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Ilimiz Mahalli çevre Kurulu 26.11.2008 tarihinde, Vali Yardimcisi M. Kemal
ÖZGÜN Baskanliginda toplanarak asagidaki Karar'lari almistir:

1- 22/07/2006 tarih ve 26236 sayili Resmi Gazetede yayimlanarak yürürlüge giren
Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliginin Kontrolü Yönetmeligi'nin 6. Maddesi
geregi Yönetmeligin Ek-8 Izne Tabi Tesisler Listesine göre B Grubu emisyon iznine tabi
olan,

a) Yönetmeligin 9. Maddesi geregi ilk defa emisyon izni basvurusunda bulunan
tesislerin Emisyon Izni müracaatlannin 10. Madde geregi degerlendirilmesi neticesinde;

1- Hacieyüplü Mah. 3125 Sok. No:125 DENIzLI adresinde faaliyet gösteren AKIN
HADDECILIK SAN. VE TIc. LTD. STI.'ne ait Sicak Demir Haddeciligi tesisine, izin
aninda öngörülen verilerden herhangi bir sapma olup olmadiginin tespiti için emisyon ölçüm
tariJ;iindenitibaren her 3 yilda bir Valilik Makami'na (Il çevre ve Orman Müdürlügü) tekrar
emisyon raporu sunulmasi sarti ile B Grubu Emisyon Izin Belgesi verilmesine,

2- Kale Mah. Atatürk Bulvari No: 19 Akkale/DENIzLI adresinde faaliyet gösteren
ÇETIN INSAAT MALZEMELERI SAN. VE TIc. LTD. STI.' ne ait Hazir Beton
Santraline, izin aninda öngörülen verilerden herhangi bir sapma olup olmadiginin tespiti için
emisyon ölçüm tarihinden itibaren her 3 yilda bir Valilik Makami'na (Il Çevre ve Orman
Müdürlügü) tekrar emisyon raporu sunulmasi sarti ile B Grubu Emisyon Izin Belgesi
verilmesine,

b) Yönetmeligin 14. Maddesi (degisiklik) ve Geçici i. Maddesi geregi Emisyon
Iznini yenilemek için müracaat eden tesislerin degerlendirilmesi neticesinde;

1- Fabrikalar Cad. No:99 Gümüsler / DENIzLI adresinde faaliyet gösteren GÜVENÇ
BOYA SAN. Ve TIc. LTD. STI.' ne ait Bez Yikama, Boyama, Kurutma tesisine, izin
aninda öngörülen verilerden herhangi bir sapma olup olmadiginin tespiti için emisyon ölçüm
tarihinden itibaren her 3 yilda bir Valilik Makami'na (Il Çevre ve Orman Müdürlügü) tekrar
emisyon raporu sunulmasi sarti ile B Grubu Emisyon Izin Belgesi verilmesine,

2- Akkent Kasabasi ÇalIDENIzLI adresinde faaliyet gösteren KONFURT GIDA
SAN. VE TIc. A.S.'ne ait Meyve Suyu Konsantresi ve Meyve Püreleri Üretimi tesisine, izin
aninda öngörülen verilerden herhangi bir sapma olup olmadiginin tespiti için emisyon ölçüm
tarihinden itibaren her 3 yilda bir Valilik Makami'na (Il Çevre ve Orman Müdürlügü) tekrar
emisyon raporu sunulmasi sarti ile B Grubu Emisyon Izin Belgesi verilmesine,

3- Goncali Yolu Üzeri Ören Cad. No:3 Korucvk/DENIZLI adresinde faaliyet gösteren
SABANOGLU ENTEGRE ET SAN. VE LTD. STI.' ne ait KOMBINA 1.Sinif Kirmizi Et
Mezbahasina, izin aninda öngörülen verilerden herhangi' bir sapma olup olmadiginin tespiti
için emisyon ölçüm tarihinden itibaren her 3 yilda bir Valilik Makami'na (Il Çevre ve Orman
Müdürlügü) tekrar emisyon raporu sunulmasi sarti ile B Grubu Emisyon Izin Belgesi
verilmesine,
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II- Telekomünikasyon Kurumu Izmir Bölge Müdürlügünden gelen müracaatlardan,

i. 23/07/2~08 t~i~ ve 6143.4-40050sayi!i müracaatta belirtilen;
AVEA ILETISIM HIZMETLERI A.S. tarafindan TotuHar Mali. Kadiköy-
Buldan/DENIzLI adresinde kurulmak istenen GSM Baz Istasyonu,
2.01/08/2008 tarih ve 64046-41853 sayili müracaatta belirtilen;
AVEA ILETIsIM HIzMETLERI A.S. tarafindan Köy Kenan mevkii M23D07B4103 Ada
38 Parsel Sögüt Köyü- Çardak / DENIzLI adresinde kurulmak istenen GSM Baz Istasyonu,
3. 11/08/2008tarih ve 66183-43159 sayili müracaatta belirtilen;
AVEA ILETIsIM HIZMETLERI A.S. tarafindan 10062 Saliasi No:5 Yeni Mali. Özel Apt.
Bereketler- MerkezIDENIZLI adresinde kurulmak istenen GSM Baz Istasyonu,
4. 11/08/2008 tarih ve 66183-43159 sayili müracaatta belirtilen;
TURKCELL ILETIsIM HIzMETLERI A.S. tarafindan Yeni Yol BuL.Zeytinköy Mali.
No:.~7Bagbasi / DENIzLI adresinde kurulmak istenen GSM Baz Istasyonu,
5. 15/08/2008tarih ve 68141-44464 sayili müracaatta belirtilen;
AVEA ILETIsIM HIzMETLERI A.S. tarafindan Karsiyaka Mali. 2378 Sokak No:16 /
DENIzLI adresinde kurulmak istenen GSM Baz Istasyonu,
6. 15/08/2008tarih ve 68141-44464 sayili müracaatta belirtilen;
AVEA ILETIsIM HIZMETLERI A.S. tarafindan TRT Vericileri Yani Cuma Alani Köyü
Çameli / DENIzLI adresinde kurulmak istenen GSM Baz Istasyonu,
7. 29/08/2008 tarih ve 71966-46948 sayili müracaatta belirtilen;
VODAFONE TELEKOMÜNIKASYON A.S. tarafindan Ziraat Bulvari 202 Ada 6 Parsel
Kizilçasögüt Çivril / DENIzLI adresinde kurulmak istenen GSM Baz Istasyonu,
8. . 29/08/2008 tarih ve 71966-46948 sayili müracaatta belirtilen;
VODAFONE TELEKOMÜNIKASYON A.S. tarafindan. Muratdede Mali. Merkez Efendi
Cad. 382 Sok. No:1 Tugbay Apt. Merkez / DENIzLI adresinde kurulmak istenen GSM Baz
Istasyonu,
9.29/08/2008 tarih ve 71966-46948 sayili müracaatta belirtilen;
TURKCELL ILETIsIM HIZMETLERI A.S. tarafindan Kizil seki Mevkii Richmond Otel
KaraliayitPamukkale / DENIzLI adresinde kurulmak istenen GSM Baz Istasyonu,
10.05/09/2008 tarih ve 73872-48304 sayili müracaatta belirtilen;
AVEA ILETIsIM HIzMETLERI A.S. tarafindan 211 Sokak TT 1200 Evler Santral Binasi
Üçleri DENIzLI adresinde kurulmak istenen GSM Baz Istasyonu,
11. 05/09/2008 tarih ve 73872-48304 sayili müracaatta belirtilen;
AVEA ILETIsIM HIzMETLERI A.S. tarafindan Barbaros Mali. Hürriyet Cad. No:36
Göveçlik Beldesi/ DENIzLI adresinde kurulmak istenen GSM Baz Istasyonu,
12. 18/09/2008 tarih ve 77615-50613 sayili müracaatta belirtilen;
TURKCELL ILETIsIM HIzMETLERI A.S. tarafindari Fevzi Çakmak Mali. 758 Sokak
No:64 Merkezi DENIzLI adresinde kurulmak istenen GSM Baz Istasyonu,
13. 18/0912008tarih ve 77615-50613 sayili müracaatta belirtilen;
AVEA ILETIsIM HIZMETLERI A.S. tarafindan Güneykin Mev. 10 Pafta 1310 Parsel

Baharlar-Tavas/DENIzLIadresindekurulmakistenenGSMBazIstasyonn, ~
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14.24/10/2008 tarih ve 86266-56193 sayili müracaatta belirtilen;
AVEA ILETIsIM HIZMETLERI A.S. tarafindan 29 Ekim Bulvari Salih Birlik Tas Cad.
Kesisimi TR391-C5 Tedas Diregi Merkez /DENIZLI adresinde kurulmak istenen GSM Baz
Istasyonu,
15. 24/10/2008 tarih ve 86266-56193 sayili müracaatta belirtilen;
AVEA ILETIsIM HIzMETLERI A.S. tarafindan Vatan Cad. ile Tuna Cad. Kesisimi
TR387 A21 Nolu Tedas Diregi Merkez /DENIZLI adresinde kurulmak istenen GSM Baz
Istasyonu,
16. 24/10/2008 tarih ve 86266-56193 sayili müracaatta belirtilen;
AVEA ILETIsIM HIZMETLERI A.S. tarafindan Kazim Karabekir Cad. ile Tuna Cad.
Kesisimi TR387 A18 Nolu Tedas Diregi Merkez /DENIZLI adresinde kurulmak istenen GSM
Baz Istasyonu,
17. 24/10/2008 tarih ve 86266-56193 sayili müracaatta belirtilen;
AVEA ILETIsIM HIzMETLERI A.S. tarafindan Albayrak BuL.Salih Bitik Tasi Cad. ile
Alparslan Cad. Kesisimi TR388 A35 Tedas Diregi Merkez /DENIzLI adresinde kurulmak
istenen GSM Baz Istasyonu,
18.24/10/2008 tarih ve 86266-56193 sayili müracaatta belirtilen;
AVEA ILETIsIM HIzMETLERI A.S. tarafindan Ardiçli Mevkii 13 Pafta 7348 Parsel
Inceler Köyü- Bozkurt / DENIzLI adresinde kurulmak istenen GSM Baz Istasyonu,
19.24/10/2008 tarih ve 86266-56193 sayili müracaatta belirtilen;
AVEA ILETIsIM HIzMETLERI A.S. tarafindan Köyiçi Mevkii 565 Ada-N22-c12-a3b
Pafta 46 Parsel Kalinköz Köyü Çameli / DENIzLI adresinde kurulmak istenen GSM Baz
Istasyonu,
20. 24/10/2008 tarih ve 86266-56193 sayili müracaatta belirtilen;
AVEA ILETIsIM HIzMETLERI A.S. tarafindan Cumhuriyet Mali. Sehit Sadik Cad. No:6
Gölbasi-Kale / DENIzLI adresinde kurulmak istenen GSM Baz Istasyonu,
21. 24/10/2008 tarih ve 86266-56193 sayili müracaatta belirtilen;
AVEA ILETIsIM HIZMETLERI A.S. tarafindan 85 Pafta 1969 Parsel Gümüssuyu- Çivril
/ DENIzLI adresinde kurulmak istenen GSM Baz Istasyonu,
22. 31/10/2008 tarih ve 87604-57087 sayili müracaatta belirtilen;
TURKCELL ILETIsIM HIzMETLERI A.S. tarafindan Nazim Çelebi Sokak No: 1 Buldan
/ DENIzLI adresinde kurulmak istenen GSM Baz Istasyonu, (,

23. 31/10/2008 tarih ve 87604-57087 sayili müracaatta belirtilen;
AVEA ILETIsIM HIzMETLERI A.S. tarafindan Fatih Mali. Uçanca Mev. Belediye Su
Deposu Göveçlik Merkezi DENIzLI adresinde kurulmak istenen GSM Baz Istasyonu,
24. 31/10/2008 tarih ve 87604-57087 sayili müracaatta belirtilen;
AVEA ILETIsIM HIZMETLERI A.S. tarafindan Alparslan Cad. TR 388/8-26 Nolu Tedas
Diregi Merkezi DENIzLI adresinde kurulmak istenen GSM Baz Istasyonu,
25. 31/10/2008 tarih ve 87604-57087 sayili müracaatta 'belirtilen;
AVEA ILETIsIM HIZMETLERI A.S. tarafindan Fatih Mali. 1929/1 Sokak Çavusoglu
Apt. No:3 Merkezi DENIzLI adresinde kurulmak istenen GSM Baz Istasyonu,
26. 18/11/2008 tarih ve 92793-60331 sayili müracaatta belirtilen;

VEA ILETIsIM HIzMETLERI A.S. tarafindan Horasanli Köyü Tekbir Tepesi turkcell

.ulesiYani Tavas / DENiZLI adresinde kurulmak istenen ~SM Baz isiasyorepierinin, Je
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Kurulacak olan telekomünikasyon cihazlarinin Imar Kanununa aykiri olmamasi,
yetkisiz kisilerin kolayca erisebilecegi balkon ve teras gibi yerlerin disinda kurulmasi, ilgili
Belediyesinden ve orman alaninda kurulacaklar için ilgili Orman Müdürlügünden izin
alinmasi, sistemler çalismaya baslayinca Bölgesel Elektrik Alan Siddeti degerlerinin
ölçümlerinin yaptirilip ilgili yönetmelik degerlerini asmamasi ve bu degerlerin Mahalli Çevre
Kurulu'na bildirilmesi,aynca Hazine arazisinde kurulacak olan telekomünikasyon
cihazlari için ilgili Mal Müdürlüklerinden veya Defterdarliktan izin alinmasi sartlariyla
uygun görüldügüne,

111- 15.09.1995 tarih ve 08 nolu MÇK Karari ile koruma altina alinan
Gökpinar Baraj Gölü Ve Toplama Havzasi Koruma Alani Sinirlari Içinde Orta Mesafeli
Koruma Alaninda Bulunan ve Ilimiz Merkez Kayhan Beldesi sinirlarinda faaliyet
gösteren; Sertas Ticaret Ünvanli Karo Ve Beton Ürünleri Imalathanesi, Karapinar
Kireç Mah.Tic.Ltd.Sti. Ile Eserpen Insaat Taahhüt Madencilik San.Ve Tic.Ltd.Sti.
Ünvanli Tesislerin çevresini olumsuz yönde etkiledigi ve çevre kirliligi, gürültü kirliligi
ve yogun toza neden olduklari ile ilgili gelen sikayet dilekçelerinin görüsülmesi
neticesinde,15.09.1995 tarih ve 08 nolu MÇK Karari ve Su Kirliligi Kontrol Yönetmeligi
geregince;

Orta Mesafeli Koruma Alaninda Bulunan;
1- Kayhan Beldesi Hürriyet Mahallesi Atatürk Caddesi No:7 adresinde bulunan,

Mustafa ÇIZMECIOGLU isimli sahsa ait ve Kayhan Belediye Baskanliginca 13.09.2002 tarih
2002/9 nolu, Belediye Encümeninin 11.09.2002 tarih ve 36/1 nolu karan ile Geçici Olarak
Ruhsat1andinlan, Kayhan 75. Yil Çok Programli Lisesi ile Kayhan Mehmet Atmaca
Ilkögretim Okuluna yaklasik 120 metre mesafede bulunan Sertas Ticaret ünvanli Karo ve
Beton Ürünleri Imalathanesi 'nin, 31.12.2008 tarihine kadar üretim faaliyetine son vermesi,
31.12.2008 tarihinden sonra sadece Ticari Faaliyet yapmasina izin verilmesi,

2- Kayhan Beldesi Hürriyet Mahallesi 2. Cadde No:20 adresinde bulunan, Kayhan
Belediye Baskanliginca 17.07.2003 tarih 2003/3 nolu, Belediye Encümeninin 25.06.2003
tarih ve 20/1 nolu karan ile Geçici Olarak Ruhsat1andirilan,Kayhan 75. Yil Çok Programli
Lisesi ile Kayhan Mehmet Atmaca Ilkögretim Okuluna yaklasik 80 metre mesafede
bulunan ve hazir siva harci ile kireç imal edilen Karapinar Kireç Mah.Tic.Ltd.Sti. ünvanli
Kireç ve Insaat Malz. (Mahrukat) faaliyet konulu isyerinin, 31.12.2008 tarihine kadar üretim
faaliyetine son vermesi, 31.12.2008 tarihinden sonra sadece Ticari Faaliyet yapmasina izin
verilmesi,

3- Kayhan Beldesi Merkez Mahallesi 2.Cadde No:27 adresinde bulunan, Kayhan
Belediye Baskanliginca 17.06.2008 tarih ve 2008/16 sira numarali "Isyeri Açma ve Çalisma
Ruhsati" ile ruhsat1andirilan, Kayhan 75. Yil Çok Programli Lisesi ile Kayhan Mehmet
Atmaca Ilkögretim Okuluna yaklasik 40 metre mesafeçle bulunan Eserpen Insaat Taahhüt
Madencilik San.ve Tic.Ud.Sti. ünvanli PVC kapi pencere-cam imalathanesinin, 31.12.2008
tarihine kadar üretim faaliyetine son vermesi, 31.12.2008' tarihinden sonra sadece Ticari
Faaliyet yapmasina izin verilmesi,
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LV- 13/0l/2005 tarih ve 25699 sayili ResmI Gazete'de yayimlanan Isinmadan Kaynaklanan

Hava Kirliliginin Kontrolü Yönetmeligi ve Çevre ve Orman Bakanligi'nin 27.08.2008 tarihli 2008111
sayili Genelgesi geregince 28.09.2007 tarih ve 19 nolu MÇK Kararinin isinma ve üretim için
kullanilacak olan yakit kriter ve esaslarini belirleyen Ek Gündem A ve Uyari Kademeleri ve
Önlemlerini belirleyen Ek Gündem B maddelerinin yeniden degerlendirilmesi neticesinde asagidaki
Karar'larin alinmasina,

A- Hava Kirliliginin Önlenmesi ve Kömür Denetimleri:
Amaç ve Kapsam
Madde i - Bu Karar,DenizliIl sinirlariiçerisindehavakirliligininönlenmesive havakalitesinin

korunmasi amaciyla, sanayi kuruluslari, ticari isletmeler, meskenler ile kamu kurum ve kuruluslarinda
isinma ve üretim için kullanilacak olan yakit kriter ve esaslarini kapsamaktadir.

Qayanak
Madde 2 - Bu Karar, 4856 sayili Çevre ve Orman Bakanligi Teskilat ve Görevleri Hakkinda

Kanun, 5272 sayili Belediye Kanunu, 2872 Sayili Çevre Kanunu, 13/0l/2005 tarih ve 25699 sayili ve
14.05.2007 tarih ve 26522 sayili ResmI Gazete'lerde yayimlanan Isinmadan Kaynaklanan Hava
Kirliliginin Kontrolü Yönetmeligi ile bu Yönetmelikte Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik
ile 06/06/2008 tarih ve 26898 sayili Resmi Gazatede yayimlanan Hava Kalitesi Degerlendirme ve
Yönetimi Yönetmeligi ile T.C.Çevre ve Orman Bakanliginin 2l/0cak/2008 tarih ve 2008/2 sayili ve
27/Agustos/2008 tarih 2008/11 sayili Genelgesine dayanilarak hazirlanmistir.

Kati ve sivi Yakitlarla Ilgili Esaslar
Madde 3 - Denizli Merkez, Asagisamh, Bagbasi, Baskarci, Gümüsler, Gözler, Irhganh,

Karahayit, Kayhan, Korucuk, Kinikli, Cankurtaran, Pamukkale, Pinarkent, Bereketli,
Uzunpinar, Üçler, Servergazi, Göveçlik, Gökpinar, Akkale, Hallaçlar Belediyeleri ve Karakurt
Köyü, Sirinköy Köyü, Eskihisar köyü,Güzelköy sinirlari içerisinde, asagida belirtilen özellikleri
saglayan yakitlar kullanilir. Diger yerlesim yerlerinde ise 14/05/2007 tarih ve 26522 sayili Resmi
Gazetede yayimlanarak yürürlüge giren Isinmadan Kaynaklanan Hava Kirliliginin Kontrolü
Yönetmeliginde Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik'deki 4.Madde ile degistirilen 23.Madde
Tablo-ll veya Tablo-12 'de belirtilen özelliklerdeki kömürlerde kullanilir. Bu hususlar Sosyal
Yardimlasma ve Dayanisma Vakfi Baskanligi'na bildirilir.

a) Eleme ve yikama islemine tabi tutulmus Isinma amaçli yerli kömürlerde asagidaki özellikler
aranir.

Alt Isil Degeri (Orijinalde) : En az 4000 kcal/kg (-200 kcal/ kg tolerans)
Toplam Kükürt (KuruBazda): En fazla % 1,5
Toplam Nem (satisasunulan): En fazla %25
Kül (Kuru Bazda) : En fazla %25 (! .

Boyut : 18-150 mm (18 mm alti max..%IO tolerans, i50 mm üstü max.%IO
tolerans) ,

: i0-18 mm (Stokerli sistemler için)
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b) Eleme ve yikama islemine tabi tutulmus Isinma ve sanayi amaçli ithal kömürlerde asagidaki
özellikler aranir.

Alt Isil Degeri (Orijinalde) : En az 6200 kcal/kg ( -400 kcal/kg tolerans.)

Toplam Kükürt (KuruBazda) : En fazla %0, 9

Uçucu Madde (Kuru Bazda) : %12-28 arasi (+1 tolerans)

Toplam Nem (Orijinalde) : En fazla %10

Kül (Kuru Bazda) : En Fazla %14 (+%1 tolerans)

Boyut : 18-150 mm (18 mm alti max. %10 tolerans,150 mm üstü max.%10
tolerans)

Boyut : 10- 18 mm (Stokerli sistemler için)

~) Sanayi amaçli yerli kömürlerde asagidaki özellikler aranir.

Alt Isil Degeri (Orijinalde) : En az 4000 kcal/kg (-200 kcal/kg tolerans)
Toplam Kükürt (KuruBazda) : En fazla % 2

d) TS 12055 'Kömür Briket-Isinmada Kullanilan' standardinda belirtilen özelliklere uygun Toz
kömürden elde edilen Briket kömürler kullanilir.

e) Stokerli sistemlerde, toz tutucu özelligi olan baca filtresinin olmasi, yakma sisteminin TSE
Yeterlilik Belgesi olmasi, otomatik yüklemeli, fanli, döner izgarali olmasi ve sistemin sürekli yanmasi
hususlarin olmasi gereklidir.

1) Isinma amaçli prina: 14/05/2007 tarih ve 26522 sayili Resmi Gazetede yayimlanarak yürürlüge
giren Isinmadan Kaynaklanan Hava Kirliliginin Kontrolü Yönetmeliginde Degisiklik Yapilmasina
Dair Yönetmelik' deki 6.Madde ile degistirilen 25.Madde Tablo-13 'de belirtilen özelliklerdeki prina
kullanilir. Prinanin torbali olarak satilmasi ve depolandigi alandan etrafina rahatsiz edici koku _
yayilmasinin önlenmesi zorunludur.

g) Sivi Yakitlar: 6 nolu Fuel-Oil'in isinma amaciyla kullanilmasi yasaktir. Sivi yakitli kazanlarda
isinma amaçli, kükürt orani en fazla %1 (+0,1 tolerans) olan yerli veya ithal fuel-oil kullanilir.

Kati ve Sivi Yakitlarin DenetImI ile Ilgili Esaslar
Madde 4 - a) Ilimizde isinma amaçli olarak araç üstünde, açikta ve dökme kömür olarak yakit

satilmasi ve satin alinmasi yasaktir. Satilan tüm yakitlar (kömür; prina vb.) için Bu Karar'in
2.Maddesinde belirtilen Kanun ve Yönetmelikler ile Mahalli Çevre Kurulu Kararinda belirtilen
özelliklere uygunlugundan ilk asamadan baslayarak nihai tqketim asamasina kadar yakit, kömürü
satan, torbalayan firmalar ile kömür üretici firmalar birlikte müstereken ve müteselsilen
sorumludurlar. '

b) Il Çevre ve Orman Müdürlügünden Yakit Satis Izin Belgesi almamis olan kisi, kurulus ve
firmalara ait kati yakitlarin ilimizde satilmasi ve satin alinmasi yasaktir. Resmi Kurum yakit
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c) Denizli Merkez, Asagisamli, Bagbasi, Baskarci, Gümüsler, Gözler, Irliganli, Karahayit, Kayhan,
Korucuk, Kinikli, Cankurtaran, Pamukkale, Pinarkent, Bereketli, Uzunpinar, Üçler, Servergazi,
Göveçlik, Gökpinar, Akkale, Hallaçlar Belediyeleri sinirlari içerisindeki ve Karakurt Köyü, Sirinköy
Köyü, Eskihisar köyü sinirlari içerisindeki yerlesim birimlerinde, faaliyet gösteren Kömür Satis
Bayileri, kömür tasiyan araçlarda, binalarda, konutlarda ve sitelerde;

1- Isinmadan Kaynaklanan Hava Kirliliginin Kontrolü Yönetmeligi geregince, yakit kontrolü,
yakma sistemleri ile isitma tesislerinin kontrolü, Açma ve Çalisma Ruhsatlari, kantarlari, kömür
torbalarinin tarti kontrolleri, kaçak kömür denetimi, 5442 Sayili Il Idaresi Kanunu uyarinca Valilik
Makami'ndan Olur alinan Basta Denizli Belediyesinin zabita elemanlari olmak üzere ilgili
Belediyeler tarafindan yapilir. ALO 153 (ALO ZABiTA) telefonuna mesai saatleri içinde veya
disinda ve tatil günlerinde kaçak kömür, baca dumani hakkinda gelen ihbariarin aninda devriyede
olan zabita aracina, nöbetçi zabita karakoluna bildirilerek derhal müdahale edilerek Belediye
mevzuatinca yasal islem yapilir.

2- Isinmadan Kaynaklanan Hava Kirliliginin Kontrolü Yönetmeligi'nin; Kati YakIt" Yakma
Tesisleri Üçüncü Bölüm, Sivi ve Gaz YakIt" Yakma Tesisleri Dördüncü Bölüm ve Ölçüm ve
Kontrol Besinci Bölüm ve Atik Gazlarm Bacadan Atilma Kosullari Madde 21'de belirtilen

hükümlerin uygulanmasi, kontrolü ve denetimi basta Denizli Belediyesi olmak üzere ilgili
Belediyeler tarafindan yapilir.

d) Ilimiz sinirlari içinde, Hava kirliligi açisindan binalarda isi yalitimi büyük önem arz etmektedir.
Isi yalitimi ile ilgili olarak "TSE 825 Binalarda Isi Yalitim Kurallari" standardi ile yeni binalar için
8/5/2000 tarihinde yayimlanan "Isi Yalitim Yönetmeligi" hükümleri ilgili belediyelerce titizlikle
uygulanir.

e) Ilimiz sinirlari içinde 14/05/2007 tarih ve 26522 sayili Resmi Gazetede yayimlanarak yürürlüge
giren Isinmadan Kaynaklanan Hava Kirliliginin Kontrolü Yönetmeliginde Degisiklik Yapilmasina
Dair Yönetmelik ile degistirilen; Yerli Kömürler Madde23, Toz Kömürden Elde Edilen Briket Kömür
Madde 24, Biokütle Madde 25, Yakitlarin Analizi Madde 26, Torbalama Madde 27 hükümlerini ve bu
hükümlere göre Satis Izin Belgesi ile Uygunluk Belgesi verilmesi islemleri Il Çevre ve Orman
Müdürlügü koordinatörlügünde Denizli Belediye Baskanligi ve Il Saglik Müdürlügü elemanlarindan
olusturulan "Hava Kirliligini Önleme ve Kömür Denetim Kontrol Mobil Ekibi"nce yapilir ve
uygulanir. Bu ekip tarafindan her yil 12 ay boyunca sürekli olarak Çevre Kirliligi denetimi ve
kontrolleri yapilacaktir.

t) Denetimlerde sikayet hariç olmak üzere; gerekli görüldügü takdirde Isinmadan Kaynaklanan
Hava Kirliliginin Kontrolü Yönetmeligi Yakitlarin Analizi Madde 26 hükümlerine tüm kömür

saticilarindan ayda en fazla iki adet, her ayri kömür cinsinden numune alinir. Kati ve sivi yakit
numunelerinin analiz ücretleri ilgili kisi, yönetici kurulus, isletme ve firina tarafindan analizi yapan
kuruma pesin veya bir hafta içerisinde ödenir, aksi takdir9~.Valilik Makaminca (Il Çevre ve Orman
Müdürlügü) tarafinda verilen Kati YakIt Saticisi Kayit Belgesi, Satis Izin Belgesi ile Ilgili
Belediyesince verilen Kömür Satis Açma ve Çalisma Ruhsati iptal edilir.

Ilçelerde YakIt Denetimleri ile Ilgili Esaslar
Madde 5 - Ilçelerde ve ilçelere bagli belediyelerde denetimler için; Kaymakamlik Makaminca

Ilçe Toplum Sagligi Merkezi Çevre saglik teknisyeni ve ilgili belediye zabita elemanlarindan olusan
::\ ür denetim ekipleri olusturulacaktir. Valilik Makaminca (Il Çevre ve Orman Müdürlügü) tarafinda
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verilen Kati Yakit Saticisi Kayit Belgesi, olmayan firmalar ile belediyesince verilen Kömür Satis
Açma ve Çalisma Ruhsati bulunmayan firmalarin Yakit(kömür, prina vb) satmasi yasaktir ile açikta
ve araç üstünde kömür satisi yasaktir. Yeni açilacak kömür satis depolari ana cadde üzerinde, ara
sokaklarda ve bina altinda olmasi yasaktir. Ayrica bakkal ve süper market vb. gibi is yerlerinde kömür
satisi yasaktir.

Imar durumu sanayi, küçük sanayi olan yerlere Kömür Satis Ruhsati verilecektir. Bu hususlara
titizlikle uyacaklardir. Kaymakamlikça Bu Karardaki Madde 9 (e) belirtilen atiklar ve artiklarin isinma
amaciyla yakilmamasi saglanir. Aksi durum tespitinde belediye mevzuatinca ve 2872 sayili Çevre
Kanununa göre yasal islem yapilir.

Uygunluk Belgesi ve Satis Izin Belgesi ve Kati Yakit Saticisi Kayit Belgesi, ile Ilgili Esaslar

Madde 6 - a) Uygunluk Belgesi: Ilimizde çikarilan Kömür ocaklarina verilir. Jsinmadan
Kaynaklanan Hava Kirliliginin Kontrolü Yönetmeligi ile 14/05/2007 tarih ve 26522 sayili Resmi
Gazetede yayimlanarak yürürlüge giren Jsinmadan Kaynaklanan Hava Kirliliginin Kontrolü
Yönetmeliginde Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik hükümlerine göre verilir. Ilimizde kömür
ocagi olan ve kömür torbalayip satan kisi, kurulus ve firmalar Uygunluk Belgesi almak için, Denizli Il
Çevre ve Orman Müdürlügüne müracaat eder. Mobil denetim ekibi marifetiyle Kömür ocaginin
özelligini belirlemek için kömürün menseinden, torbalama tesisinden kömür numunelerini mühürlü
olarak örnekleme metodu ile en az iki adet olmak üzere ocagin degisik yerlerinden yeteri kadar
aldirmalari, analizlerini Il Çevre ve Orman Müdürlügünün uygun görecegi ve 14/05/2007 tarih ve
26522 sayili Resmi Gazetede yayimlanarak yürürlüge giren Isinmadan Kaynaklanan Hava Kirliliginin
Kontrolü Yönetmeliginde Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik' deki 7.Madde ile degistirilen
26.Madde hükümleri ve T.C.Çevre ve Orman Bakanliginca yayimlanan Yürürlükteki Hava Kirliliginin
Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesi geregince yaptirmalari gerekmektedir. Analiz rapor sonuçlari
degerlendirilmesi ve kömür özelliklerine göre, ilgili firmaya numunenin alindigi kömür cinsi ve
mensei için, Uygunluk Belgesi verilir. Yeniletmeyen firmalarin Uygunluk Belgeleri iptal edilir.

b) Uygunluk Belgesi basvurusu, firma adi ve adresi, kömürün temin edildigi ocagin adinin yer
aldigi dilekçe ile Denizli Il Çevre ve Orman Müdürlügüne yapilir. Dilekçe ekinde yer alacak asagidaki
belgelerin tarihlerinin müracaat yapildigi tarihten bir ay öncesini geçmeyecek sekilde düzenlenmesi,

i) Tesisleilgilitaniticibilgiler,(Tesisinözellikleri,akissemasivebenzeri)
2) Vergidairesindenalinanvergilendirilmeseklinibelirtenbelge,
3) Torba örnegi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanligindan alinmis olan Isletme Ruhsati örnegi,
4) Yenitarihliimzasirküleri,
5) Ek-i'deki Kömür Torbalama,UygunlukBelgesi ve Satis Izin Belgesi Taahhütnamesininimzalanarak

verilmesigerekmektedir.

Madde 7 - a) Satis Izin Belgesi: :Ilimizde Satisi yapilacak Kömür Markalarina verilir.
Isinmadan Kaynaklanan Hava Kirliliginin Kontrolü Yörtetmeligi ile bu Yönetmelikte Degisiklik
Yapilmasina Dair Yönetmelik hükümlerine göre firma, kurum ve kuruluslarin Il Çevre ve Orman

Müdürlügünden Satis Izin Belgesi almalari zorunludur. Mürac,aat sirasinda Il Çevre ve Orman
Müdürlügünce gerek duyulursa bu Karar'daki Madde 3'de belirtilen özelliklerin tespiti için Mobil ekip
tarafindan yerinde inceleme yapilir ve kömür numuneleri alinir. Satis Izin Belgesi'nde yakitin Ilimizde
satilabilecegi yerlesim yerleri açikça belirtilir ve Belge listelerinin tümü belediyelere Valilik
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Kömür Satis Izni alan firmalar, kömürlerini Ilimizde T.C.Çevre ve Orman Bakanliginca
yayimlanan Yürürlükteki Hava Kirliliginin Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesi geregince Ilimizde KatI
Yakit Saticisi Kayit Belgesi olan Kömür Satis Bayilerine satabilirler.

b) Ilimizde kendisine ait torbalama tesisi bulunan ve bu tesiste kömür torbalayarak satmak isteyen
firmalar Isinmadan Kaynaklanan Hava Kirliliginin Kontrolü Yönetmeligi Madde 27 geregince,
torbalayacagi kömürün çikarildigi ilde torbalama isleminin yetersiz oldugunu ve baska illerde
torbalanabilecegine dair o ilin Il Çevre ve Orman Müdürlügünden yazili izin alinmasi ve bu belgenin
müracaat dilekçelerine eklenmesi gerekmektedir.

c) Yapilan müracaatlar dilekçe ile Denizli Il Çevre ve Orman Müdürlügüne yapilir. Dilekçe ekinde
yer alacak asagidaki belgelerin tarihlerinin müracaat yapildigi tarihten bir ay öncesini geçmeyecek
sekilde düzenlenmesi gerekir.

i) Yerli kati Yakitlar için Ilgili Valilik makamindan alinan Uygunluk Belgesinin örneginin,
(kamu kurumlarina ait kömür ocaklarindan sadece Uygunluk Belgesi ile müracaat yazisi
istenir.)

2) Ilgili kamu kurulusundan kendi firmasi adina alinmis olan Kömür Torbalama, Eleme ve
Paketlerne Tesisi Açma ve Çalisma Ruhsati örneginin,
3) Sözlesmeli Kati Yakit Saticisi Kayit Belgesi bayilerin adi, adresi, sözlesme tarihini
belirten bayiler listesinin, (Degisiklikler bir hafta içinde tekrar bildirilecektir.)
4) Vergi dairesinden alinan vergilendirilme seklini belirten belge ile Kömür Torba örneginin,
5) Torbalayacagi kömürün üreticisi ile yapilan noter tasdikli sözlesme örneginin,
6)Mahrukatçilar odasi, Ticaret Odasi veya Sanayi odasina kayitli oldugunu gösteren

Belge(Oda Sicil Kaydi)

7) Ek-I' deki (Yerli ve Ithal) Kömür Torbalama, Uygunluk Belgesi ve Satis Izin Belgesi, Yeni
tarikli Imza sirküleri ve Taahhütname(II Çevre ve Orman Müd. temin edilecektir.) imza
edilerek verilmesi gerekmektedir.

d) ITHALATÇiLAR: Torbalama tesisi olan ithalatçilarin Satis Izin Belgesi almasi için,
yukaridaki belgelere ek olarak; Müracaat dilekçelerine, Çevre ve Orman Bakanliginca
düzenlenmis Kontrol Belgesini, yapilan her ithalata iliskin bu belgelerin bir hafta içerisinde tekrar Il
Çevre ve Orman Müdürlügüne vermeleri gerekir.

Madde 8 - KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESI:II Çevre ve Orman Müdürlügünce
verilecektir.

a) Ilimiz sinirlari içerisindeki tüm Kömür veya kati yakit satan isyerlerinin T.C.Çevre ve Orman
Bakanliginca yayimlanan Yürürlükteki Hava Kirliliginin Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesi geregince
Kati Yakit Saticisi Kayit Belgesi almadan kati yakit satisi yapmalari yasaktir.

Kati Yakit Saticisi Kayit Belgesi saticilara(bayi ve mahrukatçilara) ve ilimizde kendi adina
satis yapmak isteyen ithalatçi ve üreticiye verilir. Kati Yakit Saticisi Kayit Belgesi almak isteyen
firmalar asagida belirtilen belgeler ile Il Çevre ve Qrma~ Müdürlügüne müracaat etmeleri
gerekmektedir.

i) Belediyesinden alinmis Kati Yalnt Satisi ile ilgili Isyeri Açma .Ruhsati,
2) Vergi dairesinden alinan vergilendirilme seklini belirten belge,
3) Oda sicil Kaydi(mahrukatçilar odasina veya sanayi ve ticaret odasina veya ilgili esnaf odasina kayitli

olduguna dair belge)
4) Yeni tarihli imza sirküleri,

5>Bk-II,dek; Kati Yakit Saticisi Kayit Belgesi T_ahhütnames;n;n ;mzalanarak verilmesi gerekmektedir. ~
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b) ilimizde yeni kömür satis isyeri ruhsati almak isteyenler, dilekçe ve ilgili belediyeden yeni
tarihli alacaklari imar durumunu gösteren bir belge ile önce ii Çevre ve Orman Müdürlügüne müracaat
edeceklerdir. Uygun görüs yazisi verilen yerlere ilgili belediye tarafindan da uygun görüldügü
takdirde, isyeri Açma ve Çalisma Ruhsati verilecektir.

Alinacak Önlemler ve Sicaklik Sartlari
Madde 9 - a) Dis ortam sicakligi gece ve gündüz 15 derecenin altinda oldugu günlerde

kalorifer ve sobalar yakilir. Kalorifer ve sobalarin isyerlerinde bina iç ortam sicakligi 18 derece,
konutlarda ise 20 dereceden yukarida olmayacak sekilde yakilir. Duyurular ve kontroller
Denizli Belediyesi tarafindan yapilir.

b) Bu Karar'in Madde 3'de belirtilen yerlesim yerlerinin sinirlari içerisinde kis aylarinda sis ve
inversiyonun, daha çok sabahlari 06-09, aksamlari ]6-]9 saatlerinde ileri boyutlarda olmasindan
dolayi bu saatler arasinda kalorifer kazanlarina kömür ilave edilmesi ve ayrica sönmüs kazanlarin bu
saatler arasinda ilk yakilmasi yasaktir. Tüm kamu kurum ve kuruluslari ile özel ve tüzel kisilere ait
binalarda kaloriferlerin sürekli yanmasi saglanir. Bu husustan bizzat Kurum amiri, yönetici
sorumludur. Duyurular ve kontroller Basta Denizli Belediyesi olmak üzere ilgili belediyeler tarafindan
yapilir.

c) Hastaneler, yatili ve gündüzlü okullar, ögrenci yurtlari, yaslilar ve güçsüzler yurtlari, kresler,
terminaller ve kolluk binalarinin kalorifer ve sobalari iç ortam sicakligi 20 dereceden yukari
olmayacak sekilde devamli olarak, ancak hava kirliligine neden olmayacak sekilde yakilir.

d) isyeri ve konutlarda kalorifer kazani Atesçi Belgesi olmayan kisiler çalistirilamaz, aksi halde
isyeri sahibi, apartman sahibi ve yöneticiler hakkinda yasal islem yapilir. Kontroller ilgili
Belediyesince yapilir.

e) Kaloriferli binalarda apartman sahiplerinin ve site yöneticilerinin kalorifer kazan kontrollerini ve
bakimiarini sürekli yaptirmalarina, bacalarinin temizligini her yil yaptirmalari, kalorifer kazanlarinin
alev ve duman borularini haftada en az iki kere temizletmeleri zorunludur. Bacalarindan kötü duman

çikan ve gerekli önlemleri almayan bina, site, is hani yönetim ve apartman sahiplerine ilgili
Belediyesince cezai islem yapilir.

Çesitli Hükümler
Madde 10 - a) Tüketiciler kömürlerini Kati Yakit Saticisi Kayit Belgesi ve ilgili belediyeden

alinmis Kömür Satis isyeri Açma ve Çalisma Ruhsati olan yerlerden temin ederler. Saticidan fatura,
satis fisi, sevk irsaliyesi ve kantar fisi alirlar, denetleme sirasinda bunlari ibraz etmekle yükümlüdürler.

b) Satin aldiklari kömürlerden dolayi ihbar ve sikayetçi olan ancak fatura, fis, irsaliye gibi
belgeleri ibraz etmeyen tüketiciler, sikayet ve ihbariarinin degerlendirilmesi sonucunda olusacak yasal
yükümlülükleri kendilerine aittir.Ayrica sikayetlerde fatura,fis,irsaliye ibraz edilmedigi taktirde
sikayet isleme konulmayacaktir.

c) Kömür satis bayilerinin denetimlerinin kolaylaslI}~.I,çirkin görüntünün önlenmesi, sehir trafik
yüküne ek külfet getirmemesi ve bir yerde toplanmalarini saglamak üzere, yeni kömür satis deposu
açilmak istenen yerin imar durumu, konut alani, tercihii alan, bölge veya yololarak belirlenen alanlar,
ara sokaklara, apartman altinda bulunan dükkaniara, bakkallar~ süper market ve benzeri yerlere, ilgili
belediye tarafindan kesinlikle kömür satis deposu açma ruhsati verilmez. Ancak imar durumu sanayi,
küçük sanayi veya Belediyesi tarafindan belirlenen uygun ticari alan olan bölgeler için, kömür satis
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b) Ilimizde yeni kömür satis isyeri ruhsati almak isteyenler, dilekçe ve ilgili belediyeden yeni
tarihli alacaklari imar durumunu gösteren bir belge ile önce Il Çevre ve Orman Müdürlügüne müracaat
edeceklerdir. Uygun görüs yazisi verilen yerlere ilgili belediye tarafindan da uygun görüldügü
takdirde, Isyeri Açma ve Çalisma Ruhsati verilecektir. .

Alinacak Önlemler ve Sicaklik Sartlari
Madde 9 - a) Dis ortam sicakligi gece ve gündüz 15 derecenin altinda oldugu günlerde

kalorifer ve sobalar yakilir. Kalorifer ve sobalarin isyerlerinde bina iç ortam sicakligi 18 derece,
konutlarda ise 20 dereceden yukarida olmayacak sekilde yakilir. Duyurular ve kontroller
Denizli Belediyesi tarafindan yapilir.

b) Bu Karar'in Madde 3'de belirtilen yerlesim yerlerinin sinirlari içerisinde kis aylarinda sis ve
inversiyonun, daha çok sabahlari 06-09, aksamlari ]6-]9 saatlerinde ileri boyutlarda olmasindan
dolayi bu saatler arasinda kalorifer kazanlarina kömür ilave edilmesi ve ayrica sönmüs kazanlarin bu
saatler arasinda ilk yakilmasi yasaktir. Tüm kamu kurum ve kuruluslari ile özel ve tüzel kisilere ait
binalarda kaloriferlerin sürekli yanmasi saglanir. Bu husustan bizzat Kurum amiri, yönetici
sorumludur. Duyurular ve kontroller Basta Denizli Belediyesi olmak üzere ilgili belediyeler tarafindan
yapilir.

c) Hastaneler, yatili ve gündüzlü okullar, ögrenci yurtlari, yaslilar ve güçsüzler yurtlari, kresler,
terminaller ve kolluk binalarinin kalorifer ve sobalari iç ortam sicakligi 20 dereceden yukari
olmayacak sekilde devamli olarak, ancak hava kirliligine neden olmayacak sekilde yakilir.

d) Isyeri ve konutlarda kalorifer kazani Atesçi Belgesi olmayan kisiler çalistirilamaz, aksi halde
isyeri sahibi, apartman sahibi ve yöneticiler hakkinda yasal islem yapilir. Kontroller ilgili
Belediyesince yapilir.

e) Kaloriferli binalarda apartman sahiplerinin ve site yöneticilerinin kalorifer kazan kontrollerini ve
bakimiarini sürekli yaptirmalarina, bacalarinin temizligini her yil yaptirmalari, kalorifer kazanlarinin
alev ve duman borularini haftada en az iki kere temizletmeleri zorunludur. Bacalarindan kötü duman

çikan ve gerekli önlemleri almayan bina, site, is hani yönetim ve apartman sahiplerine Ilgili
Belediyesince cezai islem yapilir.

Çesitli Hükümler
Madde 10 - a) Tüketiciler kömürlerini Kati Yakit Saticisi Kayit Belgesi ve ilgili belediyeden

alinmis Kömür Satis Isyeri Açma ve Çalisma Ruhsati olan yerlerden temin ederler. Saticidan fatura,
satis fisi, sevk irsaliyesi ve kantar fisi alirlar, denetleme sirasinda bunlari ibraz etmekle yükümlüdürler.

b) Satin aldiklari kömürlerden dolayi ihbar ve sikayetçi olan ancak fatura, fis, irsaliye gibi
belgeleri ibraz etmeyen tüketiciler, sikayet ve ihbarlarinin degerlendirilmesi sonucunda olusacak yasal
yükümlülükleri kendilerine aittir.Ayrica sikayetlerde fatura,fis,irsaliye ibraz edilmedigi taktirde
sikayet isleme konulmayacaktir.

c) Kömür satis bayilerinin denetimlerinin kolaylaslI}~s.i,çirkin görüntünün önlenmesi, sehir trafik
yüküne ek külfet getirmemesi ve bir yerde toplanmalarini saglamak üzere, yeni kömür satis deposu
açilmak istenen yerin imar durumu, konut alani, tercihii alan, bölge veya yololarak belirlenen alanlar,
ara sokaklara, apartman altinda bulunan dükkaniara, bakkallar~ süper market ve benzeri yerlere, ilgili
belediye tarafindan kesinlikle kömür satis deposu açma ruhsati verilmez. Ancak imar durumu sanayi,
küçük sanayi veya Belediyesi tarafindan belirlenen uygun ticari alan olan bölgeler için, kömür satis

~sati verilir. Ayrica daha önce kömür satis depo ruhsati olan ancak i

::Wr;~~ir.~ y\_ /~( A vi
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d) Denizli Il sinirlari içerisinde Kömür Satis Isyeri Açma ve Çalisma Ruhsati olan firmalara kendi
adina ilgili belediyece uygun görülen yerlere Kömür irtibat Bürosu Ruhsati verilebilir. Ancak, ruhsat
verilen kömür irtibat bürolarinda satisa sunulan kömürlerden sergilenrnek üzere her marka için en
fazla ikiser adet kömür torbasi bulundurulur, kontroller ilgili belediye tarafindan yapilir ve aksi durum
tespitinde isyerine ilgili belediyece verilen kömür irtibat bürosu ruhsati derhal iptal edilir.

e) ilirniz sinirlari içinde, Isinmadan Kaynaklanan Hava Kirliliginin Kontrolü Yönetmeligi Madde 5
de belirtilen Kullanilmasi Yasak maddeler (petrol koku, kullanilmis mineral yag, araba plastigi
parçalari, lastik, tezek, kati atiklar ve tekstil artiklari, kablolar, islak odun, boyali odun, plastikler,
gazete hariç olmak üzere evesyalari ve yemek atiklari gibi evsel atiklar, özel atiklar, tibbi atiklar,
asfalt ve asfalt ürünleri,boya ve boya ürünleri,fuel-oilkaplari) ile çöp, yanik yag, plastik,kauçuk,
kablo, naylon, toksin içerikli artik malzemeler, kömür torbalari sobada, kalorifer kazaninda, çöp
bidonlarinda, açik alanlarda vb. hiçbir yerde yakilamaz. Bu Kararin Madde 3'de belirtilen yerlesim
yerleri sinirlari içerisinde Denetim ve kontrolleri Basta Denizli Belediyesi olmak üzere ilgili
BelMiyeler tarafindan yapilir.

1) Firmalarin ii Çevre ve Orman Müdürlügünden ilirniz için geçerli" Satis Izin Belgesi" aldiktan
sonra ilimizde kömürlerini , Kati Yakit Saticisi Kayit Belgesi olan Kömür Satis bayileri vasitasiyla
satmalari gerekmektedir. 3.sahislarin, pazarlamacilarin, firmalarin aracilarin ilirniz genelinde Kömür
Satis Bayilerine, konutlara, Resmi Kurum ve Kuruluslara, sanayi tesislerine kömür satisi yapmalari
yasaktir. ihalelerde bu hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Cezai Hükümler

Madde 11 - Bu Kararlara uymayan tüm kamu kurum ve kuruluslari, gerçek ve tüzel
kisiler, kömür satis firmalari, isyeri-mesken sahipleri ve yöneticileri hakkinda 5442 sayili ii
idaresi Kanunu, 1580 sayili ve 5272 sayili Belediye Kanunu, 1593 sayili Umumi Hifzissihha
Kanunu, 2872 sayili Çevre Kanunu ve T.C.Çevre ve Orman Bakanliginca yayimlanan
Yürürlükteki Hava Kirliliginin Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesi geregince, 2918 sayili
Karayollan Trafik Kanunu ve Yürürlükteki Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre cezai islem
yapilir.

Yürürlükten Kaldirilan Hükümler

Madde 11 - Hava Kalitesinin Korunmasi ve hava kirliliginin önlenmesi amaciyla; yakitlar,
kömür standartlari ve satis usulleri konusunda bu güne kadar alinmis olan;

15/01/1998 tarih ve 01 sayili Denizli ili Mahalli Çevre Kurulu Kararinin I.Maddesi,

06/05/2005 tarih ve 07 sayili Denizli Ili Mahalli Çevre Kurulu Kararinin VII. Maddesi,
25/07/2005 tarih ve 09 sayili Denizli Ili Mahalli Çevre Kurulu Kararlarinin IV. Maddesi,

25/10/2005 tarih ve 10 sayili Denizli ~li Mahalli Ç~~re Kurulu Kararlarinin i. Maddesi,
14/12/2006 tarih ve 15 sayili Denizli ili Mahalli Çevre Kurulu Kararlarinin Ek 2. Maddesi,
28/09/2007 tarih ve 19 sayili Denizli Ili Mahalli Çevre Kurulu Kararlarinin Ek Gündem A ve
B maddeleri,

.. Ürlükten kaldirilmistir.

!
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B-Uyari Kademeleri ve alinacak Önlemler

06/06/2008 tarih ve 26898 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Hava Kalitesi Degerlendirme ve
Yönetimi Yönetmeligi geregince asagidaki Karar'larin alinmasina;

UYARi EsIKLERI VE KIRLILIK DERECELERI

1.SEViYE
2. SEViYE
3. SEViYE
4. SEViYE

SO!.(Mikroe:ram/m3)
500
850
1100
1500

Partikül Madde (Mikroe:ram/m3)
260
400
520
650

(Nispi nem miktarinin %90'in üstüne çikmasi halinde, yukaridaki bütün degerler % iO eksigi ile
uygulanacaktir.)

Yukaridaki parametrelerden herhangi birinin belirtilen degere ulasmasi halinde uyari seviye
plani uygulanacaktir.

i. SEVIYE UYARi PLANI VE ÖNLEMLERI

24 saat ortalamasi mikrogram/metreküp olarak, S02 500 ve partikül madde 260 ise, genel
tedbirlere ek olarak;

a) Kalorifer ve sobalarin ilk yakma saatleri, sabah 05-06, ögleden sonra 15-16arasidir.
b) Tatil günlerinde (hastaneler, yatih okullar, ögrenci yurtlari, huzurevi, terminal ve
Kolluk binalari vb. hariç) tüm kamu bina ve tesisleri ile özel is hanlarinda sobalar ve
kaloriferler yakilmayacaktir.
Resmi kurumlarin tatil günleri ve 24 saat hizmet görmek durumunda olan servisler için

kalorifer ve sobalar %50 kapasite ile yakilacaktir.

2. SEVIYE UYARlPLANI VE ÖNLEMLER

24 saat ortalamasi mikrogram/metreküp olarak, S02 850 ve partikül madde 400 ise, genel
tedbirlere ve I.kademedeki önlernelere ek olarak;

a) 2. ve 3. Sinif Gayri Sihhi Müesseseler yogun duman emisyonlarini %50 düsürecek sekilde
çalismalarini ayarlayacaktir.

b) Kalorifer ve sobalar günde yalniz iki defa toplam 6 saati geçmemek üzere 3'er saat
yakilacaktir. Tamamen söndürülmesi teknik bakimdan mahsurlu görülen kalorifer kazanlari yine en az
düzeyde yakilacaktir.

3. SEVIYE UYARi PLANI VE ÖNLEMLER

24 saat ortalamasi mikrogram/metreküp olarak, SP2 1100 ve partikül madde 520 ise, genel
tedbirile I. ve 2. kademedekiönlernelereek olarak; . .

a) Haftanin çift sayili günlerinde plakasinin son 'rakami çift, tek sayili günlerinde ise
plakasinin son rakami tek sayi ile biten özel binek otolari trafige ç.ikabileceklerdir.

b) Ilk ve orta dereceli okullar tatil edilecektir.
c) Soba ve kaloriferler günde i defa 3 saat süre ile yakilacaktir.

) Birinci Sinif Gayri Sihhi Müesseseler kapasitelerini %50 azaltacaklardir.
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4. SEVIYE UYARlPLANI VE ÖNLEMLER

24 saat ortalamasi mikrogram/metreküp olarak, S02 i500 ve partikül madde 650 ise, genel
tedbirler ile 1.,2.,3. kademedeki önlemelere ek olarak;

a) Tüm okul resmi daire ve isyerleri tatil edilecektir.
b) Resmi makam otolari, askeri, emniyet, itfaiye arabalari, zaruri ihtiyaç maddeleri tasiyan

araçlar ve ambulans hariç olmak üzere tüm motorlu araçlar trafikten men edilecektir.
c) Zorunlu ihtiyaç maddeleri üreten ve halk sagligi ile direk ilgisi bulunan isyerleri disindaki

1.2.3 üncü sinif gayri sihhi Müesseseler tatil edilecektir.
d) Kalorifer ve sobalar tamamen söndürülecek, Saglik Kurum ve Kuruluslari kendi

bünyelerinde gerekli önlemleri alacak, elektrikli isinma cihazlarini ihtiyaçlarina göre kullanacaklardir.
e) Tüm Kamu ve Özel Hastaneler ile diger tedavi kurumlarinda Bastabiplerce, ihtiyaci

karsilayacak sekilde yatak, dumandan ileri gelebilecek rahatsizliklarin tedavisi için gereken ilaç ve
malzemeler hazir bulundurulacaktir.

f) Özel ve resmi ambulanslar en kisa sürede Il Saglik Müdürlügü emrine verilecektir.
g) Zorunlu olmadikça pencereler açilmayacaktir.

Bu Kararlar Denizli Merkez, Asagisamli, Bagbasi, Baskarci, Gümüsler, Gözler, Irliganli,
Karahayit, Kayhan, Korucuk, Kinikli, Cankurtaran, Pamukkale, Pinarkent, Bereketli, Uzunpinar,
Üçler, Servergazi, Göveçlik, Gökpinar, Akkale, Hallaçlar Belediyeleri sinirlari içerisindeki ve
Karakurt Köyü, Sirinköy Köyü, Eskihisar köyü sinirlari içerisindeki yerlesim birimlerinde
uygulanacaktir.

V-31.12.2004 tarih ve 25687 sayili Resmi Gazete' de yayimlanarak yürürlüge giren Su
Kirliligi Kontrolü Yönetmeligi'nin 37. Maddesi(Degisik 13.02.2008 tarih ve 26786 sayili Resmi
Gazete Madde 28) geregince, bu Yönetmeligin Ekli listelerindeki tablolara tabi olan isletmeler,
kurulus asamasinda desarj izni almak zorundadir. Asagidaki yeni müracaatlarin ve Desarj Izni süresi
biten tesislerin desarj izni yenileme müracaatlarinin Yönetmelik kapsaminda degerlendirilmesi
neticesinde;

1- Acipayam Tavas Yol Kavsagi Tavas/DENIZLI adresinde faaliyet gösteren A-R Halicilik
Turizm San. Ve Tic. A.S.'nin atiksu aritma tesisi desarj noktasindan 15.09.2008-17.09.2008-
22.09.2008 tarihlerinde alinan 2 saatlik kompozit atiksu numunesi analiz sonuçlarinin aritmetik
ortalamasinin 31.12.2004 tarih ve 25687 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Su Kirliligi Kontrolü
Yönetmeligi Tablo 21.1'deki Evsel Nitelikli Atiksulann Alici Ortama Desarj standartianDi
saglamasi nedeniyle;

Su Kirliligi Kontrolü Yönetmeligi hükümlerine uyulmasi,
Aritma tesisinin Valilik'ten izin almadan durdurulmamasi ve herhangi bir ariza durumunda
Valilige bilgi verilmesi,
Belediye sinirlari içerisinde su temininin Belediye sebekesinden saglanmasi, yeraltisuyu
kullanilmamasi, Belediye sinirlari disinda veya Belediyenin su temin edememesi durumunda
yeraltisuyu kullanilabilmesi, yeraltisuyu kullanimi için DSI' den mutlaka kuyu izin belgesi
alinmasi,
Sartlari ile 5 yil süre ile Desarj Izninin verilmesine,. ancak yukaridaki sartlara uyulmadigi

tespit edildigi takdirde 2872 sayili Çevre Kanununa göre yasal islem yapilmasina ve gerekirse Desarj
Izin Belgesinin iptal edilmesine,

2- Cankurtaran Kasabasi DENIzLI adresinde faaliyet gösteren Tuna Petrol Turizm San. \[e
Tic. Ltd. Sti.'nin atiksu aritma tesisi desarj noktasindan 15.09.2008-17.09.2008-18.09.2008

}(
ta9hl.erinde alinan 2 saatlik kompozit atiksu numunesi ~liz sonuçlarinin aritmetik ortalamasinin

i.it.2004Wfi;R;;f:rm~M~irI;K~ön;:1~.
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Tablo 2Li' deki Evsel Nitelikli Atik sularlD Alici Ortama Desarj standartlarini saglamasi
nedeniyle;

Su Kirliligi Kontrolü Yönetmeligi hükümlerine uyulmasi,
Aritma tesisinin Valilik'ten izin almadan durdurulmamasi ve herhangi bir ariza durumunda
Valilige bilgi verilmesi,
Belediye sinirlari içerisinde su temininin Belediye sebekesinden saglanmasi yeraltisuyu
kullanilmamasi, Belediye sinirlari disinda veya Belediyenin su temin edememesi durumunda
yeraltisuyu kullanilabilmesi, yeraltisuyu kullanimi için DSI' den mutlaka kuyu izin belgesi
alinmasi,
Atiksu aritma tesisi desarjinin sizdirmasiz fosseptikte biriktirilip vidanjörle çektirilerek
Gökpinar Baraj Gölü ve Su Toplama Havzasi disina tasinmasi,
Sartlari ile 5 yil süre ile Desarj Izninin verilmesine, ancak yukaridaki sartlara uyulmadigi

tespit edildigi takdirde 2872 sayili Çevre Kanununa göre yasal islem yapilmasina ve gerekirse Desarj
Izin Belgesinin iptal edilmesine,

3- Izmir Asfalti Üzeri Kumkisik Köyü DENIzLI adresinde faaliyet gösteren Koltuksuz
Tekstil Ith. Ihr. Tic. Ve San. Ltd. Sti.'nin atiksu aritma tesisi desarj noktasindan 09.09.2008-
16.09.2008-19.09.2008 tarihlerinde alinan 2 saatlik kompozit atiksu numunesi analiz sonuçlarinin
aritmetik ortalamasinin 31.12.2004 tarih ve 25687 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Su Kirliligi
Kontrolü Yönetmeligi Tablo iO.3'deki Tekstil Sanayi (pamuklu Tekstil ve Benzeri) Atiksularin
Alici Ortama Desarj standartlarini saglamasi nedeniyle;

Su Kirliligi Kontrolü Yönetmeligi hükümlerine uyulmasi,
Aritma tesisinin Valilik'ten izin almadan durdurulmamasi ve herhangi bir ariza durumunda
Valilige bilgi verilmesi, .

Belediye sinirlari içerisinde su temininin Belediye sebekesinden saglanmasi yeraltisuyu
kullanilmamasi, Belediye sinirlari disinda veya Belediyenin su temin edememesi durumunda
yeraltisuyu kullanilabilmesi, yeraltisuyu kullanimi için DSI'den mutlaka kuyu izin belgesi
alinmasi,
Sartlari ile 5 yil süre ile Desarj Izninin verilmesine, ancak yukaridaki sartlara uyulmadigi

tespit edildigi takdirde 2872 sayili Çevre Kanununa göre yasal islem yapilmasina ve gerekirse Desarj
Izin Belgesinin iptal edilmesine,

4- Akkent Kasabasi Çal/DENIzLI adresinde faaliyet gösteren Konfrut Gida San. Ve Tic.
A.S.'nin atiksu aritma tesisi desarj noktasindan 19.09.2008-22.09.2008-23.09.2008 tarihlerinde alinan
2 saatlik kompozit atiksu numunesi analiz sonuçlarinin aritmetik ortalamasinin 31.12.2004 tarih ve
25687 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Su Kirliligi Kontrolü Yönetmeligi Tablo 5.9'daki Gida
Sanayii (Sebze, Meyva Yikama ve Isleme Tesisleri) AtiksularlDlD Alici Ortama Desarj
standartlarIDI saglamasi nedeniyle;

Su Kirliligi Kontrolü Yönetmeligi hükümlerine uyulmasi,
Aritma tesisinin Valilik'ten izin almadan durdurulmamasi ve herhangi bir ariza durumunda
Valilige bilgi verilmesi, (! .

Belediye sinirlari içerisinde su temininin Belediye. 'sebekesinden saglanmasi yeraltisuyu
kullanilmamasi, Belediye sinirlari disinda veya Belediyenin su temin edememesi durumunda
yeraltisuyu kullanilabilmesi, yeraltisuyu kullanimi için. DSI' den mutlaka kuyu izin belgesi
alinmasi,
Sartlari ile 5 yil süre ile Desarj Izninin verilmesine, ancak yukaridaki sartlara uyulmadigi

dildigi takdirde 2872 sayili Çevre Kanununa göre yasal islem yapilmasina ve gerekirse Desarj
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5- Burdur Yolu Üzeri 2.Km Yassihüyük Kasabasi Acipayam DENIzLI adresinde faaliyet
gösteren Bez Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Sti.'nin atiksu aritrna tesisi desarj noktasindan 29.05.2008-
06.06.2008-15.09.2008 tarihlerinde alinan 2 saatlik kompozit atiksu numunesi analiz sonuçlarinin
aritmetik ortalamasinin 31.12.2004 tarih ve 25687 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan Su Kirliligi
Kontrolü Yönetmeligi Tablo 10.7'deki Tekstil Sanayi (Sentetik Tekstil Terbiyesi ve Benzerleri)
Atiksularin Alici Ortama Desarj standartlarim saglamasi nedeniyle;

Su Kirliligi Kontrolü Yönetmeligi hükümlerine uyulmasi,
Aritma tesisinin Valilik'ten izin almadan durdurulmamasi ve herhangi bir ariza durumunda
Valilige bilgi verilmesi,
Belediye sinirlari içerisinde su temininin Belediye sebekesinden saglanmasi yeraltisuyu
kullanilmamasi, Belediye sinirlari disinda veya Belediyenin su temin edememesi durumunda
yeraltisuyu kullanilabilmesi, yeraltisuyu kullanimi için DSI' den mutlaka kuyu izin belgesi
alinmasi,
Sartlari ile 5 yil süre ile Desarj Izninin verilmesine, ancak yukaridaki sartlara uyulmadigi

tespit edildigi takdirde 2872 sayili Çevre Kanununa göre yasal islem yapilmasina ve gerekirse Desarj
Izin Belgesinin iptal edilmesine,

6- Pamukkale Yolu Üzeri 9.Km Korucuk KasabasiIDENIzLI adresinde faaliyet gösteren Arat

Petrol Ürün. ve Tas. Tic.Ltd. Sti.'nin fiziksel atiksu aritma tesisi desarj noktasindan 13.10.2008-
14.10.2008-16.10.2008 tarihlerinde alinan 2 saatlik kompozit atiksu numunesi analiz sonuçlarinin
aritmetik ortalamasinin 31.12.2004 tarih ve 25687 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Su Kirliligi
Kontrolü Yönetmeligi Tablo 20.3'deki Endüstriyel Nitelikli Diger Atiksularin (Benzin
istasyonlari, Yer ve Tasit Yikama Atiksulari) Alici Ortama Desarj standartlarim saglamasi
nedeniyle;

Su Kirliligi Kontrolü Yönetmeligi hükümlerine uyulmasi,
Aritma tesisinin Valilik'ten izin almadan durdurulmamasi ve herhangi bir ariza durumunda
Valilige bilgi verilmesi,
Belediye sinirlari içerisinde su temininin Belediye sebekesinden saglanmasi yeraltisuyu
kullanilmamasi, Belediye sinirlari disinda veya Belediyenin su temin edememesi durumunda
yeraltisuyu kullanilabilmesi, yeraltisuyu kullanimi için DSI'den mutlaka kuyu izin belgesi
alinmasi,
Sartlari ile 5 yil süre ile Desarj Izninin verilmesine, ancak yukaridaki sartlara uyulmadigi

tespit edildigi takdirde 2872 sayili Çevre Kanununa göre yasal islem yapilmasina ve gerekirse Desarj
Izin Belgesinin iptal edilmesine,

7- Akkale Belediyesi Ankara Asf.14.Km Akkale/DENIZLI adresinde faaliyet gösteren Güven
Oto Yikama'nin fiziksel atiksu aritma tesisi desarj noktasindan 13.10.2008-16.10.2008-17. i0.2008
tarihlerinde alinan 2 saatlik kompozit atiksu numunesi analiz sonuçlarinin aritmetik ortalamasinin
31.l2.2004 tarih ve 25687 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Su Kirliligi Kontrolü Yönetmeligi
Tablo 20.3'deki Endüstriyel Nitelikli Diger Atiksularin (Benzin istasyonlari, Yer ve Tasit
Yikama Atiksulari) Alici Ortama Desarj standartlarinfsaglamasi nedeniyle;

Su Kirliligi Kontrolü Yönetmeligi hükümlerine uyulmasi,
Aritma tesisinin Valilik'ten izin almadan durdurulmamasi ve herhangi bir ariza durumunda
Valiligebilgiverilmesi, ,

Belediye sinirlari içerisinde su temininin Belediye sebekesinden saglanmasi yeraltisuyu
kullanilmamasi, Belediye sinirlari disinda veya Belediyenin su temin edememesi durumunda

yeraltisuyu kullanilabilmesi, yeraltisuyu kullanimi için DSI' den mutlaka kuyu izin belgesi "j
alinmasi, L J _ 1>\
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Sartlan ile 5 yil süre ile Desarj Izninin verilmesine, ancak yukaridaki sartlara uyulmadigi
tespit edildigi takdirde 2872 sayili Çevre Kanununa göre yasal islem yapilmasina ve gerekirse Desarj
Izin Belgesinin iptal edilmesine,

8-Ankara Asfalti B.Km DENIzLI adresinde faaliyet gösteren Urhan Boya Terbiye Tekstil
San. Tic. A.S.'nin atiksu aritma tesisi desarj noktasindan 10.09.2008-12.09.2008-18.09.2008
tarihlerinde alinan 2 saatlik kompozit atiksu numunesi analiz sonuçlarinin aritmetik ortalamasinin
31.12.2004 tarih ve 25687 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Su Kirliligi Kontrolü Yönetmeligi
Tablo 10.3'deki Tekstil Sanayi (pamuklu Tekstil ve Benzeri) Atiksularin Alici Ortama Desarj
standartlarim saglamasi nedeniyle;

Su Kirliligi Kontrolü Yönetmeligi hükümlerine uyulmasi,
Aritma tesisinin Valilik'ten izin almadan durdurulmamasi ve herhangi bir ariza durumunda
Valilige bilgi verilmesi,
Belediye sinirlari içerisinde su temininin Belediye sebekesinden saglanmasi yeraltisuyu
kullanilmamasi, Belediye sinirlari disinda veya Belediyenin su temin edememesi durumunda
yeraltisuyu kullanilabilmesi, yeraltisuyu kullanimi için DSI'den mutlaka kuyu izin belgesi
alinmasi,
Sartlari ile 5 yil süre ile Desarj Izninin yenilenmesine, ancak yukaridaki sartlara uyulmadigi

tespit edildigi takdirde 2872 sayili Çevre Kanununa göre yasal islem yapilmasina ve gerekirse Desarj
Izin Belgesinin iptal edilmesine,

9- Cankurtaran Mevkii TavasIDENIZLI adresinde faaliyet gösteren Sentez Turizm Tic. Ve
San. A.S. Denizli Hali 'nin atiksu aritma tesisi desarj noktasindan 17.09.2008-18.09.2008-22.09.2008
tarihlerinde alinan 2 saatlik kompozit atiksu numunesi analiz sonuçlarinin aritmetik ortalamasinin
31.12.2004 tarih ve 25687 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Su Kirliligi Kontrolü Yönetmeligi
Tablo 21.1'deki Evsel Nitelikli Atik sularin Alici Ortama Desarj standartlanm saglamasi
nedeniyle;

Su Kirliligi Kontrolü Yönetmeligi hükümlerine uyulmasi,
Aritma tesisinin Valilik'ten izin almadan durdurulmamasi ve herhangi bir ariza durumunda
Valilige bilgi verilmesi,
Belediye sinirlari içerisinde su temininin Belediye sebekesinden saglanmasi yeraltisuyu
kullanilmamasi, Belediye sinirlari disinda veya Belediyenin su temin edememesi durumunda
yeraltisuyu kullanilabilmesi, yeraltisuyu kullanimi için DSI' den mutlaka kuyu izin belgesi
alinmasi,
Sartlari ile 5 yil süre ile Desarj Izninin yenilenmesine, ancak yukaridaki sartlara uyulmadigi

tespit edildigi takdirde 2872 sayili Çevre Kanununa göre yasal islem yapilmasina ve gerekirse Desarj
Izin Belgesinin iptal edilmesine,

Oy birligi ile Karar verilmistir.

( !

Mahmud GÜNGÖR

Denizli Belediye Baskanligi
Bel. Bsk.Yrd.

Yilmaz KAPLAN

Il Çevre ve Orman Müdürlügü
IlMüdürü
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Bayindir~ ve iskan Müdürlügü
Il Müdürü

f1:(
Il Jandarma Komutanligi
Çevre Koruma Timi Kom.

v .cI

Baskanligi
asi Baskani

Ibrahim PARLiYAN

Il Emniyet Müdürlügü
Emniyet Müd. Yrd.

#)1
JLraKAPTAN

ii Kültür ve Turizm Müdürlügü
Müdür V.

Ticaret Odasi Baskanligi
(Katilmadi)

~CL~
Il Telekom Müdürlügü

Il Telekom Müdürü

r! .

Se~ CENGIZ

Il MiII~Efit~m Müdürlügü
Su6e Müdürü

Il Tarim Müdürlügü
(Katilmadi)

AliERKAN

Sanayi ve Ticaret ii Mü'ürlügü
Il Müdürü .

Sanayi Odasi Baskanligi
(Katilmadi)
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Ek-I-Konut ve Sanayi Için Kati Yaktt (Kömür, Prina ve Benzeri)UV2unluk Bel2esi. Satis

Izin Belgesi ve Taahhütnamesi
I) Kömürlerimi Denizli Ili Sinirlari içerisinde Denizli Valiligi (Il Çevre ve Orman Müdürlügü) Kati Yakit Saticisi

Kayit Belgesi olan kömür bayileri araciligiyla satacagima ve Kati Yakit Saticisi Kayit Belgesi olan Sözlesmeli bayiler
araciligiyla pazarlayacagim kömürlerin ve satis seklinin; kati yakit (kömür, prina ve benzeri) satisi için alinan Yürürlükteki
Denizli Il Mahalli Çevre Kurulu Kararlarinda ve T.C.Çevre ve Orman Bakanligi'nin Hava Kirliliginin Kontrolü ve
Önlenmesi Genelge'lerinde belirlenen özelliklere ve sartlara uygun olacagina,

2) Il Çevre ve Orman Müdürlügünce tarafima verilen EK-VII tablosunu 3 aylik dönemlerde (ocak-mart-Nisan-haziran,
temmuz-eylül, ekim-aralik) eksiksiz olarak hazirlayarak Denizli Valiligi (Il Çevre ve Orman Müdürlügü) , bir dilekçe
Ek'inde verecegime,

3) Kati yakitlarimi (Kömür, prina vb) firmama ait torbalama tesisimde veya torbalama ve eleme tesisi açma ve çalisma
ruhsati olan ve torbalama sözlesmesi yaptigim diger firmalarda torbalayacagimi,

4) Denizli Il sinirlari içerisindeki yerlesim birimlerinde, sanayi tesislerinde kati yakit, kömür tasiyan araçlar, kömür satisi
yapan depolar, kaloriferli binalar ve sanayi tesislerinin denetimi sirasinda torbaladigim ve/veya sattigim kömürlerden üretim
yerinden, tasima aracindan, depodan, satis yerlerinden, bayilerden ve tüketicilerden Denetim için analiz yaptirmak üzere kati
yakit, kömür numunesi alinmasini itiraz etmeyecegimi, analiz ücretini pesin olarak veya bir hafta içinde ilgili kuruma
ödemeyi kabul edecegimi, aksi halde Satis Izin Belgemin, Uygunluk Belgemin iptal edilmesine itiraz etmeyecegimi,

..5) Firmamiz ile ilgili basvuru dilekçemde belirttigim adres, imza sirküleri, maliye kaydi, firma degisikligi, sirket tüzügü
degisikligi gibi herhangi bir degisikligi en geç bir hafta içerisinde Il Çevre ve Orman Müdürlügüne bildirecegimi, aksi
takdirde belgemin iptal edilmesine itiraz etmeyecegimi,

6) Denizli Ili sinirlari içinde ürettigim ve Satis Izin Belgesinde Ek' inde belirtilen kömürlerimi satmak için

sözlesme yaptigim Kati Vakit Saticisi Kayit Belgesi olan bayiler listesini Il Çevre ve Orman Müdürlügüne
bildirecegimi bu listede yapilacak degisiklikleri sözlesme tarihini takip eden en geç bir hafta içinde yeni
sözlesme listesi olarak Il Çevre ve Orman Müdürlügüne bildirecegimi, bildirilmeyen bayilerde bulunan kati

yakitiara ve kömilrlere kaçak yakit ve kömür islemi yapilmasini kabul edecegimi,
7) Sevk edecegim her parti kati yakit ve kömür için bayi ve tüketiciye iIetilmek üzere kantar fisi sevk

irsaliyesini nakliye aracina verecegimi, denetimlerde bu belgeleri yetkililere ibraz edecegimi, Denizli Ili sinirlari
içerisinde Kömilrlerimi yikama ve eleme isleminden sonra torbalayacagimi, Kömür torbalarinin yakilmasinin

önlenmesi amaciyla geri toplanmasi konularinda her tilrlü girisimde bulunacagimi ve) Denizli Il sinirlari içinde
sanayi tesisleri hariç dökme seklinde torbasiz ve açikta kömür ve prina satmayacagimi,

8) Yürilrlükteki Hava kirliligi ile ilgili Genelge ve Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özelliklere sahip

olmayan kömürlerden ve prinadan idarece uygulanacak yasal islemi ve tüketiciye intikal etmis oldugunda
kömilrleri Denizli Il disina çikaracagimi ve tüketicinin zararini kabul edecegimi,

9)Satacagim Kömürlerimin ve prinanin torbalamasini Isinmadan Kaynaklanan Hava Kirliliginin Kontrolü
Yönetmeligi geregince torbaladiktan sonra satacagimi,

10) Satacagim ve sevk edecegim kömürlere ait düzenlenen her türlü belgede(fatura. fis, irsaliye vb) kömür
menseini ve markasini açikça belirtecegimi, Denetim ekiplerince bu belgeler istendiginde gösterecegime,

ll) "Hava Kirliligini Önleme ve Kömür Denetim Kontrol Mobil Ekibi"nin denetimlerine her zaman açik
oldugumu, denetimlerde numune almalarina ve analiz sonuçlarini kabul edecegimi,

12) Tarafima Uygunluk Belgesi veya Satis Izin Belgesi verilmesinden sonra üretim yerinde, depomda,

tasima aracinda, satis yerimde, bayide veya kullanim yerinde yapilacak denetimlerde alinan kati yakit ve kömür
numunesi analiz sonucunun olumsuz çikmasi halinde veya yukarida taahhüt ettigim maddelerdeki hususlara,
Kararlara uygun olamayan durum tespit edildiginde,

a) i inci olumsuzlukta; Ilgili ve yürilrIükteki Hava Kirliligini Ile ilgili Genelge'leri ve 2872 sayili Çevre
Kanununun ilgili maddeleri geregince idari para cezasi verilme~irii kabul edecegimi,

b) Bir yil içinde, 2 nci olumsuzluk tespitinde; Ilgili ve yilrürlUkteki Hava Kirliligini Ile ilgili Genelge'leri ve

2872 sayili Çevre Kanununu geregince ayni Uygunluk veya Satis Izin I}elgemin iptalini kabul edecegimi,
13) Yukarida belirtilen sartlarda, tarafima bildirilmek kaydiyla degisiklik yapilmasini kabul edecegimi,
taahhüt ederim.

Is bu Taahhütname 13 (Onüç) maddeden ibarettir.
Firma Adi Adresi, Imza/Tarih
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Ek-II KONUT VE SANAYI IçIN YERLI VEYA ITHAL KATI YAKIT (KÖMÜR, PRINA ve
BENZERI)KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESI IzIN TAAHHÜTNAMESI

1) Denizli Il sinirlari içerisinde konutlara ve meskenlere pazarlayacagim ve satacagim kati yakitlarin (kömür,
prina ve benzeri) satis seklinin; bu hususta alinan yürürlükteki Hava Kirliligi Genelgelerine ve Denizli Mahalli
Çevre Kurulu Kararlarinda belirlenen kömür ve prina ile ilgili özellikler sartlara uygun olacagini,

2) Satis Izin Belgesi olmayan kati yakit (kömür, prina ve benzeri) satmayacagimi,
3) Il Çevre ve Orman Müdürlügünce tarafima verilen EK-IV tablosunu 6 aylik dönemlerde (ocak-haziran,

temmuz, aralik) eksiksiz olarak hazirlayarak Denizli Valiligi (Il Çevre ve Orman Müdürlügü) , bir dilekçe
Ek'inde verecegime,

4) Yikama ve eleme isleminden geçirilerek torbalanmis kati yakit (kömür, prina ve benzeri) satacagimi ve
torbalanmis kömürleri ve prinalari kapali alanda muhafaza ederek, kapali sevk zinciri ile tüketiciye
ulastiracagimi,

5) Denizli Il sinirlari içerisindeki yerlesim birimlerinde, sanayi tesislerinde kati yakit, kömür tasiyan araçlar,
kömür satisi yapan depolar, kaloriferli binalar ve sanayi tesislerinin denetimi sirasinda torbaladigim ve/veya
sattigim kömürlerden üretim yerinden, tasima aracindan, depodan, satis yerlerinden, bayilerden ve tüketicilerden
Denetim için analiz yaptirmak üzere kati yakit, kömür numunesi alinmasini itiraz etmeyecegimi, analiz ücretini
pesin olarak veya bir hafta içinde ilgili kuruma ödemeyi kabul edecegimi, aksi taktirde Kati Yakit Saticisi
Kayit Belgemin iptal edilmesine itiraz etmeyecegimi,

6) Firmamiz ile ilgili basvuru dilekçemde belirttigim adres, imza sirküleri, maliye kaydi, firma degisikligi,
sirket tüzügü degisikligi gibi herhangi bir degisikligi en geç bir hafta içerisinde Il Çevre ve Orman Müdürlügüne
verecegimi,

7) Denetim ekipleri tarafindan hangi etiketli kömürden ve prinadan numune alinmissa, derhal torbalayici
veya üretici firmaya bildirecegimi,

8) Satacagim ve sevk edecegim kati yakit (kömür, prina ve benzeri) için düzenlenen her türlü belgede (fatura
ve benzeri) kömür menseini açikça belirtecegimi, her parti kömür ve prina için tüketiciye iletilmek üzere kantar
fisi, sevk irsaliyesini nakil aracina verecegimi, ,Denetim ekiplerince bu belgeler istendiginde gösterecegime,

9) Mensei belli olmayan veya Mahalli Çevre Kurulunun belirledigi özellikleri tasimayan kati yakit (kömür,
prina ve benzeri) sattigim tespit edildiginde, uygulanacak yasal islemleri kabul edecegimi,

iO) Denizli Il sinirlari içerisindeki yerlesim birimlerinde kömür ve prina tasiyan araçlar, kömür satisi
yaptigim depolar, kaloriferli binalar ve sanayi tesislerinin denetiminde; sattigim kati yakitlardan ve kömürlerden
analiz yaptirmak üzere kömür numunesi alindiginda, analiz ücretini pesin olarak veya bir hafta içerisinde ilgili
kuruma ödemeyi kabul edecegimi,

ll) "Hava KirliIigini Önleme ve Kömür Denetim Kontrol Mobil Ekibi"nin denetimlerine her zaman açik
oldugumu ve istenilen sayida numune almalarini ve analiz sonuçlarini kabul edecegimi,Kömür satis yerimde
dökme seklinde açikta torbasiz kati yakit ve kömür satmayacagimi,

12) Kömür satis yeri veya depomda kantar bulunduracagimi ve bu kantarin ölçü-ayar kontrolleri usulüne
uygun olarak ilgili belediyesine ve Sanayi Ticaret Müdürlügüneyaptiracagimi,

13) Tarafima Il Çevre ve Orman Müdürlügünce Kati Yakit Saticisi Kayit Belgemin verilmesinden sonra
depomda, tasima aracimda, satis yerimde veya kullanim yerinde yapilacak denetimlerde alinan kati yakit ve
kömür numunesi analiz sonucunun olumsuz çikmasi halinde veya yukaridaki maddelerde taahhüt ettigim
hususlara uygun olmayan durum tespit edildiginde,

a) 1 inci olumsuzlukta; Ilgili ve yürürlükteki Hava KirliIigini IJ~ ilgili Genelge'leri ve 2872 sayili Çevre
Kanununun ilgili maddeleri geregince idari para cezasi verilmesini kabul edecegimi,

b) Bir yil içinde, 2 nci olumsuzluk tespitinde; Ilgili ve yürürlükteki Hava Kirliligini Ile ilgili Genelge'leri ve
2872 sayili Çevre Kanununu geregince ayni Uygunluk veya Satis Izin Belgemin iptalini kabul edecegimi,

14) Yukarida belirtilen sartlarda, tarafima bildirmek kaydiyla degisiklik yapilmasini kabul edecegimi,
taahhüt ederim.

Is bu Taahhütname 14 ( Ondört) maddeden ibarettir.
Firma Adi Adresi ,Imza/Tarih


