
Halime SEZER 

 

Atık Pil ve Akümülatörlerin 

Yönetimi  



SÜREÇ 

 91/157/EEC, 93/86/EC ve 98/101/EC sayılı Direktiflere göre 

hazırlanan APAK Yönetmeliği; 

 2004 yılında yayımlandı 

 1 Ocak 2005’de yürürlüğe girdi 

 Mart  2005 (direktifle uyumlu), Temmuz 2009 ve Mart 2010’da üç değişiklik 

yapıldı  

 2006/66/EC sayılı Direktif (2 değişiklik, 3 Komisyon Kararı) 

 2014 yılına kadar yayımlanması planlanmaktadır. 

 İthalat Denetimleri 

 2006 yılından bu yana ithalat denetimleri Ekonomi Bakanlığınca hazırlanan 

Tebliğler çerçevesinde yapılmaktadır.  



YÖNETMELİK  



YÖNETMELİK 

ÜRETİCİ 

KISITLAMA 

SINIRLANDIRMA 

ETİKETLEME 

İTHALAT KONTROLÜ  

İÇ PİYASA DENETİMİ 

ATIK VE ÜRÜN  

BİRARADA 

2. Hem pil ve 

akümülatör 

ürünlerine hem 

atıklarına 

yönelik 

hükümleri 

kapsar 

5. Pil ve 

akümülatör 

ithalatını kontrol 

eder  

1. Üretici 

sorumluluğu 

esastır 

3. Pillerde zararlı 

kimyasalları 

kısıtlar 

4. Pil ve aküler 

için etiketleme 

zorunludur 



Görev ve Yetkiler 

Bakanlık 

İl  

Müdürlükleri 

Belediyeler  

Görev ve 

Yetkiler 



Sorumluluklar  

Üretici  

Satış 

Noktaları 

Tüketiciler 

Sorumluluklar 

 Pil ve akümülatörlerin işaretlenmesi 

 Kota ve depozito başvuruları  

 atık pil ve akü toplama zorunluluğu 

 Atık pil ve akü ihracatında izin almak 

 Pil ve akü üretiminde zararlı madde miktarını kısıtlamak 

 Tüketicinin bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak 

 Atık Yönetim Planları doğrultusunda faaliyette bulunmak 

 Tüketiciler tarafından getirilen atık pil ve aküleri ücretsiz olarak almak,  

 Aküler için depozito uygulamak  

 Atık pil toplama sistemi olmayan markaların pillerini satmamak 

 Tüketicilerin getirdiği atık pil ve akülerin üreticiye gönderilmesini sağlamak 

 İşyerlerinde (Ek-4 A) da yer alan uyarı bilgilerini bulundurmak 

 Atık pil konteynerlerini bulundurmak 

 Atık akümülatörler için geçici depolama alanı oluşturmak 

 Atık akümülatörleri bu alanda doksan günden fazla tutmamakla,  

 Atık pilleri evsel atıklardan ayrı toplamakla, pil ürünlerinin dağıtımını ve 

satışını yapan işletmelerce veya belediyelerce oluşturulacak toplama noktalarına 

atık pilleri teslim etmek 

 Aracının akümülatörünü değiştirirken eskisinin üreticiye dönmesini sağlamak, 

eskilerini teslim etmeden yeni akümülatör alınması halinde depozito ödemek 

 Tüketici olan sanayi kuruluşlarının üretim süreçleri sırasında kullandıkları 

araçlardan çıkan atık akümülatörlerin, üreticisine teslim edilene kadar fabrika 

sahası içinde sızdırmaz bir zeminde doksan günden fazla bekletmemek 



Sorumluluklar  

Geri 

Kazanımcı 

Geçici 

depocu 

Taşıyıcı  

Sorumluluklar 

 Çevre Lisansı almak 

 Atık yönetimi ile ilgili kayıtları tutmak 

 Atığın UATF’de belirtilen tanımına uygunluğunu tespit etmek 

 İzinsiz alanlardan gelen atık aküyü tesise kabul etmemek 

 tesisin yıllık çalışma raporunu ilgili Valiliğe göndermek 

 Tesisin risk taşıyan bölümlerinde çalışan personelin her türlü 

güvenliğini sağlamak 

 Acil Önlem Planı hazırlamak  

 Teknik şartları sağlamak 

 Üreticiden yetki almak, 

 İl Müdürlüğünden izin almak 

 90 gün içinde atık aküleri geri kazanım tesisine göndermek, 

  Teknik şartları sağlamak 

 

Sürücülerini eğitmek, 

Lisans almak, 

Taşımalarda UATF kullanmak 

Yönetmelikte araçlar için belirlenen kriterleri sağlamak  

 



İTHALAT 



 PİL-AKÜMÜLATÖR İTHALATI  

Madde 24-  

Zararlı madde içeren pillerin kullanılmalarının engellenmesi,  

uzun ömürlü ve zararsız madde içeren şarj edilebilir pillerin yaygınlaştırılması 

atık pil toplama sistemlerinin üreticiler tarafından oluşturulması ve kesintisiz 
işletilmesinin sağlanması  

amacıyla pil ithalatı ilgili mevzuat doğrultusunda kontrol altında tutulur. 

Hükmü doğrultusunda DTS Tebliğ hazırlıkları yapılmış ve 2006 yılında uygulama 
başlamıştır.  

Dış Ticarette Risk Esaslı 
Kontrol Sistemi üzerinden 

elektronik imzayla 
müracaatta bulunulur.  

ÖN İZİN BAŞVURUSU 
BAKANLIĞIMIZCA ONAYLANIR 

Çevre Uyum Belgesi için 
Bakanlığa yazılı müracaat yapılır  



İthalat Kontrolleri 

Ön İzin  

Etiketleme 

İşaretleme  

Cıva  

 Kadmiyum  

Kontrolü  

Bakanlığımızca TAREKS 

üzerinden onaylanır. 

Pil ve akümülatörlerin Yönetmeliğe uygun 

etiketlendiğinin kontrolü (Ekonomi 

Bakanlığı Bölge Md. Tarafından)  

Uluslararası akredite olmuş 

laboratuvarlardan alınmış test 

raporları ile kontrol (Ekonomi 

Bakanlığı Bölge Md. Tarafından)  

 

Etiketleme 

İşaretleme 

Cıva  

Kadmiyum 

Ön izin  

Her yıl 

yaklaşık 6000 

adet ürün 

denetlenmekte  



ÇALIŞMALAR 



 Üretilen ve ithal edilen pil ve akümülatörler kayıt altına alındı 

 Yönetmelik kapsamına giren tüm firmalar kayıt altına alındı 

 Atık yönetim planları geliştirildi 

 Kaynakta ayrı toplama yaygınlaştırıldı 

 Geçici depolama alanları iyileştirildi 

 Toplanan atık pil ve atık aküler kayıt altına alındı  

 Ürüne yönelik ithalat denetimleri başlatıldı 

 Piyasa gözetimi ve denetimine yönelik adımlar atıldı 

 

 

 

BÜGÜNE KADAR NELER YAPILDI 



 Otellerde, hastanelerde, limanlarda, sanayi bölgelerinde toplamaya 

yönelik çalışmalar gerçekleştirildi 

 Özellikle atık pillerin evsel çöpe gitmesinin azaltılmasına yönelik 

çalışmalar yapıldı 

 Emniyet ve askeriyede toplamaya yönelik özel çalışmalar yürütüldü 

  Son olarak izci kampları, cezaevleri, havaalanları ve tren 

istasyonlarında toplamaya yönelik çalışmalar başlatıldı 

 

 

BÜGÜNE KADAR NELER YAPILDI 



NELER ELDE ETTİK 



GEÇİCİ DEPOLAR 
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geçici depolama alanları



ARAÇLAR 
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Atık Akü Taşıma Araçları



GERİ KAZANIM TESİSLERİ 
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ATIK PİL TOPLANAN NOKTALAR 

2011 yılı sonunda atık pil toplama 

çalışmasına katılan belediye sayısı 422 

(15 Büyükşehir, 104 Büyükşehir İlçesi, 51 

il Merkezi, 119 İlçe Merkezi, 133 Belde) 

Kamu kurumları 

Üniversiteler,  

OSB’ler,  

Marketler 



Toplama Miktarları  
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   GERİ KAZANIM  



AKÜ GERİ KAZANIMI 
 Pirometalurjik ve/veya hidrometalurjik olarak 

yapılmaktadır, 

 Genel olarak; 

• Asidinden arındırılması, 

• Plastiğinden ayrılması, 

• Metalik kısımların (kurşun ve kurşunlu bileşikler) 

değerlendirilmesi 

süreçlerini kapsar. 

 Enerji tasarrufu açısından atık aküden kurşun geri 

kazanımı her geçen gün artış göstermektedir (yeni 

teknolojilerle verim arttırılmaya çalışılmaktadır)  

 Ülkemizde 19 adet geri kazanım tesisinde atık aküler 

geri kazanılmaktadır.  

 1 HM ve diğerleri PM yöntemle geri kazanım 

yapmaktadır. 

 

 

  

 



PİL GERİ KAZANIMI 
90’lı yıllarda yavaş yavaş başlayan geri 

dönüşüm günümüzde artış göstermektedir.  

 

Pirometalurjik, hidrometalurjik ve termal 

işlemlerle geri kazanım yapılmaktadır.  

 

Şarjlı pillerin ekonomik getirisi fazladır 

 

Ülkemizde henüz bir geri kazanım tesisi yoktur, 

TÜBİTAK tarafından yürütülen proje çıktısı 

olarak bir pil geri kazanım tesisi kurulacaktır.   

 

 

 



HEDEFLER 

 Çevre dostu teknolojilerin kullanılması, 

Geri kazanım sonucu açığa çıkan 

atıkların en aza indirilmesi, 

Ürün veriminin arttırılması  

Özellikle pilde ekonomik olabilecek şekilde 

(toplama miktarının arttırılarak) geri 

kazanım tesislerinin kurulması, 

 İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin  göz 

önünde bulundurulması,  

 



YENİ AB DİREKTİFİ 



Direktifin Amacı 

Pillerin ve akümülatörlerin ve atık pillerin ve 
akümülatörlerin çevreye negatif etkisini en aza 
indirerek, çevrenin kalitesinin korunmasına, 
gözetilmesine ve geliştirilmesine katkıda 
bulunmak,  

Ağır metal içeriğine ilişkin yasaklamalara ve 
sınırlamalara uyulmasını sağlamak,  

Piller ve akümülatörlerin etiketlenmesine ilişkin 
gerekleri sağlamak,  

Eski direktifin tam olarak gerçekleştiremediklerini 
gerçekleştirmek, 

 



Temel İlkeler 

AB direktifinin benimsediği temel ilkeler şu 
şekilde sıralanabilir:  
 Çevrenin korunmasına üst düzeyde katkıda bulunmak  

 Sektördeki ilgili tüm kurum ve kuruluşlar için dengeli 
çalışma koşulları yaratarak, iç pazarın doğru 
işlemesini sağlamak ve kayıt dışılığı engellemek, 

 Atık pillerin ikincil metal cevherleri olduğu ve 
bünyelerindeki metallerin geri kazanımı için gereken 
enerji giderlerinin birincil kaynaklardan metal 
çıkartılması için gerekene nazaran çok daha düşük 
olduğu göz önünde tutularak, atık pillerin geri 
dönüşümünü arttırmak ve bu geri dönüşümü zorunlu 
kılmak. 



Çevresel amaçlara ulaşmak 

Direktif,  

 cıva ve kadmiyum ihtiva eden(sınırları aşan) pillerin 

ve akümülatörlerin piyasaya sürülmesini yasaklar.  

 Atık pillerin ve akümülatörlerin üst seviyede 

toplanmasını ve geri dönüştürülmesini teşvik eder, 

  pillerin ve akümülatörlerin ömür döngüsündeki tüm 

operatörlerin çevresel performansının gelişmesini 

sağlar,  

• üreticiler, dağıtıcılar, son kullanıcılar, özellikle de atık pillerin 

ve akümülatörlerin işlenmesi ve geri dönüşümünde doğrudan 

rol almalarını sağlar, 



KAPSAM  

 Şekli, hacmi, ağırlığı, malzeme bileşimi veya kullanım 
alanı dikkate alınmaksızın, her türlü pil ve akümülatör 
bu direktif kapsamındadır.  

Taşınabilir Piller:  
• Şarj edilmeyen piller (çinko karbon, alkali mangan, düğme 

piller, lityum oksit piller- taşınabilir pillerin %72’sini temsil 
eder) 

• Şarj edilebilir piller ( Ni-Cd, Ni-Mh, Li-İ – taşınabilir pillerin 
%28’ini temsil eder) 

Endüstriyel Bataryalar: 
• Kurşun Asit bataryalar - %96 

• Ni-Cd Bataryalar- %2  

Otomotiv Bataryaları: 
• Çeşitli tip araçların çalıştırma, ateşleme ve aydınlatma 

fonksiyonlarını yerine getiren kurşun asit akümülatörler 

 



Kapsam Dışı  

Üye Devletlerin temel güvenlik haklarının 

korunması ile ilgili cihazlar, silahlar, 

cephane ve savaş malzemeleri (özellikle 

askeri kullanıma yönelik olmayan ürünler 

hariç) 

uzaya gönderilmek üzere tasarlanmış 

cihazlar. 



Yasaklamalar  

(a)cihazların içinde olsun veya olmasın, ağırlık 
olarak %0.0005’den  fazla cıva ihtiva eden tüm 
piller veya akümülatörler;  

(b)cihazların içinde olanlar dahil olmak üzere, 
ağırlık olarak %0.002’den fazla kadmiyum ihtiva 
eden tüm taşınabilir piller veya akümülatörler;  
 (a) maddesinde belirtilen yasak, ağırlık olarak en 

fazla %2 cıva ihtiva eden düğme tipi piller için geçerli 
değildir. 

 (b) maddesinde belirtilen yasak, aşağıdaki amaçlarla 
kullanıma yönelik taşınabilir pil ve akümülatörler için 
geçerli değildir: 
• acil durum aydınlatma cihazları dahil olmak üzere, acil 

durum ve alarm sistemleri; 

• tıbbi cihazlar veya  

• kablosuz elektrikli aletler. 



Çevre performansında artış 

Üreticiler için araştırmayı destekleyecek 

ve hizmet süreleri boyunca, pil ve 

akümülatörlerin genel performansında 

iyileşmeyi, daha az miktarda tehlikeli 

madde veya daha az kirlilik yaratan madde 

(özellikle cıva, kadmiyum ve kurşun 

yerine) ihtiva eden pil ve akümülatörlerin 

geliştirilmesinin ve pazarlanmasının teşvik 

edilmesi sağlanacaktır. 



Etiketleme İşaretleme 
 Tüm taşınabilir ve otomotiv pillerin ve akümülatörlerin kapasiteleri, 

üzerlerinde görünür, okunaklı ve silinemez bir şekilde belirtilecek, 

 %0.0005’den fazla cıva, %0.002’den fazla kadmiyum veya 
%0.004’den fazla kurşun ihtiva eden piller, akümülatörler ve düğme  
piller, ilgili metale ait kimyasal sembolle işaretlenecektir( Hg, Cd 
veya Pb gibi)  

 Ağır metal içeriğini gösteren kimyasal sembol, Ek II'de gösterilen 
çöp bidonu sembolünün altına yazılacak ve bu sembolün en az 
dörtte bir ölçüsü kadar yer kaplayacaktır. 

 E II'de gösterilen sembol, maksimum 5x5 cm olmak üzere, pil, 
akümülatör veya batarya bloklarının en büyük yüzeyinin en az %3’ü 
kadar yer kaplayacaktır.Silindirik pillerde sembol, pil   yüzey 
alanının en az %1.5'ini kaplayacak ve maksimum 5x5 cm olacaktır.   

 Pil, akümülatör veya batarya bloğu boyutlarının, sembolün 0,5 × 
0,5 cm’den küçük olmasına yol açacak şekilde kısıtlı olması 
durumunda, söz konusu pil, akümülatör veya batarya bloğunun 
işaretlenmesi gerekmeyecek, ancak dış ambalajda, en az 1x1 cm 
büyüklüğünde bir sembol yer alacaktır. 

 Semboller, görünür, okunaklı ve silinmez olacaktır. 



Pil Toplama Sistemleri  

 

Üretici/İthalatçı tarafından finanse edilir 
 

Tüketici için ücretsizdir 
 

Tüketici pil toplama noktalarına kolay 
ulaşabilmelidir 

 

Pil satış yerleri atık pilleri ücretsiz geri almalıdır. 



Pil toplama hedefleri 

Son 3 yılın satış rakamlarına göre 

atık piller belli miktarlarda toplanmalı 

2012:     25 % 

2016:     45 %  

Endüstiyel ve otomotiv aküler icin toplama 

kotası belirlenmemiştir.   



 

Sağlanması gereken geri dönüşüm 

oranları  

75 %  Nikel-Kadmiyum pillerinde 

 

65 %  Kurşun asitli akülerde 

 

50 % diğer pillerde 

 



Alet içindeki pil ve akümülatörler 

 

Kolay değiştirilebilmeli 

 

Açıklayıcı bilgiler aletle birlikte 

verilmeli 

 



Kayda alım 

 

Tüm pil ve akü üreticileri kayda 

alınacaktır. 

 



Küçük üreticiler 

Çok küçük oranda piyasaya ürün 

süren üreticiler sistem dışı 

tutulabilir 

 

  Bu uygulama planı tüm AB-Üyelerine ve 

Komisyona önceden gerekçeleri ile bildirilmek 

zorundadır.  

AB-Kommisyonun buna  itirazı yok ise 

uygulanabilir   

 



 Yönetmelik değişikliği 

 Kitapçık güncelleme çalışmaları 

 Atık akü geri kazanım tesislerine yönelik işyeri standardı 

oluşturulması çalışmaları 

 Atık akü toplama, taşıma ve geçici depolamaya yönelik 

standart oluşturulması çalışmaları   

 TÜBİTAK tarafından yürütülen pil projesi çalışmaları  

GÜNDEMDEKİ ÇALIŞMALAR  



 

İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER 

 
 
 

 

İletişim 

E-Posta: halime.sezer@csb.gov.tr  

Tel   : 0 312 586 30 96 

Faks: 0 312 474 03 35 

mailto:halime.sezer@cevresehircilik.gov.tr

