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İLGİLİ MAKAMA,
Ömrünü Tamamlamış Araç Sanayicileri Derneği, ÖTA yasal mevzuatında belirtilen hususlara uygun olarak, çevre ve insan sağlığının
korunması maksadıyla, resmi tüzüğünde yer alan aşağıdaki eğitim faaliyetini de yürütecektir.
“Türkiye’nin Ömrünü Tamamlamış Araç (ÖTA) Sistem Yönetim Geliştirme Projesi kapsamında,
ÖTA’ların;
a.
b.
c.

Zararlı çevresel etkilerini azaltmak,
Türkiye’de ÖTA yönetimi ve geri dönüşümü için AB standartlarında oluşturulan örnek bir Sunum ve Eğitim Tesisi
faaliyetlerine destek olmak,
Hurda araçlar başta olmak üzere, atıkların yönetilmesi ile ilgili genel bilgi seviyesi, eğitim ile yükseltmek amacı ile;

Türk Devleti ve endüstrisi ile tamamen işbirliği içerisinde çalışan,

Hurda geri dönüşümü ile ilgili yönetmelikler ile uyumlu,
bağımsızlık prensibi çerçevesinde ilgili proje partnerleri ile koordineli şekilde yürütmek/katkıda bulunmak amacındadır.”

Bilgi ve gereği arz olunur.

Yönetim Kurulu Başkanlığı

Ek-A(Ömrünü Tamamlamış Araç Sanayicileri Derneği tüzüğü eğitim ile ilgili bölüm)

Balçık Köyü Kumtepe Sk. No:35/2 Gebze-Kocaeli/Türkiye
tlf:0 262 751 08 43

fax:0 262 751 08 20 gsm: 0 530 935 87 56

www.otasad.org
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EK-A
ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
Derneğin Adı ve Merkezi
Madde 1- Derneğin Adı: “ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ” ’dir. Derneğimizin logosu yeşil GERİ
DÖNÜŞÜM ve içerisinde turuncu ÖTASAD yazısı ile temsil edilir.
Derneğin merkezi Kocaeli’dir.
Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı
Madde 2-Dernek;
a) Ömrünü Tamamlamış Araçların (ÖTA) Kontrolü hakkında yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen hususlara uygun olarak
çevre ve insan sağlığının korunması için araçlardan kaynaklanan atıkların oluşumunu engellemek, ömrünü tamamlamış araçlar ve
bunlara ait parçaların yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım işlemleri ile bertaraf edilecek atık miktarını azaltmak, bu
işlemlerle ilgili olarak ortaya çıkabilecek teknik, yönetsel, yasal sorunları araştırarak çözümlemek konusunda gerekli önlemlerin
alınmasını sağlamak,
b) İdari ve yasal düzenlemeler için, sektörün görüş ve önerilerini alarak ilgililere önermek ve gerçekleşmesi konusunda çalışmak,
c) Faaliyet alanları ile ilgili olarak, ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek, araştırmak, Üniversiteler ve Araştırma Kurum ve
kuruluşları ile ilişkiler kurarak sektörün ülke gerçeklerine uygun olarak gelişmesi ve büyümesinin yollarını araştırmak, sektörle ilgili
yayınlar, toplantılar, sektör içi ve kamuya yönelik eğitimler yapmak, sektörle ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak,
d) Yurt içindeki tüm endüstriyel atıklarla ilgili bir üst yapının oluşturulmasını sağlamak, dernek üyelerini çalışma konuları ve alanları ile
ilgili olarak ulusal ve uluslar arası düzeyde temsil etmek,
e) Sektör mensuplarının meslek ahlakı esaslarına bağlı, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak işlemesini sağlamak üzere iç denetim
mekanizmaları oluşturmak ve bunları işletmek, sektörün gerek duyduğu alanlarda çalışmak üzere iktisadi işletmeler kurmak, bunları
işletmek ve benzer girişimlerde bulunmak,
f) Temel prensip olarak; hurda/ÖTA‘lardan kaynaklanan atık miktarının azaltılması, dönüşüm prosesinin çevreyi kirletmemesi,
hurda/ÖTA araçlardan çıkan parçaların öncelikli olarak yeniden kullanımı, geri kazanımını, bu mümkün değilse geri dönüşümünü
sağlamak / sağlatmak,
g) ÖTA ön işlem ve söküm ile ilgili programları milli imkanlar ile geliştirerek işlem ve söküm aşamalarına ek olarak kayıt ve rapor
sisteminde iyileştirmeler yapmak, yeniden kullanım parçalarının uluslar arası standartlara göre barkodlanmasını sağlamak ve i lgili
programı yaygınlaştırmak,
h) Sektörün her yönüyle kayıt altına alınması, ülke ekonomisine katma değer sağlaması, konusunda uzman kurumsal firmaların sektöre
kazanılması maksadıyla çalışmalar yapmak,
d) ÖTA’ ların yeniden kullanımı, geri kazanımı, toplanması, taşınması, depolanması ve bertarafı ile ilgili alınması gereken önlemler
konusunda yayınlar, seminerler ve konferanslar aracılığıyla üye ve tüketicileri aydınlatmak bu konularda üyelerine getirilen yasal
yükümlülüklerin yerine getirilmesi için mevzuatta öngörülen organizasyonları oluşturmak,
e) Türkiye’nin Ömrünü Tamamlamış Araç (ÖTA) Sistem Yönetim Geliştirme Projesi kapsamında
ÖTA’ların;
1)
2)
3)

Zararlı çevresel etkilerini azaltmak,
Türkiye’de ÖTA yönetimi ve geri dönüşümü için AB standartlarında oluşturulan örnek bir Sunum ve Eğitim Tesisi
faaliyetlerine destek olmak,
Hurda araçlar başta olmak üzere, atıkların yönetilmesi ile ilgili genel bilgi seviyesi, eğitim ile yükseltmek amacı ile;



Türk Devleti ve endüstrisi ile tamamen işbirliği içerisinde çalışan,
Hurda geri dönüşümü ile ilgili yönetmelikler ile uyumlu,

bağımsızlık prensibi çerçevesinde ilgili proje partnerleri ile koordineli şekilde yürütmek/katkıda bulunmak,
amacı ile kurulmuştur.
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