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PİLLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

 



PİL NEDİR VE NERELERDE KULLANILIR ? 

 Piller, kimyasal reaksiyonlar sonucunda elektrik enerjisini direk 

depolayabilen, (+) ve (-) uçları bir cihaza bağlandığında gerekli elektrik 

enerjisini sağlayan çeşitli ölçülerde ve kimyasal yapılardaki  ürünlerdir. 

 

 Piller, çok değişik türde taşınabilir cihazlarda kullanılmaktadır ve günlük 

yaşantımızın ayrılmaz bir parçasıdır. 



PİL NEDİR VE NERELERDE KULLANILIR ? 



PİL ÇEŞİTLERİ 

a) Şarj edilemeyen veya tek kullanımlık piller,  

b) Şarj edilebilen veya çok kullanımlık piller,  

olmak üzere iki ana gruba ayrılır. 

Ayrıca piller şekilleri itibariyle de silindirik, düğme veya prizmatik olarak da 

tanımlanabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

Piller, türlerine göre, çinko, demir, mangan, nikel, lityum, kobalt, kadmiyum, bakır, 

alüminyum vb. metalleri, çeşitli kimyasal çözeltileri, plastik ve kağıt/karton gibi 

maddeleri içerirler. 



PİLLERİ KULLANIRKEN NELERE  

DİKKAT ETMELİYİZ ? 

  Serin ve Rutubetsiz yerler…  

 

 Akmış piller…  Şarj işlemi…   Orijinal Ambalaj… 

 

 

 

 

 

 Uzun süreli çalıştırılmıyorsa… Pilleri açmayınız, delmeyiniz… 

 



PİLLERİ KULLANIRKEN NELERE  

DİKKAT ETMELİYİZ ? 

 

 Düğme tipi pillerin yutulma riski…  Radyasyon ?? 

 

 

 

 



ATIK PİLLER 

 



ATIK PİL NEDİR ?  

Kullanım ömrünü tamamlamış veya uğramış olduğu fiziksel hasar sonucu 

kullanılamayacak duruma gelmiş olan pillere, ATIK PİL diyoruz. Atık hale 

gelmiş pillerin onarılarak tekrar kullanımı mümkün değildir. 



ATIK PİLLERE NE YAPILMALIDIR?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIK PİLLERE NE YAPILMAMALIDIR?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIK PİLLERE NE YAPILMAMALIDIR?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOPLAMA FAALİYETLERİ 



 

TAP’IN ÇALIŞMALARI 
 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yönetmeliğine göre, pil üreten veya ithal eden 

firmaların piyasaya sürdükleri pillerin atık hale geldikten sonra toplanması 

zorunludur. Bu görevi yürütmek üzere 2004 yılında TAP Derneği kurulmuş ve 

bakanlıkça yetkilendirilmiştir. TAP Halen yetkilendirilmiş tek kuruluştur.  
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TAP’IN ÇALIŞMALARI 
 

TAP faaliyetlerini 3 başlık altında yürütmektedir: 

 

 Ülke genelinde verimli bir toplama sistemi kurularak çalıştırılması,  

 Yıl boyunca tüketicilere yönelik bilinçlendirme kampanyaların yapılması ve 
okullarda eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, 

 Atık pillerin taşınması, geçici depolanması ve geri dönüşüm/bertaraf  
işlemlerinin yürütülmesi,  

 

TAP Çalışmalarında başta yerel yönetimler olmak üzere kamu kurum 
kuruluşları, özel kuruluşlar, okullar nezdinde son 12 yıldır sürdürmektedir. 
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KAMU KURUM VE KURULUŞLARı 

  

 

 

 
Yerel Yönetimlere ilaveten, aşağıdaki bakanlık ve kamu kuruluşları ile de işbirliği 

yapılmaktadır : 

 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 

 Milli Eğitim Bakanlığı,  

 Milli Savunma Bakanlığı, 

 Genel Kurmay, 

 İç İşleri Bakanlığı, 

 Sağlık Bakanlığı, 

 Kültür ve Turizm Bakanlığı, 

 Gençlik ve Spor Bakanlığı, 

 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 

 Adalet Bakanlığı, 

 Diyanet İşleri Başkanlığı, 

 TRT Kurumu 

 Yüksek Öğretim Kurumu 

 

 

 



KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Otellerde, klima kumandası, TV kumandası, havlu/sabun dispenser ve personel 
telsizleri  vb. gibi teknik ekibin kullandığı pil ile çalışan aletler bulunmaktadır.  
 
Ayrıca bazı otellerde kapı kilit sistemleri, bünyelerinde bulunan piller vasıtasıyla 
çalışmaktadır. Bu da sirkülasyonu yüksek otellerden çok miktarlarda atık pil 
çıkmasına yol açmaktadır. 
 
Bu nedenle Bakanlık yetkilileri ile yapılan temaslar sonucunda Türkiye’de belgeli 
otellerin bağlı olduğu TÜROFED/Ankara ve TUROB/İstanbul kuruluşlarının 
yöneticileri ile görüşmeler yapılmıştır.  
 
TÜROFED’ e bağlı 13 Bölgesel Dernek bulunmakta olup, toplamda 2.200 üye oteli 
mevcuttur. TÜROFED bu otellere duyuru yapmakta olup bunun karşılığında 
Derneğimize gelen kutu talepleri karşılanmaktadır.  
 
Üyelerinin %90’ının İstanbul’da olduğu TUROB bünyesinde ise 60 kadar 5 yıldızlı 
otel bulunmaktadır. TUROB da üyelerine bildirimde bulunarak, atık pil toplama 
çalışmalarına katkı vermektedir. 
. 

 

 





BİR OTELDE NERELERDE ATIK PİLLER OLUŞUR 
 Dijital kapı kilitleri (her bir kapıda 4 adet kalem pil) 

 TV kumandaları 

 Klima kumandaları 

 Personel telsizleri vb. gibi pil ile çalışan aletler 

 Ortalama 400 odalı bir otelde sadece kapılarda oluşan atık piller; 

 Mayıs-Ekim aylar arası toplam 5 ay açık kaldığı varsayılır, 

 15 günde bir kalem pillerin bittiği hesap edilirse (5 ayda 5x2=10 kez pil 
değişimi) 

 Bir atık pilin 12 gr geldiği düşünülerek 

 

 400 x 4 x 10 x 12=192 000 gr              192 KG atık pil 

 

 Sonuç olarak, 400 ODALI BİR TESİSTEN YAZ SEZONUNDA SADECE KAPI 
KİLİTLERİNDEN KAYNAKLANAN EN AZ 192 KG ATIK PİL TOPLANMALIDIR. 

 



MAVİ BAYRAKLI OTELLER 
Mavi Bayraklı otel ve marinalarda atık pil toplama faaliyetleri için Türkiye Çevre 

Eğitim Vakfı (TURÇEV) yetkilileri ile görüşülmüş ve 2014 yılında ilk kez 
gerçekleştirdiğimiz kampanyaya 3. yılda da devam edilmesi kararlaştırılmıştır. 

 
Bu kapsamda 01 Ocak - 31 Aralık 2016 tarihleri arasında otel/marinalar bünyesinde 

atık pil toplama yarışması düzenlemesi konusunda mutabakata varılmıştır. 
 
 
 
 
 
 

 

Yıl Mavi Bayraklı otel 
sayısı 

Yarışmaya katılan Mavi 
Bayraklı Otel sayısı 

Toplanan Toplam 
Atık Pil Miktarı 

2014 439 77 5.867 kg 

2015 454 191 12.666 kg 

2016 460 250 10.235 kg 



MAVİ BAYRAKLI OTELLER 
Aşağıdaki tabloda ise 2012 – 2016 yıllarında Türkiye çapında otellerden toplanan atık pil 

miktarı gösterilmektedir. Son 5 yıl içerisinde toplanan pil miktarının artan bir grafikte 
ilerlerken düşüş göstermesi ülkemizde turizmdeki sıkıntıyı atık pil alanında da 
göstermektedir. 

 
 
 
 
 
 

Yıllar 2012 2013 2014 2015 2016 

Toplanan Pil  
Miktarı (Kg) 

 
15.121 16.887 18.744 21.988 17.024 

Listelerden de görüleceği gibi Türkiye çapında toplanan 17.024 kg 

atık pilin 10.235 kg’ı yani %60’ı kıyılarımızda bulunan Mavi Bayraklı 
oteller tarafından toplanmıştır. 



KAMPANYA KAPSAMINDA EN FAZLA ATIK PİL 

TOPLAYAN İLK 10 MAVİ BAYRAKLI OTEL 

1 CORNELİA DE LUXE OTEL SERİK ANTALYA 439 

2 CLUB TUANA FETHİYE MUĞLA 270 

3 VOYAGE BELEK GOLF & SPA SERİK ANTALYA 177 

4 TT HOTELS PEGASOS WORLD MANAVGAT ANTALYA 176 

5 AYDINBEY FAMOUS RESORT HOTEL SERİK ANTALYA 171 

6 GLORİA GOLF RESORT SERİK ANTALYA 165 

7 PGS KİRİŞ RESORT KEMER ANTALYA 140 

8 TUI BLUE SARIGERME PARK ORTACA MUĞLA 127 

9 BLUE WATERS CLUB MANAVGAT ANTALYA 126 

10 VOYAGE BODRUM TORBA TATIL KÖYÜ  BODRUM MUĞLA 124 



KAMPANYA KAPSAMINDA EN FAZLA ATIK PİL 

TOPLAYAN İLK 3 MAVİ BAYRAKLI MARİNA 

1 KAŞ MARİNA KAŞ ANTALYA 45 kg 

2 SETUR ANTALYA MARİNA KONYAALTI ANTALYA 28 kg 

3 NETSEL MARMARİS MARİNA MARMARİS MUĞLA 15 kg 



ATIK PİL TOPLAMA MALZEMELERİ 

 



ATIK PİL KUTULARINI NERELERDE BULABİLİRSİNİZ 

Ana okulları, ilk ve orta öğretim okulları, Üniversiteler ve üniversite kampüsleri, 

Mahalle muhtarlıkları, Camiler ve kuran kursları, 

Kamu / özel hastaneler ve sağlık ocakları, Eczaneler, Elektrik/elektronik eşya tamir ve bakımını yapan 

kuruluşlar 

Açık ve kapalı ceza evleri, Korumalı siteler ve lojmanlar, 

Gençlik merkezleri, kültür merkezleri, halk eğitim 

merkezleri, öğretmen evleri ve meslek edinme kurs 

merkezleri, Kütüphaneler, Kongre merkezleri, 

Alış/veriş merkezleri ve perakende pil satış 

noktaları (süper marketler ve tekno-marketler) 

Oteller ve Marinalar Oyuncakçılar, İşitme cihazı ithalatçıları ve satıcılar, 

Saat satıcı ve tamircileri, Yazılı ve görsel medya kuruluşları, 

Kamu kurum ve kuruluşları, Hava alanları ve tren garları, 

Silahlı kuvvetler ve jandarma teşkilatı birimleri 

(fabrikalar, lojmanlar, ordu evleri, kamplar, askeri 

okullar ve eğitim merkezleri) 

Polis teşkilatı birimleri (emniyet müdürlükleri, 

teknik bakım merkezleri, karakollar, lojmanlar, polis 

evleri ve polis akademileri) 

Odalar, birlikler, federasyonlar, Organize sanayi bölgeleri ve fabrikalar, 

Özel sektör kuruluşları (hizmet, inşaat, vs.) 



TOPLAMA ARAÇLARI 



WEB SİTESİ  (www.tap.org.tr) 



 www.tap.org.tr adresine giriniz. 

 Burada aşağıdaki bölümlerden yararlanabilirsiniz: 

 - Toplama malzemelerinin nasıl isteneceği 

 - Toplama noktalarının nerelerde olduğu, 

 - Biriktirdiğim pillerin ne yapılacağı, 

 Sitemizde ayrıca duyurular, haberler, derneğimiz tanıtımı ve piller 

hakkında teknik bilgiler bulunmaktadır. 

 

İNTERNET SAYFAMIZDAN HANGİ BİLGİLERE 

ULAŞABİLİRSİNİZ ? 

http://www.tap.org.tr/


 

 Evsel/sokak çöplerine atılıyor, 

 Cihazlar içerisinde unutuluyor, 

 Sokak toplayıcıları/ hurdacılar tarafından değerlendiriliyor, 

 Yasa dışı yurtdışına ihraç ediliyor, 

 Elektrik/elektronik cihazlar bünyesine konularak cihazlarla birlikte ihraç 

ediliyor, 

 Atık elektrik/elektronik cihazlarla birlikte parçalanıp yok oluyor, 

 Bir şekilde denizlere, akarsulara, göllere, kanalizasyon kanallarına atılıyor, 

toprağa karışıyor veya yakılıyor. 

TOPLAMA KANALLARINA DÜŞMEYEN ATIK PİLLER 



BERTARAF ve GERİ DÖNÜŞÜM 



ATIK PİLLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ 

 Atık piller biyolojik olarak çürüme göstermediklerinden  kompostlaştırma 

metotlarıyla yok edilemezler. Ayrıca yapıları gereği iyi yanmadıklarından ve 

neticede kütleleri yeterli oranda küçülmediklerinden yakılarak bertarafları 

da tercih edilmez. 

 2006/66/EC sayılı AB pil direktifi ile ömrünü tamamlamış pillerin geri 

dönüştürülmesi zorunlu kılınmış ve böylelikle atık pillerden çinko ve çinko 

bileşikleri, hurda çelik, ferro-mangan, nikel, ferro-nikel, kadmiyum, kobalt, 

gümüş vb. gibi maddeler elde edilmeye başlanılmıştır. 

 Ancak piller bünyesindeki değerli metallerin zaman içerisinde azaltılması 

veya oranlarının düşürülmesi, elde edilen nihai ürünlerin borsa 

değerlerinin düşmesi veya ürünlerdeki pazar değeri kayıpları, geri 

dönüşüm ekonomisini yavaş yavaş negatif konuma getirmiştir. 

 



MEKANİK VE KİMYASAL AYRIŞTIRMA 



ATIK PİLLERİN NİHAİ BERTARAFI 

 Türkiye’de geri dönüşüm işlemi yapabilen bir tesis henüz olmadığından, toplanan 

tüm atık piller yer altında veya yer üstünde inşa edilmiş düzenli katı atık 

sahalarında  kontrollü biçimde ve mono depolama esasına göre TAP tarafından 

bertaraf edilmektedir. 
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İstanbul Kemerburgaz yer altı 
depolarında bertaraf   

(2006 – 2010) 

İstanbul Şile /Kömürcüoda yerüstü 
atık pil depolama sahası nda bertaraf                 

(2010 ve sonrası) 



İSTAÇ A.Ş. YER ÜSTÜ BERTARAF SAHASI 
ÖZELLİKLERİ 

Depo Tabanı Sızdırmazlık Sistemi  Depo Üst Örtü Sızdırmazlık Sistemi  



ATIK PİL GERİ DÖNÜŞÜM ÇEVRİMİ 



 

 

ÇEVREYE VE ORTAK GELECEĞİMİZE 
GÖSTERMİŞ OLDUĞUNUZ HASSASİYETE 

TEŞEKKÜR EDERİZ. 

Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği 
web: www.tap.org.tr      E-mail: info@tap.org.tr   
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