katları olarak verilir. 
Örneğin nominal kapasitesi 4 Ah olan pil 4 amperlik bir şarj akımı vasıtasıyla bir saat 
sonrasında teorik olarak tam şarjlı duruma ulaşır. Aynı pilin 400 miliamperlik, yani onda bir 
değerdeki şarj akımı ile şarjlı duruma gelmesi ise 10 saat sürecektir. Ancak normalde şarj 
işleminin verimliliği düşük olduğundan süre %40-60 fazlasıyla uygulanır ve standart şarj 
süresi 14-16 saat e çıkar. Şarj işleminin oda sıcaklığında, (15-25 ° C) yapılması tavsiye edilir. 
Sıcaklığın artması veya azalması şarj verimini etkiler. Pilleri hızlı şarj, tampon şarj, darbeli 
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şarj, vs, gibi değişik şarj işlemleriyle şarj etmek mümkündür. Bu konu ilerde daha detaylı 
olarak anlatılacaktır.  
 
 
 
10.1.  ŞARJIN MUHAFAZASI:  
 
Gerek primer gerekse sekonder pil sistemleri kullanılmadıkları süre içerisinde, kendiliğinden 
yavaş yavaş deşarj olurlar. Bunun temel nedeni pillerin bünyesinde bulunan kimyasal 
maddelerin durdukları yerde daha aktif olmalarıdır. Primer pillerin kendinden deşarj oranları 
sekonder pillere nazaran çok daha düşüktür ve bu nedenle bazı türler uygun şartlarda 10 
yıldan fazla muhafaza edilebilirler (çinko esaslı alkali mangan pilleri gibi). Tabi bu kadar 
uzun süre beklemiş pilin yenisiyle aynı performansı göstermesi beklenemez. Diğer taraftan, 
başta nikel kadmiyum türü olmak üzere, sekonder pillerde şarj kaybı sırasında ayda %30 
oranına kadar yükselebilir. Başlıca neden bu türlerde elektrolit maddesini teşkil eden kimyasal 
maddeler arasındaki dengelerin daha zayıf olmasıdır. Bahis konusu dezavantaja karşılık 
sekonder pillerin yüzlerce kez şarj edilebildiği unutulmamalıdır. Bir önemli hususta, 4-5 ay 
bir kenara bırakılmış bir nikel kadmiyum pil veya bataryasının şarjının hemen hemen 
tamamını kaybettiği ve şarj edilmeden cihazınızı çalıştırmayacağıdır. Sıcaklık artışı şarj 
kaybını hızlandırır. Örneği 20° C sıcaklıkta bir ay tutulan bir nikel kadmiyum pili 40 ° C 
sıcaklıkta, aynı süre içerisinde yaklaşık iki misli şarj kaybına uğrar. Aşağıda bazı pil 
sistemlerinin 15-25 ° C sıcaklıkta yıllık yaklaşık şarj kayıpları gösterilmiştir. En kötü kayba 
maruz kalan nikel kadmiyum pilleri için verilen değer aylıktır.  
 
 
Tablo 8.  

PĐL SĐSTEMĐ ŞARJ KAYBI (%)  
 Çinko-Karbon 10 
Alkali-Mangan 2 
Çinko-Gümüşoksit 5 
Çinko-Civaoksit 2 
Lityum 0,5-1 
Çinko-Hava 2 
Kurşun asit 60-70 
Nikel-Metalhidrit 10-15 
Lityum-Đyon 2-3 
Nikel-Kadmiyum 25-30 
         
 
 
10.2. ÇEVRE SICAKLIĞI: 
 
Ticari amaçla piyasada bulunan bütün pil türleri en yüksek çalışma verimlerini 15-25 ° C 
sıcaklıklarda gösterirler. Sıcaklığın artmasıyla pillerin özellikleri de değişmeye başlar. Deşarj 
hızlanırken daha çabuk nihai gerilim değerine ulaşılır. Ayrıca şarj kabul etme ve 
kendiliğinden şarj kaybı özellikleri kötüleşir. Pillerin devamlı yüksek sıcaklıkta 
kullanılmaları, hizmet ömrünü kısaltan önemli bir etkendir. Özel türlerin dışında pillerin 
aktivasyonları da yavaşlar. Lityum türlerinin dışında primer piller 0 ° C sıcaklığın altında pek 
verimli çalışmazlar. Buna mukabil sekonder pillerin düşük sıcaklıklardaki performansları çok 



 23 

daha iyidir ve bazı sistemler -50° C sıcaklıkta dahi görev yapabilirler. Diğer taraftan yeterli 
bir şarja ulaşabilmeleri için sekonder pillerin 0-40° C sıcaklık sınırlarında şarj edilmeleri 
gerekir. Bazı pil türlerinin çalışma sıcaklıkları aşağıda verilmiştir.  
 
Çinko esaslı primer piller : -10° C ile +50° C 
Alkali-Mangan primer piller : -20° C ile +50° C 
 Lityum primer piller  : -50° C ile +60° C 
Sekonder kurşun –asit piller : -20° C ile +50° C 
Sekonder Ni-Cd piller  : -40° C ile +60° C 
Sekonder Ni-Mh piller : -20° C ile +60° C 
Sekonder lityum –iyon piller : -20° C ile +60° C 
 
Özel tasarlanmış bazı lityum pillerinin +100° C sıcaklıkta görev yapmaları mümkündür.  
 
 
10.3 ÇEVRĐM ÖMRÜ: 
 
Çevrim ömrü ifadesi yalnız sekonder tip piller için geçerli olan bir kavramdır. Bu tür pillerde 
birbiri ardına gelen bir şarj ve bir deşarj işlemi bir çevrim ömrünü veya kısaca ömrünü verir. 
Bu bakımdan sekonder pillerinin ömrünün şu kadar ay veya şu kadar yıldır demek pek doğru 
değildir. Buna karşılık tüketici kullandığı şarjlı pilin çevrim sayısını takip edecek durumda da 
değildir ve satın aldığı tarihi aklında tutabiliyorsa “bu pil şu kadar süre dayandı” der. Pil ömrü 
öncelikle çevrim sıklığına bağlıdır. Bütün diğer etkenler aynı kalarak günde iki çevrime 
uğramış bir pil veya bataryanın, günde bir çevrime tabi aynı tür pile nazaran yarı ömre sahip 
olması aşikardır. Đçlerinde sekonder pil sistemleri bulunan bazı cihazları evlerimizde zaman 
zaman kullanırız. Bunun basit örnekleri el feneri gibi aydınlatma cihazları, oyuncaklar ve 
matkap, vs. türü güç aletleridir. Bu cihazlardaki pillerin az çevrime tabi tutulmaları nedeniyle 
ömür boyu hizmet vereceklerini düşünmekte doğru değildir. Ancak normal koşullarda 
muhafaza edilmeleri kaydıyla 8-10 yıl ömür verebilen pil türleri mevcuttur. Genelde pil çapı 
veya hacmi arttıkça, pilin dayanıklılığı da artar. Nikel-Kadmiyum pilleri 1000 çevrime kadar 
kullanılırken Nikel_Metalhidrit pillerin çevrim ömürleri bunun yaklaşık yarısı kadardır. 
Bakım gerektirmeyen kurşun-asit aküleri takriben 400-500 çevrim ömrüne sahiptirler. 
Lityum-Đyon pillerden 3 yıla kadar hizmet süresi elde edilebilir. Burada ifade edilen değerler 
pillerin oda sıcaklıklarında ve standart şarj/deşarj akımları ile kullanılması durumunda 
geçerlidir. Yüksek akımlarla deşarj, yüksek sıcaklıklarda kullanım ve depolama ve sürekli 
aşırı şarj şartları çevrim ömrünü kısaltıcı önemli etkenlerdendir. Ömür konusuna cep telefonu 
bataryaları bölümünde daha detaylı olarak değerlendirilecektir.  
 
 
 
11. ENERJĐ YOĞUNLUĞU:  
 
Pil sistemlerinin tanımlanmasıyla ilgili olarak en son enerji yoğunluğu kavramına 
değinilecektir. Bir pilin içerdiği enerji, yük altında gösterdiği ortalama deşarj gerilim değeri 
ile nominal kapasite değerinin çarpımına eşittir ve Watt (W) olarak ifade edilir. Birim 
zamanda, örneğin bir saat içerisinde elde edilen enerji miktarı ise watt-saat cinsinden verilir. 
Pil sistemlerinin enerji değerleri birbirlerinden farklıdır ve bu değerlerin sahip oldukları 
kilogram (kg) cinsinden ağırlıklarına veya litre (l) cinsinden hacimlerine bölünmeleri 
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sonucunda enerji yoğunlukları bulunur. Aşağıda pil sistemlerinin enerji yoğunlukları ile 
ısıtma amacı ile kullanılan butan gazının enerji yoğunluğunun mukayesesi verilmiştir.  
 
 
 
 
 
Tablo 9. 

PĐL SĐSTEMĐ ENERJĐ YOĞ. 
W-SAAT/KG 

ENERJĐ YOĞ. 
W-SAAT/L 

Butan Gazı 14.000 7.800 
* Lityum 300-500 500-800 
* Alkali -Mangan 80-120 250-350 
* Çinko-Karbon  25-70 80-170 
* *Kurşun -Asit 25-35 50-80 
** Nikel-Kadmiyum 35-45 35-70 
**Nikel-Metalhidrit 80-110 75-140 
*Primer Pil 
**Sekonder Pil       
 
Yukarıdaki değerlerden görüleceği üzere, lityum sistemleri en yüksek enerji yoğunluğuna 
sahip pillerdir ve primer sistemlerin enerji yoğunlukları sekonder sistemlere nazaran daha 
fazladır. Ancak sekonder sistemlerin yüzlerce kez şarj edilebildikleri unutulmamalıdır. 
Cihazların kullanımında seçilecek pil türlerinin belirlenmesinde enerji yoğunluğu önemli bir 
kriteri teşkil eder.  
 
 
12. TOKSĐK METALLERĐN ETKĐLERĐ 
  
12.1.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 veya gıda zinciri yolu ile 

insan vücuduna giren cıva; 

- Parastezi, ataksi, dişartri ve sağırlık gibi nörolojik bozukluklara, 
- Merkezi sinir sisteminin tahribine ve kansere, 
- Böbrek, karaciğer, beyin dokularının tahribine, 
- Kromozomları tahrip edip sakat doğumlara, 

neden olmaktadır. 
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Cıva oksit pilindeki cıva miktarı 800.000 litre suyun 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. 

 

12.2. 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 gıda zinciri ve içme suyu 

yolu ile insan vücuduna girer. 

Kadmiyum; 

- Đtai – itai ve akciğer hastalıklarına, prostat kanserine, kansızlığa, doku tahribine, 
- Anfiyen ve kronik neval tübüler bozukluğa ve böbrek üstü bezlerin tahribine 

neden olur. 

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. 

Vücut kadmiyumu kalsiyum gibi algılar ve kadmiyum  vücutta birikmeye başlar. Vücutta 

kalsiyum eksilmesinden dolayı kemikler yavaş yavaş zayıflamaya başlar. Ayakta durmak 

hatta öksürmek bile kemiklerin kırılmasına hatta iskelet ufalanmasına neticede hastanın 

ölmesine neden olur.  
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Ayrıca günde bir paket sigara içen insanların vücutlarında, daha ziyade karaciğer ve 

böbreklerinde sigara içmeyenlere  nazaran %50 oranında daha fazla kadmiyum 

taşımaktadırlar.  

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. 

12.3. 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. 
 
Vücutta demir, kalsiyum eksik, D vitamini yüksekse kurşun fazla miktar birikir. 
 
0-6 yaş grubu çocuklar kurşun kirliliğine karşı yetişkinlere göre en az 4 kat daha fazla 
etkilenirler. 
 
Kurşun; işitme bozukluğuna, sinir iletim sisteminde ve hemoglobin bileşiminde düşmeye, 
kansızlığa, mide ağrısına, böbrek ve beyin iltihaplanmasına, kısırlığa, kansere ve ölüme neden 
olmaktadır. 
 
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. 
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13. 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. 

 

                  
        Atık piller    

 

13.1. YÖNETMELĐKTE ATIK PĐL TANIMI VE ATIK PĐLLERĐN TOPLANMASI:  
 
 Yönetmelikte nikel kadmiyum ve cıva oksit piller 2. grup piller, diğerleri ise 1. grup 
piller olarak sınıflandırılmıştır. 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.  
  
 Atık pillerin toplandıktan sonra ayrıştırılması amacıyla pil ithalatçı ve üreticilerinin pil 
ayırma tesisi kurmalarına ilişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (l) bendi 2007 yılında 
yürürlüğe girecektir. Pillerin ayrıştırılmasındaki amaç içerisinde geri kazanılabilen metalleri 
ihtiva eden özellikle nikel kadmiyum gibi pillerin değerlendirilmesidir. Zararlı metal ihtiva 
etmeyen pillerin ise demir çelik endüstrisinde kullanılmalarını sağlamaktır. Avrupa’da 
bulunan atık pil ayrıştırma tesisleri ülke genelinde karışık toplanan 1 kg’ın altındaki pillerin 
cinslerine göre ayrımını yaparak ekonomik değeri olanları geri kazanım tesislerine 
göndermektedir.  
 
 Hollanda’da bulunan bir pil ayrıştırma tesisinde 14 kategoride sınıflandırma manuel 
olarak veya UV ışınları altında yapılmaktadır. Sınıflandırma blok piller, NiCd, Pb Lead Asit, 
alkalin, lityum, 9V, düğme piller ,NiMH, çinko karbon, cıvasız alkalin, lityum iyon, akmış 
paslı piller ve diğer atıklar olacak şekilde yapılmaktadır. Lityum piller poşetlenerek, diğer 
piller ise büyük poşetlere konularak bertaraf tesislerine gönderilmektedirler.    
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   Karışık piller      pil ayırma ünitesi 
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14. KURU PĐLLERĐN GERĐ KAZANILMASI   
 

1986 yılında A.B.D’de kadmiyum tüketimi 4800 ton iken 2000 yılında bu değer 2285 tona 
inmiştir. 1986 yılında tüketilen kadmiyumun %28’i pil üretiminde kullanılmıştır.  

 
1988 yılında A.B.D.’de 1755 ton cıvanın 225 tonu pil üretiminde kullanılmıştır. . Bu cıvanın 
da  yaklaşık %73’ü cıva oksit pillerinin üretiminde kullanılmıştır. Pillerde cıva azaltılması 
1984 yılında başlamıştır. Beş yıl içinde pil içinde kullanılan cıva miktarı %86 oranında 
azaltılmıştır. Alkali pillerde cıva miktarı %97 oranında azaltılmıştır.  
                          
                          
Almanya’da yılda 30 000 ton, yaklaşık 900 milyon kuru pil tüketilmektedir. Pillerden temel 
pillerin %78’i silindir alkali ve çinko karbon, %8.7 çinko cıva, gümüş oksit, alkali, çinko 
oksijen ve lityum, şarj edilebilir silindirik pillerin %7 nikel kadmiyum, %4 nikel hidrid, %1.2 
isi nikel kadmiyum düğme ve nikel hidrid pildir. 14 milyon adet akü tüketilmektedir.   

 
Her yıl Đngiltere’de 20.000 ton pil depolama alanında bertaraf edilmektedir. Yine Đngiltere’de 
bir konutta yılda 21 pil tüketilmektedir. Đngiltere’de kuru pillerin geri kazanılması 
minimumdur. Bunların çoğu depolama alanına gitmektedir. Avrupa Topluluğu Ülkelerde 
2001 yılında alınan kararla 2008 yılında kadmiyum pillerin kullanımı yasaklanacaktır. 
Almanya’da pil üretimi için yılda 615 ton kadmiyum, 5.5 ton cıva, 5 ton gümüş, 600 ton nikel 
ve 4000 ton çinko kullanılmaktadır.  

 
Dünyada pillerde kullanılan ağır metal miktarının azaltılmasında ana kriter, 

 
1. Pillerde kullanılan ağır metal miktarını azaltmak, 
2. Pillerin ayrı toplanarak bunların çevreye zararlarını minimize etmektir.  

 
Almanya standardına göre pillerde cıva miktarı ağırlıkça %0.0005 den, hücre başına 25 mg 
dan (alkali piller hariç), alkali piller ağırlıkça %0.025 den fazla ise bu piller zararlı atıklar 
sınıfına girmektedir. Alkali pillerde kullanılan cıva miktarı pilin ağırlığına göre %0.025’den 
fazla olmamalıdır. Kadmiyum miktarı ağırlıkça %0.025 den ve kurşun miktarı ağırlıkça %0.4 
den fazla olan pillerde tehlikeli atıklar sınıfına girmektedir. Düğme-hücre pil üreticileri pil 
içindeki elektrot türünü açıkça belirtmek zorundadırlar (cıva oksit, çinko-oksit, gümüş oksit 
v.s.de kullanılan). Cıva konsantrasyonu 25 mg dan fazla olan düğme-hücre pillerin satışına 
izin verilmemelidir (bir ton alkali veya çinko karbon pil içinde 25 gram). Avrupa Topluluğu 
Ülkelerinde 1999 yılından itibaren 5 ppm’den fazla cıva içeren pillerin kullanımı 
yasaklanmıştır. 2003 yılından itibaren tüm piller ayrı toplanmak zorundadır. 2004 yılında 
Avrupa Topluluğu Ülkelerinde tüketilen pillerin %75, sanayide tüketilen pillerin ise %95 
toplanıp geri kazanılacaktır. Tüketilen pillerin %55’den fazlası geri kazanılmak zorundadır.  
Yıllara göre pillerdeki cıva miktarındaki değişim Tablo 10’da verilmiştir. Tablo da görüldüğü 
gibi en fazla kullanılan alkali pillerde cıva miktarı önemli miktarda azaltılmıştır.   
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Tablo 10. Pillerdeki Cıva Miktarının Yıllara Göre Değişimi 
Pil Türü 1985 yılından önce cıva 

oranı (%) 
1985 yılından önce cıva 

oranı (%) 
Cıva oksit 30 30 
Gümüş oksit 1 0.5-1 
Lityumlu Eser miktarda Eser miktarda 
Çinko Karbon 0.01 0.01 
Alkali 1 0.025 

 
Pil üreticileri şarj edilebilir pilleri geri kazanıp bertaraf etmiyorlarsa satışına izin 
verilmemelidir.  

 
Tüketiciler pillerin tipine, üreticiye ve pazarlamacıya bakmaksızın tüm pillerini geri toplamak 
ve geri dönüşüm kutusuna atmak zorundadır. Özellikler 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. A.B.D.’de katı atık depolama alanlarındaki cıvanın %88 ve 
kadmiyumun ise %54’ü pillerden ileri gelmektedir. Almanya’da evsel katı atık içindeki 
çinkonun %10, nikelin %67 ve kadmiyumun ise %85’ü pillerden ileri gelmektedir. 
 
Çöp yakma tesislerinde ise yanma sonucu bir grup ağır metal uçucu hale geçer, atmosferde 
geniş alana dağılır, akarsuların ve göllerin kirlenmesine neden olur. Baca gazı arıtma tesisinde 
tutulan tozlarda ağır metal konsantrasyonu yüksek olabilir. Bu tür atıklar dikkatli olarak 
incelendikten sonra depolanmalıdır. Küle karışan kısım ise çöp depolama alanında problem 
oluşturur.  
 
Pilleri geri kazanma programı geliştirmeden önce ilk kademe olarak toplanacak pil tipleri 
belirlenmelidir. Toplanacak pil tipleri, halkla ilişkiler stratejisini, toplama yerleri 
merkezlerini,  toplama kapları tiplerini ve nihai olarak bertaraf esasını etkiler. Genelde üç 
toplama stratejisi, 1. sadece düğme piller, 2. düğme piller ve nikel kadmiyum piller, 3. tüm 
pillerin toplanması gibi geliştirilmiştir.  Geri kazanma stratejisi geliştirmede diğer önemli 
basamak, pillerin toplanması, taşınması ve bertarafı için yasal düzenlemelerin incelenmesi ve 
bilinmesi gereklidir. Yine pilleri toplamaya başlamadan önce pilleri toplamada kontrol 
yönteminin nasıl olacağının bilinmesi gereklidir. 
 
Temel araştırmalar tamamlandıktan sonra pil toplama programında ilk basamak eğitim ve 
ödüllendirme için halkla ilişkiler programını geliştirmektir. Aşağıda potansiyel promosyon 
stratejilerinin bir listesi verilmiştir. Bunlar; 
 

1. Bir ana konu ve strateji belirlenmelidir.  
2. Sık sık promosyonlar geliştirilmelidir. 
3. Gazeteler, posterler ve torlar geliştirilmelidir.  
4. Hakla duyuru anonsları, TV,radyo, yazılı basın, okul eğitim merkezleri, reklam 

panoları ve sivil toplum örgütlerinden yararlanılmalıdır. 
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Üçüncü basamak, pil toplama merkezleri oluşturulmalıdır. Bu merkezler halkı ödüllendirme 
programına uygun yerler olmalıdır. Bu bölgeler toplanacak pil tiplerinin yapısını 
yansıtmalıdır. Pil perakende satış merkezleri, ofisler, transfer istasyonları pil toplama 
merkezleri olarak kullanılabilir.  

 
Pilleri toplayan kişileri tespit etme toplama merkezlerinin tipini belirlemenin bir 
fonksiyonudur. Toplama merkezi olarak perakende satış yerlerini kullananlar, genelde gönüllü 
kuruluşlar, komşuluk grupları, yaşlı vatandaşlardır.  

 
Pillerin toplanmasında kullanılan çeşitli kaplar vardır. Evlerde kullanılan piller torbaları 
kırmızı renkli, üzerinde geri kazanma logosu ve e-mail adresi olmalıdır. Torbalar perakende 
satış merkezlerinden ve geri dönüşüm merkezlerinden ücretsiz temin edilebilmelidir. Bu 
yerlerde torbalar kolay görülebilir yerlere konmalıdır. Perakende satış merkezlerinde piller 7-
8 litre büyüklüğünde farklı kovalarda toplanır. Kovalar üsten kapaklıdır. Kovalar sürekli 
kapalı, nemsiz yerde muhafaza edilmelidir. Bunlara örnek şekil de verilmiştir.  Şehrin 
muhtelif yerlerinde oluşturulan toplama bölgelerinde plastik torbalar kullanılabilir.  

                            
 
 
 
 
Toplama sıklığı zamanla ve tecrübe ile tespit edilir. Ayrıca toplanan malzemenin tipinin bir 
fonksiyonu olarak toplama sıklığı belirlenir. Perakende satış merkezlerinden piller belli 
aralıklarla pikaplarla toplanır. Eğer toplama merkezlerinde sadece düğme ve nikel-kadmiyum 
piller toplanıyorsa toplama sıklığı buna göre belirlenir. Tüm toplama merkezlerinin telefon ve 
e-mail adresleri olmalıdır. Şehrin muhtelif yerlerinde oluşturulan merkezlerden pikapla pil 
toplama programı ile perakende satış merkezlerinden pil toplama programı birleştirilmelidir.  

 
Yeterli sayıda pil ekonomik ve verimli bertarafı ile ilgili program belirlendikten sonra bu 
pillerin hangi tür kaplara konulacağı belirlenmelidir. Toplanmış piller korozyona dayanıklı 
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polietilen 210 litre hacminde plastik varillerde depolanmalıdır. 210 litre varillerin ağırlığı 360 
kg.dır. Varillerin depolandığı yerler kapalı, nemsiz, mümkünse soğuk ve havalı ortamlar 
olmalıdır. Kötü hava şartlarından etkilenmemelidir. Aksi durumda bu piller bozunabilir. 
Yangına karşı güvenli ortam olmalıdır. Piller diğer tehlikeli ve yanıcı maddelerden ayrı 
yerlerde depolanmalıdır. 

 
Yeterli miktarda pil toplandıktan sonra bu piller bertaraf edilebilir. 

 
Yukarıda tarif edilen program sayılı sayıda pil üreticisi firma veya yerel yönetimlerle birlikte 
yapılmalıdır. Sayılı sayıda geri dönüşüm merkezlerinde piller sınıflara ayrılabilir. Ayrıştırılan 
piller bertaraf tesisine gönderilir.  

 
Tüm pil üreticileri ürettikleri pillerin üzerine ‘Çöpe Atılması Yasaktır’ ibaresini veya şeklini 
koymalıdırlar.  

 
15. ATIK PĐL GEÇĐCĐ DEPOLARI: 
 Atık pillerin bertaraf edilinceye kadar geçici depolanması için yönetmelikte belirtilen teknik 
şartlarda konteynerlerin kullanılması zorunludur. Konteynerlerin iç ve dış yüzeylerinin 
korozyona dayanıklı olması, 4m3 veya daha fazla hacimde olması, sızdırmazlık özelliği 
taşıması ve kırmızı renkte olması gerekmektedir. Konteynerlerin bekletileceği alanların beton 
zemin ve üstü kapalı olması gerekli olup, yangına karşı tedbirlerin de alınması zorunludur.  

 
 

   
           Atık pil konteynerleri  

 

16. ATIK PĐL GERĐ ÇEVRĐM YÖNTEMLERĐ 

Civa, kadmiyum, kurşun içeren pillerin geri çevrim uygulaması çeşitli işletmeler tarafından 
bir süreden beri yapılmaktadır. Bütün piller için uygulanmaya çalışılan bu işlemler aşağıda 
özetlenmiştir. 

 16.1. 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 
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arıtımıyla uğraşan küçük ölçekli metal yan sanayi işletmeleridir. Bunun nedeni ise bu 
metodun yatırım, işletme ve enerji maliyetinin çok yüksek olmasıdır. 

 16.2.  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. 

 

17. KURŞUN –ASĐT BATARYALARIN  (AKÜ) TOPLANMASI  
 
Dünyada toplam kurşun üretiminin takriben %47’i kurşun ikincil eğitmeden elde 
edilmektedir. Kullanılmış akülerin %80-85’i geri kazanılmakta ve geri kalan %15-20 kısım 
çöp depolama alanındaki toplam kurşunun %65’ni oluşturmaktadır.  
  
1995 yılı verilerine göre dünyada yılda 96 milyon adet kurşun-asit bataryası üretilmektedir. 
Yıllık batarya büyüme hızı ≤ %2 civarındadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde taşıt 
sayısındaki artışlar paralel olarak akü tüketimi de artmaktadır.  

 
A.B.D.’de 1986 yılında akü üretiminde 941.000 ton kurşun kullanılırken bu değer 2000 
yılında 1.200.000 tona çıkmıştır.  

 
Almanya’da 1998 yılında çıkan yasaya göre kurşun-asit akü üreticileri  ürettiklerinden 
sorumludurlar.  Dolayısıyla kullanılmış akülerine toplanmasından, geri dönüşünden ve 
bertarafından sorumludur. Kurşun-asit bataryalar (aküler) gelişi güzel olarak bertaraf 
edilmemelidir. Evsel çöplere kesinlikle atılmamalıdır. Bataryalar üzerinde ‘aküler illegal 
olarak atılamaz’, ‘kullanılmış piller geri kazanılmalıdır’, ‘kanunlar kullanılmış bataryaların 
geri dönüşüm merkezlerine teslim edilmesi gerektiğini emrediyor’ gibi kullanıcıları uyarıcı 
bilgiler olmalıdır.  

 
Otomotiv tamir bakım merkezlerinde ve oto garajlarında araçların bataryaları değiştirildiğinde 
eskisi bakım merkezinde kalmalıdır. Yani bu merkezler kullanılmış akü toplama merkezi 
olmalıdır. Vatandaş kurşun-asit bataryası satan yerlerden batarya satın alıyorsa eskisini teslim 
ettikten sonra yenisini satın almalıdır. Aksi durumda batarya verilmemelidir. Tamir bakım 
atölyeleri, akü satıcıları kullanılmış kurşun-asit bataryaları geri almak zorunda olmalıdırlar.  

 
Kullanılmış akü geçici depolama yerlerinin kapasitesi 90 günden az olmamalıdır. Büyük 
kapasiteli yerlerde sert beton veya asfalt zemin ve duvar üzeri aside karşı dayanıklı epoksi 
boya ile kaplanmalıdır. Böylece asit sızıntısı veya akıntısı zemine veya duvara zarar 
vermemelidir. Sızdırma ve akıntı yapmayan akülerin en fazla beş adeti üst üste konabilir. 
Sızdıran bataryalar tek tek 18 litrelik sızdırmaz polipropilen kaplara konmalıdır. Küçük 
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kapasiteli tamir-bakım ve satış merkezlerinde aside dayanıklı polietilen, polipropilen, veya 
PVC ile zemin duvarlar kapatılmalı ve üzerleri örtülmelidir.  Depolama yerleri sızdırmaz 
olmalıdır. Akülerin depolandığına dair uluslar arası işaretler olmalıdır.  
 
Kurşun-asit batarya toplayıcılar bu malzemeleri kesinlikle bertaraf edemezler. Akü 
toplayıcılar, Çevre ve Orman Bakanlığının izin verdiği ikincil kurşun ergiticilere bu 
malzemeleri teslim etmek zorundadırlar. Çevre ve Orman Bakanlığı akü toplayıcı ve geri 
kazanıcı firmaların oluşmasına ve gelişmesine öncülük etmelidirler. Sekonder kurşun ergitme 
tesislerinde kurşun, asit ve polipropilen geri kazanılır.  

 
Kurşun-asit batarya toplayıcıları ve kurşun ergitme firmaları sık aralıklarla yerel yönetimler 
ve ilgili bakanlıklar tarafından denetlenmelidir.  
 
Kurşun-asit bataryaların ve parçalarının çöpe atılması önlenmelidir. Maksimum geri kazanma 
ile ilgili yasal düzenleme yapılmalıdır.  

 
 
 

18. PĐL VE AKÜMÜLATÖR ÜRÜNLERĐNĐN ETĐKETLENMESĐ VE 
ĐŞARETLENMESĐ: 

Pillerin ve akümülatörlerin “Avrupa Birliği Normlarına göre işaretlenmesi ve 
etiketlenmesi” gerekmektedir. Sekonder hücreler ve sekonder pil ürünleri için TSE (TS EN 
61429) standartlarındaki işaretleme ve etiketleme sembolleri, diğer pil ve akümülatörler için 
yönetmeliğin Ek-1’inde verilen işaretleme sembolü kullanılacaktır.  

Akümülatörlerin etiketlenmesinde depozitoludur ibaresi ve Bakanlık tarafından verilen 
firma kodunun yer alması, ayrıca kurşun asit akümülatörler üzerinde geri kazanılacak akü 
ibarelerinin bulundurulması da zorunludur.  
 

19. PĐLLERLE ĐLGĐLĐ  YAPILMASI GEREKLĐ ÇALIŞMALAR 

 
Türkiye’de tüketilen pil türleri belirlenmelidir. Özellikle cıvalı ve kadmiyumlu pillerin ülkeye 
girişinde sınırlamalar getirilmelidir. Đthalatçı firmalar bu konuda önceden uyarılmalıdır. 
Kullanıcılar (özellikle hastaneler)  bu konuda bilgilendirilmelidir. Gereğini yerine 
getirmeyenler cezalandırılmalıdır.   
 
Akü üreticileri kesinlikle bayileri vasıtasıyla aküleri geri kazanmalı ve çevreye zarar 
vermeyecek hale dönüştürmelidirler. Bu konuda ilgili akü üreticileri ile toplantılar yapılıp 
gereği devreye girdirilmelidir.  
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Bunların ülkede kullanımım sınırlandırılmalıdır. Đstanbul’da pil tüketimi yılda 5 milyon ile 18 
milyon adet arasında değişmektedir. A.B.D.’de yılda tüketilen pil miktarı 3 milyardır. Bu 
pillerin %75’i Alkali pillerdir, %15’i çinko karbonlu pillerdir. Nikel-kadmiyumlu piller %1 
oranındadır. Đl belediyelerinden başlanarak pillerin ayrı toplanması sağlanmalıdır. Bu konuda 
belediyeler aşağıdaki çalışmaları yapabilirler.  
 

- Pillerdeki cıva, kadmiyum ve kurşun gibi zehirli ağır metaller konusunda halkı 
bilinçlendirmek . 

 
- Pillerin ayrı toplanmasını sağlamalı. Kırmızı renkli pil kutuları ile pil toplama 

merkezleri oluşturmak. 
 

- Vatandaşların pilleri nasıl ayrı toplayacakları konusunda bilgilendirmek. 
 

- Kırmızı renkli pil toplama araçları oluşturmak. 
 

- Pil toplama işlemini Đllerin geneline yaygınlaştırılmalı. 
 

- Pillerin depolama alanlarında ayrı özel hücrelerde depolanması sağlanmak. 
 

- Medya’ya piller konusunda bilgi verilmek.  
 

- Pillerin tehlikeli madde (cıva,kadmiyum ve kurşun gibi) içerdiğini gelişi güzel 
kullanılmaması gerektiğini anlatmak. 

 
- Akmış pillerin çok tehlikeli olduğunu, eldivensiz dokunulmaması gerektiği ve 

ellerin mutlaka yıkanması gerektiği öğretilmek. 
 

- Pillerin tehlikeli madde içermesi sebebiyle dille kontrol edilmemesi gerektiği 
kamuoyuna duyurulmak. 
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                         PĐL  TOPLAMA KUTULARI 
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20. ATIK PĐL VE AKÜMÜLATÖRLERĐN KONTROLÜ YÖNETMELĐĞĐ 
BĐRĐNCĐ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Đlkeler 

Amaç 
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; pil ve akümülatörlerin üretiminden başlayarak nihai 

bertarafına kadar; 
a) Çevresel açıdan belirli kriter, temel koşul ve özelliklere sahip pil ve akümülatörlerin 

üretiminin sağlanmasına, 
b) Đnsan sağlığına ve çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı 

ortama verilmesinin önlenmesine, 
c) Etiketleme ve işaretleme ile pil ve akümülatör ürünlerinin kalite kontrolünün, 

ithalatının kontrolünün ve içerdiği zararlı madde miktarının kontrolünün sağlanmasına, 
d) Đthalat, ihracat ve transit geçişlerine ilişkin esasların belirlenmesine, 
e) Yönetiminde gerekli teknik ve idari standartların sağlanmasına, 
f) Zararlı madde içeren pil ve akümülatörlerin üretilmesinin, ihracatının, ithalatının ve 

satışının önlenmesine, 
g) Atık pil ve akümülatörlerin geri kazanım veya nihai bertarafı için toplama sisteminin 

kurulmasına ve yönetim planının oluşturulmasına, 
yönelik prensip, politika ve programların belirlenmesi için hukuki ve teknik esasları 

düzenlemektir. 

Kapsam 
Madde 2- Bu Yönetmelik; pil ve akümülatör ürünlerinin etiketlenmesi ve işaretlenmesi, 

üretilmesinde zararlı madde miktarının azaltılması, kullanıldıktan sonra atıklarının evsel ve 
diğer atıklardan ayrı olarak 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 önemi 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. 

Hukuki Dayanak 
Madde 3- Bu Yönetmelik 2872 sayılı Çevre Kanununda öngörülen amaç ve ilkeler 

doğrultusunda 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunun 1 inci ve 2 nci maddeleri ile 9 uncu maddesinin (d), (h), (o), (p), (s) bentlerine 
dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen; 
Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını, 
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Yönetmelik: Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğini, 
Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği: 11/7/1993 tarihli ve 21634 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan, 20/4/2001 tarihli ve 24379 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile 
değişik Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliğini, 

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği: 27/8/1995 tarihli ve 22387 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğini, 

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği: 14/3/1991 tarihli ve 20814 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğini, 

Akümülatör: Endüstride ve araçlarda otomatik marş, aydınlatma veya ateşleme gücü için 
kullanılan, şarj edilebilir sekonder hücrelerde kurşunla sülfürik asit arasındaki kimyasal 
reaksiyon sonucu kimyasal enerjinin doğrudan dönüşümü ile üretilen elektrik enerjisi 
kaynağını, 

Pil: Şarj edilmeyen primer hücrelerde kimyasal reaksiyon sonucu oluşan kimyasal 
enerjinin doğrudan dönüşümü ile üretilen elektrik enerjisi kaynağını, 

Şarj Edilebilir Pil: Şarj edilebilen ve birkaç defa kullanılabilen pili, 
I. Grup Piller: Nikel kadmiyum ve cıva oksit piller hariç olmak üzere diğer pilleri, 
II. Grup Piller: Nikel kadmiyum ve cıva oksit pilleri, 
Nikel Kadmiyum Pil: Şarj edilebilir sekonder hücrelerde kadmiyumla nikel hidroksit 

arasındaki kimyasal reaksiyon sonucu kimyasal enerjinin doğrudan dönüşümü ile üretilen 
elektrik enerjisi kaynağını, 

Cıva Đçeren Piller: Cıva oksit elektrot içeren alkali-mangan, çinko-karbon ve cıva oksit 
piller gibi pilleri, 

Düğme Pil: Đşitme cihazları, saatler ve benzeri taşınabilir aletlerde kullanılan ve çapı 
yüksekliğinden fazla olan yuvarlak pilleri, 

Zararlı Maddeleri Đçeren Piller: 
a) Ağırlıkça % 0.0005’den fazla cıva (Hg) içeren pilleri, 
b) Alkali-mangan piller hariç, pil başına 25 mg’dan fazla cıva (Hg) içeren pilleri, 
c) Ağırlıkça % 0.025’den fazla cıva (Hg) içeren alkali-mangan pilleri, 
d) Ağırlıkça % 0.025’den fazla kadmiyum (Cd) içeren pilleri, 
e) Ağırlıkça % 0.4’den fazla kurşun (Pb) içeren pilleri, 
Üretici: Pil veya akümülatör üreten, imal eden, ürüne adını, ticaret markası veya ayırt 

edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek ve tüzel kişiyi, üreticinin 
Türkiye dışında olması halinde ithalatçıyı; ayrıca ürünün tedarik zincirinde yer alan, 
faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek ve tüzel kişiyi, 

Pil ve Akümülatör Ürünlerinin Dağıtımını ve Satışını Yapan Đşletmeler: Toptancıları, 
perakendecileri, marketleri, büyük ve küçük ölçekli alışveriş merkezlerini, garajları, tamir-
bakım atölyelerini ve inşaat şirketlerini, 

Atık Pil ve Akümülatör: Yeniden kullanılabilecek durumda olmayan, evsel atıklardan 
ayrı olarak toplanması, taşınması, bertaraf edilmesi gereken kullanılmış pil ve akümülatörleri, 

Toplama: Atık pil ve akümülatörlerin kota veya depozito kapsamında özelliklerine göre 
biriktirilmesini, ayrılmasını veya gruplandırılmasını, 

Depozito Sistemi: Atık akümülatörlerin toplanması için akümülatör satın alınırken 
satıcıya akümülatör başına ödenen fazla paranın tüketiciye geri dönmesi sistemini, 
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Depozito Uygulaması Müracaat Formu: Ek-3’de verilen formu, 
Kota: Yönetmelik kapsamındaki atık pillerin toplanması ve bertaraf edilmesi gereken 

miktarının (ağırlıkça) piyasaya sürülen pil miktarına (ağırlıkça) oranını, 
Kota Uygulamasına Tabi Đşletmeler: Pil üreten, ithal eden, piyasaya süren ve marka 

sahibi gerçek ve tüzel kişileri, 
Kota Uygulaması Müracaat Formu: Ek-2’de verilen formu, 
Geçici Depolama: Dağıtım ve satış noktalarında, geri kazanım ve depolama tesislerinde, 

atık pil ve akümülatörlerin geçirimsizliği sağlanmış beton zemin üzerinde bekletildiği alanları, 
Geri Kazanım: Atık pil ve akümülatörleri fiziksel ve/veya kimyasal işleme tabi tutarak 

hammadde veya ürün elde etme işlemini, 
Depolama: Geçirimsizlik koşulları sağlanmış, nemden ari ve meteorolojik şartlardan 

korunmuş ayrı kapalı alanlarda depolamayı, 
Bertaraf: Atık pil ve akümülatörlerin geri kazanım, depolama veya ihracat yoluyla 

muhtemel olumsuz çevresel etkilerinin giderilmesini, 
Ön Lisans: Bu Yönetmelik kapsamındaki atık pil ve akümülatörlerin geri kazanımı 

amacıyla tesis kurmak, isteyenlerin, kuracakları tesislerin projelerinin çevre ve insan sağlığına 
uygunluğunu gösteren belgeyi, 

Lisans: Bu Yönetmelik gereğince atık akümülatör taşımacılığı yapmak isteyen araç 
sahibi firmaların Valilikten; atık akümülatör geri kazanım tesisi işletmek isteyenlerin ise 
Bakanlıktan alacakları ve konu ile ilgili yeterli uzman ve teknolojik imkanlara sahip 
olunduğunu gösteren belgeyi, 

HDPE: Yüksek yoğunluklu polietileni, 
ifade eder. 
 
Genel Đlkeler 
Madde-5: Atık pil ve akümülatörlerin yönetimine ilişkin ilkeler şunlardır; 
a) Pil ürünleri Türk Standartlarında belirtilen şekilde, akümülatör ürünleri ise bu 

Yönetmelikte belirtilen şekilde etiketlenir ve işaretlenir. 
b) Uzun ömürlü ve şarj edilebilir pil ve akümülatörlerin üretimi öncelikle tercih edilir. 
c) Ağırlıkça yüzde iki den fazla cıva oksit içeren pillerin ithalatı yasaktır. 
d) Alkali-manganlı düğme hücreler ve düğme hücre içeren piller hariç yönetmelikte 

tanımlanan zararlı madde içeren pillerin ithalatı ve üretimleri yasaktır. 
e) Zararlı madde içeren atık piller Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine 

göre bertaraf edilir. 
f) Atık pil ve akümülatörlerin evsel ve diğer atıklarla birlikte depolanması, alıcı ortama 

verilmesi ve yakılması yasaktır. 
g) Atık pil ve akümülatörlerin geri kazanılması esastır. 
h) Atık pil ve akümülatörlerin yönetimlerinin her safhasında sorumlu kişiler, çevre ve 

insan sağlığına zarar vermemek için gerekli tedbirlerin alınmasından sorumludur. 
ı) Atık pil ve akümülatörlerin yarattığı çevresel kirlenme ve bozulmadan doğan 

zararlardan dolayı pil ve akümülatör üreticilerinin, atık pil ve akümülatör taşıyıcılarının ve 
bertaraf edicilerin bu faaliyetler sonucu meydana gelen zararlardan ötürü kusurları oranında 
tazminat sorumluluğu saklıdır. 
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j) Pil ve akümülatör üretenler ile piyasaya sürenler, atık pil ve akümülatörlerin 
toplanması, taşınması ve bertarafını sağlamak ve bu amaçla yapılacak harcamaları 
karşılamakla yükümlüdürler. 

k) Bu Yönetmelik kapsamına giren atık pil ve akümülatörlerin uluslararası ticareti, 
ithalatı, ihracatı ve transit geçişinde Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri 
uygulanır. 

l) Atık pil ve akümülatörlerin yönetiminden kaynaklanan her türlü çevresel zararın 
giderilmesi için yapılan harcamalar “kirleten öder” prensibine göre atık pillerin ve 
akümülatörlerin yönetiminden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından karşılanır. Pil 
ve akümülatörlerin üretiminden ve ithalatından sorumlu kişilerin çevresel zararı durdurmak, 
gidermek ve azaltmak için gerekli önlemleri almaması veya bu önlemlerin yetkili makamlarca 
doğrudan alınması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan gerekli harcamalar 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre atıkların 
yönetiminden sorumlu olanlardan tahsil edilir. Ancak, kirletenlerin ödeme yükümlülüğünden 
kurtulabilmesi için, kirlenmenin önlenmesi ve sınırlanması için her türlü tedbiri aldıklarını 
ispat etmeleri gerekir. 

ĐKĐNCĐ BÖLÜM 
Görev, Yetki ve Yükümlülükler 

Bakanlığın Görev ve Yetkileri 
Madde 6- Bakanlık; 
a) Atık pil ve akümülatörlerin çevreyle uyumlu bir şekilde yönetimini sağlayacak 

politikaları saptamak, bu yönetmeliğin uygulanmasına yönelik işbirliği ve koordinasyonu 
sağlamakla, 

b) Atık pil ve akümülatör geri kazanım tesislerine ön lisans ve lisans vermekle, 
c) Atık pil depolarının projelerine onay vermekle, 
d) 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 sağlamakla, kota ve depozito başvurularını 
değerlendirmekle, 

e) Atık pil ve akümülatörlerin çevreyle uyumlu yönetimine ilişkin en yeni sistem ve 
teknolojilerin uygulanmasında ulusal ve uluslararası koordinasyonu sağlamakla, 

f) Atık pillerin ve akümülatörlerin toplanması ve bertarafı için düzenlenecek halkın 
bilinçlendirilmesi çalışmalarına destek sağlamakla, 

görevli ve yetkilidir. 
Mülki Amirlerin Görev ve Yetkileri 
Madde 7- Mahallin en büyük mülki amiri; 
a) Atık yönetimi politikaları çerçevesinde ilde gerekli stratejileri geliştirmek ve 

uygulamakla, 
b) Đl sınırları içinde faaliyette bulunan ve Yönetmelik kapsamına giren geri kazanım ve 

depolama tesislerini tespit etmek ve Bakanlığa bildirmekle, 
c) Atık pil ve akümülatörlerin yasal olmayan yollarla değerlendirilmesini önlemekle, 

denetimler sonucu bu yönetmeliğe aykırı durumun tespit edilmesi halinde atık akümülatörleri 
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en yakın lisanslı geri kazanım tesisine gönderilmesini, atık pillerin ise en yakın depolama 
alanına gönderilmesini sağlamakla ve bu Yönetmelikte belirtilen cezaları vermekle, 

d) Ulusal atık taşıma formlarını değerlendirerek Bakanlığa yıllık rapor vermekle, 
e) Đl sınırları içinde atık akümülatör taşınması ile ilgili faaliyet gösteren araç ve firmalara 

taşıma lisansı vermekle, bu lisansı kontrol etmekle, iptal etmekle ve yenilemekle, 
f) Pil ve akümülatör üreticileri veya pil ve akümülatör üreticilerinin yetkilendireceği kişi 

veya kuruluşlar tarafından kurulacak geçici depolama alanlarına izin vermekle, bu alanları 
denetim altında tutmakla ve izin verilen alanları Bakanlığa bildirmekle, 

g) Đl sınırları içinde atık pil ve akümülatörlerin taşınması sırasında meydana gelebilecek 
kazalarda her türlü acil önlemi almak ve gerekli koordinasyonu sağlamakla, 

h)Üreticiler, mahalle muhtarlıkları ve belediyeler ile birlikte koordineli olarak yapılacak 
eğitim çalışmalarına katkı sağlamakla, 

görevli ve yetkilidir. 
Belediyelerin Görev ve Yetkileri 
Madde 8- Belediyeler, Büyükşehir statüsündeki yerlerde Büyükşehir Belediyeleri; 
a) Atık pil ve akümülatörlerin belediye katı atık düzenli depolama alanlarında evsel 

atıklarla birlikte bertarafına izin vermemekle, 
b) Kuruluş ve işletme giderleri pil üreticileri tarafından karşılanacak geçirimsizlik 

koşulları sağlanmış, nemden ari ve meteorolojik şartlardan korunmuş atık pil depolama 
alanlarının kurulması için katı atık düzenli depolama alanlarında ücretsiz olarak yer tahsis 
etmekle, 

c) Üreticilerin şehrin muhtelif yerlerinde yapacakları atık pil ve akümülatör toplama 
işlemlerine yardımcı olmak ve işbirliği yapmakla, 

d) Okullar, halk eğitim merkezleri, mahalle muhtarlıkları, eğlence yerleri ve halka açık 
merkezlerde pilleri ayrı toplama ile ilgili üreticilerin sorumluluğu ve programı dahilinde 
gerektiğinde üretici ile işbirliği yaparak pilleri ücretsiz olarak ayrı toplamakla, halkı 
bilgilendirmekle, eğitim programları düzenlemekle, 

e) Belediye sınırları içinde bulunan atık pil ve akümülatör bertaraf tesislerini ve taşıma 
firmalarını denetlemekle, 

görevli ve yetkilidir. 

Pil Üreticilerinin Yükümlülüğü 
Madde 9- Pil üreticileri; 
a) Pil ürünlerini Türk Standartlarında (TS EN 61429) belirtilen şekilde etiketlemek ve 

işaretlemekle, 
b) Bu Yönetmeliğin 2 no’lu ekinde yer alan Kota Uygulaması Müracaat Formunu 

doldurarak her yıl Bakanlığa başvurmakla, 
c) Atık pilleri bu yönetmelikte belirtilen hükümler ile bu Yönetmeliğin 25 inci 

maddesinde belirtilen hedefler doğrultusunda toplanmasını ve bertarafını sağlamak veya 
sağlatmakla, 

d) Atık pil ihracatında Bakanlıktan onay almakla, 
e) Zararlı maddeleri içeren pilleri üretmemekle veya ithal etmemekle, ürettikleri veya 

ithal ettikleri pildeki zararlı madde miktarını en az düzeye indirecek tedbirleri almakla, 
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f) Atık pillerin kota oranlarında toplanması amacıyla tüketiciyi bilgilendirici ve 
bilinçlendirici eğitim programları düzenlemekle, 

g) Atık pil taşımacılığında bu Yönetmeliğin 15 inci ve 16 ncı maddelerine uymakla, 
h) Genel bir toplama ve geri dönüşüm sistemi geliştirerek veya belli bir sisteme katılarak 

atık pillerin toplanmasını ve bertarafını sağlamakla, 
ı) Toplama noktalarına konulacak kırmızı renkli, üzerinde “Atık Pil” ve “Yalnızca Atık 

Pil Atınız” ibareleri yer alan toplama kutularını veya konteynerlerini ücretsiz olarak temin 
etmekle, dolan kutuların veya konteynerlerin toplanmasını sağlayarak atık pilleri depolama 
alanlarına taşımak veya taşıtmakla, 

j) Belediyelerin katı atık düzenli depolama sahalarında atık pil depolama alanlarını 
kurmakla, bakım ve onarım giderlerini karşılamakla, 

k) Atık pil depolama alanlarının projeleri için Bakanlıktan onay almakla, 
l) Sabit veya mobil atık pil ayırma tesislerini kurmakla, 
yükümlüdür. 
Akümülatör Üreticilerinin Yükümlülüğü 
Madde 10- Akümülatör üreticileri; 
a) Akümülatör ürünlerini bu Yönetmelikte belirtilen şekilde etiketlemek ve işaretlemekle, 
b) Bu Yönetmeliğin 3 no’lu ekinde yer alan depozito uygulaması müracaat formunu 

doldurarak her yıl Bakanlığa başvurmakla, 
c) Atık akümülatörlerin bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde belirtilen hedefler 

doğrultusunda toplanmasını, geri kazanımını ve bertarafını sağlamak veya sağlatmakla, 
d) Atık akümülatör ihracatında Bakanlıktan onay almakla, 
e) Ürettikleri veya ithal ettikleri akümülatörlerde zararlı madde miktarlarını en aza 

indirecek tedbirleri almakla, 
f) Atık akümülatör atıklarının zararları ve toplanmaları konusunda tüketicilerin katılım ve 

katkılarını sağlamak amacıyla eğitimlerini, bilgilendirilmelerini sağlamakla, 
g) Atık akümülatör taşımacılığında bu Yönetmeliğin 15 inci, 16 ıncı ve 17 inci 

maddelerinde belirtilen hükümlere uymakla, 
h) Genel bir toplama ve geri dönüşüm sistemi geliştirerek veya belli bir sisteme katılarak 

atık akümülatörlerin toplanmasını, geri kazanımını veya bertarafını sağlamakla, 
yükümlüdür. 
Pil Ürünlerinin Dağıtımını ve Satışını Yapan Đşletmelerin Yükümlülükleri 
Madde 11- Pil ürünlerinin dağıtımını ve satışını yapan işletmeler; 
a) Pil üreticilerinin kuracakları sisteme uygun olarak tüketiciler tarafından getirilen atık 

pilleri ücretsiz olarak almakla, 
b) Atık pil toplama sistemi olmayan markaların pillerini satmamakla, 
c) Tüketicilerin getirdiği atık pilleri, üreticinin öngördüğü şekilde üreticiye veya 

üreticinin yetkilendirdiği bir kuruluşa gönderilmesini sağlamakla, 
d) Đşyerlerinde tüketicilerin kolayca görebilecekleri yerlerde (Ek-4 A) da yer alan uyarı 

ve bilgiler ile atık pillerin toplanma şekli ve yerleri hakkındaki bilgileri sunmakla, 
e) Üreticilerin veya yetkilendirdiği kuruluşların temin edecekleri, atık pil konteynerlerini 

bulundurmakla, 
yükümlüdür. 
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Akümülatör Ürünlerinin Dağıtımını ve Satışını Yapan Đşletmeler ve Araç Bakım-
Onarım Yerlerini Đşletenlerin Yükümlülükleri 

Madde 12- Akümülatör ürünlerinin dağıtım ve satışını yapan işletmeler ve araç bakım-
onarım yerlerini işletenler; 

a) Tüketiciler tarafından getirilen atık akümülatörleri almakla, akümülatör üreticilerinin 
kuracakları sisteme katılmakla ve getirilen atık akümülatörlerin yenisinin alınmaması halinde 
depozito bedelini tüketiciye ödemekle, Tüketicilerin getirdiği atık akümülatörleri, üreticinin 
öngördüğü şekilde üreticiye veya üreticinin yetkilendirdiği bir kuruluşa dönmesini 
sağlamakla, 

b) Đşyerlerinde tüketicilerin kolayca görebilecekleri yerlerde (Ek-4 A) da yer alan uyarı 
ve bilgiler ile depozito uygulaması, atıkların toplama şekli ve yerleri hakkındaki bilgileri 
sunmakla, 

c) Atık akümülatörler için geçici depolama alanı oluşturmakla, atık akümülatörleri bu 
alanda doksan günden fazla tutmamakla, depolama zemininin sızdırmazlığı için depolama 
yerinin zeminini beton veya asfalttan oluşturarak aside karşı dayanıklı olmasını sağlamakla, 
duvarlarının aside karşı dayanıklı boya ile boyanmasını sağlamakla, sızdırma ve akıntı 
yapmayan akümülatörlerin beş adedinden fazlasını üst üste koymamakla, sızdıran 
akümülatörleri tek tek onsekiz litrelik sızdırmaz polipropilen kaplarda bulundurmakla, 

d) Toplanan atık akümülatörlerin kayıtlarını tutmak, bu kayıtları üreticiye bildirmek ve 
geçici depolama veya lisanslı taşıyıcılara veya lisanslı geri kazanım tesislerine belgeli olarak 
teslim etmekle, 

yükümlüdür. 
Tüketicilerin Yükümlülükleri 
Madde 13- Pil ve akümülatör tüketicileri; 
a) Atık pilleri evsel atıklardan ayrı toplamakla, pil ürünlerinin dağıtımını ve satışını 

yapan işletmelerce veya belediyelerce oluşturulacak toplama noktalarına atık pilleri teslim 
etmekle, 

b) Aracının akümülatörünü değiştirirken eskisini, akümülatör ürünlerinin dağıtım ve 
satışını yapan işletmeler ve araç bakım-onarım yerlerini işletenlerin oluşturduğu geçici 
depolama yerlerine ücretsiz teslim etmekle, eskilerini teslim etmeden yeni akümülatör 
alınması halinde depozito ödemekle, 

c) Tüketici olan sanayi kuruluşlarının üretim süreçleri sırasında kullanılan tezgah, tesis, 
forklift, çekici ve diğer taşıt araçları ile güç kaynakları ve trafolarda kullanılan 
akümülatörlerin, atık haline geldikten sonra üreticisine teslim edilene kadar fabrika sahası 
içinde sızdırmaz bir zeminde doksan günden fazla bekletmemekle, 

yükümlüdür. 
Geri Kazanım Tesisleri Đşletmecilerinin Yükümlülükleri 
Madde 14- Geri kazanım tesislerini işletenler; 
a) Bakanlıktan ön lisans ve lisans almakla, 
b) Atık yönetimi ile ilgili kayıtları tutmak ve bu kayıtları istendiğinde yetkililere ibraz 

etmek üzere üç yıl süreyle tesiste bulundurmakla, 
c) Đşletme planlarını her yıl Ocak ayı içinde ilgili Valiliğe göndermekle, 
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d) Atığın tesise girişinde geri kazanım işleminden önce atığın ulusal atık taşıma 
formunda belirtilen atık tanımına uygunluğunu tespit etmekle, 

e) 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 etmemekle, tesisin yıllık çalışma raporunu ilgili 
Valiliğe göndermekle, tesisin işletilmesi ile ilgili her bölümün işletme planını yaparak 
uygulamakla, 

f) Tesisin risk taşıyan bölümlerinde çalışan personelin her türlü güvenliğini sağlamakla, 
altı ayda bir sağlık kontrollerini yaptırmakla ve bu bölümlere izinsiz olarak ve yetkili kişilerin 
dışında girişleri önlemekle, 

g) Acil Önlem Planı hazırlamakla, bununla ilgili eğitimli personel bulundurmakla, acil 
durum söz konusu olduğunda Bakanlık ve Valiliğe bilgi vermekle, 

h) Tesisin işletilmesi ile ilgili Bakanlığın öngöreceği diğer işleri yapmakla, 
yükümlüdür. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Taşıma ile Đlgili Hükümler 
Atık Pil ve Akümülatörlerin Taşınması 
Madde 15- 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 yapılır. 

Atık pil taşıyacak araç ve firmalar için lisans alma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, 
atık pillerin kapalı kasalı kamyonetlere yerleştirilmiş asgari 210 litrelik HDPE fıçılarda 
taşınması zorunludur. 

Atık pil ve atık akümülatör taşıyacak araçların renginin kırmızı olması, araçların üzerinde 
atık pil ve akümülatörlerin toplandığına dair 20 metre uzaktan görülebilecek şekilde bu 
Yönetmeliğin 1 no’lu ekinde yer alan amblem bulunması, ayrıca araç kasalarının her iki 
yüzüne de atık piller için “Atık Pil Taşıma Aracı”, atık akümülatörler için ise “Atık 
Akümülatör Taşıma Aracı” yazılması zorunludur. 

Araçlarda Taşıma Formu Bulundurma Zorunluluğu 
Madde 16- Atık pil ve akümülatörlerin taşınması sırasında araçlarda atık taşıma formu 

bulundurulması zorunludur. Araçlarda bulundurulacak atık taşıma formlarıyla ilgili olarak 
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır. 

Atık Akümülatör Taşıyıcılarının Lisans Alma Zorunluluğu 
Madde 17- Atık akümülatörleri taşımak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, atık 

akümülatörleri taşıma lisansı almak zorundadır. Bu amaçla, bu Yönetmeliğin 5 no’lu ekinde 
belirtilen esaslara göre ilgili Valiliğe başvuruda bulunulur. Lisans, başvuruda bulunan aracın 
veya araçların ait olduğu firmaya ve gerekli teknik donanıma haiz araca veya araçlara verilir. 
Bu hükümler kara taşımacılığı için uygulanır. Bu lisans devredilemez, üç yıl için geçerlidir. 
Bu süre sonunda yenilenmesi gerekir. Lisans alan, ancak taşımacılıkta öngörülen standartlara 
uymayan firmaların lisansları Valilikçe iptal edilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Geri Kazanım ve Geçici Depolama Tesisleri Đçin Özel Şartlar 
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Atık Akümülatör Geçici Depolama Alanlarının Kurulması 
Madde 18- Geri kazanım tesisleri ve akümülatör ürünlerinin dağıtımını ve satışını yapan 

işletmeler ve araç bakım-onarım yerleri dışındaki 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. Bu 
alanlar Valiliklerin denetimi altında faaliyet gösterirler. 

Atık Akümülatör Geri Kazanım ve Geçici Depolama Alanlarının Özellikleri 
Madde 19- Atık akümülatör geri kazanım ve geçici depolama tesisleri için aşağıdaki 

şartlara uyulur: 
a) Tesiste giriş bölümü, atık akümülatör kabul ünitesi, atık akümülatör proses sahası ve 

diğer çalışma bölümleri bulunması, 
b) Tesisin atık akümülatör nakliye araçlarının giriş çıkışına uygun olması, 
c) Tesisin çevresinin koruma altına alınması, giriş ve çıkışın denetlendiği bir çit veya 

duvar olması, alana personelden başkasının izinsiz girmesinin yasaklanması, 
d) 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, 

e) Sızdırma ve akıntı yapmayan atık akümülatörlerin en fazla beş adedi üst üste 
konulması, sızdıran akümülatörler in sızdırmaz polipropilen kaplarda muhafaza edilmesi, 

f) Atık akümülatörlerin içinde bulunan asitler için asit nötralizasyon ünitesi veya gerekli 
arıtma üniteleri bulunması, 

g) Atık kabul alanı ve işletme alanının yağmura karşı korunması, 
h) Sahada ortaya çıkan yağmur suları, yıkama ve benzeri atık suların ayrı toplanarak, Su 

Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde yer alan sınır değerlere uygun şekilde arıtılması, 
i) 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, 

j) Çalışma alanlarında oluşan gürültünün, 11/12/1986 tarihli ve 19308 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Gürültü ve Kontrol Yönetmeliği kriterleri doğrultusunda en son 
tekniklerle mümkün olduğunca azaltılması, vibrasyona ve çevre kirliliğine neden olacak 
noktalarda gerekli tedbirlerin alınması, 

zorunludur. 

Atık Pil Geçici Depolama Alanlarının Özellikleri 
Madde 20- Atık pillerin geçici depolanmasında iç ve dış yüzeyleri korozyona dayanıklı 

konteynerler kullanılması, bu konteynerlerin kolay taşınabilir ve hacmi asgari 4 m3 veya daha 
fazla olması, sızdırmazlık özelliği taşıması gereken konteynerlerin kırmızı renge boyanarak 
her iki yüzeyine “Atık Pil Geçici Deposu” ibaresi yazılması zorunludur. Konteynerlerın 
nakliye kolaylığı olan yerlerde zemini beton ve üstü kapalı alanlarda bulundurulması gerekli 
olup, bu alanlarda yangına karşı her türlü tedbir alınması zorunludur. 

BEŞĐNCĐ BÖLÜM 
Akümülatör Geri Kazanım Tesislerine Ön Lisans ve Lisans Verilmesi 

Atık Akümülatör Geri Kazanım Tesislerine Ön Lisans Verilmesi 
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Madde 21- Geri kazanım tesisi kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, kuracakları tesisle 
ilgili her türlü plan, proje, rapor, teknik veri, açıklamalar ve diğer dokümanlarla birlikte 
Bakanlığa başvurur. Bu tür tesisler için yapılacak çevresel etki değerlendirmesi 
çalışmalarında, tesise kabul edilecek atık türleri ve elde edilen ürünler dikkate alınarak, geri 
kazanım tesisinin teknolojisinin uygunluğu konusunda uzman bir kuruluş ile bir üniversitenin 
ilgili bölümünden alınacak birer teknik rapor çerçevesinde inceleme ve değerlendirme yapılır. 

Ön lisans başvurularında “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Belgesi” veya 
“Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Belgesi” ile bunlara ilişkin Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Raporları ve bu Yönetmeliğin 6 no’lu ekinde belirtilen diğer bilgi ve 
belgelerin bulunması zorunludur. Bu çerçevede Bakanlık projeyi inceler, uygun görmesi 
halinde projeye ön lisans verir. 

Geri Kazanım Tesislerine Geçici Đzin ve Lisans Verilmesi 
Madde 22- Geri kazanım tesisi işletmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler Bakanlıktan 

lisans almak zorundadırlar. Geri kazanım tesislerine lisans verilmesi aşamasında bu 
Yönetmeliğin 7 no’lu ekinde verilen bilgi ve belgeler talep edilir. 

Geri kazanım tesisi işletmecisi Bakanlığa lisans başvurusu yaptığında, işletme esnasında 
bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak çalıştığını belgelemek amacıyla Bakanlıkça 
belirlenecek bir süre için tesise “Geçici Çalışma Đzni” verilir. Tesis bu izin süresince 
Bakanlığın denetimi altında faaliyet gösterir. Bu izin 1 (bir) yılı geçmeyecek şekilde 
uygulanır. Tesisin geçici çalışma izni süresince ön lisansta belirtilen işletme şartlarını 
sağlayamaması durumunda, durum düzeltilinceye kadar tesisin faaliyeti durdurulur. 

Ön lisans verilen tesisin, projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığının; Bakanlık 
koordinasyonunda bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinde belirtilen teknik raporu hazırlayanlar 
tarafından oluşturulacak komisyonca yerinde tespit edilmesi, işletme planının değerlendirilip 
uygunluğunun tespit edilmesi ve Geçici Çalışma Đzni süresinde tesisin işletme koşullarını 
sağlayabildiğine karar verilmesi halinde Bakanlıkça tesise işletme lisansı verilir. Bu lisans 3 
yıl süre ile geçerlidir, gerekli durumlarda şartlı verilebilir. Lisans devredilecek ise Bakanlığa 
başvurulur ve lisans yenilenir. 

Lisansın Đptali 
Madde 23- Bakanlıkça veya ilgili Valilikçe yapılan denetimlerde tesisin verilen lisansa 

uygun olarak çalıştırılmadığı, mevzuatta istenen şartların yerine getirilmediği, ilgili 
ölçümlerin düzenli olarak yapılmadığı veya kaydedilmediğinin tespit edilmesi halinde 
işletmeciye, tespit edilen aksaklıkların düzeltilmesi için aksaklığın önemine ve kaynağına 
göre bir ay ile bir yıl arasında süre verilir. Bu süre sonunda yapılan kontrollerde aksaklığın 
devam ettiği tespit edilirse, tespit edilen aksaklığın niteliğine göre 2872 sayılı Çevre Kanunu 
uyarınca faaliyet geçici olarak durdurulur. Faaliyeti geçici süre ile durdurulan işletmenin süre 
sonunda yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde lisansı iptal edilir. Lisansı iptal edilen 
işletme için yeniden lisans alınmak üzere bu Yönetmeliğin 22 nci maddesine göre yeniden 
Bakanlığa başvurulabilir. Lisans işlemleri tamamlanana kadar tesis çalışamaz. 

ALTINCI BÖLÜM 
Pil Đthalatı ve Atık Pillere Kota Uygulaması 

Pil Đthalatında Uygulanacak Esaslar 
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Madde 24- Zararlı madde içeren pillerin kullanılmalarının engellenmesi, uzun ömürlü ve 
zararsız madde içeren şarj edilebilir pillerin yaygınlaştırılması ve atık pil toplama 
sistemlerinin üreticiler tarafından oluşturulması ve kesintisiz işletilmesinin sağlanması 
amacıyla pil ithalatı ilgili mevzuat doğrultusunda kontrol altında tutulur. 

Atık Pillere Kota Uygulanması ve Sorumluluklar 
Madde 25- Bakanlık, atık pillerin çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanması ve ekolojik 

dengenin bozulmasını önlemek için, atık pillerin toplanmasını ve bertarafını sağlamak amacı 
ile kota uygulamasını zorunlu kılar. 

Pil üreticileri, bir önceki yıl piyasaya sürdükleri miktarları hesaba katarak atık haline 
gelen I. grup pilleri yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ilk yıl % 15, ikinci yıl % 
25, üçüncü yıl % 30, dördüncü yıl % 35, beşinci yıl % 40 ve devamı yıllarda ise Bakanlığın 
belirleyeceği oranlarda toplamak veya toplatmak ve bertaraf etmek, bu işlemleri Bakanlığa 
belgelemekle yükümlüdür. Đşletmeler bu amaçla Bakanlıktan izin almak ve beyanda 
bulunmak zorundadır. Birinci yıl kota değerine ulaşılamaması durumunda, üreticilerin 
gerekçeleri Bakanlıkça makul bulunursa, ulaşılan reel toplama oranı bir defaya mahsus olmak 
üzere kota oranı olarak kabul edilebilir. 

Atık haline gelen II. grup piller için kota oranları ilk yıl % 25, ikinci yıl % 35, üçüncü yıl 
% 50, dördüncü yıl % 65, beşinci yıl % 80 ve devamı yıllarda ise Bakanlığın belirleyeceği 
oranlarda uygulanır. 

Atık haline gelen I. ve II. grup pillerin karışık olarak toplanması durumunda, genel kota 
oranı bu Yönetmeliğin 8 no’lu ekinde verilen şekilde hesaplanacaktır. 

Pil üreticileri; bu ürünlerin alıcı ortama olan etkilerini asgariye indirebilmek amacıyla, 
atık pillerin toplanması, taşınması, geri kazanımı, bertaraf veya ihraç edilmelerine dair 
yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve bunlara yönelik gerekli harcamaların karşılanması ve 
eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için, Bakanlığın koordinasyonunda bir araya gelerek 
kâr amacı taşımayan tüzel kişiliği haiz bir yapı oluşturabilir. Bu yapıya karşı 
yükümlülüklerini yerine getiren ve harcamalara katılan kuruluşlar atık pil yönetimine ilişkin 
yükümlülüklerini bu kuruluşa devredebilir. Bu yapıya dahil olanlar kotanın tutturulmasından 
sorumludur. 

Atık Pillere Kota Uygulaması Đzin Başvurusu 
Madde 26- Pil üreticileri, bu Yönetmeliğin 2 no’lu ekinde yer alan “Kota Uygulaması 

Müracaat Formu”nu doldurarak her yıl ocak ayının son iş günü bitimine kadar kota 
uygulaması izni için Bakanlığa müracaat ederler. Đşletmeler bu formda üretilen, ithal edilen ve 
piyasaya sürülen pillerin türü, üretim ve satış miktarları ile atık pillerin yönetimine ilişkin 
bilgileri ve ilgili belgeleri beyan ve ibraz ederler. Bakanlık gerektiğinde ek bilgi ve belge 
isteyebilir. 

Kota Đzin Başvurusunun Değerlendirilmesi 
Madde 27- Bakanlık bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesindeki bilgi ve belgeleri yeterli 

bulması durumunda ilgili pil üreticilerine atık pillere kota uygulaması için izin verir. Đzin 
süresi azami bir takvim yılıdır. Đzin başvurusunun süresi dışında yapılması halinde de aynı 
kota oranı uygulanır. Bu Yönetmelik şartlarına uyulmadığının ve bu Yönetmeliğin 26 ncı 
maddesinde verilen bilgilerin doğru olmadığının tespit edilmesi halinde, üretici firma 
hakkında bu Yönetmeliğin 35 inci maddesi hükmü uygulanır. Ayrıca, Bakanlık bu 
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Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtilen izin başvurusu beyanlarını yeminli mali 
müşavirlere kontrol ettirebilir. Bunun için yapılacak harcamalar ilgili firmalar tarafından 
karşılanır. 

Kotaya Ulaşılamaması Durumunda Cezai Uygulama 
Madde 28- Kota uygulamasına tabi üreticilerin, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinde 

belirtilen hedefleri sağlayamamaları durumunda, takip eden ilk yılda normal toplama 
hedeflerine ilaveten eksik kalan oranları % 10 fazlasıyla geri toplamaları zorunludur. Bu yılda 
da öngörülen hedeflere ulaşılamadığı taktirde zorunlu depozito uygulamasına geçilerek, bu 
Yönetmeliğin 35 inci maddesi hükmü uygulanır. 

YEDĐNCĐ BÖLÜM 
Atık Akümülatörlere Depozito Uygulaması 

Atık Akümülatörlere Depozito Uygulaması ve Sorumluluklar 
Madde 29- Atık akümülatörlerin geri kazanılmak üzere üreticiye geri dönmesini 

sağlamak amacıyla, üreticiler akümülatörlerinin satışında depozito uygulamak zorundadır. 
Tüketiciler tarafından, akümülatör ürünlerinin dağıtımını ve satışını yapan işletmelere 
getirilen atık akümülatörlerin geri alınması zorunludur. Bu atıkların akümülatör ürünlerinin 
dağıtım ve satış yerlerini işletenlere ve araç bakım-onarım yerlerine verilmesi durumunda, 
ürün için belirlenen depozito bedeli tüketiciye ödenir. Depozito uygulaması yönetmeliğin 
yürürlüğe girdiği yıl ve daha sonraki yıllarda satışa sunulan ve satılan akümülatörlere 
uygulanır. Bu tarihten önce satışa sunulan ve satılan akümülatörler depozito uygulaması 
kapsamı dışındadır. Depozito oranı, vergiler dahil ürün satış fiyatının % 10’undan az olamaz. 

Depozito uygulamasına tabi olan atık akümülatörlerin bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 
tarihi takip eden ilk yıl % 70, ikinci yıl % 80, üçüncü yıl % 90 oranından az olmayacak 
şekilde toplanarak geri kazanılması, bertaraf edilmesi ve bunlara ilişkin belgelerin her yıl 
depozito müracaatlarıyla birlikte Bakanlığa sunulması zorunludur. 

Akümülatör üreticileri bu ürünlerin alıcı ortama olan etkilerini asgariye indirebilmek 
amacıyla, atık akümülatörlerin toplanması, taşınması, geri kazanımı, bertaraf veya ihraç 
edilmelerine dair yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve bunlara yönelik gerekli 
harcamaların karşılanması ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için, Bakanlığın 
koordinasyonunda bir araya gelerek kâr amacı taşımayan tüzel kişiliği haiz bir yapı 
oluşturabilir. Bu yapıya karşı yükümlülüklerini yerine getiren ve harcamalara katılan 
kuruluşlar atık akümülatörlerin yönetimine ilişkin yükümlülüklerini bu kuruluşa devredebilir. 
Bu yapıya dahil olanlar depozito hedeflerinin tutturulmasından sorumludur. 

Atık Akümülatörlere Depozito Uygulaması Đzin Başvurusu 
Madde 30- Akümülatör üreticileri, bu Yönetmeliğin 3 no’lu ekinde yer alan “Depozito 

Uygulaması Müracaat Formu”nu doldurarak her yıl ocak ayının son iş günü bitimine kadar 
depozito uygulaması izni için Bakanlığa müracaat eder. Đşletmeler bu formda üretilen, ithal 
edilen ve piyasaya sürülen akümülatörlerin türü, üretim ve satış miktarları ile atık 
akümülatörlerin yönetimine ilişkin bilgileri ve ilgili belgeleri beyan ve ibraz eder. Bakanlık 
gerektiğinde ek bilgi ve belge isteyebilir. 

Depozito Đzin Başvurusunun Değerlendirilmesi 
Madde 31- Bakanlık başvuru için gerekli bilgi ve belgeleri yeterli bulması durumunda, 

depozito uygulaması için izin verir. Đzin süresi azami bir takvim yılıdır. Đzin başvurusunun, 
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süresi dışında yapılması halinde de aynı yükümlülükler uygulanır. Bu Yönetmelik şartlarına 
uyulmadığının ve başvuru için verilen bilgilerin doğru olmadığının tespit edilmesi halinde 
üretici firma hakkında bu Yönetmeliğin 35 inci maddesi hükmü doğrultusunda cezai işlem 
uygulanır. Ayrıca, Bakanlık, izin başvurusu beyanlarını yeminli mali müşavirlere kontrol 
ettirebilir. Bunun için yapılacak harcamalar ilgili firmalar tarafından karşılanır. 

Hedeflere Ulaşılamaması Durumunda Cezai Uygulama 
Madde 32- Atık akümülatörlerin, toplama yüzdelerinin bu Yönetmeliğin 29 uncu 

maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtilen oranları sağlamaması durumunda akümülatör 
üreticileri için bu Yönetmeliğin 35 inci maddesi hükmü uygulanır. 

SEKĐZĐNCĐ BÖLÜM 
Pil ve Akümülatörlerin Etiketlenmesi, Đşaretlenmesi ve Tüketicilerin Bilgilendirilmesi 

Pil ve Akümülatörlerin Etiketlenmesi ve Đşaretlenmesine Đlişkin Kurallar 
Madde 33- Pil ve akümülatör ürünlerinin etiketlenmesinde; 
a) Atık akümülatörlerin ayrı toplanmasını sağlayacak sembol olarak, bu Yönetmeliğin 1 

no’lu ekinde yer alan sembolün üretici tarafından kullanılması, 
b) Atık akümülatörlerin geri kazanımlarının sağlanmasından yükümlü olan üreticilere 

geri dönmesini sağlamak amacıyla, bu ürünlerin etiketlenmesinde “depozitoludur” ibaresi ile 
Bakanlık tarafından firmaya verilen kod numarasının yer alması, 

c) Kurşun asit akümülatörlerin üzerinde “Pb” ya da “kurşun” ve “GERĐ KAZANILIR” 
ifadesi ya da “GERĐ KAZANILACAK AKÜ” ibaresinin bulunması, ayrıca bu ürünlerin dış 
ambalajlarında da aynı ibarelerin bulundurulması, 

d) Pil ürünlerinin, Türk Standartlarında (TS EN 61429) belirtilen şekilde etiketlenmesi ve 
işaretlenmesi, 

zorunludur. 
Tüketicinin Bilgilendirilmesi 
Madde 34- Pil ve akümülatör üreticileri, ürünlerinin satış yerlerinde, geçici depolama 

noktalarında ve ilgili diğer yerlerde (Ek-4/A) da yer alan uyarı ve bilgiler ile bu Yönetmeliğin 
1 no’lu ekinde yer alan sembolü, akümülatör ürünlerin etiketlerinde ise (EK- 4/B) de yer alan 
uyarı ve bilgileri tüketicilerin ve kullanıcıların görebileceği ve okuyabileceği şekilde 
bulundurmak zorundadır. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
Diğer Hükümler 

Yönetmeliğe Aykırılık 
Madde 35- Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 2872 sayılı 

Çevre Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen merciler tarafından gerekli işlemler yapılır ve 
aynı Kanunun yine ilgili maddelerinde belirtilen cezalar verilir. 

Düzenleme Yetkisi 
Madde 36- Aksine hüküm bulunmadığı hallerde Bakanlık, bu Yönetmeliğin 

uygulanmasını sağlamak üzere her türlü alt düzenlemeyi yapmakla yetkilidir. 
Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce inşaatına ve/veya 

işletilmesine başlanan Bakanlıktan işletme lisansı almamış atık akümülatör geri kazanım 
tesisleri Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra 6 ay, işletme lisansı almış atık 
akümülatör geri kazanım tesisleri ise 1 yıl içinde bu yönetmeliğin 21 ve 22 nci maddelerinde 
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belirtilen bilgi ve belgelerle ön lisans ve/veya lisans almak için Bakanlığa başvurmak 
zorundadır. 

Yürürlük 
Madde 37- Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (l) bendi 1/1/ 2007, diğer maddeler ise 

1/1/ 2005 tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 38- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür. 

 
 

EK-1 

 

 

AKÜMÜLATÖRLERĐN ETĐKETLENMESĐ VE ĐŞARETLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN 
SEMBOLLER 

 
Atık pil ve akümülatörlerin ayrı toplanmasını sağlayacak sembol olarak, aşağıdaki 
tekerlekli konteyner şekli kullanılacaktır. 

 

 
 
 

                                                           EK-2 

 

KOTA UYGULAMASI MÜRACAAT FORMU 

 
1- FĐRMA ĐLE ĐLGĐLĐ BĐLGĐLER: 
 

Firma Adı : 
 
Firma Kodu : 
 
Adres  : 
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Telefon  : 
 
Faks    : 
 
E-mail  : 
 
Firmada Çevre Sorumlusunun Adı-Soyadı: 
 
 

2- ÜRETĐM, ĐTHALAT ĐLE ĐLGĐLĐ BĐLGĐLER 
 
ĐŞLETMEDE ÜRETĐLEN, VEYA ĐTHAL EDĐLEN PĐLLERĐN TÜRÜ VE 
MĐKTARLARI 

(Bir önceki yıla ait net satış rakamları dikkate alınacaktır.) 
 
PĐL TÜRÜ MĐKTARI (ADET/YIL, TON/YIL) 
1.  
2.  
3.  
  
  
 
 

3- ATIK PĐLLERĐN YÖNETĐMĐ ĐLE ĐLGĐLĐ BĐLGĐLER 
 
A- Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği’ne göre atık pillerin toplanması,  

geri kazanılması ve bertarafı veya ihracatı amacıyla yaptığınız/yapacağınız plan,  proje 
ve organizasyonlar nelerdir. 

B- Atık pillerin toplanması,  geri kazanılması ve bertarafı veya ihracatı amacıyla anlaşma 
yaptığınız işletmeler mevcut ise,  isim ve adreslerini belirtiniz. 

C- Piyasaya sürdüğünüz ürünler ithal ediliyor ise (ithalatçı firma), ihraç eden ülke ve 
ihracatçı firma isim ve adresi ile bu firmalardan bir önceki yılda ithal edilen pil 
türlerine göre ağırlık  olarak miktarlarını bu forma ekleyiniz. 

D- Elinizde bulunan stok pil miktarlarını bu forma ekleyiniz. 
 
 Formda verilen bilgilerin doğruluğunu kabul ederek,  bu bilgilerin yanlışlığının tespit 
edilmesi halinde, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili  maddesine göre gerçeğe aykırı belge 
düzenleyenlere verilecek cezaların bilgim dahilinde olduğunu belirtir; Atık Pil ve 
Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca yapmış olduğumuz kota 
uygulaması izin başvurumuzun kabul edilmesi hususunda gereğini arz ederim. 
 
 
 
 
       Firmayı Temsilen Yetkililerin 
       Adı, Soyadı, Unvanı ve Đmzası 
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EK-3 

DEPOZĐTO UYGULAMASI MÜRACAAT FORMU 

1-FĐRMA ĐLE ĐLGĐLĐ BĐLGĐLER: 

Firma Adı : 

Firma Kodu : 
Adres  : 
Telefon           : 
Faks    : 
E-mail  : 
Firmada Çevre Sorumlusunun Adı-Soyadı: 

 
 

2- ÜRETĐM, ĐTHALAT ĐLE ĐLGĐLĐ BĐLGĐLER 
 
ĐŞLETMEDE ÜRETĐLEN, VEYA ĐTHAL EDĐLEN AKÜMÜLATÖRLERĐN TÜRÜ VE 
MĐKTARLARI 

(Bir önceki yıla ait net  satış rakamları dikkate alınacaktır.) 
 
 
 
 
 
 
AKÜMÜLATÖR TÜRÜ MĐKTARI (ADET/YIL, TON/YIL) 
1.  
2.  
3.  
  
  
 
 

 
 
 
 
3- ATIK AKÜMÜLATÖRLERĐN YÖNETĐMĐ ĐLE ĐLGĐLĐ BĐLGĐLER 
 
A- Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği’ne göre atık akümülatörlerin 

toplanması,  geri kazanılması ve bertarafı veya ihracatı amacıyla 
yaptığınız/yapacağınız plan,  proje ve organizasyonlar nelerdir. 

B- Atık akümülatörlerin toplanması,  geri kazanılması ve bertarafı veya ihracatı amacıyla 
anlaşma yaptığınız işletmeler mevcut ise, isim ve adreslerini belirtiniz. 
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C- Piyasaya sürdüğünüz ürünler ithal ediliyor ise (ithalatçı firma), ihraç eden ülke ve 
ihracatçı firma isim ve adresi ile bu firmalardan bir önceki yılda ithal edilen pil 
türlerine göre ağırlık  olarak miktarlarını bu forma ekleyiniz. Elinizde bulunan stok 
akümülatör miktarlarını bu forma ekleyiniz. 

 
 Formda verilen bilgilerin doğruluğunu kabul ederek,  bu bilgilerin yanlışlığının tespit 
edilmesi halinde, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili maddesine göre gerçeğe aykırı belge 
düzenleyenlere verilecek cezaların bilgim dahilinde olduğunu belirtir; Atık Pil ve 
Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca yapmış olduğumuz 
depozito uygulaması izin başvurumuzun kabul edilmesi hususunda gereğini arz ederim. 
 
 
 
 
       Firmayı Temsilen Yetkililerin 
       Adı, Soyadı, Unvanı ve Đmzası 
 
 

                                                               

 

 

    EK-4 A 

 
 
Almış olduğunuz ürün,  kullanım süresi dolup, atık haline geldiğinde insan ve çevre 

sağlığının korunması amacıyla en yakınınızda bulunan atık pil/akümülatör geçici depolama, 
geri kazanım veya bertaraf tesisine teslim edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla; 

1-Atık pil/akümülatörünüzü sızdırmaz, kaplarla donatılmış ürünlerinizin satıldığı 
noktalara veya kabul edilen diğer noktalara teslim ediniz. 

2- Atık pil/akümülatörünüzü evsel ve/veya diğer atıklarla karıştırmayınız, kesinlikle 
toprağa, suya, kanalizasyon sistemine, çöp konteynerine v.b. ortama dökmeyiniz, soba ve 
kazanlarda yakmayınız. 

3- Atık pil/akümülatörünüzü gelişigüzel herhangi bir yere bırakmayınız, bunları 
çocuklardan uzak tutunuz ve atık pilinizi en yakın  toplama noktasına teslim ediniz. 

 
 

    EK-4 B 

 
 

- Atık akümülatörünüzün içindeki asitli sıvıyı toprağa, suya, kanalizasyona  dökmeyiniz. 
- Atık akümülatörünüzün plastik kısımlarını soba ve kazanlarda yakmayınız. 
- Atık akümülatörleri çocuklardan uzak tutunu     
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Ek -5 
 

ATIK AKÜMÜLATÖRLERĐN  TAŞINMASI AMACIYLA 
VALĐLĐKLERE YAPILACAK LĐSANS BAŞVURULARINDA ĐSTENECEK 

BĐLGĐ VE BELGELER 
 
 

1- Araç lisansı için Valiliklere yapılacak başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgeler 
bulundurulacaktır. 

 
a) Aracın ait olduğu firmanın adı, adresi ve telefon numarası, 
b) Aracın tipi, 
c) Plaka  numarası ve şasi numarası, 
d) Araç sahibinin adı, iş adresi ve telefon numarası, 
e) Aracın taşıyacağı konteyner/kap türü (paletlenmiş varil, tank vs.) 

f) Taşınacak atıkların herbiri için kaza anında insan ve çevre sağlığına olabilecek olumsuz 

etkilerin en aza indirilmesi için alınacak tedbirler, 

g) Olabilecek kazalara karşı ilk müdahale ve ilk yardımda kullanılacak malzemeler, 
h) Atık akümülatör taşıyacak her bir araç için Türk Standardları Enstitüsü tarafından 

Tehlikeli Maddelerin Karayollarında Taşınması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde atığın 

bulunduğu tehlike grubuna göre aracın sahip olması gereken donanımlara ve özelliklerine 

sahip olduğunu gösterir “Uygunluk Belgesi”. 

 
2- Aracın bağlı olduğu firmanın lisanslandırılması için Valiliklere yapılacak 

başvurularda aşağıdaki bilgi ve  belgeler bulundurulacaktır. 
 
a) Firmanın adı, adresi, telefon numarası, 
b) Firma sahibinin /sahiplerinin adı, adresi, telefon numarası, 
c) Atık akümülatör taşımaya uygun donanıma haiz nakliye aracı sayısı, 
d) Lisans alacak araçların plakaları, 
e) Yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlardan alınan  tehlikeli madde taşıyan araç 

sürücüleri için verilen sürücü eğitim sertifikası, 
f) Taşınacak atık akümülatörlerin Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması 

Hakkında Yönetmeliğe göre tehlikeli grup numarası. 
g) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca 

Ulaştırma Bakanlığından “Yetki Belgesi” 
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 EK-6 

 
 
 ATIK AKÜMÜLATÖR GERĐ KAZANIM TESĐSLERĐNE ÖN LĐSANS ALINMASI ĐÇĐN 
YAPILACAK BAŞVURULARDA BULUNMASI GEREKLĐ BĐLGĐ VE DOKÜMANLAR 

 

 

1- BAŞVURU DĐLEKÇESĐ 

 
2- TESĐS HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER 
 
a) Tesisin 
 

- Adı      : 
- Adresi (Mah, Cad, Sok, Numara, Đlçe, Đl)  : 

 - Telefonu     : 
 - Faksı      : 
 - Elektronik posta adresi    : 
 
b) Tesis sahibinin/ortaklarının 
 
 - Adı, Soyadı     : 

- Adresi (Mah, Cad, Sok, Numara, Đlçe, Đl)  : 
 - Telefonu     : 
 - Faksı      : 
 - Elektronik posta adresi    : 
 
c) Tesis işletmecisinin 
 

- Adı, Soyadı     : 
- Adresi (Mah, Cad, Sok, Numara, Đlçe, Đl)  : 

 - Telefonu     : 
 - Faksı      : 
 - Elektronik posta adresi    : 
 
d) Başvuru raporunu hazırlayan kişi/kuruluşun 
 

- Adı, Soyadı (veya unvanı)   : 
- Adresi (Mah, Cad, Sok, Numara, Đlçe, Đl)  : 

 - Telefonu     : 
 - Faksı      : 
 - Elektronik posta adresi    : 
 
e) Diğer Bilgiler 
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 - Tesisin işletmeye açılma muhtemel tarihi  : 
 - Tesiste çalışacak personelin sayısı ve görevleri : 
 - Tesisin çalışma saatleri (günlük, aylık, yıllık) : 

- Araç ve Makine Parkı Listesi   : 
- Sosyal tesisler (yemekhane, yatakhane, soyunma odası, tuvalet, lavabo, banyo-duş, 
revir ve benzeri) 

 
3- SEÇĐLEN TESĐS YERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ BĐLGĐ VE DÖKÜMANLAR 
 
 a) 1/25.000 ölçekli tesis yerini ve en az 10 km çevresini gösterir topoğrafik  harita, 
 b) Tesis bölgesi ve çevresine ait kadastral ve arazi kullanma haritaları, nazım imar 
planları, 
        c) Bölgeye ait yeraltı ve yerüstü su koruma bölgeleri, muhtemel taşkın ve heyelan 
sahaları, 
            başvuru ekinde bulunmalıdır. 

 
 
 
 
 
 
 
4- FAALĐYETE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 

 
a) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine tabi olmayan tesisler için, tesise kabul 

edilecek atık türleri ve elde edilen ürünler dikkate alınarak, geri kazanım tesisinin 
teknolojisinin uygunluğu konusunda uzman bir kuruluş ile bir üniversitenin ilgili bölümünden 
alınacak birer teknik rapor. 

 
b) Tesisin Yüzölçümü 
 
- Kapalı alan   : ............................ m2 
- Açık alan   : ............................ m2 
- Toplam   : .............................m2 
 
c) Tesisin Kapasitesi  
 
- Kurulu Kapasite  : ............................ ton/yıl 
- Fiili Kapasite  : .............................ton/yıl 

 
d) Üretim akım şeması ve teknolojisi 
 
Atık kabulünden başlayarak, her bir ünitede uygulanacak işlemlerin, geri dönüşüm 

prosesinin ve arıtma tesislerinin ayrıntılı açıklaması, gerekli şema, formül ve şekiller 
 

e) Atık pil/akümülatör geri kazamın verimi 
f) Var ise tesiste atık işlemede kullanılan kimyasal maddelerin isimleri, miktarı (ton/ yıl) 

ve depolama şekilleri 
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g) Hammadde ve ürün depolama tanklarının kapasiteleri ile depolarda alınacak güvenlik 
tedbirleri  

h) Geri kazanım sonucu elde edilecek ürünler, ürünlere ait etiketleme ve ambalajlama 
bilgileri 

 ı) Geri kazanılamayan atıkların cinsi, bileşimi, miktar ve nasıl bertaraf edilecekleri 
 

 

 

5- ÇEVRESEL TEDBĐRLER  

     (Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne tabi olmayan tesisler bu 
bilgileri temin edecektir.) 

 

1- Su Kirliliği 

 
a- Tesiste kullanım suyu ve proses suyunun nereden temin edileceği ve su tüketim miktarı  
 
    - Kuyu suyu 
    - Şebeke suyu 
    - Diğer 
 
b- Proses suyunda bulunabilecek kirleticiler ve alınacak önlemler 
c- Kullanım suyu ve proses suyunun deşarj yerleri 
d- Yağmur suyunun toplanmasına ilişkin alınan önlemler 
 

2- Hava Kirliliği 

 
a- Tesiste kullanılacak yakıt türleri ve miktarları 
b- Tesiste hava kirliliğine neden olabilecek ünitelerin isimleri, kapasiteleri ve her bir 

ünitenin baca sayısı 
c- Toz kaynakları ve alınacak önlemler 

 

3- Gürültü Kirliliği 

a- Gürültü kaynakları 

b-Alınacak önlemler 

 

4- Toprak Kirliliği 
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     - Toprak kirliliğini önlemek amacıyla alınacak tedbirler 

 

    5- Koku Kirliliği 

     - Koku kirliliğini önlemek amacıyla alınacak tedbirler 

 

       

 

  6- Tesiste Alınan Güvenlik Önlemleri 

 
     a- Yangın 
     b- Đşçi Güvenliği 
     c- Đlk Yardım 
     d- Diğer 
     e- Güvenlik Bilgi Formu 

 
Başvuru Sahibinin/Şirketin Yetkilisi 
Tarih, Đsim, Đmza 

 
Not: Müracaat dosyasında bulunan tüm evraklar imzalı ve kaşeli olacaktır. 

 

  

 

 

   EK-7 

 ATIK PĐL VE AKÜMÜLATÖR GERĐ KAZANIM TESĐSLERĐNE LĐSANS 
VERĐLMESĐNDE 

ĐSTENECEK BĐLGĐ VE BELGELER 

1) Ön Lisans Belgesi 
2) Tesisin, projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığını gösterir ve 21 inci maddede 

belirtilen teknik raporu hazırlayan kuruluşlarca hazırlanması gereken uygunluk belgesi 
(Madde 22)  
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3) Tesise kabul edilen atık pil ve akümülatörlerin türleri 
4) Geri kazanılan ürünlerin standartları, ticari isimleri, üretim miktarları (ton/ yıl) 
5) Geri kazanım ürünlerinin satıldığı yerlerin adresleri, telefon ve faks numaraları ve 

sorumlu kişiler ile satışlara ilişkin fatura, sevk irsaliyesi ve kantar fişleri  
6) Emisyon Đzin Belgesi, Deşarj Đzin Belgesi 
7) Tesise atık getiren ve işlem sonrası ortaya çıkan atıkları nihai bertaraf tesislerine 

götüren araçların taşıma lisansı belgelerinin örnekleri, bunlara ilişkin ulusal atık taşıma 
formları, sevk irsaliyeleri ve fatura örnekleri 

8) Tesisten kaynaklanan proses atıklarının türleri, nitelikleri (tehlikeli, tehlikesiz, inert), 
miktarları ve bu atıkların ne şekilde bertaraf edildikleri 

9) Atık Pil ve Akümülatör Geri Kazanım Tesislerinden Đstenecek Diğer Belgeler: 
    - Vergi Dairesi ve Numarası 
    - Đşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 
    - Ticaret Sicil Gazetesi Örneği 
    - Đmza Sirküleri 
    - Kapasite Raporu 
    - Sanayi Sicil Belgesi 
    - Đşletme Belgesi (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınmış)  
 
 
 
 
       EK-8 

ATIK PĐLLERĐN KARIŞIK TOPLANMASI HALĐNDE KOTA MĐKTARI HESABI 

T1: Piyasaya Sürülen I. Grup Pil Miktarı (ton/yıl) 

T2: Piyasaya Sürülen II. Grup Pil Miktarı (ton/yıl) 

K1: I. Grup Pillerin Kota Oranı 

K2: II. Grup Pillerin Kota Oranı 

 
 
                                     T1.K1 + T2.K2 
Genel Kota Oranı :  ---------------------------  
X 100 
                                           T1 + T2 
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HASTANE ATIKLARI 
 
1. Tanım ve sınıflama 
 
Hastanelerde , genel ve araştırma laboratuarlarında oluşan tüm atıklar hastane atıklarını 
oluşturur.Bunlar, evde yapılan sağlık işlemleri (diyaliz, insülin enjeksiyonları vs) sırasında 
oluşanlarla birlikte sağlık bakımı sırasında oluşan atıklar başlığı altında incelenir.Sağlıkla 
ilgili işlemler sırasında oluşan atıkların %75-90’ı risksiz veya halk sağlığını tehdit etmeyen 
genel atıklar iken geri kalan kısım riskli atıklardan oluşur. 
 
1.1. Hastane  Atıklarının Gruplandırılması 
 
1. Genel atıklar: Evsel atıklardan içerik ve özellik itibariyle farkı olmayan atıklar. Hasta 
odasının infekte olmayan atıkları, sağlık personeli çalışma odaları atıkları bu gruba girer. 
2. Patolojik atıklar: Doku, organ, insan fetusu ve hayvan cesetleri, kan ve vücut artıkları. 
Ülkemizde tüm insan vücut parçaları gömülmektedir. Bu grup atıklar infeksiyöz atıkların bir 
alt grubu kabul edilirler. 
3. Radyoaktif atıklar: Vücut doku ve sıvılarının in vitro analizleri, vücut ve organ 
görüntülemesi, tümör lokalizasyonu veya tedavi amacıyla, çeşitli araştırmalarda kullanılan 
katı, sıvı ve gaz atıklardır. Türkiye’de her türlü radyoaktif maddenin ithalat ve kullanımı 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) denetimindedir. 
4. Kesici ve delici aletler: Kesiğe neden olan veya yara açan kesici veya delici cisimlerden 
oluşur. Đğneler, diğer kesici delici özellikteki atıklar, bıçaklar, infüzyon setleri, testerelerden 
oluşan bu tür atıklar, infekte olsun veya olmasın, yüksek derecede tehlikeli atık olarak kabul 
edilir. 
5.Genotoksik atıklar: Yüksek derecede tehlikeli ve mutajen, teratojen ve ya karsinojen 
özellikte atıklardır.Hem hastanede hem de atıldıkları yerde önemli problemlere neden 
oldukları için özel bir ilgi isteyen atıklardır. Genotoksik atıklar: bazı sitostatik droglar, 
sitostatik drog alan hastalardan elde edilen kusmuk, idrar ve ya dışkı, kimyasallar ve 
radyoaktif materyallerden oluşur . 
5. Kimyasal atıklar: Tanısal ya da deneysel amaçlı olarak kullanılan (radyoloji, eczacılık) ya 
da temizlik ve ev idaresi hizmetlerinde dezenfeksiyon amacıyla yararlanılan maddeler 
kullanıldıktan sonra artan katı, sıvı ve gaz kimyasal atıklardan oluşur. Hastanelerdeki 
kimyasal atıklar zararlı veya zararsız olabilir. 
6. Đnfeksiyöz veya potansiyel olarak infeksiyöz atıklar: Hastalığa yol açabilecek miktarda 
patojen içeren atıklar “infeksiyöz atıklar” olarak tanımlanmaktadır. Başlıcaları; laboratuvar 
kültür materyalleri, infeksiyonlu hastaların cerrahi ve otopsi uygulamalarından çıkan 
materyaller, izolasyon odalarındaki hastaların atıkları, hemodiyaliz olan hastalarda kullanılan 
malzeme, infeksiyöz etkenlerin uygulandığı veya bunlarla temas etmiş olan hayvanlarla ilgili 
atıklardır. 
7. Farmasötik atıklar: Hastanede kullanılan, artmış veya günü geçmiş her türlü ilaç vb. 
maddeler bu grupta yer alır. 
8. Basıçlı kaplar: Flakonlar, anestezik gazların depolandığı basınçlı tüplerden oluşur. Yakma 
sırasında ya da kazayla delinme nedeniyle patlayabileceği için bu tür kaplarla çalışırken 
dikkatli olunmalıdır. 
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1.2. Tıbbi Atığın Tanımı Karakterizasyonu 
 
Teşhis ve tedavi sırasında ortaya çıkan atıklar, ayrıca tıbbi ve farmasötik araştırma atıkları, 
ilaç üretiminde ortaya çıkan atıklar tıbbi atık olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle atığın 
karakteri değişkenlik göstermektedir. Zararlı hastane atıklarını; infeksiyöz, patolojik, kesici-
delici nitelikli atıklar, genotoksik, farmasötik, kimyasal, ağır metal içeren atıklar, basınçlı 
kaplar ve radyoaktif atıklar gibi sınıflandırmak mümkündür. Atık bu sınıflamanın bir kaçına 
birden aynı anda girebilir.  
Tıbbi kuruluşlar atıkların yanı sıra su ve gıda atıkları ile evsel nitelikli atıklar da üretmektedir.  
Tüm bu atıkların toplanmasında farklı renkli torbalar kullanılmalıdır.(Tablo 1) 
Tablo 1: Atık torbalarının kullanımı 

• Kırmızı Torba Tıbbi atıklar  
• Mavi Torba Evsel nitelikte atıklar 
• Siyah Torba Geri kazanabilen atıklar (serum, ilaç şişeleri vs.)  

 
 

•  
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Tıbbi atıklar için kullanılacak kırmızı renkli torbanın sahip olması gereken özellikler Çevre 
Bakanlığı tarafından yönetmelikle belirlenmiştir. (Tablo 2) 
  
Tablo 2. Tıbbi atık torbasının özellikleri 

• Kırmızı renkli 150 mikron kalınlığında  
• Yırtılma ve delinmeye dayanıklı  
• Sızdırmaz ve taşınmaya dayanıklı  
• 50-60 kg taşıma kapasiteli  
• Üzerinde “Tıbbi Atık” ve/veya uluslararası amblem olmalı  
• Tıbbi atık torbaları 2/3 oranında dolduktan sonra yenisi ile değiştirilmelidir.  

 
 
2.  HASTANELERDE OLUŞAN TEHLĐKELĐ ATIKLARIN KAYNAKLARI 
 
Hastanelerde oluşan tehlikeli atıkların birçok kaynağı vardır. Bu kaynağı oluşturan hastane 
birimleri şunlardır. 
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• Anesteziyoloji  
• Kan Bankası  
• Merkezi Đkmal Servisleri  
• Ağız Cerrahisi Bölümü  
• Diyaliz Ünitesi  
• Acil Servis  
• Destek Hizmet Bölümü/ Ev Đdaresi  
• Çamaşırhane  
• Mutfak  
• Yoğun Bakım  
• Klinik laboratuarları  
• Malzeme Yönetimi Bölümü  
• Morg  
• Nükleer Tıp  
• Tıbbi Bakım (Hemşirelik Bölümü)  
• Kadın Doğum  
• Radyoloji  
• Kanser Tedavisi (Onkoloji)  
• Patoloji, Histoloji  
• Eczane  
• Teknik Bakım  
• Basımevi  
• Uyandırma / Ayılma Ünitesi  
• Güvenlik  
• Cerrahi. 

 

2.1. Hastane Atıkları Üretimi 
 
                           Birimler                              Atık Oluşum Miktarı(%) 
Servisler ve Poliklinikler           
 

55       

Ameliyathane ve Yoğun Bakım   
     

10 

Acil Servis 2 
 

Röntgen 
 

1 

Laboratuarlar 
 

4 

Đdari Servisler 
 

2 

Kat Süprüntüleri 
 

5 

Mutfak ve Kafeteryalar 
 

20 

Diğer (Steril Depo, Eczane, Morg, 
Çamaşırhane vb.) 
 

1 
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2.2. Hastanelerde mevcut servislere bağlı olarak ortaya çıkan başlıca atıklar aşağıda 
sıralanmıştır.  

o Ameliyathanelerden çıkan atıklar, doku ve organ parçalar vb.  
o Patojen kültür ve stokları  
o Enfeksiyonlu hastalardan gelen atıklar ile diyaliz donatımı ve benzeri  
o Kan ve irin bulaşmış pansuman malzemesi, gazlı bez, pamuk, sargı, yara 

bandı, çamaşır vb.  
o Doğum servislerinden gelen organ atıkları  
o Kan ve serum setleri  
o Kullanıp atılan plastik enjektörler, ameliyat bıçakları vb.  
o Enfeksiyonlu veya patojen aşılanmış deney hayvanlarının atıkları ve 

kadavraları  
o Kullanım tarihi geçmiş ilaçlar ve zararlı grubuna giren kimyasal maddeler  
o Radyoaktif atıklardır.  

 

 

3.  HASTANE ATIKLARININ ZARARLARI 

• Atıklarla karşılaşan herkes risk altında olmasına rağmen bu atıklarla daha sık 
karşılaşan ; 

• Tıp doktorları, 
• Hemşireler, 
• Hasta bakıcılar ve hastane personeli, 
• Yatan veya evde tedavi alan hastalar, 
• Hasta ziyaretine gelenler, 
• Hastane atıkları ile teması olan çamaşırhane,temizlik ve transport işçileri , 
• Atıkları imha eden işçiler(çöpçü ve fırıncılar) 
• Çöp karıştırıcılarda risk daha fazladır. 

 

3.1. Đnfeksiyöz ve kesici delici özellikteki atıkların tehlikeleri 

Đnfeksiyöz atıklar büyük miktarda patojen mikroorganizma içerir. Bu patojenler; derideki 
sıyrık, delik veya kesiklerden , müköz membranlardan,solunum ve sindirim sisteminden insan 
vücuduna girebilirler.  

3.2. Kimyasal ve farmasötik atıkların tehlikeleri  

Sağlık bakımı sırasında kullanılan birçok kimyasal ve farmasötikler zararlıdır. ( toksik, 
genotoksik, korozif, yanıcı, reaktif, patlayıcı , şoka hassas) bu maddeler genellikle sağlık 
atıklarının küçük bir kısmını oluşturur.istenmeyen veya tarihi geçen kimyasal ve 
farmasötiklerin miktarı daha fazladır. Akut ve kronik karşılaşma sonucunda intoksikasyonlara 
ve yanıklar dahil doku hasarlarına neden olurlar. Kimyasal veya farmasötiklerin deri, mukoza, 
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solunum ve sindirim yolundan alınması intoksikasyonlara neden olur. Yanıcı , korozif veya 
reaktif kimyasallarla ( formaldehit ve diger uçucu maddeler) temas sonucu deri, göz veya 
solunum yolu mukozasında hasarlar gelişir. En sık yanık sonucu gelişen doku hasarına 
rastlanır.    

3.3. Genotoksik atıkların zararları  

DNA sentezi ve mitoz gibi hücre içi işlemler üzerine etkilidirler. Deri veya gözler üzerinde 
zararlı lokal etkileri vardır. Baş dönmesi , bulantı , baş ağrısı yapabilirler 

Genotoksik atıkların toplanması sırasında özel itina gerekir. Bu tür atıklar çevreye bırakılırsa 
ekolojik zarara neden olurlar.  

3.4. Radyoaktif atıkların zararları  

Radyoaktif atıkların neden olduğu hastalıkların tipi , karşılaşma süresi ve tipine bağımlıdır. 
Baş ağrısı , baş dönmesi ve kusmaya veya daha ağır problemlere neden olabilirler . 
Genotoksik olduğu için genetik materyali etkileyebilir.  

 

4. HASTANE ATIK YÖNETĐMĐ UYGULAMASI  
Hastane atıklarının olası risklerinden korunmak amacıyla herhangi bir hastanenin yapacağı 
işlemler şu şekilde başlıklandırılabilir. 
4.1. Atık yönetim ekibi oluşturulması:  
Hastane yönetiminin desteğini almak esastır. Sağlık bakım atıklarının uygun şekilde yönetimi 
için bir ekip oluşturulmalı ve bu ekipte; 

• hastane başhekimi (ekip başı olarak),  
• ana bilim dalı başkanları,  
• infeksiyon kontrol komitesi temsilcisi,  
• şef eczacı, 
• radyasyon ünitesi sorumlusu (radyoloji sorumlusu+ nükleer tıp sorumlusu da olabilir)             

 
• başhemşire, 
• hastane müdürü (hastane idare amiri) hastane teknik servis (biyomedikal) müdürü, 
• atık yönetim görevlisi yer almalıdır. 

 Hastane temizlik işleri özel şirket tarafından yapılıyorsa hastane atıkları konusunda ayrı bir 
şef görevlendirilmesi sağlanmalıdır. Tıbbi atık ekibi bu şefe bağlı olmalıdır. 
  
4.2. Hastane atık toplama planı oluşturulması:  
Hastanenin evsel atıklarını toplayanlar ile tıbbi atık toplayanlar ayrılmalıdır. Tıbbi atık 
toplayanlar için özel bir “Hastane Atık Planı” hazırlanmalı hangi birimin atığının ne zaman 
toplanacağı önceden belirlenmelidir.  
Tıbbi atıkların ayrı olarak toplanmasını sağlamak ve kontaminasyon riskini en aza indirmek 
için ayak basma pedallı ve üzerinde tıbbi atık amblemi olan kovalar önerilir. 
Hastanelerin büyüklüğüne göre dış birimlerin tıbbi atıkları atık konteynerleri ile ya da atık 
toplama kamyonu ile toplanabilir. Konteyner ya da atık kamyonu akma ya da sızmayı 
önleyecek nitelikte olmalı, üzerlerinde tıbbi atık amblemi ve “Dikkat Tıbbi Atık“ yazısı 
bulunmalıdır. Bunların günlük temizlik ve dezenfeksiyonları mutlaka yapılmalıdır.  
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Evsel ve tıbbi atık toplayan elemanlara ayrı ayrı eğitim verilmelidir. Özellikle tıbbi atık 
toplayan elemanların koruyucu başlık, yüz maskesi, gözlük, iş tulumu, bot, özel eldiven 
kullanması sağlanmalıdır. Kurum içerisinde mümkünse tıbbi atık elemanlarının duş alma ve el 
yıkama imkanları sağlanmalıdır. 
Tıbbi atık toplayan elemanların koruyucu aşılarının tam olması önerilir. 

 
 
 
 
 

  
   Şekil:Atık kamyonu 
 
4.3. Atıkların azaltılması:  
Tıbbi atıkların azaltılmasında üretildiği yerde uygun şekilde ayrıştırılması esastır.Hastane 
genelinde hangi atıklar evsel atık poşetine, hangilerinin tıbbi atık poşetine atılacağı 
belirlenmelidir. Bu uygulama atıkları tipine göre uygun toplama, işleme ve bertaraf etme 
(uzaklaştırma) maliyetlerini azalttığı gibi halk sağlığını da korur. Atık üreticisi her zaman için 
ürettiği atıkların ayırımından sorumludur. Atık ayırımı atığın üretildiği yere mümkün olan en 
yakın alanda yapılmalıdır. Bütün ülkede aynı atık ayırma yöntemi uygulatılmalıdır.  
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Hastane ve klinik atıkların ayrı toplatılması için atık konteynırlarında renk kodlamasına 
uyulmasının yanında aşağıdaki hususlara da dikkat edilmesi tavsiye edilmektedir:  

• Genel hastane atıkları evsel katı atıklar ile beraber uzaklaştırılabilir.  
• Đğne ve kesici cihazların tamamı kirlenmiş olup olmadığına bakılmaksızın 

toplanmalıdır 
• Konteynırlar delinmeye karşı dayanıklı (genellikle metal veya yüksek yoğunluklu 

plastikten) üretilmiş ve kapaklı olmalıdır. Konteynırlar, iğne ve kesici gibi cihazlara 
karşı  ve şırıngalardan gelen artık sıvıları tutabilecek sağlamlıkta ve geçirimsiz 
olmalıdır. Kötü kullanımı önlemek için konteynırlar karıştırmaya karşı dayanıklı 
(açılması veya kırılması zor) olmalı ve iğne ve şırıngalar bir daha kullanılamayacak 
hale getirilmelidir. Plastik veya metal konteynırların olmadığı veya çok pahalı olduğu 
yerlerde sert karton kutulardan yapılmış konteynırlar tavsiye edilir (Dünya Sağlık 
Örgütü 1997). Karton kutular plastik şerit ile desteklenebilir. Bu yöntem aynı zamanda 
taşımayı kolaylaştırır.  

• Bulaşıcı atık içeren torbalara ve konteynırlara uluslararası kullanılan bulaşıcı madde 
sembolü işaretlenmelidir.  

• Hastalık yapma derecesi yüksek olan atıklar nerede mümkünse otoklav ile acilen 
sterilize edilmelidir. Dolayısıyla atıklar arıtma (işleme) prosesine uygun şekilde 
poşetlenmelidir.(otoklav ile sterilizasyona uygun torbalar- 121

o
C sıcaklık ve 1 bar).  

• Büyük hastane ve araştırma tesislerinde oluşan ve özellikle kanser hastalardan 
kaynaklanacak tıbbi kimyasal (sitotoksik) atıkların sağlam, sızıntıya dayanıklı ve 
üzerinde “kanserojen - sitotoksik - atık” yazan konteynırlarda toplanması 
gerekmektedir.  

• Az miktarda kimyasal veya ilaç atıkları, bulaşıcı atıklar ile beraber toplanabilir. Büyük 
miktarda atıklar ve kullanılmayan veya süresi dolmuş ilaçlar bunları satan yerlere 
(eczanelere) geri verilmemelidir. Kirlenmiş veya dökülmüş ilaçlar ve ilaç kalıntıları 
içeren ambalajlar eczaneyi kirletme riskinden dolayı geri verilmemelidir. Bunlar 
doğrudan konteynırlara atılmalıdır.  
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Hastane ve klinik atıklar için  tavsiye edilen renk kodları (Dünya Sağlık Örgütü, 1997, Tıbbi 
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, 20.05.1993)  

Atık tipi Konteynır rengi ve işareti Konteynır tipi 

  DSÖ (97) TAKY (93)   

Bulaşma ve hastalık yapma 

riski yüksek atıklar 
Sarı , 
“Yüksek 
Bulaşıcı” 
yazılı 

Sağlam, 

otoklav 

işlemine uygun 

Sağlam, sızıntıya dayanıklı 
plastik veya otoklav uygun 
konteynır 

Diğer bulaşıcı atıklar, 
patolojik ve anatomik 
atıklar 

Sarı 
(Hollanda) 

Kırmızı Sızıntıya dayanıklı plastik 
poşet veya konteynır 

Kesiciler  Sarı 
“kesiciler” 
yazılı 

Kırmızı veya 

delinmeyecek 

başka ambalaj 

Delinmeye dayanıklı 
konteynırlar 

Kimyasal ve ilaç atıkları Kahverengi   Plastik poşet veya konteynır 

Radyoaktif atık* - - Radyoaktif sembolü 
işaretlenmiş çelik kutu 

Genel hastane atıkları Siyah Mavi Plastik torba 

Geri Kazanılabilen atıklar   Siyah Plastik torba 

  

* sadece büyük hastanelerde bulunur  
  

• Büyük miktarda kimyasal atıklar inert konteynırlarda toplanmalı ve varsa özel arıtma 
ünitelerine gönderilmelidir. Konteynırların üzerinde ne tür kimyasal madde içerdiği 
açıkça belirtilmelidir. (farklı tipteki tehlikeli kimyasal atıklar asla karıştırılmamalıdır.)  

• Yüksek oranda ağır metal içeren (kadmiyum veya cıva gibi) atıklar ayrı toplanmalıdır.  
• Sprey kutuları tamamen boşaltıldıktan sonra atıklar yakma işlemine tabi 

tutulmayacaksa genel hastane atıkları ile beraber toplanabilir.  

Düşük seviyeli radyoaktif bulaşıcı atıklar (ilaçlı bezler, teşhis ve tedavide kullanılan 
şırıngalar) sarı poşetlerde veya yakma işlemine tabi tutulacaksa konteynırlarda toplanabilir. 
 
   
4.3.1. Hastane atıkları ayırımında dikkat edilmesi gereken hususlar: 
1. Tıbbi atıklar kimyasal, radyoaktif atıklarla karıştırılmamalı 
2. Kesici aletler diğer tıbbi atıklardan ayrılmalı 
3. Patolojik atıklar diğer tıbbi atıklardan ayrılmalı 
4. Kemoterapi atıkları diğer tıbbi atıklardan ayrılmalı 
  
 
4.3.2. Kesici atıkların kontrolü: 
1. Kesici aletleri ve uçlarını sıkıştırılmaya karşı dayanıklı, kaplara atın.  
2. Bu kapları asla ağzına kadar doldurmayın. 
3. Bu kapları çalışma alanında bulundukları müddetçe dik tutmaya özen gösterin.  
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4. Kaplar dolduğu zaman kapaklarını sıkıca kapatın.  
5. Kırmızı tıbbi atık poşetine atın. 
 

 
Taşınması sırasında torbalarda delinme ya da yırtılma riski yaratan enjektör, kanül, cerrahi 
alet, ampül gibi kesici-delici atıklar darbeye dayanıklı, sızdırmasız plastik kutularda 
toplanmalı, dolunca kırmızı atık poşetine atılmalıdır.  
Enjektörler kullanıldıktan sonra iğne uçları kapatılmadan bu kutulara atılmalıdır. Sağlık 
personelinin eline iğne batma olaylarının çoğu enjektör ucu kapatılırken meydana gelir. 
  
4.3.3. Atık azaltma metodları:  
Atıkların azaltılması atık yönetiminin en önemli parçasıdır. Bu önem aşağıdaki faktörlerden 
kaynaklanır: 
1. Atık miktarını azaltmayı gerektiren yasal düzenlemeler, 
2. Tıbbi atık miktarının azaltılmasının hem atık yönetimini kolaylaştırması hem de giderleri 
azaltması, 
3. Bazı atıkların tekrar kullanıma kazandırılmasının hem kuruluşa kazanç hem de çalışanlarda 
çevre bilincini geliştirmesi, 
4. Toplumsal ilişkiler ile ilgili kurumsal sorunların olması. 
Hastanelerde iyi bir atık yönetim programı ile atıklar azaltılabilir. Bu program kaynak 
tasarrufuna ve atıkların geri kazanılmasına önem vermelidir. Atık üreten kaynağın azaltılması 
atık miktarını da düşürecektir. Atık üreten kaynağın ve atık tipinin tanımlanması tıbbi atık 
miktarının azaltılması için önemli bir yaklaşım tarzı olabilir. Bu yolla çıkan tıbbi atığın 
miktarı azaltılır. Çünkü hangi atık kaplarında hangi tip atık bulunduğu ve hangi işlemin 
yapılacağı daha başta belirlenir. 
Yeterli miktarda tıbbi atık kovası gerekli yerlere konulmalı, sağlık personelinin görebileceği 
yerlere de tıbbi atık kovalarına hangi malzemenin atılacağı konusunda afiş ya da yazı 
asılmalıdır.  
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4.4. Teorik ve pratik eğitim verilmesi: 
Hastane genelinde çalışan tüm sağlık personeline “Hastane Tıbbi Atık Planı” ve hangi atığın 
nereye atılacağı konusunda düzenli aralıklarla eğitim verilmelidir. 
  
4.5.  Hastane ve klinik atıkların toplanması ve taşınması  

4.5.1.  Hastane ve klinik atıkların toplanması 

Atık poşetlerinin dörtte üçü dolduğunda bu poşetlerin ağızları hemşireler ve diğer hastane 
personeli tarafından sıkıca kapatılmalıdır. Hafif olan poşetler (light-gauge bag) boğazları 
düğümlenerek kapatılabilir. Ağır olan poşetler (heavier-gauge bag) kendiliğinden kilitlenen 
plastik kapatma etiketleri kullanılarak kapatılabilir. Poşetler zımbalanarak kapatılmamalıdır. 
Kapatılmış kesici alet konteynırları hastaneden uzaklaştırılmadan önce etiketlenmiş sarı 
bulaşıcı hastane ve klinik atık poşetlerine yerleştirilmelidir.  

Atıklar üretildikleri yerde biriktirilmeye bırakılmamalıdır. Hastane ve klinik atık yönetim 
planının bir parçası olarak toplama için rutin bir program yapılmalıdır. 

Atık toplamadan sorumlu olan hasta bakıcılar bazı tavsiyeleri uygulamalıdır: 

• Atıklar günlük olarak (veya gereken sıklıkta) toplanmalı ve belirtilen ana depolama 
alanına taşınmalıdır.  

• Atık içeriği ve üretildiği alan (hastane, koğuş veya departman) etiketlenmemiş poşetler 
yerinden uzaklaştırılmamalıdır.  

• Uzaklaştırılan poşetler veya konteynırların yerine hemen aynı tipte yenileri 
yerleştirilmelidir.  

• Atık oluşan her yerde temiz poşet veya konteynır stoku bulundurulmalıdır.  

4.5.2 Ara - Depolama 

Hastane, klinik veya araştırma tesislerinin içinde hastane ve klinik atıkları için belirlenmiş bir 
ara depolama alanı olmalıdır. Poşet veya konteynır içindeki atıklar üretilen atık miktarına ve 
toplama sıklığına göre uygun büyüklükteki ayrı bir alan, oda veya binada depolanır.   
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Eğer soğutmalı depo odası mevcutsa hastane ve klinik atıkları için ara depolama süresi 
(üretim ve işleme arasında geçecek olan süre) aşağıdaki değerleri geçmemelidir: 

Ilıman iklim: Kış aylarında 72 saat 

                Yaz aylarında 48 saat 

Sıcak iklim:   Serin mevsim boyunca (kış aylarında) 48 saat 

                Sıcak mevsim boyunca  (yaz aylarında) 24 saat  

Sitotoksik (hücrelere zarar veren) atıklar diğer hastane ve klinik atıklarından ayrı olarak 
belirlenmiş güvenli alanlarda depolanmalıdır.  

Radyoaktif atıklar bunların dağılmasına engel olacak çelik koruyuculu bulunan konteynırlarda 
depolanmalıdır. Radyoaktif bozunmaya bırakılan atıklar etiketlenmelidir. Bu etikette 
radyonükleit tipi, gün ve depolama şartları ile ilgili ek bilgiler yazılmalıdır. 
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Hastane atıklarının konulduğu poşetlerin yırtılması veya atıkların dökülmesi 
durumunda dezenfektan olarak sodyum hipoklorit (NaOCl) kullanılmalıdır  

4.5.3. Tıbbi Atık Ara Depolama Tesisleri için Öneriler   

• Ara depolama alanı iyi drenaja sahip kolay temizlenip dezenfekte edilebilen 
geçirimsiz ve dayanıklı yer kaplamasına sahip olmalıdır.  

• Temizlik maksatlı kullanım için su kaynağı (musluk) bulunmalıdır.  
• Ara depolama alanı, atığı yöneten hastane çalışanlarına ulaşımı kolay bir yerde 

olmalıdır  
• Yetkisiz kişilerin ara depolama alanına kontrolsüz girişlerini engellemek amacı ile 

kapısının kilitlenebiliyor olması gerekmektedir.  
• Atık toplama aracına kolay ulaşılabilirlik çok önemlidir. Güneşten korunması için 

gereken tedbirlerin alınması gerekmektedir.  
• Ara depolama alanı hayvan, böcek ve kuşlar tarafından ulaşılamayacak şekilde 

tasarlanmalıdır. Đyi ışıklandırma olmalı ve en azından pasif havalandırmaya izin 
verecek altyapı bulunmalıdır.  

• Ara depolama alanı taze gıdaların satıldığı veya yemek hazırlandığı yerlere yakın bir 
yere kurulmamalıdır.  

• Temizlik malzemeleri, koruyucu elbiseler ve atık poşet veya konteynırlarından oluşan 
bir stok yapılmalı ve ara depolama alanına uygun yakınlıkta bir yerde 
bulundurulmalıdır.  

4.5.4.  Atıkların ünite içinde taşınması  

Hastane ve klinik atıkların hastane içinde veya diğer tesislerde taşınmasında tekerlekli el 
arabaları, konteynırlar veya arabalar kullanılır. Başka amaçlarda kullanılmayan bu araçlar 
aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır: 

• kolay yüklenip boşaltılabilen, 
• boşaltma yükleme sırasında atık poşetlerine veya konteynırlara zarar verebilecek 

keskin köşeleri olmamalıdır.  
• Tekerlekli, paslanmaz çelikten yapılmış ve bu iş için ayrılmış araçlar olmalıdır  
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4.5.5. Atıkların saha dışına taşınması 

4.5.5.1 Düzenlemeler ve kontrol sistemleri 

 Hastane ve klinik atık üreticileri, hastane ve klinik dışına taşınacak atıkların güvenli 
ambalajlanması, uygun etiketlenmesi ve gideceği yerin tescilinden sorumludur. Ambalajlama 
ve etiketleme ulusal düzenlemelere uygun olarak yapılmalıdır ve eğer atıklar deniz yoluyla 
dışarıya işlenmeye götürülüyorsa uluslararası anlaşmalara uyumlu hareket edilmelidir. 
Herhangi bir ulusal düzenleme yoksa yetkili kişiler Birleşmiş Milletler tarafından yayınlaşmış 
olan “Tehlikeli Maddelerin Taşınması ve Đlgili Tavsiyeler” adlı yayından yararlanabilir.  

Hastane ve klinik atıklar için kontrol stratejisinin içeriğinde şunlar olmalıdır: 

• Atığın üretildiği yerden nihai bertaraf alanına getirilinceye kadar beraberinde bir sevk 
kağıdı bulunmalıdır. Taşıma sonunda taşıyıcı sevk kağıdında kendine ait olan bölümü 
doldurur ve kağıdı atık üreticisine iade eder. Burada kullanılan sevk kağıdı tehlikeli 
atıklar için kullanılan ile aynıdır.  

• Nakil organizasyonları atık madde düzenleme otoritelerince kayıtlı olmalı ve 
bilinmelidir.  

• Toplama ve uzaklaştırma tesisleri atık madde düzenleme yetkilileri tarafından verilen 
izne tabi tutulmalıdır. Bu izin tesislere hastane ve klinik atıkları toplama ve 
uzaklaştırma yetkisi verir.  

6.2.4.2 Atıkların saha dışına taşınması için özel ambalajlama şartları 

Atıklar yukarıdaki bölümde anlatıldığı şekilde toplama ve taşıma sırasında bunlardan olası 
akıntıları önleyecek şekilde kapalı poşet veya konteynırlarda ambalajlanır. Poşetler ve 
konteynırlar içerdiği maddelere karşı dayanıklı olmalıdır (kesiciler için delinmeye 
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dayanıklı veya korozif kimyasallara dirençli olma gibi) Ayrıca poşet ve konteynırlar 
toplama ve taşıma sırasında titreşim, sıcaklık değişimleri, nem veya atmosferik basınç gibi 
normal şartlara karşı da dayanıklı olmalıdır. 

4.5.5.2. Etiketleme 

Bütün atık poşetleri veya konteynırların üstlerine, bunların içinde bulunan atıkların içerikleri 
ve atık üreticisi hakkında temel bilgileri içeren etiketler yapıştırılmalıdır. Bu bilgiler doğrudan 
poşetler veya konteynırlar üzerine yazılabilir veya önceden basılmış etiketler güvenilir bir 
şekilde üzerlerine yapıştırılabilir.  

Hastane ve klinik atıkları için aşağıdaki ek bilgiler etikette bulunmalıdır: 

• atık kategorisi  
• toplama günü  
• hastanede üretildiği bölüm  
• atığın son gideceği yer  
• Tam ve doğru etiketleme , yükümlülük ve ilgili sorunlarda atığın kaynağının takip 

edilmesini sağlar. Etiketleme tehlikeli atıkların davranışını belirterek çalışan ekibi ve 
genel halkı uyarır. Kaza anında oluşacak tehlike, konteynır içeriğinin bilinmesi ile 
belirlenebilir ve dolayısıyla acil durum servisleri uygun tedbirleri alabilir.  

4.5.5.3. Taşımaya hazırlık  

Atıkların taşınmasından önce sevk kağıtları tamamlanmalı, gönderen, taşıyıcı ve alıcı 
arasındaki bütün düzenlemeler yapılmalıdır. Đhracat söz konusuysa alıcı taraf konu ile ilgili 
yetkililer ile beraber ithalatın yasal olarak yapılacağına ve sevk sırasında herhangi bir 
erteleme olmayacağına dair onay vermelidir. 

4.5.5.4.Taşıma araçları veya konteynırlar 

Atık poşetleri doğrudan taşıma aracına yerleştirilebilir. Ancak atık poşetlerini ikinci bir 
konteynıra (karton kutular veya tekerlikli, sağlam, kapaklı plastik veya galvanizlenmiş 
bidonlar gibi) koymak daha güvenlidir. Bu şekilde dolu atık poşetlerinin toplanması kolaylaşır 
ancak maliyetleri artar. Bu ikincil konteynırlar atık kaynağına yakın bir yere yerleştirilmelidir. 
  

 

Hastane ve klinik atıkları taşıyacak olan her araç şu tasarım kriterlerini sağlamalıdır: 

• Taşıtın gövdesi uygun büyüklükte olmalıdır. Bu büyüklük taşıtın tasarımı ile uyum 
içinde olmalıdır ve taşıtın iç yapısının yüksekliği 2.2m olmalıdır.  

• Sürücü kabini ve araç gövdesi arasında araç kaza yaparsa yükü (atığı) tutacak bir 
(kompartıman) bulunmalıdır.  

• Taşıma sırasında yükü güvenli tutacak uygun bir sistem olmalıdır.  
• Boş plastik poşetler, uygun koruyucu kumaşlar, temizleme aletleri, dezenfektanlar, 

sıvı dökülmelerinde kullanılacak özel alet takımları taşıma aracı içinde ayrı bir 
bölümde taşınmalıdır.  
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• Aracın iç tasarımı buhar çıkışını sağlamalı ve iç açıları yuvarlatılmalıdır.  
• Aracın üzerinde atık taşıyıcısının adı ve adresi bulunmalıdır.  
• Uluslararası tehlikeli atık işareti ve acil durum için telefon numarası araç veya 

konteynır üzerine yazılmalıdır.  

Hastane ve klinik atık taşıyan araç veya konteynırlar başka maddelerin taşınmasında 
kullanılmamalıdır. Araçlar yükleme ve boşaltma dışında her zaman için kilitli 
tutulmalıdır. Eklemli veya de-monte edilebilen römorklar (gerekirse ısı kontrolü yapılan) 
atık üretim alanında kolaylıkla bırakılabileceği için taşıma için özellikle uygundur. Özel 
tasarlanmış büyük konteynırlar da taşımada kullanılabilir. Ancak hastane ve klinik 
atıkların taşınmasında asla üstü açık konteynırlar kullanılmamalıdır.  

Eğer uygun taşıma aracı sağlanamıyorsa araç şasesi üzerine konteynır yerleştirilebilir. 
Konteynırlar hastane ve kliniklerde ara depolama için kullanılabilir ve bunlar dolduğu zaman 
alınıp yerine boşları konulur. Bölüm 1.2.2’de tavsiye edilen ara depolama süresi aşılacaksa 
veya taşıma süresi uzunsa soğutmalı konteynırlar kullanılabilir. Bu  konteynırlar pürüzsüz ve 
geçirimsiz olup kolay temizlenebilir veya dezenfekte edilebilir olmalıdır.  

Dağınık ve küçük kaynaklardan gelen hastane ve klinik atıklarının toplanması için de aynı 
güvenlik kıstasları uygulanmalıdır.  

Küçük ölçekli hastane ve klinik atık yönetim programı uygulayan hastane ve klinikler atık 
üretim alanı dışına taşımayı önlemeli veya en azından dökülmeyi önlemek için kapalı taşıtlar 
kullanmalıdır.  

Konteynırlar için kullanılacak malzeme ve standartları hastane ve taşıma işlerini yürüten 
kuruma bağlıdır. Konulabilecek tek şart kullanılacak malzeme ve standartların tıbbı atıkların 
taşınması ve depolanması için uygun olmalarıdır. 

4.5.5.5. Güzergah 

Hastane ve klinik atıklarının en hızlı şekilde taşınmasında kullanılacak güzergah önceden 
belirlenmelidir. Atık üretildiği alandan alındıktan sonra daha fazla toplamanın yapılması 
önlenmelidir. Eğer önlenemiyorsa toplama önceden ayarlanmış, uygun olarak tasarlanmış ve 
izin alınmış arazilerde yapılmalıdır. Toplama şartları atık üreticisi ve taşıyıcısı arasında 
yapılacak olan kontratla belirlenebilir.  

Toplama ve taşıma stratejilerinin en verimli şekilde belirlenmesi bu işi üstlenen taşıma şirketi 
tarafından gerçekleştirilmelidir. Bakanlığın bu şirketlerden talep edeceği husus muayenehane 
ve poliklinik gibi küçük üreticilerden toplanan atıkların doğru şekilde yönetilmesi / 
iyileştirilmesidir.  

Tıbbi atıkların muayenehaneler dahil toplanması, taşınması, bölgesel tıbbi atık bertaraf 
tesislerine götürülmesi konularında oluşturulacak politika ve stratejilerdeki temel hususlar 
aşağıda sıralanmıştır:  

Tıbbi atıklar (üretim yerleri neresi olursa olsun – muayenehane, klinik, dispanser, hastane, vb) 
mutlaka evsel özellikli atıklardan (büro / ofis / mutfak / ticari atıklar) ayrı olarak 
biriktirilmeli,  toplanmalı, taşınmalı ve bertaraf edilmelidir.  
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Tıbbi atıklar kesinlikle düzenli depolama alanlarına gönderilen atıklarla birlikte bertaraf 
edilmemelidir.  

Toplama için kullanılan, torbalar ve  konteynırlar ile birlikte bu atıkların taşınmasında 
kullanılan araçların 20.05.1993 tarihli Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde öngörülen 
esaslara sahip olmaları sağlanmalıdır.  

Tıbbı atıkların bertarafında 99/31/EC sayılı AB Katı Atıklar Yönetmeliği esas alınmalı ancak 
geçiş dönemi için bu atıkların düzenli depolama tesislerinde bu atıklar için ayrılmış özel 
bölümlerde ve geçirimsizlik başta olmak üzere her türlü insan ve çevre sağlığına yönelik 
tedbirlerin alındığı yerlerde bertaraf edilmelidir.  

Taşıma araçlarının ve tıbbi atık kamyonlarının temizlik işlemleri uygun dezenfektanlar 
kullanılarak yapılmalıdır. Yaygın olarak kullanılan kimyasal dezenfektanlar ve bunların 
kullanımları ile etkinlikleri aşağıda sıralanmıştır.   

Formaldehit (HCHO): Bütün mikroorganizmalara (bakteri, virüs, sporlu bakteri) karşı 
etkindir. 80 C  sıcaklıkta buhar ile birlikte kuru katı atıklara karşı uygulanır. Temas süresi:  45 
dakika.   

Etilen oksit (CH2OCH2): Bütün mikroorganizmalara (bakteri, virüs, sporlu bakteri) karşı 
etkindir. Katı atıkların dezenfeksiyonunda uygulama sıcaklığı 37 – 55 C  ve  nem % 60 – 80 
mertebesinde olmalıdır. Temas süresi: 4–12 saat.   

Glutaraldehit (CHO-(CH2))3-CHO): Bakterilere ve parazitlerin yumurtalarına karşı 
etkindir. % 25 – 50’lik solüsyon olarak ve %2’lik asetat tamponu ile birlikte uygulanır. Temas 
süresi: 5 dakika (tıbbi ekipmanlar için), 10 saat (sporları yok etmek için. Atıkların 
dezenfeksiyonu için  bakteriyolojik testler yapılarak karar verilir.   

Sodyumhipoklorit(NaOCl): Hemen bütün bakteriler, virüslere ve sporlara karşı etkindir. 
Kan ve benzeri yüksek organik madde içeren sıvılar için fazla etkin değil. Yaygın olarak 
suyun dezenfeksiyonu için kullanılır. Atıklar için temas süresi bakteriyolojik testlere göre 
tayin edilir.   

Klordioksit (ClO2): Hemen tüm bakterilere, virüslere ve sporlara karşı etkindir. Yaygın 
olarak içme suyu hazırlanmasında, sanitasyon işlemlerinde ve su arıtılmasında kullanılır.  

Büro, ofis, mutfak ve ticarethanelerden kaynaklanan tıbbi atıkların  toplanması 
tehlikeli/özel/tıbbi atıkların diğer dağınık kaynaklardan toplanması ile aynı şekilde 
yapılmalıdır. Hastanelerden yapılan toplama sırasında gösterilen özenin bu toplama sırasında 
da gösterilmesi demektir. Örneğin, bu atıklar renkli etiketli özel ambalajlarda biriktirilmeli, 
özel konteynırlar içinde evsel atıkları taşıyan araçlardan farklı araçlarla taşınmalıdır.  

5. ATIKLARIN ĐMHASI 

a. YAKMA: 
Yakma işlemi, sonucunda tüm maddelerin su ve karbondioksite dönüştürülmesi esasına 
dayanan bir yöntemdir. Đlaveten çok yüksek miktarda enerji açığa çıkar. Bu da patolojik 
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mikroorganizmalar için öldürücüdür. Yüksek ısı ile pis kokulu ayrışmaların da önüne geçilmiş 
olur.  
Japonya ve Đsviçre’de katı atıklar daha çok yakma yöntemiyle yok edilirken, diğer bütün 
ülkelerde toprağa gömme en çok kullanılan yöntemdir.  
Yakma işlemi; fırında yakma (aralıklı olara yakma) ya da devamlı yakma yöntemi olmak 
üzere iki şekilde uygulanabilir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yakma fırını 
 
Avantajları: 

• Yüksek ısıda patolojik olan atıkları yok eder. 
• Çok değişik tıbbi atığı işleyebilir. 
• Đnfektif atıkların tamamıyla yok edilmesini sağlar. 
• Đşlenmiş atık tanınmaz kül haldedir. 
• Organik atıkları inorganik hale dönüştürür.  
• Geniş toprak ve alan gerektirmez. 
• Geride çok az katı atık bırakır.  
• Devamlı beslemeli ve yüksek sirkülasyonlu üniteler büyük miktarları işleyebilir. 
• Bazı üniteler enerji elde edebilir.  
• En etkin hacim azaltma yöntemidir. Atık miktarı %7-10’a kadar indirilebilmektedir. 
• Çok hızlı bir arıtım yöntemidir. 
• Yanma atığı yoğun ve sterildir.  

Dezavantajları:    
• Sulu atıklar, klorlanmış atıklar (bazı plastikler asit gazları meydana getirir), büyük 

miktarda metal içeren atıklar için uygun değildir. 
• Hidrojen klorür, dioksin gibi toksik gazlar da dahil olmak üzere hava kirliliği 

sebebidir.  
• Yüksek ısıya ulaşılamadığı durumlarda ve fareler için en uygun habitat olan 

kömürleşmeye neden olur.  
• Yüksek ısıya ulaşmak pahalıdır. Bu nedenle idamesi zor ve pahalı olan tesisler 

gerektirir.  
• Tesisin uygun çalışması, ancak yetkili uzman personelin yönetimi ile mümkündür.  
• Yasal düzenlenmelere tabidir. 
• Tüm atıklar yakma ile uzaklaştırılamazlar. 
• Yakma tesisinin yatırım ve işletme maliyetleri insineratörün tipine göre büyük 
değişiklikler gösterir. Ancak yakma, mevcut şartlarda yüksek yatırım, işletme ve bakım 
masrafları gerektirmektedir. 
• Nihai bir bertaraf yöntemi değildir. Yakma sonrası kül, cüruf vb. gibi inorganik 
materyaller oluşur. Bu kalıntıların taşınması ek yük getirir. 
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• Yakma sonrası gazlar oluşur. Kontrol altına alınmadığı takdirde toksik emisyonların 
havayı kirletme riski vardır. 
• Yakma verimi düşük sıcaklıklarda etkili değildir. 

 
 Yakma Yöntemi ile Uzaklaştırılamayan Atıklar 

• Basınçlı konteynerler, 
• Reaktif kimyasal atıklar, 
• Radyoaktif atıklar, 
• Gümüş Tuzları veya radyoloji atıkları, 
• Halojenli plastikler (PVC vb.), 
• Cıva ve kadmiyum, 
• Ağır metal ampulleri. 

 
 
b. SIHHĐ KANALĐZASYON: 
Atık sularını daha sonra işleme tabi tutmak üzere özel bir kanalizasyon sistemine 
boşaltmasıdır. Belediyelere ait bu işleme yerleri tüm biyolojik atıklar için inşa edilmişlerdir. 
Sonuç olarak kanlar, vücut sıvıları ve diğer sıvılar bu kanalizasyon sistemine akıtabilir. 
Ayrıca boşaltma işlemi için kullanılan lavabo sadece bu iş için kullanılmalıdır. Özel 
kanalizasyon sisteminin kullanımı kurallara bağlanmalıdır. 
Avantajları: 

• Ekseri kan vücut sıvıları ve diğer büyük hacimde sıvılar için uygundur. 
• Sıhhi kanalizasyon yöntemi biyolojik atıkları işlemek için önerilmiştir. 

Dezavantajları: 
• Katı maddeler ve bakterilerden ayrışmayan atıklar için (örn. metaller veya plastikler) 

uygun değildir. 
• Çalışanların çamur veya su sıçraması ve aerosollerden korunmak için önceden 

güvenlik önlemleri gerektirir. 
• Lokal atık su işlemleri için izin gerektirir. 

 
 
 
c. KĐMYASAL ĐŞLEM VE DEZENFEKSĐYON: 
Kimyasal işlem dezenfeksiyon belli tıbbi atıkların muamelesi için etkisi kanıtlanmış bir 
tekniktir.  
Đyi bir kimyasal dezenfeksiyon için infeksiyöz ajanın dezenfektanla  
uygun konsantrasyonda,  
uygun süre teması gereklidir. 
Avantajları: 

• Özellikle yüzeysel atıklar veya kolayca penetre olabilen atıklar için uygundur. 
• Küçük miktarlar için kolay bir yöntemdir. 
• Atık üretim noktasına yakın küçük üniteler hızlı işlev görür. 
• Parçalayıcı ve öğütücüler atıkları tanınmaz hale getirir. 

Dezavantajları: 
• Patolojik atıklar için uygun değildir.    

 
 
 
 



 79 

 d. BUHAR ĐLE STERĐLĐZASYON: 
Đnfeksiyöz ajanın belli ısıdaki buhar ile belli bir süre karşı karşıya kalması gereklidir. Buharın 
kolaylıkla penetre olabileceği atıklar için uygundur. Bir çok atık için buhar sterilizasyonu 
uygulamak kolay değildir. Taşıyıcılar ve torbalar buharın etkisini azaltırlar. 
Avantajları: 

• Gözenekli ve buharın kolayca penetre olabildiği atıklar ve deliciler için uygundur. 
• Sterilizasyon için kalite kontrol metodları nettir. 
• Büyük sistemler ticari miktarları işleyebilir. 

Dezavantajları: 
• Buharın kolayca penetre olamadığı atıklar için uygun değildir. 
• Atık kapları buharın penetrasyonunu engelleyebilir. 
• Kalite kontrolünü standardize etmek zordur. 

  
 
e. MĐKRODALGA IŞINLAMA: 
Mikrodalga tıbbi atıklardaki zararlılarının yok edilmesinde son yıllarda kullanılmaya 
başlanmıştır. Bu tür ışınlama infeksiyöz atıkların içerisindeki nem ve suyu belli bir sürede 
ısıtarak etki gösterir. Bu nedenle atıklar önce parçalanmalı ve yeterli miktarda su ilave 
edilmelidir. 

• Test prosedürü ıslak termal prosesine benzemektedir. 
• Etkin bir proses için atıklar işlemden geçirildikten sonra rutin olarak bakteriyolojik ve 

virütik testlerden geçirilmeli, buna göre dalga boyu ve elektron ışınları tercih 
edilmelidir. 

 
Avantajları: 

• Belli oranda su içeren ve nemli atıklar için uygundur. 
 
Dezavantajları: 
• Kuru, çok ıslak atıklar ve yüksek metal içeren atıklar için uygun değildir. 
• Kalite kontrol metodları diğer metodlar kadar iyi gelişmemiştir. 
• Mikrodalga ışınlama popüler bir yöntem olmasına rağmen fazla masraflıdır 
 
 
 
6. GERĐ DÖNÜŞÜM: 
Genellikle kirlilik yapan maddeler; besin maddelerine ait mutfak ve sofra artıkları, kül, 
kömür, odun parçaları, kumaş parçaları, bez, kağıt, mukavva, cam, çivi parçaları, konserve 
kutuları, çiçek, yaprak gibi bitki kısımları, hayvan cesetleri vb artıklardan oluşmaktadır. 
Ancak kentsel çöp içeriğinin bilinmesi ayrıntılı çalışmalar ve özel planlamalar gerektiren bir 
işlemdir. Bu iş yönetimin bu konuya vereceği destekle daha kolay olacaktır. Bir çok ülke çöp 
içeriğini tanımlamış ve çöpün ne kadarının geri dönüşüme gönderilebileceğini ne kadarının 
yakılması gerektiği ne kadarının da gömüleceğinin planı yapılabilmektedir. Ancak ülkemizin 
de dahil olduğu bir çok ülkede çöp içeriğinin oluşturan maddelerin ne oranda bulunduğu 
bilinmediği/bilinemediği için böyle bir planlama yapılamamaktadır.  
Çöpleri ayrıştırarak geri dönüşüm sürecine sokma işlemi; çöplerin içeriğinin bilinmesini 
gerektiren, geri dönüşüm teknolojisinin gerekli kılan ve kullananların (halkın) eğitimini ve 
katılımının zorunlu olduğu bir yöntemdir. 
Ancak bütün atıkların geri dönüşümü olamayacağı için tek başına bir atık zararsızlandırma 
işlemi olarak kabul edilemez. 
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Enerji korunumu ve çevreye verilecek zararları azaltması yönüyle uygun bir yaklaşım olmakla 
birlikte yönetimi zor bir yöntemdir.  

  
 
 
 
7. TIBBĐ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĐĞĐ 

 
BĐRĐNCĐ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
Amaç 
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden bertarafına kadar; 
a) Çevreye ve insan sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı bir biçimde 

alıcı ortama verilmesinin önlenmesine, 
b) Çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden kaynağında ayrı olarak toplanması, 

ünite içinde taşınması, geçici depolanması, taşınması ve bertaraf edilmesine,  
yönelik prensip, politika ve programlar ile hukuki, idari ve teknik esasların 

belirlenerek uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 
Kapsam 
Madde 2- Bu Yönetmelik, EK-1’de belirtilen sağlık kuruluşlarının faaliyetleri sonucu 

oluşan ve EK-2’de detaylı olarak belirtilen atıklar ile bu atıkların üretildikleri yerlerde ayrı 
toplanması, geçici depolanması, taşınması ve bertaraf edilmesine ilişkin esasları 
kapsamaktadır. 

Dayanak 
Madde 3- Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 1, 3, 8, 

11 ve 12 nci maddeleri ile 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanunun 1, 2 ve 9 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen; 
Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını, 
Kanun: 2872 sayılı Çevre Kanununu, 
Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği: 14/3/1991 tarihli ve 20814 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan Yönetmeliği, 
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği: 14/3/2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan Yönetmeliği, 
Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği: 30/7/2004 tarihli ve 25538 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliği, 
Ünite: EK-1’de yer alan ve faaliyetleri sonucu EK-2’de belirtilen atıkları üreten kişi, 

kurum ve kuruluşları, 
Evsel Nitelikli Atık: Ünitelerden kaynaklanan, EK-2’de A grubu altında yer alan başta 

mutfak, bahçe ve idari birimlerden kaynaklanan atıklar olmak üzere kontamine olmamış 
atıkları,  

Ambalaj Atığı: Ünitelerden kaynaklanan, EK-2’de B grubu altında yer alan kontamine 
olmamış, tekrar kullanılabilir, geri dönüştürülebilir ve geri kazanılabilir plastik, metal, cam ve 
kağıt-karton ambalajların atıklarını,  

Tıbbi Atık: Ünitelerden kaynaklanan, EK-2’de C, D ve E grupları altında yer alan 
enfeksiyöz, patolojik ve kesici-delici atıkları, 

Tehlikeli Atık: Ünitelerden kaynaklanan, EK-2’de F grubu altında yer alan 
genotoksik, farmasötik ve kimyasal atıklar ile ağır metal içeren atıkları ve basınçlı kapları, 
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Enfeksiyöz Atık: Enfeksiyon yapıcı etkenleri taşıdığı bilinen veya taşıması muhtemel 
başta kan ve kan ürünleri olmak üzere her türlü vücut sıvıları ile insan dokuları, organları, 
anatomik parçalar, otopsi materyali, plasenta, fetus ve diğer patolojik materyali; bu tür 
materyal ile bulaşmış eldiven, örtü, çarşaf, bandaj, flaster, tamponlar, eküvyon ve benzeri 
atıkları; hemodiyaliz ünitesi ve karantina altındaki hastaların vücut çıkartılarını; bakteri ve 
virüs tutucu hava filtrelerini; enfeksiyöz ajanların laboratuvar kültürlerini ve kültür stoklarını; 
araştırma amacı ile kullanılan enfekte deney hayvanlarının leşleri ile enfekte hayvanlara ve 
çıkartılarına temas etmiş her türlü malzemeyi, veterinerlik hizmetlerinden kaynaklanan 
atıkları, 

Patolojik Atık: Cerrahi girişim, otopsi veya anatomi çalışması sonucu ortaya çıkan 
dokuları, organları, vücut parçalarını, insan fetusunu ve hayvan cesetlerini, 

Kesici-Delici Atık: Şırınga, enjektör ve diğer tüm deri altı girişim iğneleri, lanset, 
bisturi, bıçak, serum seti iğnesi, cerrahi sütur iğneleri, biyopsi iğneleri, intraket, kırık cam, 
ampul, lam-lamel, kırılmış cam tüp ve petri kapları gibi batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara 
neden olabilecek atıkları, 

Farmasötik Atık: Kullanma süresi dolmuş veya artık kullanılmayan, ambalajı 
bozulmuş, dökülmüş ve kontamine olmuş ilaçlar, aşılar, serumlar ve diğer farmasötik ürünler 
ve bunların artıklarını ihtiva eden kullanılmış eldivenler, hortumlar, şişeler ve kutuları, 

Genotoksik Atık: Hücre DNA’sı üzerinde mutasyon yapıcı, kanserojen veya insan 
veya hayvanda düşüğe neden olabilen türden farmasötik ve kimyasal maddeleri, kanser 
tedavisinde kullanılan sitotoksik (antineoplastik) ürünleri ve radyoaktif materyali ihtiva eden 
atıklar ile bu tür ajanlarla tedavi gören hastaların idrar ve dışkı gibi vücut çıkartılarını, 

Kimyasal Atık: Ünitelerde tedavi, tanı veya deneysel araştırmalar gibi tıbbi alanlarda 
kullanılan ve insan ve çevre sağlığı için çeşitli etkilerle zararlı olabilen kimyasal maddelerin 
gaz, katı veya sıvı atıklarını, 

Ağır Metal Đçeren Atıklar: Ünitelerde tedavi, tanı veya deneysel araştırmalar gibi tıbbi 
alanlarda kullanılan termometre, tansiyon ölçme aleti ve radyasyondan korunma amaçlı 
paneller gibi alet ve ekipmanların içinde veya bünyesinde bulunan cıva, kadmiyum, kurşun 
içeren atıkları, 

Basınçlı Kaplar: Ünitelerde tedavi, tanı veya deneysel araştırmalar gibi tıbbi alanlarda 
kullanılan gazları içinde bulunduran silindirleri, kartuşları ve kutuları,  

Kontaminasyon: Bir enfeksiyöz etkenin herhangi bir eşyaya, yüzeye veya kişiye 
bulaşmasını, 

Geçici Depolama: Atıkların bertaraf alanına taşınmasından önce ünite içinde inşa 
edilen birimlerde veya konteynerlerde 48 saati geçmemek üzere geçici süre ile bekletilmesini, 

Nihai Bertaraf: Tıbbi atıkların çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde 
ilgili mevzuatlarda öngörülen her türlü önlemin alındığı tesislerde yakılması veya düzenli 
depolanması suretiyle yok edilmesini veya zararsız hale getirilmesini, 

Düzenli Depolama Tesisi: Tıbbi atıkların düzenli depolama yoluyla bertaraf edildiği 
tesisleri, 
 Yakma Tesisi: Ortaya çıkan yanma ısısını yeniden kazanabilen veya kazanamayan ve 
atıkların termal arıtımına adanmış olan her türlü sabit veya seyyar teknik birim veya ekipmanı 
(atıkların oksitlenme yoluyla yakılmasının yanısıra piroliz, gaz haline getirme veya plazma 
işlemleri gibi diğer termal arıtma işlemleri dahil), 

Tıbbi Atık Torbası veya Kabı: Tıbbi atıkların toplanması ve biriktirilmesi amacıyla 
kullanılan, teknik özellikleri 13 üncü maddede belirtilen, kırmızı renkli, güvenli kapatılabilir, 
plastik biriktirme kabını, 

Otoklav Torbası: Tıbbi atıkların basınçlı buhar ile sterilizasyon işlemine tabi tutulması 
durumunda, tıbbi atıkların toplanması ve biriktirilmesi amacıyla kullanılan ve teknik 
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özellikleri 13 üncü maddede belirtilen, kırmızı renkli, güvenli kapatılabilir, plastik biriktirme 
kabını, 

Kesici-Delici Atık Kabı: Kesici ve delici atıkların toplanması ve biriktirilmesi 
amacıyla kullanılan, teknik özellikleri 13 üncü maddede belirtilen biriktirme kabını, 

Uluslararası Biyotehlike Amblemi: Tıbbi atık torbaları veya kapları ile kesici-delici 
atık kapları, bunların taşınmasında kullanılan konteyner ve araçlar ile geçici depolama 
birimlerinin üzerlerinde bulundurulması gereken ve bir örneği EK-3’de verilen amblemi, 

Tıbbi Atıklar Sorumlusu: EK-1’de belirtilen ünitelerin başhekimlerini, başhekimin 
bulunmadığı yerlerde mesul müdürü, 

Ünite Đçi Taşıma: Atıkların üretildiği yerlerden uygun taşıma araçları ile alınarak 
geçici depolama birimlerine götürülmesi işlemini, 

Taşıma: Atıkların geçici depolama birimlerinden uygun taşıma araçları ile alınarak 
bertaraf alanına götürülmesi işlemini, 

Konteyner: Paslanmaz metal, plastik veya benzeri malzemeden yapılmış, tekerlekli, 
kapaklı, kapakları kilitlenir, en az 0.8 m3 hacminde geçici depolama birimini,  

Sterilizasyon: Bakteri sporları dahil her türlü mikrobiyal yaşamın fiziksel, kimyasal, 
mekanik metotlar veya radyasyon (irradiation) yoluyla tamamen yok edilmesini veya bu 
mikroorganizmaların seviyesinin % 99,9999 oranında azaltılmasını, 

Sterilizasyon Yükü: Sterilizatörde eş zamanlı olarak sterilize edilecek veya edilmiş 
atığı, 

Maruz Bırakılma Süresi: Sterilizatörde belirli sıcaklık, basınç ve nem sağlandıktan 
sonra, bu koşullarda atığın işlem gördüğü süreyi,  

Biyolojik Đndikatör: Sterilizasyon etkinliğinin araştırılmasında, kağıt şerit (strip) veya 
benzeri bir taşıyıcı mekanizmaya inoküle edilmiş standart/bilinen bir mikroorganizmayı, 

Kimyasal Đndikatör: Sterilizasyon etkinliğinin araştırılmasında kağıt bant veya benzeri 
bir taşıyıcıya emdirilmiş, yüksek ısı ile renk değiştiren kimyasal maddeyi, 

Yerleşme Alanı: Đmar planı sınırı içindeki yerleşik ve iskân edilmiş alanların tümünü, 
Ön Lisans: Bu Yönetmelik gereğince, tıbbi atık bertaraf tesisi ile sterilizasyon tesisi 

kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlıktan almaları gereken, kuracakları tesisle 
ilgili her türlü plan, proje, rapor, teknik veri, açıklamalar ve diğer dokümanlara ilişkin tesisin 
projelendirilmesine ilişkin izni,   

Lisans: Bu Yönetmelik gereğince tıbbi atık taşıyan belediye veya firmaların valilikten; 
tıbbi atık bertaraf tesisi ile sterilizasyon tesisi kurmak ve işletmek isteyenlerin ise Bakanlıktan 
alacakları ve konu ile ilgili yeterli uzman ve teknolojik imkânlara sahip olduğunu gösterir 
belgeyi, 

ifade eder. 
 
 
 
 
 
 

ĐKĐNCĐ BÖLÜM 
Genel Đlkeler, Görev, Yetki ve Yükümlülükler 

Genel ilkeler 
Madde 5- Tıbbi atıkların yönetimine ilişkin ilkeler şunlardır; 
a) Tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı 

olarak alıcı ortama verilmesi yasaktır. 
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b) Tıbbi, tehlikeli ve evsel atıkların oluşumunun ve miktarının kaynağında en aza 
indirilmesi esastır. 

c) Tıbbi atıkların, tehlikeli ve evsel atıklar ile karıştırılmaması esastır. 
d) Tıbbi atıkların kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak toplanması, biriktirilmesi, 

taşınması ve bertarafı esastır. 
e) Tıbbi atıkların yarattığı çevresel kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı 

tıbbi atık üreticileri, taşıyıcıları ve bertarafçıları kusur şartı olmaksızın sorumludurlar. 
f) Tıbbi atıkların yönetiminden sorumlu kişi, kurum/kuruluşlar, bu atıkların çevre ve 

insan sağlığına olabilecek zararlı etkilerinin azaltılması için gerekli tedbirleri almakla 
yükümlüdürler. 

g) Tıbbi atık üreticileri atıklarının bertarafı için gerekli harcamaları karşılamakla 
yükümlüdürler. 

h) Tıbbi atık üreten sağlık kuruluşları ile bu atıkların taşınması ve bertarafından 
sorumlu belediyelerin/özel sektör firmalarının tıbbi atık yönetimiyle ilgili personelinin 
periyodik olarak eğitimden ve sağlık kontrolünden geçirilmesi ve tıbbi atık yönetimi 
kapsamındaki faaliyetlerin bu personel tarafından yapılması esastır. 

Bakanlığın görev ve yetkileri 
Madde 6- Bakanlık; 
a) Tıbbi atıkların çevreyle uyumlu bir şekilde yönetimine ilişkin program ve 

politikaları saptamak, bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik işbirliği ve koordinasyonu 
sağlamak ve gerekli idari tedbirleri almakla, 

b) Tıbbi atıkların oluşumundan bertarafına kadar yönetimlerini kapsayan bütün 
faaliyetlerin kontrolünü ve periyodik denetimlerini yapmakla, 

c) Tıbbi atıkların çevreyle uyumlu yönetimine ilişkin en yeni sistem ve teknolojilerin 
uygulanmasında ulusal ve uluslar arası koordinasyonu sağlamakla, 

d) Tıbbi atık bertaraf tesisleri ile sterilizasyon tesislerine ön lisans ve lisans vermekle, 
yükümlüdür. 
Mülki amirlerin görev ve yetkileri 
Madde 7- Mahallin en büyük mülki amiri; 
a) Tıbbi atıkların oluşumundan bertarafına kadar yönetimlerini kapsayan bütün 

faaliyetlerin kontrolünü ve periyodik denetimini yapmak, ilgili mevzuata aykırılık halinde 
gerekli yaptırımın uygulanmasını sağlamakla, 

b) Đl sınırları içinde oluşan, toplanan ve bertaraf edilen tıbbi atıkların miktarı ile ilgili 
bilgileri sağlık kuruluşlarından ve belediyelerden temin etmek, değerlendirmek ve yıl sonunda 
rapor halinde Bakanlığa göndermekle, 

c) Tıbbi atık taşıma araçlarına taşıma lisansı vermekle ve faaliyetlerini denetlemekle, 
lisans verilen araç, belediye ve firmalarla ilgili bilgileri yıl sonunda Bakanlığa göndermekle, 

d) Tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertarafında uygulanacak ücreti mahalli 
çevre kurulu aracılığıyla belirlemekle, 

e) Lisans verilen tıbbi atık bertaraf tesisleri ile sterilizasyon tesislerinin faaliyetlerini 
izlemek, denetlemek, ilgili mevzuata aykırılık halinde gerekli yaptırımın uygulanmasını 
sağlamakla, 

görevli ve yetkilidir. 
Tıbbi atık üreticilerinin yükümlülükleri 
Madde 8- Tıbbi atık üreticileri; 
a) Atıkları kaynağında en aza indirecek sistemi kurmakla, 
b) Atıkların ayrı toplanması, taşınması ve geçici depolanması ile bir kaza anında 

alınacak tedbirleri içeren ünite içi atık yönetim planını hazırlamak ve uygulamakla,  
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c) Tıbbi, tehlikeli ve evsel nitelikli atıklar ile ambalaj atıklarını birbirleri ile 
karışmadan kaynağında ayrı olarak toplamakla, 

d) Tıbbi atıklar ile kesici-delici atıkları toplarken teknik özellikleri bu Yönetmelikte 
belirtilen torbaları ve kapları kullanmakla, 

e) Ayrı toplanan tıbbi ve evsel nitelikli atıkları sadece bu iş için tahsis edilmiş araçlar 
ile ayrı ayrı taşımakla, 

f) Atıkları geçici depolamak amacıyla geçici atık deposu inşa etmek veya konteyner 
bulundurmakla, yataksız ünite olması durumunda ise atıklarını en yakındaki geçici atık 
deposuna/konteynerine götürmek veya bu atıkları toplama aracına vermekle, 

g) Tıbbi atıkların yönetimiyle görevli personelini periyodik olarak eğitmekle/eğitimini 
sağlamakla, 

h) Tıbbi atıkların yönetimiyle görevli personelinin özel giysilerini sağlamakla, 
i) Tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı için gereken harcamaları atık 

bertarafçısına ödemekle, 
j) Oluşan tıbbi atık miktarı ile ilgili bilgileri düzenli olarak kayıt altına almak, yıl sonu 

itibari ile valiliğe göndermek, bu bilgileri en az üç yıl süre ile muhafaza etmek ve talep 
edilmesi halinde Bakanlığın incelemesine açık tutmakla, 

yükümlüdürler. 
Belediyelerin yükümlülükleri 
Madde 9- Belediyeler; 
a) Tıbbi atıkların geçici atık depolarından veya konteynerlerinden alınarak toplanması, 

taşınması, sterilizasyon işlemine tabi tutulması ve bertarafı ile ilgili detayları içeren Tıbbi Atık 
Yönetim Planı’nı hazırlamak, uygulamak ve halkın bilgilenmesini sağlamakla, 

b) Tıbbi atıkları geçici atık depolarından alarak bertaraf sahasına taşımak/taşıttırmakla, 
c) Tıbbi atık bertaraf/sterilizasyon tesislerini kurmak/kurdurmak, 

işletmek/işlettirmekle, 
d) Kuracakları tıbbi atık bertaraf tesisleri ile sterilizasyon tesisleri için ön lisans/lisans 

almakla, 
e) Tıbbi atık taşıma araçları için taşıma lisansı almakla, 
f) Geçici atık depolarına yapı ruhsatı vermekle, 
g) Tıbbi atıkların yönetimiyle görevli personelini periyodik olarak eğitmekle/eğitimini 

sağlamakla, 
h) Tıbbi atıkların yönetimiyle görevli personelin özel giysilerini sağlamakla, 
i) Sağlık kuruluşlarından toplanan, taşınan ve bertaraf edilen tıbbi atık miktarlarını 

kayıt altına almak, bu bilgileri yıl sonu itibari ile valiliğe göndermek ve talep edilmesi halinde 
Bakanlığın incelemesine açık tutmakla, 

yükümlüdürler. 
 
 
 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Atıkların Ünite Đçinde Ayrılması, Toplanması ve Taşınması 

Ünite içi atık yönetim planı 
Madde 10- Üniteler, EK-2’de belirtilen atıkların kaynağında ayrı toplanması ve 

biriktirilmesi, atıkların toplanması ve taşınmasında kullanılacak ekipman ve araçlar, atık 
miktarları, toplama sıklığı, geçici depolama sistemleri, toplama ekipmanlarının temizliği ve 
dezenfeksiyonu, kaza anında alınacak önlemler ve yapılacak işlemler, bu atıkların 
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yönetiminden sorumlu personel ve eğitimleri başta olmak üzere detaylı bilgileri içeren Ünite 
Đçi Atık Yönetim Planı’nı hazırlamak ve uygulamak zorundadır.  

Evsel nitelikli atıklar 
Madde 11- EK-2’de A grubu altında yer alan evsel nitelikli atıklar, tıbbi, tehlikeli ve 

ambalaj atıklarından ayrı olarak siyah renkli plastik torbalarda toplanırlar. Ayrı toplanan evsel 
nitelikli atıklar, ünite içinde sadece bu iş için ayrılmış taşıma araçları ile taşınarak geçici atık 
deposuna veya konteynerine götürülür ve ayrı olarak geçici depolanırlar. Evsel nitelikli atıklar 
toplanmaları sırasında tıbbi atıklar ile karıştırılmazlar. Karıştırılmaları durumunda tıbbi atık 
olarak kabul edilirler. 

Toplanan evsel nitelikli atıkların, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri 
doğrultusunda taşınmaları ve bertaraf edilmeleri sağlanır. 

Ambalaj atıkları 
Madde 12- EK-2’de B grubu altında yer alan kağıt, karton, plastik ve metal ambalaj 

atıkları, kontamine olmamaları şartıyla diğer atıklardan ayrı olarak mavi renkli plastik 
torbalarda toplanırlar. Serum ve ilaç şişeleri gibi cam ambalaj atıkları ise yine kontamine 
olmamaları şartıyla cam ambalaj kumbaralarında, kumbara olmaması halinde ise diğer 
ambalaj atıkları ile birlikte mavi renkli plastik torbalarda toplanırlar. Kullanılmış serum 
şişeleri ayrı toplanmadan önce, uçlarındaki lastik, hortum, iğne gibi hasta ile temas eden 
kontamine olmuş materyallerden ayrılır. Kontamine materyaller diğer tıbbi atıklar ile birlikte 
13 üncü maddede belirtilen esaslara göre toplanır. 

Toplanan ambalaj atıklarının, Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 
hükümleri doğrultusunda geri kazanılmaları sağlanır. 

Tıbbi atıklar 
Madde 13- EK-2’de C, D ve E grupları altında yer alan tıbbi atıklar, başta doktor, 

hemşire, ebe, veteriner, diş hekimi, laboratuvar teknik elemanı olmak üzere ilgili sağlık 
personeli tarafından oluşumları sırasında kaynağında diğer atıklar ile karıştırılmadan ayrı 
olarak biriktirilir. Toplama ekipmanı, atığın niteliğine uygun ve atığın oluştuğu kaynağa en 
yakın noktada bulunur. Tıbbi atıklar hiçbir suretle evsel atıklar, ambalaj atıkları ve tehlikeli 
atıklar ile karıştırılmaz. 

Tıbbi atıkların toplanmasında; yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya 
dayanıklı; orijinal orta yoğunluklu polietilen hammaddeden sızdırmaz, çift taban dikişli ve 
körüksüz olarak üretilen, çift kat kalınlığı 100 mikron olan, en az 10 kilogram kaldırma 
kapasiteli, üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde “Uluslararası Biyotehlike” 
amblemi ile “DĐKKAT TIBBĐ ATIK” ibaresini taşıyan kırmızı renkli plastik torbalar 
kullanılır. Torbalar en fazla ¾ oranında doldurulur, ağızları sıkıca bağlanır ve gerekli 
görüldüğü hallerde her bir torba yine aynı özelliklere sahip diğer bir torbaya konularak kesin 
sızdırmazlık sağlanır. Bu torbalar hiçbir şekilde geri kazanılmaz ve tekrar kullanılmaz. Tıbbi 
atık torbalarının içeriği hiçbir suretle sıkıştırılmaz, torbasından çıkarılmaz, boşaltılmaz ve 
başka bir kaba aktarılmaz. 

Tıbbi atıkların basınçlı buhar ile sterilizasyon işlemine tabi tutulması durumunda 
atıklar otoklav torbaları ile otoklavlanabilir kesici-delici tıbbi atık kaplarına konulurlar. 
Otoklav torbalarının yukarıda belirtilen teknik özelliklerin yanı sıra 1400C’a kadar nemli-
basınçlı ısıya dayanıklı ve buhar geçirgenliğine haiz olması zorunludur. 

Sıvı tıbbi atıklar da uygun emici maddeler ile yoğunlaştırılarak yukarıda belirtilen 
torbalara konulur. 

Kesici ve delici özelliği olan atıklar diğer tıbbi atıklardan ayrı olarak delinmeye, 
yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz, açılması ve 
karıştırılması mümkün olmayan, üzerinde “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile “DĐKKAT! 
KESĐCĐ ve DELĐCĐ TIBBĐ ATIK” ibaresi taşıyan plastik veya aynı özelliklere sahip lamine 
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kartondan yapılmış kutu veya konteynerler içinde toplanır. Bu biriktirme kapları, en fazla ¾ 
oranında doldurulur, ağızları kapatılır ve kırmızı plastik torbalara konur. Kesici-delici atık 
kapları dolduktan sonra kesinlikle sıkıştırılmaz, açılmaz, boşaltılmaz ve geri kazanılmaz. 

Tıbbi atık torbaları ve kesici-delici atık kapları ¾ oranında dolduklarında derhal 
yenileri ile değiştirilirler. Yeni torba ve kapların kullanıma hazır olarak atığın kaynağında 
veya en yakınında bulundurulması sağlanır. 

Tehlikeli atıklar 
Madde 14- EK-2’de F grubu altında yer alan genotoksik atıklar, farmasötik atıklar, 

ağır metal içeren atıklar, kimyasal atıklar ve basınçlı kaplar diğer atıklardan ayrı olarak 
toplanırlar. Bu atıkların bertarafı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre yapılır. 

Bu grupta yer alan kimyasal atıklar, toksik, korozif (pH<2 ve pH>12), yanıcı ve 
reaktif (su ile reaksiyon verebilen, şoklara hassas) özelliklerden en az birine sahip olmaları 
durumunda tehlikeli atık olarak kabul edilirler. Bu özelliklerden hiçbirine sahip olmayan 
tehlikesiz kimyasal atıklardan katı olanlar evsel atıklar ile birlikte toplanırlar, sıvı olanlar ise 
kanalizasyon sistemi ile uzaklaştırılırlar. 

Ünitelerde oluşan röntgen banyo suları, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 
hükümleri doğrultusunda geri kazanılır veya bertaraf edilir. 

Tehlikeli atıklar kesinlikle kanalizasyon sistemine boşaltılmaz, doğrudan havaya 
verilmez, düşük sıcaklıklarda yakılmaz, evsel atıklarla karıştırılmaz ve depolanarak bertaraf 
edilmez. 

Radyoaktif atıklar 
Madde 15- Radyoaktif atıklar hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Bu 

atıkların bertarafı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu mevzuatı doğrultusunda yapılır. 
Tıbbi atıkların ünite içinde taşınması 
Madde 16- Tıbbi atık torbaları ünite içinde bu iş için eğitilmiş personel tarafından, 

tekerlekli, kapaklı, paslanmaz metal, plastik veya benzeri malzemeden yapılmış, yükleme-
boşaltma esnasında torbaların hasarlanmasına veya delinmesine yol açabilecek keskin 
kenarları olmayan, yüklenmesi, boşaltılması, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay ve 
sadece bu iş için ayrılmış araçlar ile toplanır ve taşınırlar. Tıbbi atıkların ünite içinde 
taşınmasında kullanılan araçlar turuncu renkli olacak, üzerlerinde “Uluslararası Biyotehlike” 
amblemi ile “Dikkat! Tıbbi Atık” ibaresi bulunacaktır. 

Tıbbi atık torbaları ağızları sıkıca bağlanmış olarak ve sıkıştırılmadan atık taşıma 
araçlarına yüklenir, toplama ve taşıma işlemi sırasında el veya vücut ile temastan kaçınılır. 
Atık torbaları asla elde taşınmazlar. Taşıma işlemi sırasında atık bacaları ve yürüyen şeritler 
kullanılmaz.  

Tıbbi atıklar ile evsel nitelikli atıklar aynı araca yüklenmez ve taşınmazlar. Atık 
taşıma araçları her gün düzenli olarak temizlenir ve dezenfekte edilirler. Araçların içinde 
herhangi bir torbanın patlaması veya dökülmesi durumunda atıklar güvenli olarak boşaltılır ve 
taşıma aracı ivedilikle dezenfekte edilir. 

Tıbbi atıkların ünite içinde taşınması ile görevlendirilen personelin, taşıma sırasında 
26 ncı maddede belirtilen şekilde özel nitelikli turuncu renkli elbise giymesi ve bunun ilgili 
ünite tarafından karşılanması zorunludur. 

Ünite içinde uygulanan toplama programı ve atık taşıma araçlarının izleyeceği 
güzergah, hastaların tedavi olduğu yerler ile diğer temiz alanlardan, insan ve hasta trafiğinin 
yoğun olduğu bölgelerden mümkün olduğunca uzak olacak şekilde belirlenir. 

Küçük miktarlarda üretilen tıbbi atıkların toplanması 
Madde 17- EK-1 c’de belirtilen ünitelerde oluşan tıbbi atıklar, diğer atıklardan ayrı 

olarak 13 üncü maddede özellikleri belirtilen tıbbi atık torbaları ve kesici-delici atık kapları ile 
toplanırlar ve 22 nci maddede açıklandığı şekilde geçici depolanırlar. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Atıkların Geçici Depolanması 

Geçici depolama 
Madde 18- EK-1’de yer alan ve en az 20 yatak kapasitesine sahip üniteler geçici atık 

deposu inşa etmekle, daha az yatağa sahip üniteler ise aynı işlevi görecek konteyner 
bulundurmakla yükümlüdürler. 

Atıklar, bertaraf sahasına taşınmadan önce 48 saatten fazla olmamak üzere bu 
depolarda veya konteynerlerde bekletilebilir. Bekleme süresi, geçici atık deposu içindeki 
sıcaklığın 4 °C nin altında olması koşuluyla bir haftaya kadar uzatılabilir. 

Geçici atık deposu 
Madde 19- Geçici atık deposunun özellikleri şunlardır: 
a) Geçici atık deposu iki bölmeli kapalı bir mekan olarak inşa edilir. Birinci bölmede 

tıbbi atıklar, ikinci bölmede ise evsel nitelikli atıklar depolanır. 
b) Geçici atık deposunun hacmi en az iki günlük atığı alabilecek boyutlarda olur. 
c) Deponun tabanı ve duvarları sağlam, geçirimsiz, mikroorganizma ve kir tutmayan, 

temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay bir malzeme ile kaplanır. 
d) Depolarda yeterli bir aydınlatma ve pasif havalandırma sistemi bulunur ve sıcak 

bölgelerde depo özel olarak soğutulur. 
e) Depo kapıları dışarıya doğru açılır veya sürmeli yapılır. Kapılar daima temiz ve 

boyanmış durumda olur. Tıbbi atıkların konulduğu bölmenin kapısı turuncu renge boyanır, 
üzerinde görülebilecek şekilde ve siyah renkli “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile siyah 
harfler ile yazılmış “Dikkat! Tıbbi Atık” ibaresi bulunur. 

f) Depo kapıları kullanımları dışında daima kapalı ve kilitli tutulur, yetkili olmayan 
kişilerin girmelerine izin verilmez. Depo ve kapıları, içeriye herhangi bir hayvan girmeyecek 
şekilde inşa edilir. 

g) Geçici atık depolarının içi ve kapıları görevli personelin rahatlıkla çalışabileceği, 
atıkların kolaylıkla boşaltılabileceği, depolanabileceği ve yüklenebileceği boyutlarda inşa 
edilir. 

h) Geçici atık deposu, atık taşıma araçlarının kolaylıkla ulaşabileceği ve 
yanaşabileceği yerlerde ve şekilde inşa edilir.  

i) Geçici atık deposu, hastane giriş ve çıkışı ve otopark gibi yoğun insan ve hasta 
trafiğinin olduğu yerler ile gıda depolama, hazırlama ve satış yerlerinin yakınlarına inşa 
edilemez. 

j) Tıbbi atıkların konulduğu bölmenin temizliği ve dezenfeksiyonu kuru olarak yapılır. 
Bölme atıkların boşaltılmasını müteakiben temizlenir, dezenfekte edilir ve gerekirse ilaçlanır. 
Tıbbi atık içeren bir torbanın yırtılması veya boşalması sonucu dökülen atıklar uygun 
ekipman ile toplandıktan, sıvı atıklar ise uygun emici malzeme ile yoğunlaştırıldıktan sonra 
tekrar kırmızı renkli plastik torbalara konulur ve kullanılan ekipman ile birlikte bölme derhal 
dezenfekte edilir. 

k) Evsel nitelikli atıkların konulduğu bölmede kanalizasyona bağlı ızgaralı bir drenaj 
sistemi ve bölmenin kolaylıkla temizlenebilmesi için basınçlı bir su musluğu bulunur. Bölme 
atıkların boşaltılmasını müteakiben temizlenir, gerekirse dezenfekte edilir ve ilaçlanır. 

l) Temizlik ekipmanı, koruyucu giysiler, atık torbaları ve konteynerler geçici atık 
depolarına yakın yerlerde depolanırlar. 

Geçici atık depolarına ruhsat alınması 
Madde 20- 18 inci madde uyarınca geçici atık deposu kurmakla yükümlü olan 

ünitelere yapı ruhsatı vermeye; 
a) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan ve büyükşehir belediyesi olan 

yerlerde büyükşehir belediye başkanlığı, diğer yerlerde belediye başkanlıkları, 
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b) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan yerlerde valilikler, 
yetkilidir. 
Konteynerlerin geçici atık deposu olarak kullanılması 
Madde 21- EK-1’de belirtilen ve 20’den az yatağa sahip üniteler, geçici atık deposu 

olarak konteyner kullanmak zorundadırlar. Bu amaçla kullanılacak konteynerlerin aşağıdaki 
teknik özelliklere haiz olması zorunludur: 

a) Konteynerler ünitenin en az iki günlük tıbbi atığını alabilecek boyutta ve sayıda 
olur. 

b) Konteynerler, kullanıldıkları ünitenin bulunduğu parsel sınırları içinde; doğrudan 
güneş almayan; hastane giriş-çıkışı, otopark ve kaldırım gibi yoğun insan ve hasta trafiğinin 
olduğu yerler ile gıda depolama, hazırlama ve satış yerlerinden uzağa yerleştirilirler. 

c) Konteynerlerin iç yüzeyleri yükleme-boşatma sırasında torbaların hasarlanmasına 
veya delinmesine yol açabilecek keskin kenarlar ve dik köşeler içermez. Kesişen yüzeyler 
yumuşak dönüşlerle birbirine birleşir. 

c) Konteynerlerin kapakları kullanımları dışında daima kapalı ve kilitli tutulur, yetkili 
olmayan kişilerin açmasına izin verilmez. Kapaklar, konteynerin içine herhangi bir hayvan 
girmeyecek şekilde dizayn ve inşa edilir. 

d) Konteynerlerin dış yüzeyleri turuncu renge boyanır, üzerlerinde görülebilecek 
uygun büyüklükte ve siyah renkli “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile siyah harfler ile 
yazılmış “Dikkat! Tıbbi Atık” ibaresi bulunur. 

e) Konteynerler daima temiz ve boyanmış durumda olur. 
f) Konteynerler, atıkların boşaltılmasını müteakiben her gün veya herhangi bir 

kazadan hemen sonra temizlenir ve dezenfekte edilir. 
EK-1’de belirtilen ve 20’den az yatağa sahip üniteler, istedikleri takdirde geçici atık 

deposu da inşa edebilirler. 
Küçük miktarlarda üretilen tıbbi atıkların geçici depolanması 
Madde 22- EK-1 c’de belirtilen ünitelerde oluşan ve tıbbi atık torbaları ile kesici-

delici atık kapları ile toplanan tıbbi atıklar, teknik özellikleri 16 ncı maddede belirtilen taşıma 
araçları ile en yakında bulunan geçici atık deposuna veya konteynerine götürülür. Böyle bir 
imkanın olmaması halinde üretilen tıbbi atıkların ilgili belediyenin tıbbi atık toplama ve 
taşıma aracı tarafından alınması sağlanır. Bu durumda tıbbi atıklar güvenli bir şekilde 
muhafaza edilir ve gerekirse ikinci bir tıbbi atık torbasının içine konulur. Atıklar, tıbbi atık 
toplama aracı gelmeden önce kesinlikle dışarıya bırakılmaz, evsel atıklar ile karıştırılmaz ve 
evsel atıkların toplandığı konteynerlere konulmaz. 

Bu sağlık kuruluşları, ilgili mercilerden çalışma izni almadan önce, atıklarının geçici 
depolanması konusunda en yakında bulunan geçici atık deposu veya konteynerin ait olduğu 
sağlık kuruluşu ya da atıklarının toplanması konusunda ilgi belediye ile anlaşma yapmak ve 
bu anlaşmayı valiliğe ibraz etmekle yükümlüdür. 

Atık bertarafında mali yükümlülük 
Madde 23- Tıbbi atık üreticileri, ürettikleri atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı 

için gereken harcamaları, bertaraf eden kurum ve kuruluşa ödemekle yükümlüdürler. Bu 
Yönetmelikteki teknik kriterlere uygun olmak şartıyla, toplama, taşıma ve bertaraf 
harcamalarına esas olacak tıbbi atık bertaraf ücreti, her yıl tıbbi atık üreticileri ve bertaraf 
edecek kurum ve kuruluşların görüşleri de alınarak il mahalli çevre kurulu tarafından tespit ve 
ilan edilerek Bakanlığa bildirilir. Ücretin ödenmemesi tıbbi atıkların bertarafı için bir engel 
oluşturmaz. Tıbbi atık bertaraf ücretinin ödenmemesi durumunda, bu bedel 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tıbbi atık üreticilerinden tahsil 
edilir. 
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BEŞĐNCĐ BÖLÜM 
Tıbbi Atıkların Bertaraf Alanına Taşınması 

Ünitelerin sorumluluğu 
Madde 24- EK-1’de belirtilen üniteler, tıbbi atıkların bertaraf sahasına güvenli bir 

şekilde taşınmasının sağlanması amacıyla, tıbbi atıkları bu Yönetmelikte belirtilen teknik 
kriterlere haiz torba ve kaplar içinde, belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde biriktirmek ve 
ambalajlamak zorundadırlar. 

Geçici atık deposu veya konteynerler içinde, başta görevli personel olmak üzere çevre 
ve insan sağlığı ile taşımayı olumsuz etkileyecek şekilde ağzı bağlanmamış, yırtılmış, 
patlamış, dökülmüş tıbbi atık torbaları ve kapları ile tıbbi atık torbası haricinde başka bir torba 
ile tıbbi atık atıldığının veya tıbbi atıkların konteynerlere doğrudan boşaltıldığının tespit 
edilmesi halinde, tespit edilen olumsuzluk giderilene kadar hiçbir suretle tıbbi atıklar 
toplanmaz ve taşınmazlar. 

Tıbbi atıkların taşınması 
Madde 25- Tıbbi atıkların geçici atık depoları ve konteynerler ile EK-1 c’de belirtilen 

diğer ünitelerden alınarak bertaraf tesisine taşınmasından büyükşehirlerde büyükşehir 
belediyeleri, diğer yerlerde ise belediyeler ile yetkilerini devrettiği kişi ve kuruluşlar 
sorumludur. 

Bu kurum ve kuruluşlar, tıbbi atıkların taşınması ile görevli personeli periyodik olarak 
eğitmek, sağlık kontrolünden geçirmek ve diğer koruyucu tedbirleri almakla yükümlüdürler. 

Personelin özel giysileri 
Madde 26- Tıbbi atıkları taşımakla görevlendirilen temizlik personeli çalışma 

sırasında eldiven, koruyucu gözlük, maske kullanır; çizme ve özel koruyucu turuncu renkli 
elbise giyer. Taşıma işleminde kullanılan özel giysi ve ekipmanlar ayrı bir yerde muhafaza 
edilir. Bunların temizlenmesi belediyece veya belediyenin görevlendireceği kuruluşça yapılır. 

Tıbbi atıkların taşınmasına ilişkin kurallar 
Madde 27- Tıbbi atıkların; 
a) Emniyetli bir şekilde, etrafa yayılmadan ve sızıntı suları akıtılmadan nihai bertaraf 

sahasına getirilmesi,  
b) Taşınması sırasında transfer istasyonlarının kullanılmaması,  
c) Taşıma araçlarının günde en az bir kere temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi, 
d) Konulduğu kırmızı torbaların patlaması veya başka bir nedenle etrafa yayılması 

durumlarında derhal temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi, 
e) Toplanması ve taşınması için kullanılan araçların başka işlerde kullanılmaması, 
zorunludur. 
Tıbbi atık torbaları doğrudan tıbbi atık taşıma aracına yüklenebileceği gibi, 

tekerlekli/kapaklı plastik veya metal konteynerler içinde de atık taşıma aracına 
yüklenebilirler. Taşımanın bu şekilde yapılması durumunda konteynerler de günde en az bir 
kez temizlenir ve dezenfekte edilir. 

Tıbbi atık taşıma araçlarının teknik özellikleri 
Madde 28- Tıbbi atıkların toplanması ve taşınması için kullanılan araçlarda; 
a) Atıkların yüklendiği kısmın tamamen kapalı yapılması, 
b) Sıkıştırma mekanizmasının bulunmaması, 
c) Şoför mahalli ile atık yükleme kısmı arasında boşluk bulunması, 
d) Atık yükleme kısmının kaza halinde zarar görmemesi için sağlam yapılması, 
e) Atık yükleme kısmının iç yüzeyinin paslanmaz, kolaylıkla temizlenebilen ve 

dezenfekte edilebilen düzgün yüzeyli olması, 
f) Dik köşeler içermemesi, kesişen yüzeylerin yumuşak dönüşlerle birbirine 

birleşmesi, 
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g) Sağ, sol ve arka yüzeylerinde görülebilecek uygun büyüklükte ve siyah renkli 
“Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile siyah harfler ile yazılmış “DĐKKAT! TIBBĐ ATIK” 
ibaresinin bulunması, 

h) Dış yüzeyinin turuncu renge boyanması, 
gerekir. 
 
 
Tıbbi atık taşıma araçlarına lisans alınması 
Madde 29- Tıbbi atık taşıma araçları için tıbbi atık taşıma lisansı alınması zorunludur. 

Bu amaçla EK-4’de belirtilen esaslara göre ilgili valiliğe başvuruda bulunulur. Lisans, 
başvuruda bulunan aracın/araçların ait olduğu kurum/kuruluşa ve gerekli teknik donanıma 
haiz araca/araçlara verilir. Bu lisans devredilemez. Lisans üç yıl süre ile geçerlidir ve bu 
sürenin sonunda yenilenmesi gerekir. Lisans alan, ancak belirlenen standartlara uymayan 
firmaların lisansları valilikçe iptal edilir. 

Tıbbi atık alındı belgesi/makbuzu 
Madde 30- Tıbbi atıkların ünitelerden alınması sırasında; atıkların ünite tarafından 

taşıyıcıya verildiğinin, taşıyıcı tarafından teslim alındığının ve taşıyıcı tarafından da bertaraf 
tesisine verildiğinin belgelenmesi amacıyla ünite ile taşıyıcı/bertaraf eden kurum/kuruluş 
arasında tıbbi atık alındı belgesi/makbuzu düzenlenir. Bu belge/makbuz üzerinde atığı üreten 
ünitenin ismi, adresi, sorumlu kişinin ismi ve irtibat telefonu, tarih, atığın miktarı, taşıyıcı 
kurum/kuruluşun ismi, şoförün ismi, aracın plakası, lisans numarası ve bertaraf tesisi ile ilgili 
bilgiler bulunur. 

Yukarıdaki bilgileri içeren tıbbi atık alındı belgesi/makbuzu üç nüsha olarak 
hazırlanır; bir nüshası atık üreticisi sağlık kuruluşunda, ikinci nüshası taşıma işlemi yapan 
kurum/kuruluşta, üçüncü nüshası ise bertaraf tesisi işletmecisi kurum/kuruluşta kalır ve ilgili 
görevliler tarafından imzalanır. 

Đnceleme ve denetim sırasında bu belgenin ilgili tüm taraflarca denetim elemanlarına 
gösterilmesi zorunludur. Tıbbi atıkların taşınması sırasında kullanılan bu belge en az bir yıl 
süre ile muhafaza edilir ve talep edilmesi durumunda yetkili otoritelerin incelemesine açık 
tutulur. 

 
 
 

ALTINCI BÖLÜM 
Tıbbi Atıkların Bertaraf Edilmesi 

Belediyelerin sorumluluğu 
Madde 31- Tıbbi atıkların sterilizasyon işlemine tabi tutularak zararsız hale 

getirilmesi, yakılması veya depolanması suretiyle bertaraf edilmesi ile bu işlemlerin 
belgelendirilmesinden büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, büyükşehir belediyesi 
olmayan yerlerde ise belediyeler veya yetkilerini devrettiği kişi ve kuruluşlar müteselsilen 
sorumludur. 

Tıbbi atık bertaraf tesisi işletmecisi kişi, kurum ve kuruluşlar, tıbbi atıkların bertarafı 
ile görevli personeli periyodik olarak eğitmek, sağlık kontrolünden geçirmek ve diğer 
koruyucu tedbirleri almakla yükümlüdürler. 

Tıbbi atık yönetim planı 
Madde 32- Büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, büyükşehir belediyesi olmayan 

yerlerde ise belediyeler; tıbbi atık oluşumuna neden olan sağlık kuruluşları ile bunların tıbbi 
atık miktarları ve geçici depolama sistemleri, tıbbi atıkların toplanması ve taşınmasında 
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kullanılacak ekipman ve araçlar, toplama rotaları, araç temizleme ve dezenfeksiyon, kaza 
anında alınacak önlemler ve yapılacak işlemler, sorumlular, eğitim ve tıbbi atıkların 
bertarafında uyguladıkları sistemler başta olmak üzere detaylı bilgileri içeren Tıbbi Atık 
Yönetim Planı’nı hazırlamak ve uygulamak zorundadır. Büyükşehirlerde bu plan ilçe ve ilk 
kademe belediyelerinin görüşleri alınmak suretiyle büyükşehir belediyesi tarafından hazırlanır 
ve uygulanır. 

Belediyeler, her bir sağlık kuruluşundan toplanan ve bertaraf edilen tıbbi atık miktarını 
kayıt altına alırlar ve yıl sonu itibari ile valiliğe bildirirler. 

Tıbbi atıkların yakılması 
Madde 33- Tıbbi atıklar yakılarak bertaraf edilebilir. Yakma sistemleri 

büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, büyükşehir belediyesi olmayan yerlerde ise 
belediyeler veya yetkilerini devrettiği kişi ve kuruluşlar tarafından kurulur ve işletilir. Evsel 
nitelikli atıkların yakılması için kullanılan yakma tesisleri tıbbi atıkların yakılması için 
kullanılmaz. Üniteler tarafından münferit yakma tesisleri kurulamaz ve işletilemez. 

Tıbbi atıkların yakılması sırasında uyulacak esaslar 

Madde 34- Tıbbi atıkların yakılarak bertaraf edilmesinde, Tehlikeli Atıkların 
Kontrolü Yönetmeliği’nin yakma ile ilgili maddelerinde belirtilen esaslara uyulur. 

Yakma işlemine tabi tutulacak tıbbi atıklar içinde; başta kırılmış termometreler, 
kullanılmış piller/bataryalar gibi yüksek düzeyde civa ve kadmiyum içeren atıklar olmak 
üzere, gümüş tuzları içeren radyolojik atıklar, ağır metaller içeren ampuller ve basınçlı kaplar 
bulunmaz. Yakma işlemine tabi tutulacak tıbbi atıklar içinde büyük miktarlarda genotoksik 
atık mevcutsa, sıcaklığın en az 1100 ºC olması zorunludur. 

Tıbbi atıklar, Bakanlığın gerekli gördüğü durumlarda ve izni dahilinde, çevreye zarar 
verilmemesi, gereken tedbirlerin alınması, baca gazı emisyonlarında Tehlikeli Atıkların 
Kontrolü Yönetmeliği hükümlerinin sağlanması ve sürekli olmamak şartıyla çimento 
fabrikalarında da yakılabilir. 

Yakma tesislerine yer seçimi izni verilmesi 

Madde 35- Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, onaylı imar planları esas alınarak 
yakma tesisi kurmak üzere seçtikleri yer için mevcut mevzuat çerçevesinde mahalli çevre 
kurulu kararı ve Bakanlığın uygun görüşü ile, mahallin en büyük mülki idare amirinden izin 
alırlar. 

Yakma tesislerinin:  
a) Karstik bölgelerde; taşkın riskinin yüksek olduğu bölgelerde; heyelan, çığ ve 

erozyon bölgelerinde kurulmasına ve işletilmesine izin verilmez. 
b) Yer seçiminde, deprem kuşakları ve tektonik koruma bölgeleri ile diğer zemin 

hareketleri, hakim rüzgar yönü dikkate alınır. 
c) En yakın yerleşme alanına uzaklığı 1000 metreden az olamaz.  
Tıbbi atıkların düzenli depolanması 
Madde 36- Tıbbi atıklar; 
a) Tehlikeli atık depolama alanlarının özel bir bölümünde, tehlikeli atıklardan ayrı 

olarak, 
b) Evsel atıkların bertaraf alanlarının bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılmış özel bir 

bölümünde, evsel atıklardan ayrı olarak, 
c) Sadece tıbbı atıklar için yapılmış özel bir bertaraf alanında, 
düzenli depolanarak bertaraf edilirler. 
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Düzenli depolama tesislerine yer seçimi izni verilmesi 

Madde 37- Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, onaylı imar planları esas alınarak 
düzenli depolama tesisi kurmak üzere seçtikleri yer için mevcut mevzuat çerçevesinde mahalli 
çevre kurulu kararı ve Bakanlığın uygun görüşü ile mahallin en büyük mülki idare amirinden 
izin alırlar.  

Düzenli depolama tesislerinin; 
a) Karstik bölgelerde; içme, kullanma ve sulama suyu temin edilen yer altı ve yer üstü 

suları koruma bölgelerinde; taşkın riskinin yüksek olduğu bölgelerde; heyelan, çığ ve erozyon 
bölgelerinde kurulmasına ve işletilmesine izin verilmez. 

b) Yer seçiminde, seçilecek yerin jeolojik, hidrojeolojik, jeoteknik özellikleri, yer altı 
su seviyesi ve yer altı suyu akış yönleri, mevcut ve planlanan meskun bölge ile diğer 
yapılaşmalar, deprem kuşakları ve tektonik koruma bölgeleri ile diğer zemin hareketleri, 
hakim rüzgar yönü, trafik durumu dikkate alınır. 

c) En yakın yerleşme alanına uzaklığı 1000 metreden az olamaz. Ancak, düzenli 
depolama tesislerinin çevresinde tepe, yığın ve ağaçlandırma gibi engeller varsa il mahalli 
çevre kurulunun kararı ve gerektiğinde Bakanlığın uygun görüşü ile bu mesafeden daha az 
olan yerlerde de ilgili belediye ve mahallin en büyük mülki amirliğince depolama tesisi 
kurulmasına müsaade edilebilir. 

Düzenli depolama tesislerinde depo tabanı teşkili ve sızıntı suyunun toplanması 

Madde 38- Tıbbi atık depolama tesislerinin depo tabanı teşkili ve sızıntı suyunun 
toplanmasında, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde belirtilen 
esaslara uyulur. 

Düzenli depolama tesislerine dolgu yapılması 
Madde 39- Depolama tesislerinde tıbbi atıklar sıkıştırılmaz; depo, atıklar 

sıkıştırılmadan doldurulur. Dolgu işlemleri sırasında günlük olarak atıkların üstü önce kireç, 
sonra da en az 30 cm. toprak ile örtülür. 

Düzenli depolama tesisi üst örtüsünün teşkili 
Madde 40- Depo tesisine dolgu işlemi tamamlandıktan sonra, deponun üstü 

kapatılarak depo gövdesine yüzeysel su girmeyecek şekilde sızdırmaz hale getirilir. Bu 
amaçla; 

a) Atık üstündeki ilk örtü tabakası homojen ve kohezyonsuz zeminden teşkil edilir ve 
tabaka kalınlığı 0.5 metre den az olamaz, 

b) Sızdırmazlık temini için mineral sızdırmazlık tabakası (kil) ile plastik geçirimsizlik 
tabakası birlikte kullanılır. Bu malzemelerle eşit düzeyde geçirimsizliği sağlayacak diğer 
malzemeler de bu amaçla kullanılabilir. Bu tabanın geçirimlilik katsayısı (permeabilitesi) 
k═1x10-9 m/s' den büyük olamaz. Mineral sızdırmazlık tabakası ile kullanılacak diğer yapay 
geçirimsizlik malzemelerinin yeterli teknik kriterlere ve özelliklere haiz olduğunun ulusal ve 
uluslar arası standartlara (CE, ISO; DIN,TSE ve benzeri) göre uygun olduğunun ön lisans 
sürecinde Bakanlığa belgelenmesi zorunludur.  

c) Depo gövdesinden gaz çıkışı söz konusu ise gaz dren sistemleri yerleştirilir. 
d) Depo üst yüzeyinin nihai eğimi %5’den büyük olmalıdır. 
e) Sızdırmaz tabaka üzerine serilen tarım toprağının kalınlığı 1 metreden az olamaz. 
Düzenli depolama tesislerinin işletilmesi ve kontrolü 
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Madde 41- Tıbbi atık düzenli depolama tesisi işletmecisi kişi, kurum ve kuruluşlar, 
her depolama tesisi için bir işletme planı hazırlamak ve bir görevli bulundurmak zorundadır. 
Bu görevliler depo yerine getirilen tıbbi atıkların kontrolünden ve depo yerinin 
işletilmesinden sorumludurlar. Bakanlık bu kişi veya kuruluşlardan gerektiğinde depolama 
yerinin işletilmesi ve kontrolüne ilişkin bilgileri isteyebilir. Tıbbi atık düzenli depolama tesisi 
için hazırlanacak işletme planında aşağıdaki hususlar yer alır;  

a) Tesiste işletme planının uygulanmasından sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, 
unvanı, 

b) Tesisin kapasitesi,  
c) Atıklara uygulanacak işlemler ve bertaraf metotları, 
d) Atık taşıyan araçların park edileceği, boşaltılacağı, temizleneceği ve dezenfekte 

edileceği sahalar ile ilgili bilgiler,  
e) Acil durum planları, ilgili sorumlu personel,  
f) Tesisin çalışma saatleri.  
Tıbbi atık düzenli depolama tesisinde çalışanların baret ve tabanı takviyeli ayakkabı 

giymesi ve depolama tesisi çıkışında, kirlenen araç tekerleklerinin yolları kirletmemesi için 
tekerlekleri temizleyecek ve yıkayacak tedbirler alınması zorunludur. 

Tıbbi atık düzenli depolama tesisinde sızıntı suyu miktarı ve özellikleri tesisi işletenler 
tarafından, tesis çalışırken her ay, kapandıktan sonra altı ayda bir izleme kuyularından ölçülür 
ve sonuçları Bakanlığa bildirilir. Ölçüm işlemleri depo yeri kapatıldıktan sonra yirmi yıl süre 
ile devam eder. Kayıtlar muhafaza edilir. 

Atık kabul prosedürü 
Madde 42 — Düzenli depolama tesisine tıbbi atıkların kabulü sırasında aşağıdaki 

esaslara uyulacaktır: 
a) Tesise tıbbi atıklar dışında atık kabul edilmeyecektir. 
b) Depolama sahası girişinde öncelikle atıkların taşıma ile ilgili dokümanları kontrol 

edilecek, taşıma lisansı olmayan araçlar ile tıbbi atık alındı belgesi/makbuzu bulunmayan 
taşıyıcıların atıkları tesise kabul edilmeyecektir. 

c) Gerekli evraklarının bulunduğu tespit edilen atıkların görsel incelemesi yapılarak 
alındı belgesi/makbuzundaki bilgiler ile uyumu kontrol edilecektir. 

d) Kabulü uygun görülen tıbbi atıklar tartılacak; atığın miktarı, üretim yeri, getiriliş 
tarihi ve araç plakası gibi bilgilerin kaydedildikten ve tıbbi atık alındı belgesi/makbuzu 
imzalanarak alındıktan sonra araç depolama sahasına gönderilecek, bu bilgiler ve belgeler en 
az üç yıl süre ile muhafaza edilecektir. 

Düzenli depolama tesislerinin kapatılması  
Madde 43 - Tıbbi atık düzenli depolama tesisi işletmecisi kişi, kurum ve kuruluşlar, 

tesisin kapatılmasından en az yüz seksen gün önce;  
a) Tesisinin kapatılması ile ilgili fizibilite etüdünü,  
b) Atıkların, sızıntı sularının yağmur sularına ve yer altı sularına ve/veya atmosfere 

olası karışımını kontrol eden ölçüm izleme sistemine ilişkin planını,  
c) Tesiste yer alan ünitelerin her birinin ne şekilde kapanacağı ile ilgili planını,  
d) Tesisin aktif olduğu süre boyunca saha içinde bulunan atıkların envanterini,  
e) Tesiste kalan atıkların, analiz, taşıma ve bertaraflarına ilişkin tüm metotların ve 

kapatmada kullanılacak yöntemlerin ayrıntılı tanımı ve uygulanabilir planlarını,  
f) Araç ve malzemenin temizlenmesi, topraktan alınan numuneler ve test metotlarına 

ilişkin raporları,  
g) Atıklarla kirlenmiş malzemelerin bertaraflarına yönelik planları,  
Bakanlığa sunar.  
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Tıbbi atık düzenli depolama tesisi işletmecisi kişi, kurum ve kuruluşlar, Bakanlıktan 
kapatma planı onayı almadan ve kapatma sonrası gereken çevre koruma işlemlerini 
gerçekleştireceğine dair taahhütname vermeden tesisi kapatamaz. Kapatma işleminden sonra 
bertaraf edenin sorumluluğu devam eder, ölçüm izlemeye ilişkin raporlarını yirmi yıl süreyle 
her yıl sonunda Bakanlığa iletir. 

Yerleşme yasağı 
Madde 44- Tıbbi atık yakma tesisleri ile düzenli depolama tesisleri imar planlarına 

işlenerek yerleşim bölgesi olmaması sağlanır. Depolama tesislerinin bulunduğu alanlar depo 
hizmet süresini doldurduktan sonra yirmi yıl süre ile denetlenir ve en az elli yıl süre ile iskana 
açılamaz. 

Bertaraf tesislerine ön lisans ve lisans alınması 
Madde 45- Tıbbi atık yakma ve düzenli depolama tesisi kurmak ve işletmek isteyen 

kişi, kurum ve kuruluşlar Bakanlıktan ön lisans ve lisans almak zorundadır. Bu tesisler için 
uygulanacak ön lisans ve lisans işlemlerinde Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nde 
belirtilen esaslara uyulur. 

Enfeksiyöz atıkların sterilizasyonu 
Madde 46- Enfeksiyöz atıklar ile kesici-delici atıklar, sterilizasyon işlemine tabi 

tutularak zararsız hale getirilebilirler. Zararsız hale getirilen atıklar, evsel atık depolama 
alanlarında depolanarak bertaraf edilebilirler. Sterilizasyon sistemleri büyükşehirlerde 
büyükşehir belediyeleri, büyükşehir belediyesi olmayan yerlerde ise belediyeler veya bunların 
yetkilerini devrettiği kişi ve kuruluşlar tarafından kurulur ve işletilir. Üniteler tarafından 
münferit sterilizasyon tesisleri kurulamaz ve işletilemez. 

Sterilizasyon sistemlerinin, başta mekanik güvenlik (yüksek kabin içi basınç, sıcaklığa 
dayanıklılık ve benzeri) ve sterilizasyon performansı açısından uluslar arası kabul edilmiş 
standartlara (ISO, CE ve benzeri) uygun olduğu belgelendirilir. 

Sterilizasyon tesislerinde atıkların işleme tabi tutulmadan önce, çevre ve insan 
sağlığına zarar vermeden güvenli bir şekilde geçici olarak depolanabileceği, +4 °C’de 
soğutulan bir depo yeri bulunur. Bu deponun, 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (b), (c), (d), 
(e), (f), (g), (h) ve (j) bentlerinde belirtilen şartları taşıması zorunludur. 

Sterilizasyon işlemine tabi tutulacak atıklar içinde patolojik atıklar ile başta uçucu ve 
yarı uçucu organik maddeler ve civa olmak üzere kimyasal maddeler, genotoksik/sitotoksik 
ajanlar, radyolojik atıklar ve basınçlı kaplar bulunmaz.  

Sterilizasyon tesislerinde atık parçalama (shredding) mekanizmasının bulunması 
zorunludur. Parçalama ünitesi sterilizasyon bölümünün sonunda veya önünde yer alır. Atık 
parçalama ünitesinin sterilizasyon ünitesinden önce kullanılması durumunda, işlem sonunda 
bu ünite de sterilizasyon işlemine tabi tutulur. 

Sterilizasyon işlemi sırasında ve sonrasında hava ve su ortamında hiçbir 
kontaminasyon ve toksisite olmayacak şekilde tedbir alınır, atık su ve hava arıtılarak/sterilize 
edilerek alıcı ortama verilir. Başta miktar, basınç, sıcaklık ve atığın işleme maruz kalma süresi 
olmak üzere bütün işlem elektronik olarak kayıt altına alınır ve talep edildiği durumda bütün 
bilgiler Bakanlığa gönderilir. 

Belediyelerce veya yetkilerini devrettiği kuruluşlar tarafından yapılan sterilizasyon 
işlemi ile zararsız hale getirilen atıklar, evsel atık depolama alanlarında depolanarak bertaraf 
edilebilirler. 

 
Sterilizasyon işleminin geçerliliği 
Madde 47- Sterilizasyon işlemine tabi tutulan enfeksiyöz atıkların zararsız hale 

getirilip getirilmediği kimyasal ve biyolojik indikatörler kullanılarak test edilir.  
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Kimyasal indikatörler; enfeksiyöz atığın otoklav sterilizasyonunda kullanılır. 
Sterilizasyon tamamlandığında, atık ile birlikte otoklava konulmuş kimyasal indikatör 
taşıyıcısında renk değişikliği saptanmalıdır. 

Biyolojik indikatörler olarak; nemli yüksek sıcaklıklara hastalık yapıcı 
mikroorganizmalardan daha dayanıklı, insanda hastalık yapıcı etkisi olmayan, sporlu 
bakteriler Bacillus stearothermophilus veya Bacillus subtilis var. niger standart kökenleri 
kullanılır. Sterilizasyon etkinlik testleri için kullanılacak standart kökenler, Bacillus 

stearothermophilus ATCC12980 veya NCTC10007 ya da Bacillus subtilis var. niger 
ATCC9372 olmalıdır. Sterilizasyon işleminden çıkan atıkta potansiyel enfeksiyöz tüm 
mikroorganizmaların yok edildiğini saptamak için, atıkla beraber işleme konan biyolojik 
indikatörün canlı kalıp kalmadığını inceleme yönteminden yararlanılır. Sterilizasyon işleminin 
geçerli kabul edilmesi için Bacillus stearothermophilus veya Bacillus subtilis bakteri 
sporlarında minimum 4 log10 - 6 log10  azalma sağlanması zorunludur. Bunun kontrolü için 
belli sayıda Bacillus stearothermophilus veya Bacillus subtilis sporları inoküle edilmiş test 
stripleri veya benzeri uygun taşıyıcı, sıcağa dayanıklı ve buhar geçirgenliği olan bir kap içinde 
atığın ortasına yerleştirilir ve sistem normal şartlarda çalıştırılır. Đşlemin sonunda atığın 
içinden test mikroorganizmaları alınır; biyolojik indikatörün üreticisi tarafından kılavuzda 
tarif edilmiş olan besiyerine ekim yapılır.  Bu esnada işleme konmamış en az bir biyolojik 
indikatör stripi de pozitif kontrol olarak paralel kültüre alınır ve Bacillus subtilis için 30°C'de, 
Bacillus stearothermophilus için 55°C'de olmak üzere 48 saat süreyle inkübasyona bırakılır. 
Süre sonunda sterilizasyondan çıkan biyolojik indikatörde mikrobiyal üreme olup olmadığı 
kontrol edilir ve sonuçları veri kayıt sistemine ilave edilir. 

Biyolojik indikatörler kullanılarak uygulanan sterilizasyon geçerlilik testleri, o gün 
sterilize edilen atık ile birlikte sterilizatöre konulan biyolojik indikatörlerin incelenmesi 
suretiyle haftalık olarak yapılır. Sterilizasyondan çıkan sterilize edilmiş ve evsel atık 
karakterizasyonu kazanmış atıklar, atık bertaraf sahasında depolanmadan önce sterilizasyon 
tesisinin bulunduğu sahanın uygun bir yerinde çevreye zarar vermeyecek şekilde kapalı 
konteynerler içinde biyolojik indikatör testleri sonuçlanıncaya kadar muhafaza edilir ve 
bekletilir. Test sonucu olumlu ise atık depolanmak üzere depolama sahasına gönderilir. Test 
sonucu olumsuz ise sistem kontrol edilir ve sterilizasyon işlemi tekrarlanır. 

Ayrıca, akredite olmuş bir laboratuvar tarafından altı ayda bir yapılacak testler ile, 
belediyeler veya yetkilerini devrettiği kuruluşlarca yapılan sterilizasyon işleminin geçerliliği 
kontrol edilir. Analiz için gerekli numune, ilgili standart prosedürlere göre, analizi yapacak 
laboratuvar tarafından valiliğin gözetiminde alınır ve analiz sonuçları Bakanlığa gönderilir. 
Analizler ile ilgili masraflar, tesis işletmecisi tarafından karşılanır. 

 
Sterilizasyon işleminin geçerliliğinin belgelenmesi  
Madde 48- Sterilizasyon işleminin başarılı bir şekilde tamamlandığının gösterilmesi 

amacıyla, her sterilizasyon yükünün verileri kayıt ve muhafaza edilir. Bu verilerin en az üç yıl 
süre ile muhafaza edilmesi ve talep edildiğinde yetkili otoritelerin incelemesine açık tutulması 
zorunludur. Bu veriler aşağıdakileri ihtiva eder; 

a) Sterilizatörün cinsi, seri numarası, 
b) Uygulanan sterilizasyon türü, 
c) Her sterilizasyon devri için sterilizasyon esnasında gerçek zamanlı (real time) 

olarak kaydedilmiş sıcaklık, basınç, uygulama süresi gibi parametrik izleme değerleri, 
d) Yüklenen atık miktarı, 
e) Haftalık olarak yapılan biyolojik indikatör testlerinin karşılaştırmalı sonuçları, 
f) Cihazın periyodik bakım-onarım sözleşmesi çerçevesinde üretici veya dağıtıcı firma 

tarafından yapılmış son altı aya ait ayar kontrollerine dair belge. 



 96 

 
Sterilizasyon tesislerine ön lisans verilmesi 
Madde 49- Tıbbi atık sterilizasyon tesisi kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, 

kuracakları tesisle ilgili her türlü plan, proje, rapor, teknik veri, açıklamalar ve diğer 
dokümanlarla birlikte Bakanlığa başvurur.  

Bu başvurularda;  
a) Çevresel etki değerlendirmesi olumlu belgesi veya çevresel etki değerlendirmesi 

gerekli değildir kararının,  
b) Tesisin kanun, yönetmelik ve diğer hukuki ve teknik düzenlemelerde istenen 

şartları yerine getirebileceğini gösterir fizibilite raporunun,  
c) Planlanan tesise ait uygulama ölçeğinde her türlü mühendislik proje ve raporlarının,  
d) EK-5’de belirtilen bilgi ve belgelerin,  
bulunması zorunludur.  
Bakanlık projeleri inceler, uygun gördüğü takdirde ön lisans verir. Ancak, ön lisans 

projeye verildiğinden, ön lisans ile faaliyete başlanamaz ve hiçbir şekilde atık kabulü 
yapılamaz. 

 
Sterilizasyon tesislerine lisans verilmesi 
Madde 50- Sterilizasyon tesisi kurmak, işletmek ve kontrolünü yapmak isteyen 

gerçek ve tüzel kişiler Bakanlıktan lisans almak zorundadır. Sterilizasyon tesislerine lisans 
verilmesi aşamasında EK-6’da verilen bilgi ve belgeler talep edilir. Sterilizasyon tesisinde, 
birden fazla ünitenin olması halinde, farklı birimler için ayrı ayrı lisans alınır. Birbirini 
tamamlayan ve benzer teknoloji kullanan kompleks tesis üniteleri, lisans alma açısından tek 
ünite sayılır.  

Sterilizasyon tesisi işletmecisi Bakanlığa lisans başvurusu yaptığında işletme 
esnasında bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak çalıştığını belgelemek amacıyla Bakanlıkça 
belirlenecek bir süre için tesise geçici çalışma izni verilir. Tesis bu izin süresince Bakanlığın 
denetimi altında faaliyet gösterir. Bu izin bir yılı geçmeyecek şekilde uygulanır. Tesisin geçici 
çalışma izni süresince ön lisansta belirtilen işletme şartlarını sağlayamaması durumunda, 
durum düzeltilinceye kadar tesisin faaliyeti durdurulur. 

Ön lisans verilen tesisin, projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığının Bakanlık 
koordinasyonunda oluşturulacak komisyonca yerinde tespit edilmesi, işletme planının 
değerlendirilip uygunluğunun tespit edilmesi ve geçici çalışma izni süresinde tesisin işletme 
koşullarını sağlayabildiğine karar verilmesi halinde Bakanlıkça tesise işletme lisansı verilir. 
Bu lisans üç yıl süre ile geçerlidir, gerekli durumlarda uzatılabilir veya şartlı verilir. Lisans 
devredilecek ise Bakanlığa başvurulur ve idari izinler yenilenir. 

Geçici çalışma izni veya işletme lisansı almış olan sterilizasyon tesisleri işletmecileri 
tesisin işletme koşulları, tesisle ilgili ölçümler ve mevzuata uygun çalıştığına ilişkin bilgi ve 
belgeleri içeren raporları Bakanlığın belirleyeceği periyotlarda Bakanlığa sunmakla 
yükümlüdür.  

 
Lisans iptali  
Madde 51- Bakanlıkça yapılan denetimlerde, tesisin lisansa uygun olarak 

çalıştırılmadığının, mevzuatta istenen şartların sağlanmadığının, tesisle ilgili ölçümlerin 
düzenli olarak yapılmadığının veya kaydedilmediğinin tespit edilmesi halinde, işletmeciye, 
tespit edilen aksaklıkların düzeltilmesi için aksaklığın önemine ve kaynağına göre bir ay ile 
bir yıl arasında süre verilir. Bu süre sonunda yapılan kontrollerde aksaklığın devam ettiği 
tespit edilirse tesisin faaliyeti geçici olarak durdurulur. Faaliyeti geçici süre ile durdurulan 
tesisin süre sonunda yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde lisansı iptal edilir. Lisansı 
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iptal edilen tesis lisans alabilmek için 50 nci maddeye göre yeniden Bakanlığa başvurur. 
Lisans süreci tamamlanana kadar tesis çalışmaz. 

 
Eğitim 
Madde 52- Tıbbi atıkların ünite içinde toplanması, taşınması, geçici atık deposuna 

taşınması ile geçici atık deposu veya konteynerlerin işletilmesinden sorumlu ünite personeli 
ile bu atıkların geçici atık depolarından alınarak bertaraf sahasına taşınmasından sorumlu 
belediye personeli, bu işlerin hizmet alımı yoluyla yapılması durumunda ise özel temizlik ve 
taşıma firmalarının ve personellerinin, tıbbi atıkların toplanması, taşınması, geçici 
depolanması ve bertaraf sahasına taşınması aşamalarında uyulacak kurallar ve dikkat edilmesi 
gereken hususlar, bu atıkların yarattığı sağlık riskleri ve neden olabilecekleri yaralanma ve 
hastalıklar ile bir kaza veya yaralanma anında alınacak tedbirleri içeren bir eğitim programına 
periyodik olarak tabi tutulması ve bu eğitimin alındığının belgelenmesi zorunludur. Toplama 
ve taşıma işlemlerinin hizmet alımı yoluyla yapılması durumlarında, çalışacak personelin bu 
eğitimi alması ve bunun belgelenmesi gerektiği ilgili ihale şartnamelerinde belirtilir. 

Eğitim ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. 
 
Denetleme 
Madde 53- Bu Yönetmelik kapsamına giren bütün faaliyetlerin, bu Yönetmelik ve 

diğer çevre mevzuatına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetleme yetkisi Bakanlığa aittir. 
Düzenleme yetkisi 
Madde 54- Bakanlık bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere her türlü alt 

düzenlemeyi yapmaya yetkilidir. 
Yönetmeliğe aykırılık hali 
Madde 55- Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 2872 sayılı 

Çevre Kanununun 15 ve 16 ncı maddelerinde belirtilen merciler tarafından gerekli işlemler 
yapılır ve aynı Kanunun 20, 21, 22 ve 24 üncü maddelerinde belirtilen cezalar verilir. 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat 
Madde 56- 20/5/1993 tarihli ve 21586 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıbbi 

Atıkların Kontrolü Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 
Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde belediyeler tarafından 

işletilmekte olan mevcut  tıbbi atık yakma tesisleri, işletmeye alındıkları tarihte geçerli olan 
işletme şartlarına göre faaliyetlerini sürdürürler. Ancak bu tesisler, en geç beş yıl içinde 34 
üncü maddede belirtilen şartları sağlayacak şekilde gerekli tedbirleri alırlar. 

Geçici Madde 2- Üniteler, 10 uncu maddede öngörülen Ünite Đçi Atık Yönetim 
Planı’nı, bu Yönetmeliğin yayımı tarihini takip eden altı ay içinde hazırlamak ve uygulamaya 
geçirmek zorundadır. 

Geçici Madde 3- Büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, büyükşehir belediyesi 
olmayan yerlerde ise belediyeler, 32 nci maddede belirtilen Tıbbi Atık Yönetim Planı’nı, bu 
Yönetmeliğin yayımı tarihini takip eden altı ay içinde hazırlamak, uygulamaya geçirmek ve 
bu planın bir örneğini valiliğe göndermek zorundadırlar. 

Geçici Madde 4- Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde geçici atık deposu olarak 
konteyner kullanmakta olan en az 20 yataklı üniteler, bu Yönetmeliğin yayımı tarihini takip 
eden bir yıl içinde 18 inci madde hükmü gereğince geçici atık depolarını inşa etmekle 
yükümlüdürler. 

Geçici Madde 5- 20’den az yatağa sahip olan üniteler, bu Yönetmeliğin yayımı 
tarihini takip eden altı ay içinde 21 inci madde hükmü gereğince geçici atık deposu olarak 
konteyner sistemlerini veya istedikleri takdirde geçici atık depolarını kurmak zorundadırlar. 
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Geçici Madde 6- Tıbbi atık taşıma araçları için, bu Yönetmeliğin yayımı tarihini takip 
eden altı ay içinde tıbbi atık taşıma lisansı alınması zorunludur. 

Yürürlük 
Madde 57- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 58- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür. 

EK-1 
 
FAALĐYETLERĐ SONUCU ATIK OLUŞUMUNA NEDEN OLAN 
                                                                                                                                                       
SAĞLIK KURULUŞLARI 
 
a) Büyük Miktarda Atık Üreten Sağlık Kuruluşları 
1) Üniversite hastaneleri ve klinikleri, 
2) Genel maksatlı hastaneler ve klinikleri, 
3) Doğum hastaneleri ve klinikleri, 
4) Askeri hastaneler ve klinikleri. 
 
b) Orta Miktarda Atık Üreten Sağlık Kuruluşları 

1) Sağlık merkezleri, tıp merkezleri, dispanserler, 
2) Ayakta tedavi merkezleri, 
3) Morglar ve otopsi merkezleri, 
4) Hayvanlar üzerinde araştırma ve deneyler yapan kuruluşlar, 
5) Bakımevleri ve huzurevleri, 
6) Tıbbi ve biyomedikal laboratuarlar, 
7) Hayvan hastaneleri, 
8) Kan bankaları ve transfüzyon merkezleri, 
9) Acil yardım ve ilk yardım merkezleri, 
10) Diyaliz merkezleri, 
11) Rehabilitasyon merkezleri, 
12) Biyoteknoloji laboratuvarları ve enstitüleri, 
13) Tıbbi araştırma merkezleri. 
 

c) Küçük Miktarda Atık Üreten Sağlık Kuruluşları 
1) Sağlık hizmeti verilen diğer üniteler (doktor muayenehaneleri, diş ve ağız sağlığı 
muayenehaneleri ve benzerleri), 
2) Veteriner muayenehaneleri, 
3) Akapunktur merkezleri, 
4) Fizik tedavi merkezleri, 
5) Evde yapılan tedavi ve hemşire hizmetleri, 
6) Güzellik, kulak delme ve dövme merkezleri, 
7) Eczaneler, 
8) Ambulans hizmetleri, 
9) Hayvanat bahçeleri. 
 
 



 99 

EK-3 

ULUSLAR ARASI BĐYOTEHLĐKE AMBLEMĐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIBBĐ ATIK KAPLARI, TAŞIMA ARAÇLARI, GEÇĐCĐ DEPOLAMA BĐRĐMLERĐ VE 
DĐĞER ĐLGĐLĐ MALZEME VE ARAÇTA BULUNMASI GEREKEN AMBLEM 

ÖRNEĞĐ 

 

DĐKKAT! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIBBĐ ATIK 
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EK-4 

 
TIBBĐ ATIKLARIN TAŞINMASI AMACIYLA 

VALĐLĐKLERE YAPILACAK LĐSANS BAŞVURULARINDA ĐSTENECEK 
BĐLGĐ VE BELGELER 

 
 
a) Araç lisansı için valiliklere yapılacak başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgeler 

bulundurulacaktır. 
 
1) Aracın ait olduğu kurum/kuruluşun adı, adresi ve telefon numarası, 
2) Aracın tipi, 
3) Plaka numarası ve şasi numarası, 
4) Araç sahibinin adı, iş adresi ve telefon numarası, 
5) Taşınacak atıkların fiziksel ve kimyasal özelliği, kaza anında insan ve çevre 

sağlığına olabilecek olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için alınacak tedbirler, 
6) Olabilecek kazalara karşı ilk müdahale ve ilk yardımda kullanılacak malzemeler, 
7) Her bir aracın bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde belirtilen teknik özelliklere 

sahip olduğunu gösteren teknik rapor 
8) Her bir araç için Türk Standartları Enstitüsü tarafından 22/10/1976 tarihli ve 15742 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayollarında Taşınması Hakkında 
Yönetmelik çerçevesinde atığın bulunduğu tehlike grubuna göre aracın sahip olması gereken 
donanımlara ve özelliklerine sahip olduğunu gösterir Uygunluk Belgesi. 

 
b) Aracın bağlı olduğu kurum/kuruluşun lisanslandırılması için valiliklere yapılacak 

başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgeler bulundurulacaktır. 
1) Kurum/kuruluşun adı, adresi, telefon numarası, 
2) Sahibinin / sahiplerinin adı, adresi, telefon numarası, 
3) Araç sayısı, 
4) Lisans alacak araçların plakaları, 
5) Yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlardan alınan  tehlikeli madde taşıyan araç 

sürücüleri için verilen sürücü eğitim sertifikası, 
6) Taşınacak atıkların, Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında 

Yönetmeliğe göre tehlikeli grup numarası. 
 
 

EK-5 
 

STERLĐZASYON TESĐSLERĐNE ÖN LĐSANS ALINMASI ĐÇĐN 
YAPILACAK BAŞVURULARDA BULUNMASI GEREKLĐ 

BĐLGĐ VE DOKÜMANLAR 
 
a) BAŞVURU DĐLEKÇESĐ 
 
b) TESĐS HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER 
1) Tesisin Adı     : 
2) Adresi (Mah., Cad, Sok, Numara, Đlçe, Đl)  : 
3) Telefonu     : 
4) Faksı      : 
5) Elektronik posta adresi    : 
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6)Đşyeri Vergi Kimlik No    : 
7) Tesis sahibinin / ortaklarının 

Adı, Soyadı    : 
Adresi (Mah, Cad, Sok, Numara, Đlçe, Đl) : 

 Telefonu     : 
 Faksı     : 
 Elektronik posta adresi   : 
8) Tesis işletmecisinin 

Adı, Soyadı    : 
Adresi (Mah, Cad, Sok, Numara, Đlçe, Đl) : 

 Telefonu     : 
 Faksı     : 
 Elektronik posta adresi   : 
9) Başvuru raporunu hazırlayan kişi/kuruluşun 

Adı, Soyadı (veya unvanı)   : 
Adresi (Mah, Cad, Sok, Numara, Đlçe, Đl) : 

 Telefonu     : 
 Faksı     : 
 Elektronik posta adresi   : 
10) Diğer Bilgiler 
 Tesisin işletmeye açılma muhtemel tarihi : 
 Tesiste çalışacak personelin sayısı ve görevleri : 
 Tesisin çalışma saatleri (günlük, aylık, yıllık) : 

Ekipman listesi    : 
Sosyal tesisler (yemekhane, yatakhane, soyunma odası, tuvalet, lavabo, banyo-duş, 
revir ve benzeri) : 

 
c) FAALĐYETE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 

 
1) Kurulması istenen tesisin insan, hayvan, toprak, bitki, su, hava, iklim, bitki örtüsü ve kültür 
yapısına temel etkileri verilecektir. 
2) Tesisin Yüzölçümü 
Kapalı alan  : ............................ m², 
Açık alan   : ............................ m², 
Toplam   : .............................m². 
 
3) Tesisin Kapasitesi  
Kurulu Kapasite  : ............................kg/saat, kg/gün, ton/yıl, 
Fiili Kapasite  : ............................kg/saat, kg/gün, ton/yıl. 
4) Sterilizatörün, mekanik güvenlik (yüksek kabin içi basınç, sıcaklığa dayanıklılık ve 
benzeri.) ve sterilizasyon performansı açısından uluslar arası kabul edilmiş standartlara (ISO, 
CE ve benzeri) uygunluğu. 
5) Proses akım şeması ve teknolojisi. 
Tıbbi atığın kabulünden başlayarak, her bir ünitede uygulanacak işlemlerin ayrıntılı 
açıklaması, gerekli şema, formül ve şekiller. 
6) Sterilizasyon verimi. 
7) Tıbbi atığın temin edileceği yerler 
8) Tesiste kullanılacak kimyasal maddelerin isimleri, miktarı (ton/yıl) ve depolama şekilleri 
9) Tıbbi atığın işleme alınmadan önce bekletileceği konteynerlerin/depoların özellikleri 
10) Sterilizasyon işleminden çıkacak tıbbi atıkların bileşimi ve nasıl bertaraf edilecekleri. 
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d) ÇEVRESEL TEDBĐRLER  
(16/12/2003 tarihli ve 25318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne tabi olmayan tesisler bu bilgileri temin edecektir.) 
1) Su Kirliliği; 
Tesiste kullanım suyu ve proses suyunun nereden temin edileceği ve su tüketim miktarı  
Kuyu suyu, 
Şebeke suyu, 
Diğer. 
Proses suyunda bulunabilecek kirleticiler ve alınacak önlemler, 
Kullanım suyu ve proses suyunun deşarj yerleri, 
Yağmur suyunun toplanmasına ilişkin alınan önlemler. 
2) Hava Kirliliği; 
Tesiste kullanılacak yakıt türleri ve miktarları, 
Tesiste hava kirliliğine neden olabilecek ünitelerin isimleri, kapasiteleri ve her bir ünitenin 
baca sayısı, 
Toz kaynakları ve alınacak önlemler. 
3) Gürültü Kirliliği; 
Gürültü kaynakları, 
Alınacak önlemler. 
4) Toprak Kirliliği; 
Toprak kirliliğini önlemek amacıyla alınacak tedbirler. 
5) Koku Kirliliği; 
Koku kirliliğini önlemek amacıyla alınacak tedbirler. 
6) Tesiste Alınan Güvenlik Önlemleri; 
Yangın, 
Đşçi Güvenliği, 
Đlk yardım, 
Diğer. 
 
Başvuru Sahibi 
Tarih, Đsim, Đmza 
 
 
Not: Müracaat dosyasında bulunan tüm evraklar imzalı ve kaşeli olacaktır. 
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EK-6 

 
STERĐLĐZASYON TESĐSLERĐNE LĐSANS VERĐLMESĐNDE ĐSTENECEK 

BĐLGĐ VE BELGELER 
 
 
a) Ön Lisans Belgesi, 
b) Tesisin, projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığını gösterir  rapor, 
c) Tıbbi atığın temin edildiği sağlık kuruluşları, bunların adresleri, telefon ve faks numaraları 
ve sorumlu kişiler, 
d) Emisyon Đzin Belgesi, Deşarj Đzin Belgesi, 
e) Tesise tıbbi atık getiren araçların taşıma lisansı belgelerinin örnekleri,  
f) Tesisten kaynaklanan proses atıklarının türleri, nitelikleri (tehlikeli, tehlikesiz, inert), 
miktarları ve bu atıkların ne şekilde bertaraf edildikleri, 
g) Diğer Belgeler; 
1) GSM Ruhsatı, 
2) Vergi Dairesi ve Numarası, 
3) Đşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, 
4) Ticaret Sicil Gazetesi Örneği, 
5) Đmza Sirküleri, 
6) Kapasite Raporu, 
7) Sanayi Sicil Belgesi, 
8) Đşletme Belgesi (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınmış). 

 
Başvuru Sahibi 
Tarih, Đsim, Đmza 
 
 
Not: Müracaat dosyasında bulunan tüm evraklar imzalı ve kaşeli olacaktır  
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SONUÇ 
 
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 zaruri bir konudur.  
 
Almanya gibi ülkelerde pil kullanan herkes pillerin çevreye zarar vermeden uygun şekilde 
geri kazanılmasından sorumludur. Atık piller emniyetli şekilde kullanılmalı, paketlenmeli, 
depolanmalı, toplanmalı, taşınmalı ve bertaraf edilmelidir. Atık pillerde çöpe atıldığı 
zaman,hava, su ve toprak kaynaklarını kirletir. Bu nedenle çözüm olarak ülkemizde bazı 
düzenlemeler yapılmalıdır.Yapılan düzenlemeler yalnızca yürürlükte kalmamalı uygulamaya 
geçirilmelidir. 
 
Bunun için önerilerimiz şunlardır; 
1)Türkiye’de tüketilen pil türleri belirlenmelidir. Özellikle cıvalı ve kadmiyumlu pillerin 
ülkeye girişinde sınırlamalar getirilmelidir. Đthalatçı firmalar bu konuda önceden 
uyarılmalıdır.  
2)Kullanıcılar (özellikle hastaneler) bu konuda bilgilendirilmelidir. Gereğini yerine 
getirmeyenler cezalandırılmalıdır.  
3)Akü üreticileri kesinlikle bayileri vasıtasıyla aküleri geri kazanmalı ve çevreye zarar 
vermeyecek hale dönüştürmelidirler. Bu konuda ilgili akü üreticileri ile toplantılar yapılıp 
gereği devreye girdirilmelidir.  
4)Bunların ülkede kullanımı sınırlandırılmalıdır. Đstanbul’da pil tüketimi yılda 5 milyon ile 18 
milyon adet arasında değişmektedir. A.B.D.’de yılda tüketilen pil miktarı 3 milyardır. Bu 
pillerin %75’i Alkali pillerdir, %15’i çinko karbonlu pillerdir. Nikel-kadmiyumlu piller %1 
oranındadır. 
5) Đl belediyelerinden başlanarak pillerin ayrı toplanması sağlanmalıdır. Bu konuda 
belediyeler aşağıdaki çalışmaları yapabilirler.  
- Pillerdeki cıva, kadmiyum ve kurşun gibi zehirli ağır metaller konusunda halkı 
bilinçlendirmek .  
- Pillerin ayrı toplanmasını sağlamak. Kırmızı renkli pil kutuları ile pil toplama merkezleri  
oluşturmak.  
- Vatandaşların pilleri nasıl ayrı toplayacakları konusunda bilgilendirmek.  
- Kırmızı renkli pil toplama araçları oluşturmak.  
- Pil toplama işlemini Đllerin geneline yaygınlaştırmak.  
- Pillerin depolama alanlarında ayrı özel hücrelerde depolanması sağlanmak.  
- Medya’nın halkı piller konusunda bilinçlendirmesini sağlamak  
- Pillerin tehlikeli madde (cıva,kadmiyum ve kurşun gibi) içerdiğini gelişi güzel 
kullanılmaması gerektiğini anlatmak.  
- Akmış pillerin çok tehlikeli olduğunu, eldivensiz dokunulmaması gerektiği ve ellerin 
mutlaka yıkanması gerektiği öğretilmek.  
- Pillerin tehlikeli madde içermesi sebebiyle dille kontrol edilmemesi gerektiği kamuoyuna  
duyurulmak.  
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Đnternet üzerinden yapılan  bir anket  sonuçlarını aşağıda verilmiştir. 
 
 
 
 
Kullanılmış pillerinizi ne yapıyorsunuz? 
      

Biriktiriyorum (30,8%)   201 oy   

      

Yakıyorum (3,2 %)   21 oy   

      

Çöpe atıyorum (40,3 %)   263 oy   

      

Toplama kutularına 
atıyorum 

 
(25,7 %) 

  168 oy   

      

      

Toplam Oy :653   

      
 
Bu tablo bize pillerin nasıl yanlış uygulamalarla elden çıkarıldığını göstermektedir. Bu 
nedenle atık pillerle ilgili olarak  yukarda bahsettiğimiz önerilerin uygulamaya geçirilmesi 
büyük önem taşımaktadır. 
 
Aynı sorunlar hastane atıkları içinde geçerlidir. Hastanelerde mevcut servislere bağlı olarak 
ortaya çıkan bazı atıklar; ameliyathanelerden çıkan atıklar, doku ve organ parçaları vb , kan 
ve irin bulaşmış pansuman malzemesi, gazlı bez, pamuk, sargı, yara bandı, çamaşır vb., kan 
ve serum setleri ,kullanıp atılan plastik enjektörler, ameliyat bıçakları vb, kullanım tarihi 
geçmiş ilaçlar ve zararlı grubuna giren kimyasal maddelerdir.  
 
Hastane  atıkları çok büyük çevre sorunlarına zemin hazırlamaktadır. Eğer tıbbi atıklar ayrı 
olarak toplanıp imha edilmezse, başta Hepatit olmak üzere bulaşıcı hastalıkların insanlara 
hayvanlara ve gıdalara bulaşma riskinin önüne geçilemeyecektir. Bunun sonucunda da birçok 
sağlık, çevre ve maliyet probleminin ortaya çıkması da kaçınılmaz olacaktır. Tıbbi atıklar 
bulaşıcı hastalıklara neden olabileceği için diğer atıklardan ayrı olarak toplanmalı ve kontrollü 
bir ortamda zararsız hale getirilmelidir Atıkların çeşidine göre ayrılması, sağlıklı bir şekilde 
depolanması, sağlıklı bir şekilde taşınması gerekir 
 
Atıklarla karşılaşan herkes risk altında olmasına rağmen bu atıklarla daha sık karşılaşan ;tıp 
doktorları,hemşireler,hasta bakıcılar ve hastane personeli,yatan veya evde tedavi alan 
hastalar,hasta ziyaretine gelenler,hastane atıkları ile teması olan çamaşırhane,temizlik ve 
transport işçileri ,atıkları imha eden işçiler(çöpçü ve fırıncılar),çöp karıştırıcılarda risk daha 
fazladır. Bu nedenle projede atıkların azaltılması , toplanması , ara depolaması, taşınması ve 
imha edilmesi ile ilgili olarak bilgi verilmiştir.  

Hastane atıklarıyla ilgili çözüm önerileri aşağıda sunulmuştur 
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1. Malzeme Alımı, Üretim Safhası: 

Tıbbi malzemenin üretimi esnasında az atık çıkacak, kolay toplanabilecek ve kolay imha 
edilebilecek ürün ortaya çıkarmak amaçlanmalıdır.  
• Kimyasal ve radyoaktif ürünlerin üretimini yapanlar bunların imhasına kadar olan 

safhasında sorumlu olmalı ve buna göre üretim planı yapmalıdırlar.  
• Hastanelere malzeme alımı esnasında malzemenin kullanımı sonucunda ortaya 

çıkacak atıkların miktarı ve türü göz önüne alınmalı, malzeme seçiminde bu hususa 
dikkat edilmelidir.  

• Kimyasal ve radyoaktif maddelerin güvenlikleri, kullanılabilirlikleri alım esnasında 
göz önünde bulundurulmalıdır.  

• Alımlar ihtiyaç doğrultusunda ve en yüksek kullanılabilirlik, verimlilik sağlanacak 
şekilde yapılmalıdır. 

  
2. Kullanım Esnasında 

• Malzemeler uygun yerlerde ve miktarlarda kullanılmalı, kullanılmayacak malzemenin 
saklama koşullarının bozulmamasına ve ambalajlarının açılmamasına dikkat 
edilmelidir.  

• Tüm personel tıbbi atık konusunda bilinçli olmalı atık miktarı üretim esnasında 
azaltılmalıdır.  

• Atıklar özelliklerine göre ayrı ayrı poşetlere konulmalı ve birimden hızlıca 
uzaklaştırılmalıdır.  

  
3. Toplama aşamasında: 

• Çöpler özelliklerine göre poşetlere konulduktan sonra  her gün toplanmalıdır.  
• Özel çöpler için özel saklama kapları olmalıdır.  
• Toplama yerlerinde çöplerin birbiri ile karışması ve infekte çöplerin diğerlerini 

kontamine etmesi önlenmelidir.  
• Çöplerin toplandığı yer özel olarak seçilmeli etrafı için risk oluşturmamasına özen 

gösterilmelidir.  
• Çöpler toplandıkları yerde bekletilmemeli mümkün olan en kısa zamanda 

zararsızlaştırma işlemlerinin uygulanacağı yerlere iletilmelidir. 
  
4. Zararsızlaştırma ve Đmha: 

• Farmasötik atıklar, alım şartnamesine uygun olarak üretici firmaya iade edilebilir. 
Bunların büyük kısmı diğer katı atıklar gibi gömülerek yok edilebilirler. Farmasötik 
atıklarda bütün atıklarda olduğu gibi en uygun yaklaşım uygun kullanım ve alımla 
atığın oluşumunu en aza indirmektir.  

• Radyoaktif atıklar: Türkiye' de her türlü radyoaktif maddenin ithalat ve kullanımı 
Atom Enerjisi Kurumu denetimindedir. Radyoaktif maddeler kullanıldıktan sonra 
AEK'na teslim edilir ve etkinlik süresinin bitimine kadar saklanır.  

• Sıvı atıklar uygun arıtımdan geçirilerek rutin kanalizasyon sistemine atılabilir.  
• Kimyasal atıklardan tehlikesiz olanlar rutin kanalizasyon sistemine atılabilir iken 

genotoksik ve korozif atıklar zararsızlaştırma işleminden geçmelidir. Bunun için ayrı 
kaplarda toplanmalıdır.  

• Bir kısım kimyasallar yeniden üretim sürecine sokulabilir ama hastane atıkları içinde 
bu miktar çok azdır.  

• Kesici ve delici aletler uçları özel araçlarla kesildikten sonra yeniden üretime 
gönderilebilir 

• Patolojik atıklar, doku ve organlar için gömme uygun zararsızlaştırma yöntemidir.  
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• Enfekte materyaller kontamine olmuş pansuman malzemesi vb. atıklar buharla 
sterilizasyona sokulduktan sonra diğer atıklarla birlikte zararsızlaştırma işlemine tabi 
tutulabilir. Sterilize edilen bu materyal kentsel atıklardan farkı kalmamıştır.  

• Atıklar için yakma  pahalı ve çevresel yükü fazla bir uygulamadır.  
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