Türkiye Icin Geri Donusum

Gelen bir soru ve cevabý: Yeni bir iþkolumu doðuyor? Pert olan araçlar hurdaya mý
gidecek?
Onaylayan Mustafa Talha Gönüllü
Perþembe, 18 Þubat 2010
Son Güncelleme Cuma, 19 Þubat 2010

Hocam, Çevre ve orman bakanlýðýnýn 30 Aralýk2009 tarihli ömrünü tamamlamýþ araçlarýn kontrolü hakkýnda yönetmeliðin ikinc
bölümünde:Sigorta þirketlerinin yükümlülükleriMADDE 9 &ndash; (1) Sigorta þirketleri;a) Sigorta poliçeleri uyarýnca onarýmý eko
olarak mümkünolmayýp tam hasar ile bedeli araç sahibine ödenmiþ araçlarý lisanslý geçicidepolama alanýna ya da lisanslý iþlem
tesisine 13 üncü maddeye uygun olarakteslim etmekle,b) Tam hasar halindeki araç için takdir edilen bedel üzerindeihtilaf olmasý
halinde aracý bekletmeden lisanslý geçici depolama alanýna ya dalisanslý iþleme tesisine çektirmekle,c) Tam hasar kararý
verilerek kayýttan düþürülen araçlarý Ek3&rsquo;te yer alan formu esas alarak Bakanlýða yýllýk olarak bildirmekle,ç) Sigorta poli
uyarýnca onarým sýrasýnda deðiþtirilenparçalarý, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayýlý Sigortacýlýk Kanunu uyarýncafaaliyet gösterme
yetkili sigorta eksperleri tarafýndan hazýrlanan hasaronarým raporuna istinaden lisanslý geçici depolama alanýna ya da
lisanslýiþleme tesisine teslim etmekle,yükümlüdür.Sigorta þirketleri pert olan araçlarý piyasaya satamayacak anlamýnamý geliyo
Otomobildeki geri dönüþüm Avrupa'da da böyle mi ?
Sayýn Beyefendi, sorunuz için teþekkür ederim.Evet piyasaya satamazsýnýz anlamýna gelir. Araçlar pert iken bunu bertaraf
edeceklere devir teslim için bir tutanak olacak. Araçlarýn içindeki malzemelerin deðerlendirilmesi çok ciddi bir konudur. Artýk
kaba biçimde kýrýp, daðýtma, yakma,eritme vb. iþlerine müsaade edilmiyor. Hurdacýlýk sistemi deðil geri dönüþüm sistemi geliþ
Çevreye zarar verici hurdacýlýk deðil çevre açýsýndan sorumlu ve gerekli tedbirleri almýþ geri dönüþüm ve bertaraf sistemi uygu
durumunda. Bu durum toplumlarýn saðlýklý geleceði için gereklidir. Avrupa'da bu durum daha önce uygulanmaya baþlanmýþtýr.
Avrupadaki ilgili direktif 2000/53/EC End of Life Vehicles "ELV". Avrupa konuyla ilgili mevzuata 1997'de baþlamýþtýr.
Yönetmeliðin amaç maddesi bu konuda daha iyi fikir verir. iyi günler dilerim. AmaçMADDE 1 &ndash; (1) Bu Yönetmeliðin amacý
çevre ve insansaðlýðýnýn korunmasý için araçlardan kaynaklanan atýklarýn oluþumunuengellemek, ömrünü tamamlamýþ araçla
ait parçalarýn yenidenkullaným, geri dönüþüm ve geri kazaným iþlemleri ile bertaraf edilecek atýkmiktarýný azaltmak, ekonomik
operatörlerin ve geçici depolama alanlarýnýn tabiolacaklarý standartlarý ve yükümlülükleri belirlemektir. Pert araçlarda bulunacak
zararlý maddeler nedeniyle, bu araçlarýn lisanslý tesislerde tüm donaným ve tedbirlerin bulunduðu birimlerde iþlemden geçirilme
gerekir. Aksi halde çevreye toplum farkýnda olmasa da önemli ölçüde zararlý maddeler yayýlmaktadýr. Ücret edinme konusuna
gelince. Tehlikeli maddeleri ortadan kaldýrmak normal atýk yönetimine göre daha fazla iþlem gerektirmekte ve masrafý çok kere
daha fazladýr. Eski hurdacýlýk sisteminde geri kazanma yapýlýrken, çevreye bu maddeler topraða, havaya ve çevre sularýna
karýþmakta idi. Bu mevzuatýn uygulanmasý ile bunun önüne geçilmektedir. Bu zararlý maddelerin ortadan kaldýrýlmasýnýn mali
yüksekliði, bu pert araçlarýn geri dönüþüm ve bertaraf iþlemlerini birlikte yapmaya yönlendirmektedir. Uzun sözün kýsaltýlmasý il
araçlardan maddi kazanç iþi yaklaþýmý unutulmalýdýr. Mevzuat tüketiciyi düþünmüþ ve aracýndaki zararlý maddelerin bertarafý
malzemelerin geri dönüþümü ile elde edilecek faydadan az yani negatif piyasa deðeri söz konusu ise tüketiciden yani araç
sahibinden bir para istenmemesini getirmiþtir. Bu konudaki istisnalar eðer araç tescilli deðilse, aracýn bazý çevre için zararlý kýsý
sökülmüþ ise veya araç zararlý atýk yüküne sahipse gibi durumlarda araç sahibinden bertaraf maliyetleri veya ceza karþýlýðý pa
istenmesi söz konusu olacaktýr. Bununla ilgili olarak Madde 12 ye bakmak gerekir.
MADDE 12 &ndash; (1) Ekonomik
operatörler, ömrünü tamamlamýþ araçlar ile araçlarýn bakým ve onarýmýndan kaynaklanan yedek parçalarýn toplanmasýný sað
amacýyla araç teslim yerlerini ve geçici depolama alanlarýný kurarlar.
(2) ÖTA teslim yerleri araç yoðunluðuna baðlý olara
sayýda ve araç sahibinin kolaylýkla ulaþabileceði mesafelerde tesis edilir. ÖTA teslim yeri bulunmayan veya yetersiz olan illerde
bu yerler araç üreticileri tarafýndan oluþturulur. Bu yerler için Ek-1&rsquo;de yer alan þartlar aranmaz. Teslim yerinde on
adetten fazla araç bekletilemez ve bekletme süresi altmýþ günü geçemez. Ekonomik operatörler teslim yerlerini ilgililerin kolaylýk
eriþebileceði þekilde duyurur.
(3) Üreticiler, negatif piyasa deðeri olan ömrünü tamamlamýþ araçlarý araç sahibinden bir b
etmeden teslim alýr.
(4) Üçüncü fýkrada yer alan bedelsiz geri alma zorunluluðu aþaðýdaki nedenlerle ortadan kalkar;
aracýn, Karayollarý Trafik Kanununa göre tescil iþleminin yapýlmamýþ olmasý,
b) Aracýn; þanzýman, diferansiyel, kataliz
elektronik kontrol üniteleri, lastik, üstyapý gibi önemli parçalarýnýn bulunmamasý,
c) Araca ait olmayan atýk veya hurda m
bulunmasý,
ç) Aracýn bu Yönetmeliðin kapsamý dýþýndaki bir araç sýnýfýna dönüþtürülmesi.
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