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Avrupa Birliği (AB) çevre politikasının öne çıkan ilkeleri; önleyici 
tedbirlerin alınması, doğal kaynakların ve atıkların akılcı 
değerlendirilmesi, kirleten öder prensibi, genişletilmiş üretici 
sorumluluğu ve çevre politikasının diğer politikalarla entegrasyonu 
olarak sıralanmıştır. Bu kriterler göz önüne alınarak oluşturulmuş AB 
mevzuatını Türkiye'nin uyumlaştırması ve uygulaması gerekiyor. 2005 
yılında tam üyelik için müzakerelerin başlaması, Aralık 2009'da da 

Çevre Faslı'nın müzakerelere açılması, uyumlaştırma konusunda yürütülen projelere ve 
yeni mevzuatların yayınlanmasına hız kazandırdı.

Atık miktarı, ekonomik büyüme ve nüfus artışına bağlı olarak hızla artıyor, artmaya da 
devam edecek. Türkiye, artan atık miktarını yönetmek için, AB deneyimini de dikkate 
alarak, kendi modellerini geliştirmeye çalışıyor. Geçtiğimiz yıllarda AEEE, Atık Getirme 
Merkezleri, Atık Yağlar gibi konularda yeni düzenlemeler yayımlanırken, Düzenli 
Depolama, Atık Yakma, Ambalaj Atıkları gibi mevzuatlar güncellendi. AB İlerleme 
raporlarında da atık sektöründeki bu olumlu gelişmelere yer verildi.

Atık sektöründeki gelişmeler ülkemize yeni fırsatlar sunuyor. 2003 yılında ambalaj 
atıkları yönetiminde lisanslı tesis sayısı 28 iken, 2016 yılında bu sayı 1143'e ulaşmış 
bulunuyor. Yetkilendirilmiş Kuruluş sayısı, 3 tanesi atık pil ve akümülatörler için olmak 
üzere, 12’ye çıktı. Uzmanlaşmış personel ihtiyacı hızla artıyor. Yeni ve büyük bir pazarın 
hızla oluştuğunu gözlemleyebiliyoruz. Bu artışlar devam edecek ve atık sektörü de 
buna bağlı olarak büyümeye devam edecek. 

Çevre sorunlarının çözümünde kanun ve yönetmelikler, ulusal planlar son derece 
önemli. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın (ÇŞB) oyun kurucu olarak merkezinde 
bulunduğu bu faaliyetler, çevre sorunlarının çözümüne ışık tutuyor. Öte yandan, 
mevzuatların yerel düzeyde uygulanmaları, sorunların çözüldüğü kilit nokta. Bu açıdan 
belediyelerimizin anahtar bir rolü bulunuyor.

Bu rehber, faydalanıcısı ÇŞB olan ve finansmanı AB tarafından sağlanan ÇEKAP projesi 
kapsamında (i) ambalaj atıkları, (ii) atık akü pil ve (iii) atık elektrikli ve elektronik eşya 
(AEEE) sektörleri için hazırlanan belediye uygulama rehberlerinden biridir. Rehber, atık 
pil ve akümülatörlerin yönetimine ilişkin güncel resmi ortaya koyarak, bu atık türünün 
yönetilmesinde belediyelere düşen görev ve sorumlulukları, bakanlık tarafından 
çıkartılmış yönetmelik kapsamında açıklamayı hedefliyor.

Umarım rehber ile atık pil ve akümülatörlerin daha etkin yönetimine katkı sağlayabiliriz.

Rifat Ünal Sayman
Direktör
REC Türkiye

ÖNSÖZ 
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Tüm Belediyeler

1

Atık Pil ve Akümülatörlerle (APA) ilgili mevzuatı incele;
(i)   Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
(ii)  Atık Yönetimi Yönetmeliği
(iii) Atık Getirme Merkezi Tebliği

2 Türkiye, Avrupa Birliği ve diğer ülkelerdeki belediyelerin APA yönetimi iyi uygulamalarını 
araştır

Atık Depolama Alanından Sorumlu Belediyeler ve Büyükşehir Belediyeleri

3

Atık pillerin bertarafına yönelik oluşturulacak “atık pil depolama alanları” için;
(i)  katı atık depolama alanlarında pil üreticileri ve/veya yetkilendirilmiş kuruluşlarına (YK)   
      ücretsiz olarak yer tahsis et
(ii) bu alanların geçirimsizlik koşullarının sağlanmış, nemden ari ve meteorolojik şartlardan  
      korunmuş olmasını denetle
(iii) bu alanların kuruluş ve işletme giderlerini pil üreticileri ve/veya YK’larından tahsil et

4 APA’ların, düzenli depolama sahalarında evsel atıklarla karışık bertarafını engelleyici 
tedbirleri al

Büyükşehir Belediyeleri, Büyükşehir İlçe Belediyeleri, İl, İlçe ve Belde Belediyeleri

5 Belediye sınırları içinde oluşan evsel APA miktarı ve türlerine ilişkin düzenli olarak envanter 
çalışması yap

6
APA’ların iyi yönetilmesinin ülke ekonomisi ve doğa korumaya katkısına ve vatandaş 
olarak neler yapılması gerektiğine ilişkin üreticiler ve/veya YK’larıyla birlikte bilgilendirme 
ve eğitim faaliyetleri düzenle 

7 Üreticiler ve/veya YK’lara, APA toplama noktaları oluşturulması ve bu noktalarda APA 
toplanmasında destek ol

8
Vatandaşların APA’larını ücretsiz olarak bırakabileceği Atık Getirme Merkez(ler)i kur 
ve merkez(ler)in işleyişiyle ilgili paydaşları bilgilendir, bu merkezlerde APA’ların farklı 
kategorilerde birikmesini sağla

9 Belediye sınırları içinde bulunan APA bertaraf tesislerini ve APA taşıma firmalarını denetle

10 İlgili bütün paydaşlarla iletişimde ol ve desteklerini al
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KISALTMALAR

AB Avrupa Birliği

AGM Atık Getirme Merkezi 

AKÜDER Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği

APA Atık Pil ve Akümülatör

AVM Alışveriş Merkezi

ÇŞB T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

ÇYGM Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

EPBA Avrupa Taşınabilir Pil Derneği

EUROBAT Avrupa Otomotiv ve Endüstriyel Pil Üreticileri Derneği

PAYT         Attığın Kadar Öde

PS Piyasaya Süren

REC Türkiye Bölgesel Çevre Merkezi Türkiye Ofisi

UATF Ulusal Atık Taşıma Formu

TAP Taşınabilir Atık Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği

TÜBİTAK MAM Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Marmara
Araştırma Merkezi

TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu

TÜMAKÜDER Tüm Akü İthalatçıları ve Üreticileri Derneği

YK Yetkilendirilmiş Kuruluş
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1. NEDEN APA YÖNETİMİ? 

1.1 Rehberin Amacı ve İçeriği
Bu rehber, Türkiye’de Atık Pil ve Akümülatör (APA) yönetiminin güçlendirilmesi ve 
yaygınlaştırılması hedefiyle belediyelere yönelik olarak hazırlanmıştır. Rehberde; APA’ya 
yönelik tanımlar, Avrupa Birliği ve Türkiye’deki mevzuat, Türkiye’de APA yönetimindeki 
mevcut durumun analizi, belediyelerin sorumlulukları ve faaliyetleri ile iyi uygulama örnekleri 
hakkında bilgiler yer almaktadır.

Diğer tüm atıkların olduğu gibi, APA’ların da etkili ve başarılı bir şekilde yönetimi, daha 
temiz, yaşanabilir çevre ve kaynak verimliliğine yönelik hedeflere ulaşma yolunda önemli 
bir adımdır. APA yönetiminde süreç içinde yer alan tüm paydaşlara görev düşmektedir. 
Yönetmelikler ve direktiflerle temel sınırları çizilen söz konusu görevlerin, sadece belediyeler 
değil, tüm paydaşlar tarafından benimsenmesi önemlidir. Ülkemizde 30 tanesi büyükşehir 
olmak üzere toplam 1397 belediye bulunmaktadır. Belediyeler, APA yönetimi konusunda 
özellikle son yıllarda büyük mesafe kat etmektedirler. Başarılı ve yenilikçi çözümler üreten 
belediyelerin faaliyetlerinden bir kesit “İyi Uygulamalar” bölümünde sunulmuştur. Ancak yine 
de, daha temiz ve sürdürülebilir bir çevre için, APA yönetimi konusunda belediyelerimizin 
kapasitelerinin arttırılması önem arz etmektedir.

APA YÖNETİMİ NEDEN ÖNEMLİ?

 Toprak ve su kirliliğinin engellenmesi 

 İnsan sağlığına olumsuz etkilerin engellenmesi

 Doğal kaynakların verimli kullanılması

 İkincil hammadde pazarıyla ekonominin gelişmesine katkı ve istihdam 
sağlaması

 Çevre estetiğini bozan görüntülerin engellenmesi  

 
Rehberin temel amacı; belediyelere yönetmeliklerle verilen görev ve sorumlulukların 
açıklayıcı bir şekilde tarif edilmesi ve uygulama süreçlerine yönelik yol gösterilmesidir. 
Rehberin I. bölümünde; APA ile ilgili tanımlara, söz konusu atıkların geri kazanımından 
sağlanabilecek çevresel ve ekonomik faydalara ve Türkiye’deki mevcut duruma ilişkin 
bilgilere yer verilmiştir. II. bölümde; belediyelerin mevzuat çerçevesindeki görev ve 
sorumlulukları ve diğer paydaşlarla olan ilişkileri detaylandırılarak incelenmiştir. III. bölümde 
ise, Avrupa Birliği ve Türkiye’den APA yönetimine ilişkin iyi uygulama örnekleri sunulmuştur. 
Rehberde ekler bölümünde,  APA yönetiminde, belediye görev ve sorumluluklarının daha 
iyi kavranmasına yönelik destekleyici bilgilere yer verilmektedir.
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1.2 Tanımlar
1.2.1 Pil Nedir?  
2 Nisan 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Atık Yönetimi Yönetmeliği’ne (ÇŞB, 2015) göre pilin tanımı, “hücrelerde 
kimyasal reaksiyon sonucu oluşan kimyasal enerjinin doğrudan 
dönüşümü ile üretilen elektrik enerjisi kaynağı” şeklindedir. Bu tanım 
31.08.2004 tarihli Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği’nce 
(ÇŞB, 2004) de benzer şekilde yapılmıştır. Yönetmelikte pil tanımı, 
“şarj edilmeyen primer hücrelerde kimyasal reaksiyon sonucu oluşan 
kimyasal enerjinin doğrudan dönüşümü ile üretilen elektrik enerjisi 
kaynağı” olarak tanımlanmıştır. Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin 18. 
maddesine göre genişletilmiş üretici sorumluluğu1 kapsamındadır.
Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin ekindeki atık listesinde piller: 16.06 kod numarasıyla 
sıralanmıştır. Belediye atıkları içindeki piller ise 20.01.33 ve 20.01.34 kod numaralarıyla ifade 
edilir.  

Günlük yaşantımızda en sık rastlanan ve uygulamada yer bulan enerji kaynakları taşınabilir 
pillerdir. Taşınabilir piller, adından da anlaşılacağı üzere, rahatça taşınabilir, ağırlık olarak 3 
kilogramı aşmayan ve hacimce büyük olmayan pillerdir. Taşınabilir piller; şarj edilemez ve 
şarj edilebilir piller olmak üzere başlıca 2 grupta incelenebilir. Şarj edilemez piller; çinko-
karbon, alkali-mangan ve lityum piller olarak sınıflandırılabilir. Şarj edilebilir piller; nikel-
kadmiyum, nikel-metal hidrit, lityum-iyon ve lityum-polimer içerikli pillerdir. Bu iki gruba ek 
olarak düğme piller ise çapları yüksekliklerini geçmeyen; gümüş-oksit, çinko-hava, lityum 
ve alkali-mangan gibi çeşitlerden oluşan pillerdir. Ayrıca şarj edilemez piller; ince kalem pil 
(AAA), kalem pil (AA), orta boy pil (C), büyük boy pil (D) ve prizmatik pil (9V) olmak üzere 
5 kategoriye ayrılabilir (TAP, 2016).

Taşınabilir pillerin büyük bir çoğunluğu kapasiteleri itibariyle, günlük kullanım için uygun 
olup; endüstriyel ve diğer profesyonel sektörler için kullanışlı değildir. Temel kullanım alanları 
olarak; televizyonlar, kumanda sistemleri, radyo-müzik sistemleri, bilgisayarlar, saatler, basit 
kullanımlı ev aletleri ve ev aydınlatma sistemleri örnek verilebilir.

1.2.2 Akümülatör Nedir?
Yönetmeliğe göre 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 
kaynağı” olarak tanımlanmaktadır. Bir başka deyişle akümülatörler, 
doğru akım elektrik enerjisi ve kimyasal enerjinin birbirlerine dönüşüm 
süreçlerinin iki yönlü olarak gerçekleştiği, elektro-kimyasal statik güç 
kaynaklarıdır. En yaygın kullanılan akümülatör türleri başta kurşun asit 
akümülatörler olmak üzere, nikel-kadmiyum ve lityum-demir kaynaklı 
olanlardır. Kullanım amacına göre endüstriyel ve otomotiv akümülatörler 
olmak üzere iki kategoride incelenebilir.

1 Genişletilmiş Üretici Sorumluğu: Ürünlerin çevreye olan olumsuz etkilerinin azaltılması, atığın önlenmesi, atık olduktan sonra 
yeniden kullanımı, güvenli bir şekilde geri dönüştürülmesi ya da geri kazanımını desteklemek amacıyla ürünlerin tasarımından 
başlayarak gerekli tedbirler üretici tarafından alınır (ÇŞB, 2015).
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1.2.2.1 Endüstriyel Akümülatörler
Endüstriyel akümülatörler haberleşme sistemleri, enerji santralleri, sabit güç kaynakları, 
elektrikli nakil vasıta sistemleri ve forkliftler gibi profesyonel kullanımlar için geliştirilmiş 
akümülatör sistemleridir. Stasyoner, traksiyoner ve özel amaçlı kullanım aküleri olarak da 
bilinmektedirler (Solar Academy, 2015). Birleşik Krallık Çevre Ajansı, aşağıdaki 4 özellikten 
en az birine sahip, her boyut ve ağırlıktaki akülerin, endüstriyel akümülatör olarak 
adlandırılabileceğini belirtmiştir;

1. Sadece endüstriyel ve profesyonel kullanıma uygun akümülatörler

2. Elektrikli taşıtlar veya hibrit taşıtlarda itici güç kaynağı olarak kullanılan akümülatörler

3. Mühürsüz olup otomotiv akümülatörü olmayan akümülatörler

4. Mühürlü olup taşınabilir olmayan akümülatörler (UK EA, 2014)

1.2.2.2. Otomotiv Akümülatörleri
Taşıt araçlarını çalıştırma, aydınlatma ve ateşleme fonksiyonlarını harekete geçiren kurşun-
asit kaynaklı akümülatörler, otomotiv akümülatörler olarak adlandırılmaktadır (TAP, 2016). 
Otomotiv akümülatörleri, bir diğer adıyla starter akümülatörler, araçların tüm fonksiyonlarını 
etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için gerekli olan “ilk çalıştırma gücünü” sağlayan 
kaynaklardır. Hafif ve ağır araçlar, deniz araçları, golf ve bahçe araçları, motosikletler gibi 
çeşitli kullanım alanları vardır.

1.3. APA Türleri
Teknolojinin hızla gelişmesi; üretimde, ulaşımda, eğitimde ve günlük hayatımızdaki pek 
çok alanda yeni ürün ve hizmetlerin oluşmasına, tüketim alışkanlıklarımızda değişikliklere 
ve oluşan atıkların da çeşitlenmesine ve yeniden tanımlanmasına neden olmuştur. 
Enerji depolama özelliği olan pil ve akümülatörler taşınabilir elektronik cihazlarda, cep 
telefonlarında, bilgisayarlarda, ev ve büro kullanımına uygun elektrikli cihazlarda, endüstri 
ve otomotiv sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. Faydalı ömrünü tamamladıktan 
sonra da atık haline gelmekte ve ilgili mevzuata uygun olarak geri kazanım ya da bertaraf 
işlemine tabi tutulmaktadırlar. 

Piller ve akümülatörler, en temelde, primer ve sekonder olarak ayrılırlar (TAP, 2016). Pil ve 
akümülatörler, kimyasal enerjinin elektrik enerjisine dönüşümü tek yönde gerçekleşirse 
primer ya da yaygın adıyla şarj edilemez pil; dönüşüm iki yönde oluyorsa, yani elektrik 
enerjisi tekrar kimyasal enerjiye dönüşebiliyorsa ve enerji kullanımının süresi arttırılabiliyorsa, 
sekonder ya da şarj edilebilir pil olarak tanımlanmaktadır (bkz. Şekil 1). 
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Şekil 1  - Pil ve Akümülatör Türleri

Şarj Edilebilir
Kurşun-Asit 

Nikel-Kadmiyum
Nikel-Metal Hidrit

Lityum-İyon
Lityum-Polimer 

Şarj Edilemez
Çinko-Karbon
Alkali-Mangan

Çinko Hava
Gümüş Oksit

Lityum Mangandioksit

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği de primer ve sekonder ayrımına vurgu 
yapmış ve pil tanımını şarj edilemez piller özelinde yapmıştır. Bir başka yaygın ayrım da; 
taşınabilir pil ve bataryalar, otomotiv akümülatörleri ve endüstriyel batarya ve akümülatörleri 
şeklindedir. Yine yönetmeliğe göre APA’lar, “yeniden kullanılabilecek durumda olmayan, 
evsel atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması, bertaraf edilmesi gereken kullanılmış pil 
ve akümülatörler” olarak tanımlanmıştır.

BİLİYOR MUYDUNUZ?
 İlk pil 1789 yılında Alessandro Volta tarafından 

geliştirilmiştir (Fenix, 2016).

 Dünya pil pazarının büyüklüğü yaklaşık 50 
milyar ABD Doları’dır (BU, 2016).  

 Türkiye’de kişi başına düşen yıllık pil miktarı 4-5 
adettir yani yaklaşık 135 gramdır (TAP, 2016). 

 Japonya %80’lik pazar payıyla dünya pil 
üretiminde liderdir. Çin bu alanda da pazar 
payını her geçen yıl arttırmaktadır (BU, 2016).

 Piller, Amper Saat(Ah) birimiyle değerlendirilir 
(BU, 2016).   
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1.4. APA’nın İnsan ve Çevre Sağlığına Etkileri
APA’lar, geri kazanılmadığı veya mevzuata uygun olarak 
depolanmadığı durumlarda, çevreye doğrudan veya 
dolaylı yollardan büyük zararlar vermektedir. Buradaki 
en büyük tehlike APA’ların içindeki kimyasalların 
toprağa ve yeraltı sularına karışmasıdır. Örneğin, bir 
adet kalem pil 4 m3 toprağı kirletebilmektedir (BB, 2016). 
Ekosistemde ciddi boyutlarda gözlemlenen kirlenme, 
zaman içinde insan sağlığı için de ciddi tehditler 
oluşturmaktadır. Taşınabilir pil ve bataryalar, radyoaktif 
madde içermezler ama içerdikleri kimyasallar nedeniyle 
zehirleme potansiyelleri yüksektir.

Pillerin içerdiği cıva, kadmiyum, kurşun, çinko, mangan, lityum, demir, nikel, kobalt ve diğer 
kimyasallar, doğada kolayca çözünmeyen maddeler olup çevreye verdiği zararlar kalıcı 
hale gelebilmektedir. Pillerin içindeki tehlikeli maddelerden biri olan cıva, toprağı büyük 
ölçüde kirlettiği kadar insan sağlığına da geri dönülemez hasarlar verme potansiyeline 
sahiptir. Solunum, içme suyu veya gıda zinciri yoluyla vücuda hızlı bir şekilde nüfuz eden 
cıvanın; parastezi, ataksi, sağırlık gibi nörolojik bozukluklara, merkezi sinir sisteminin tahribine, 
böbrek ve karaciğer rahatsızlıklarına ve kansere neden olduğu araştırmalar sonucunda 
kanıtlanmıştır. Söz konusu zararların ortaya çıkarılmasıyla beraber pil üreticileri de harekete 
geçmiş ve 1990’larda yaygın olan, pillerin performansını %2 oranında arttıran cıvanın 
ilavesini kademeli olarak azaltmış ve son yıllarda %0,0005’e kadar düşürmüştür.

Pillerin içeriğindeki bir diğer tehlikeli madde olan kadmiyum ise toprağa ve içme suyu 
sistemlerine sızdığı zaman çevre ve insan sağlığı için büyük tehdit oluşturmaktadır. İçme suyu 
veya gıda yoluyla vücuda giren kadmiyumun %2’si; solunum soluyla gelen kadmiyumun 
ise %10-50’si vücutta birikmektedir. Kadmiyumun vücutta birikmesi kalp hastalıkları, kansızlık 
ve akciğer kanserinin yansıra kalsiyum eksilmesine de neden olduğu için kemiklerin 
zayıflamasına, kırılmasına ve hatta ölümlere neden olmaktadır.

Zehirli niteliğe sahip kurşun ise sadece otomotiv akümülatörleri ve kurşun-asit bazlı 
endüstriyel akümülatörlerde bulunmaktadır. Kurşun da kadmiyum gibi vücutta birikerek 35-
40 gün yumuşak dokularda yer edindikten sonra kemik ve diş gibi sert dokulara geçerek bu 
dokuların tahribatına yol açabilmektedir. Söz konusu birikme, çocuklarda yetişkinlere göre 
4 kat daha fazla etki yaratmakta ve uzun dönemde sinir sisteminde tahribatlara, kansere 
ve beyin hastalıklarına neden olabilmektedir (TAP, 2016).

Pil ve akümülatörlerin kimyasal bileşenlerinin toprağa ve yer altı sularına karışması 
sonucunda çevrede ve insan sağlığında meydana gelebilecek tahribatlar göz önünde 
bulundurulursa, geri kazanılması ve insana temas etmeden mevzuata uygun şekilde 
bertaraf edilmesi büyük önem taşımaktadır. Yönetmelikte Madde 9’da, söz konusu atıkların 
belediye atıklarına karışmasını önlemek amacıyla üzerinde “çarpı işareti” bulunan bir çöp 
bidonu ibaresinin pil ve akümülatörlerin üzerine konması zorunlu kılınmıştır (bkz. Şekil 2). Bu 
tarz önlemlerin ve uyarıcı ibarelerin arttırılmasına ve üretici ve tüketicilerin bilgilendirilmesine 
yönelik çalışmalar son dönemde artmaktadır.
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1.5. APA Yönetimi
Avrupa Birliği (AB) uyum sürecinde, tüm atıklarda olduğu gibi atık pil ve akümülatörlerin 
kontrolüne ilişkin mevzuatın ve uygulamaların da AB mevzuatı ile uyumlu hale getirilmesi 
büyük önem taşımaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) Çevre Yönetimi Genel 
Müdürlüğü (ÇYGM) AB uyum süreci kapsamında mevcut ulusal mevzuatı AB mevzuatı ile 
uyumlu hale getirerek Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği’ni hazırlamıştır. 

1.5.1. AB ve APA Mevzuatı 
Avrupa Birliği atık mevzuatı atık hiyerarşisine uygun şekilde hazırlanmıştır ve atıkların 
kaynağında azaltılması esastır (bkz. Ek 1). Atıkların yönetimine ya da türlerine göre de farklı 
direktifler yayımlanmıştır. Avrupa Birliği’nde APA’larla ilgili ilk olarak 18 Mart 1991’de 91/157/
EEC sayılı direktif (EEC, 1991) yayınlamıştır. Bu direktif sadece cıva, kurşun ve kadmiyum 
içeren pillere yönelik olarak hazırlanmıştır. Mevcut Direktif (EC, 2006) ise 6 Eylül 2006 
tarihinde 2006/66/EC sayısı ile yayımlanmıştır ve 1991 Direktifinin yerini almıştır. 2006/66/EC 
sayılı direktifte daha sonraki dönemlerde değişiklikler olmuştur. Tablo 1’de bu değişikliklerin 
tarih ve sayıları sıralanmıştır:

Şekil 2  - Yönetmelikçe Belirlenmiş Çöpe Atmayın Sembolü

Tablo 1  │ AB ve APA Mevzuatı

Mevzuat Yürürlük Tarihi Üye Ülkelerin Geçiş 
Tarihi AB Resmi Gazetesi

Directive 2006/66/EC 26.9.2006 26.9.2008 OJ L 266 of 26.9.2006

Directive 2008/12/EC 20.3.2008 - OJ L 76 of 19.3.2008

Directive 2008/103/EC 5.12.2008 5.1.2009 OJ L 327 of 5.12.2008

Directive 2013/56/EU 30.12.2013 1.7.2015 OJ L 329 of 10.12.2013
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Mevcut 2006 direktifi, güvenlik ve askeri ekipmanlarda kullanımlar dışında kalan tüm pil 
ve akümülatör türlerini içermektedir. Direktif, belli bir eşik seviyesinin üzerinde cıva ve 
kadmiyum içeren pillerin piyasaya sürülmesini yasaklamıştır. Direktifin amacı, çevreye 
bırakılan pil ve akümülatör kaynaklı tehlikeli atıkların azaltılması ve bunun için üretimde 
tehlikeli maddelerin kullanımının sınırlanması ya da kullanılan malzemelerin işlenmesi ve 
yeniden kullanılmasının sağlanmasıdır. Ayrıca yüksek oranda toplama ve geri kazanımı 
teşvik eder.

Direktife göre üye ülkelerin, bu amaca ulaşmak için ekonomik araçlar da dâhil olmak 
üzere önlemler almaları, pil ve akümülatörlerin belediye atıklarına karışmasını önlemeleri, 
tüketicilerin toplama noktalarına bırakmalarını sağlamaları ve üreticilerin bu noktalardan 
ücretsiz olarak atıkları almalarını sağlamaları için sistem kurmaları gerekmektedir. Direktifin 
toplama hedefleri, 26 Eylül 2012’ye kadar piyasaya sürülen miktarın %25’i, 26 Eylül 2016 
tarihine kadarsa piyasaya sürülen miktarın %45’idir. 

1.5.2. Türkiye ve APA Mevzuatı 
31 Ağustos 2004 tarihli ve 25569 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık 
Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği, AB’nin 91/157/EEC sayılı ve 98/101/EC sayılı 
Atık Pil ve Akümülatörlerin Yönetimine İlişkin Direktifi ve 93/86/EC sayılı Pil ve Akümülatörlerin 
Etiketlenmesi ve İşaretlenmesi Direktifi ile uyumlu olarak hazırlanmıştır. 91/157/EEC sayılı 
AB direktifinin 2006 yılında 2006/66/EC sayılı direktif olarak revize edilmesi ve bunu takip 
eden bir dizi değişiklikler üzerine ulusal mevzuatın bu yönde uyumlaştırılması için çalışmalar 
yapılmıştır (bkz. Şekil 3). Uyumlaştırma sürecinde REC Türkiye tarafından hazırlanan Sektörel 
Etki Analizi çalışmasının (REC, 2012) sonuçları da değerlendirilmiştir. Hâlihazırda mevcut 
yönetmelik üzerinde değişiklikler ve eklemeler öngören yeni bir taslak ise ÇŞB ÇYGM web 
sitesinde yayındadır (ÇŞB, 2016a).

Şekil 3  │ AB ve Türkiye’de APA Mevzuatının Tarihçesi  
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Yönetmeliğin temel amaçları aşağıdaki gibi özetlenebilir (TAP, 2012a);

1. Çevrenin korunması ve insan sağlığı göz önünde bulundurularak, pil ve akümülatör 
üretiminin kontrol altına alınması,

2. Atık pillerin çevreye atılmasının önlenmesi,

3. İşaretleme, etiketleme ve belgeleme yoluyla; kalitenin, ithalatın, zararlı kimyasal 
bileşenlerin kontrolünün sağlanması,

4. Yönetim için idari ve teknik standartların ve sorumlulukların belirlenmesi,

5. İhracat ve ithalatlara yönelik esasların belirlenmesi ve zararlı madde içeren pil ve 
akümülatörlerin üretilmesinin ve dış ticaretinin önlenmesi,

6. Atık pil ve akümülatörlerin kaynağında ayrı toplanması ve nihai bertarafı için gerekli 
sistemlerin oluşturulması.

Yönetmelik, APA’ların geri kazanımında ve kaynağında ayrı toplanmasında üreticilere 
büyük sorumluluklar vermiştir. Pil üreticileri, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren; 
bir önceki yıl piyasaya sürdükleri miktarı hesaba katarak I. grup piller (Nikel kadmiyum 
ve cıva oksit piller hariç olmak üzere diğer piller) için ilk yıl %15, ikinci yıl %25, üçüncü, 
dördüncü ve beşinci yıllarda ise sırasıyla, %30, %35 ve %40 oranlarında atık pil toplamak 
veya toplatmakla yükümlüdürler. II. grup piller (Nikel kadmiyum ve cıva oksit piller) için 
toplama kotaları; ilk yıl için %25, ikinci yıl %35 ve üçüncü, dördüncü, beşinci yıl sırasıyla 
%50, %65 ve %80 olarak belirlenmiştir (bkz. Ek 3). Atık akümülatörler yönünden ise üreticiler, 
piyasaya sürülen akümülatörlerin %90’ını toplamakla yükümlüdür.

Yönetmeliğe göre, pil ve akümülatör üreticileri, söz konusu atıkların toplanması, taşınması 
ve bertarafına yönelik her türlü harcamayı karşılamakla yükümlüdürler. APA yönetiminden 
kaynaklanacak çevresel zararların giderilmesine yönelik harcamalar da “kirleten öder” 
prensibine referansla, yönetimden sorumlu kişilerce karşılanmak durumundadır.

Yönetmeliğe göre belediyeler “APA’ların belediye katı atık düzenli depolama alanlarında 
evsel atıklarla birlikte bertarafına izin vermemekle”, “atık pil depolama alanlarının kurulması 
için katı atık düzenli depolama alanlarında ücretsiz olarak yer tahsis etmekle” ve “atık pil ve 
akümülatör toplama işlemlerine yardımcı olmak ve işbirliği yapmakla” yükümlüdürler.

1.5.3. APA’ların Toplanması ve Geri Kazanımı
Avrupa Birliği, 91/157/EEC sayılı Atık Pil ve Akümülatörlerin Yönetimine İlişkin Direktif’i 
güncellemiş ve 2006 yılında yürürlüğe giren 2006/66/EC sayılı direktif ile değiştirmiştir. 
Direktifte APA’ların toplama ve geri kazanım süreçleri üzerinde durulmuş ve üreticilere bu 
konuda büyük sorumluluklar verilmiştir. Direktifte, APA yönetimine dair toplama sürecinden, 
geri kazanıma tüm aşamalar belirlenmiş ve bu işlemler sırasında oluşacak maliyetlerin 
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karşılanmasında kimlerin sorumlu olacağı belirtilmiştir. Yeni direktifte, çevresel zararların 
önüne geçebilmek için cıva, kadmiyum, kurşun gibi maddelerin, pil ve akümülatörlerin 
içeriğindeki paylarının düşürülmesine yönelik adımlar atılmıştır. 

Direktifte, pil ve akümülatörlerin içinde bulunan metal bileşenlerinin (bkz. Tablo 2) değerli 
olduğuna dikkat çekilerek söz konusu metallerin hem çevre hem de ekonomi için geri 
kazanılmasının önemine vurgu yapılmıştır. Dolayısıyla, APA’lara yönelik toplama kriterleri, 
toplama hedefleri, toplama yer ve şekilleri gibi konulara değinilmiştir. Direktifte ayrıca tüm 
ülkelerin ulaşması beklenen geri kazanım hedefleri belirlenmiştir. Primer ve şarj edilebilir 
pillere yönelik 2012 hedefi %25 iken, bu oranın 2016 yılında %45’e çıkarılması hedeflenmiştir. 
Kurşun-asit akümülatörler ve nikel-kadmiyum akümülatörler için hedefler 2010 yılı sonrası 
için sırasıyla %65 ve %75 olarak belirlenmiştir. Bu kategorilere girmeyen diğer piller için de 
2010 yılı ve sonrası için hedef %50 olarak görünmektedir.

Tablo 2  │ Pillerin Metal Bileşenleri (TAP, 2012b)

Tek Kullanımlı Piller Fe(%) MnO2 (%) Zn(%) Li (%) Ag (%)

Çinko-Karbon (ZnC) 3-5 25-30 20-25 * *

Alkali-Manganez (AlMn) 20-25 35-40 15-18 * *

Lityum-Manganezdioksit (LiMn) 45-55 25-35 * 2 *

Düğme Piller 35-50 28-36 30-47 3 30-35

Çok Kullanımlı Piller Fe (%) Ni (%) Cd(%) NTE Co (%)

Nikel-Kadmiyum (NiCd) 30-40 15-25 15-25 * *

Nikel-Metalhidrit (NiMH) 15-44 33-43 * 10-15 3-10

Fe (%) Li(%) Cu (%) LiCoO2 (%) Al (%)

Lityum-İyon (Li-İyon) 20-25 1-5 5-15 25-45 15-25

NTE: Nadir Toprak Elementleri

Direktifte, belediyeler APA’ların yönetiminden doğrudan sorumlu tutulmamış, toplamadan 
geri kazanımına kadar olan süreçteki destekleyici rolü tarif edilmiştir. APA’ların yönetimine 
yönelik mevzuatını 2006/66/EC sayılı AB direktifine göre düzenleyen Birleşik Krallık, 
belediyelere en büyük sorumluluğu, atık pil ve akümülatörlerin toplanması konusunda 
vermiştir. Belediyeler, şehrin çeşitli noktalarına toplama kutuları/konteynerleri koymakla 
ve toplamaya yönelik gerekli altyapı çalışmalarını yapmakla yükümlüdür (Batteryback, 
2009). Belediyeler ayrıca pil üreticileri, pil ve akümülatör satışı yapan ticari işletmeler, kamu 
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kurumları, okullar, alışveriş merkezleri gibi kamuya hitap eden kuruluşlarla işbirliği içinde 
olmalıdır. Belediyelerin izleyecekleri metot ve kuracakları işbirliğinin yöntemi ve süresi, 
direktifin genel hatlarına uymak koşuluyla belediyelerin inisiyatifine bırakılmıştır.

Direktife göre pil ve akümülatör üreticileri APA’ların toplanmasından birinci dereceden 
sorumludur. Üreticilerin toplama sürecine aktif bir şekilde dâhil olabilmesi için üye devletler 
“toplama planı” hazırlamakla yükümlüdür. Toplama planı, son kullanıcıların atılması 
gereken tüm pil ve akümülatörleri bedelsiz olarak atabilmelerini sağlayacak olan farklı pil 
ve farklı finansman şekillerine göre hazırlanan stratejileri içerir.

APA yönetiminin finansmanına dair genel ilkeler AB düzeyinde belirlenmiş, fakat ülkelerin 
farklı uygulamalarına olanak verecek şekilde düzenlenmiştir. Finansman planları yüksek 
oranda ve AB düzeyinde belirlenen toplama hedeflerine uygun olacak şekilde, geri 
dönüşüm hedeflerine ulaşmayı kolaylaştıracak biçimde tasarlanmalıdır. Üreticiler, toplanan 
tüm APA toplama, işleme ve geri dönüşüm maliyetlerini finanse etmelidir. Ayrıca son 
kullanıcıların toplama ve geri dönüşüm konularına yönelik bilgilendirme kampanyalarının 
maliyetleri de üreticiler tarafından karşılanacaktır çünkü son kullanıcıların, perakende satış 
noktaları kamu kurumları, okullar, alışveriş merkezleri veya sokaklardaki toplama noktalarına 
gelmesi, toplama sürecinin başarılı olabilmesindeki en önemli etkenlerden biridir. Bu 
nedenle belediyeler ve diğer paydaşlar, halkın atık pil toplama konusunda bilinçlendirilmesi 
ve sürece aktif olarak katılımlarının sağlanması için eğitici sunum ve toplantıların yanı sıra 
broşürler, reklam panoları vs. gibi görsel araçlar kullanmaktadırlar.

AB’de APA’ların toplanması, taşınması, depolanması ve bertarafı işlemlerinin yönetilmesi 
amacıyla kurulmuş şirket, vakıf ve dernekler bulunmaktadır. Bu kuruluşlar, atıkların ayrışma 
süreçlerine de dâhil olabilmektedirler (TAP, 2016). Türkiye’de ise, APA yönetimi hususunda 
ÇŞB tarafından yetkilendirilmiş 3 kuruluş mevcuttur (bkz. Tablo 3).
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Tablo 3 │ Türkiye’de APA Konusunda Yetkilendirilmiş Kuruluşlar

Geri dönüşümün belirlenen hedefler doğrultusunda verimli olarak yapılabilmesi için toplama 
sürecinin iyi planlanması gerekmektedir. Bu bağlamda, ilk olarak toplanacak pillerin çeşitleri, 
nerede nasıl toplanacakları, bertaraf için nereye, hangi nakliye yönetimiyle gönderileceği 
belirlenmelidir. Söz konusu stratejiler yaygın olarak düğme piller ve nikel-kadmiyum piller 
üzerine geliştirilmiştir. Son yıllarda ise tüm pillerin etkin bir şekilde toplanabilmesine yönelik 
pek çok yöntem ve strateji belgesi oluşturulmuştur (Solar Academy, 2015). İkinci adım 
olarak, toplanan pillerin taşınması ve bertarafına yönelik amaçların yasal bir çerçeveyle 
belirlenmiş olması gerekmektedir. Bu süreçler tüm paydaşların katılımıyla etkin bir şekilde 
yönetilirse, APA’ların geri dönüşümü yüksek oranlarda sağlanabilecektir. Geri dönüşüm 
ve kazanım oranlarını arttırmanın en önemli unsurlarından biri, APA’ların evsel atıklara 
karışmasını engellemek için gerekli tedbirleri almak ve pillerin mümkünse taşınabilir pil, 
endüstriyel akümülatör veya otomotiv akümülatörleri şeklinde ayrıştırılmasını sağlamaktır. 

TAP (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği)
Yetki Tarihi: 2005
Atık Kolları: Pil 
İletişim Bilgileri
Adres: Giyimkent Sitesi 19.Sokak C3/B202 No.48      
Atışalanı - Esenler / İSTANBUL
Telefon: 0 (212) 438 08 25
Faks: 0 (212) 438 19 05
E-mail: info@tap.org.tr

AKÜDER (Akümülatör Üretici ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği)
Yetki Tarihi: 2005
Atık Kolları: Akümülatör 
İletişim Bilgileri
Adres: Ali Rıza Gürcan Cad. Çırpıcı Yolu No:1 Merter Meridyen İş 
Merkezi K.5 D.504 Tozkoparan – Güngören - İSTANBUL
Telefon: 0 (212) 482 23 40
Faks: 0 (212) 482 29 80
E-Posta: akuder@akuder.org.tr

TÜMAKÜDER (Tüm Akü İthalatçıları ve Üreticileri Derneği)
Yetki Tarihi: 2005
Atık Kolları: Akümülatör
İletişim Bilgileri
Adres: Atatürk Mah., Yakut Caddesi, Zümrüt 2B Blok. Daire:2, Ataşehir 
İstanbul
Telefon: 0216 456 67 77 – 0216 456 67 78
Faks: 0216 456 67 79
E-posta:tumakuder@tumakuder.org – bilgi@tumakuder.org
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Ayrı toplanan pillerin ve özellikle sanayi akümülatörlerinin geri dönüşümü teşvik edilmeli; 
uygunsuz depolanmasının ve yakılarak imha edilmesinin önüne geçilmelidir.

APA geri dönüşümü insan ve çevre sağlığı için önemli olduğu kadar üretim süreçleri ve 
hammadde ihtiyacının karşılanmasında da önemlidir. Pillerin içerdikleri ağır metallerin geri 
kazanımı üreticileri büyük maliyetlerden kurtarabilmektedir. Ayrıca geri dönüşümle, ağır ve 
zehirli metallerin toprağa ve yer altı sularına karışması önlenmektedir. 

Atık piller, yetkili kuruluşlar ve üreticiler tarafından toplanır ve ayrıştırılır. En temelde şarj 
edilebilir piller ve tek kullanımlık pillerin ayrıştırılması yapılır. Tek kullanımlık pillerde geri 
dönüştürülebilir madde oranı düşük olduğu için bu piller genelde depolanır veya uygun bir 
şekilde bertaraf edilir.

Atık akümülatörlerin ayrı toplanmasında araç ya da tesis 
sahiplerinin, atık akümülatörlerini satıcıya/işletmeye teslim 
etmeleri önem arz etmektedir. İşletmeler, teslim aldıkları 
akümülatörleri, yönetmeliğin 12. maddesi uyarınca en fazla 90 
gün süreyle valilikler tarafından lisanslandırılan geçici depolama 
alanlarında bekletebilirler. Bu süre zarfında, atık akümülatörler, 
gerekli prosedürler tamamlandıktan sonra (ör: Ulusal Atık Taşıma 
Formları’nın doldurulması) lisanslı araçlarla, lisanslı geri kazanım 
tesislerine gönderilmektedirler.

APA geri kazanımında ise, termal prosesler (elektrikli ark ocakları, fırınlar, döner demirdöküm 
fırınları vs.), hidrometallürjik prosesler, vakumlu destilasyon prosesleri ve solventle ayrışma 
prosesleri sayılabilir. Akümülatörlerin geri kazanımında, tesise gelen akümülatörler ilk etapta 
çekiçlerle ezilerek ufak parçalara ayrılır. Akümülatörlerdeki kurşun ve ağır metalleri plastik 
parçalardan ayırabilmek için parçalar, su dolu kazanlarda bekletilerek ağır metallerin 
çökmesi sağlanır. Suda bekletme yöntemiyle ayrılan plastik parçalar yeniden akümülatör 
yapımında veya farklı malzemelerin üretiminde kullanılmak üzere geri kazanıma gönderilir. 
Asit nötralizasyon, çökelme ve kurutma işlemlerini kapsayan süreçlerden sonra kurşun 
saflaşır ve yeniden akümülatör yapımında kullanılmaya uygun hale gelir.

Türkiye’de 15 adet atık akümülatör geri kazanım tesisi bulunmaktadır (bkz. Şekil 4) ancak 
atık pil geri kazanım tesisi olmadığı için, şarj edilebilir atık piller, yerel yönetimler ve TAP’ın 
işbirliği ile Avrupa’daki (çoğunlukla Almanya, Hollanda, Fransa’daki) geri kazanım 
tesislerine gönderilmektedir. Geri kalan piller ise ÇŞB’nin denetimi ve izni ile bertaraf 
edilmektedir. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde atık pillerin geri kazanım ve bertarafının 
gerçekleştirilmesi amacıyla TÜBİTAK MAM Kimyasal Teknoloji Enstitüsü yürütücülüğünde 
kurulan ve işletmeciliğini Exitcom firmasının yaptığı, yıllık 300 ton kapasiteli Türkiye'nin ilk Atık 
Pil Geri Kazanım Tesisi 2016 yılında faaliyete girmiştir. Tesisin proje kapasitesine ulaşmasıyla 
yurtdışına gönderilen atık pil miktarı azalacak ve bu atıklar ekonomiye kazandırılacaktır. 
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Şekil 4 │  Türkiye’deki Atık Akümülatör Geri Kazanım Tesislerinin Dağılımı (ÇŞB, 2016b)

BİLİYOR MUYDUNUZ?
 Yaklaşık olarak 60.000 ton akümülatörden 35.000 ton kurşun (yaklaşık %60) ve 9.000 ton 

plastik geri kazanılmaktadır (ÇŞB, 2012b).

 1 ton kurşunun cevherden elde edilmesi için 345 kWh enerji; kurşunun atık akümülatörden 
elde edilmesi için 115 kWh enerji gerekmektedir (ÇŞB, 2012a). 

 AB 2007 yılı verilerine göre, piyasaya sürülen yaklaşık 160.000 ton taşınabilir pilin 
içerisinde, piyasa değeri 50 ile 100 milyon avro arasında değişen yaklaşık 110.000-
115.000 ton metal bulunmaktadır (TAP, 2016).
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1.6. AB’de Mevcut Durum
AB ekonomisinde “Pil ve Akümülatör” önemli bir yer teşkil etmektedir. Günlük hayatta bazı 
cihazların, gereçlerin ve servislerin aksamadan çalışması için enerji kaynağı sağlamaktadırlar 
ve bu nedenle vazgeçilemez konumdadırlar. Her yıl yaklaşık 800.000 ton otomobil aküsü, 
190.000 ton endüstriyel akü ve 160.000 ton taşınabilir pil AB’de piyasaya sürülmektedir 
(EPA, 2008). 

Atık otomotiv akümülatörleri %99 oranında toplanmakta ve geri kazanıma sevk edilmektedir. 
2010-2011 yıllarında piyasaya sürülen 349.221 adet otomotiv akümülatöründen 331.760’ü 
toplanmıştır. Toplanan miktar 1.145.043 tona karşılık gelmektedir (EUROBAT, 2013).  
Taşınabilir pillerde ise toplama oranları daha düşük kalmıştır. 2011 yılında AB genelinde 
toplama oranı %32 olmuş ve toplanan taşınabilir pil miktarı 72.000 ton olarak raporlanmıştır. 
AB ülkeleri arasında büyük farklılıklar gözlemlenmekte ve 2011 yılı için toplama oranları 
hatalı olması muhtemel2 bildirimler çıkartılınca %20 ile %53 arasında değişmektedir (EPBA, 
2013). Eurostat’ın 2014 verileri dikkate alındığında ise 12 üye ülkenin direktifin 2016 toplam 
hedefi olan %45’e ulaşabilmiş ya da yaklaşabilmiş olduğu görülmektedir (bkz. Şekil 5). 

Şekil 5 │  AB Üye Ülkelerinde Taşınabilir Atık Pil Toplama Oranları (Eurostat, 2014)

Avrupa’da 2014 yılı itibariyle 205.568 ton pil ve akümülatör piyasaya sürülmektedir. Bu 
rakam yılda kişi başı 0,41 kg’dır. Kişi başı piyasaya sürülen pil ve akümülatör miktarında 0,65 
kg ile Danimarka, 27 Avrupa ülkesi arasında ilk sıradayken; 0,08 kg ile Hırvatistan son sırada 
yer almaktadır (bkz. Şekil 6).

2 Bazı ülkelerin taşınabilir piller için yapılması gereken raporlamada akümülatör verilerini de karıştırdığı gözlenmiştir. 
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2014 yılı için kişi başına düşen pil ve akümülatör miktarında Danimarka ilk sırada olmasına 
rağmen, yüksek nüfusu nedeniyle toplam miktarda Almanya, 43.979 ton ile Avrupa’nın en 
fazla pil ve akümülatör piyasa süren ülkesidir. 103 ton ile Malta ise en az piyasaya süren 
ülkedir. Toplam piyasaya sürülen miktarlarda Almanya dışında Fransa, İngiltere ve İtalya 
da yüksek rakamlarıyla dikkat çekmektedir (bkz. Şekil 7) (Eurostat, 2014).

Şekil 6 │ AB Ülkelerinde Kişi Başına Piyasaya Sürülen Taşınabilir Pil ve Akümülatör Miktarı (Eurostat, 2014)
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Şekil 7 │ AB Ülkelerinde Toplam Piyasaya Sürülen Taşınabilir Pil ve Akümülatör Miktarı (Eurostat, 2014)

EU-27 (Yunanistan hariç) ülkeleri için 2014 yılında APA toplama oranları %39 olarak 
kaydedilmiştir.3 Şekil 8 toplanan taşınabilir akü ve pil miktarının, piyasaya sürülen miktarına 
oranını göstermektedir. AB ülkelerinde taşınabilir pil ve akümülatörlerin toplama hedefi 
2012 yılının Eylül ayına kadar %25 olarak belirlenmiştir. Bu hedef, yapılan güncellemeyle 
2016 yılının Eylül ayına kadar %45 olacak şekilde arttırılmıştır.

Şekil 8’e göre AB ülkelerinin APA yönetim performansının orta düzeyde olduğu görülmektedir. 
Haritadaki pembe renkli ülkeler eski %25 hedefine dahi ulaşamayanları, mavi renkli ülkeler 
Eylül 2016’daki %45 hedefine ulaşamayanları, yeşil olanlar da Eylül 2016 hedefine ulaşanları 
göstermektedir. Slovakya %73 toplama oranıyla en iyi yönetime sahip ülke olarak dikkat 
çekmektedir. Onu, Lüksemburg %67’yle ve İsveç %56’yla takip etmektedir. En fazla pil 
ve akümülatör piyasaya süren Almanya’da ise toplama oranı henüz %44 seviyesindedir 
(Eurostat, 2014).

3 Bu rakamın hesaplanmasında 2014 yılı verileri bulunmaması nedeniyle İspanya ve Hollanda için 2013, Romanya için 2012 verileri 
kullanılmıştır.
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Şekil 8 │ AB Ülkelerinde Toplanan / Piyasaya Sürülen Taşınabilir Pil ve Akümülatör Oranı (Eurostat, 2014)

1.7. Türkiye'de Mevcut Durum
Türkiye’de atık pillerin toplanma miktarı son yıllarda ciddi artış göstermiş; 2005 yılında 31 ton 
olan toplanan atık mil miktarı 2015 yılında yerel yönetimlerin, üreticilerin ve ticari işletmelerin 
girişimleriyle 630 tona ulaşmıştır (bkz. Şekil 9) (ÇŞB, 2016c). Buna karşılık, atık pillerin geri 
kazanım ve dönüşüm oranlarında beklenen artış sağlanamamıştır. 
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Şekil 9 │ Atık Pil Toplama Miktarı (ton) (ÇŞB, 2016c)

Şekil 10 │ Atık Akü Toplama ve Geri Kazanım Miktarları (ton) (ÇŞB, 2016c)

Bu durumun temel sebeplerinden biri Türkiye’de atık pil geri kazanım tesisinin 2016 yılına 
kadar bulunmamasıdır. Türkiye’de toplanan pillerden şarj edilebilir olan (piyasadaki pillerin 
yaklaşık %15’i) nikel-kadmiyum, lityum-iyon ve nikel-metalhidrit piller, geri kazanım işlemleri 
için Avrupa’ya gönderilmektedir. Piyasadaki pillerin yaklaşık %85’ini oluşturan şarj edilemez 
piller ise TAP öncülüğünde İstanbul, Bursa, İzmir gibi büyükşehirlerde bulunan depolama 
sahalarında bertaraf edilmektedir.

Türkiye’nin atık akümülatör toplama oranları her geçen yıl artmaktadır. ÇŞB verilerine 
göre, 2005 yılında 10.000 ton olan atık akümülatör toplama miktarı, 2015 yılında 71.444 ton 
seviyesine ulaşmıştır (bkz. Şekil 10) (ÇŞB, 2016c).
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2. BELEDİYELER VE APA  

APA’lar, üretici sorumluluğu kapsamına giren bir atık türü olup, evsel atıklardan ayrı 
ele alınmalıdır. APA’ların yönetilmesinde birincil sorumluluk pil ve akümülatör üreten 
şirketlerdedir.

Mevcut yönetmelikte APA’ların yönetimi için belediyelere verilen 
yetki ve sorumluluklar sınırlıdır. Belediyelerin en önemli görevleri, 
APA’ların toplanması ve uygun geri kazanımı / bertarafı için 
üreticilerle ve/veya yetkilendirilmiş kuruluşlarla işbirliği yapmaktır. 
Belediyelerin denetim ve bilinçlendirme konularında da yetkileri 
bulunmaktadır.

APA’ların etkin yönetimi için bütün belediyelerin APA’larla ilgili 
mevzuata hakim olması önemlidir. APA konusunda incelenmesi 
gereken ana mevzuatlar (i) Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü 
Yönetmeliği, (ii) Atık Yönetimi Yönetmeliği ve (iii) Atık Getirme 
Merkezi Tebliğidir. Belediyelerin Türkiye, Avrupa Birliği ve diğer 
ülkelerdeki belediyelerin APA yönetimine ilişkin iyi uygulamalarını 
araştırması faydalı olacaktır.

Belediyelerin APA’larla ilgili sorumlulukları beş ana başlıkta incelenebilir:

 Planlama

 Toplama

 İşleme ve bertaraf

 Bilinçlendirme ve farkındalık

 Diğer paydaşlarla ilişkiler

Mevcut yönetmelik üzerinde çeşitli değişiklikler öngören düzenleme çalışmaları devam 
etmektedir. Hazırlanan taslak yönetmelik, belediyelerin atık pillerin toplanması konusundaki 
rolünü, ambalaj atıkları ve atık elektrikli ve elektronik eşyaların toplanması konusundaki 
sisteme benzer şekilde aktif toplama sorumluluğu üstlenen bir yapı olarak güçlendirmektedir. 

Taslak yönetmelikte (c) ve (d) bentlerinde değişiklik yapılmıştır. Mevcut yönetmeliğe 
(f) ve (g) bentleri eklenmiştir. Mevcut yönetmelikte belediye sorumlulukları ve değişiklik 
taslağındaki değişiklikler ve eklenmesi önerilen maddeler Tablo 4’te sunulmaktadır.
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Tablo 4 │ Mevcut Yönetmelik ve Değişiklik Taslağına göre Belediye Sorumlulukları

Mevcut Yönetmelik Değişiklik Taslağı

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 arı 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 
dâhilinde 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.

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 arı 
ve meteorolojik şartlardan korunmuş atık pil depolama 
alanlarının kurulması için katı atık düzenli depolama 
alanlarında ücretsiz olarak yer tahsis etmekle,

c) Üretici, ithalatçı veya yetkilendirilmiş kuruluşlarla, birlikte, 
sorumluluk alanlarındaki atık pil toplama noktalarını 
belirlemekle, oluşturulan toplama noktalarında yönetmelikte 
belirlenen esas ve usullere uygun olarak atık pil toplanmasını 
sağlamakla,

d) Okullar, halk eğitim merkezleri, mahalle muhtarlıkları, 
eğlence yerleri, sağlık merkezleri, oteller ve benzeri halka 
açık merkezlerde atık pilleri ayrı toplama ile ilgili eğitim 
ve bilgilendirme toplantılarını üretici, ithalatçı veya 
yetkilendirilmiş kuruluş ile birlikte düzenlemekle,

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

f) Atık pillerin toplanması için hazırlanan programların halka 
duyurulması bakımından gerekli çalışmaları yapmakla,

g) Üretici, ithalatçı veya yetkilendirilmiş kuruluşlarla atık pillerin 
toplanması konusunda protokol düzenlemekle, 

görevli ve yetkilidir.

2.1. Planlama
Mevcut yönetmelikte belediyelerin toplama ile ilgili yükümlülükleri oldukça sınırlıdır. Bu 
nedenle, yönetmelikte belediyelere yönetim planı hazırlama yükümlülüğü getirilmemiştir. 
APA yönetim planları YK’lar tarafından hazırlanmaktadır.

Yönetim planı hazırlanmasının zorunlu olmaması, planlama yapma ihtiyacını ortadan 
kaldırmamaktadır. Belediyelerin depolama alanlarını, bertaraf tesislerini ve taşıma şirketlerini 
denetlemesi gerekmektedir. Belediyelerin halkı bilinçlendirme konusunda da sorumlulukları 
vardır. Belediyelerin bu ilgili sorumluluklarını hazırlayacakları kurum içi dokümanlarla 
planlayarak yürütmeleri faydalı olacaktır.

Belediye sınırlarında oluşan pil ve akümülatör miktarlarına ilişkin envanter çalışması yapılması 
önemlidir. Envanter çıkartılması yönetmelikte yer alan bir yükümlülük değildir. Belediyelerin 
APA ile ilgili faaliyetlerini planlamalarında envanter çalışması önemli katkı sağlayacaktır.
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2.2. Toplama
Ülkemizde mevcut durumda, APA toplama Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar 
vasıtasıyla yapılmaktadır. Atık pil ve atık akümülatörler, yönetmelikte birlikte ele alınmakla 
birlikte, özünde iki ayrı özel atık koludur. Bu iki atık kolunun yönetilmesi için ülkemizde kurulmuş 
sistemler mevcuttur. Atık pillerin toplanmasından ilgili YK TAP, atık akümülatörlerden de ilgili 
YK'lar Aküder ve Tümaküder sorumludur.

Atık Pillerin Toplanması
Atık pillerin toplanması, TAP tarafından ülke genelinde oluşturulan toplama noktalarında, 
çeşitli tip kutu ve bidonlar vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir (bkz. Şekil 11). TAP, toplama 
noktaları oluşturmak için marketler, okullar, kamu kuruluşları, üniversiteler ve OSB’lerle 
işbirlikleri yapmaktadır. Ayrıca, yönetmelikçe belirtilen Belediye sorumluluklarının da yerine 
getirilmesi için Belediyelerle protokoller yapılmakta ve Belediye sınırları içinde toplama 
noktaları oluşturulmaktadır. Atık pil toplama kutu ve bidon talepleri; TAP’ın ”www.tap.
org.tr” adresinden gerçekleştirilmektedir. Gelen talepler değerlendirildikten sonra ilgililere 
kargo yoluyla gönderilmektedir. Gönderilen malzemelerin nakliye bedeli TAP tarafından 
karşılanmaktadır. Bu noktalarda biriktirilen pillerin alınması için yine TAP’ın web sayfasından 
form doldurulmakta ve talebe 15 gün içinde cevap verilmektedir (TAP, 2016).

Şekil 11  │  Atık Pil Toplama Kutuları
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Atık Akümülatörlerin Toplanması 
Atık akümülatörlerin toplanmasında üreticiler tarafından kurulmuş YK'lar, AKÜDER ve 
TÜMAKÜDER sorumludur.  Atık akümülatörlerin toplama sistemi aşağıda şematize edilmiştir. 
Bu sistem içinde belediyelerin yönetmelikçe belirlenmiş bir rolü bulunmamaktadır.  

Şekil 13 │  Atık Akümülatör Yönetimi Planı (AKÜDER, 2016)

Nihai
Kullanıcı

Perakende
Satış

Tali Bayi Valilik İzinli 
Geçici Depo

Bölge Bayi
Geçici Depo

Çevre Lisanslı Geri 
Kazanım Tesisi

Yukarıdaki yönetim planına göre;

  Elinde atık aküsü bulunan nihai kullanıcı/müşteri, atığını perakende akü satış yapan 
yerlere veya tali bayilere bedelsiz olarak teslim eder.

  Perakende akü satışı yapan yerler ve tali bayiiler nihai kullanıcı/müşteriden bedelsiz 
olarak teslim aldığı atık aküyü Yönetmeliğin 12. maddesine göre oluşturulmuş geçici 
depolara (bölge bayileri) ya da aynı Yönetmeliğin 18. maddesine göre oluşturulmuş ve 
ilgili valilikten Atık Akümülatör Geçici Depolama Alan İzni almış geçici depolara teslim 
eder.

 Atık aküleri Atık Akümülatör Geçici Depolama Alanlarında maksimum 90 gün süre ile 
depolandıktan sonra UATF doldurarak valilikten taşıma lisansı almış atık akü taşıma aracı 
(bkz. Şekil 14) ile Bakanlıktan çevre lisansı almış atık akü geri kazanım tesisine gönderir 
(AKÜDER, 2016).

Şekil 12  │  Lisanslı Atık Pil Taşıma Araçları
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Araç sahipleri, atık aküleri yeni akü satın aldıkları yerlere bırakmaktadır. Şekil 12’de 
görüldüğü üzere yetkilendirilmiş kuruluş üyeleri, atık aküleri, perakendeciler ve tamir 
atölyeleri aracılığıyla toplamaktadır. Perakendeciler, toplanan atık aküleri Atık Akümülatör 
Geçici Depolama Alan izinli tesislere satmaktadır. Bir perakendeciler ağına sahip olmayan 
akü satıcıları da toplanan atık aküleri, Atık Akümülatör Geçici Depolama Alan iznine sahip 
tesislere vermektedir. Atık Akümülatör Geçici Depolama Alanları ise atık aküleri UATF 
doldurarak lisanslı araçlarla geri dönüşüm tesislerine göndermektedir.

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.

Yönetmeliğin revize edilmesiyle, tüketiciler ve pil satış noktaları tarafından atık piller atık 
getirme merkezlerine de teslim edilebilecektir.  

Atık Getirme Merkezinden Toplama 
Atık Getirme Merkezleri (AGM), ambalaj atıkları, AEEE, atık lastikler gibi atık kollarının toplanması 
için oluşturulan özel noktalardır. AGM'ler özellikle hacimli atıkların toplanmasında asıl olan 
ve tercih edilen toplama biçimidir. Toplama yöntemi çeşitliliği düşünüldüğünde APA'ların 
toplanmasında AGM'ler destekleyici niteliktedir. AGM'ler genellikle kent merkezlerindeki 
uygun arazi bulma sorunundan dolayı merkezden uzak kent sınırlarına kurulur. Teknik ve 
idari detayları ÇŞB tarafından belirlenen Atık Getirme Merkezleri, Türkiye’de Atık Getirme 
Merkezi Tebliği’ne göre 3 farklı sınıfta kategorileştirilmiştir;

Şekil 14 │  Atık Akümülatör Taşıma Aracı
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3. sınıf atık getirme merkezi; satış noktaları, havaalanları, 200’den fazla konut içeren siteler, 
organize sanayi bölgeleri ve kampüsü olan üniversiteler tarafından kendi mülkiyet alanları 
içinde kurulan ve işletilen merkezlerdir.

2. sınıf atık getirme merkezi; AVM’ler tarafından kendi mülkiyet alanları içinde kurulan/
kurdurulan ve işletilen/işlettirilen merkezlerdir.

1. sınıf atık getirme merkezi; belediyelerin asıl sorumluluğunda olan merkezlerdir. Belediyeler, 
mahalli idare birlikleri ve büyükşehirlerde ilçe belediyeleri tarafından kurulması zorunlu olan 
ve bu belediyeler tarafından kurulan/kurdurulan ve işletilen/işlettirilen merkezlerdir (bkz. 
Şekil 15 & Ek 2). 

Atık Getirme Merkezinde toplanan atıkların lisanslı tesislere sevkiyatından Atık Getirme 
Merkezi işletmecisi sorumludur.

Şekil 15 │  Pendik Belediyesi Atık Getirme Merkezi

2.3. İşleme ve Bertaraf 
Atık piller ve atık akümülatörlerin ayrı toplama sistemleri olduğu gibi işleme ve bertarafı da 
ayrı olarak yürütülmektedir.
Pillerin geri kazanımına ilişkin mevcut yönetmelik, belediyelere herhangi bir yükümlülük 
vermemektedir. Geri kazanım süreçlerini YK'lar yönetmektedir. Ülkemizde mevcut durumda 
sadece bir adet atık pil geri kazanım tesisi olması nedeniyle, genellikle geri kazanılmak 
üzere ayrıştırılan pil türleri (bkz. Şekil 16) Avrupa'daki tesislere gönderilmektedir.
Geri kazanılamadığı durumlarda, atık pillerin YK'lar tarafından bertaraf edilmesi 
gerekmektedir. Belediyelerin katı atık depolama alanları içerisinde bertaraf amacıyla 
oluşturulacak "atık pil depolama alanlarına" ücretsiz olarak yer tahsis etmeleri 
gerekmektedir. Belediyeler bu alanların yatırım ve işletme maliyetlerini YK'lardan tahsil 
edecektir. YK’lar tarafından oluşturulacak bu alanların geçirimsizlik koşullarının sağlanmış, 
nemden ari ve meteorolojik şartlardan korunmuş olarak inşası gerekmektedir (bkz. Şekil 17). 
Belediyeler YK'ların bu koşulları sağladığını denetlemekle yükümlüdür.
Atık akümülatörlerin işleme ve bertaraf sistemi içinde belediyelerin yönetmelikçe 
belirlenmiş bir rolü bulunmamaktadır.
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2.4. Bilinçlendirme ve Farkındalık Faaliyetleri
Yönetmeliğe göre, belediyelerin görev ve sorumlulukları arasında; okullar, halk eğitim 
merkezleri, mahalle muhtarlıkları, eğlence yerleri ve halka açık merkezlerde pilleri ayrı 
toplama ile ilgili üreticilerin sorumluluğu ve programı dâhilinde gerektiğinde üretici ile işbirliği 
yaparak pilleri ücretsiz olarak ayrı toplamak, halkı bilgilendirmek ve eğitim programları 
düzenlemek yer almaktadır. 

Ülkemizde ÇŞB, belediyeler ve YK’lar tarafından gerçekleştirilecek faaliyetler, toplumun her 

Şekil 17  │ Kemerburgaz Atık Pil Bertaraf Depoları

Şekil 16  │ Atık Pil Ayrıştırma İşlemi
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2.5. Belediyelerin Diğer Paydaşlarla İlişkileri 

2.5.1. Toplama Faaliyetleri Kapsamında 
Mevcut yönetmeliğe göre belediyeler, büyükşehir statüsündeki 
yerlerde büyükşehir belediyeleri; okullar, halk eğitim merkezleri, 
mahalle muhtarlıkları, eğlence yerleri ve halka açık merkezlerde 
pilleri ayrı toplama ile ilgili üreticilerin sorumluluğu ve programı 
dâhilinde gerektiğinde üretici ile işbirliği yaparak pilleri ücretsiz 
olarak ayrı toplamakla, yükümlüdür. Yönetmelikte öngörülen 
değişiklik taslağına göre ise; büyükşehir belediyeleri, büyükşehir 
ilçe belediyeleri, il, ilçe ve belde belediyeleri;  üretici, ithalatçı 
veya yetkilendirilmiş kuruluşlarla, birlikte, sorumluluk alanlarındaki 
atık pil toplama noktalarını belirlemekle, oluşturulan toplama 

Tanıtıcı 
Reklamlar

Afişler/
Broşürler/
Pankartlar

Grup 
Toplantıları

Kapıdan 
Kapıya 

Bilgilendirme
Seminerler/

Konferanslar/
Okul Eğitimleri

Şekil 18  │ Bilinçlendirme ve Farkındalık Faaliyetleri için Kullanılabilecek Araçlar

kesimine yönelik ve mümkün oldukça çok kişiye ulaşacak şekilde düzenlenmelidir. Okullarda 
gerçekleştirilen bilinçlendirme faaliyetleri ve uygulamalı eğitimlerde, öğrencilerde atık 
pil toplama, geri dönüşüm ve çevre koruma bilincinin oluşmasına katkıda bulunulması 
hedeflenmelidir. 

Yapılacak olan bilinçlendirme faaliyetleri farklı şekillerde olabilir (bkz. Şekil 18).

Bu araçların yanı sıra internet siteleri ve sosyal medya da kullanılabilir. Bu alandaki dünyadan 
ve Türkiye’den iyi uygulama örnekleri Bölüm 3’te verilmiştir.
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noktalarında yönetmelikte belirlenen esas ve usullere uygun olarak atık pil toplanmasını 
sağlamakla, yükümlüdür. Ayrıca belediyeler; üretici, ithalatçı veya yetkilendirilmiş 
kuruluşlarla atık pillerin toplanması konusunda protokol düzenlemekle görevli ve yetkilidir.

Yönetmelik değişiklik taslağı gösteriyor ki; tüm belediyelere üretici, ithalatçı ya da yetkilendirilmiş 
kuruluşlarla beraber işbirliği içinde atık toplama noktaları oluşturma ve bu noktalardan atık 
pillerin toplanması yükümlülüğü verilmektedir. Ülkemizde atık pil konusunda faaliyet gösteren 
tek yetkilendirilmiş kuruluş TAP’tır ve hâlihazırda birçok belediye TAP ile işbirliği içinde atık 
pillerin toplanmasına katkıda bulunmaktadır (bkz. Bölüm 3.2).

2.5.2. Eğitim ve Bilgilendirme Faaliyetleri Kapsamında
Yönetmelik değişiklik taslağında belediyelere; okullar, halk eğitim 
merkezleri, mahalle muhtarlıkları, eğlence yerleri, sağlık merkezleri, 
oteller ve benzeri halka açık merkezlerde atık pilleri ayrı toplama 
ile ilgili eğitim ve bilgilendirme toplantılarını üretici, ithalatçı veya 
yetkilendirilmiş kuruluş ile birlikte düzenlemek, sorumluluğu verilmiştir. 
Bu konuda da belediyelerin muhatabı genellikle yetkilendirilmiş 
kuruluş olmaktadır. 

2.5.3. Denetim Faaliyetleri Kapsamında 
Yönetmelik, belediyelere, sınırları içinde bulunan APA bertaraf 
tesislerini ve taşıma firmalarını denetleme görev ve yetkisi 
vermiştir. Belediyeler ayrıca atık pillerin, katı atık düzenli depolama 
alanlarında evsel atıklarla birlikte bertarafına engel olmak için de 
gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler.  
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3. İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ 

3.1 Avrupa Birliği Ülkelerinden İyi Uygulama Örnekleri
Avrupa Birliği’ndeki APA yönetimi çalışmaları, tüketicilerin atık pilleri ayrı toplama 
konusunda bilinçlendirilmesi ve üreticilerin toplama, taşıma ve geri kazanım süreçlerine 
aktif katılımlarının sağlanması üzerine yoğunlaşmıştır. 

Diğer atık yönetimi konularında olduğu gibi, APA yönetiminde de “Attığın kadar öde” 
(Pay as You Throw – PAYT) uygulaması sınırlı da olsa kullanılmaktadır. Attığın Kadar Öde 
ilkesi ile hanehalkı atık pillerini ayrı toplayarak hem pillerin geri dönüşümü için ilk adımı 
atmakta hem de ödedikleri çevre vergisini, evsel atık toplama veya bertaraf vergisini 
düşürebilmektedirler. Ülke uygulamalarında atıkların miktarı, ağırlığı veya toplama şekline 
göre programın kapsamı farklılık göstermektedir. Attığın kadar öde programı ile belediyeler, 
atık toplamanın giderek artan maliyetini finanse edecek kaynaklara ulaşmakta ve 
hanehalkının atık toplama süreçlerine aktif olarak katılımını sağlamaktadırlar. 

Ülkemizdeki modele benzer şekilde, üretici sorumluluğunu temel alan ve belediyelerin de 
aktif rol aldığı toplama uygulamaları PAYT sistemine göre daha yaygındır. 

Atık akümülatörlerin ayrı toplanması hususunda da PAYT uygulaması geri planda 
kalmaktadır. Özellikle yükte ve pahada büyük olan otomotiv akümülatörlerinin verimli 
bir şekilde geri kazandırılabilmesi için vatandaşlar, hanehalkı ile küçük ölçekli işletmeler; 
akümülatör üreticileri, yetkilendirilmiş kuruluşlar ve yerel yönetimler işbirliğiyle gerçekleştirilen 
“evlerden toplama” ve “belli yerlerden toplama” süreçlerine; atıklarına ya da toplama 
işlemine herhangi bir ücret ödemeden katılabilmektedirler. Endüstriyel akümülatörlerin ayrı 
toplanması sorumluluğu ise ülke mevzuatlarında büyük ölçüde üreticilere verilmiştir. 

APA’ların ayrı toplanması ve geri kazandırılması hususunda, tüketicilerin 
bilinçlendirilmesi ve üreticilerin görev ve sorumlulukları Avrupa Birliği ülkeleri 
mevzuatlarında ön plana çıkarılmıştır. AB mevzuatı kapsamında, yerel 
yönetimlere ve belediyelere doğrudan yetki verilmemiştir. Belediyeler 
çoğu zaman toplama ve geri dönüşüm konularında yetkilendirilmiş 
kuruluşlar ve üreticiler ile işbirliği yapmaktadırlar. Üretici ve tüketicilerin 
sürece aktif dâhil oldukları iyi uygulama örnekleri olarak İrlanda, Almanya, 
Belçika, Fransa, Hollanda ve İsviçre’den verilebilir.

 Avrupa Pil Geri Dönüşüm Günü Etkinlikleri Kapsamında Bağış Kampanyası (İrlanda) 
Avrupa’da tüketici bilincini arttırmak ve atık pil toplama süreçlerine hanehalkının yoğun 
katılımını sağlayabilmek için 9 Ekim 2015 tarihinde, EUCOBAT’ın (European Association of 
National Collection Schemes for Batteries) öncülüğünde Avrupa Pil Geri Dönüşüm Günü 
olarak ilan edilmiştir. Bu özel güne yönelik etkinlikler kapsamında iyi uygulamalardan biri 
WEEE İrlanda (Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar İrlanda) ve LauraLynn Ireland’s Children’s 
Hospice (LauraLynn İrlanda Çocuk Bakımevi) işbirliğinde gerçekleşmiştir. 9 Ekim günü 
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Dublin’de başlatılan atık pil toplama kampanyası ile WEEE İrlanda, kentin çeşitli yerlerine 
koyulan her bir “mavi pil kutusu” kadar atık pil için LauraLynn Çocuk Bakımevi’ne 5 
Euro bağışta bulunacağını açıklamıştır (bkz. Şekil 19). Söz konusu uygulama daha önce 
yetkilendirilmiş lisanslı geri dönüşüm tesisleri tarafından yapılmış (2011 yılında beri yaklaşık 
185.000 Avro bağışta bulunulmuş) fakat Dublin özelinde beklenen ilgiyi görmemişti.  
Belediyeler ve WEEE İrlanda’nın işbirliğiyle Avrupa Pil Geri Dönüşüm Gününün geniş kitlelere 
yayılabilmesi için bilinçli olarak seçilmiş pek çok görsel öğe (afişler, pankartlar, broşürler vs.) 
halka ulaştırılmıştır. Yine belediyelerin katkılarıyla “mavi pil kutuları” kentin çeşitli yerlerine 
yerleştirilmiştir. Hanehalkının kampanyaya yoğun ilgi göstermesiyle beraber, Dublin 
kentinde toplanan atık pil oranının Avrupa Birliği 2016 yılı toplama hedefine (%45) ulaşması 
durumunda WEEE İrlanda, bakımevine yapılacak bağış miktarının sadece 2016 yılı itibariyle 
250.000 Avro’ya ulaşacağını açıklamıştır (WEEE Ireland, 2015).

Şekil 19  │ İrlanda Atık Pil Toplama Bağış Kampanyası (WEEE Ireland, 2015)

*Biliyor muydunuz…?

Her mavi pil kutusu kadar toplanan atık pil için, 
İrlanda LauraLynn Çocuk Bakımevi’ne 

5 Euro bağışlanmaktadır. 

 Tüketici, Üretici ve Belediye İşbirliği (Almanya)
Almanya 2006/66/EC sayılı AB Atık Pil ve Akümülatörlerin Yönetimine İlişkin Direktif hedeflerine 
ulaşabilmek için atık pil toplama sistemini yeniden düzenleyerek sadece üreticilere değil, 
tüketicilere de sorumluluklar vermiş ve üretici-tüketici ilişkisinin sürdürülebilir olması için 
de üstlenebileceği aracı rolü yeniden tanımlamıştır. Bu kapsamda, Hamburg Belediyesi 
doğrudan atık pil toplamanın yanı sıra; marketler, eczaneler, kütüphaneler, iş yerleri 
gibi kentin çeşitli noktalarına toplama kutuları yerleştirmiştir. Belediye, toplama kutularını 
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düzenli olarak ziyaret etmekte ve ücretsiz olarak atık pilleri toplamaktadır. Endüstriyel ve 
otomotiv akümülatörleri gibi kamusal alanlarda toplanması zor olan atık akümülatörler 
içinse, tüketicilere ve üreticilere büyük sorumluluklar düşmektedir. Tüketiciler, atık 
akümülatörleri, üretici ya da dağıtıcı firmaya geri vermekle yükümlüdür. Söz konusu işlemi 
kolaylaştırmak ve bireysel geri dönüşlerin zaman ve maliyet açısından daha makul hale 
getirebilmek için, belediye belirli günlerde, belirlediği toplama noktalarında, tüketicilerden 
atık akümülatörlerini geri almakta, sonrasında da üretici firmalara ya da doğruda geri 
dönüşüm merkezlerine göndermektedir (UBA, 2014).

  Yenilikçi Atık Pil Toplama Yöntemleri (Belçika ve Hollanda) 
Belçika ve Hollanda’da kentin çeşitli yerlerinde toplama noktaları bulunmakta ve yetkili 
kuruluşlar bu noktalardaki atık pilleri belirli aralıklarla toplamaktadır. Fakat her noktada 
istenilen ölçüde atık pil toplanamaması, toplamakla yükümlü kurumlar açısından zaman 
ve para kaybına neden olmaktadır. Söz konusu sorunun çözümüne yönelik olarak Belçika 
ve Hollanda’nın atık pil toplama konusunda yetkilendirilmiş kuruluşları BEBAT ve STIBAT 
ile belediyeler işbirliği yapmış; toplama programının en verimli şekilde düzenlenebilmesi 
için yenilikçi uygulama projeleri geliştirmişlerdir. Bu çalışmalardan en öne çıkanı “tahmin 
modeli”dir (forecast model). Tahmin modeli, belediye arşivlerindeki verileri kullanarak, 
toplama noktalarında belli zaman aralıklarında biriken ortalama pil miktarını/kutunun 
dolma oranını tahmin etmeyi ve buna göre de en kısa rotada en çok pili toplamayı 
sağlayan bir rota planı çıkarılmasına dayanmaktadır. Model, son yıllarda teknolojinin 
yardımı ile geliştirilmiş, toplama rotası planlanırken kullanılan tahmini veriler, yerini atık 
pil kutusunun ne oranda dolduğunu, üzerine yerleştirilen bir telemetri sistemi (uzaktan 
ölçme) ile toplayıcılara bildiren ölçülebilir verilere bırakmıştır. Telemetrik sistemler Belçika 
ve Hollanda da toplam 1200 toplama noktasında kullanılmaktadır ve kentlerin geneline 
yaygınlaştırılması hedeflenmektedir (RECHARGE, 2015).

Şekil 20  │ Belçika ve Hollanda Atık Pil Toplama Projesi (RECHARGE, 2015)
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 Web Tabanlı Atık Yönetimi Hizmeti (Fransa) 
Marsilya Belediyesi web sitesine coğrafi bilgi sistemi tabanlı bir bölüm eklemiştir. “La gestion 
des déchets dans votre commune” yani “şehrinizdeki atık yönetimi” başlıklı bölüme giriş 
yapan kullanıcılar; şehirde oluşan atık türleri hakkında bilgilere ve devam eden atık yönetimi 
projeleri hakkında detaylara ulaşabilmektedir (bkz. Şekil 21). 

http://www.trionsnosdechets-mpm.fr/ adresli web sitesinde atık pillerin de dâhil olduğu 
kentsel atıkların harita üzerinde nerelerden, kimler tarafından ve hangi zamanlarda 
toplandığına dair güncel bilgiler mevcuttur (Zerowaste, 2014).  

Şekil 21  │ Marsilya Belediyesi Web Tabanlı “Şehrinizde Atık Yönetimi” Uygulaması (MPM, 2016)

 Pil Adam (Battery Man) Kampanyası (İsviçre)
İsviçre’nin atık pil konusundaki yetkilendirilmiş kuruluşu INOBAT tarafından, 2012-2015 
yılları arasında oldukça ilgi çekici ve eğlenceli bir farkındalık kampanyası yürütülmüştür. 
Kampanyanın merkezinde Pil Adam (Battery Adam) isimli bir maskot yer almaktadır. Pil 
Adam çoğunlukla İsviçre’nin düşük nüfuslu belediyelerini (10.000 altında) bir tur otobüsü 
aracılığıyla ziyaret etmektedir. Kampanyanın temel amacı, genel hane halkı ve özellikle 
de lise öğrencileri arasında farkındalığı arttırmaktır. Kampanya, Pil Adam’ın atık pil geri 
dönüşümünü teşvik etmeye çalıştığı komik videoların yer aldığı bir YouTube kanalı, yoğun 
takipçisi olan bir Facebook hesabı ve aktif bir websitesi (http://www.batteryman.ch/) ile 
desteklenmektedir (bkz. Şekil 22) (EPBA, 2013).
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3.2. Türkiye’den İyi Uygulama Örnekleri
Türkiye’deki belediyeler APA yönetimi konusunda bilinçlendirme ve farkındalık yaratma 
faaliyetlerine ağırlık vermektedirler. Hazırlanan görsel araçlar (broşür, poster, kamu spotu 
vs.) ve belediyelerle çeşitli paydaşların ortaklığında gerçekleştirilen eğitim etkinlikleri en 
öne çıkan faaliyetlerdendir.

Bu bölümde paylaşılan örnekler, ülke çapındaki belediyelerimizi temsilen, yapılan başarılı 
çalışmalardan kesitler sunmak adına; Manisa Büyükşehir, Kayseri Büyükşehir, Diyarbakır 
Büyükşehir, Soma, Sultangazi ve Ataşehir Belediyeleri çalışmalarından derlenmiştir.

Şekil 22  │ Belçika ve Hollanda Atık Pil Toplama Projesi (RECHARGE, 2015)
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 Manisa Büyükşehir Belediyesi 

Manisa Belediyesi, 2011 yılında, kent genelinde 6 noktaya atık pil toplama makinesi 
yerleştirmiştir. Makinelerin en önemli özelliği, atılan pillerin (her boyutta pile uygun) dolu 
olup olmadığını anlayabilmesidir. Makinenin pil haznesine yerleştirilen pil eğer hala doluysa, 
makine tarafından geri verilmekte; ömrünü tamamlamışsa, pili geri vermek yerine 1 adet 
sakız vererek pili atan kişiye teşekkür etmektedir (bkz. Şekil 23). Söz konusu uygulama özellikle 
projenin hedef kitlesi olan çocukların ilgisini çekerek atık pil konusundaki farkındalıklarını 
arttırmak adına eğitici ve öğretici bir araç olarak diğer belediyelere örnek olmaktadır. 
İmzalanan protokol gereği, toplanan atık piller TAP tarafından bertaraf edilmektedir (MB, 
2015).  

Şekil 23  │ Manisa Belediyesi, Atık Pil Toplama Makinesi (MB, 2015)

 Soma Belediyesi 

Soma Belediyesi, 2011 yılında, “Atık Pil Kampanyası” kapsamında, tüm Soma halkını çevre ve 
insan sağlığına duyarlı olmaya ve kampanyaya katılmaya teşvik ederek,  70 noktaya atık pil 
toplama kutuları yerleştirmiştir. Belediye, atık pil yönetimi konusunda eğitici ve bilinçlendirici 
faaliyetlerine ilçe sınırları içindeki okullar arasında organize ettiği atık pil toplama yarışması 
ile başlamıştır. Kampanya kapsamındaki faaliyetler iki ana başlıkta toplanarak kamuoyuyla 
paylaşılmıştır. İlk etapta, pil geri dönüşüm projesinin basına tanıtılması, ilçe sınırları içerisinde 
kalan okullara pil atık kutularının dağıtılması, pillerin sayımı ve en çok atık pil toplayan 
okula, öğretmene ve öğrenciye törenle hediye verilmesi amaçlanmıştır. İkinci etaptaki 
faaliyetler ise, toplama kutularının, liseler, cep telefonu alım-satımı yapan mağazalar ile 
insan nüfusunun yoğun olduğu çeşitli noktalara yerleştirilmesi ve toplanan pillerin çevreye 
zarar vermeden bertaraf edilmesi için, 2006 yılında imzalanan protokol gereği, TAP’a teslim 
edilmesi olarak belirtilmiştir. Kampanya sonunda, çevre bilincinin artması, çevre kirliliğini 
azaltmaya yönelik farkındalığın artması, atık pillerin kaynağında ayrı toplanması, atık pil 
yönetimi konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması amaçlanmıştır (bkz. Şekil 
24) (SB, 2015).
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Şekil 24  │ Soma Belediyesi, Atık Pil Kampanyası (SB, 2015)

 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 

2012 yılında başlatılan, çevre bilincini arttırmak ve atık pilin ayrı toplanması için halkın 
katılımını sağlamayı amaçlayan, “Atık Pil Toplama Kampanyası”, gördüğü ilgi nedeniyle, 
2015 yılında da devam etmektedir. Kampanya, 2014-2015 dönemi içinde, 12 okuldan 13.328 
öğrencinin katılımıyla başarıya ulaşmış ve toplamda 965,66 kilogram atık pil toplanmıştır. En 
çok atık pil toplayan okullar, Çevre Koruma Daire Başkanlığı tarafından çeşitli hediyelerle 
ödüllendirilmiş, kampanyaya katılan tüm okullara da çevre koruma yolunda attıkları önemli 
adımlar için teşekkür belgesi verilmiştir. 2015 yılı için hedef daha da yükseltmiş, katılımın tüm 
kent geneline yayılabilmesi için öncelikli yine okullar olmak üzere, kentin 32 noktasına atık 
pil toplama kutuları yerleştirilmiştir (DB, 2015).

 Sultangazi Belediyesi 

Sultangazi Belediyesi, çocukların hem çevre bilincini 
arttırmak hem de sağlıklı gelişimleri için spor aktivitelerini 
teşvik etmek için 2014 yılında bir kampanya başlatmıştır. 
Kampanya kapsamında 5 atık pil veya 10 plastik kapak 
getirenlerin, gerekli teknik ekipman verilerek buz pateni 
pistinden ücretsiz faydalanmaları sağlanmıştır (bkz. 
Şekil 25). 4 ay süren kampanya özellikle çocukların ve 
gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleşmiştir. Yaklaşık 
7 bin kişinin katıldığı kampanya sonunda 75 kilogram 
plastik kapak ve 150 kilogram atık pil geri dönüşüme 
kazandırılmıştır (SuB, 2015).

Şekil 25  │ Sultangazi Belediyesi, Atık Pil ve  
     Plastik Kapak Toplama Projesi 
     (SuB, 2015)



42 ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
BELEDİYE UYGULAMA REHBERİ

 Ataşehir Belediyesi 

Ataşehir Belediyesi’nin “Doğa’nın Pili Bitmesin” 
sloganıyla her yıl düzenlediği atık pil toplama yarışması, 
2015-2016 döneminde de büyük ilgi görmüştür. 
Yarışmanın katılımcıları, okullar ve alışveriş merkezlerine 
yerleştirilen atık pil toplama makinesine attıkları her pilin 
karşılığında 10 puan kazanmaktadırlar.  

2015 yılında, yarışma kapsamında özel bir teknoloji 
marketiyle işbirliği yapılmış ve hedeflenen puanlara 
ulaşan kişilere topladıkları puan özelinde hediyeler 
dağıtılmıştır. En yüksek hedef olan 2.000 pilin (20.000 
puan) toplanması karşılığında teknoloji marketinde 
geçerli olan 250 TL değerinde hediye çeki, 800 pil için 
100 TL hediye çeki, 300 pil için pil şarj cihazı ve 4 adet 
şarjlı pil, 200 pil için bir adet sinema bileti ve 100 pil için 
bir adet USB bellek verilmiştir. Yarışma süreci sonunda 
toplam 13,5 ton atık pil toplanmış ve Ataşehir Belediyesi 
bu başarısı ile İstanbul 1.si olmuştur. 2016 yılı için 
belirlenen puanlar ve ödüller Şekil 25’te görülen afişte 
detaylandırılmıştır (AB, 2015).

 

 Kayseri Büyükşehir Belediyesi 

2009 yılı içerisinde TAP ile Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan İlçe Belediyelerini de 
kapsayacak şekilde Atık Pillerin toplanmasına ve uygun şekilde bertaraf edilmesine ilişkin 
protokol imzalanmıştır.

Protokol kapsamında; 1 Mart – 30 Nisan 2010 tarihleri arasında Çevre Koruma ve Kontrol 
Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, İlçe Belediyeleri, TAP ve Milli Eğitim Müdürlüğü 
katılımlarıyla ilköğretim okullarında atık pil toplama kampanyası düzenlenmiştir.

Atık pil toplama kampanyasına Melikgazi, Kocasinan, Hacılar, Talas, İncesu ilçelerindeki 
ilköğretim okullarından toplam 117 okul katılmış olup, kampanya ile ilköğretim öğrencilerinin 
çevreye karşı duyarlılıklarının arttırılması hedeflenmiştir. Kampanya kapsamında 2 ay gibi 
kısa bir süre içerisinde 2.095,55 kg atık pil toplamıştır. Her yıl yapılması planlanan atık pil 
toplama kampanyasında öğrenci sayılarına göre en çok atık pil toplayan (öğrenci başına 
toplanan atık pil miktarı ) ilk üç okula çeşitli hediyeler verilerek ödüllendirilmiştir (KB, 2015).

Şekil 26  │ Ataşehir Belediyesi, Doğanın  
     Pili Bitmesin Projesi (AB, 2015) 
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EKLER 

Ek 1 - AB Atık Yönetimi Politikası ve Atık Hiyerarşisi
Avrupa Birliğinde atık yönetimi alanındaki temel düzenleme olan 2008/98/EC sayılı Atık 
Çerçeve Direktifi (EU, 2008), atık, geri dönüşüm ve geri kazanım dâhil olmak üzere atık 
yönetimine yönelik temel kavramları ve atıkların yönetimiyle ilgili genel kuralları ortaya koyan 
temel direktiftir. Farklı atık türlerine göre hazırlanmış olan birçok direktif bu temel düzenlemenin 
tamamlayıcısı niteliğindedir. Ayrıca, çevre kalitesinin korunması ve iyileştirilmesini, insan 
sağlığının korunmasını, doğal kaynakların dengeli kullanılmasını, iklim değişikliğiyle mücadele 
edilmesini ve çevre sorunlarının ele alınmasına yönelik uluslararası düzeyde tedbirlerin 
alınmasını hedeflemektedir. Atık Çerçeve Direktifine göre, 2020 yılına kadar evsel ve benzeri 
kaynaklardan oluşan kâğıt, plastik, cam ve metal atıklarında ağırlıkça %50, inşaat ve yıkıntı 
atıklarında ise %70 oranında yeniden kullanım ve geri dönüşüm hedefleri belirlenmiştir.

AB Çevre Politikasının temel prensipleri; kirleten öder (maliyeti kirleten üstlenir), sürdürülebilirlik 
(gelecek nesillere ilişkin sorumluluk), aşırı maliyet getirmeyen ve mevcut tekniklerin kullanımı, 
yeterli miktarda tesis sağlanması, yakınlık (atığın üretildiği yere yakın bölgede işlenmesi) ve 
atık hiyerarşisidir (bkz. Şekil 27). 

Atık Hiyerarşisi Piramidi üst basamaktan alt basamaklara doğru değerlendirilir. Yani ilk 
aşamada atığın oluşmasının önlenmesi ve azaltılması amaçlanır. Daha sonra atığın yeniden 

Şekil 27  │  Atık Hiyerarşisi (EU, 2008) 

Önleme

Yeniden 
Kullanım

Geri 
Dönüşüm

Geri 
Kazanım

Bertaraf

En az tercih edilen

En çok tercih edilen

kullanımı; eğer bu da mümkün olmuyorsa önce geri 
dönüşüm ve sonra enerji geri kazanımı amaçlanır. 
Bu uygulanan yöntemlerden sonra kalan atığa ya 
da bu yöntemlerin uygulanamadığı atığa yapılacak 
en son işlem bertaraftır (Düzenli Depolama, yakarak 
bertaraf gibi). 

AB’de son dönemde atık yönetimi konusu ve atık 
hiyerarşisinde piramidi yukarıya doğru tırmanmanın 
yöntemi olarak daha bütünleşik bir yaklaşım hâkim 
olmuştur. 2015 Aralık’ta yayımlanan Döngüsel 
Ekonomi Aksiyon Planı ile AB, atık yönetiminin tasarım 
sürecinden başlayıp, üretime ve tüketime kadar 
yaşam döngülerinde yapılacak bir dizi önlemle 
başarıya ulaşabileceğinin altını çizmiştir. Üretim öncesi 
ürün tasarımı, üretim süreci, tüketim şekilleri, atık 
yönetimi ve atıkların hammadde olarak kullanılması 
için işleyen bir piyasa oluşturulması alanlarında 
yapılacak bazı yenilemelerle geleneksel atık yönetimi 
konusu daha bütünleşik bir kavram halini almıştır. 
Temel olarak ürünlerin değerinin ekonomide daha 
uzun süre kalmasını amaçlayan bu sistemle, doğal 
kaynakların korunması ve istihdam sağlanması gibi 
olumlu bazı gelişmeler de hedeflenmektedir.
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Ek 2 - 1. Sınıf Atık Getirme Merkezleri
Bu bölümde, Atık Getirme Merkezi Tebliği ile yerel yönetimlerin kurmakla sorumlu olduğu 
1. Sınıf Atık Getirme Merkezleri’nin teknik özellikleri, içermesi gerekli atık grupları ve bu 
merkezlerin kademeli olarak kurulacağı iller listesi yer almaktadır. Tebliğin yürürlüğe girme 
tarihi 31.12.2014’tür ve bu tarihten itibaren 2, 3 ve 4 yıl içinde ülke genelinde bu merkezlerin 
kademeli olarak kurulması öngörülmektedir. Mevcut tesisler için ise uyum süresi 1 yıldır (ÇŞB, 
2014). 

Atık Grupları

Teknik Özellikler
 Yönetim binası, kantar, kontrollü giriş noktası

 En az 1000 m2 alan

 Tesis etrafı en az 1,5 m yüksekliğinde beton, briket veya 
tuğla benzeri kalıcı yapı malzemesi ile çevrili

 Atıkların bekletildiği üzeri kapalı alan

 Alanda kör toplama kanalı ile sonlanan kuşaklama kanalı

 Sorumlu bir çevre görevlisi.

 Yıkama sonrası oluşacak atık sular için toplama kanalı ve 
ızgara sistemi

 11. grupta yer alan atıklar için paslanmaz metal veya 
yüksek yoğunluklu plastik malzemeden yapılmış, kilitli 
kapaklı, keskin kenarları olmayan, atıkların içerisinden geri 
alınmasına imkân vermeyen ve üzerinde “Atık İlaç” ibaresi 
bulunan biriktirme ekipmanları bulunmalıdır.

1. Kâğıt ve kâğıt/karton ambalaj atıkları

2. Plastik ve plastik ambalaj atıkları

3. Metal ve metal ambalaj atıkları

4. Cam ve cam ambalaj atıkları

5. Ahşap ve ahşap ambalaj atıkları

6. Giysi, tekstil ve tekstil ambalaj atıkları

7. Kurşunlu piller

8. Pil ve akümülatörler 

9. Floresan lambalar

10. Elektrikli ve elektronik ekipmanlar

11. Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar

12. Sıvı ve katı yağlar

13. Hacimli atıklar ile ömrünü tamamlamış lastikler

14. Evlerden kaynaklı tehlikeli atıklar6

6 14. Grup 1. Sınıf AGM’ler için isteğe bağlıdır.
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I. Kademe
(Süre 2 yıl)

II. Kademe
(Süre 3 yıl)

III. Kademe
(Süre 4 yıl)

Adana Afyon Malatya Adıyaman Niğde

Ankara Amasya Manisa Ağrı Ordu

Antalya Artvin Mersin Aksaray Siirt

Aydın Bartın Nevşehir Ardahan Şanlıurfa

Bursa Bilecik Rize Batman Şırnak

Denizli Burdur Samsun Bayburt Tokat

Eskişehir Çorum Trabzon Bingöl Tunceli

İstanbul Düzce Zonguldak Bitlis Uşak

İzmir Elazığ Balıkesir Çankırı Van

Kayseri Erzincan Bolu Erzurum Diyarbakır

Kocaeli Gaziantep Çanakkale Giresun Osmaniye

Konya Hatay Edirne Gümüşhane Sinop

Muğla Karabük Isparta Hakkari Yozgat

Sakarya Karaman Kırklareli Iğdır Mardin

Tekirdağ Kastamonu Sivas Kars Muş

Kırıkkale Yalova Kilis

Kırşehir Kütahya

Tablo 5   │ Atık Getirme Merkezi Tebliği Yayımı Tarihi İtibariyle (31.12.2014) Kademeli Olarak Atık  
   Getirme Merkezi Kuracak İller Listesi



54 ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
BELEDİYE UYGULAMA REHBERİ

Ek 3 - Toplama Hedefleri
Mevcut Yönetmeliğe göre; 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/toplatmak, bertaraf etmek ve bu işlemleri 
Bakanlığa belgelemekle yükümlüdür. İşletmeler 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 ekinde verilen aşağıdaki yöntemle hesaplanacaktır.
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
Genel Kota Oranı : (T1 x K1 + T2 x K2) x 100 / (T1 + T2)

KARIŞIK TOPLANAN PİLLER İÇİN ÖRNEK KOTA ORANI HESAPLAMA
 Piyasaya sürülen; I. Grup Pil Miktarı: 60 ton/yıl ve II. Grup Pil Miktarı: 20 ton/yıl olsun.

 I. Grup Pillerin Kota Oranı: %40 ve II. Grup Pillerin Kota Oranı: %80 olsun.

 Genel kota oranı: (60 x 0,40 + 20 x 0,80) x 100 / (60 + 20) = 50 

Sonuç: Karışık olarak piyasaya sürülen bu miktarlar için genel kota oranı %50 olarak 
hesaplanmıştır. 

Taslak Yönetmelik değişikliğine göre ÇŞB, atık pillerin çevreyle uyumlu yönetiminin 
sağlanması ve ekolojik dengenin bozulmasını önlemek için, atık pillerin toplanmasını 
ve bertarafını sağlamak amacıyla pil üreticilerine bu yönetmelik ile belirlenen toplama 
hedeflerinin tutturulmasını zorunlu kılar.

Pil üretici ve ithalatçıları tarafından piyasaya sürülen piller için;  

a) 2020 itibariyle %15

b) 2025 itibariyle %25 

minimum toplama hedeflerine erişilmelidir.
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