
ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLAR 
ve 

 BERTARAFI 
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü  
Sıfır Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı 

Tıbbi ve Özel Atıklar Şube Müdürlüğü 



    Araçta Bulunan Malzemeler 



ARAÇ HURDA 

LİSANSLI BERTARAF TESİSİ 

-ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN ATIKLARIN KONTROLÜNÜ SAĞLAMAK 
 
-ATIKLARI EKONOMİYE GERİ KAZANDIRARAK ATIK MİKTARINI AZALTMAK 
 
-ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLAR VE BUNLARA AİT PARÇALARI YENİDEN 
KULLANMAK 
 
-BERTARAF TESİSLERİNİN ŞARTLARINI BELİRLEMEK 

Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik 30 Aralık 2009 
tarih ve 27448 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
2000/53/EC  Directive kapsamında hazırlanmıştır. 



 
Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde kayıtlı 

bulunan araçlar, 
 
Özel Amaçlı Araçlar (Test Araçları) 
 
1970 yılı ve öncesinde üretilmiş araçlar 

  MUAFİYETLER 
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Sökme ve 
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Depolama Parçalayıcı Parçalayıcı 
Sonrası 

Geri Dönüşüm/Nihai 
Depolama 

Arındırma 
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  ÖTA  SÜRECİ 



Ekonomik operatör: Araçların ve bunların parça ve malzemelerinin üretici, 
dağıtıcı ve ithalatçıları ile ömrünü tamamlamış araçların toplama, sökme, 
kesme, parçalama, geri kazanma, geri dönüştürme işlemlerinden herhangi 
birini yapanları, 
 
Teslim Yeri: Araçların geçici depolama alanına gönderilene kadar bekletildiği 
ve araç kayıttan düşme ve bertaraf formunun düzenlendiği yerler. 
 
Geçici depolama alanı: Ömrünü tamamlamış araçların arındırıldığı, söküldüğü 
ve işleme tesisine gönderilinceye kadar geçici olarak bekletildiği ve çevre izin 
ve lisansı alınmış alanları, 
 
İşleme tesisi: İşleme tanımı kapsamında yer alan kesme, parçalama, 
parçalama sonrası oluşan atıkların geri kazanıma veya bertarafa hazırlanması, 
ömrünü tamamlamış araçlar ve bunlara ait aksam parçaların geri kazanımı 
veya bertarafı öncesi gerçekleştirilecek faaliyetlerden birini veya bir kaçını 
gerçekleştiren ve çevre izin ve lisansı alınmış tesisleri, 

  GENEL TANIMLAR 



Araç Üreticileri  Parça ve Malzeme  
Tedarikçileri 

Geçici Depolama  
Alanları 

İşleme Tesisleri 
 

 
 
Tehlikeli madde kullanım yasaklarına 
uymak, 
Toplama sistemi kurmak ya da mevcut 
bir toplama sisteminde yer almak, 
 Toplanan araçların arındırılması ve 
parçalanmasını ve belirtilen oranlarda 
araçların yeniden kullanımını,geri 
kazanımı ve geri dönüşümünü yapmak 
ya da yaptırmak, 
Yeni üretilecek araçlara tip onayı 
almak 
Kamuoyunu bilgilendirmek ve 
Bakanlığa raporlama yapmak 
Geri dönüştürülmüş malzeme oranını 
arttırmak ve tasarımları geri 
kazanım,yeniden kullanım ve geri 
dönüşümü kolaylaştıracak şekilde 
yapmak 
 
 
  

 Tehlikeli madde 
kullanım yasaklarına 
uymak, 
Toplama sistemi 
kurmak ya da mevcut bir 
toplama sisteminde yer 
almak, 
Malzeme kodlama 
standartlarına uymak, 
Bakanlığa rapor vermek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toplama sistemi kurmak ya da 
mevcut bir toplama sisteminde 
yer almak, 
Araç kayıttan düşme ve 
bertaraf formunu kullanarak 
aracın trafik kaydını sildirmek ve 
bu konuda araç sahibini 
bilgilendirmek, 
Kayıttan düşme ve bertaraf 
formu kullanılarak aracın 
bertaraf edildiğini Bakanlığa 
bildirmek 
Bakanlıktan lisans almak, 
Yeniden kullanım, geri kazanım 
ve geri dönüşüm kota oranlarını 
sağlayarak Bakanlığa raporlamak 
Taşıma ve bertaraf kurallarına 
uymak 
 
 

Toplama sistemi kurmak ya da 
mevcut bir toplama sisteminde 
yer almak,  
Kayıttan düşme ve bertaraf 
formu kullanılarak aracın 
bertaraf edildiğini Bakanlığa 
bildirmek 
Bakanlıktan lisans almak, 
Yeniden kullanım, geri kazanım 
ve geri dönüşüm kota oranlarını 
sağlayarak Bakanlığa raporlamak 

 
 

  Ekonomik 
Operatörler/Yükümlülükleri 



 Ekonomik operatörler, ömrünü tamamlamış araçlar ile araçların 
bakım ve onarımından kaynaklanan yedek parçaların toplanmasını 
sağlamak amacıyla araç teslim yerlerini ve geçici depolama alanlarını 
kurarlar. 

 Üreticiler, piyasa değeri olmayan ya da negatif piyasa değeri olan 
ömrünü tamamlamış araçları araç sahibinden bir bedel talep 
etmeden teslim alır. 

 Bedelsiz geri alma zorunluluğu; 
 Aracın 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescilinin 

olmaması, 
 Aracın önemli parçalarının bulunmaması(şanzıman,motor vs), 
 Araçta araç dışı her türlü atık yada hurda malzeme bulunması, 
 Aracın yönetmelik kapsamı dışındaki bir araç sınıfına 

dönüştürülmesi durumlarında ortadan kalkar. 
 

Toplama Sisteminin Kurulması 



M Kategorisi Araçlar: En az dört tekerlekli, motorlu yolcu taşıma amaçlı 
araçlardır.  



N Kategorisi Araçlar: En az dört tekerlekli , motorlu  yük taşıma 
araçlarıdır.  



Araçlarını ve bu araçlara ait aksam parçalar ve malzemeleri kapsamaktadır. 

Yönetmelik; 



Araç Sahibi 

Teslim Yeri 

Geçici  Depolama Alanları 
(Arındırma ve Söküm Yapılan Tesisler) 

İşleme Tesisi 
(Hurda metal işleme) 





 Çevre izin ve lisansı almış geçici depolama alanları tarafından 
arındırma ve söküm işlemleri gerçekleştirilmemiş olan ömrünü 
tamamlamış araçlar ve bunların parçaları, işleme tesislerine 
kabul edilmez.  

  

İşleme Tesisleri 



  Arındırma ve söküm işlemleri tamamlanmış olan 
araçlara ait kayıttan düşme ve bertaraf formları, geçici 
depolama alanları tarafından çevre izin ve lisansına sahip 
hurda metal işleme tesislerine gönderilir.  

 Formlar toplu halde yıl sonunda bu tesisler aracılığı ile 
Bakanlığa ulaştırılır. 

 

İşleme Tesisleri 



PARÇALAYICI 

Çark 

Çekiçler 

Metal hurda + 
Ağır parçalar 

Izgara Hafif  
parçalar 

Yürüyen Band 



ÖTA’ların trafik kaydının silindiğinin ve çevreyle uyumlu olarak 
bertaraf edildiğinin belgelenebilmesi için lisanslı işleme tesisleri 
veya bu tesislerle anlaşmalı geçici depolama alanları tarafından 
“Araç Kayıttan Düşme ve Bertaraf Formu “ kullanılır. 



TRAFİK TESCİL 

İŞLEME 
TESİSİ 

TESLİM YERİ 

GEÇİCİ DEPO ALANI 
BAKANLIK 



• ÖTA’lardan çıkarılan parçalar araç güvenliği ve çevre standartlarını 
karşılamaları durumunda yeniden kullanılır. Yeniden kullanılamayan 
parçaların çevresel açıdan uygunsa öncellikle geri dönüştürülmesi veya 
geri kazanılması gerekmektedir.Bu amaçla; 

• Yeniden kullanım-geri kazanım  ortalama araç ağırlığının %85’i 
• Yeniden kullanım-geri dönüşüm ortalama araç ağırlığının %80’i olmalıdır. 
 01/01/1980’den önce üretilmiş araçlarda; 

• Yeniden kullanım-geri kazanım  ortalama araç ağırlığının %75’inden 
• Yeniden kullanım-geri dönüşüm ortalama araç ağırlığının %70’inden az 

olamaz 
 01/01/2020 tarihine kadar ; 

• Yeniden kullanım-geri kazanım  ortalama araç ağırlığının %95’i 
• Yeniden kullanım-geri dönüşüm ortalama araç ağırlığının %85’i olmalıdır. 

YENİDEN KULLANIM-GERİ KAZANIM VE YENİDEN 
KULLANIM-GERİ DÖNÜŞÜM ORANLARI 



     
Ekonomik operatörler kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla; 
 
 Geri kazanılabilirlik ve geri dönüştürülebilirlik açısından araç 

tasarım bilgilerini,  
 ÖTA’ların çevreyle uyumlu arındırılma ve söküm bilgilerini, 

 
 
yayınlamakla yükümlüdür. 

BİLGİLENDİRME 



 

 
 Ekonomik operatörler, yeniden kullanım-geri kazanım ve 

yeniden kullanım-geri dönüşüm oranlarına ulaşıldığını 
gösteren Ek-4’de yer alan tabloları her yıl şubat ayı sonuna 
kadar Bakanlığa belgelemekle, 

 
  Araç üreticileri, yıllık olarak iç piyasaya sürülen, ihraç ve 

ithal edilen miktarlar ile faaliyetlerini içeren bir raporu her 
yıl şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa vermekle  

 
yükümlüdür.  

RAPOR VERME 



 

     Sigorta poliçeleri uyarınca onarımı ekonomik olarak mümkün olmayıp 
tam hasar ile bedeli araç sahibine ödenmiş araçları lisanslı geçici 
depolama alanına ya da lisanslı işleme tesisine 13’üncü maddeye uygun 
olarak teslim etmekle, 

    Tam hasar halindeki araç için takdir edilen bedel üzerinde ihtilaf olması 
halinde aracı bekletmeden lisanslı geçici depolama alanına ya da lisanslı 
işleme tesisine çektirmekle, 

     Tam hasar kararı verilerek kayıttan düşürülen araçları Ek 3’te yer alan 
formu esas alarak Bakanlığa yıllık olarak bildirmekle, 

     Sigorta poliçeleri uyarınca onarım sırasında değiştirilen parçaları, 
3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu uyarınca faaliyet 
göstermeye yetkili sigorta eksperleri tarafından hazırlanan hasar onarım 
raporuna istinaden lisanslı geçici depolama alanına ya da lisanslı işleme 
tesisine teslim etmekle, 

 
yükümlüdür. 
 

Sigorta  Şirketleri 



Emniyet Genel Müdürlüğü ve Bakanlığımız 
tarafından 2012 yılında sistem kurulmuştur. 
Sistemle birlikte Hurdaya ayrılan araçların 

Bertaraf Formu oluştrulmaya ve kayıt altına 
alınmaya başlanmış olup, 
Araç hareketleri bu sistem sayesinde takip 

edilip kayıt altına alınmaktadır. 
 

Ömrünü Tamamlamış Araç 
Bertaraf Takip Sistemi 



 Ayrıca söz konusu sistemle hurdaya ayrılan araç sayısı ve 
bilgileri kayıt altına alınmakta, hemde anlık olarak 
sistemden araç bilgileri alınabilmektedir. Bakanlık 
tarafından, 

 2012'de 8 bin 58,  
 2013'de 10 bin 619,  
 2014'te 11 bin 962,  
 2015'te 14 bin 694,  
 2016'da 15 bin 522,  
 2017'de ise 14 bin 606 araç "Ömrünü Tamamlamış Araç 

Bertaraf Takip Sistemi" üzerinden hurdaya ayrılmış olup, 05 
Eylül 2018 tarihi itibariyle hurdaya ayrılan araç sayısı 77.467 
adettir.  
 

ÖTA Bertaraf Takip Sistemi 
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ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, 

Hizmetiçi Eğitim, 20-22 Kasım 2012, 
Antalya 
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“Ömrünü Tamamlamış Araçların 
Depolaması, Arındırılması, Sökümü Ve 

İşlenmesine İlişkin Teknik Usuller 
Tebliği” R.G. 06.07.2011 

TESLİM YERLERİ, GEÇİCİ DEPOLAMA VE 
İŞLEME TESİSLERİ TEKNİK KRİTERLERİ 



 

Teslim yerlerine getirilen araçlar 60 
günden fazla tutulamaz ve araç 
sayısı on adedi geçemez.  
 

ÇSB 

Araç Teslim Yerleri 



a) Parlayıcı, patlayıcı yanıcı malzemelerin depolandığı benzin 
istasyonları, tüp dolum tesisleri gibi alanlarda kurulamaz. 

b)  Zemini beton ile kaplanır. 
c)  Kaza yapmış araçların üzeri branda ile kapatılır. 
ç)  Araç kayıttan düşme ve bertaraf işlemlerinin yapılabilmesi için 

idari büroda Bakanlık veri sistemine internet erişimli bir 
bilgisayar ve bilgisayara bağlı yazıcı bulunur. Çevrim içi veri 
sistemi uygulamaya alınıncaya kadar bu yerlerde araç kayıttan 
düşme ve bertaraf formları basılı olarak temin edilir. 

d) Teslim yerinde “Ömrünü Tamamlamış Araç Teslim Yeri” 
ifadesinin yer aldığı sabit bir tabelanın bulundurulması 
zorunludur. 

e) İl Müdürlüğünden Uygunluk yazısı alırlar. 

Araç Teslim Yerleri Teknik Özellikleri  



 Yedi emin depoları, parça depoları, sigorta şirketi hasarlı araç 
depoları ve benzeri depolar aşağıdaki koşulları sağlar. 

a)Zemin geçirimsizliği bu tebliğe göre sağlanır.  
b)Bu alanlarda arındırma, söküm, kesme ve parçalama 

işlemlerinden herhangi biri gerçekleştirilemez.  
c)Hasarlı araç ve parçalarının yıkanması durumunda, bu 

alanda kapalı bir yıkama bölümü oluşturulur. 
ç)Yağmur suları ve atık sular ızgaralı drenaj kanallarıyla yağ 

tutucuda toplanır. 
d)Depo çevresi 1,5 m yüksekliğinde yapı malzemesiyle 

çevrilir. 
e)Kaza yapmış araçların üzeri branda ile örtülür. 

 Yukarıdaki koşulların sağlandığı, İl Çevre ve Şehircilik 
Müdürlükleri tarafından verilecek uygunluk yazısı ile belgelenir. 
 

Münferit Depolar 



Ömrünü tamamlamış araçların arındırılarak sökümünün yapıldığı ve 
araçtan çıkarılan parçaların yeniden kullanıma hazır hale getirildiği 
tesislerdir.  

Geçici Depolama Alanları 



 
Bu tesisler aşağıdaki bölümlerden oluşur; 

 

GEÇİCİ 
DEPOLAMA 

ALANI 

Ömrünü 
tamamlamış 
araç deposu 

100 m2   

İdari büro 
20 m2  

Atölye 
125  m2   

Yeniden 
kullanılabilir 

parça deposu 
100 m2  

Atık deposu 
85 m2   

Soyunma odası, 
duş ve tuvalet 

kompleksi 



Tesise getirilen araçların kabul işlemlerinin yapıldığı ve otuz gün 
içinde arındırılmalarının tamamlanması için bekletildiği kısımdır. 
Çatı katı, bodrum katı, asma katlar, yan yollar gibi yerler araç 
deposu olarak kullanılamaz.  
Bu amaçla kullanılacak araç depoları aşağıdaki teknik koşulları 
sağlar; 

a) Peron başına en az 100 m2 depolama alanı 
b) Geçirimsiz zemin 
c) Sızıntı, döküntü ve yıkama sularının toplanmasını sağlayacak 

ızgaralı drenaj kanalları 
ç) Drenaj kanallarına bağlı yağ tutucu 
d) Raflı depolama yapılması halinde azami 3 katlı raf sistemi 

 
 

Ömrünü Tamamlamış Araç Deposu  



Kötü Örnek 



İyi Örnek 



Kayıtların tutulması, idari iş ve işlemlerin yürütülmesi için 
oluşturulacak büroda aşağıdaki donanım bulundurulur. Alanı 20 
m2 den az tutulamaz. 
a) Araç Kayıttan Düşme ve Bertaraf Formu işlemlerinin “Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, Ömrünü Tamamlamış Araç Veri Paylaşım 
ve Barkot Sistemi” üzerinden yapılabilmesi amacıyla internet 
erişimli bilgisayar ve buna bağlı yazıcı, 

b) Yönetmeliğin 20 inci maddesinin 1 inci fıkrası gereğince 
yapılacak yıllık raporlama için excel formatında hazırlanmış 
veri tabanı, 

olmalıdır. 
  

 
 

              
               
  

 

İdari Büro  



                 Atölye: Ömrünü tamamlamış araç arındırma ve söküm     
işlemlerinin gerçekleştirildiği, bir veya birden fazla perona sahip kapalı 
alanlardır.  

                  Peron: Bir aracın arındırma ve söküm işlemlerinin yapıldığı 
atölye içinde belirlenmiş çalışma alanını ifade eder. 

 

PERON 
ALANI 



Kirli Suyun 
Yağ Tutucuya 
verilmesi  

Yağdan arındırılmış 
suyun  
kanalizasyona verilmesi 

Yağ tutucu 

Drenaj 
kanalı 

Yağ Kalıntı 

Kalınlığı > 25cm olan sızdırmaz 
malzeme 
C30 (STS) çimento veya beton 
arasına 0,5 mm’lik membran 
serilmesi 

Drenaj kanalları ve buna bağlı yağ tutucu 



  
 Yangından korunmak amacıyla tercih edilecek yapı malzemelerinin seçimi, 

binaların tasarımı ve alınacak önlemlerde 26/7/2002 tarihli ve 24822 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Binaların Yangından 
Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

 

Yangından Korunma 



 Atölye ve atık depolama alanında parlayıcı, patlayıcı sıvı ve 
gazlar için kullanılan pompalar, vanalar, fanlar, bağlantı 
kutuları gibi alevlenme ihtimali bulunan ekipmanlar alev 
sızdırmaz (exproof) olarak seçilir. 

 

Alev Sızdırmazlık 



 Ömrünü tamamlamış araç arındırma ve söküm işlemleri 
esnasında oluşan atıkların depolandığı yerlerdir. Sıvı atık deposu, 
katı atık deposu ve hurda depolama alanı olmak üzere 3 
bölümden oluşturulur. Toplam alan 85 m2’den az olamaz.  

  

Atık 
deposu 

Sıvı atık 
deposu 
25 m2  

Katı atık 
deposu 
20 m2  Hurda 

Deposu 
40 m2  

Atık Deposu  



Yeniden Kullanılabilir Parça Deposu 











 



 



2017 

a. Toplam Trafikteki Motorlu Araç Sayısı 22.218.945 

d. Emniyet Genel Müdürlüğü Tarafından Hurdaya 
Çıkartılan Toplam Araç Sayısı  118.928 

f. Emniyet Genel Müdürlüğü Tarafından Hurdaya 
Çıkartılan Ömrünü Tamamlamış (Hurda) Araç Sayısı 
(M1 ve N1 kategorisinde olan araçlar)  

14.606 

g. Emniyet Genel Müdürlüğü Tarafından Hurdaya 
Çıkartılan Ömrünü Tamamlamış (Hurda) Araçların 
(M1 ve N1 kategorisinde olan araçlar) Kaydı Silinen 
Toplam Motorlu Araç Sayısı İçindeki Payı (%) 
(fx100/d) 

12,28% 



ÖTV İNDİRİMİ 

• 27/3/2018 tarihli ve 30373 (2. mükerrer) sayılı RG’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 
geçici 1 inci maddesi kapsamında 11/06/2018 tarih  ve 30448 sayılı RG’de 
yayımlanan 7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci 
Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genel Tebliğ yürürlüğe girmiştir. İlgili 
Tebliğ kapsamında 27/03/2018 - 31/12/2019 tarihleri arasında 16 yaş ve 
üstü hurdaya ayrılacak araçlara, ÖTV indirimi uygulanmaktadır.  

 
• 01/04/2012 - 27/03/2018 Hurda Araç Sayısı   77.734 
• 27/03/2018 - 05/09/2018 Hurda Araç Sayısı   77.467  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180611-6.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180611-6.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180611-6.htm


  Ömrünü Tamamlamış Araç Geçici Depolama 
  Tesis Sayısı  

(36 İl de mevcut)  122 
  Ömrünü Tamamlamış Araç İşleme Tesisleri                        

(8 İl de mevcut) 11 
  Ömrünü Tamamlamış Teslim Yerleri 

(80 il de mevcut) 173 

Tesis Sayıları 
Lisanslı tesislerin iletişim bilgileri 

Bakanlığımız http://cygm.csb.gov.tr/atik-
yonetimi-i-83468 adresinde  bulunan 

Ömrünü Tamamlamış Araç Teslim Yerleri 
Listesi’nde yayınlanmaktadır. 

http://cygm.csb.gov.tr/atik-yonetimi-i-83468
http://cygm.csb.gov.tr/atik-yonetimi-i-83468


Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü  
Sıfır Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı 

Tıbbi ve Özel Atıklar Şube Müdürlüğü 
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