
Atık Piller Hakkında Herşey
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Pil? 

• Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürerek
bünyesinde depolayan cihazlara PİL denir.

• Bu dönüşüm tek yönlü(tek kullanımlık) veya halk
arasında kullanılan tabirle şarjsız bir sistemdir.
Dönüşüm her iki yönde olabiliyorsa, yani elektrik
enerjisi tekrar kimyasal enerjiye çevrilebiliyorsa ve
bu suretle uzun sürelerle enerji kullanımı
sağlanabiliyorsa pil sekonder yapıda veya diğer bir
tabirle şarj edilebilir özelliklere sahip bir sistemdir.
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Kim icat etti?

• 1780’de, LUİGİ GALVANİ pirinç bir kancaya yapıştırılmış bir

kurbağayı kesip incelemekteydi. Kurbağanın bacağına demir neşterle

dokununca bacak seğirdi. Galvani bu kasılmayı yaratan enerjinin

ayağın kendisinden kaynaklandığına inandı ve bunu ‘hayvan elektiriği’

olarak nitelendirdi. Ancak yakın arkadaşı bilim adamı ALESSANDRO

VOLTA, bu fenomene nemli bir aracı tarafından birleştirilmiş iki aynı

metalin sebep olduğunu savundu.Hipotezini deneylerle doğruladı ve

sonuçları 1791’de yayımladı.Volta 1800’de ’Voltaik Pil’ olarak bilinen ilk

gerçek bataryayı icat etti.

4



Tempio Voltiano
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Akümülatör?

Birbirlerinden separatörlerle

ayrılan, peş peşe dizilmiş pozitif

ve negatif plakaların elektrolit

ile reaksiyona girerek elektrik

enerjisinin oluşturulduğu ve

depolandığı sistemdir.
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Batarya?

Bazı cihazların ihtiyaç 

duydukları işletim gerilimini 

veya akım değerini sağlamak 

üzere birden fazla pilin seri veya 

paralel bağlanmasıyla 

oluşturulmuş pil sistemlerine 

batarya denir. 
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Pil  Sistemleri

• Taşınabilir Pil 
ve Bataryalar 

• Otomotiv 
Akümülatörler

• Endüstriyel 
Batarya ve 

Aküler
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Pil&Akümülatör Çeşitleri 
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Şarj Edilemez Piller 

• Çinko Karbon: Bu tür pillerde eksi kutbu teşkil eden dış gövde
çinkodan yapılmıştır. Artı kutup ise, karbon esaslı gözenekli kömür
çubuk ve mangandioksitten oluşmuştur. Çinko karbon pillerin ucuz,
üretim teknolojilerinin nispeten kolay olması ve çevreye daha dost
olmaları kullanım alanını genişletmektedir.

• Kendiliğinden deşarj oranları düşüktür ve bu nedenle zayıf akım
üreten uygulamalarda tercih edilirler. -10 º C sıcaklığın altında ve
+45ºC sıcaklığın üzerinde çalışma verimleri düşer. Uygun
koşullarda 5 yıla kadar depolanabilirler.
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Şarj Edilemez Piller 

• Alkali Mangan : Çinko ve mangandioksit artı ve eksi uçları teşkil
eder. Alkali pillerin nominal ve ortalama gerilimleri çinko karbon
piller ile aynıdır. Ancak enerji yoğunluklarının yüksek olması
nedeniyle daha uzun süreli daha yüksek enerji sağlarlar. Prizmatik,
yassı ve silindirik biçimleri vardır. Alkali piller çinko pillere nazaran
düşük sıcaklıklarda daha dayanıklıdırlar

• Teknolojik gelişmeler sayesinde cıva miktarı son derece azaltılmış
(veya hiç cıva içermeyen türleri üretilmiştir) alkali pillerin oda
sıcaklığında 10 yıla kadar depolanabilme özellikleri çok önemlidir.
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Şarj Edilemez Piller 

• Çinko Gümüş Oksit : Nominal gerilimleri 1,55 volt ve ortalama
deşarj gerilimleri 1,2 volttur. Yalnız düğme pil biçiminde üretilirler.
-10ºC ile +60 º C sıcaklık aralığında görev yapabilirler.

• Lityum Piller: En büyük avantajı 3,0 voltu aşan yüksek bir
gerilime sahip olmalarıdır. Enerji yoğunlukları çok yüksektir. -50ºC
ile +100ºC sıcaklık aralığında görev yapabilirler. Bu nedenle uzay
araştırmaları ve askeri amaçlı uygulamalarda tercih edilirler. 10 yıla
varan sürelerle depolanabilirler ve yıllık şarj kayıpları %3’den daha
azdır. İç dirençleri oldukça yüksektir. Lityum maddesinin 180 º C
gibi düşük sıcaklıkta erimesi nedeniyle, ısı altında yanma, alevlenme
ve hatta patlama riskleri yüksektir.
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Şarj Edilemez Piller 

• Çinko Hava: Zayıf akım gerektiren uygulamalarda ve özellikle kol
saatlerinde tercih edilen çinko – cıva oksit piller, cıvanın zehirli
özelliğinden dolayı 2000 yılından itibaren tüm dünyada üretimden
kaldırılmıştır.

• Saat Pilleri: Kol saatlerinde kullanılacak piller için aranan önemli
özellikler; pilin boyutları (özellikle hacmi), kullanım sırasında deşarj
geriliminin değişmemesi, uzun bir depolama ömrü, tam
sızdırmazlık ve rutubet/sıcaklık değişikliklerinden dolayı pil
özelliklerinin farklılık göstermemesidir.

Bu nedenlerle kendinden şarj kaybı yüksek olan, pahalı sekonder tip
pillerin saatlerde ve özellikle kol saatlerinde kullanılması pratik
gözükmemektedir. Dolayısıyla özellikle kol saatlerinde kalınlıkları 2
mm’yi geçmeyen primer türdeki düğme pillerin kullanımı daha
doğrudur.
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Şarj Edilebilir Piller 

• Nikel Kadmiyum: Ni-Cd pilin dış kabı çeliktir.

Ni-Cd pillerin en büyük avantajı; enerji yoğunluklarının düşük
ve başlangıç maliyetlerinin yüksek olmasına rağmen, yüzlerce kez
şarj edilebildiklerinden uzun vadede çok ekonomik olmalarıdır.
Uzun ömürlü ve özellikle güvenilir olmaları nedeniyle askeri amaçlı
kullanımlarda her zaman tercih edilirler.

Ni-Cd pillerin dezavantajı ise, zehirli kadmiyum maddesini
içermeleridir. Bu nedenle 1990 yılından itibaren kadmiyum
maddesi yerine hidrojenin bir alaşımı kullanılarak nikel
metalhidrit piller geliştirilmiştir.
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Şarj Edilebilir Piller 

• Nikel Metalhidrit : Ni-Cd pillere nazaran daha yüksek enerji
yoğunluklarına ulaşarak performans verimlerini 2-3 kat arttırmaları
ve daha çevre dostu olmaları kullanım alanlarını genişletmiştir.

En büyük dezavantajları diğer pillere nazaran daha pahalı olmaları
ve düşük sıcaklıklarda verimlerinin azalmasıdır. Aynı durum aşırı
şarj ve deşarj akımlarının uygulanmasında da görülür.
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Şarj Edilebilir Piller 

• Lityum İyon : Lityum metali en hafif metal olma özelliğine karşın,
çok yüksek bir elektrokimyasal potansiyeline sahip olmasından
dolayı tek başına sekonder pil sistemlerinde kullanılamaz. Sekonder
pillerde lityum metali yerine lityumun iyon durumunda yer aldığı
kimyasallar kullanılmaktadır.

• Ni-Cd ve Ni-Mh pillere nazaran daha çevreci olan Liİ pillerin üretim
maliyetleri daha yüksektir. Liİ pillerde, gerilim ve sıcaklık artışları,
ısı sensörleri ve devre kesicileri şeklindeki harici koruma
düzenekleri vasıtasıyla sürekli kontrol altında tutulur. Bu da pilin
maliyetini arttıran en önemli faktörlerden biridir.
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Şarj Edilebilir Piller 

• Lityum Polimer : Bu tür pillerde sıvı veya jel halinde elektrolitin
kullanılmaması alevlenme ve yanma riskini ortadan kaldırdığından,
sistem çok daha güvenlidir. LiP pillerin ince olması, hafifliği,
elektrolit sızıntının olmaması ve aşırı şarja karşı sağlanan
mukavemeti bu pillerin avantajlarıdır.

LiP pillerin en önemli dezavantajı ise zayıf iletkenliğe sahip
olmasıdır. İletkenlik ancak 60ºC Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre
Yönetimi Genel Müdürlüğü 19 sıcaklıkta olmaktadır. Ancak
taşınabilir cihazların bu sıcaklıklarda kullanılması imkânsızdır.
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Şarj Edilebilir Piller 

• Lityum İyon Polimer : Lityum polimer ve Lityum İyon pillerin
birleştirilerek ve katı haldeki elektrolit maddesine bir miktar jel
elektrolit ilave edilerek iletkenliği arttırılan ikiz sistemlerdir.

Liİ pillere nazaran çok daha düşük yoğunluğa sahip olması ve
çevrim ömrünün kısalığı önemli dezavantajlarıdır. Maliyetleri
yüksektir. Metal bir dış kapları bulunması nedeniyle harici
basınçlara, darbeye ve kıvrılmalara da çok hassastırlar.

• Şarjedilebilir Alkali Mangan (RAM): Kontrollü bir şarj
işleminin yapıldığı pahalı şarj cihazları gereksinimi ve yüksek
kapasitelerde verim düşüklüğü nedeniyle ülkemizde bu tür pillerin
yaygın kullanım alanı yoktur.
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Malzeme Sınıflarına Göre Akümülatörler

• Sodyum-Sülfür: Kurşun-asit reaksiyonu kadar yetkin olup özgül
enerjisi (çalışma süresi/Ağırlık) daha fazladır. Japonlar tarafından
30 yıl kadar önce geliştirilmiş olup ticari uygulaması
yapılamamıştır.

• Nikel-Çinko: Enerji yoğunluğu, çalışma sıcaklık aralığı ve uzun
süre stoklandıktan sonra bile performansı iyidir. Fiyatının
yüksekliği ve ömür süresinin kısalığı nedeniyle pazarda yer
alamamıştır.
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Malzeme Sınıflarına Göre Akümülatörler

• Alüminyum-Hava: Mekanik olarak şarj edilebilir. Bir şarj ile elde
ettiği kapasite, kurşun asit akümülatörün 15-20 şarj toplamına eşit
kapasitededir. Geri dönüşüm maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle
ticari olarak başarı kazanamamıştır

• Lityum-İyon: Yüksek Özgül enerjiye sahiptir. Küçük boylarda
lityum-iyon aküler taşınabilir cihazlarda (cep telefonu, dizüstü
bilgisayar vb)geniş bir uygulama alanı bulmuştur. Kurşundan çok
daha pahalıdır. Küçük akülerde bu maliyet farkı göze
batmamaktadır, ancak otomotiv akümülatörü büyüklüklerinde
önemli maliyet farkları oluşmaktadır. Bunun yanı sıra henüz verimli
geri dönüşüm teknolojileri geliştirilememiştir.
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Malzeme Sınıflarına Göre Akümülatörler

• Nikel-Metal Hidrid: Sorunsuz ve hafif bir akümülatördür. Hibrid
araçlarda denenmektedir. 150,000 kilometre ömür beklentisi
belirtilmesine rağmen henüz bu boyutlarda denemeleri
tamamlanmamıştır. Akümülatörde kullanılan metal maliyetlerinin
kurşunun 25 katı olması, nikelin kanserojen olarak tanımlanması,
yeterli miktar ve yetkinlikte geri dönüşüm tesisi bulunmaması ticari
başarısını engellemektedir.

• Nikel-Kadmiyum: Sorunsuz ve kötü kullanmaya dayanımlıdır.
Ayrıca geniş çalışma sıcaklık aralığına ve uzun süre stoklandıktan
sonra bile iyi Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel
Müdürlüğü 24 bir performansa sahiptir. Kurşun-asit
akümülatörlerden 3-5 kez daha pahalıdır. Kadmiyumun çevresel
etkileri nedeniyle üretimlerine kısıtlamalar getirilmektedir.
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Malzeme Sınıflarına Göre Akümülatörler

• Kurşun-Asit: Teknoloji, yaklaşık 150 yıldan beri kullanılmakta ve
geliştirilmektedir. Çok geniş bir boyut ve kapasite aralığında, çok
farklı teknolojilerle üretim yapılmaktadır.

Toplama, taşıma ve geri dönüşüm organizasyonları dünya çapında
başarılı olarak faaliyet göstermektedir.

Temel malzemelerinden kurşun ağır bir metal olup zehir etkisi
yapabilmektedir. Sülfürik asitte kontrolsüz ve işlem görmeden
doğaya verildiğinde yaşamı olumsuz şekilde etkilemektedir.
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Taşınabilir Pil Türleri

Taşınabilir pilleri 3 ana gruba ayırabilmek mümkündür :
a- Şarj Edilmeyen Piller :

1) Çinko – karbon (cep fenerleri, radyolar, vs)
2) Alkali – mangan (radyolar, oyuncaklar, kameralar, vs)
3) Lityum (uzaktan kumandalar, hesap makineleri, hafıza devreleri, vs)

b- Şarj Edilebilen Piller :
1) Nikel – kadmiyum ( kablosuz motorlu el aletleri, acil aydınlatma sistemleri, 
alarm cihazları, vs)
2) Nikel – metal hidrid( telsiz telefonlar, dijital kameralar, vs)
3) Lityum – iyon (cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, dijital kameralar, vs)
4) Lityum – polimer (cep telefonları, akıllı kartlar, vs)

c- Düğme Piller :

1) Gümüş – oksit (kol saatleri, hesap makineleri, kameralar, vs)
2) Çinko – hava (işitme cihazları, vs)
3) Lityum (fotoğraf makineleri, kol saatleri, hafıza koruma devreleri, taşınabilir 
bilgisayarlar, vs)
4) Alkali – mangan (kol saatleri, işitme cihazları, minyatür el fenerleri,vs)
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Pil Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

• Türkiye’de pil üretimi yapılmamaktadır. Piyasaya
sürülen pillerin tamamının ithal olduğu
düşünüldüğünde, menşei belli olmayan pillerin satın
alınmaması gerekmekte, dünyaca tanınmış pil
markalarının kullanımına özen gösterilmelidir.

• Farklı gerilim ve tiplerdeki piller ve şarjlı/şarjsız
piller aynı cihaz içinde kullanılmamalıdır. Ayrıca
bozulan pil iyi konumda olan diğer pilleri de
bozacaktır. Cihazlardaki piller değiştirilirken,
tamamının yenileriyle değiştirilmesine dikkat
edilmelidir.
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Pil Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

• Piller hiçbir şekilde ısıtılmamalı ve ateşe
atılmamalıdır. Piller devamlı güneş ışığı alan
yerlerde tutulmamalı, soba veya radyatör gibi ısı
kaynaklarından uzakta muhafaza edilmeli ve
özellikle yazın arabaların torpido gözlerinde
bırakılmamalıdır.

• Pillerin artı ve eksi uçları birbirlerine iletken bir
madde ile birleştirildiğinde kısa devre oluşur ve
açığa çıkan yüksek seviyedeki akım nedeniyle pilde
elektrolit sızması, gaz çıkışı, yanma ve hatta patlama
meydana gelebilir.
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Pil Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

• Piller ve bataryalar sökülmemeli, içleri
açılmamalı, delinmemeli ve ezilmemelidir. Aksi
takdirde pilin elektrolitinin dışarıya sızması ve
ciltle hatta gözle teması söz konusu olabilir. Bu
gibi durumlarda yapılacak ilk şey temas
noktalarının bol suyla yıkanmasıdır.

• Düğme pillerin çocuklar tarafından kolayca
yutulabilme riskine karşı, piller ortalıkta
bırakılmamalıdır.
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Pil Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

• Piller ve bataryalar sökülmemeli, içleri
açılmamalı, delinmemeli ve ezilmemelidir. Aksi
takdirde pilin elektrolitinin dışarıya sızması ve
ciltle hatta gözle teması söz konusu olabilir. Bu
gibi durumlarda yapılacak ilk şey temas
noktalarının bol suyla yıkanmasıdır.

• Sekonder piller kendilerine mahsus cihazlarda
15- 25ºC sıcaklık aralığında ve belirlenen şarj
sürelerine uyularak şarj edilmelidir.

27



Pil Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

• Lityum İyon piller çok yüksek enerji
kapasitelerine sahip olduklarından, bu pillerin
kullanımında çok dikkatli olunmalı ve üretici
tarafından belirlenen şarj koşullarına
uyulmalıdır.

• Uzun süre kullanılmayan cihazlardaki piller
çıkartılmalı, kutupları kuru bir bezle silinmeli ve
artı kutup bir bantla kapatılarak, naylon bir
torbada muhafaza edilmelidir. Ayrıca yeni satın
alınmış piller kullanılıncaya kadar orijinal
ambalajından çıkartılmamalıdır.
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Pil Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

• Piller su, deniz suyu veya diğer oksitleyici
maddelerle temas ettirilmemelidir. Bu tür
maddeler başlık ve diğer metalik kısımlarda
paslanmaya yol açacaktır.

• Piller yüksek sıcaklık yaratacağından direk
lehimleme işlemlerine tabi tutulmamalıdır.
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Kurşun, Kadmiyum ve Cıvanın kimyasal karakteristikleri

Pil ve Akümülatörlerde Bulunan Toksik Metallerin İnsan Sağlığına 
Etkileri
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Civa(Hg) 

• Piller çöpe atıldığı zaman katı atık depolama sahasında zamanla
bozunarak bazı tehlikeli ve zararlı maddeler serbest hale geçebilir.
Bunlardan en tehlikelisi cıvadır. Cıva doğada bozunmaz. Cıva ve cıva
bileşikleri halk ve çevre sağlığı bakımından çok tehlikeli ve toksiktir.
Akan pildeki cıva hızla deri veya solunum yolu ile vücuda girebilir.
Bu maddenin eser miktarda bulunması dahi ciddi tehlike oluşturur.
İçme suyu veya gıda zinciri yolu ile insan vücuduna giren cıva;

• Merkezi sinir sisteminin tahribine ve kansere,

• Böbrek, karaciğer, beyin dokularının tahribine,

• Sakat doğumlara neden olmaktadır.
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Kadmiyum (Cd)

• Ağır metaller içerisindeki tehlikeli ve toksik maddelerden biri de
kadmiyumdur. Kadmiyumlu piller çöpe atıldığı zaman depo
sahasında Kadmiyum ve bileşikleri serbest hale geçerek suya karışır.
Kadmiyumlu sızıntı suyu, içme suyunu ve toprağı kirleterek gıda
zinciri ve içme suyu yolu ile insan vücuduna girer.

Kadmiyum; 

• Akciğer hastalıklarına, 

• Prostat kanserine, 

• Kansızlığa, doku tahribine, 

• Böbrek üstü bezlerin tahribine neden olur. 
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Kadmiyum (Cd)

• Kadmiyumun vücuttaki yarılanma ömrü 10-25 yıl
arasında değişir. Dolayısıyla havada, gıdada ve içme
suyunda kadmiyum biriktikçe vücuttaki birikmesi
giderek atar.

• Vücut kadmiyumu kalsiyum gibi algılar ve kadmiyum
vücutta birikmeye başlar. Vücutta kalsiyum
eksilmesinden dolayı kemikler yavaş yavaş zayıflamaya
başlar. Ayakta durmak hatta öksürmek bile kemiklerin
kırılmasına hatta iskeletin ufalanarak neticede hastanın
ölmesine neden olur.
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Nikel (Ni)

• Nikel ve bileşikleri ağız yoluyla alındığında zehir etkisi
yaratmaktadır. En fazla akciğer ve beyinde yüksek
konsantrasyonlar tespit edilmiştir. Deriyi tahriş
etmesinin yanısıra kalp damar sistemine çok zararlı ve
kanserojen bir metaldir. Nikel içerikli atıkların
kontrolsüz atılması durumunda toprağa bulaşmak
suretiyle bitkilere zehir etkisi yapmaktadır.
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Kurşun (Pb)

• Kurşun vücuda solunum, içme suyu ve gıda zinciri yolu
ile girer. Vücuda alındığında organlar kurşunu kalsiyum
gibi algılar ve vücutta birikmeye başlar. İşitme
bozukluğuna, sinir iletim sisteminde bozukluğa ve
hemoglobin bileşiminde düşmeye, kansızlığa, mide
ağrısına, böbrek ve beyin iltihaplanmasına, kısırlığa,
kansere ve toksik etkisinden dolayı ölüme neden
olmaktadır.
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Elektrolit (Asit, Baz vb.): 

• Ağır metallerin yanında akümülatörlerin içeriğinde
bulunan elektrolit görevi yapan sıvılar örneğin Çevre ve
Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 49
sülfürik asidin ticari değeri olmamasından dolayı
kontrolsüz bir şekilde çevreye bırakılması toprak, hava
ve su kirliliğine sebep olmaktadır. Bahsedilen zararlı
etkilerinden dolayı kullanılmış pil ve akümülatörlerde
tehlike oluşturmaması için ayrı toplanması, taşınması ve
geri kazanılması gerekmektedir.
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Elektrolit (Asit, Baz vb.): 

• Sülfürik asit, fiziksel temas ile veya buhar buğusunun
teneffüs edilmesi halinde vücuda zarar verebilen korozif
bir maddedir. Sülfürik asit cilde temas ettiğinde cildi
yakar. Tekrarlı veya uzun süredir devam eden buhar ve
buğuya karşı korunmasızlık, ciddi akciğer ve bronş
hasarlarına sebep olabilecek üst solunum yolu
iltihaplarına sebep olur.

• Tüketilmiş yani atık niteliğine kavuşmuş akülerdeki
elektrolit, yeni akünün elektrolitinde bulunan kurşun
miktarının 70 katı kadar kurşun içerir. Bu nedenle, atık
akülerden asit ortaya çıkması sağlık ve çevre için daha
büyük bir tehlike oluşturur.
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Pil ve Akümülatörlerde Bulunan Toksik Metallerin Çevreye Etkileri

• 1990 yılı öncesinde, Çinko-Karbon ve Alkalimangan tipi
silindirik ve düğme pillerin bünyesinde %2 oranına kadar
performans arttırıcı cıva maddesi ilave edilmekteydi. Bu
maddenin zehirli oluşu ve insan sağlığına yönelik zararları göz
önünde tutularak, civanın pillerde kullanımı 1991 yılından
itibaren kademeli olarak azaltılmaya başlanılmış ve bugün
bahis konusu miktar %0,0005 ‘e kadar düşürülmüştür. Diğer
taraftan, bünyesinde sıfır cıva içeren pillerin de üretimine
başlanılmıştır. Cıva maddesiyle ilgili tek istisna düğme pillerin
bünyesinde hala %2 ye kadar müsaade edilmesidir (ortalama
değer % 1’ dir.). Diğer pil türleri ve akümülatörler cıva
içermezler.
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Pil ve Akümülatörlerde Bulunan Toksik Metallerin Çevreye Etkileri

• Pillerdeki kadmiyum oranı kullanılan teknolojiye göre
%15-25 dolaylarında değişir. Ni-Cd pillerinde kadmiyum
maddesi miktarının teknik olarak düşürülmesi mümkün
olmadığından bu piller yerine Ni-Mh pil türü
geliştirilmiş ve Ni-Cd pillerinin kullanım yerleri şimdilik
kablosuz güç aletleri, tıbbı cihazlar, acil
aydınlatma/alarm sistemleri, uzay araçları ve askeri
amaçlı cihazlarla sınırlandırılmıştır.
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Avrupada ve Dünyada Pil Kullanım Ve Toplanan Atık Pil Miktarı 

Pil ve akümülatörlerin dünyadaki toplam satışlarının 2007

yılı itibarıyla 55 milyar US Dolar olduğu hesaplanmıştır.

Bahis konusu satışların, yıllık bazda % 5 – 6 oranında

artacağı tahmin edilmektedir.

Ülkemizde kişi başına düşen pil miktarı, ithalat miktarı

9.800 ton kabul edilirse 140 gr, yani 6 adettir.

Dünyada kişi başına pil tüketimi ise, Japonya ve 
Amerika’da yıllık bazda 50– 60 adet, Avrupa

Ülkelerinde (AB üye ülkelerinde) 30 – 35 adet ve 
Türkiye’de 5-6 adettir.

40



Pil ve Akümülatörlerde Bulunan Toksik Metallerin Çevreye Etkileri

• Atık pil ve akümülatörlerin kontrolü ile ilgili
yönetmeliklerde, pillerin çöpe atılmasını önlemek
bakımından, pil ve akümülatörlerin üzerinde (veya
ambalajında) üstünde çarpı işareti bulunan bir çöp
bidonu bulunması zorunlu kılınmıştır. Pil veya
akümülatörler bünyesinde bulunan cıva, kadmiyum veya
kurşun maddesi miktarının belirtilen oranların üstünde
olması durumunda da, çöp bidonunun altına bu
maddelerin kimyasal sembollerinin yazılması
gerekmektedir. Taşınabilir pil ve bataryalar
bünyelerinde herhangi bir radyoaktif madde
içermezler.
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Atık Pil ve Atık Aküler Ne Olacak?

• Cihazlar içerisinde bulunan pil ve bataryaların hizmet
ömrü esnasında veya herhangi bir cihaza takılmadan
muhafaza edilmeleri sırasında insan sağlığına hiçbir
şekilde negatif etkisi bulunmamaktadır.

• Hizmet ömrünü tamamlamış veya herhangi bir şekilde
hasar görerek kullanımı mümkün olmayan pillere ise
atık piller denir.
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Atık Pil ve Atık Aküler Ne Olacak?

• Atık pil, batarya ve aküler kullanım ömrünü
tamamladıktan sonra, tüketiciden geri alınmalı, türlerine
göre ayrıştırılmalı, çeşitli fiziki ve kimyasal işlemlerle
bünyelerindeki bazı değerli maddelerin geri alınmaları
sağlanmalı veya bertaraf edilmelidir.

• Toplama

• Taşıma

• Atık Piller için Ayrıştırma

• Yeniden Değerlendirme, Geri Kazanım, Bertaraf
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Atık Pil ve Atık Aküler Ne Olacak?

Toplama
Toplama işlemlerine tüketicinin eğitilmesi ve toplamaya
katılacak kurum ve kuruluşların yükümlülüklerinin iyi
belirlenmesi ile başlanması gerekir. Diğer taraftan,
tüketiciye ulaşılması aşamasında etkili olabilecek basın
ve yayın organlarının etkin olarak kullanılması
toplamaya katkı sağlayacaktır.

Taşıma
Atık pil ve akülerin toplandıktan sonra ayrıştırma veya
geçici depolama tesislerine, buradan da geri kazanım
tesislerine naklinin sızdırmazlık koşulları sağlanmış,
uygun araçlarla yapılması gerekmektedir.
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Atık Pil ve Atık Aküler Ne Olacak?

Atık Piller için Ayrıştırma

• Atık pillerin çöplerden ayrı toplanması yeterli değildir.
Çöpten ayrı toplanan atık pillerin türlerine göre
sınıflandırılması şarttır.

• Düzgün ayrıştırılmış atık pillerin geri kazanımı verimi de
artmaktadır.

• Diğer bir husus, çok uzun sürelerle depolarda beklemiş,
akmış, sızmış ve çamur haline gelmiş atık pillerin geri
kazanım değeri pek fazla olmamaktadır. Normal
şartlarda pillerin atık haline geldikten sonra azami bir yıl
içinde geri kazanımının sağlanması gerekmektedir.
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Atık Pil ve Atık Aküler Ne Olacak?

Yeniden Değerlendirme, Geri Kazanım, Bertaraf

• Avrupa’da atık pillerin toplanmasına öncülük eden ve
toplama işlemlerine ilk başlayan ülke 1992 yılında
Avusturya olmuştur. Bu ülkeyi İsveç, Almanya, Fransa,
Hollanda ve Belçika takip etmişlerdir.2007 yılında en
yüksek atık pil toplama oranının 14.000 tonla Almanya
ve 10.400 tonla Fransa olduğu izlenmiştir.

• Avrupa Birliği ülkelerinde atık pillerin toplanması,
nakliyesi ve depolanması işlemleri bu maksatla
kurulmuş şirket, dernek, vakıf veya benzeri kuruluşlarca
yürütülmektedir.
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Atık Pil ve Atık Aküler Ne Olacak?

Atık Pillerin Ayrı Depolanması

• Atık Pillerin Ayrı Depolanması.

• Depo tabanın ve duvarlarının kalınlığının, depo
kapasitesi dikkate alınarak ve depo yükünün yaratacağı
iç gerilimin depo elemanlarını taşıyacak şeklide
yapılacak statik hesaplamalar sonucunda belirlenmesi
gerekmektedir.

• Betonarme yapıda sızdırmazlık koşullarının iyi
belirlenmesi ve buna göre her taban ve yan duvarların
membran malzeme ile kaplama yapılması
gerekmektedir.
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Atık Pil ve Atık Aküler Ne Olacak?

Atık Pillerin Ayrı Depolanması

• Sıhhi bir depolama yapılabilmesi için depoya atılan
pillerin yağmur veya çöp suları ile temas etmemesi için
gerekli tedbirlerin alınması zorunludur.

• Atık pillerin yer altı sularına teması durumunda alınacak
önlemlerin kararlaştırılması gerekmektedir.

• Depoda birikebilecek suyun tahliye edilmesi amacıyla
depo içinde bir drenaj sistemi ve Depo gazı tahliyesi için
gaz çıkış bacalarının oluşturulması gerekmektedir.
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Bunları Biliyor muydunuz?

• Yıllık yaklaşık 10.000 ton pilin ve 70.000 ton akünün Türkiye 
piyasasına sunulduğunu,

• Piyasaya sürülen pillerin yaklaşık %80’inin alkalin ve çinko 
piller olduğunu, 

• Şarj edilebilir pil kullanımının Türkiye’de çok düşük 
olduğunu, 

• Şarj edilebilir pillerin daha ekonomik, daha çevreci olduğunu, 
- Ni-Mh pillerin Ni-Cd pillere nazaran daha çevreci olduğunu, 

• “Rechargeable” ifadesinin şarj edilebilir anlamına geldiğini, -
Şarj edilemeyen piller üzerinde “Nonrechargeable” yazdığını, 

• Şarj edilemeyen pillerin şarj edilmek istendiğinde şiştiğini, 
alev aldığını ve hatta patladığını, - Hızlı şarj edilen pillerin 
ömrünün azaldığını, 
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Bunları Biliyor muydunuz?

• Aşırı sıcağın pillerin ömrünü kısalttığını, - Pillerin içinde
bulunan cıva ve kadmiyum elementlerinin, insan
vücudunda uzun sürelerle birikimleri sonucunda
kansere, nörolojik bozukluklara, akciğer hastalıklarına,
beyin iltihaplanmasına ve kısırlığa yol açtığını,

• Atık pillerin evsel ve diğer atıklardan ayrı toplanması
gerektiğini,

• Atık pillerin özel atık pil toplama kaplarına atılması
gerektiğini,

• Atık pil toplama kutularını marketlerde, alışveriş
merkezlerinde, mahalle muhtarlıklarında, okullarda ve
daha bir çok yerde ulaşabileceğinizi
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Sosyal Sorumluluk Projeleri
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TAP’ın SPOR A.Ş. tarafından İstanbul sınırlarında işletilmekte olan spor tesislerindeki 

atık pilleri bedelsiz olarak “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü 

Yönetmeliği” ne uygun şekilde toplaması, taşıması ve usulüne uygun olarak bertaraf 

etmesi ile SPOR A.Ş.’nin tesislerinde pil toplanmasına katkı sağlamasıdır. 
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SPOR A.Ş.

• SPOR A.Ş. atık pillerin toplanması ile ilgili her tesiste bir 
sorumlu tespit ederek TAP’a bildirecektir.

• SPOR A.Ş. çalışanlarının atık piller konusunda 
bilinçlendirilmesi için protokol imza tarihini takip eden ay 
içinde e-mail yolu ile tüm çalışanlarına duyuru yapacaktır.

• SPOR A.Ş. toplanacak atık pillerin miktarını belirtilerek 
taşınması için TAP’a bilgi verecektir.

• SPOR A.Ş.  ‘ye ait alanlara konulacak atık pil toplama kutusu 
noktalarının belirlenmesi ve TAP tarafından verilecek atık pil 
toplama kutuları ile bilinçlendirme malzemelerinin 
yerleştirilmesi, amaç dışı kullanımının engellenmesinden 
sorumludur. 

• SPOR A.Ş. protokol konusu projenin sosyal mecralarda ve 
internet sitesinde TAP logosu ile kullanma hakkına sahiptir.
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TAP

• TAP bu proje kapsamında bir sorumlu tayin edecek ve Spor A.Ş.’ye 
bildirecektir.

• SPOR A.Ş.’ye ait alanlarda tüketicilerin atık pillerini atacağı, mevzuata 
uygun ve yeterli sayıda toplama kutularının ve tüketicilerin 
bilinçlendirilmesine yönelik malzemeleri (poster, afiş vb.) SPOR A.Ş. ‘den 
herhangi bir ücret talep etmeksizin temin edecektir.  

• TAP, SPOR A.Ş.’ye ait alanlarda toplanan atık piller yönetmeliğe uygun 
şekilde teslim almak taşımak ve bertarafını sağlamak ile yükümüdür.  

• TAP, SPOR A.Ş. personelinin atık pil konusunda bilinçlendirilmesi için yer, 
zaman ve biçimine ilişkin kararın tarafların ortak iradesiyle olması kaydıyla 
eğitim çalışmaları yapma hakkına sahiptir. TAP, kurumsal sosyal medya 
hesaplarında ve internet sitesinde proje ve proje süresi ile bağlı kalmak 
kaydıyla SPOR A.Ş. logosunun yer aldığı görselleri kullanmak ile 
yükümlüdür. 

• SPOR A.Ş. ile yürütülen işbirliğine ilişkin TAP tarafından hazırlanacak her 
türlü görselde tarafların ortak iradesi aranacaktır.

• “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği”nin TAP’a yüklediği 
yükümlülükler saklıdır.
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GÖRSELLER

55



EL BROŞÜRÜ

56



57



58



AFİŞ 
POSTER
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BÜYÜK KUTU GÖRSELİ
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MASAÜSTÜ KUTU
GÖRSELİ
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• Spor A.Ş. çalışanlarının tamamına, tesislerimizden hizmet alan tüm 
müşterilerimize bilgilendirme SMS’ i  atılması,

• Atık Pil Toplama Kutuları’nın insan sirkülasyonun fazla olduğu 
noktalara yerleştirilmesi,

• Atık Pil Toplama Kutuları’ na atık pil haricinde diğer atıkların 
atılmaması hususunda hassasiyet gösterilmesi, kontrol edilmesi,

• Kurumsal web sayfalarına(Spor A.Ş.&TAP) proje ile ilgili banner 
girilmesi,

• Bekleme alanlarındaki TV’ ler de TAP ile ilgili videoların gösterilmesi.
• En çok atık pil toplayan lokasyonun TAP tarafından onure edilmesi ve 

ödüllendirilmesi.
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BİLİNÇLENDİRME
EĞİTİMLERİ
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Masa Üstü Atık Pil 
Kutusu 

116.600

El Broşürü

2120

Plastik  Atık Pil 
Kutusu

250

Silindir Cam Atık 
Pil Kutusu

50
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