
KIŞ  DÖNEMİ  UYGULAMA PLANI 

Amasya ilinde kış  döneminde hava kalitesinin korunması  ve hava kirliliği ile mücadele 
amacıyla alınacak tedbirler ve Temiz Hava Eylem Planı  ile uygulanacak yakıt programı  
hakkında aşağıdaki kararlar alınmıştır: 

A) AMAÇ, KAPSAM VE YASAL DAYANAK 

1.1 Amaç 

Hava kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği ile belirlenmiş  olan hava kalitesi sını r 
değerlerinin ve AB limit değerlerine uyum sürecinin sağlanmasına yönelik olarak, Amasya İ li 

Kış  Döneminde alınacak tedbirler ve uygulama esaslarını  belirlemektir. 

1.2 Kapsam 

Bu karar sanayi kurLı luşları, ticari işletmeler, meskenler ile kamu kuru ve kuruluşlarında 

kullanı lacak yakı tların özelliklerini, yakma sistemine ve işletilmesine dair hüküm ve esasları, 
hava kirliliğinin önlenmesine yönelik alınacak tedbirleri ve çalışmaları  kapsamaktadır. 

1.3 Dayanak 

Bu karar, 26.04.2006 Tarihli 5491 sayı lı  Kanunla Değişik 2872 sayı lı  Çevre Kanunu; 

07.12.2004 tarihli 5393 sayı lı  Belediye Kanunu; 5326 sayılı  Kabahatler Kanunu; 13.01.2005 

tarih ve 25699 sayı lı  Resmi Gazetede yayımlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin 

Kontrolü Yönetmeliği (IKHKKY), 06.06.2008 Tarih ve 26898 sayı lı  Resmi Gazetede 

yayımlanan Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi (HKDY) Yönetmeliği, 03.07.2009 

tarih ve 27277 sayı lı  Sanayi Kaynaklı  Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, 11.03.2017 

tarih ve 30004 sayı lı  Egzoz Gazı  Ernisyonu Kontrolü Yönetmeliği; 09.09.2013 tarih ve 

20 13/37 sayı lı  "Hava Kalitesi Değerlendirmesi ve Yönetimi "Genelgesi; 2011/4 sayılı  İthal 

Katı  Yakıtlar Genelgesi; 2013/40 sayı lı  Katı  Yakıt Numune Alma ve Analiz Genelgesine 

dayanı larak hazırlanmıştır. 

B) İl MERKEZİ  VE İLÇELERİN HAVA KİRLİLİĞİ  DERECESİ  

Çevre ve Şehirci ik Bakanlığı 'nın 2013/37 sayı lı  Hava Kalitesi Değerlendirmesi ve Yönetimi 

Genelgesinde, İl r. 	lçü1en hava kirliliği pararnetreleri deer1endirilerek, yurt genelinde 
illerin kirlilik 'e' ce -ndirrnesi yapı lımştır. 2013/37 sayılı  Genelgede, İllerin kirlilik 

/ 



profihlerinin yapıldığı  listede Amasya ili düşük kirlilik potansiyeli bulunan iller arası nda 
gösterilmiştir. 

C) YAKIT KALİTESİ  

C.1) Katı  yakı tlar 

İlimiz merkez topografik yapısı; il merkezini çevreleyen ve sarp topografyayı  oluşturan dağlık 
alanlar ile kuşatı lmış  olması, hava kirliliğine en müsait yapı  olan dik dağlarla kesilen vadi 
şehir durumunda olması  ve yeterli hava akımının sağlanamaması ndan dolayı  özellikle kış  
aylarında hava kirliliğinin artması nda rol oynamaktadır. Yakıt kalitesi seçiminde bu durum 
göz önüne alınmıştır. 

Amasya İl Merkezi, İlçeleri, belde ve köylerinde ısınma amaçlı  olarak kullanılacak katı, sıvı  
ve gaz yakıtların özelliklerinin aşağıdaki gibi olmasına karar verilmiştir. 

'1'a1lo 1: İlimiz Merkezde Isınma amaclı  kullanı lacak yerli kömürlere ait özellikler 
Yerli Könıürlerin Özellikleri - 	Sı n ı rlar 

Toplam Kükürt (kuru bazda) En çok % 2 

Alt Isı l Değer (kuru bazda) En az 4800 Kcal/kg (-200 tolerans) 

Toplam Nem (orijinalde) En çok %25 

Kül (kuru bazda) En çok %25 
Boyut* (satışa sunulan) 18-150mm (18mm alt ı  ve 150 mm üstü için en 

çok % 10 tolerans) 

* Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir. 

Tablo 2: İlimiz, Merzifon ve Suİuova İlçelerinde Isınma amaçlı  kullanı lacak yerli 
kömürlere ait özellikler 

Yerli Kömürlerin Özellikleri Sınırlar 

Toplam Kükürt (kuru bazda) En çok % 2 

Alt Isı l Değer (kuru bazda) En az 4800 Kcal/kg (-200 tolerans) 

Toplam Nem (orijinalde) En çok %25 

Kül (kuru bazda) En çok %25 
Boyut* (satışa sunulan) 18-150mm (18 mni altı  ve 150mm üstü için en 

çok % 10 tolerans) 

* Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-1 8 miii olabilir. 

Tablo 3: İlimiz Taşova, Gümüşhacıköy, Göynücek ve Flamamözü İlçelerinde Isınma 
ii kullanılacak yerli kömürlere ait özellikler 

Yerli Kömürlerin Özellikleri Sı nırlar 

Toplam Kükürt (kuru bazda)** En çok % 2,3 

Alt Isı l Değer (kuru bazda)** En az 4200 Kcal/kg (-200 tolerans) 

Toplam Nem (orijinalde) En çok %30 

Kül (kuru 	azda) En çok %30 

Boyut *(s4ışa  sunulan) 

A 
18-150mm (18 mm altı  ve 150mm üstü için en 
çok % lOtolerans) 

* Mekani mli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir. 

 



Tablo 4: Belde ve Köylerde ısınma amaçlı  kullanılacak yerli kömürlere ait özellikler 

Yerli Kömürlerin Özellikleri Sı  ii ı rla r 
Toplam Kükürt (kuru bazda) En çok % 2,5 
Alt Isı l Değer (kuru bazda) En az 3400 Kcallkg 	(-200 tolerans) 
Boyut *(satışa  sunulan) 18-150 ııı nı  (18 mm alt ı  ve 150 irna üstü için en çok % 10 tolerans) 

*Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir. 

Tablo 5: Isı nma Amaçlı  İthal Taş  ve Linyit Kömürhı ün Özellikleri ve Sı n ı rları  

Özellikler S ıııı  ıl a r 
Toplam KÜkürt (kuru bazda) En çok. % 0,9 (+0,1 tolerans) 
Alt Isı l Deger (kuru bazda) En az 6400 Kcaİ/kg (- 200 tolerarıs) 
Uçucu Madde (kuru bazda) % 12-3 1 (+2 tolerans) 
Toplam Nem (orijinalde) En çok % 10 (+1 tolerans) 
Kül (kuru bazda) En çok %16 (+2 tolerans) 
Boyut* (satışa sunulan) 1 8-150 miii (en çok ±% 10 tolerans) 

* Mekanik beslemeli yakma tesisleri içiıı  kömür boyutu en az 10-18 mm olabilir. 

'l'ablo 6: Primi briketi özellikleri (kuru bazda) ve Sı n ı rlar 

Özellikler Sı n ı rlar 

Alt Isı l Değer (kuru bazda) 3700 Kcallkg (mm.) 
Nem (orijinalde) %15 (max.) 
Yağ  %1.5 (max.) 

Sodyum (Na) 300 ppm (max) 
Boyut 6 rnm (miii.) (6nım'den küçük ağırlıkça %S'i geçemez, ancak mekanik 

beslemeli yakma tesisleri için % 50'ye kadar olabilir.) 

C.1.1 l3riket Kömür 

Briket kömürlerde; IKHKKY Madde 24 gereğince (Değişik: RG-14/05/2007-26522) 	TSE 

12055 "Kömür Briketi-Isınmada Kullanılan" standard ı ncla belirtilen özellikler sağlanmalıdı r. 

Briket kömürüne uygunluk ve satış  izin belgesi briket kömürünün üretildiği ilin Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürlüğünce verilir. Briket kömürünün satı lacağı  ilimizde, Çevre ve Şehircilik 

İl Müdürlüğü'ne bilgi verilmesi kaydıyla tüm il, ilçe, belde ve köy yerleşim alanları nda 

satı lmasına ve kullanılması nda sakınca bulunmamaktadır. 

Briket kömür üretiminde bağlayıcı  olarak petrol ve petrol türevlerinden üretilmiş  herhangi bir 

bağlayıc kullanmayıp, bağlayıcı  olarak melas-nişasta ve/veya akademik kuruluşlarca 

bağlayıc olar kullanı labilirliği ispatlanmış  ve belgelenmiş  insan ve çevre sağlığına zararlı  
olmayan 'e el maddeler kullanılması  gerekmektedir. 

/ 



Tablo 8: Isınmada Kullanılacak Briket Könıür Özellikleri 

Ozellikler Sı n ııiar 

Alt Isı l Değeri » (kcal/kg), en az 300() 

Baca gazına Geçen Kükürt Oranı  (%), mini, en fazla (;.S 

Düşme Sağlamlığı  (%),ın/m,en az 

Aşınma Sağlamlığı  (%),m/ııı,en az 75 

Kırı lma 

Sağlamlığı  
Yastık veya Yumurta 
Şeklindeki Briketlerde 
(kgf), eti az 

80 

Tabanı  Düzgün GeometHk 
Şekilli Briketlerde 
(kg/cm2),en az 

130 

Suya Dayanı m 2)  (%), en az 70 

Isı l Verimi (%),en az 75 

Dum ı n Emisyon On ııı  (gİkg), en fazla 8 

1) Bu özellik, orijinal (satışa sunulan) briket bazı ndad ı r 
2) Su geçirmeyen torbalar içerisinde sat ı lan briketlerde bu özellik aranmaz. 

C.2 Sıvı  YaktIlar 

Fuel-oil, motorin, gaz yağı  ve etanol sıvı  yakı tlardır. Isınma amaçlı  kullanı lan fuel-

oilin kükürt içeriği maksimum %1,0 (+0,1 tolerans)'dir. Sıvı  yakıtlı  kazanlarda ısınma amaçlı, 
kükürt oranı  en fazla %1 (+0,1 tolerans) olan yerli veya ithal fuel-oil kullanılabilir. 

6 nolu Fuel—Oil'in ısınma amacıyla kullanılması  yasaktır. 

C.3 Gaz Yak ı tlar 

Hava gazı, doğalgaz, sıvı laştırı lnıış  petrol gazı  (LPG), hidrojen, biyogaz, arıtma gazı, kok 

firını  gazı, grizu, yüksek firın gazi, rafineri gazı  ve sentetik gazlard ı r. Gaz yakıtları n içindeki 

kükürdün hacimsel oranı  % 0.1 'i geçemez. 

C.4 Ya lması  Yasak Maddeler 
Amasya 1 sı n ı  arı  içerisinde; petrol koku, kullanı lmış  mineral ve madeni yağlar, ömrünü 
tamami. 	ş  n., lastikleri, araba plastiği parçaları, tezek, katı  atıklar ve tekstil artıkları, 
kablola , ıs 	o un, boyalı  odun, plastik, lastik, kauçuk, kablo, naylon vb., toksin içerikli atik 

malzp ı  eler, ev e yaları  ve yemek atıkları  gibi evsel atıklar , özel atıklar, t ı bbi atıklar, asfalt ve 

asfalk ürünleri, bi ya ve boya ürünleri, fuel-oil kapları  ile kömür torbaları  sobalarda veya 



kalorifer kazanlarında, çöp bidonlarında, açık alanlarda vb. yerlerde ısınma amaçlı  yakmak 
yasaktır. Bununla ilgili denetim ve kontroller; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve belediyeler 
tarafindan yapı larak, Kabahaı.ler Kanununa ve/veya 2872 sayı lı  Çevre Kanununa göre cezai 
işlem uygulanacaktır. 

D) Torbalama ve Satış  
Isınma amaçlı  kullanı lmasına izin verilen körnürlerin temini, kaçak kömür kullanı lmasının 
önüne geçilmesi, kömür üreticisi ve satıcısı nın bilinmesi, denetlenmenin etkili uygulanması, 
kömtirlerin açıkta satışının önlenmesi, kömürlerin taşınması, doldurulması  ve boşaltılması  
sırasında kömür kaybını  önlemek ve bu işlemlerde oluşacak tozumayı  engellemek açısından, 
ilimiz sınırları  içerisinde (ilçe, belde ve köyler dahil) torbalı  olarak satışa sunulur. 

I-Iiçbir surette her ne miktarda olursa olsun açıkta ve torbasız kömür satı lmaması  ve 
kullanı lmaması  gerekmekte olup, torbasız kömürlerin ilimize girişi yasaktı r. 

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinin 27. maddesine göre; 

ısınma amaçlı  katı  yakıtiarın torbalanması; yerli kömürün çıkarı ldığı  bölgede, ithal kömürün 

ise ithalatın gerçekleştirildiği limanın bulunduğu ilde yapılması  esastır. Ancak, torbalamanın 

belirtilen alanlarda yetersiz olduğu durumlarda, kömür üretici ve ithalatçıları, kömürün 

üretildiği ve ithalatın gerçekleştirildiği ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile torbalamanın 

yapılacağı  ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden izin almak kaydıyla torbalama işlemini 

başka ilde yapabilir veya bayisi olanlanlaşma yaptığı  gerçek ve tüzel kişilere yaptırabilir. Toz 

kömürden ve prina briketinden elde edilen yakı tlar üretildiği yerde torbalanır. 

Isınma amaçlı  olarak kullanı lacak körnürlerin satışlarında, kömür torbaları  üzerinde görünür 

şekilde Ek-!' de belirtilen bilgiler bulunacaktı r. Ayrıca, Yönetmelik ve Genelgede belirtilen 

değerlerden daha iyi kömür satacağını  taahhüt edenler, istedikleri takdirde Bakanlığın 

belirlemiş  olduğu kömür özelliklerinin yanı  sı ra taahhüt ettikleri kömür özelliklerini de kömür 

torbası  üzerinde belirtebilirler. 

İthal Kömürlerde; İthalatçılar kömür ithalatının ilk aşamasından başlayarak nihai tüketim 

aşamasına kadar kömürün miktarı  ve kalitesinden sorumludur. Yerli kömürlerde; yerli kömür 

uygunluk belgesi ve satış  izin belgesi alan gerçek ve tüzel kişiler paketlemeden tüketiciye 

ulaşıncaya kadar kömürün miktarı  ve kalitesi dahil tüm işlemlerden sorumludur. 

E) Katı 	Yakıt 	Üretimi, 	İthalatı , 	Dağıtımı, 	Satışı 	Yapacak 

Kişi/Kurum/Kuruluş/İşletmelerin Sorumlulukları  

Isınma maksatlı  kullanılan ithal ve yerli katı  yakıtlar (kömür, briket kömür, prina briketi vb.) 

için katı  
belgesi, 
aşağıda 

akıt s.tıcısı  kayıt belgesi, dağıtıcı  kayıt belgesi, uygunluk izin belgesi, satış  izin 

lelere katı lı m, denetim, genel yükümlülükler ve uygulanacak müeyyideler 
tedir. 



l'.l) Alı n ııı a ı  Gereken Belgeler 

E.1.1) Katı  Yakıt Satıcısı  Kayıt Belgesi 

a) Katı  yakıt satıcısı  kayıt belgesi, İ limiz sınırları  içerisinde bulunan ve tüketiciye doğrudan 
satış  yapmak isteyenlerden aşağıda belirtilen şartları  sağlayan gerçek ve tüzel kişilere verilir. 

Katı  yakıt satıcısı  kayıt belgesi almak isteyenler; 

- 	ilimiz sını rları  içerisinde, katı  yakı t satışı  ile ilgili alınmış  İşyeri Açma ve Çalış tı rma 
Ruhsatı, 
- 	Oda Sicil Kaydı  (Mahrukatçı lar Odasına veya Sanayi ve Ticaret Odasına veya ilgili 

Esnaf Odasına kayıtlı  olduğuna dair belge), 

- 	İmza Sirküleri (noter onaylı) 
- 	Taahhütname 

ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat ederler. 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılan inceleme sonucuna göre bir işyeri için Katı  
yakıt satıcısı  kayıt belgesi düzenlenir. (EK 111) Söz konusu belgeyi almak isteyen gerçek ve 

tüzel kişinin ilimizde birden fazla işyeri var ise, belge numarası  aynı  kalmak üzere hcr bir 

işyeri için ayrı  bir katı  yakıt satıcısı  kayıt belgesi düzenlenir. Ayrıca, katı  yakıt satıcı  kayı t 
belgesinin yanı  sıra satıcılara EK Vili tablosu da verilir. Söz konusu tablolar 6 aylık 

dönemleri kapsayacak şekilde bilgileri içermekte olup her dönem bittiğinde Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürlüğü' ne iletilir. 

b) Katı  yakıt satıcısı  kayıt belgesi, bir başka ilde ihaleye katı l ı m hariç ilimiz sını rları  
içerisinde geçerlidir. Katı  yakıt satıcısı  kayıt belgesi almayan iı halatçı /üretici/dağı t ı c ı  
/satıcı lar tüketiciye doğrudan satış  yapamazlar. 

c) İthalatçı/üretici/dağıtıcı , katı  yakı tın satı lacağı  ilin Çevre ve Şehircilik İ l Müdürlüğünden 

katı  yakıt satıcısı  kayıt belgesi almayan satıcılara katı  yakıt veremez. 

d) Katı  yakıt satıcısı  kayıt belgesinin düzenlenmesine esas bilgi ve belgelerde değişiklik 

olmaması  durumunda daha önce düzenlenmiş  olan belgenin yenilenmesine gerek 

bulunmamaktadır. 

e) Katı  Yakıt Satıcısı  Kayı t Belgesi'niıı  kayıp olması, adres ve firma isim değişiklikleri 

halinde bir ay içerisinde Çevre ve Şehircilik  Wi  Müdürlüğü'ne müracaat ederek aynı  katı  yakıt 
satıcısı  kayıt belgesi numarasıyla yeni Katı  "4qtatıcısı  Kayıt Belgesi alıııak zorundadır. 

i.1.2) 1) ğı ( ı 	Kay ı t Belgesi 

a) Dağıtı 	ayı t ıelgesi; ithalatçı  veya üticiden aldığı  kömürü, ithalatçı  veya üretici adına 

katı  yakıt satıcısı 	it belgesine sahip stıcı lara satış  yapan gerçek ve tüzel kişijere verilir. 

Dağıtıcı  :yıt belgesi almak isteyen gerç veya tüzel kişiler; 	 j 



- 	İthalatçı  veya üretici ile arasında yapı lmış  (ithalatçı/üretici/dağıtıcının sorum! uluklarını  
açıkça tanımlayan) sözleşme 
- 	Oda Sicil Kaydı  (Mahrukatçı lar Odasına veya Sanayi ve Ticaret Odası na veya ilgili 
Esnaf Odasına kayı tlı  olduğuna dair belge (kömür satışı/dağıtı mı  yapabileceğine yönelik bilgi 
belge üzerinde bulunmalı) 

İmza Sirküleri (noter onaylı) 
- 	Taahhütname 
ile işyeri açma ve çalıştı rma ruhsatını  aldığı  ilimizde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne 
mtiracaat ederler. 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Dağı tı cı  Kayı t Belgesi düzenlenir. (EK IV) Dağıtıcılara 
Dağı tıcı  Kayıt Belgesinin yanı  sı ra EK IX tablosu da verilir. 

b) Dağıtıcılar, dağıtıcısı  olmadı kları  ithalatçı/üreticinin yakıtını  hiç kimseye veremezler, 
satamazlar ve satış  izin belgesi alamazlar. 

c) Dağıtıcılar, katı  yakı t satıcısı  kayı t belgesi almak şartıyla perakende kömür satışı  
yapabilirler. 

E.1.3) Satış  İzin Belgesi 

a) İlimizdeki ve diğer illerdeki yerli ve briket kömür üreten gerçek ve tüzel kişiler ile 

ithalatçılardan ilimiz sınırları  içerisinde kömür satışı  yapmak isteyenler; 

- 	Katı  yakı ta ait uygunluk belgesi/uygunluk izin belgesi (ithalatçı/üretici tarafı ndan 

fotokopisi tasdik edilmiş) 
- 	Katı  yakıt satıcısı  kayıt belgesi almış  satıcı ların ve dağıtıcı ların (sözleşme yaptıklan 

ve dağıtıcı  kayıt belgesine sahip olanlar) listesinin (katı  yakıt satıcı ları  ile dağıtıcıların kayıt 
belge numarası, satıcı  adı, dağıtıcı  adı  ve adresi) ekinde yer aldığı  bir dilekçe ile Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurur. 

Söz konusu başvuru, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce incelendikten sonra, uygun 

bulunması  halinde, Çevre ve Şehircilik İl Mtidürlüğünce "Satış  İzin Belgesi" 

ithalatçılüreticiyc verilir. (Ek Vİ) İthalatçı/üreticiye, satış  izin belgesinin yanı  sıra EK Vİİ! 
tablosu da verilir. Söz konusu tablolar 3 aylık dönemleri kapsayacak şekilde bilgileri 

içermekte olup her dönem bittiğinde Çevre ve Şehircilik İl üdürlüğti' ne iletilir. 

b) İthalatçı /üretici satış  izin belgesinin birer kopyasını  (it 
onaylı) katı  yakıt satıcısı  kayıt belgesine sahip satıcı lara 
dağıtıcılara vermek zorundadır. Satıcı lar ve dağıtıcı lar i 
satış  izin belgesini yetkililere ibraz etmek zorundadı rlar. 

retici tarafindan fotokopisi 
ve da ıtıcı  kayıt belgesine sahip 
deneti ı  ler esnasında söz konusu 



E.1.4) Uygunluk İzin Belgesi 

a) Uygunluk izin belgesi; IKHKK Yönetmeliği kapsamında yerli kömürler, toz kömürden 
elde edilen briket kömürü, prina ve prina dışındaki diğer biokütlelerden elde edilen briketler 
için düzenlenir. 

Katı  yakıt üreticisi, ocaktan tiretilerek satışa sunulacak hale getirilmiş  ve miktarı  belirlenmiş  
yakıt için, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurur. Müracaatı  takiben Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü elemanlarınca, analiz ücreti ve kargo vb. ücretleri yakı t üreticileri 
tarafından ödenmek üzere TS 5125 ve TS 2390 sayı lı  standartların belirlediği şekilde numune 
alınaraklaldı rılarak, IKHKK Yönetmeliği' nin 26 ncı  maddesi kapsamında belirtilen 
laboratuvarlarda analiz yaptı r ı lı r. Analiz sonuçları  IKHKK Yönetmeliğinde belirtilen sınırları  
sağlaması  halinde, gerekli görüldüğünde Bakanlı k görüşü alınarak, EK V te örneği verilen 
uygunluk izin belgesi üreticiye verilir. 

b) Uygunluk izin belgesine esas miktar bclirlcnirken, izne esas olacak yakıta ait yı llı k 
üretim miktarı, yakıt iyileştirme kapasitesi, satışa sunulan yakıtın özellikleri nin 
değişmeyeceğinin üretici tarafından taahhüt edilmesi dikkate alınarak, yı llık üretim miktarı  
için uygunluk izin belgesi düzenlenebilir. 

e) "Uygunluk İzin Belgesi" için müracaat edeceklerin; 
- Mahrukatçılar Odasına veya Sanayi ve Ticaret Odasına kayı tlı  olduğuna dair belge (oda 

sicil kaydı) 
- İlgili kurumlkuruluştan alı nmış  çalışma ruhsatı  ve işyeri açma ruhsatı  
- İmza sirküleri (Noter Onaylı) 
- İzin talep edilen kömür miktarı  dilekçede belirtilecektir. 

ile birlikte, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne mürucaat etmeleri gerekmektedir. 

E.1.5) 	Katı 	Yakı t 	Üretimi, 	İthalatı , 	Dağıtımı, 	Satışı 	Yapacak 
Kişi/Kuru m/Ku nı  luş/Işletınelerin Yükümlülükleri 

a) İ thalatçı/üretici/dağı tıcı /satıcılar, satışa sunulan katı  yak ı tı  başka katı  yakıtlarla 
karıştı ramaz. 

b) İthalatçı/üreticiler; dağı tıcı  ve satıcı lardan, yakı tın niteliklerinin korunması, IKHKK 
Yönetmeliğinde ve genelgelerde yazı lı  hususlara uyulması, IKHKK Yönetmeliğinde 
belirlenen özelliklere sahip olmayan katı  yakı tı n satışı  ve kullanımının durdurulması  ve 
tüketicinin uğrayacağı  zararların karşı lanması  gibi hususları  içere taahhütname alabilir veya 
dağıtıcı  ve satıcılarla sözleşme yapabilirler. 

e) İthalatçı /üretici/dağıtıcı/satıcı lar, katı  yakıtların taşınrnası  sı rası  da, katı 	ıta ait satış  izin 
belgesi (ithalatçı/üretici tarafı ndan fotokopisi onaylı) ile sevk ir liyesini araçta bulundurmak 
ve denetimler esnasında yetkililere ibraz etmek zorundadırlar. 



d) İthalatçı/üreticiler EK Vİİ  'de yer alan bilgileri 3 (üç) aylık dönemler (ocak-mart, nisan 
haziran, temmuz-eylül ve ekim-aralık) halinde, 
Dağıtıcılar EK IX 'da yer alan bilgileri 3 (üç) aylık dönemler (ocak-mart, nisan-
haziran, temmuz-eylül ve ekim-aralık) halinde, 
Satıcı lar ise EK Vİİ! 'de yer alan bilgileri 6 (altı) aylık dönemler (ekim-mart ve nisan-eylül) 
halinde söz konusu dönemin bitiminden itibaren 1 (bir) ay içerisinde Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar. 

e) Üretici firmaya verilen Uygunluk İzin Belgesi/Satış  izin Belgesinin, dağıtıcı/satıcının kayıt 
belgesinin kaybolması  ya da belgenin düzenlenmesine esas bilgi ve belgelerde değişiklik 
olması  durumunda, belge sahibi 1 (bir) ay içerisinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne 
müracaat etmek zorundadır. Ancak, belge üzerinde belirtilen bilgide değişiklik varsa, Çevre 
ve Şehircilik İl Müdürlüğünce aynı  belge nurnarasıyla yeni belge düzenlenir. 

1) İthalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine vermiş  oldukları  her 
türlü belgenin fotokopilerinin kendileri tarafından imzalanıp kaşelenmesi halinde (imza 
sirküleri hariç) noter onayı  aranmaz. Yalnızca imza sirkülerinde, sirkülerin noter tasdikli asıl 
nüshasının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 
tarafından "Aslı  Gibidir" onayı  ile kabul edilebilecektir. 

F) Analiz 

Her türlü katı  yakıttan numune alımı  Bakanlığımızın 24/03/2010 tarihli ve 
B.18.0.ÇYG.0.05.03/4857 sayı lı  Katı  Yakı t Nurnune Alma ve Analiz Genelgesi kapsamında 
yapı lmalıdı r. Analiz için yapı lacak ödemeler; uygunluk izin belgesi alınması  sırasında üretici 
tarafından, denetim sırasında ise ithalatçı/üretici/dağıtıcı  /satıcı  tarafından karşı lanır. 

G) İhalelere Katılım 

Katı  yakıt ihalesine; 

İthalatçılar İthalatçı  Kayıt Belgesi (ithalatçı  tarafı ndan fotokopisi onaylı), 
Üreticiler Uygunluk İzin Belgesi (üretici tarafından fotokopisi onaylı), 
Dağıtıcılar herhangi bir ilde alınmış  Dağıtıcı  Kayıt Belgesi ve 
Satıcılar ise herhangi bir ilde alınmış  Katı  Yakıt Satıcısı  Kayıt Belgesi (satıcı  
tarafindan fotokopisi onaylı) ile katı labilirler. 

İhaleyi kazanan ithalatçı/üretici/dağıtıcı /satıcı, katı  yakıta ilişkin bilgi ve belgeleri (uygunluk 
belgesi/uygunluk izin belgesi, miktar vb.) ihalenin yapı ldığı  ilin ve ihaleye katılıma esas 
belgenin alındığı  ilin Çevre ve Şehircilik İ l Müdürlüğüne vermek zorundadırlar. 

11) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı  Kömürleri 

Sosyal Yardımlaşma Vakfı  aracı lığıyla yapı lan kömür dağıtımı  da, 29/1 /20 10 tarihli ve 
27477 sayı lı  Resmi Gazete'de yayımlanan 2009/15760 sa ı  Bakanlar Kurulu Kararı  
çerçevesinde, Fakir ailelere kömür yarçhmı  yapı lmasına ilişkin 1 Aralık 2008 ih ve 27097 



sayı lı  Resmi Gazete'de yayımlanan 2008/14488 sayı lı  Bakanlar Kurulu Kararı  çerçevesinde; 
İlimizde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfi Başkanlığınca fakir ailelere dağıtımı  
yapılacak kömürlerde, kış  dönemi için yerli ve ithal yakıtlarla ilgili en son alınan Mahalli 
Çevre Kurulu Kararı 'nın göz önünde bulundurulması  ve IKHKK Yönetmeliğinde belirlenen 
hususlara uyulması  gerekmektedir. 

Vakıf aracı lığıyla dağı tımı  yapılan kömürlerin kalitesiyle ilgili ortaya çıkabilen yanlış  
değerlendirmelerin önlenmesi açısından, gerekli görülmesi halinde söz konusu kömürlerden 
de numune alınarak analiz yaptırı lacaktı r. Çevre ve Şehircilik İ l Müdürlüğü eşliğinde numune 
alınarak analize gönderilmesi durumunda; "Alınan numuneye ait parti kömürün 
dağıtı lmasında sakınca olmadığına" dair yazı  alınmadan kömür kabul işkmlerinin 
tamamlanmaması  ve kömürün dağıtı lmaması  gerekmektedir. 

Dağıtımı  yapılan kömürden alınacak numunenin analiz sonuçlarının, belirlenen özellikleri 
sağlamaması  durumunda ise söz konusu kömür, özellikleri sağlayan kömürle değiştirilmek 
üzere toplattırı lacak ve kömürün dağıtımı  durdurulacaktır. Söz konusu durum; Sosyal 
Yardımlaşma Vakfi yetkililerine, TKİ  Genel Müdürlüğü'ne ve kömür üreticisine bildirilir. 

1) Yakma Sistemi (Soba ve Kalorifer Kazanları) 

Şehirlerimizde ısınmada kullanı lan soba ve kalorifer kazanlarının uygun koşullarda 
yakı lmadığında hava kirliliğin arttığı  bilinmektedir. Soba ve kalorifer kazanları  satın alınırken 

daha az yakıt tüketilmesi ve daha verimli yakı lması  için TSE Standartlarına uygun olması  
önem taşımaktadır. TSE belgeli ve üstten yakrnalı  sobalarda yakıt tüketimi % 25-3 0 oranında 
azaltı labilmekte ve buna paralel olarak hava kirliliğine neden olan emisyonlar azaltılmaktadır. 

Bu çerçevede; 
Yakma sistemleri konusunda Isı nmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü 

Yönetmeliğinde 7, 8, 9, 10, 11,12,13. maddelerinde belirtilen hususlara uyulmalıdır. 

Plastik, lastik, araba lastiği, temizlenınemiş  tahta, hayvan atığı, asfalt atığı, boya, atık 
petrol ürünleri ve çöp gibi atıkların (zehirlenme ve kanser yapıcı  madde oluşumu nedeniyle) 

soba ve kalorifer kazanlarında yakı lmasına yasaklanmış  olup, bu tür maddelerin yakı ldığının 
tespiti halinde Kabahatler Kanunu ya da Çevre Kanunu gereği idari işlem uygulanacakt ı r. 

Ayrıca Kış  sezonu içerisinde İ l ve İ lçelerde, Belediye Başkanlığı  ekiplerince yapı lan esnaf 
denetimlerde, yakıt kullanımına (yakı tın cinsi, türü, kalitesi vb) dikkat edilecek, aykı rı  
uygulamaların tespiti halinde Kabahatler Kanuna göre işlem yapı  acaktır. 

> 	Soba ve kalorifer kazanları nda, yak ı t ünitesinde havan ı  üs tL beslenerek yanma 
bölümüne geçmesi ile yanmanı n daha yüksek verimde gerçekle ı  es m mkündür. Enerjinin 
verimli kullanı lması  ve enerji tasarrufuna gereken önem eri erek, çevre kirliliğinin 
azaltılması  için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının soba e kalori 	kazanı  veriın 
yönetmelikleri ve tebliğlerine uygun olarak üretim yapılmsının sağl 	sı  ve gerekli 
denetimlerin gerçekleştirilmesi ge\ekmektedir. 	 / 



onutlarda ise 20°C den 

> 	Hava kirliliğinin azaltı lması  ve hava-yakıt oranı nın optinuı m koşullarda olmasını  
sağlayarak tam yanmanın gerçekleştirilmesi için stokerli sistemlerin (mekanik beslemeli 
yakma sistemi) otomatik yüklerneli, fanlı  ve döner ızgaralı  olmaları  gerekmektedir. 

> 	İlk yanma sırasında bacadan atılan partikül madde emisyonları nı  kontrol etmek 
amacıyla ön yanmayı  temin edecek şekilde stokerli sistemlerin sürekli (non-stop) yanmasının 
sağlanması, ayarlarının iyi yapı lmış  olması , sürekli kontrol edilmesi ve ehil kişilerce 
yakı lması  gerekmektedir. 

Isınma amaçlı  kullanı lmasına izin verilen ithal ve yerli kömür özelliği sağlayan ve 
piyasada findık kömür tabir edilen 10-18 mm çapındaki elenmiş  ve yıkanmış  kömürlerin 
torbalanarak stokerli sistemlerde kullanı lması  ve bu sistemlerin kullanıldığı  binalarda sıkı  
denetim yapı lması  gerekmektedir. 

Kalorifer kazanlarının tekniğine uygun yakı lması  ve kazan bakımı  işlerinde 
çalışacaklar için "Yetkili Kalorifer Ateşçisi Kurslarının" İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı  
birimlerce düzenlenmesine yönelik çalışmaların arttı rı lması, bu kapsamda kalorifer ateşçisi ve 
bina yöneticilerinin eğitilmesine yönelik çalışmalar arttı rı lmalıdı r. 

Yerinde yapılan denetimde yoğun is ve duman çı kardığı  veya bulunduğu yerde 

çevresindeki ortalama bina yüksekliğine göre kısa kaldığı  tespit edilen bacalara lüzumu 

halinde emisyon azaltıcı  sistemler ve tutucu cihazlar (filtre v.b) takı lması  veya bacaların 

yükseltilmesi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü/Belediye Başkanlıklarınca istenebilir. 

Soba ve kalorifer kazanlarının kış  gelmeden önce temizlenmesi gereklidir. Bacası  
temizlenmeyen soba ve kazanlarda yanma verimi sağlanamamakta ve buna paralel olarak 

yakıt tüketimi ve bacadan atı lan kirletici emisyonlar artmaktadır. Bu çerçevede, bacaların ve 

sobaların temizliğinin önemi ve ternizliğin kış  gelmeden önce yapı lması  gerektiği konusunda 

Valilikler, Belediyeler ve Gönüllü Kuruluşların işbirliği ile eğitim programları  düzenlenmesi 

ve küçük broşürler hazırlanarak halka dağıtı lması  sağlanacaktır. 

1) Sıcaklık Şartları  ve Yakma Saatleri 

+ 	Dış  ortam sıcaklığının gece ve gündüz 15°C nin üzerinde olduğu günlerde kalorifer ve 

sobalar yakılmamalıdır. 

+ 	Kalorifer ve sobalar; bina içi ortam sıcaklığı  işyerlerinde 
yukarı  olmayacak şekilde yak ı lmalıdı r. 

•• 	İlimizin meteorolojik verilen ve topoğrafik yapısı 	kkate alı  rak kirli havanın 

zararlarına karşı  insan sağlığını  korumak amacıyla vata aşların yoğu olarak dışarıda 

bulundukları  saatler olan sabah 0:00 - 09:00 ve akşam 16:00 - 19:00 satleri arasında 



kalorifer ve sobaların ilk ateşlemeleri veya kömür ilavesi yapı lmayacaktır. Bu saatlerden önce 

veya bu saatlerden sonra kalorifer ve sobaları n ilk ateşlemeleri veya kömür ilaveleri 
yapı labilir. 

+ 	Hastaneler, yatı lı  ve gündüzlü okullar, öğrenci yurtları, yaşlılar ve güçsüzler yurtları, 
kreşler, terminaller ve kolluk binaları  kalorifer ve sobalarının iç ortam sıcaklığı  20°C den 
yukarı  olmayacak şekilde devamlı  olarak, ancak hava kirliliğine neden olmayacak şekilde 
yakı lmalıdır. 

.1) Isı  Yal ı t ı nu İ le İlgili Esaslar 

Isı  yalıtımı  ile ilgili olarak 14 Haziran 1999 tarih ve 23725 sayılı  Resmi Gazete' de 

yayımlanan "TSE 825 Binalarda Isı  Yalı tım Kuralları" standardı  14 Haziran 2000 tarihinde 

mecburi standart olarak yürürlüğe girmiştir. Yeni binalarda gerekli tedbirlerin alınması  hava 

kirliliği açısından büyük önem arz etmektedir. İllerde bu standardın ve 8 Mayıs 2000 tarihinde 

yayımlanan "Isı  Yalı tım Yönetmeliği" ile mevcut binalarda ısı  yalıtımı  ile yakıt tasarrufu 

sağlanması  açısından Eneı i ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 'nın 19 Kasım 1984 tarih ve 18580 

sayılı  Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren "Mevcut Binalarda Isı  Yalıtım İle 

Yakıt Tasarrufu Sağlanması  ve Hava Kirliliğinin Azaltı lmasına Dair Yönetmeliğin" 

ruhsatlandırma ve planlama aşamasında İ lgili Belediyenin göz önünde bul undurması, 

Başta resmi bina ve okullar olmak üzere yeni bina yapımında ısı  yalı tı m projelerinin 

uygulanması, 

Kış  gelmeden önce binalarda ısı  kaçağının önlenmesi, pencerelerin çift camii olması  
ve binalarda özellikle dıştan yalı tım yapı lması  hususlarını n yakıt tasarrufuna katkıları  
konularında halkın bilgilendirilmesi, 

Okullarda ve resmi binalarda değiştirilmesi gereken pencerelerin ısı  camlı  pencerelerle 

değiştirilmesi ve kaloriferli okullarda radyatörlerde termostatlı  yana kullanı lması, 

Okullarda ve resmi binalarda giriş  kapısı nın kendiliğinden kapanabilir ve hava 

sızdı rmaz yapı lması  önem arz etmektedir. 

K) Tüketicilerin Dikkat Edeceği hususlar 

+ 	Tüketiciler, ısınma amaçlı  olarak bu kararda belirtilen öz 
kullanmaları  gerekmekte olup, ısınma amaçlı  olarak kesinlikle tor 

Aynı  zamanda yakılması  yasak maddeler asla yakı t olarak kullanı lı  

klere haiz kaliteli kömür 

z k 	ür alınmayacaktır. 
r. 

+ 	Tüketiciler kararda alı nan yakma saatlerine ve sıcaklık de 'rlerine riay edeceklerdir. 



+ 	Tüketiciler, satıcı lardan fatura ve / veya perakende satış  fişi, sevk irsaliyesi ve kantar 
fişi, v.b belgeleri almakla zorunlu oiup yapı lacak denetimlerde bu belgeleri ibraz etmekle 
yükümlüdürler. 

+ 	İşyeri ve konutlarda Ateşçi veya Kaloriferci belgesi olmayan kaloriferci 
çalıştı rı lmayacaktır. Bu hükümlerden apartman ve iş  yeri yöneticileri, resmi kurumlarda ise 
kurum amiri sorumludur. 

Katı  yakı tlı  kaloriferli binalarda Kalorifer Kazanları  Yakma Talimatnamesine 
göre yakı lacaktır. Yakma talimatı, işyeri ve konutların kalorifer dairelerinde muhafaza 
edilecek görünür bir yere ası lacaktı r. 

+ 	Yakma sistemi sahibi, yöneticisi veya amirince, kış  sezonundan önce yı lda en az bir 
defa tüm ısıtma tesisatının bakım/onarım ve baca ternizliğinin gereği gibi yaptırılması, 
kalorifer tesisatlarının iyi izole edilerek ısı  kayıpları nın önlenmesi, kazan dairelerinin 
yeterince havalandırı lması, kalorifer kazanlarının alev ve duman borularının haftada en az iki 
kere temizletilmesi zorunludur. 

•• 	Kalorifer dairelerinde yapı lacak denetimlerde; denetim ekibince yakıta ait 
bulundurulması  gereken sevk fişi, fatura, Kömür Satış  İzin Belgesi, kazanın TSE belgesi, 
kazan yakma talimatı, çalışan kaloriferciye ait ateşleyici belgesi, baca ve kalorifer kazanı n 
temizlik ve bakımının yapı ldığına dair belge talep edilecektir. 

•> 	Kalorifer kazanlarından çıkan kül ve cüruf rastgele yerlere, cadde ve sokaklara 

dökülmeyecek, Belediye Başkanlıkları  ve Muhtarlıklar tarafından belirlenen geçici alanlarda 

depolanacaktır. Kömürlerin yanması  sonrası  boşa çıkan kömür torbaları  kesinlikle 
yakı lmayacak, biriktirilecek kömür satıcı ları na iade edilecektir. 

+ 	Yapılacak denetimlerde, istenen belgeleri ibraz etmeyen, İl Mahalli Çevre Kurulunca 

alınan kararlara riayet etmeyen, belirlenen özelliklere sahip kömürü kullanmayan, bacasından 
aşırı  derecede duman çı karmak suretiyle çevre ve insan sağlığına zarar veren işyeri, konut, 
kurum ve kuruluşlara Kabahatler Kanunu ve/veya Çevre Kanununa muhalefet nedeniyle idari 
para cezası  uygulanacaktır. 

L) Sanayi Tesisleri ile İ lgili Esaslar 

03/07/2009 tarihli ve 27277 sayı lı  Sanayi Kayna ı  Hava Kirliliği Kontrolü (SKHKK) 
Yönetmeliği ve 16/10/2009 tarihli ve 17074 sayı lı  2009/ Get e 'esinde belirtilen hususlara 
uyulması  gerekmektedir. 

Sanayi tesislerinde üretimde, çevre kirliliğine ne en olma' .cak şekilde gerekli 
önlemlerin alınması  kaydı  ile her kalite ve boyutta (toz dahi yerli kömür ilanı labilir. 



Sanayi amaçlı  kullanı lacak yerli ve ithal kömürlerin, tozumayı  önleyici her türlü 
tedbirin (satan, taşıyan ve sanayici tarafindan) ilgili mevzuata göre alınması  koşulu ile 
torbalanmadan kullanı labilir. 

M) Motorlu Taşı tlarda ıı  Kaynaklanan kirliliğin önIı nnı c.sine 1 li,ş kin Esaslar 

Motorlu taşıtlarla ilgili hususlarda Çevre ve Şehircilik Bakanhığınca yayımlanan 
11.03.2017 tarih ve 30004 sayı lı  Egzoz Gazı  Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği ile 04.04.2014 
Lı ih ve 2014/09 nolu Genelgesinde belirtilen hususlara uyulması  gerekmektedir. 

İl genelinde Çevre ve Şehircilik Il Nhklü ı lüğÜ ve kolluk kuvvetleri ile birlikte düzenli 

olarak denetimler yapı lacaktı r. 

Egzoz emisyonlarından en çok zarar görebilecek çocukların oyun alanlarının (park, 

bahçe vs.) ilgili kurumlarca mümkün olduğunca trafiğin yoğun olduğu yerlerden uzakta 

planlanması  ve yapı lmasına özen gösterilmeli. 

fr- 
	İ lgili belediyelerce toplu taşıma araçları nın kullanı mı  teşvik edilmeli, desteklenmeli. 

> 	Gerektiğinde, hava kirliğinin yoğun olduğu günlerde tek çift plaka uygulamasına 

giderek trafiğin sınırlandırı lmasına gidilebilir. 

Trafikte yoğun olarak kullanılan toplu taşıma araçları  da (belediye ve özel halk 

otobüsleri, minibüs v.b.) dahil olmak üzere tüm araçların gerekli bakım ve egzoz emisyonu 

ölçümleri zamanında yapı lma 1 ı . 

N) Eğitim Çalışmaları  

+ 	Okullarda, hava kirliliğinin azaltı lmasına yönelik alınabilecek bireysel ve toplumsal 

önlemlerin öğrencilere aktarı lması  amacıyla Çevre ve Şehircilik İ l Müdürlüğünce eğitim 

düzenlenecektir. 

•. 	Alınan kararların, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü internet sitesinde yayınlanmasına; 

ayrıca uygulanacak cezalar ve gerçekleştirilecek denetimler hakkında basın yoluyla ve basın 

bülteni hazırlanarak Çevre ve Şehircilik İ l Müdürlüğü tarafindaı  kamuoyuna duyurulacaktır. 

+ 	İ limizde Kalorifer kazanlarını n tekniğine uygun yakı lm 
çalışacaklar için Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim 

kurumların katı lımıyla "katı  yakıt ve doğalgaz kazanlar ı  k. orif 

düzenlenmesine yönelik çalışmaların yapılmasına, bu kapsam a kalorife 
yöneticilerinin eğitilmesi ve denetlenmesi sağlanacaktı r. 

zan bakımı  işlerinde 
aşkanhığınca ilgili 

ateşçi kursları" 
ateşçisi ve bina 



•:• 	Hava kirliliği ile ilgili halkı  eğitici broşür, kitapçık vs. bastırılarak dağıtı lması  ve 
eğitim programlarının düzenlenmesi İlgili Belediye tarafindan sağlanacaktır. 

•• 	İl ve ilçe genelinde Belediye Başkanlığı  Zabıta Müdüritiğü tarafindan, İşyeri, apartman 
ve site yöneticilerine alınan kararlar ve uygulamalar hakkında bilgi verilecektir. 

+ 	İl ve ilçe müfttilükleri tarafından yakıt kullanımı, baca temizliği, hava kirliliğinin 
azaltı lması  v.b konulardu vaaz ve solıbetler verilerek halkın bilgilendirilmesi sağlanacak. 

0) Halkın Bilgilendirilınesi 

+ 	Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde alı nması  gereken önlemler konusunda 
hassasiyet gösteri! mesi için halkı n bilgilendirilmesi sağlanacaktı r. 

+ 	Hava kirliliği ölçüm sonuçları  günlük olarak online www.havaizleme.gov.tr  
adresindcn online olarak kamuoyuna duyurulacaktı r. 

+ 	Özellikle kritik meteorolojik şartları n( inversiyon, düşük- rüzgar hızı  v.b) oluştuğu 
veya hava kirliliğinin artış  göstermesinin beklendiği durumlarda halkın önceden 
bilgilendirilmesi sağlanacaktı r. 

Ö) Temiz Hava Eylem Planı  

Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi (HKDY) Yönetmeliği kapsamında İlimizde hava 
kirliliğini azaltmaya yönelik çalışmaları  içeren, 2020-2024 yı llarını  kapsayan "Temiz Hava 
Eylem Planının" ilgili kurum ve kuruluşlar tarafindan uygulanmasına devam edilecektir. 

P) Yetki Devri 
Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve 2006/19 sayılı  Yetki 
Devri Genelgesi kapsamında katı  yakıtlarla ilgili olarak il merkezinde Amasya Belediye 
Başkanlığına yetki devri yapı lmıştır. 

R) Denetim İle İlgili Esaslar 

+ 	İlimiz Merkez Belediye mücavir alanları  içinde, satışa su ulan yakıtların, kömür satış  
yerleri ile kaloriferli binaların ve yakma tesislerinin denetiı  lerini ve idari yaptırım 
kararlarının, 	Mülga Çevre ve Orman Bakanlığının 29.0 .. ' 006 tarihli ve 
B.18.0.ÇYG.0.02.00.02/7530 sayı lı  Yetki Devri Genelgesi 2006 9) kapsamında, 
(Bakanlığın denetim yetkisi saklı  kalmak kaydıyla) yetki devri ap n masya Belediye 
Başkanlığı  tarafından denetimlerin gerçekleştirilmesine, deneti ler ve 	gulanan idari 
yaptırım kararları  hakkında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ilgi vermesi ge -knıektedir. 
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•. 	İlçelerde, kömür satış  yerleri ile kaloriferli binaların ve yakma tesislerinin denetimleri ve 

organizasyon görevi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Belediye Zabıta Müdürlükleri 

ekiplerince Belde ve köylerde ise Çevre ve Şehircilik İ l Müdürlüğünce yürütülecektir. 

+ 	Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve ilgili Genelgeler 

kapsamında denetim veya belgelendirme amacıyla Amasya il sı nırları  içerisinde yapılacak 

katı  yakıt numunesi alımları  Çevre ve Şclı ircilik İl Müdürlüğü veya Amasya Belediyesi 
denetim ekipleri tarafindan yapı lı r. 

•. 	Çevre ve Şehircilik İ l Müdürlüğünden Satış  İzin Belgesi olmayan ısınma amaçlı  katı  
yakı tların Arnasya il sını rları  içerisinde satı lması, satın alınması  ve kullanı lması  yasaktır. Katı  
Yakıt Satıcısı  Kayıt Belgesi almayan ithalatçı/üretici/dağı tıcı  ve satıcı lar perakende katı  yakıt 
satışı  yapamazlar. 

+ 	Kömür Uygunluk İzin Belgesi/Katı  Yakıt Satış  Belgesi/ Katı  Yakıt Satıcısı  Kayı t 
belgesi olmayan firmaların kömür satışı  yapmasının önüne geçilecek, tespit edilen firmalar 

hakkında 2872 sayı lı  Çevre Kanunu gereği idari işlem uygulanacaktı r. 

+ 	Yetki devri yapı lmış  olan Amasya Belediye Başkanlığı, satış  izin belgesi 

düzenleyernez ve denetim sı rasında ithalatçı/üretici/satıcıdan bu kararda belirtilen bilgi ve 

belge dışında her hangi bir bilgi ve belge isteyemez. 

+ 	İlimize giriş  yapacak kömür yüklü araçların denetiminin, sorumluluk alanları  içerisinde 

İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve/veya 

Belediye Başkanlıklarınca yapılmasına, izin verilen kömür özellikleri dışında, torbasız 

(sanayide kullanımına izin verilenler hariç) ve ilimizde kullanı lması  yasaklanan yakıtların 

ilimize girişinin önlenmesi gerekmektedir. 

•:• 	Kömür üretim (yerli, briket) ve torbalama işlemi yapılan tesis ve/veya kömür 

ocaklarının denetim işlemlerinin, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılması  
sağlanacaktı r. 

+ 	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü elemanlarınca, gerektiğinde sıvı  yakıtlı  yakma 

sistemlerinin depolarından usulüne uygun nurnune alınıp, analizlerini Enerji Piyasası  
Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen akredite laboratuvarlarda yapı lıp/yaptırılıp ve 

belirlenen sınır değerleri sağlamayan sıvı  yakıtlar için gerekli tutanağı  tutup Enerji Piyasası  
Düzenleme Kurumuna veya yetkilendirdiği kurum/kuruluşlara bildirilmesi sağlanacaktır. 

+ 	Denetimler sırasında ya da ihtiyaç duyulması  halinde güvenlik birimlerinden (İ l 

Emniyet Müdürlüğü ve İ l Jandarma Komutanlığı) yardım alınacaktır. 

•• 	Sosyal Yardım şma Vakfi aracı lığıyla dağıtımı  yapı lan kömürlerin kalitesiyle ilgili 

ortaya çıkabilen yanlış  eğer- dirmelerin önlenmesi açısından, gerekli görülmesi halinde söz 

konusu körnürlerden ı 	ne alınarak analiz yaptı rılacaktır. Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü eşliğinde nun ne a narak ınalize gönderilmesi durumunda; "Alınan numuneye 
num 



ait parti kömürün dağıtı lmasında sakınca olmadığına" dair yazı  alınmadan kömür kabul 

işlemlerinin tamamlanmaması  ve dağıtı lmaniası  gerekmektedir. 

Dağıtımı  yapılan körnürden alınacak numunenin analiz sonuçlarının, belirlenen özellikleri 

sağlamaması  durumunda ise söz konusu kömür, özellikleri sağlayan kömürle değiştirilmek 
üzere toplattırılacak ve kömürün dağıtı mı  durdurulacaktır. Söz konusu durum; Sosyal 
Yardımlaşma Vakfı  yetkililerine, TKİ  Genel Müdürlüğü'ne ve kömür üreticisine bildirilir. 

•. 	Çevre ve Şehircilik İ l Müdürlüğünce; Çevre İzni ve Lisansı  Yönetmeliği EK-1 ve Ek-2 

listesinde yer alıp, hava emisyonu konulu çevre izni kapsamına giren tesislerin atmosfere 

saldıkları  kirletici emisyonları  azaltmaları, gerekli filtre, baca gazı  arı tımı /toplanması  gibi 

önlemleri almaları  ve çevre izin başvurularını  tamamlamaları  sağlanacaktı r. 

+ 	11.03.2017 tarih ve 30004 sayı lı  Egzoz Gazı  Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği 

doğrultusunda, motorlu taşıtlardan kaynaklanan egzoz gazlarının kontrolü için İl Jandarma 
Komutanlığı  veya İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte Çevre ve Şehircilik İİ  Müdürlüğü 
elemanları  tarafından düzenli olarak denetimler yapı lacaktır. 

•. 	Egzoz gazı  ölçüm yetkisi almış  olan firmaların periyodik denetimine Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü elemanlarınca devam edilecek, egzoz ölçümlerini standartlara uygun 

yapıp yapmadıkları  ve cihaz bakım ve kalibrasyonları  kontrol edilecektir. 

+ 	Mahalli Çevre Kurulunca karara bağlanan yakıt programları  çerçevesinde kullanılacak 

kömürlerin daha verimli yakılması  için soba ve kalorifer kazanlarında TSE standartlarına 
uygunluğun aranması  ve gerekli denetimlerin Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce yapılması  
gerekmektedir. 

Ayrıca TSE Standartlarına uymayan sobaların üretim ve satışının yasaklanması  (özellikle 
teneke ve alttan yakmal ı  sobalar), satıcı ları n bu konuda uyarı lması  gerekmektedir. 

•:• 	İl Sağlığı  Müdürlüğü tarafından; hava kirliliğinin tetikleyici olduğu hastalıklar 
hakkı nda İl halkı nın bilgilendirilmesi ve bu hastalıklardan korunma önlemlerinin 
duyurulması(ilan panoları, afiş, poster, bilgisayar ağı  vb)sağlanacak ve bu konuda çeşitli 
eğitimler düzenlenecek, 

+ 	Meteoroloji Müdürlüğünce; kritik meteorolojik şartların( inversiyon, düşük- rüzgar 
hızı  v.b) oluşması/oluşacağı  durumlarda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bilgi verilecektir. 

S) Cezai Hükümler 

a) İ lirnizde yakı tl 
hakkında, 5237 s 
Kanunu, 4077 ve 
ve Ayar Kanun 

ile ilgili olarak alınan Mahalli Çevre Kurulu Kararlarına riayet etmeyenler 
ili '"rk Ceza Kanunu, 5491 Sayı lı  Kanunla Değişik 2872 sayı lı  Çevre 

'ıyı lı  Tüketicinin Korunması  Hakkındaki Kanun, 3516 sayılı  Ölçüler 
478 	sayılı t Ürünlere İ lişkin Teknik Mevzuatın Hazı rlanması  ve 

 



Uygulanmasına Dair Kanun, 2918 sayılı  Karayolları  Trafik Kanunu, 5326 Sayı lı  Kabahatler 
Kanunu ve diğer ilgili kanunlar çerçevesinde cezai işlem uygulanacaktır. 

b) İthalatçı/üretici/dağıtıcı /satıcı lara; ilgili tablolar ile bildireceği satış  bilgilerini, söz konusu 
dönemlerin bitiminden itibaren 1 (bir) ay içerisinde Çevre ve Şehircilik İ l Müdürlüğüne 
göndermemesi durumunda 2872 sayı lı  Çevre Kanunu'nun 12 nci ve 20 nci (g) maddeleri 
uygulanır. İthalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcı larda stok tespiti yapılarak, istenilen bilgiler 
gönderilinceye kadar faaliyetleri durdurulur. Bilgilerin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne 
ulaştırı lmasından sonra faaliyete izin verilir. Söz konusu filin 3 (üç) yı l içerisinde tekrarı  
halinde Çevre Kanunun 23 üncü maddesine göre işlem yapı lır. 

c) İthalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcılardan yanlış  ve/veya yanı ltıcı  belge düzenleyenler için Çevre 
Kanununun 26 ncı  maddesine göre Cumhuriyet Savcı lığına suç duyurusunda bulunulur. Söz 
konusu cezanın onaylanması  durumunda, firmanın kayı t/izin belgesi iptal edilir ve 1 (bir) yıl 
süre ile yeni kayıt/izin belgesi düzenlenmez. Stoktaki kömüre mahkeme kararına göre işlem 
yapı l ı r. 

d) İlimizde bulunan Katı  Yakıt Satıcısı  Kayıt Belgeli firmanın, ilimiz sınırları  dışında satış  
yaptığının tespit edilmesi halinde (usulüne uygun olarak yapı lan ihaleli satış  hariç) söz 
konusu satıcıya yeni kömür sevkiyatı  yapı lmaması  hususunda ithalatçı/üretici/dağıtıcıya 
gerekli talimat verilir, katı  yakı t satıcısı  kayı t belgesi 1 (bir) yı l süre ile iptal edilir ve satıcının 
elinde bulunan körnürler Çevre ve Şehircilik İ l Müdürlüğünün bilgisi dahilinde 
ithalatçı/tiretici/dağıtıcıya iade edilmesi sağlanı r. 

e) Dağıtıcının; 
- Katı  yakıt satıcısı  kayıt belgesi almamış  olan satıcıya, 
- Katı  yakıt satıcısı  kayıt belgesini almadan (usulüne uygun olarak yapı lan ihaleli satış  hariç) 
tüketiciye satış  yapması  durunıunda, söz konusu dağıtıcıya yeni kömür sevkiyatı  yapı lmaması  
hususunda ithalatçı/üreticiye gerekli talimat verilir, dağıtıcı  kayıt belgesi 1 (bir) yıl süre ile 
iptal edilir ve dağı tıcını n elinde bulunan kömürler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 
bilgisi dahilinde ithalatçı /üreticiye iade edilmesi sağlanı r. 

1) İthalatçı/tiretici tarafindan katı  yakıt satıcısı  kayıt belgesi almamış  olan satıcıya satış  
yapı lması  durumunda, yakıt ithalatçı /üretici tarafindan geri alınır. Konu Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilir. Bu durumun 1 (bir) yıl 
içerisinde ikinci kez tekrarlanması  halinde 1 (bir) yı l süre ile ülke genelinde satış  izin belgesi 
düzenlenmez. 

g) Katı  yakıt numunelerinin analiz sonuçları nın herhangi bir parametrede, limit değerleri 
sağlamaması  (olumsuz olması) halinde, numunenin alındığı  yerde katı  yakıtın satışı/dağıtımı  
durdurulup miktarı  tespit edilecektir. 2013/40 sayı lı  Katı  Yakıt Numune Alma ve Analiz 
Genelgesi kapsamın. a; 

Birinci şahi 	'enin olumlu çıkması  halinde ikinci şahit numuneye ait analiz 
raporu diğer rapori. r 	ar ı laştı rılacak ve çoğunluğu sağlayan sonuca göre değerlendirme 

um 



yapı lacaktır. (Örneğin: 2 olumsuz, 1 olumlu sonuç olumsuz olarak; 2 olumlu, 1 olumsuz 
sonuç olumlu olarak kabul edilecektir.) 
- Çoğunluğu sağlayan sonucun olumlu olması  durumunda katı  yakıtın 

satışına/dağıtımına devam edilir. 
Katı  yakı tın olumsuz olarak değerlendirilmesi halinde yakıtın Çevre ve Şehircilik İ l 

Müdürlüğünün bilgisi dahilinde ithalatçı/üretici tarafından geri alınarak, kullanılması  uygun 

görülen yerleşim yerinde veya Sanayi Kaynaklı  Hava Kirliliği Kontrol (SKHKK) 
Yönetmeliği kapsamında belirtilen baca gazı  emisyon sı nır değerlerinin sağlanabildiği 
tesislerde kullanı lması  temin edilir, ithalatçı /üretici/dağıtıcı nın kayıtlı  olduğu Çevre ve 
Şehircilik İ l Müdürlüğüne ve diğer iller ile Çevre ve Şelı ircilik Bakanlığına bilgi verilir. 

1 (bir) yıl içerisinde yapı lacak denetimlerde ikinci defa olumsuzluk tespit edilmesi 
durumunda, söz konusu ithalatçı/üreticinin ilimizdeki satış  izin belgesi iptal edilir, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığına bilgi verilir ve söz konusu ithalatçı/üreticiye ilimizde 1 (bir) yıl satış  
izin belgesi verilmez. 

h) Amasya İli sınırları  içerisinde "Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü 

Yönetmeliği" ve Mahalli Çevre Kurulu Kararı  hükümlerinin uygulanması  ile ilgili denetim ve 

kontrollerle; katı  yakı t satış  yerleri ve bayileri, taşıma araçlarında, binalarda, konutlarda ve 
sitelerde; katı  yakıt, yakma sistemleri, açma ve çalışma ruhsatları, tartı  kontrolleri ve 

denetimi, İlgili Belediye, Çevre ve Şehircilik İ l Müdürlüğü ve Sanayi ve Teknoloji İl 

Müdürlüğü denetim ekipleri tarafindan yapı lır. Olumsuzluk tespiti halinde; Belediye mevzuatı  
ve Kabahatler Kanunun 32. maddesi veya 2872 sayı lı  Çevre Kanunu ve diğer ilgili kanunlar 

kapsamında cezai işlem uygulanı r. 

ı) Tüketim yerlerinde yapı lacak denetimlerde; belgesiz yakı tın bulunup bulunmadığı, Kazan 

Yakma Talimatnamesi, kalorifer kazanı  ve bacasının temiz olup olmadığı, uygun yakmanın 

yapılıp yapılmadığı, Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Hakkındaki 

Mevzuatta belirlenen standartlara aykırı  emisyona neden olup olmadığı, ateşçilere ait Ateşçi 

Belgesi kontrol edilecek ve olumsuzluk halinde Belediye Kanunu ve Kabahatler Kanunu 
kapsamı nda veya 2872 sayı lı  Çevre Kanunu gereğince cezai işlem uygulanacaktır. 

Ş) Diğer Konular 

TAMDAŞ  firması  tarafından gelir düzeyi düşük mahallelerde doğalgaz kullanımını  
teşvik edecek çalışmaların ve uygulamaların sağlanması, gaz abonelik işlemlerinde 

taksitlendirme sistemi vb. doğal gaz kullanı mı nı  teşvik edici uygulamalar geliştirilmesinin 

sağlanması  ve altyapısı  olmayan bölgelerde de doğalgaz kullanı mını  sağlayacak altyapı  
çalışmaları  hızlandı rılması  sağlanmalıdı r. 

Doğalgaz alty pısı  bulunan yerlerde Resmi kurum ve kuruluşlar, ısınma amaçlı  olarak doğal 

gaza geçiş  işl lerini tarnamlayacaktır. 

Kış e o u süresince hava kirliliğinde ortaya çıkabilecek ciddi tehlikelere karşı  
önceden önle al ak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Belediye Başkanlıkları, 



lııı va l%(ılı fei 
hoşıu/lurı.. 

bu renkler 
ile sembolize 

edilir.. 

Orta 
	

Sarı  

ı s 	 Fururı ru 
1 lassas gruplar için st ğ l ı k etkileri ulolol ı r. (e ıı cl olarak kamu 
et k ile nin esi olas ı  (leğiid ir. 

ii un 

Meteoroloji İ l Müdürlüğü, Halk Sağlığı  Müdürlüğü ve ilgili diğer kamu kurumları  ile arasında 
sürekli iş  birliği sağlanacak olup, özellikle Belediye Başkanlığı  ve Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü ekiplerince düzenli olarak ve sı k sık katı  yakıt satıcı ları, iş  yerleri, siteler ve 
apartmanlar denetlenecektir. 

Meteoroloji İl Müdürlüğü yoğun sis ve puslu günlerin ve inversiyonun tahmin edilmesi 
halinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne uyarıda bulunacaktı r. 

T) Hava Kalitesi İndeksi, Uyarı  Eşikleri ve Alınacak Önlemler 

Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği ve 2013/37 sayı lı  "Hava Kalitesi 
Değerlendirme ve Yönetimi Genelgesi" hükümleri çerçevesinde ilimizin hava kalitesinin 
iyileştirilmesi ve hali hazırda ölçümleri yapı laıı  kirliİ ik parametrelerinin yönetmelikte 
belirlenen limit değerlerini ve uyarı  eşiklerini aşı lıp aşılmaması  durumu göz önünde 
bulundu rularak, alınması  gereken önlemler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 

T.1) Hava Kalitesi İndeksi 

Otoritelerin hava kalitesinin korunması  ve iyileştirilmesi konusunda sorumluluklarının yanı  
sıra, halk sağlığını  doğrudan etki eden bir konu olması  sebebiyle, kamuoyuna iletişim araçları  
vasıtasıyla hava kirliliği güncel bilgilerini sunması  da sorumlulukları  arasındadır. Ancak farklı  
kirleticilere ait ölçümleri anlamak bu konuda çalışan bir bilim insanı  için mümkün olsa bile 
genel halk ve yerel otoriteler için oldukça zor olmaktadır. Bu sebeple, hava kirliliğinin/hava 
kalitesinin durumunu kamuoyuna açıklarken halkın kolayca anlayabileceği bir sınıflama 
sistemi kullanı lmaktadır. Tüm dünyada yaygın olarak kullanı lan, Hava Kalitesi İndeksi (HKİ) 
denilen bu sınıflama sistemi ile havadaki kirleticilerin konsantrasyonlarına göre hava 
kalitesini iyi, orta, kötü, tehlikeli vb. şeklinde derecelendirme yapı lmaktadır. 

Tablo 9: E1A Hava Kalitesi İndeksi 

SOl ı k Endişe 

Seviyeleri 
Renkler 	 Anlanu 

ve reıı /Jer 1)11 (1/1/(l/1UI ,o'liı  

11 ava kalitesi memnun edici ve hava k ir i iği az riskli veya hiç risk teşkil 
etin ivor. 

Hava kalitesi uygun fakat alışı lmad ı k şekilde hava kirliliğine hassas olan 
çok az sayı daki insanlar için bazı  kirleticileraçısı ndan orta düzeyde 
sağl ı k endişesi oluşabilir. 

Hava Kalitesi 

İ ndcksi 

(AQI) Değerler 

Hava Kalilesi 
lızdeksi bu 

aralıkla 
oldu ğunda.. 

0 - 50 

sı  - 100 



Kötü 

Tehlikeli 

Sağlı k açısı ndan acil durum oluşturahilir. Nüfusun tanıamı nı n etkilenme 

olası lığı  yüksektir. 

Kahve rengi 
	

Sağlık alarm ı: Herkes daha ciddi sağlı k etkileri ile karşı laşabilir. 

1Ier1's saÇhh ctii İ e ı i yaş  mao haş luyabUir, hassas gruplar için ciddi 

su<l ı i ctiilcJi su,. kuutsu 	Lilir 

201 -300 

301 -500 

Tablo 10: Ulusal Hava Kalitesi İndeksi Kesme Noktaları  

İndeks İ lKİ  
S02 	ıg/nı3 İ  NO2  p.g/ ın3i CO ltg/m3i 03  lj.tg/m31 Pf110 [pg/ıu3 j 

1 Sa. Ort. 1 Sa. Ort. 8 Sa. Ort. 8 Sa. Ort. 24 Sa. Ort. 

İ yi 0-50 0-100 0-100 0-5500 0-120 0-50 

Orta 51-10<) 101-250 101-200 5501-10000 121-160 51-100 

lIa5sas 101 - 15)) 25 1-500 201-500 10001-16000 161-180 101.260 

Sa 51iksı L 151-20<) 501-850 501.1000 16001-24000 181-240 261-400 

201-30<) 51-1l00 1001-2000 24001-32000 241-700 401-520 

Tehlikeli Ul - 	(0) - 	1101 >2001 >32001 >701 >521 

I1.2) Hava Kalitesi Indeksi Kapsanlıııda Alınacak Öıı leınlcr 

T.2.1) "Hassas" Uyarısı  Gereği Alınacak Önlemler 

a) Basın Yayın organları  ve çeşitli duyuru kanalları  vasıtasıyla kamuoyuna, hamile, yaşlı  ve 
solunum yolu hastalıkları  bulunan riskli gruplara (koah, astım v.b) bilgilendirme yapı lacaktır. 

b) Bu seviyenin uzun süre devam edeceğinin öngörüleceği günlerde ilk ve orta öğrenim 
öğrencilerinin açık alanda tören yapmamaları  hususunda, Milli Eğitim Müdürlüğüne 
bilgilendirme yapılacaktır. 

e) Kirliliğin yoğunlaştığı  bölgede Çevre ve Şehircilik İ l Müdürlüğü ile Belediye ekiplerince 
denetimler yapı lacaktır. 

T.2.2) "Sağlıksız" Uyarısı  Gereği Alınacak Önlemler ("Flassas" uyarı  planında belirtilen 
önlemlere ek olarak) 

a) Basın-Yayın organlarına ve kamuoyuna duyuru yapı lacaktır. Ayrıca Sağlık Kuruluşları  
özellikle hava irliliğinden etkilenecek risk grupları  için uyarı  ve önlemleri içeren bir bildiriyi 
Televizyon Rd yo ve Belediye Hoparlörü vası tasıyla yayınlayacaklardı r. 

b) Toplu taşıma 
olanların zoruı  

nın kullanılması , çocuk, hamile ve yaşlı lar ile kronik rahatsızlığı  
dı kça dışarı  çı knıamaları  sağlanacaktı r. 



e) 2. ve 3. sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler ile Resmi (hastaneler, öğrenci yurtları, ilk ve orta 
dereceli okullar, yatılı  okullar, huzurevleri hariç) ve Özel Binalarda kalorifer ve sobalar %50 
kapasite ile yakı lacaktı r. 

d) Isınma amaçlı  kullanı lan tüm kalori Ler kazanları  ve sobalar günde 8 saati geçmeyecek şekilde 
(sabah 4 akşam 4saat) yakı lacaktır. Teknik bakımdan sönmesi sakı ncalı  yakma kazanları  ise 
toplum sağlığı  bakımından yaşanabilecek olumsuz gelişmeler göz önüne alınarak minimum 
düzeyde yakılacaktır. 

e) Denetim ekipleri kirletici kaynaklar ve yoğunlaştığı  bölgelerde denetimlerini 
yoğunlaştıracaklardır. 

T.2.3) "Kötü" Uyarısı  Gereği Alınacak Önlemler ("Sağlıksız" uyarı  planında belirtilen 
önlemlere ek olarak) 

a) İlk ve orta dereceli okullar tatil edilecektir. 

b) 1. Gayri Sıhhi Müesseseler dahil tüm sanayi kuruluşları  %50 kapasite ile çalışacaktır. 

c) Resmi ve özel tüm binalarda kalorifer ve sobalar %50 kapasite ile yakı lacaktır. 

d) Isınma amaçlı  kullanılan tüm kalorifer kazanları  ve sobalar günde 6 saati geçmeyecek 
şekilde (3 saat sabah 3 saat akşam) yakı lacaktı r. Teknik bakımdan sönmesi sakıncalı  yakma 
kazanları  minimum düzeyde yakı lacaktı r. 

e) Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hususi binek araçlarda; plakanın son numarasına bağlı  tek 
ve çift plaka uygulamasına gidilecektir. Son rakamı  tek olanlar tek günlerde, çift olanlar çift 
günlerde trafiğe çıkabilecektir. 

f) Kamu kurum ve kuruluşunda çalışan hamile ve solunum sistemi hastalığı  bulunan riskli 
gruplar(koah, kronik astım v.b) çalışanlar izinli sayı lacaktı r. 

T.2.4) "Tehlikeli" Uyarısı  Gereği Alınacak Önlemler ("Sağlıksız" ve "Kötü" uyarı  
planında belirtilen önlemlere ek olarak) 

a) Tüm okul, kamu ve özel sektöre ait işyerleri tatil edilecektir. 

b) Zorunlu ihtiyaç maddeleri üreten ve halk sağlığı  ile doğrudan ilgisi bulunan iş  yerleri 
dışındaki 1. 2. ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler faaliyetlerini tamamen durduracaklardır. 

c) Kalorifer kazanları  ve sobalar günde 3 saati geçmeyecek şekilde yakı lacaktır. Gerekli 
görülmesi halinde tamamen durdurulacak olup, elektrikli ısınma araçlarının kullandırılması  
sağlanacaktır. 

d) Tüm sağlık kuru' şiarını n hazır ve tedbirli olması  sağlanacaktır. (Yatak, ilaç malzemeleri v.b 
hususlarda) 

e) İl genelindeki 	ti gü ergahlar, Valilik Makamının uyarısı  üzerine Emniyet Müdürlüğünce 
Trafiğe kapatı l c ir. Uygulamaya kamu araçları  dahil olacak, ancak hayati önem taşıyan 
durumlarda araç kullaı  mı  4rnbulans, İtfaiye, zorunlu ihtiyaç maddeleri taşıyan araçlar, 

J 



kolluk güçlerinin araçları  ve hava kirliliğinin önlenmesi çerçevesinde görev alacak kamu 
araçları  hariç olacaktı r.) 

t) Çevre ve Şehircilik İ i Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Belediye elemanlarından oluşan 
ekipler kurularak, denetimler yoğunlaştırı lacaktı r. 

g) Zorunlu olmadıkça pencereler açı lmayacaktı r. 

Vii riirliikteıı  Kaldırılan Hususlar 

28.09.2018 tarih ve 2018/2 nolu Mahalli Çevre Kurulu Kararının C Maddesi Tablo:2 

10.01.2020 tarih ve 2020/3 nolu Mahalli Çevre Kurulu ile değiştirilmiştir. 



KÖMÜR TORBALARI ÜZERİNDE BULUNACAK BİLGİLER 	Ek-I 

İTHAL KÖMÜR TORBA ÖRNEĞİ  

İTHALATÇI Fİ RMA ADI 
AĞIRLIĞI 
Kömürün Menşei 
Kömürün Cinsi 
KÖMÜRÜN ÖZELLİĞİ  Yönetmelik Sı n ı r 

Değerleri 
Taahhüt 	Edilen 
Sını r Değerler 

Toplam Kükürt (Kuru Bazda) 
Alt Isı l Değeri (kuru bazda) 
Uçucu Madde (Kuru Bazda) 
Toplam Nem (Orijinalde) 
Kül (Kuru Bazda) 
Boyut 
UYGUNLUK BELGESİ NİN TARİ H VE SAYISI 
KULLANILABİLECEK YAKMA Sİ STEMLERİ  
Soba 
Kalorifer Kazanı  
Mekanik Beslemeli Kazan 
TORBALAYAN Fİ RMANIN ADI 
Adresi 
Tel 
Faks 
E-Mail 

) 



YERLİ  KÖMÜR TORBA ÖRNEĞİ  

ÜRETİCİ  Fİ RMA ADI 
AĞIRLIĞI 
Kömürün Menşei 
Kömürün Cinsi 
KÖMÜRÜN ÖZEL L İ (i İ  Yönetmel ı k s ı n ı r 

Değerleri 
Taahhüt 	Edilen 
Sı nı r Değerler 

Toplam Kükürt (Kuru Bazda) 
Alt Isı l Değer (kuru bazda) 
Toplam Nem (orijinalde) 
Kül (Kuru Bazda) 
Boyut 
KÖMÜRÜN KULLANILACAĞI YERLER 
I.Grup İ l ve İ lçeler 
İİ. Grup İ l ve İ lçeler 
Köy ve Beldeler 
UYGUNLUK İ ZİN BELGESİ  VEREN 

ÇEVRE VE ŞEHİ RCİLİK İ L MÜDÜRLÜĞÜ 
KULLANILABİ LECEK YAKMA SİSTEMLERİ  
Soba 
Kalori fer Kazanı  
Mekanik Beslemehi Kazan 
TORBALAYAN Fİ RMANIN ADI 
Adresi 
Tel 
Faks 

E-Mail 



"BRKET KÖMÜRÜ TORBA ÖRNEĞİ" 

ÜRETİCİ  Fİ RMA ADİ  
AĞI RLIGİ  
BRİ KET KÖMÜRÜNÜN ÖZELLİĞİ  
S ini fı  
Alt Isı l Değer 

Kükürt Oran ı  
Isı  Verimi 

Duman Emisyon Oranı  
TSE BELGESİ Nİ N TARİ I-I VE SAYISI 

UYGUNLUK İ Zİ N BELGESİ  VEREN 

ÇEVRE 	ve 	ŞEHİRCİ Lİ K 	İ L 
MÜDÜRLÜĞÜ 
KULLANILABİ LECEK 	 YAKMA 
Sİ STEM LERİ  
Soba 

Kalorifer Kazanı  
Mekanik Beslemeli Kazan 

TORBALAYAN Fİ RMANIN ADİ  
Adresi 

Tel 

Faks 

E-Mail 



TAAHFIÜTNAME 	 EK-H 

AMASYA VALİLİİNE 

(Çevre ve Şehircilik İ l Müdürlüğü) 

Amasya ili sınırları  içerisinde katı  yakıt satışlarımda; "Isınmadan Kaynaklanan Hava 
Kirliliğinin Kontrolü (IKHKK) Yönetmeliği" ve Amasya Valiliği Mahalli Çevre Kurulu 
Kararına uyacağımı, İşbu taahhütnarneyi Çevre Kanunu'nun ilgili maddelerinin uygulanması  
için tarafima verilen birinci ihtar olarak kabul ettiğimi, taahhütname hükümlerini ihlal 
ettiğimde, 2872 sayılı  Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarı nca idari para cezası  
verilmesini, KABUL BEYAN ve TAAHHÜT EDERİM...../.. .1.... 

İMZA 
YETKİ Lİ  ADI 
FİRMA ADI KAŞE 

d 



EK-İİ! 
TC. 

ÇEVRE VE ŞEH İ RCLİ K 
BAKANLIĞ I 

T.C. 
AMASYA VALİLİĞİ  

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü 

Tarih 
Belge No 	: (Il Trafik Kodu. KYS. Sı ra no) 

(Ornek: 05.KYS.001) 

KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESİ  
Firma Adı  
Adresi 
Vergi No 

Yukarıda bilgileri yer alan şahıs/firma/şirket, ilimizde ısınma 
maksatlı  katı  yakıt satıcısı  olarak kayıtlıdır. 

Yetkili 
İmza 
Mühür 

/ 
/ 



EK-IV 
T.C. 

ÇEVRE VE ŞEH İ RCİ L İ K 
BAKANLIĞ I 

T.C. 
AMASYA VALİLİĞİ  

Çevre ve şehire ilik İ l Müdürlüğü 

Tarih 
Belge No 
	

( İl Trafik Kodu. KYS. Sıra ııo) 
(Ornek: 05.DKB.001) 

DAITICI KAYIT BELGESİ  

Firma Adı  
Adresi 
Vergi No 

Yukarıda bilgileri yer alan şahıs/firma/şirket, ilimizde 1 s ınma 
maksatlı  katı  yakıt dağıtıcısı  olarak kayıtlıdı r. 

Yetkili 
İmza 

Mühür 

T. C. 
ÇEVRE VE ŞEH İ RC İ L İ K 

BAKAN LIĞ1 



EK-V 

T.C. 
AMASYA VALİLİĞİ  

( Çevre ve Şehircilik İ l Müdürlüğü) 

SAYI :85715560-125.02.03- 	 Tarih 	.1.....1. 
KONU: Uygunluk İzin Belgesi 

11i 	 tarih ve 	 .. . .sayı lı  yazınız. 

İlgi yazınız ekinde sunulan Analiz Belgesi ile yapm ış  olduğunuz talebiniz, Çevre ve 
Şehircilik İ l Müdürlüğümüzce incelenmiş  olup, söz konusu katı  yakı tın Isınmadan 
Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği'nin ... maddesinde (Tablo . . 'da) 
belirtilen katı  yakıtların ısınma maksadıyla, Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre, I.Grup 11 
ve İlçeler İİ!. Grup Il ve İlçeler /Köy ve beldelerde kullan ı lması  Çevre ve Şehircilik İ l 
Müdürlüğümüzce uygun görülmüştür. İş  bu Uygunluk İzin Belgesi ... ton yakıt için 
düzenlenmiştir. 

İlimizde veya satışı  yapılan illerde denetimlerde alı nan numunenin analiz sonuçlarının 
Tablo 	'da belirtilenlizne esas teşkil eden limit değerleri sağlamaması  veya yakı tın 
yukarıda belirtilen ısınma maksatlı  kullanı lması  uygun yerlerin haricine satışının yapılması  
durumunda, Çevre Kanunu, ilgili yönetmelik ve genelge kapsamı nda işlem yapı lır. 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

Çevre Şehircilik İl Müdürü 
İmza 



' T.C. 
ÇEVRE VE ŞEHiRCİ LİK 

BAKANLIĞI 

EK-Vi 

T.C. 
AMASYA VALİLİĞİ  

(Çevre ve Şehircilik İ l Müdürlüğü) 

SAYI :85715560-125.02.03- 	 Tarih....../.....1.... 
KONU: Satış  İzin Belgesi 

İ lgi 	 tarihli ve 	 .. . . sayı lı  yazınız. 

İlgi yazınız ve ekinde bir kopyası  verilen 	. tarihli ve 	  
sayı lı  Uygunluk Belgesi/Uygunluk İzin Belgesi kapsamındaki katı  yakı tın ilimizde katı  
yakıt satıcısı  kayıt beİgesi'ne sahip satıcı lar aracı lığıyla satı lması  ve katı  yakıt satıcısı  kayı t 
belgesine sahip satıcı lara Dağıtıcı  Kayıt Belgesine sahip gerçek ve tüzel kişiler tarafindan 
yakıt verilmesi hususu Çevre ve Şehircilik İ l Müdürlüğümüzce incelenmiştir. 

Söz konusu katı  yakı tın aşağıda belirtilenlekte verilen katı  yakıt satıcısı  kayıt 
bclgesi'ne sahip satıcılar aracı lığıyla satı lması  ve Dağı tıcı  Kayıt Belgesine sahip dağıtıcılar 
aracılığıyla dağıtılması  Çevre ve Şehircilik İ l Müdürlüğümüzce uygun görülmüş  olup, iş  bu 
belge Satış  İzin Belgesi olarak düzenlenmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü 
İmza 

EKLER 
EK-I: Katı  yakı t satıcısı  kayıt belgesine sahip satıcı lar ile dağı tıcı ların listesi 
EK-İİ: İtha1tçı/üretici tarafından doldurulması  gereken EK-Vİİ  Tablosu 

/ 
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