INOBAT Kimdir?
“Atık Piller Özel İlgi Grubu” üretim, ithalat ve ticaret çevrelerinden
130’a yakın üye şirketi bir araya getiriyor. INOBAT, Federal Çevre

Pillerinizi Uygun
Şekilde Atın.

Kurumu BAFU adına, tüketicilerin Piller ve Bataryalar için ödedikleri
satın alma ﬁyatından atık harcını (VEG) peşin olarak kesiyor.
Böylece kullanılmış ev içi pil atıklarının toplanmasını, taşınmasını ve
geri dönüşümünü ve ayrıca ticaret ve toplum için bilgi ve reklam
girişimlerini ﬁnanse ediyor.
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Televizyonda ve aﬁşlerde görülen, pillerin atılması için mizah dolu reklamlar.

Ayrıca: pille çalıştırılan oyuncakların da kuralına
göre atılması zorunludur. Lütfen kullandıktan sonra
satıcınıza geri götürünüz.
www.sens.ch

Daha fazla bilgi için www.inobat.ch’ye bakınız.
INOBAT web sayfasında kullanıma ilişkin
Version Türkisch, Stand März 2009

ve pillerin ve bataryaların uygun şekilde
atılması için bilgiler, öneriler ve linkler
bulabilisiniz.
INOBAT, Postfach 1023, 3000 Bern 14
inobat@awo.ch

530-9B-01 Broschuere_tuerk.indd 1

Piller ve bataryalar
geri dönmelidir
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Piller Ve Bataryalar Geri Dönmelidir

Geri Vermek Kolay Ve Ücretsiz

Kullanılan piller ve bataryaların çöplükte yeri yoktur. Yasa hepimizi

Ticari piyasa, kullanılmış pilleri ve bataryaları geri almakla yükümlüdür.

satıcımıza ya da başka bir toplama yerine geri götürmekle yükümlü kılıyor.

Yani, bunları satın aldığınız her yere ücretsiz olarak geri verebilirsiniz.

Neden? Uygun geri dönüşüm,

İsviçre’de tek başına bunlardan bile 12 000’den daha fazla toplama yeri

bir yandan, kadmiyum, kurşun ya

oluşmuştur: perakende ticaret, büyük mağazalar, fotoğrafçılar, elektronik

da cıva gibi toksik ağır metalleri

ve cep telefonu mağazaları, postaneler, gazete büfeleri ya da benzin

çöplükten uzak tutmayı sağlıyor.

istasyonu dükkanları. Buna belediyenin hizmete açtığı birçok toplama yeri

Öte yandan bu sayede değerli

de eklenmektedir.

hammaddeleri geri kazanıyoruz.
Batterien & Akkus
gehören zurück

Üçte Birlik Bir Oran Çöplükte Kayba Uğruyor
Infos unter www.inobat.ch

Piller ve bataryalar günlük yaşamımızın bir parçasıdırlar. Bizlere, envai
biçimde, boyutta ve bileşimde depolanmış enerji sağlıyorlar. Onları örneğin

Geri alma konulu çıkartmalar, pil torbası, pil kutusu: hepsi de pilleri

ev içi kullanıma uygun piller olarak alışılagelmiş kalem şeklinde ve ayrı ola-

sorunsuz olarak atabilmeniz için.

rak ya da, örneğin bir saatin içerisinde
yuvarlak yassı pil olarak cihazlara entegre
edilmiş şekilde ya da cep telefonlarında,
laptoplarda ya da dijital kameralarda batarya olarak satın alıyoruz. İsviçre’de her yıl

Kazanılmış Kaynaklar İçin
İkinci Bir Yaşam
Kullanılmış piller ve bataryalar, Wimmis’deki (www.batrec.ch)

3700 ton pil ve batarya mağaza tezgâhlarından geçiyor.

Batrec AG’nin geri dönüşüm tesisine

Bunlardan neredeyse üçte ikisi geri getiriliyor

gönderilirler. Orada çok aşamalı bir

ve geri dönüşüm döngüsüne katılıyor. Üçte biri

işlemde mekanik ve kimyasal olarak

de ev çöpleriyle birlikte kayboluyor. Maalesef!

ayrıştırılırlar. Geri kazanılan metaller,
öncelikle de çinko ve demirmangan,

Atma Ücreti Satış Fiyatına Dahil Edilmiştir

hammadde olarak ikinci defa
değerlendirilmek

Pil ve batarya satın alan otomatik olarak kuralına uygun atılmasını
üzere sanayiye
talep edebilir. Satış ﬁyatına peşin ödenmiş bir atık harcı (VEG)
satılır.
dahil edilmiştir.
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