
ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ
ARAÇLAR (ÖTA)

Otomotiv sanayi, demir-çelik, petro-kimya, lastik gibi temel sanayi 
dallarının başlıca alıcısı ve bu sektörlerdeki teknolojik gelişmenin de 

sürükleyicisidir. 
Ömrünü tamamlamış araçlar; otomotiv sektörünün diğer çevresel 

etkilerden farklı olarak yalnızca çevresel kirleticiler değil, aynı 
zamanda içerdikleri geri dönüştürülebilir, geri kazanılabilir ve yeniden 

kullanılabilir malzemeler nedeniyle ekonomik birer değerdirler

Geri Kazanım ve Biz

23

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ
ARAÇLAR (ÖTA)

Otomotiv sanayi, demir-çelik, petro-kimya, lastik gibi temel sanayi 
dallarının başlıca alıcısı ve bu sektörlerdeki teknolojik gelişmenin de 

sürükleyicisidir. 
Ömrünü tamamlamış araçlar; otomotiv sektörünün diğer çevresel 

etkilerden farklı olarak yalnızca çevresel kirleticiler değil, aynı 
zamanda içerdikleri geri dönüştürülebilir, geri kazanılabilir ve yeniden 

kullanılabilir malzemeler nedeniyle ekonomik birer değerdirler

Geri Kazanım ve Biz

23



ÖTA VE PARÇALARI GERİ KAZANABİLİR MİYİZ?
Genel olarak ömrünü tamamlamış bir araca bakıldığında % 85’inin 
yeniden kullanılabilir, geri kazanılabilir ve geri dönüştürülebilir parça ve 
malzemelerden oluştuğu görülmektedir.

ÖTA VE PARÇALARI GERİ KAZANIMI NEDEN ÖNEMLİDİR?
Bu parça ve malzemelerin yeniden kullanımı, geri kazanımı ve geri 
dönüştürülmesi; doğal kaynakların hızla tüketilmesinin önüne geçer ve 
üretilen atıkların çevre ve insan sağlığı için bir tehdit olmaktan çıkarılarak 
ekonomi için bir girdiye dönüştürülmesini sağlar.

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLAR NEDEN ZARALIDIR?
Ömrünü tamamlamış araç parça ve malzemeleri kurşun, kadmiyum, 
altı değerlikli krom ve civa gibi tehlikeli maddeler içermektedirler. Eğer 
bu parça ve malzemeler atık değerlendirilmesi safhasında doğru olarak 
işlenmezler ise yeniden kullanım veya geri kazanım için söküldüklerinde, 
parçalandıklarında, yakıldıklarında veya kimyasal işleme tabi 
tutulduklarında içerdikleri kurşun, kadmiyum, cıva gibi zehirli metaller 
açığa çıkabilmekte ve bu atıklar önemli birer toksik madde kaynağına 
dönüşerek çevre ve insan sağlığı açısından büyük sorunlara sebep 
olabilmektedir.

ÜLKEMİZDE ÖTA YÖNETİMİ
ÖTA yönetimi içerisinde yer alan teslim yerleri, geçici depolama alanları 
ve işleme tesisleri ile ömrünü tamamlamış araçların çevre ve insan 
sağlığına zarar vermeden çevre ile uyumlu bir şekilde geri kazanımının 
sağlanması hedeflenmiştir.

Ömrünü tamamlamış araç sahipleri, 
araçlarını yukarıda belirtilen alanlara 
teslim ederek; araçlarının çevre 
ve insan sağlığına zarar vermeden 
tehlikeli maddelerden arındırıldığı, 
söküldüğü, geri dönüşüm ve geri 
kazanımının sağlandığı alanlara 
ulaşımını sağlamanız gerekmektedir.
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