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Mahalli Il Val nhgrnda Kurul
Uyelerinin de k 0.2017 alar Qevre ve
gehircitik it Topla rdeki konular
gortigiilmiigtiir.

Madde-1

Krg sezonu igerisinde ya$anan hava kirligiyle miicadlle ve Diyarbalkrr ili srmrlan

igerisinde katr veya srvr yakrt kullanarn Tiim Resmi-Ozel kurulup-Site ve Bina Yonetimlerinin

2017 - 2018 krg sezonu igerisinde kulllanacaklarr katr veya srvl fiakrt ahmlarl \i'e kontrollerine
esas igerekli koordinasyonun ve denetimin en verimli gekil{e yaprlabilmesi igin gerekli

tedbirler agalrda sunulmuqtur;

stRiNci n6lUvt
Srvr Yalatlar

Satrcrlar srvr yaktt satrgr konusunda agalrda belirtilen hususlara pyacaktrr;
ilimizde srvr yakrt satrgr yiapacaklarm, Valilik Makamrndan (Bilim Sanayi ve

Teknoloji il trrtUdtirltili.inden) "Srvr Yakrt Satrg izin Belgqsi" almalart z:orunlulu[unun
getirilmesine ve verilecek taahhi.itnamreye riayet edilmesine, krg sezonu igin verilen Srvr Yalut
Satrg izin Belgelerinin 2018 yrhnda Srvr yakrtlarla ilgili ahpacak MqK k'ararr tarihine
kadar gegerli lahnmasrna,

Srvr llalut Satrs izin Beleesi almak igi4i
-Dilekge
-Firmanrn ilgili meslek kurulugundan ahnacak ticaret sicili kaydr,
-Imza sirktileri,
-Vergi levhasr,
-Bayilik Yaztst
-Adres Beyam
-Varsa iqletmeye kayrth tagrma aracr (tanker) sayrsr veya tagtma aracL kiralama

taahhLidii,
-EPDK' dan almmrg lisans izin belgesi,
-ilgili Belediyeden ahnmtq igyeri Agma Ruhsatt,
-Bayilik Stizlegmesi,
-Noterden tasdikli Taahhi.itname (Bilim Sanayi

edilerr ),
-Imza yetkil i sinin ntifus ctizdan fotokopi si.

ve Tefunoloji il Miidiirlti[ii'ne ibraz

Belgeleri ile beraber Diyarbalar
Miidiiirltiliine bagvuruda bulunulacaktrn.

Valili$ Bilirn Sanayi ve Teknoloji Il

Tiim Resmi Kurum ve Kuruluglara ile birlikte
Kalorifer Yakrtlarr igin, Sabit Kontrol ve numune ahm
IMiidi.irltiliince belirlenecektir.

Srvr kalorifer yakrtr yiiklii ttim araglar, kontrol noktasma girig yaprp buradaki kantarda

tartmu yaprlarak kayrt altrna almacak, kontrol noktasma giriq yaptrgrna dair trelgeyi aldrktan

ve analizigin numune ahndrktan soffa y rtr ttiketiciye ulagtrraoaktrr.

Ozel Bina ve Sitelere veril,ecek Srvt
noktasr Bilim Sanavi ve Teknoloii il
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Srvr Kalorifer yakrtr numune ahmlannda, Bilim Sanayi ve Teknoloji il Vttidiirlii$i
tarafindan numune ahnac aktrr.

Numune ahmr, hafta igi mesai saatleri igerisinde yaprlacaktrr.
Habersiz gekilde srvr yakrt bogaltrmrnrn tespiti halinde Bilim Sanayi ve Teknoloji il

Miidiirlti[iince bogaltrm durdurabilecek, tanker numune ahmr igin Kontrol noktasrna
gekilecektir.

Numune alma srasrnda; denetim ve numune alma ekibi yakrtrn bulundulur tankerin
mtihiidti olup olmadrfrnr, yakrta ait ordino faturasr ash ve ekli analiz raporunrm aslmm (Mahn
alrndrlfr dafrtrm girketine ait ordino faturave analiz raporu, fotokopiler kabul edilmeyecektir)
bulun,up bulunmadr[r kontrol edecektir.

Ordino faturanm akaryakrt dalrtrm girketine ait olup olmadr[r ile fatura ijzerindeki
bilgilerin ( Tankere ait plaka, firma adr, rafineri grkrg tarihi ) yine denetim ver numune alma
ekibi tarafindan kontrol edilecek, tankerin mtihiirstiz olmasr, ordino faturasmrn buhnmamasr
ya da ordino fatura iizerinde bulunan bilgilerin yanhg olmasr durumunda tan-kerden mrmune
almminyacak, ahcr kurum ya da bina yrinetimine tutanak ile bilgilendirme yaprlarak, Bilim
Sanayi ve Teknoloji il Mtidtirltifti aracrh[ryla adli makamlara sevk edilecektir.

Bilim Sanayi ve Teknoloji J1 Miidiirliifiince denetim sezonu igerisrinde her aym
sonunda s<iz konusu ordinolu faturalann incelenmek ijzerc Vergi DairesjL Bagkanh[rna
gdnderilecektir.

ilimize girig yapacak kalorifer yakrtr tankerlerinin kapaklan, iiriinii aldrfr akaryakrt
dalrtum girketine ait plastik mtihtirle kapahlmrg olacaktrr. Plastik miihrti olmilyan stvt yaktt
yiiklii tankerlerin il srnrrlan igerisine trogaltrmr ve satrgt yaptrnlmayacaktr.

Jandarma bolgesine gidildifiinde denetim ve numune almada sorumlu Jandarma

bolgesinden eleman gorevlendirilecektir.
Temizligi yaprlmayan depolara satrcr tarafindan srvr yakrt bogaltrmr yaprlmayacaktrr.

Taqmla iglemleri Tehlikeli Atrklarrn Kontrohi Ydnetmelili kapsamrnda q:ahgrrLa lisansr

bulunian herhangi bir firma tarafindan yaprlacaktrr.
Tankerlerden ya da depolardan almacak numuneler TS 9000-1 EN IS0 3170 ( Petrol

Srvrlarr-Elle Numune Alma ) standardma uygun olarak ahnacaktr.
Srvr yakrtlardan4 gige numuneralmacak, Bilim Sanayi ve Teknoloji il tvttidtirliigii' ntin

miihrii ile kapaklan mi.ihiirlenerek gigelerden bir ( 1 ) tanesi gerekti[inde kullanrlmak tizere

kargrlagtrrma igin farkh laboratuvara gonderilmek tizere muhafaza alttna altnacektr.
Ahnan srvr yakrt numuneleri Qevre ve $ehircilik Bakanhfr'ndan <in yeterlilili bulunan

ya da TURKAK tarafindan akredite edilmig laboratuvarlara gonderilerek kim'yasal analizlei
yaptrrrlacaktrr.

Normal numune ahmr ile denetim srasmda ahnacak numunelerin analiz ve yol
fcretl,ori ytiklenici fi rma tarafindan kargrlanacaktrr.

Ahnacak srvr yakrt numuneleri toplu qekilde mesai saati bitmeden kimyasal analizi
yaprknak uzerc ilgili laboratuvara Bilim Sanayi ve Teknoloji it lrttidtirli.ifti persornellerince

tutanak kargrhgrnda teslim edilecektir, ilimizde kullamlacak olan Ozel Kalorifer Yakrtr ( KAL
- YAK ) analizlerinde, Kiikiirt, Yofunluk, Parlama Noktasr ve Yizkoziter parametreleri
y<iniirLden incelenecektir. Soz konusu parametreler agafrda gosterilen deilerler'i rle baz

ahnacaktrr.

Kiikiirt max, o/o I
Yofunluk max 998
Parlama Noktasr min 56
Yizkozite ( 100"C'ta ) max LL,5

Diyarbakrr il srmrlan igerisinde lslnma amacl ile kalorifer yakrtr olarah ktikilrt igeri[i
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Ktiktirrt Orant o/o I izeri grkan yakrtlar, Bilim Sanayi ve Teknoloji il Mudiirliifiince Qevre
ve $ehircilik Il Mtidtirlilgtine giinderilecektir. Qevre ve $ehircilik Il Miidijnliigtince 2872
sayrh Qevre Kanun'a giire ig ve iglemler yaprlacaktrr.

Kullanrcrlar srvr yalat kullanrmr konusunda agafrda belirtilep hususlara uy'acaktrr;
Srvr yakrt ile ilgili belgeler yakrt teslim almmadan 6nce l+ullanrcrlar tararfindan kontrol

edilecek ve yanlannda bulunduracaktrr.( Ordino Fatura, kontrpl noktasma Girig - Qrkrg ve
tartrmmm Yaprldrlrna Dair Belge)

Srvr yakrt yakma tesisi ve bacalann temizlik, bakrm, cilgtim ve onarrmlarr yaptrrrlacaktrr.
Stvr yakrtrn bogaltrlacalr depo kalorifer yakma sezonqrdan once mutlak suretle
temizletilecektir. Konu ile ilgili denetim ve yaptrrrm ( Kabah4tler Kanunu Qergevesinde )
Btiyiilqehir Belediye Bagkanh[rnca yaptrrlacaktrr. Temizligi yaprlmayan depolara srvr yakrt
bo qaltrmr yaprlmayacaktrr.

Yaptrrrm;
Yaprlacak denetimlerde, Kontrol noktasma Girig - Qrkrg ve tarflmmm Yaprldrfirna Dair

Belgesi bulunmayan, depo temizligini yaptrrmadan yakrt bogaltrmr yapan veya depolarrndan
almacak srvr yakrt numunesinin kimyasal analizi olumsuz grkan kurumlar, binalar ya da
igletmeler do!rudan sorumlu olarak kabul edilecektir.

Bir sonraki ( 2018 yrh ) Mahalli Qevre Kurulu Karanna kadar iki defa Mahalli Qevre
KuruLu kararlarrna aykrn davrananlarm Srvr Yakrt Satrg izin Belgesi iptal edilecektir:.

A;rrrca konu ile ilgili her kurum kendi kanun, yonetmelik ve mevzuat hiikiimlerine uygun
iglemler yapacaktrr.

Duyurular;
Srvr yakrtlarla ilgili yukarrda yazir bulunan kararlann teblifi; Resmi Kurumlar ile stvr

yakrt r;atrgr yapan firmalara Bilim Sanayi ve Teknoloji il Miidiirlii$ii, bina site ve ttim ozel
i gletmelere Biiyiikgehir Belediye Baq kanhfr tarafindan yaprlacaktrr.

Srcakhk $artlan ve Yakma Saatleri:
-Drg ortam srcakh[r gece ve giindiiz 15oC nin iizerinde oldufu gtinlerrle kalorifer ve

sobalaLrm yakrlmamasr,
-Kalorifer ve sobalarrn; igyerlerinde, bina ig ortam srcakh[r l8oC, konutlarda ise 20oC

dan yukarrda olmayacak gekilde yaktlmasr,
-Kalorifer ve sobalann ilk yakr$ saatlerinin belirlenen saatlere g<ire yaprhp

yaprlmadrlrmn denetlenmesi,
-Hava kirlililinin yogun oldulu gtinlerde sobalar ve kaloriferler miimki.inse sabah saat

1O'dan son-ra ve akgam en geg saat 16'dan cince yakrlmamasr,
-Hastaneler, yatrh ve giindtizlti okullar, olrenci yurtlan, yaghlar ve giigsiizler lurtlan,

kregler, terminaller ve kolluk binalan, kalorifer ve sobalarrn ig ortam srca"l,Jrlr 2OoC den
yukarr olmayacak gekilde devamh olarak, ancak hava kirlililine neden olm:lyacak gekilde
yakrlmasr, gerekmektedir.

- 2017 - 2018 krg sezonunda kalorifer yakrm saatlerinin aga[rda belirtilen saatler
arasmda uygulanacaktrr.

a )Konatlarda
: Sabah 04.00 - 08.00
: AkSam 16.00 - 22.00

b) Resmi kurum kuruluglar ve ig merkezleri
: Sabah 07.00 - 10.00

13.00 - t 6.00

\

Alqam
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2017 - 2018 krg sezonunda ilimizde kalorifer yakrmr 01 Kasrm 2017 rtarihinde
baglarLacak, 15 Nisan 2018 tarihinde sona erecektir.

iriNci sdI,Uvr
Kah Yalutlar

Sattcrlar katr yakrt satrgr konusunda aga$rda belirtilen hususlara uyacaktrr;
ilimizde katr yakrt ( Kdmiir ) satrgr yapacak gergek veya ttizel kigiler Valilik

Makanrndan ( Qevre ve $ehircilik il Mtidtirltiftinden) (6Katr Yat<rt Satrcrsr Kayrt l]elgesi" ,

Kdmtjr ithalatgrlan ya da iireticileri "Katt Yakrt Satrg izin Belgesi", K<jmiir 'lloptancrlarr ise

"Dafrtrcr Kayrt Belgesi" alacaktr. Kdmiir Ithalatgrlan ya da iireticileri kendi adlanna satrg
yapmtk isterlerse Katr Yakrt Satrg izin Eelgesi haricinde aynca Katr Yakrt Satrcrsr Kayrt
Belgesi' de alacaktrr.

66Kafi Yakrt Satrcrsr Kayrt Belgesi" ve "Katr Yakrt Satrq izin Belgesi" ahnmadan
komtfu' satrgr yaprlmayacakfi r.

-Katr Yakrt Satrg izin Belgesi ahnak isteyenler; ( Kiimiir ithalatgrlan ve Kiimiir
Uretir:ileri )

- Kdmtiriin Ithalatrmn Yaprlarak Bogaltrldrgr Gtimrtik Sahasrnrn Bagh Bulundugu il
Valiliginden ( Qevre ve $ehircilik il Miidtirlii[iinden ) ahnmrg Uygunluk Belgesi ve
U;rgunluk Belgesi' ne ait analizraporu. l ittrat Kiimiirler igin ) ( r )

- Ktimiiriin grkartrldrgr ilin Valilifiinden alman Uygunluk izin Belgesi ve Uygunluk izin
Belgesi' ne ait analiz raporu. ( Yerli Kiimiirler iqin ). ( t )

- K:rtr Yakrt Satrcrsr Kayrt Belgesi almrg satrcrlarrnrn listesi ( Katr Yaklt Satrcrsr Kayrt
Belge numarasl, satrcr adr ve adresi) ( Firmaya balh Katr Yakrt Satrcrsr Kayrt Belgesi
almrg satrcr bulunmuyorsa, dilekgede ayrrca beyan edilecektir. ) 1z ;

- Scj,z konusu bagvuru, Qevre ve $ehircilik il Mi.idtirltiftnce incelendikten sonla, uygun
bulunmasr halinde, Qevre ve $ehircilik il Miidtirltigiince "Satrg win belgesi"
ittralatgr/iireticiye verilir. ithalatgr/tireticiye, satrg izin belgesinin yam sra tiger ayhk
donemi kapsayan ithalatgr ve Ureticiye iligkin tablo da verilir.

- ittLalatgr/tiretici satrg izin belgesinin birer kopyasrnr (ithalatgr/tiretici tarafindan fotokopisi
onayh) katr yakrt satrcrsr kayrt belgesine sahip satrcrlara ve dalrtrcr kayrt lbelgesine
salhip daSrtrcrlara vermek zorundadr. Satrcrlar ve da[rtrcrlar ise denetimler esnasrnda sdz
konusu satrg izin belgesini yetkililere ibraz etmek zorundadtlar.

KafiI(akrt Satrcrsr Kayrt Belgesi almak isteyenler;
- Ta.ahhtitname ( Qevre ve $ehircilik il Miidi.irlti[tinden almacak, Noter Onayh ). t t I
- Imrza Sirktileri (noter onayh) 1z;
- Imrza yetkilisine ait ntifus cizdanfotokopisi 1r I
- Adres beyam l l y

- Vergi Levhasr 15;
- Oda Sicil Kaydr (Mahrukatgrlar Odasrna veya Sanayi ve Ticaret Odasma veya ilgili Esnaf

Odasma kayrth oldu$una dair belge ) 10;
- Kayrt belgesi ahnacak ilden, katr yakrt satrgr ile ilgili igyeri agma ve gahgma ruhsatr. ( 7 )

Belgeleriyle beraber dilekgeyle Qevre ve $ehircilik il Miidtirliigti'ne miiracaat
edecelrtir. Evraklarm hepsi mtiracaat sahibi tarcfndan tasdik edilmig olacak ve miiracaat
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Qevre ve $ehircitit< il Miidiirhiftince yaprlan inceleme sonucuna gcire Katr Yakrt
Sattcrsr Kayrt Belgesi drizenlenir. Ayrrca Kah yakrt satrcrsr kayrt belgesinin yam sra satrcrlara
iligkirL 6 ayhk donemler igin doldurulmasr gereken katr yakrt miktar bildirim tzrblosu da

verilir.
11.09.2013 tarihinden itibaren Qevre ve $ehircilik il MtdtirlUgtinden ahnmrg olan Katr

Yakrt Satrcrsr Kayrt Belgelerinin gegerlilifi devam etmektedir.

ihalelere Katrhm:
Katr yakrt ihalesine;
-ithalatgrlar ithalatgr Kayrt Belgesi (ithalatgr tarafindan fotokopisi onayh)
-Ureticiler Uygunluk izin Belgesi (tiretici tarafindan fotokopisi onayh)
-Dalrr[crlar herhangi bir ilden ahnmrg Da[rtrcr Kayrt Belgesi ve

-Satrcrlar ise herhangi bir ilden ahnmrg Katr Yakrt Satrcrsr Kayrt Belgesi (satrcr tarafindan
fotokopisi onayh) ile katrlabilirler.

ihaleyi kazanan ithalatgr/iiretici/dafrtrcr/satrcr, katr yakrta iligkin bilgi ve belgeleri
(uygunluk belgesi/uygunluk izin belgesi, miktar vb.) ihalenin yaprldrpr ilin ve ihaleye katrhma
esas belgenin ahndrlr ilin Qevre ve $ehircilik il Mtiditulii[tine vermek zorundadrrlar.

Katr Yalat Satrq izin Belgesi bulunmayan k6mi.ir markasmm sattlmast ve Kafi Yalat
Satrclsr Kayrt Belgesi bulunmayan satrcrlann kcimtir satrgr yapmast engellenecektir.

ithalatgr/tiretici, katr yakrt satrcrsr kayrt belgesi almayan / bulunmayan satrctlara katr
yakrt vermeyecektir. Katr Yakrt Satrg izin Belgesi mtiracaatr esnasmda bildirimde bulundufu
satrcrlar haricinde sonraki tarihlerde yakrt teslimatr yaptr[r Katr Yakrt Sattctst KayrLt Belgesi
sahiplerinin isimlerini ve belge numaralanm yakrtr teslim etmeden 6nce Qevre ve $ehircilik il
Miidiirli.igii' ne bildirecektir.

Katr kalorifer yakrtr igin; resmi kurum, apartmanlar vb. yerlerden Qevre ve i$ehircilik
Mtidi.irltgti tarafindan numune almacakttr.

Jandarma bOlgesine gidildilinde denetim ve numune almada sorumlu jandarma

b<ilgesinden eleman gorevlendirilecektir.
Krg sezonu drgrnda kalan tarihlerde katr yakrt numune ahmr ve denetimi, alman

Mahatli Qevre Kurulu Karan gegerli olmak izere Qevre ve $ehircilik Miidiirliiliince
yaprlacaktrr.

ilimiz smrlan iginde, komiir numune ahmr, Qevre ve $ehircilik Mtdiirliili.ince
olugturulan ekip tarafindan miihtirlii olarak numuneleri menqeinde cirnekleme rnetoclu ile (TS

5125 r,e TS 4744 sayrh standartlarrn belirledi[i numune alma esaslanna giire kiimiir numuneleri
alrnarak analizlerinin yapfirrlmasr) alarak, alman numune / numunelerrn analizlerinin Qevre ve

$ehircilik Bakanh[rndan yeterlilik belgesi bulunan veya TURKAK ( Tiirk Akreditasyon
Kururnu ) tarafindan akreditasyona sahip herhangi bir laboratuvarda Qevre ve l$ehircilik
Mtidiirltigiince yaptrrlacaktrr.

Her ttirlti denetimde veya gikdyetlerde almacak kdmiir numuneleri analiz ve yol
iicretbri satrcr / ytiklenici firma veya bagvuru sahipleri tarafindan karqrlanacaktrr.

Numune analiz iicretlerinin ilgililerce kargrlanmamasr halinde 6183 sayrh ( Amme
Alacaklarmm Tahsil Usulii Hakkrnda Kanun ) kanun gergevesinde Vergi Dairesi
Bagkanlrlrna bildirilerek tahsil edilecektir, aynca ilgili ya da ilgililer hakkrnda 2872 Sayir
Qevre Kanunu de[igik 5491 Sayrh Qevre Kanununda Defigiklik Yaprlmasma dair Kanunun
12. N{addesine muhalefetten aynr kanunun 20. Maddesi "g" bendine gore yasal iglem
uygulilnacaktrr.
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Mvhafaza altrna alman kdmiirler B0ytikgehir Belediyesi nezaretinde il smrrlan drgma

grkartLlacak, il drgrna qrkartrldrgrna dair tutanagrn bir ( 1 ) mishasr Qevre ve $eJhircilik il
Miidiirlti$ine bildirilecektir.

Diyarbakrr il srmrlarr igin rsmma ve sanayi amagh olarak kullamlacak komtir
standzrtlarr aga[rda gekilde tespit edilmigtir.

Srnrr De[erlerinin Agrldrlr il ve ilgeterde Kullanrlacak Yerli Kiimiirler (I" Grup)
( Yiinetmelik Tablo-11 )

Isrnma Amagh Kullanrlacat ittrat Kiimiir Ozellikleri
( Yiinetmelik Tablo-10 )

Yerli Ktimiirlerin
Ozelliikleri

Slnrrlar Kullanrlacalr Iller ve Ilgeler

Toplam Kiikiirt (kuru
bazdal

:Engok o/o2

Isrnmadan Kaynaklanan Hava
Kirlilifinin Kontrolii Ydnetmelilinin 28
inci maddesine gore srnr deEerlerinin
agrldrgr (I.Grup) i'ive ilgeler

Alt IsrLl De[er (kuru bazda) : En az 4800 KcaVkg (-200
tolerans)

Toplam Nem (orii inalde) :En cok Yio25

Ki.il (l,uru bazda) :Encok oh25

Boyut* (satrqa sunulan) : 18-150 mm (18 mm altr
ve
150 mm iistii igin en gok
% l0 tolerans)* Mekanik beslemeli yakma tesisleri igin kcimiir boyutu 10-18 mm olabilir,

Ozelllikler Srnrrlar

Toplam Ktikiirt (kuru
bazda)

: En gok. % 0,9 (%+0,1 tolerans)

Alt [srl De[er (kuru
bazda\

En az 6400 Kcal/kg (- 200 tolerans)

Ugucu Madde (kuru
bazda\

: %o 12-31 (+2 tolerans)

Toplam Nem
(oriiinalde)

En 9ok % l0 (+l tolerans)

Kiil (kuru bazda\ : En cok %1.6 ft2 tolerans)
Bolut* (satrsa sunulan) l8-150 mm ( en cok+Yo l0 tolerans)

*Mekernik beslemeli yakma tesisleri igin kcimtir boyutu l0-18 mm olabilir.

Pirina Briketi Ozellikleri (kuru bnda)
( Yiinetmelik Tablo-l4 )

Ozellikleri Srnrrlar
Alt Isrrl DeEer 3700 Kcal/ks (min.)
Nem (oriiinalde) o/o15 (max.)
YaE %1.5 (max.)
Sodvum [Na) 300 oom (max)

Boyut 6 mm (min.) (6mm'den kiigiik a[rrhkga %o5'i gegemez, ancak mekanik
beslemeli vakma tesisleri icin %o 50've kadar olabilir.)

smtrlarr igerisinde satl$a sunulacak ithal ve yerli k0mUr torbalanrun a$agtda



T.C.
DIYARBAKTR vALiLiGi

MAHALLi qnvnn KURULU KARART

itHt'r, rOmUn roRBA onNnGi

ITHALATCI FIRMA ADI
AGIRLIGI
Kcimtriin Mensei
Komtirtin Cinsi
KOMURUN OZELLIGI Y<inetmelik Smr

DeEerleri
Taahhtit Edilen Smr
DeEerler

Toplam Kiikiirt (Kuru Bazda)
Alt Is:Ll DeEeri (kuru bazda)
Ueucu Madde (Kuru Bazda)
Toolam Nem (Oriiinalde)
Ki.il (I(uru Bazda\
Bowt
UYGIJNLUK BELGESININ TARIH VE
SAYISI
KULI,ANILABILECEK YAKMA
SiSTIIMLERI
Soba
KaloriLfer Kazant
Mekaruk ljeslemelr Kazan
TORE}ALAYAN FIRMANIN ADI
Adresi
Tel
Faks
E-Maiil

YERI,I KOMUR TORBA ORNEGI

REI'ICI FIRMA ADI

Kcimtirtin Cinsi
Ytinetmelik Smr Taahhiit Edilen Smr

Toplarm Kiikiirt (Kuru Bazda

Nem (oriiina

KULLANILACAGI YERLER

ve Beldeler
ITNLUK IZIN BELGESI V

ir Qpvnr ve oRMAN MUDURTUGU
ILABILECEK
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Kull:rnrcrlar kiimiir konusunda agalrda belirtilen hususlara uyacaktrr;
- Kr)miir ile ilgili belgeler kdmtir teslim ahnmadan 6nce kullamcrlar tarafindan kontrol

edilecektir. (Fatura, sevk irsaliyesi, Ktimiir Satrg Sdzlegmesi)
- Artegleyicilere ait ateggi belgesi olacaktrr.
- Kazanyakma talimatrnrn ateggilerin gdrebilecefii gekilde astlt olacaktr.
- Kazanve bacalartn temizlik, baktm, olgi.im ve onarrmlan yaprlacaktrr.
- Tiim resmi kurum ve kuruluglarca yaprlacak katr yakrt alrrnr ihale gartnamelerinde, Katr

Yalat Satrg izin Belgesi ve Katr Yakut Satrcrsr Kayrt Belgesi gartr aranacaktr.
- Tiim resmi kurum ve kuruluglar katr yakrt ahmr yaptrlr satrcr isimlerini, kdmiir miktannt

ve: markasrnr Qevre ve $ehircilik il tr,ttidtirltifiine bildirecektir.

Srcakhk $artlarr ve Yakma Saatleri
-Drg ortam sroakh[r gece ve giindtiz 15oC nin i.izerinde oldugu giinlerde kalorifer ve

sobalar yakrlmayacak.trr.
-Kalorifer ve sobalann; igyerlerinde, bina ig ortam srcakhlr 18oC, konutlarda ise 20oC

dan yukarrda olmayacak gekilde yakrlacaktrr.
-Kalorifer ve sobalann ilk yakrg saatlerinin, belirlenen saatlere gdrr: yaprhp

yaprlrnadrg Qevre ve gehircilik il Mi.idiirlii[ti veya Biiyiikpehir Belediyesi tarafindan

denetl enecektir.
-Hava kirlilifi.nin yogun oldufu giinlerde sobalar ve kaloriferler yakrm saatleri ayrlca

belirlenecek, belirlenen saatler kamuya duyurulacaktrr.
-Hastaneler, yatth ve giindiizlii okullar, dgrenci yurtlan, yaghlar ve gi.igstizler yurtlan,

kregler, terminaller, kalorifer ve sobalarrm ig ortam srcakh[r 20oC dan yukarr olmayacak
gekilde devamh olarak yakabilecektir.

- 2017 - 2018 krg sezonunda kalorifer yakrm saatlerinin agalrda belirtilen saatler

arasmda uygulanacaklrr.
a )Konutlarda

: Sabah 04.00 - 08.00
: AkEarn 16.00 - 22.00

b) Resmi hurum kuraluglar ve ig merkezleri
: Sabah 07.00 - 10.00
: Alqam 13.00 - 16.00

2017 - 2018 krg sezonunda ilimizde kalorifer yakrlmasrna 01 Kasrm 2017 tarihinde
baglanacak, 15 Nisan 2018 tarihinde sona erecektir.

Halkrn Bilgilendirilmesi
-Vatandaglann hava kirli[inin yogun oldu[u gtinlerde almast gereken <jnlemler

konusrunda gerekli hassasiyeti gdstermesi igin Qevre ve $ehircilik it JMiidtirliigti ile
Btiytilkgehir Belediyesi tarafindan yazir ve gdrsel basm malzemoleriyle bilgilendirilecektir.

-Halkrn duyarhhfrnrn arttnlmasr igin hava kirlili[i otrgiim sonuglan giinltik olarak

Qevre, ve $ehircilik Bakanhgrrun resmi web sitesinden halka duyurulmaktadrr.
-Hava kirlilifinin yogun oldufu gtinlerde <ifirencilerin agrk alanda t(jren yapmalart

Onlenecektir.
-Hava kirlilili ile ilgili, gorevli kurumlar tarafindan e[itioi programlar

diizenLlenecektir.
-Vatandaglar TSE belgeli, tistten yakmah soba ve kaliteli yakrt satrn almalarr,

kullarrmalarr durumunda hem btitceleri hem de hava kirliliEinin azalfllmast ve saEhk
faydalapr frakkrnda gdrevli kurumlar tarafindan bil gilendirilecektir.
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-Yoksul ailelere yaprlan ticretsiz kdmtir daflrtrmr hususu ile ilgili olarak il trrtatratti

Qevre Kurullarmca, hava kirlili$ miicadelesi ve uygulamada birlikteligin sallanmast

amacryla kOmtirler vatandaga dafrtrlrrken; bagta il ve ilgelerin kirlilik derecelerine gdre

ozellilkleri belirlenmig kdmtirler da[rtrlacak, Ismmadan Kaynaklanan Hava Kirlilifiinin
Kontrolii Ydnetmeligi'nde belirlenen hususlara cjnem verilecek ve bu kdmtirlerin hava
kirlililli yaratmayacak b<ilgelerde (ozellikle beldelerde, kdylerde) kullammr sa[lanacaktrr.

trqUxcU nolUtvt
Merkezi Isttma Sistemleri ve bafh bulundu[u ekipmanlar;

Diyarbakrr il smrrlan igerisinde ttim sivil ve resmi merkezi tsttma sistemli binalar,

rsrtmar sistemleri ile ilgili baca gazr cilqtmlerini yrlda en az I kez yaptracaktrr.
Katr, srvr veya gaz yakrth merkezi rsrtma sistemleri, tiretici veya yetkili _bayilerin

verdilfi bilgiler do!'rultusunda kurulacak ve onerilen yakrta uygun yakrtlar kullanrlarak
gahgtrrrlacaktrr.

Bu karar kapsamrndaki katr, slvl veya gaz yakrth merkezi tsttma sistemlerinde,

kullarulan yakrta bagh olarak agrla grkan kirletici konsantrasyonu cilgtimi.i akredite olmuq

veya 13 akanhkg a uygun gori.ilen laboratuvarlar da y apiacaktrr.
Yaprlacak dlgiimlerde Merkezi rsrtma sistemlerinde aq;r!.a grkan kirletici

konsantrasyonlan Isrnmadan KaynakJh Hava Kirlili[i Kontrol Y<inetmeli[inde belirtilen srmr

delerleri agmayacaktrr, de[erlerin agrlmasr durumunda tsttma sisteminin sahibi veya igleticisi
bu konsantrasyonlan azali.;rcr her ttirlti tebdiri alacaktr.

Yaprlan olgiim ve bakrm sonuglan rsrtma tesisi sahibi veya igleticisi tarafindan her yrl
krg se:zonunun bitmesiyle Qevre ve $ehircilik il Miidtirlli[iine gonderilecektir, bu sonuglar

incelendikten soma bir rapor haline getirilerek hava kirlilifiyle mticadele kapsamrnda

almac,ak bir sonraki tedbirler igin Mahalli Qevre Kuruluna sunulacaktr.

uOnnUNcU nolUvt
Yaptrnmlar ve Duyurular

B:ir sonraki ( 201.8 yrh ) Mahalli Qevre Kurulu Karanna kadar iki defa Mahalli Qevre
Kurulu Kararlanna aykrrr davrananlarrn Kafi Yalut Satrg lzin Belgesi ve Kafi Yakrt Satrcrsr

Kay( Belgesi iptal edilecektir.
Yukarrda yazh kurallara uymayan, cjnlemleri almayan komtir satrctla.n, yiSneticiler,

idareciler, kurumlarve binalar hakkrnda lsrnmadan Kaynaklanan Hava Kirlilipinin Kontrolii
Yiinetmelili ve Maharlli Qevre Kurulu Kararlartnr ihlal etmekten;

ihlalin niteligirre gdre gruplan<lnlarak, gorev yetkisi olan kurumlar tarafindan,2872
Sayrh Qevre Kanunu degigik 5491 Sayrh Qevre Kanununda Deligiklik Yaptlmasma dair
Kanun, 5237 Sayir 'fi.irk Ceza Kanununun 181 - 1 82 - 205 - 206 - 207 sayrh rnaddeleri,

5326 Sayrh Kabahatler Kanunu, Tiilceticinin Korunmasr Kanunu ve diSer kanunlann ilgili
maddeleri uyannca yasal iglem yaprlacaktrr.

Katr yakrtlar ve hava kirlilili ile mi.icadeleyle ilgili yukarrda yanh bulunan kararlann
teblifi; Resmi Kurumlar ile katr yakrt satrgr yapan firmalara Qevre ve $ehirciliLk Miidiirliilii,
bina siite ve ti.im 6zel igletmelere Biiyiikqehir Belediye Bagkanhfr tarafindan yaprlar:aktrr.

Mahalli Qevre Kurulu Kararlan ile ilgili tereddtitte kahnan durumlarda lsrnmadan
Kaynaklanan. Hava Kirlililinin Kontrolii Yiinetmelifi ile 2010/14 Sayrh flava klirlilifinin
Kontrolti ve Onlenmesi Genelgesi hilktimlerine gcire iglem yaprlacaktr.
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Madde 2 :

25.01.2017 tarih ve 29959 sayrh Resmi Gazetede yayrmlamp yiinirliile gire 'Trbbi
Atrklann Kontrolii Ydnetmelifi'nin 'Belediyenin Ytikiimltiltikleri' baghkh 8. maddesinin 4.

bendi "Trbbi atrk iqleme tesislerinin bulunmadr[r illerde belediyeler kendilerirre uygun
trbbi atrk igleme tesisi belirlemek zorundadrr. Bu durumdal trbbi atrk igleme tesisinin
bulundufu ilin il Miidtirliifiinden onay ahnmasr ve her iki ilin Mahalli Qevre Kurulu
tarafindan olumlu karar ahnmasr kaydryla ilgili belediye ile siizlegrme y'aptlmasr
gerekmektedir." hiikmi.i do!rultusunda Batman ilinde olugan trbbi atrklarrn Diyarbakrr ilinde
faaliyet gdsteren Kadim Qevre Teknotojileri Enerji inq. Nak Tem. San. ve Tic. Ltd. $ti.
tarafirrdan bertaraf edilme sine.

Oy birlifi ile karar verildi.
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Miidiirliilii
Utuk Nurullah IN
Qevre ve $e ilik il Miidiirii
Kurul Sekr/tervasr
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