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Mahalli Çevre Kurulu, 15/08/2005 tarihinde saat 14.00'de, gündem maddeleri olan, Baz 

İstasyonu, Deşarj İzni,Emisyon İzni, 2005- 2006 Yakıt Programı, MÇK takviminin belirlenmesi 

konularını görüşmek üzere, Vali Yardımcısı B.Sıtkı HANLIOĞLU başkanlığında ve aşağıda isimleri 

yazılı üyelerin katılımı ile toplanmıştır.  

 

BAZ İSTASYONLARI İÇİN YER SEÇİMİ 

 

1) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 31.05.2005 tarih ve 4630 

sayılı yazısında Merkez  İlçe,Yenidoğan Mah.3066 Sk. No:68 Kepez  /ANTALYA adresinde Turkcell 

İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun 

görüşü istenmiştir. 

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu  hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.  

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin 

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 5.495-6.918 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen 

adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

2) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 06.06.2005 tarih ve 4785 

sayılı yazısında,Merkez İlçe,Aydınlar Mah.195.Ada 2.Parsel Çığlık Belediyesi Döşemealtı-

ANTALYA adresinde Avea İletişim Hiz.A.Ş. tarafından baz  istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl 

Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir. 

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda,  bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi olan Çığlık 

Belediye Başkanlığı'nın,konu ile ilgili 08.07.2005 tarih ve 03-441 sayılı yazılı görüşünde " ...söz 

konusu 195 ada 2 nolu parsel bulunduğu konum itibari ile konut alanı olması ve yerleşim alanlarına 

yakın olması nedeniyle Baz İstasyonu kurulmasında Belediyemizce sakınca görülmektedir."ibaresi 

mevcuttur.  

 Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin 

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de 

kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.  

3) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 07.06.2005 tarih ve 4825 

sayılı yazısında,Merkez İlçe,İkinci Dış Hatlar Terminali Antalya Hava Limanı Muratpaşa -ANTALYA 

adresinde, Turkcell İletişim  Hizm. A.Ş.tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile i lgili, İl Mahalli 

Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir. 

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda,  bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.  

 Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin 

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 12.589-10-1 watt olan bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

4) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 06.06.2005 tarih ve 4790 

sayılı yazısında,Kemer İlçesi,Kemer Resort Hotel Atatürk Bulvarı No:95-ANTALYA adresinde, Avea 

İletişim  Hizm. A.Ş.tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun 

görüşü istenmiştir. 

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda,  bahse konu baz is tasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.  

 Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin 

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirt ilen adres de 

kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

5) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 07.06.2005 tarih ve 4820 

sayılı yazısında,Kumluca İlçesi,Kumluca Altıyaka Yolu 2.Km'si Bağlık Mah.Toptancı Hali 

ANTALYA adresinde, Telsim Tel. Hizm. A.Ş.tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl 

Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir. 



Sayfa 2 / 29 

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda,  bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.  

 Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin 

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 16 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de 

kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

6) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 10.05.2005 tarih ve 4061 

sayılı yazısında,Kaş İlçesi,Aqua Park Hotel Beyhan Çenkçi Cad. Çukurbağ Yarımadası -ANTALYA 

adresinde, Turkcell İletişim  Hizm. A.Ş.tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli 

Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir. 

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda,  bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi olan Kaş 

Belediye Başkanlığı'nın,konu ile ilgili 04.07.2005 tarih ve 478 sayılı yazılı görüşünde "Çukurbağ 

Yarımadası Mevzii İmar Planının 6.maddesindeki "çatı üzerinde su deposu,uydu anteni,güneş enerjisi 

ve bunun gibi öğeler konulamaz."hükmüne göre söz konusu yerde baz istasyonu kurulması 

Belediyemizce uygun bulunmamıştır."denilmektedir. 

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin 

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10-12.59 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen 

adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile kar ar verilmiştir. 

7) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 07.06.2005 tarih ve 4822 

sayılı yazısında,Alanya İlçesi,Güllerpınarı Mh.Eşref Kahvecioğlu Cd.Lale Apart Otel -ANTALYA 

adresinde, Telsim Tel.Hizm. A.Ş.tarafından baz istasyonu kurulması t alebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre 

Kurulu'nun görüşü istenmiştir. 

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda,  bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi olan Alanya 

Belediye Başkanlığı'nın,konu ile ilgili 07.07.2005 tarih ve 1179 sayılı yazılı görüşünde "...bu konuda 

halkımızdan gelen yoğun şikayetler sebebiyle kurumumuzca uygun görülmemi ştir."denilmektedir. 

 Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin 

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 15.5 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres 

de kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

8) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 06.06.2005 tarih ve 4788 

sayılı yazısında,Alanya İlçesi,Orientale Hotel Cumhuriyet Mh.Top Sk.Mahmutlar -ANTALYA 

adresinde, Avea İletişim  Hizm. A.Ş.tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli 

Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir. 

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda,  bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.  

 Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin 

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de 

kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

9) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 31.05.2005 tarih ve 4629 

sayılı yazısında Manavgat  İlçesi,Art Side Grant Hotel Evrenseki Mah. 321 pafta 1363 Ada 1 Parsel 

Evrenseki Beldesi Çolaklı /ANTALYA adresinde Telsim Tele.Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu 

kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.  

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu  hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.  

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin 

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 15.5 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres 

de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

10) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 29.06.2005 tarih ve 5599 

sayılı yazısında Manavgat  İlçesi,Ilıca mah. 16.sk. Belediye Park alanı Manavgat /ANTALYA 

adresinde Turkcell İletişim .Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli 

Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir. 
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04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu  hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Side Müze Müdürlüğü' nün 

görüşü iletilmemiştir. 

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin 

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 5.012-10 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen 

adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

11) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 23.06.2005 tarih ve 5388 

sayılı yazısında Manavgat  İlçesi,Örnek mah. 1553 sk. Özden apt. No:1  Manavgat /ANTALYA 

adresinde Turkcell İletişim .Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli 

Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir. 

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu  hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Side Müze Müdürlüğü'nün 

görüşü iletilmemiştir. Komisyon üyesi olan Manavgat  Belediye Başkanlığı'nın,konu ile ilgili 

01.08.2005 tarih ve 3/6-10  sayılı yazılı görüşünde "söz konusu ilçemiz Örnek Mah. 1553 sokak 

Özden Apt. No:1 adresinde kurulması istenilen baz istasyonu Belediyemizce uygun görülmemiştir" 

ibaresi mevcuttur.  

 Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin 

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 15.5 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres 

de kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.  

12) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 27.06.2005 tarih ve 5554 

sayılı yazısında Mesud cad. Mesut Otel Obaköy Mevkii Gazipaşa Yolu Alanya /ANTALYA adresinde 

Telsim Mobil Telk..Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre 

Kurulu'nun görüşü istenmiştir. 

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu  hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi olan Oba 

Belediye Başkanlığı'nın,konu ile ilgili 28.07.2005 tarih ve 446 sayılı yazılı görüşünde " gerek baz 

istasyonu kurulması planlanan yerin turizm merkezinin içinde kalması gerekse yapmış olduğumuz 

kamuoyu araştırmasında çevrede özellikle sağlık, sıhhi ve görsel yönden meydana gelen tepkiler 

nedeni ile söz konusu planlanan yerde baz istasyonu kurulması talebi tarafımızca uygun 

görülmemiştir"ibaresi mevcuttur.  

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin 

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 15.5 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres 

de kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.  

13) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 23.06.2005 tarih ve 5390 

sayılı yazısında Saray mah. Çevreyolou cad. No:82 Best House Apart Hotel  Alanya /ANTALYA 

adresinde Turkcell İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli 

Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir. 

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu  hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi olan Alanya  

Belediye Başkanlığı'nın,konu ile ilgili 07.07.2005 tarih ve 40-1179 sayılı yazılı görüşünde " 

belediyemiz sınırları içerisinde baz istasyonu kurma talebi, bu konuda halkımızdan gelen yoğun 

şikayetler sebebiyle kurumumuzca uygun görülmemiştir."ibaresi mevcuttur.   

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin 

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 12.589- 10.471 watt olan bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir  

14) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 23.06.2005 tarih ve 5387 

sayılı yazısında Karaburun Mevkii Justınıano Beach Hotel Okurcalar  Alanya /ANTALYA adresinde 

Turkcell İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre 

Kurulu'nun görüşü istenmiştir. 

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu  hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi olan Okurcalar 
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Belediye Başkanlığı'nın,konu ile ilgili 27.07.2005 tarih ve 600 sayılı yazılı görüşünde " Kurulmak 

istenen GSM Baz İstasyonu, insan sağlığı açısından bir sıkıntı yaratmadığı, kurulmasında ve 

çalışmasında turistik tesiste ve çevresinde bulunan tesislerde konaklayan, yaşayan insanların sağlığa 

zarar vermediği, ayrıca kurulacak istasyonun bir yapıya ilave olarak yapılması durumunda yapı izni 

alınması koşuluyla uygundur." İbaresi mevcuttur. Ayrıca, Alanya Müze Müdürlüğü'nün 27/07/2005 

tarih ve 762 sayılı yazılı görüşünde, baz istasyonu kurulması düşünülen  otelin bulunduğu yerin (yeni 

127 ada,3 parsel, eski127 ada 1165 parsel) 3.derece arkeolojik sit alanında kaldığı, bu nedenle Antalya 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda görüşülmesi gerektiği bildirilmektedir.  

Bu doğrultuda; İlgili müze Müdürlüğünün görüşüne istinaden, mer'i mevzuat hükümleri 

çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10.471 watt 

olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile 

karar verilmiştir. 

15) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 14.07.2005 tarih ve 6043 

sayılı yazısında Karaburun Mevkii Botanik  Hotel Okurcalar  Alanya /ANTALYA adresinde Turkcell 

İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun 

görüşü istenmiştir. 

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu  hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.  

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin 

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de 

kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir  

16) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 04.07.2005 tarih ve 5700 

sayılı yazısında Seyir Tepesi Mevkii  Alanya /ANTALYA adresinde Radyo Vatan Yay. A.Ş  

tarafından radyo  istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.  

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu  hazırlamış olduğu raporda, bahse konu radyo istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.  

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin 

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 250 watt olan bahse konu radyo istasyonunun belirtilen adres 

de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

17) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 17.06.2005 tarih ve 5292 

sayılı yazısında Mehmetçik mah. Aspendos Bulv. 978 sk. Hacı Osman Çetin Camii Muratpaşa 

/ANTALYA adresinde Turkcell İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, 

İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir. 

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu  hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.  

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin 

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 6.918 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres 

de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

18) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 29.06.2005 tarih ve 5601 

sayılı yazısında Sedir mah. Akın cd. No:50 ANTALYA adresinde Turkcell İletişim Hizm. A.Ş. 

tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.  

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu  hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi olan Muratpaşa 

Belediye Başkanlığı'nın,konu ile ilgili 29.07.2005 tarih ve 5802 sayılı yazılı görüşünde " Kanun 

hükümlerine ve kurum tarafından çıkarılan yönetmeliklere uygun olarak kurulmak ve kurumundan 

gerekli izin ruhsat ve sertifikaları almak şartıyla 3194 sayılı imar kanunu ve imar kanununa 

dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen yapı ruhsatiyesine ve yapı kullanma iznine tabii 

değildir. Hükmü getirilmesinden dolayı Müdürlüğümüzce yapılacak bir işlem bulunmadığı için 

konunun ilgili kanun hükümlerine göre değerlendirilmesinin tarafınızca uygun olacağı "ibaresi 

mevcuttur. 
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Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin 

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10.471 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen 

adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir  

19) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 07.07.2005 tarih ve 5836 

sayılı yazısında Avni Tolunay mah. 4542 sk. Okatan apt. No:13  /ANTALYA adresinde Turkcell 

İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun 

görüşü istenmiştir. 

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu  hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında baz istasyonunun yakınında bulunan inşaatı devam eden binanın 

güvenlik mesafesi içinde olması nedeniyle sakınca görülmüştür.  

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin 

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10.471 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen 

adres de kurulmasında sakınca olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir  

20) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 27.06.2005 tarih ve 5529 

sayılı yazısında Masa Dağı Mevkii /ANTALYA adresinde Trakya Basın ve Yay. Hiz. Tic. Ve San. 

A.Ş  tarafından TV istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü 

istenmiştir. 

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu  hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi olan Kepez 

Belediye Başkanlığı'nın,konu ile ilgili 28.07.2005 tarih ve 3105-1653  sayılı yazılı görüşünde " 

istasyonun kurulması düşünülen alanın imar planında park alanı olarak ayrıldığı ve belediyemizce bu 

alan üzerinde özel bir proje uygulaması yapılacağı, ayrıca kentsel görünüm açısından da sakınca 

içermekte olduğu, bu tip tesislerin belediyemizce planlanmış olan verici istasyonları alanında 

konuşlandırılmasının doğru olacağı nedeniyle talep uygun görülmemektedir." ibaresi mevcuttur.  

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin 

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 500 watt olan bahse konu TV istasyonunun belirtilen a dres 

de kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir  

21) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 17.06.2005 tarih ve 5291 

sayılı yazısında Altıayak mah. 2099 ada 5 parsel arazi Varsak  /ANTALYA adresinde Turkcell 

İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun 

görüşü istenmiştir. 

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu  hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi olan Varsak 

Belediye Başkanlığı'nın,konu ile ilgili 29.07.2005 tarih ve 2005-893-1274 sayılı yazılı görüşünde 

"Altıayak mahallesi'nde bulunan 2099 5 parselde kurulması istenen GSM Baz istasyonu için yer 

seçimi konusunda uygun olacağı kanaatindeyiz." İbaresi mevcuttur.  

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin 

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10   watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres 

de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir  

22) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 07.06.2005 tarih ve 5293 

sayılı yazısında Nebiler Camii Nebiler mah. Esentepe cad.  /ANTALYA adresinde Turkcell İletişim 

Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü 

istenmiştir.  

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu  hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir  

Komisyon üyesi olan Düzlerçamı Belediye Başkanlığı'nın,konu ile ilgili 01.08.2005 tarih ve  

 03-559 sayılı yazılı görüşünde " cami alanında kalan bu kısımda 3194 sayılı kanunun 3. maddesine  

aykırı bir talep bahse konu olduğundan (cami alanı olarak planlanan bir alan baz istasyonu olarak 

aykırı maksatla kullanılamayacağından ) belediyemizce uygun görülmemiştir." i baresi mevcuttur. 

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin 

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de 

kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile ka rar verilmiştir. 
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23) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 07.07.2005 tarih ve 5837 

sayılı yazısında Dağ mah. Cumhuriyet cad. 31. sk. No:1 Doyran Kasabası /ANTALYA adresinde 

Turkcell İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması taleb i ile ilgili, İl Mahalli Çevre 

Kurulu'nun görüşü istenmiştir. 

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu  hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi olan Doyran 

Belediye Başkanlığı'nın,konu ile ilgili 01.08.2005 tarih ve 355  sayılı yazılı görüşünde " ...söz konusu 

yerde kurulması düşünülen baz istasyonunun çevresinde yerleşim birimleri o lduğu ve yazınız ekinde 

gönderilen krokide sera olarak işaretlenen yerlerin bina olduğu arazi tespitinden anlaşılmıştır. Bu 

nedenle Baz İstasyonu kurulmasında Belediyemizce sakınca görülmektedir."ibaresi mevcuttur.  

 Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin 

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10.471  watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen 

adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.  

24) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 24.06.2005 tarih ve 5497 

sayılı yazısında Yüksekalan mah. Adnan Menderes Bulv. Yunusoğlu Apt. No:28 Muratpaşa 

/ANTALYA adresinde Avea İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl 

Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir. 

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu  hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülme miştir.  

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin 

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 7.798-7.178  watt olan bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir. 

25) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 07.07.2005 tarih ve 5838 

sayılı yazısında Kiremitli Mah. Şehit Hasan Simav Cad. No:37 Külliye Camii Korkuteli/Antalya  

adresinde Türkcell  İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli 

Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir. 

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu  hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun, 

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi olan Korkuteli  

Belediye Başkanlığı'nın 01.08.2005 tarih ve 2533 sayılı yazısında " adı geçen adresteki Külliye Camisi 

Şehir merkezindedir.İmar planında ticari saha olduğu için bitişik nizam inşaat yapılmaya müsaittir ve 

ayrıca  nüfusun yoğun olarak bulunduğu açık pazarın kurulduğu bir bölgededir. Yukarıdaki sebepler  

yanında   halkımızdan bu baz istasyonunun burada kurulmaması için yoğun yoğun tepki vardır. Bütün 

bu olumsuz sebeplerden dolayı Külliye Camisinde GSM baz istasyonu kurulması mümkün değildir,, 

ibaresi mevcuttur  

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin 

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 12.589 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen 

adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.  

26) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 29.06.2005 tarih ve 5598 

sayılı yazısında, Hallaç Köyü, 63 parsel Köşklükavak mevkii Yeşilyurt  F inike /ANTALYA  

adresinde, Turkcell İletişim  Hizm. A.Ş.tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli 

Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir. 

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda,  bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.  

 Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde, ilgili kurumlardan gerekli izinlerin 

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10 watt olan bahse konu baz istasyonunun, belirtilen adres de 

kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

27) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün, 14.06.2005 tarih ve 5111 

sayılı yazısında,  Antalya İli, Kemer İlçesi, Atatürk Bulvarı 147 sok. No:56 Hotel Residence Kervan  

Kemer/ Antalya adresinde, Turkcell İletişim  Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile 

ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.  
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04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun, 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda,  bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.  

 Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin 

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 12.589 watt olan bahse konu baz istasyonunun, belirtilen 

adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

28) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 29.06.2005 tarih ve 5600 

sayılı yazısında, Antalya İli, Kaş İlçesi, Gelemiş Köyü 316. parsel Gedik Mevkii Patara, Kaş / Antalya 

adresinde, Turkcell İletişim  Hizm. A.Ş.tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahall i 

Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir. 

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun, 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda,  bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında herhangi  bir sakınca görülmemiştir. 

 Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin 

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 3.981  watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres 

de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

DEŞARJ İZİNLERİ 

 

29) Deşarj İzni talebinde bulunan, İlimiz, Merkez ilçe, Kemerağzı mevkiinde  faaliyet 

gösteren, Özter Tur. San. Ve Tic. A.Ş' ne ait HOTEL LARA BEACH  adlı turistik tesis ile ilgili alt 

komisyon raporları incelenmiştir. Kurulumuzca, Alt komisyon raporu doğrultusunda söz konusu 

işletmeye 5(beş) yıl süre ile deşarj izni verilmesi uygun görülmüştür.  

30)Deşarj İzni Yenileme talebinde bulunan, İlimiz, Alanya ilçesi, Payallar Beldesinde 

faaliyet gösteren  CLUP SUN HEAVEN OTEL adlı turistik tesisin  deşarj izni yenileme talebi ile ilgili 

hazırlanan dosya ve alt komisyon raporları incelenmiştir.Kurulumuzca, Alt komisyon raporu 

doğrultusunda söz konusu işletmeye 5(beş) yıl süre ile deşarj izni verilmesi uygun görülmüşt ür. 

31)Deşarj İzni sürelerinin uzatılması talebinde bulunan İlimiz, Merkez İlçe, Lara Mevkiinde 

faaliyet gösteren CLUP HOTEL SERA adlı turistik tesis ile  ilgili hazırlanan dosya ve alt komisyon 

raporları incelenmiştir.Kurulumuzca, Alt komisyon raporu doğrultusunda söz konusu işletmeye 5(beş) 

yıl süre ile deşarj izni verilmesi uygun görülmüştür.  

32)Deşarj İzni sürelerinin uzatılması talebinde bulunan İlimiz, Merkez İlçe, Kemerağzı  

Mevkiinde faaliyet gösteren, GTI TURİZM VE İŞLETMECİLİK LTD.'NE AİT RİVA DİVA OTEL 

adlı turistik tesis ile  ilgili hazırlanan dosya ve alt komisyon raporları incelenmiştir.Kurulumuzca, Alt 

komisyon raporu doğrultusunda söz konusu işletmeye 5(beş) yıl süre ile deşarj izni verilmesi uygun 

görülmüştür. 

33)Deşarj İzni talebinde bulunan İlimiz, Merkez İlçe, Kırçiçeği Caddesi, Beşkonaklılar 

Mahallesi No:70 adresinde,  faaliyet gösteren, YAKAMOZ PETROL ile  ilgili hazırlanan dosya ve alt 

komisyon raporları incelenmiştir.Kurulumuzca, Alt komisyon raporu doğrultusunda söz konusu 

işletmeye 5(beş) yıl süre ile deşarj izni verilmesi uygun görülmüştür.  

34)Deşarj İzni talebinde bulunan İlimiz, Merkez İlçe, Sakarya Bulvarı, Yeniemek Mahallesi  

No: 243 adresinde faaliyet gösteren, KEPEZ PETROL ile  ilgili hazırlanan dosya ve alt komisyon 

raporları incelenmiştir.Kurulumuzca, Alt komisyon raporu doğrultusunda söz konusu işletmeye 5(beş) 

yıl süre ile deşarj izni verilmesi uygun görülmüştür.  

35) Deşarj İzninin yenilenmesi talebinde bulunan, İlimiz, Manavgat İlçesi, Evenseki 

Beldesinde faaliyet gösteren, EVRENKÖY RANİ ÇİFTLİĞİ ile  ilgili hazırlanan dosya ve alt 

komisyon raporları incelenmiştir.Kurulumuzca, Alt komisyon raporu doğrultusunda söz konusu 

işletmeye 5(beş) yıl süre ile deşarj izni verilmesi uygun görülmüştür.  

36) Deşarj İzni talebinde bulunan İlimiz, Manavgat İlçesi Hacıobası Köyü, 383 PARSEL de 

HÜSEYİN AK'A AİT KIRMA- ELEME TESİSİ, ilgili hazırlanan dosya ve alt komisyon raporları 

incelenmiştir.Kurulumuzca, Alt komisyon raporu doğrultusunda söz konusu işletmeye 5(beş) yıl süre 

ile deşarj izni verilmesi uygun görülmüştür. 

 

 

37) Deşarj İzni talebinde bulunan İlimiz, Alanya İlçesi, Konaklı Beldesi , Telatiye Köyü 

Baklabeleni Mevkiiinda bulunan, AYTUR Tut. Tic.Ltd. Şti'ne ait EFTALİA OTEL ile ilgili hazırlanan 
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dosya ve alt komisyon raporları incelenmiştir.Kurulumuzca, Alt komisyon raporu doğrultusunda söz 

konusu işletmeye 5(beş) yıl süre ile deşarj izni verilmesi uygun görülmüştür.  

39) ) Deşarj İzni talebinde bulunan Etap Tarım ve Gıda Ürünleri Ambalaj Sanayii ve Ticaret 

A.Ş.'nin, İlimiz, Elmalı İlçesi, Beyler Köyü'nde 101 ada 1 parsel üzerinde bulunan meyve sebze işleme 

fabrikası ile ilgili hazırlanan dosya ve alt komisyon raporları incelenmiştir.Kurulumuzca, Alt 

komisyon raporu doğrultusunda söz konusu işletmeye 5(beş) yıl süre ile deşarj izni veri lmesi uygun 

görülmüştür. 

 

 

EMİSYON İZİNLERİ: 

 

40) Emisyon İzni  talebinde bulunan, Saraçoğlu Petrol Ür. Tic. Ltd.Şti.'ne ait, İlimiz, 

Merkez ilçesi, Meltem mah. Cam Piramit karşısı no:170 adresinde  faaliyette bulunan SARAÇOĞLU 

PETROL adlı akaryakıt istasyonu ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları 

incelenmiş olup, söz konusu tesise "B grubu emisyon izni" verilmesi uygun görülmüştür  

41)Emisyon İzni  talebinde bulunan, Kepez petrol Turizm İnş. Otom. San. Ve Tic. Ltd. 

Şti.'ne ait ait, İlimiz, Merkez ilçesi, yeniemek Mah. Sakarya Bulvarı  no:243 adresinde  bulunan 

KEPEZ PETROL adlı LPG ve Akaryakıt Satış İstasyonu ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve 

alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesise "B grubu emisyon izni" verilmesi uygun 

görülmüştür. 

42) Emisyon İzni  talebinde bulunan, Yakomoz Petrol  Turizm İnş. Otom. San. Ve Tic. Ltd. 

Şti.'ne ait ait, İlimiz, Merkez ilçesi, Kırçiçeği cad. Beşkonaklılar mah. No:70  adresinde bulunan  

YAKAMOZ PETROL adlı LPG ve Akaryakıt Satış İstasyonu ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası 

ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesise "B grubu emisyon izni" verilmesi uygun 

görülmüştür. 

43) Emisyon İzni  talebinde bulunan, Han Tarım Hayvancılık İnş. Taahhüt Turizm San. Ve 

Tic. Ltd. Şti.'ne ait, İlimiz Merkez ilçesi, Doğuyaka Mah. Gazi Bulvarı 644/2 adresinde bulunan, 

FETTAHOĞLU  adlı LPG ve Akaryakıt Satış İstasyonu ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve 

alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesise "B grubu emisyon izni" verilmesi uygun 

görülmüştür. 

44) Emisyon İzni  talebinde bulunan, Bozkan Petrol Ürünleri Turizm Oto Al. Sat. Oto 

Kiralama ve Kafe Büfe Market Lok. Otel Moetl İşl. Ltd. Şti.'ne ait, İlimiz Merkez ilçesi, Şirinyalı 

Mah.Tekelioğlu cad. No:34 adresinde bulunan  BOZKAN PETROL   adlı LPG ve Akaryakıt Satış 

İstasyonu ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz 

konusu tesise "B grubu emisyon izni" verilmesi uygun görülmüştür.  

45) Emisyon İzni  talebinde bulunan, İlk Patara İnşaat Turizm Tic. Ve Ltd.'ne ait, İlimiz 

ELMALI İLÇESİ, BEYLER KÖYÜ, KIZILBELEN  MEVKİİ adresinde bulunan AKARYAKIT 

SATIŞ İSTASYONU ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş 

olup, söz konusu tesise "B grubu emisyon izni" verilmesi uygun görülmüştür.  

46) Emisyon İzni  talebinde bulunan, Ortadoğu Liman İşletmeleri  A.Ş.'nin işletmekte 

olduğu Antalya İli Antalya limanı  ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları 

incelenmiş olup, söz konusu tesise "B grubu emisyon izni" verilmesi uygun görülmüştür.  

47) Emisyon İzni  talebinde bulunan, İlimiz, Manavgat İlçesi Hacıobası Köyü, 383 PARSEL 

DE HÜSEYİN AK'A AİT KIRMA- ELEME TESİSİ ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt 

komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesise "B grubu emisyon izni" verilmesi uygun 

görülmüştür. 

48) Emisyon İzni  talebinde bulunan, Mevlana Petrol Ürünleri Turizm Taş. İnş.Tic. 

Ltd.Şti.'ne ait İlimiz AKSU BELDESİ, ANTALYA-ISPARTA KARAYOLU 2. KM adresinde 

bulunan AKARYAKIT VE LPG SATIŞ İSTASYONU ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt 

komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesise "B grubu emisyon izni" verilmesi uygun 

görülmüştür 

 

 

 

 

 



Sayfa 9 / 29 

YAKIT PROGRAMI 

 

49)Valilik Makamının 13.07.2005 tarih ve 679 sayılı Oluru ile, 07.07.2005 tarih ve 

06/05 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararınca, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Antalya 

Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü 

elemanlarının katılımı ile kurulan İnceleme Değerlendirme Komisyonuca, Hava Kalitesinin 

Korunması açısından Hava Kirliliğinin Önlenmesi ve Yakıt İyileştirme Programına  (Katı ve 

sıvı yakıt) ait uygulamaları içeren yakıt programı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 

Çevre Koruma Daire Başkanlığı, Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğüne ait 01.07.2005 tarih, 387 

sayılı yazı ekinde gönderilen yakıt programı, 11 Haziran 2004 tarihinde resmi gazetede 

yayımlanan Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği, 17 Haziran 2004 tarih ve 25495 sayılı 

resmi gazetede yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği, 8 Temmuz 2003 tarih ve 

25162 sayılı resmi gazetede Motorlu Kara Taşıtlarının Egzoz Emisyonlarının Ölçüm ve 

Denetlenmesine İlişkin Tebliğ, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 13/01/2005 

tarihinde resmi gazetede yayımlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü 

Yönetmeliği, 26/05/2005 tarihinde resmi gazetede yayımlanan Çevre ve Orman Bakanlığının 

2005/6 nolu Hava Kirliliği Kontrolü Genelgesi ve Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği 

çerçevesinde incelenip, değişiklikler yapılarak hazırlanan, 2005-2006 kış dönemi Antalya 

Büyükşehir Belediyesi  Mücavir alan içerisinde uygulanacak olan ve aşağıda sunulan yakıt 

Programının kabul edilmesine oybirliği/Oy çokluğu ile karar verilmiştir.  
 

 Amaç 

Madde 1 − 2005-2006 kış döneminden başlamak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi  

Mücavir alan içerisinde, toplum ve çevre sağlığının korunmasına yönelik hizmetler 

çerçevesinde hava kirliliğinin insan ve toplum sağlığı ile çevre üzerindeki olumsuz etkilerini 

en aza indirmek amacıyla ısınma, sanayi ve üretim amaçlı kullanılan yakıtlarından 

kaynaklanan  is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halinde dış havaya atılan kirleticilerin ve 

taşıtlardan kaynaklanan kirleticilerin hava kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için 

kontrol ve denetimleri sağlamaktır. 

Dayanak 

Madde 2 – Bu Mahalli Çevre Kurulu Kararı; 11 Haziran 2004 tarihinde resmi gazetede 

yayımlanan Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği, 17 Haziran 2004 tarih ve 25495 sayılı 

resmi gazetede yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği, 8 Temmuz 2003 tarih ve 

25162 sayılı resmi gazetede Motorlu Kara Taşıtlarının Egzoz Emisyonlarının Ölçüm ve 

Denetlenmesine İlişkin Tebliğ, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 13/01/2005 

tarihinde resmi gazetede yayımlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü 

Yönetmeliği, 26/05/2005 tarihinde resmi gazetede yayımlanan Çevre ve Orman Bakanlığının 

2005/6 nolu Hava Kirliliği Kontrolü Genelgesi ve Hava Kalitesinin Korunması 

Yönetmeliğinin (02.11.1986 tarih 19269 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan) 6. Madde 2. 

fıkrası gereği  hazırlanmıştır. 
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Tanımlar  

Madde 4 - Bu Kararda adı geçen ;  

Katı Yakıt : Isınma, Sanayi, Üretim vb. amaçlı sektörlerde belirlenen kriterlere uygun Yerli 

Linyit, İthal Kömür ve Briket (Yerli ve İthal) Kömürü olarak bilinen yakıtlar 

Sıvı Yakıt : Kükürt  içeriği  maksimum  %1,0 olan  ithal  fuel-oil  ile kükürt içeriği 

maksimum %1,5 olan yerli fuel-oil ve 1/1/2007 tarihinden itibaren ise kükürt içeriği 

maksimum % 1,0 olan yerli  fuel-oil, ayrıca, motorin, gaz yağı, kerosen ve etanol gibi sıvı 

yakıtlardır. 

Kullanılması Yasak Maddeler : Paçal Kömür, Petrol koku, kullanılmış mineral yağ, neft 

yağı, araba plastiği parçaları, lastik, tezek, katı atıklar ve tekstil artıkları, kablolar, ıslak odun, 

boyalı odun, plastikler, gazete hariç olmak üzere ev eşyaları ve yemek atıkları gibi evsel 

atıklar, özel atıklar, tıbbi atıklar, asfalt ve asfalt ürünleri, boya ve boya ürünleri ile fuel-oil 

kaplarının ısınma amacıyla yakılması yasaktır. 

Üretici : Belirlenen kriterlere uygun kaliteli yerli kömür üretimi yanında kömür İyileştirme 

tesislerinde (Yıkama, Eleme, Kırma, Zenginleştirme, Torbalama vb.) ocak ve/veya işletme 

kapsamında faaliyet gösteren resmi,  özel, gerçek veya tüzel kişiler.  

İthalatçı : Yurt dışından ithaline izin verilmiş yakıtları (Katı ve Sıvı) yurt içinde satışa 

sunmak üzere ilgili kurumlarca “İTHAL İZNİ” verilen resmi ve/veya özel gerçek ve tüzel 

kişileri. 

Kömür Satış İzin Belgesi : Kömürün satılacağı ilin Valiliği tarafından düzenlenen, yerli 

kömürün çıkartıldığı ilin Valiliğinden verilen “Uygunluk Belgesi”  ve ithal kömür için ilgili 

bakanlıktan verilen “İthal İzni” belgesi olan her marka kömür için düzenlenmiş izin 

belgesidir. 

Kömür Satış Bayisi : İl Mücavir alan sınırları dahilinde, Antalya Büyükşehir Belediye 

Başkanlığından, Kömür Temin ve Satış İzin Belgesi alan ve Valilik Makamı tarafından 

satışına izin verilen kömürleri,  belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda temin, depolama, 

dağıtım ve satışını gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişilerdir.  

Ana Depolama ve Dağıtım Şirketi : Belirlenen kriterlere uygun TÜPRAŞ, ATAŞ ve 

ALİAĞA Ana Üretim Şirketlerinden ve/veya bu şirketlerin spesifikasyon değerlerini “ÜRÜN 

KALİTE SERTİFİKASINI” sağlayan Ana Üretim Şirketlerinden temin ederek dolum ve 

depolamasını yapan ve belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda dağıtım ve satışını 

gerçekleştiren resmi, özel gerçek ve tüzel kişileri.  
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Tali Bayi : İl Mücavir alan sınırları dahilinde satışına izin verilen sıvı yakıtları Ana 

Depolama ve dağıtım şirketlerinden birisinin bayiliğini alarak bu şirketlerden veya bunların 

bilgisi dahilinde temin eden ve belirlenen esas ve usuller doğrultusunda Antalya Büyükşehir 

Belediye Başkanlığından “Sıvı Yakıt Dağıtım ve Satış İzin Belgesi” almış gerçek veya tüzel 

kişileri. 

Tüketici: Satışına izin verilen yakıtlardan ihtiyacı olan katı veya sıvı yakıtı, Antalya 

Büyükşehir Belediye Başkanlığından “izin belgesi” almış bayi ve Ana Dağıtım Şirketi veya 

Tali Bayiden satın alarak ısınma ya da sanayi vb. sektöründe kullanan son kişileri.  

Yetkili Merci: İthal kömür kontrol belgesinin verilmesinde Bakanlığı,  

Diğer illerin Valiliğinden Uygunluk Belgesi ve ilgili bakanlıktan İthal İzni almış her 

marka kömür için Kömür Satış izin belgesinin düzenlenmesi Valilik Makamını, 

İlimiz mücavir alan içerisindeki kömür satış bayileri ve sıvı yakıt satış bayilerine izin 

belgesi düzenlenmesi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını, 

Belediye sınırları içindeki alanlarda, yakma tesislerini ve satışa sunulan yakıtların 

denetiminde Büyükşehir belediyeleri ve ilgili belediyeleri,  

Belediye sınırları, organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri dışındaki alanlarda, 

yerli yakıtlara uygunluk ve satış izin belgesi verilmesi ve yakma tesislerinin denetiminde 

Valilikleri, 

İlçelerde, kirlilik yükü ve coğrafi konumları dikkate alınarak yakıt programının 

hazırlanması  ve uygulamasında Kaymakamlıkları  ifade eder. 
 

KATI YAKIT OLARAK  

  

İlimiz sınırları dahilinde Isınma, Sanayi, Üretim vb. amaçlı katı yakıt olarak kullanılan 

ithal ve yerli kömürlerin tespit, temin, depolama, satış, dağıtım ve denetimi hususunda 

aşağıda ki hükümler uygulanır. 

 Satışa Sunulan Yerli (Linyit) Kömürlerin Özellikleri 

Toplam Kükürt (Kuru Bazda)  : max. %2  

Alt Isıl Değeri (orijinalde)*** : min.4000 Kcal/kg (- 200 tolerans) 

Toplam Nem (satışa sunulan) : max.% 25 (max) 

Kül (kuru bazda)    : % 25 (max.) 

Şişme Endeksi *   : 1 (max.) 

Boyut ** : 18-150 mm  

(18 mm altı max % 10 tolerans ve 150 mm üstü için max. %10  tolerans) 

* Uygunluk Belgesi verilme aşamasında dikkate alınır. 

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

***Alt Isıl Değeri (orijinalde) en az 5000kcal/kg yanabilir kükürt (kuru bazda) oranı en çok 

yüzde birbuçuk (%1.5) ve diğer özellikleri bu Tablo’da belirtilen özellikleri sağlayan yerli 

kömürler mevcut soba ve kazanlarda yakıldığında bacadan atılan kükürt dioksit 

konsantrasyonu, bu Tablo’da özellikleri belirlenen kömürün mevcut soba ve kazanlarda 
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yakılmasında bacadan atılan kükürt dioksit konsantrasyonu eşdeğerini aşmadığı akredite 

olmuş veya Bakanlıkça uygun görülen laboratuarlar tarafından belgelenmesi halinde bu 

Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre sınır değerlerin aşılmadığı (II.Grup) il ve ilçelerde 

ısınma amacıyla kullanılabilir. 

 

Isınma Amaçlı İthal Taş ve Linyit Kömürü Özellikleri ve Sınırları 

Toplam Kükürt ( Kuru Bazda) : max. 0,9  

Alt Isıl Değeri (Orjinalde)   : min. 6200 kcal/kg (-400 tolerans) 

Uçucu Madde  (kuru bazda)  : % 12-28    (+1 tolerans) 

Toplam Nem  (orjinalde)  : max.  (%)10  

Kül (kuru bazda)    : max. %14  (+1 tolerans) 

Şişme Endeksi    : max. 1  

Boyut*  : 18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için max %10 

tolerans) 

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

 

Sanayi Amaçlı Satışa Sunulan İthal Linyit Kömürün Özellikleri  

Alt Isıl (Orjinalde)   : min. 6000 kcal/kg  (-500 kcal/kg tolerans) 

Toplam Kükürt (kuru bazda)   : max. %1 

Uçucu Madde  (kuru bazda)   : max. %36 

Boyut      : 0-50 mm 

Kömür Briketlerinin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri 

Özellik       Sınıf 1  Sınıf 2 

Alt Isıl Değeri (kcal/kg), en az      5000   4000 

Baca Gazına Geçen Kükürt Oranı (%), m/m, en fazla    0.8    1.0 

Düşme Sağlamlığı  (%), m/m, en az      90    80 

Aşınma Sağlamlığı  (%), m/m, en az      75    65 

Yastık veya Yumurta Şeklindeki Briketlerde (kgf),en az    80    60 

Kırılma Sağlamlığı Tabanı Düzgün  

Geometrik Şekilli Briketlerde (kg/cm
2
) en az    130    100 

Suya Dayanım (%) en az         70     70 

Isıl Verimi (%) en az         75     75 

Duman Emisyon Oranı (g/kg) en fazla            8     12 

1. Bu özellik, orijinal (satışa sunulan) briket bazındadır.  

2. Su geçirmeyen torbalar içerisinde satılan briketlerde bu özellik aranmaz.  

3. Briket kömürlerde TS 12055 “Kömür Briketi-Isınma da kullanılan” standardına 

uyulması gerekmektedir. 
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Satışa Sunulan Biyokütle Kömürün Özellikleri (Kuru Bazda) 

Alt Isıl Değer     : 3700 kcal/kg (min.) 

Nem (Orijinalde)    : %15 (max.) 

Yağ      : %1,5 (max.) 

Sodyum     : 300 ppm 

Boyut      : 6 mm (min.) (6mm den küçük ağırlıkça %5’i geçemez)  

NOT: Saman, prina, mısır koçanları, pamuk, patlıcan, biber, kabak, domates sapları, ayçiçek 

kabukları ve sapları, fındık kabukları ve pirinç kabukları gibi  maddelerden elde edilmiş 

briketler (Odun, Odun Türevi ve Diğer Biokütle Yakıtları),  

 

Boyut ve Toleranslar  

Briketlerin tane boyu 25 mm ile 75 mm arasında olmalıdır. 25 mm.’nin altı, en fazla 

%2 oranında olmalıdır. Alıcı ile satıcı arasında ki anlaşmaya bağlı olarak, daha farklı boyutta 

briket de üretilebilir. 

Not : Petrol türevi olmayan ve bilimsel araştırmalara dayalı olarak insan ve çevre sağlığına 

zararlı olmadığı belirtilen bağlayıcı olarak kullanılırlığı bilimsel olarak kabul edilen diğer 

maddelerde bağlayıcı olarak kullanılabilecektir. 

Belirlenmiş olup, belirlenen özelliklere haiz olmayan yerli, ithal ve briket kömürlerin 

ısınma, sanayi, üretim vb. amaçlı temin edilmesi, satılması ve kullanılması yasaktır. 

 

Temin-Dağıtım ve Satış  

İl mücavir alanı dahilinde belirlenen özelliklere haiz ısınma, sanayi, üretim vb. amaçlı 

katı yakıt olarak kullanılacak kömürler; Valilik Makamı tarafından izin belgesi düzenlenmiş 

her marka kömürün belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda temin edilmesi için Antalya 

Büyükşehir Belediye Başkanlığından “Kömür Temin ve Satış İzin Belgesi”almış bayilerce 

Bayilik Sözleşmesi kapsamında sağlanır. 

 

Tüketim  

İl mücavir alanı dahilinde belirlenen kriterlere uygun katı yakıtların (Yerli Linyit, İthal 

Kömür, Briket Kömürü vb.) temin edilmesi, satın alınması ve kullanılması esas olduğundan; 

Tüketicilerin ihtiyaç duydukları kömürü Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından 

“Kömür Temin ve Satış İzin Belgesi” almış bayilerden alarak kullanması gerekmektedir. 

Tüketici kömüre ait belgeleri (Fatura ve/veya Perakende Satış Fişi, “Uygunluk Belgesi”, 
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Tonaj Fişi vb.) bayiden isteyerek almak, bulundurmak ve istenildiğinde ibraz etmekle 

yükümlüdür. 

Ayrıca günlük tüketimi 3 ton ve üzerinde olduğunu belgeleyen özel, resmi, gerçek 

veya tüzel kişiler ; Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından “İzinli Kuruluş” belgesi 

alarak kendi ihtiyacı olan kömürü, Valilik makamı tarafından ilimizde satışına izin verilen 

kömürlerden Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile yapılacak sözleşme kapsamında temin eder.  

 

Denetim ve Kontrol  

Bayilerce getirilen her parti kömür araçtan indirilmeden önce Antalya Büyükşehir 

Belediyesi Hava Kirliliği Kontrol Merkezinde gerekli kontrol ve analizleri yapılarak analiz 

sonucu satış, dağıtım ve kullanımı uygun bulunan ve Hava Kirliliği Kontrol Merkezince 

“UYGUNLUK BELGESİ” verilmiş kömürlerin dağıtım ve satışı sağlanır.  

Mücavir alan sınırların içerisinde satışa sunulacak kömürler her aşamada (üretim 

yerinde, kamyonda, depoda, bayilerde, kullanım ve tüketim yerlerinde) Antalya Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü denetim ekiplerince ve ilgili alt kademe 

belediyesinin denetim ekiplerince münferit olarak denetim yapılır. 

Denetim ekiplerince Temin, Dağıtım, Satış ve Tüketim noktalarında yapılacak 

denetim ve kontrollerde Kömüre ait Belgeleri (Sevk Fişi ya da Fatura, Yetki Belgesi, Kantar 

(Tonaj) Fişi, Analiz Raporu, Uygunluk Belgesi) yanısıra satış yerlerinde (Bayilerde) “İzin 

Belgesi”  İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, günlük kömür satış çizelge defterleri kontrol 

edilmeli ve yakıta ait belgeler “Kontrol Edilmiştir” diye onaylanmalıdır. Genel ya da  

şikayet üzerine her aşamada yapılacak denetimlerde kömür numunesi alınarak belirlenen 

kriterlere uygunluğu için yapılan analizin ücreti numune sahibine ait olmak üzere Antalya 

Büyükşehir Belediyesi Hava Kirliliği Kontrol Merkezince yapılır. 

Denetimler esnasında belirlenen kriterleri sağlamayan kömürler söz konusu olduğu 

durumlarda bu kararda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda denetim ekiplerince gerekli 

yaptırım ve cezai işlemler uygulanarak söz konusu kömür il dışı yapılarak sonuçlandırılır.  

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığınca hazırlanmış denetim tutanakları örnekleri 

İlgili belediye tarafından matbu tutanak haline getirilerek sınırları içerisinde ki kömür satış 

yerleri, tüketim noktaları, fırın, mandıra, otel, hastane, resmi kurum, hamam, lastik kaplamacı 

vb. yerlere etkin olarak denetim yapacakladır. Yapmış oldukları aylık denetimlerin birer 

örneklerini Valilik Makamına sunulmak üzere her ayın 10’na kadar Antalya Büyükşehir 

Belediye Başkanlığına yazı ile bildireceklerdir. 
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Genel Kurallar : 

Yerli Linyit kömür üreticileri, Kömür İyileştirme tesis sahipleri(Kırma, Eleme, 

Yıkama, Kurutma, Torbalama vb.), Briket Kömür üreticileri ve kömür ithal eden ithalatçılar 

satacakları her marka kömür için Valilik Makamına  bir dilekçe ile başvurarak izin almakla 

yükümlüdür.  

Başvuru dilekçesi ekinde;  

1. Yerli kömür için çıkartıldığı ilin Valiliğinden verilen “Uygunluk Belgesi” fotokopisi,  

2. İthal kömür için Çevre ve Orman Bakanlığından verilen “İthal İzni” belgesi fotokopisi  

3. Valilik Makamınca hazırlanacak Taahhütname 

 

İl Mücavir alan sınırları dahilinde belirlenen özelliklere haiz olmayan katı yakıtın 

(yerli, ithal, briket kömürün) ısınma, sanayi, üretim vb. amaçlı temin edilmesi satılması ve 

tüketilmesi yasaktır.  

İl Mücavir alan sınırları dahilinde satışa sunulacak katı yakıtlar için temin, depolama, 

dağıtım, satış ve tüketimi ile ilgili bu kararla belirlenen esas ve usuller doğrultusunda 

sağlanması ve denetlenmesi için izin sistemi uygulanır. Buna göre ;  

- Kömür temininin sağlanacağı yerli linyit kömür üretimi yapan ocak ile ihtiyaç 

durumunda kömür iyileştirme tesislerine sahip işletme, briket kömür üretim tesisi, 

kömür ithal eden işletme ve pazarlamacı konumunda olan resmi ve/veya özel gerçek 

ve tüzel kişiler Valilik Makamından İzin almakla yükümlüdür. 

- İl Mücavir alan sınırları dahilinde kömür temin, dağıtım ve satışını yapacak olan 

resmi, özel, gerçek veya tüzel kişiler bu kararla belirtilen esaslar doğrultusunda 

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığınca hazırlanan “Bayilik Sözleşmesi” (noter 

onaylı) kapsamında kömür temin, dağıtım ve satışını Antalya Büyükşehir Belediye 

Başkanlığından almış olduğu “Kömür Temin ve Satış İzin Belgesi” ile sağlar. 

Valilik Makamına izin almak için başvuruda bulunan ocak ya da işletmelerin 

tesislerinde Valilik Makamı gerekli görür ise incelemelerde bulunacak, usulüne göre kömür 

numuneleri alacak analiz sonuçlarını ve tesisle ilgili görüşünü rapor halinde Valiliğe 

sunacaktır. (Görevli Personellerin harcırahları İlgili birimleri tarafından karşılanacaktır).  

Özel veya resmi kömür ocak veya işletmelerinde yapacakları inceleme öncesinde 

üretilen ya da ithal edilen kömürün 

1. Menşei Belgesi 

2. Tüvenan ve satılan kömür için 2005 yılına ait Analiz Sonuçları  

3. Rezerv Miktarları 
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4. Aylık Üretim Miktarları 

5. Yerli kömür için çıkartıldığı ilin Valiliğinden almış olduğu “Uygunluk Belgesi”  

6. İthal Kömürler için İthalatçı Belgesi, İthalat Bağlantılarını ve Gümrük giriş 

beyannamesini 

7. Briket Kömür için TS 12055 uygunluğunu kullanılan kömür cinsinin tozunun 

özellikleri, bağlayıcı türünü ve bağlayıcı için yapılan sözleşmenin onaylı örneğini 

vb. bilgi ve belgelerin yanısıra gerektiği takdirde istenecek ek bilgi, belge ve 

dökümanlar istenilecektir. Değerlendirmeye uygun bulunan ocak ya da işletmelere 

ait tesislerde incelemelerde bulunacaktır. (Geçmiş ısınma mevsimlerinde 

incelenmiş ve izin verilmiş tesislerin tesiste ek bir değişiklik, ocak ya da 

işletmelerle sorun yaşanmamışsa yeniden incelenmesi kurulun takdirindedir. Ancak 

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı veya İnceleme Komisyonuna üye veren 

kuruluşların ya da Valilik istemi halinde tesiste her zaman inceleme yapılacaktır.)  

İlimize sevkiyatını gerçekleştirdiği aylık kömür miktarını bir sonraki ayın 5’ine (beş) 

kadar yetkili kişi tarafından onaylanmış şekilde yazılı olarak Antalya Büyükşehir Belediye 

Başkanlığına her ay istenilmeden düzenli olarak gönderilecektir. 

Kömür ocak ya da işletmecisince kömür kamyonunda bulundurulması gereken aşağıda 

ki bilgileri tanzim ederek vereceği 

- Ocak Çıkış Belgesi 

- Menşei Belgesi 

- İrsaliyeli fatura ve/veya sevk fişi 

- Kantar fişi (tonaj) 

- İrsaliyeli fatura veya sevk fişine kömürün cinsi ayrıntılı olarak yazılacaktır.  

Kömür ocak ya da işletmelerinin bu kararda belirtilen kriterlere uygun kömür           

vereceği bunun dışında yüklediği kömürün il girişinde Antalya Büyükşehir Belediye 

Başkanlığınca yapılan kontrol ve analizlerinde belirlenen kriterleri sağlamaması durumunda 

kömürü iade alacağı hususları yer alacaktır. 

Bayiler   

1- Valilik Makamı tarafından izin verilmiş kömürün kömür temin ederek satış ve dağıtımını 

yapacak olan bayiler Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından  Kömür Temin ve Satış 

İzin Belgesi almak zorundadır.  

2- Kömür Temin ve Satış İzin Belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler İşyeri Açma ve 

Çalışma Ruhsatı, firma adını ve adresini ilgili meslek kuruluşundan alınan faaliyet belgesi 

(Kömür Satış ibaresi yer alacaktır), Oda ticaret sicil kaydı, Ticaret Sicil Gazetesinin örneği, 
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adına faturalı yangın tüpünün kontrol edilmiştir belgesi, belge imzalamaya yetkili kişilerin 

imza sirküleri gibi belgelerin asıl ve onaylı örneklerini içeren bilgi ve belgelerin yanısıra 

bayilik sözleşmesi kapsamında istenen şartları noter taahhütnamesi ve diğer istenen belgeleri 

bir dilekçe ekinde tamamlayarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına başvuracaklardır. 

Fakat önceki yıllarda ilgili belediyesinden ruhsat yerine “Kömür Satmasında Sakınca 

Yoktur” yazısı alarak satış noktası ve irtibat bürolarına izin belgesi almış bayilere Antalya 

Büyükşehir Belediye Başkanlığınca bir defaya mahsus 2005-2006 kış sezonu için sadece satış 

noktasına izin belgesi düzenlenecektir.  “Kömür Satmasında Sakınca Yoktur” yazısı olup 

fakat 2004-2005 kış sezonunda kömür satış bayisi olmayanlara izin belgesi 

düzenlenmeyecektir.  

3- Bayilik Sözleşmesinde aşağıdaki hususlar yer alacaktır. 

- Pazarlayacakları kömürlerin bu kararda belirlenen özelliklere sahip olacağını; Valilik 

Makamı tarafından izin verilen kömürleri temin edeceğini, 

- Taşıma aracından, depodan satış yaptığı ve tüketicilerden alınacak numunelerin 

analizleri için yapılacak giderleri karşılayacağını, aksi halde Encümen Kararına 

istinaden verilecek para cezasına razı olacağını, 

- Sevk edecekleri her parti kömür için tüketiciye verilmek üzere fatura, fiş ve irsaliye 

dışında Hava Kirliliği Kontrol Merkezince düzenlenmiş analiz belgesi veya uygunluk 

belgesini nakil aracında bulunduracağını,  

- Pazarlayacağı kömürlerin kent girişindeki kontrol noktalarından geçtikten sonra şehre 

girebileceğini, belgesiz, eksik belgeli ve kontrol noktasında denetimden geçmeyen 

kömürlerin depolanması veya satılması halinde Belediye Encümen kararı, Çevre 

Kanunu ile diğer kanunlarda belirtilen idari para cezaları uygulanacaktır.  Bayilere 

çeşitli suçlardan dolayı 3 defa ceza yazılması halinde kömür satış izin belgesinin iptal 

edilmesini kabul edeceğini, 

- Bu kararlara belirlenen özelliklere sahip olmayan kömürlere her aşamada yasal 

mevzuatlar doğrultusunda uygulanacak cezai işlemler sonuçlanıncaya kadar yediemine 

alınacağını ve/veya geçici olarak el konulacağını, tüketiciye intikal etmiş olup da yasal 

işleme maruz kömürler söz konusu olduğunda tüketicinin zararını karşılayacağını 

zarar karşılanmadıkça kömür satış izin belgesinin askıya alınacağını ve kömür sevk 

etmesine izin verilmeyeceğini kabul edeceklerdir. 

- Bayiler tarafından temin edilen kömürlerin yapılan analiz neticesinde satışına izin 

verilmeyen veya izinsiz getirilip il dışına gönderilen kömürlerin il dışında teslim 

edildiği yer (adı, adresi) evrak bazında ibraz edeceklerdir.   
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4-Tüketicilere fatura, irsaliye, kantar fişi, kömür kontrol noktasında onaylanmış belgenin bir 

örneğini uygunluk belgesini vereceklerdir. 

5-Bayilik için başvuru süresi 15 Ağustos 2005 tarihinden itibaren olup 28 Ekim 2005 tarihine 

kadar izin işlemleri Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığınca sonuçlandırılacaktır.  

6-İzinli Kuruluşlar Günlük tüketimi 3 ton ve üzeri tüketim yapan resmi veya özel kişi kurum 

ve kuruluşlar ile hastaneler, fabrikalar, işletmeler vb. sadece kendi kullanımları için ihtiyaçları 

olan kömürü, izinli ocak, işletme, pazarlamacı ve ithalatçılardan Antalya Büyükşehir Belediye 

Başkanlığından bayilik sözleşmesi kapsamında temin edip kullanacaklardır.   

 

Tüketiciler 

1- Tüketiciler, ihtiyaç duydukları kömürü  “Kömür Temin ve Satış İzin Belgesi” olan 

bayilerden almakla yükümlüdürler. 

2-Tüketiciler, bayilerden fatura ve/veya perakende satış fişi, uygunluk belgesi almak ve 

denetleme sırasında bunları ibraz etmekle yükümlüdürler. 

3- İşyerleri ve konutlarda ateşçi/kaloriferci belgesi olmayan kaloriferci çalıştırılmayacaktır. 

Aksi halde, işyeri sahibi ve yöneticiler hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

4- Denetimler esnasında gerekli hallerde numune alınarak, analizleri yaptırılacaktır. 

5-Yapılacak denetimlerde istenen belgeleri ibraz etmeyen , İl Mahalli Çevre Kurulunca 

belirlenen özelliklere sahip olmayan kömür temin eden ve kullanan tüketicilere Çevre 

Kanunu'nun ve diğer kanunlar çerçevesinde idari para cezası uygulanacak ve kömüre el 

konacaktır. 

 

Denetlemeye ve Yaptırımlara İlişkin Hükümler 

1- Mücavir alan sınırları dahilinde satışa sunulacak kömürler her aşamada (üretim yerinde, 

depoda, kamyonda, satış yerinde, tüketim yerlerinde) Antalya Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü denetim ekiplerince ve ilgili alt kademe 

belediyesinin denetim ekiplerince münferit olarak denetim yapılır. Denetimler sonucunda 

olumsuzlukların tespiti halinde daha önceki maddelerde de belirtildiği gibi, yükümlülüğün 

ihlaline göre Belediye Encümen Kararı, Çevre Kanunu ve diğer yasalar gereğince idari para 

cezası, kömür sevkiyatının durdurulması, kömür satışının durdurulması, kömür satış izin 

belgesinin iptali, yasal işlemler sonuçlanıncaya kadar kömürün yediemine alınması veya 

geçici olarak el konulması gibi cezalar uygulanacaktır.      
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2- Antalya kent girişlerinde kurulu kontrol istasyonlarında Antalya Büyükşehir Belediyesi 

Başkanlığı ile çevre belde belediye Başkanlıkları  elemanlarınca denetleme yapılacaktır. Kent 

girişlerinde 24 saat (yirmidört saat) görev yapan polis, jandarma ve vergi denetim ekipleri de 

yoğun kış sezonunda bu istasyonlarda münferit aktif olarak denetleme yapacaklardır. Aksi bir 

durum ile karşılaşılır ise yakıta ait fatura, sevk irsaliyesi, aracın ruhsat fotokopisi yasal işlem 

yapılmak üzere Valilik Makamı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına 

gönderilecektir. Antalya merkez girişli kömür kamyonunun sevk fişi, irsaliyeli fatura, tonaj 

(kantar) fişine görülmüştür kaşesi vurulacaktır. Gece kontrolden geçen kömürlerin sahipleri 

ve tonajları gündüz mesai saatinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube 

Müdürlüğü 241 98 94 ve Hava Kirliliği Kontrol Merkezinin 332 77 70 nolu telefonlarına 

bildirilecektir. 

3- Belgesiz, eksik belgeli, brandasız kamyonlarla taşınan kömürlere ilgili yasa gereği cezai 

işlem uygulanarak satışına izin verilmeyecektir.  

4- Kente giriş kontrol noktalarındaki kamyonlar Antalya Büyükşehir Belediyesi, Belediye 

zabıtaları, polis, jandarma ve görevlendirilmiş denetim ekiplerince kontrol edilebilecektir.  

Belgesiz, eksik belgeli, denetimden geçtiği belli olmayan, satışına müsaade edilmemiş 

olupta il mücavir alan sınırları içinde seyreden kamyonlardaki kömürlere, Antalya Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı veya sınır ve belde belediye başkanlığı ekiplerince yasal işlem 

uygulanacak gerekli durumda bu  kömürler zabıta eşliğinde  Antalya Büyükşehir Belediye 

Başkanlığınca, belirlenmiş yer ve/veya depolara götürülecektir. Yediemine alınan ve/veya 

geçici olarak yasal işlem sonucuna kadar el konulan kömürler söz konusu olduğu durumlarda 

Merkez İlçe Sınırları dışında resmi kurum ve kuruluşlara Valilik İzni ile belge karşılığında 

verilecektir. Kömür bayilerine ait satış yeri ve deposu, irtibat büroları Valilik Makamı, 

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilgili belediye Başkanlıklarınca münferit olarak 

denetlenecektir. İrtibat bürolarında 50 torba kömürden fazla kömür bulundurulmasına 

kesinlikle izin verilmeyecektir.  

5- Kömür satış yeri ve depolarında belgesiz, eksik belgeli, denetimden geçtiği kanıtlanamayan 

kömür tespit edilir ve/veya irtibat bürolarında fazla kömür bulundurduğu tespit edilirse ilgili 

yasal işlemler uygulanacaktır.  

6- Numune alım ve analiz masrafları ile el koyma ve depolarda muhafaza altına alma 

işlemleri sırasında tahakkuk edecek diğer masraflar ilgililerden, işlemi yapanlarca mer-i 

mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecektir.  
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7- Kontrol noktalarında, kent girişi ve içinde, belde belediyelerinde,  kamyonlarda, satış yeri 

ve depolarda yapılacak denetimlerde, denetim yapacak görevlilere güvenlik desteği verilmesi 

talepleri polis ve jandarma yetkililerince yerine getirilecektir. 

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı güvenlik desteğine ilişkin 

taleplerin yerine getirilme biçim ve şartlarını önceden belirleyerek, Antalya Büyükşehir 

Belediyesine ve diğer Belediye Başkanlıklarına bildireceklerdir. 

8- İl Mücavir alan sınırları içinde belirlenen kriterlere haiz olmayan kömürler satılması yasak 

olduğundan bu yasağa uyulup uyulmadığının denetlenmesi bakımından bu kömürlerin 

Antalya dışına çıkarılması veya diğer iller yönünde transit geçişleri kontrole tabidir. Kontrol 

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, çevre beldelerin Belediye Başkanlıkları, Trafik 

Şube Müdürlüğü ve/veya Bölge Trafik ekipleriyle (veya yetkilendirdiği kurum/kuruluşlarca) 

yapılacaktır. 

9- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği halinde, Antalya 

dışına kömür taşıyan veya Antalya içinden transit geçen kamyonların izleyeceği güzergahı, 

kamyonların kontrol istasyonlarından geçiş saatlerini tespit etmeye, kente giriş-çıkış ve kent 

içinde seyirleri hakkında kural belirlemeye yetkilidir. 

10- Bu kararla öngörülen esas ve kuralların uygulama biçim ve yöntemleri hakkında Valilikçe 

genel emirler çıkarılabilir. Ayrıca Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığınca gerek 

duyulduğunda Valilik Oluru alınmak kaydıyla ek önlem ve düzenleme yapılabilir.  

 

Cezai Hükümler  

 

Merkez İlçe sınırları dahilinde ısınma , sanayi , üretim v.b. amaçlı katı yakıt olarak 

kullanılacak kömürlerin tespit, tahsis, dağıtım, satış, tüketim, denetim ve kontrolü ile ilgili 

belirlenmiş esas ve usullere uyulmaması ve belirtilen hususların ihlal edilmesi halinde 

Belediye Encümen Kararı, 2872 sayılı Çevre Kanununu uygulanması esastır. Aynı kanunun 

27. maddesinde belirtilen “ Bu kanunda yazılı fiiller hakkında verilecek İdari Nitelikteki 

cezaların uygulanmasına engel olmaz.” Hükmü gereğince diğer kanunlarla belirlenen 

cezalarda uygulanabilir. Bu bağlamda 5216 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin yönetimi 

hakkında kanun ile 5272 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ayrıca 

uygulanacaktır.  
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YERLİ KÖMÜR TORBA ÖRNEĞİ 

 
 

BELGE ALAN  

ÜRETİCİFİRMA ADI:  

SATICI FİRMA ADI :  

 

KÖMÜRÜN MENŞEİ/CİNSİ:  

 

KÖMÜRÜN ÖZELLİKLERİ 

Alt ısıl Değer:  

Toplam Kükürt Değeri:  

Nem:  

Boyut:  

Diğer Özellikler:  

 

AĞIRLIK  

 

KAÇINCI DERECE İLLERDE KULLANILACAĞI  

 

UYGUNLUK ve SATIŞİZNİVEREN VALİLİK  

 

Kullanılacakyakma sistemleri: Soba/kalorifer/Stokerli 

 

Torbalayan Firma Adı:  

Adres, Tel:, Faks:, E-mail:  

 

 

 

                İTHAL KÖMÜR TORBA ÖRNEĞİ 

 

 
İTHAL EDEN FİRMA ADI:  

SATICI FİRMA ADI :  

 

KÖMÜRÜN MENŞEİ/CİNSİ:  

 

KÖMÜRÜN ÖZELLİKLERİ 

Alt ısıl Değer:  

Toplam Kükürt Değeri:  

Uçucu Madde:  

Nem:  

Boyut:  

Diğer Özellikler:  

 

AĞIRLIK:  

 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINDAN ALINAN 

 KONTROL BELGESİSAYISI:  

 

Kullanılacak yakma sistemleri: Soba/Kalorifer/Stokerli 

 

Torbalayan Firma Adı:  

Adres, Tel:, Faks:, E-mail:  
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BİYOKÜTLE TORBA ÖRNEĞİ 

 
 

ÜRETİCİ FİRMA ADI: 

 
SATICI FİRMA ADI: 

 

BİYOKÜTLENİN 
Cinsi: 

 

AĞIRLIĞI: 
 

BİYOKÜTLENİN ÖZELLİKLERİ 

Alt Isıl Değeri: 
Nem (orijinalde): 

Yağ: 

Sodyum (Na): 
Boyut:  

 

 UYGUNLUK İZİN BELGESİ VEREN YETKİLİ MERCİ: 
  

  BİYOKÜTLENİN KULLANILACAĞI  YAKMA SİSTEMLERİ 

  Soba: 
  Kalorifer Kazanı: 

  Mekanik Beslemeli Kazan: 

 
TORBALAYAN FİRMANIN ADI: 

Adres: 

Tel: 
Faks: 

E-mail: 

 

BRİKET KÖMÜRÜ TORBA ÖRNEĞİ 

 
 

ÜRETİCİ FİRMA ADI: 
 

SATICI FİRMA ADI: 

 
AĞIRLIĞI: 

 
BRİKETİN ÖZELLİKLERİ 

Sınıfı: 

Alt Isıl Değeri: 
Kükürt Oranı: 

Isı Verimi: 

Duman Emisyon Oranı: 
 

  ÜRETİM İZİN BELGESİ VEREN YETKİLİ MERCİ: 

   
  TSE UYGUNLUK BELGESİ 

  Tarih: 

  Sayısı: 
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SIVI YAKIT OLARAK: 

 

İlimiz Mücavir alan sınırları içinde (belde belediyeleri dahil) ısınma ve sanayi amaçlı 

kullanılacak sıvı yakıtların tespit, temin, dağıtım, satış ve denetim hususlarında aşağıdaki 

uygulamalar belirlenmiştir. 

Satışa Sunulan Sıvı Yakıtların Özellikleri: 

Kükürt  içeriği  maksimum  %1,0 olan  ithal  fuel-oil  ile kükürt içeriği maksimum 

%1,5 olan yerli fuel-oil ve 1/1/2007 tarihinden itibaren ise kükürt içeriği maksimum % 1,0 

olan yerli  fuel-oil, ayrıca, motorin, gaz yağı, kerosen ve etanol gibi sıvı yakıtlardır .             

 

Sıvı Yakıt Satış İzin Belgesi Başvurusu:      

Isınma amaçlı Sıvı Yakıt Satışı yapmak isteyen özel, gerçek ve/veya tüzel kişiler ile izinli 

kuruluş kapsamında olan Özel yada Resmi Gerçek ve Tüzel kişilerin, Sıvı Yakıt Satış İzin 

Belgesi ile ilgili işlemleri ve izin müracaatları Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına 

yapılacaktır. Geçerlilik süresi dolan belgelerin yenilenmesi için istenen belgeler ile birlikte 

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına müracaat edilecektir. 

İzin belgesi almak isteyen firmalar dilekçe il birlikte aşağıdaki belgeleri ekleyerek 

başvuracaklardır. 

- Belediyeden alınmış İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 

- Firmanın ilgili meslek kurulundan alınacak ticaret sicili kaydı 

 - İmza sirküleri 

 - Vergi levhası 

 - 2005 vizeli bayilik sözleşmesi (Kal-Yak ve/veya Motorin) 

 - Çevre ve Orman Bakanlığından alınmış ithal izin belgesi (Yakıt ithalatçıları için)  

 - Varsa işletmeye kayıtlı taşıma aracı sayısı veya taşıma aracı kiralama taahhüdü 

 - Varsa alt bayilerin (şubenin) adı adresi 

 - Eğer yakıt depolanacak ise ilgili belediyesi işyeri açma ve çalışma ruhsatı  

     -  Yetki Belgesi ( Ulaştırma Bakanlığı ) 

Satış Sözleşmesi ve/veya şartnamesi, belirlenen esas ve usuller doğrultusunda 

uygulama kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenmelidir  Ayrıca 

Sıvı Yakıt Satışı yapacak özel yada Resmi Gerçek ve/veya Tüzel kişiler;  Bu sözleşme 

ve/veya şartname kapsamında istenen şartları, bilgi ve belgeleri tamamlayarak sözleşmeyi 

imzalamalı ve sözleşme hükümlerine uyacağını noter aracılığı ile taahhüt etmelidir.  
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Denetleme ve Yaptırıma İlişkin Hükümler: 

Küçük sanayi siteleri, motor bakım ve onarım atölyelerinde akaryakıt istasyonlarının 

oto yıkama ve yağlama gibi iş yerlerinde ve fırınlarında 6 nolu fuel-oil, ham petrol ile 

karıştırılmış yakıt, neft yağı, atık ve artık yağların yakıt olarak kullanılması veya herhangi bir 

amaçla yakılması yasaktır. Amacı ve miktarı ne olursa olsun depo ruhsatı olmayan ve sıvı 

yakıt satış izin belgesi bulunmayan ticarethanelerde yakıt depolanması yasaktır.  

Mücavir alan sınırları içerisinde her türlü denetim ve kontrol hizmetlerinin icrası 

Antalya Büyükşehir Belediyesinde olup ilçelerde ise Kaymakamlıklar tarafından oluşturulan 

komisyon tarafından yapılacaktır. Gerek görülmesi halinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, 

Maliye, ilgili belediye başkanlıkları ve gerekli durumlarda İl Emniyet ve İl Jandarma 

Komutanlığından birer kişinin oluşturacağı ekip aracılığıyla, ihbar veya acil durumlarda ise 

komisyon oluşturulması beklenmeksizin kurumlar kendi ekipleri ile denetimler yaparak 

duruma müdahalede bulunacak, tutanak tanzim edecek ve uygun olmayan sıvı yakıtın il dışına 

çıkışı aynı kurum tarafından sağlanacaktır. Tanzim edilen tutanaklar, araca ait ruhsat 

fotokopisi, sürücü nüfus cüzdan fotokopisi vb. belgeler 2872 sayılı Çevre Kanununa göre 

yasal işlem yapılmak üzere Valilik Makamı İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne gönderilecektir. 

Durumun diğer kanunlarda belirtilen cezası var ise o cezalarda uygulanmak üzere ilgili 

yerlere evraklar gönderilecektir.     

Denetimlerde; menşei belli olmayan yakıtların tüketim ve kullanımının engellenmesi 

için, yakıtlara ait fatura ve/veya sevk irsaliyesi, menşei belgesi, yakıtın spesifikasyon 

değerlerini gösteren üretim sertifikası, tonaj fişi, analiz raporu, bayilik belgesi (Kal-Yak 

ve/veya Motorin), iş yeri açma ve çalışma ruhsatı (GSM Ruhsatı) ibraz edilmek zorundadır. 

Gerekli belgeleri ibraz edemeyenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.  

Ana Dağıtım Depolama Şirketleri ve/veya bu şirketler bünyesinde hizmet veren şirket 

ya da firmalar ile bunların tali bayilerinin birbirlerine yakır takası, yakıt ikmali ve yakıt satışı 

yapması yasaktır. Özellikle Ana Dağıtım Depolama Şirketlerinin “logosu” olmayan yakıt 

taşıyan araçlara (tanker vb.) yakıt satışı ve/veya ikmali yapılması yasaktır. 

Temin aşamasında Dağıtım ve Depolama Şirketleri ve/veya bu şirketler bünyesinde hizmet 

veren şirket veya firmalarca ya da bu şirketlerin izni dahilinde tali bayiler aracılığı ile 

karayolundan temin edilen sıvı yakıtları her zaman araçtan indirilmeden Antalya Büyükşehir 

Belediyesi Hava Kirliliği Kontrol Merkezinde gerekli kontrol ve analizi yapıldıktan sonra 

satış, dağıtım ve tüketimi sağlanacaktır. 

Menşei belli olmayan, analiz değeri belirlenen kriterlere haiz olmayan, ya da 

belirlenen kriterlere haiz olmasına rağmen, satılan ve kullanılan ve gerekli belgeleri (fatura, 
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sevk fişi, tonaj fişi, izin belgesi, menşei belgesi vb.) ibraz edilemeyen sıvı yakıtların satış ve 

kullanımının engellenmesi ve durdurulması için 7 gün içerisinde il dışına çıkışının sağlanması 

bu süre içerisinde yedi emine alınması, söz konusu yakıtın bulunduğu tank, araç, depo, pompa 

vb. yerleri mühürlenmesi ayrıca söz konusu yakıtı temin eden satan ya da kullananlar 

hakkında ilgili mevzuat gereği yasal işlem yapılması sağlanacaktır. yediemine alınan yakıtın il 

dışında satmış olduğu yeri belgelemesi halinde yakıtın il dışına çıkışı sağlanacaktır. Karayolu 

ile temin edilen ya da transit geçiş yapan, yakıt taşıyan araçlar (tanker vb.) kent içinde seyir 

eden ve/veya yakıt dağıtımı yapan araçlarda yakıtla ilgili gerekli kontrol ve denetimler 

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve 

Defterdarlık ekiplerince yapılacak logosuz araçların yakıt dağıtımı engellenecek, yapılan 

denetimlerde yakıta ait belgelerin (analiz raporu, sevk fişi, fatura vb.) görülmemesi ve/veya 

yakıtın logosuz araçlarda temin ve dağıtımının yapılması durumunda söz konusu yakıtla ilgili 

cezai işlem uygulanacaktır. 

İlçelerde ise Kaymakamlık (ilgili Sağlık Grup Başkanlığı) ve belediyelerce 

oluşturulacak ekiplerce bu mücadelenin yapılması belirlenen kurallara uymayanlar hakkında 

Kaymakamlıklarca 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu 

çerçevesinde gerekli cezai işlemler uygulanacaktır. 

 

Tüketiciler 

Tüketicilerin ve bayilerin tüketim maksadıyla ihtiyaç duydukları yakıtı Antalya 

Büyükşehir Belediye Başkanlığından Sıvı Yakıt Satış İzin Belgesi almış satıcılardan alma ve 

yapılan kontrollerde teslimat fişi, sıvı yakıta ait analiz raporu, fatura, perakende satış fişi, sevk 

irsaliyesi ve yakıtın menşei belgesini ibraz etmek zorundadır. Alınan kararlara ve 

uygulamalara rağmen uygun olmayan sıvı yakıt kullanan tüketicilere de cezai işlem 

uygulanacaktır. 

 

Yakma Sistemlerinin Denetlenmesi  

a. Yakıt menşei belgesi 

b. Yakıta ait analiz raporu 

c. Ateşleyicilere ait ateşci belgesinin bulunup bulunmadığı 

d. Kazan dairesinde yeterli sayıda dolu yangın tüpünün olup olmadığı 

e. Kazan yakma talimatının ateşleyicilerin görebileceği şekilde asılı olup 

olmadığı 
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f. Kazan ve bacaların temizlik, bakım ve onarımlarının yapılıp yapılmadığı tespit 

edilecektir. (yılda en az iki defa) 

g. Kazan dairesinin temizliği  

Belediye Başkanlıklarınca sıvı yakıtlı kalorifer sisteminden katı yakıtlı kalorifer sistemine 

geçilmesine izin verilmesi sitemi sırasında mutlaka tadilat projesinin aranmasına ve diğer 

mevzuatlara uygun olması halinde yapı kullanma izin belgesi verilecektir.       

 

Kamu Kurum ve Kuruluşların, Bina Yöneticileri ile Diğer Tüketicilerin Uyacağı Esaslar      

Bütün bina tesis yöneticilerinin Makine Mühendisleri Odası ile irtibata geçerek brülör 

ve kazan bakımlarını yaptıracaklardır. Bina ve tesis yöneticisi veya sorumlularının yaz sezonu 

içerisinde tank depolarını temizleteceklerdir. Aksi durumda kal-yak aldıklarını 

belgelendirseler dahi depolarından alınan numunenin %1,50 den fazla çıkması halinde 

yürürlükteki mevzuata göre işlem yapılacaktır. Ayrıca boruların izolasyonlarını muntazam 

hale getireceklerdir. 

Kamu kurum ve kuruluşlar ihtiyaç duydukları yakıtı ister ihale ile alsınlar veya 

almasınlar şartnamelerinde yakıt aldıkları firmanın Antalya Büyükşehir Belediye 

Başkanlığından alınmış Sıvı Yakıt Satış İzin Belgesini, yakıtların ilimizde ki Ana Dolum ve 

Depolama tesislerinden teminini ve her parti yakıt alımında yakıta ait (depoya dökülmeden) 

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hava Kirliliği Kontrol Merkezince düzenlenmiş analiz 

raporlarını mutlaka isteyeceklerdir. 

Kamu kurum ve kuruluşları satın aldıkları satın aldıkları sıvı yakıtı (Kal-Yak, 

Motorin) almış oldukları yakıt standartlara uygunluğu yapılan analiz ile tespit edilmiş ise 

yakıtların alım bedellerini ödeyeceklerdir. Resmi kurumlar aylık yakıt tüketimlerini 

muntazam olarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına yazılı olarak bildireceklerdir. 

Diğer tüketiciler ise yukarıda yazılı koşullara aynen uyacaklardır. Sıvı yakıtların satış 

yerleri, nakil aracı, depo, tüketim noktası vb. yerlerde yapılacak denetimlerde alınacak 

numunelerin analiz ücreti ilgili kişi, kurum ve kuruluş tarafından sağlanacaktır.  

 

SANAYİ TESİSLERİ 

Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği çerçevesinde, sanayi tesisleri emisyon izni 

alarak faaliyet göstermek zorundadır.  Emisyon İznine Tabi Olmayan Sanayi Tesislerinden 

yayılan emisyonlar, bu yönetmelikte belirtilen sınır değerlerin üzerinde olmaz.  

Emisyon İznine Tabi Olan/Olmayan tesislerde Hava Kalitesinin Korunması 

Yönetmeliğinde ki hüküm ve sınırlara uygun faaliyet gösterilmesi için gerekli tedbirlerin 
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alınması uygun yakma teknolojisine sahip olduğunun belgelenmesi, emisyon izni almış 

olması ve/veya emisyon ölçüm raporunu Valiliğe sunmuş olması ve çevre kirliliğine neden 

olmayacak şekilde gerekli önlemlerin alınması kaydı ile sanayi tesislerinde yerli kömür 

kullanılabilir. Sanayi tesislerinde kullanılacak ithal kömürlerin sanayi amaçlı ithal edilecek 

kömürlerde aranacak kömürlere sahip olması zorunludur.  

Sanayicilerin tesislerinde kullanacağı kömür özelliklerini ilgili Valiliğe bildirmeleri 

gerekmektedir. Tozumayı önleyici her türlü tedbirin kömürü satan taşıyan ve sanayi tesisi 

sahibi tarafından ilgili mevzuata göre alınması koşulu ile sanayi amaçlı tüketilecek yerli ve 

ithal kömürlerin torbalanması gerekmemektedir. 

 Sanayi tesislerinde kullanılacak ithal kömürlerin sanayi amaçlı ithal edilecek 

kömürlerde aranacak özelliklere sahip olmalıdır. 

TÜPRAŞ tarafından üretilen yüksek kükürt içeren 6 nolu Fuel-Oil’in kükürt dioksit 

emisyonunu Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği’nde belirtilen sınır değerlere uygun 

olarak arıtan baca gazı arıtım tesisine/teknolojisine sahip sanayi tesislerinde kullanımına izin 

verilmiştir. Bu koşullar dışında 6 nolu Fuel-Oil kullanımı yasaktır. 

Sanayi tesislerinde, TÜPRAŞ spektlerine uygun %1 kükürt ihtiva eden ve Enerji ve 

Tabi Kaynaklar Bakanlığından izin alınarak ithal edilen Fuel-Oil kullanılabilir. Bu yakıtın 

anma ısıl gücü düşük, yanma boyu kısa kazanlarda kullanımında yanma verimi açısından, 

akışkanlığın arttırılması amacıyla ön ısıtma yapılması gerekmektedir.           

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü teknik elemanları çevreyi kirleten sanayi tesislerini 

tespit ederek denetleyeceklerdir. Bacadan siyah duman atan işyerlerinin ve sanayi tesislerinin 

denetlenmesi yapılacaktır. 

Sanayi amaçlı ithal edilen ve sadece çimento ve modern teknoloji ile donatılmış kireç 

fabrikaları dışında kullanılmasına izin verilmeyen kalsine edilmemiş petrol kokunun diğer 

sanayi tesislerinde kullanımı yasaktır. 

 

Hava Kalitesi’nin Korunması Açısından Hava Kirliliğinin Önlenmesi İçin Uygulanacak 

Diğer Tedbirler  

1- Hava Kirliliğinin ölçülmesi ve izlenmesi, konutlarda, işyerlerinde, trafik ve endüstride hava 

kirliliğine neden olan kaynakların tespiti, nedenleri, çözümleriyle ilgili denetim ve kontrol 

çalışmalarının Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ilgili belediyesince münferit olarak 

yürütülmesi, 



Sayfa 28 / 29 

2- Bahçe ve sokak, cadde vb. açık alanlarda, sanayi sitelerinde hurda satış yerleri vb. atık ve 

artık malzemelerin (plastik, bakalit, kablo, çöp, yanık yağ vb.) yakılmasının engellenmesi ve 

kontrollerinin sağlanması, 

3- Yakma sistemlerinden (soba, kalorifer, buhar kazanları, sanayi tip kazanlar vb.) 

kaynaklarının hava kirliliğinin kontrolü için konutlarda, işyerlerinde ve endüstride kullanılan 

yakma sistemlerinin; 

- Ehliyetli kişiler tarafından hava kirliliğine yol açmayacak şekilde yapılması için 

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Makine Mühendisleri 

Odası işbirliği ile kış dönemi boyunca "Ateşçi Eğitim Kursu" düzenlenmesi.  

- Yakma saatleri ile sıcaklık şartlarına uyulmasına ve dış hava sıcaklığı 15 
O
C'nın 

üzerinde olduğu günlerde yakım yapılmaması ve bu hususların basın, broşür, bildiri, 

TV kanallarıyla kamuoyuna duyurulması. 

- Yakma sistemlerinde çöp, lastik, pamuk yağı, badem kabuğu, işlenmemiş kontrolsüz 

prina (zeytin küspesi), bakalit vb. yakıt özelliği taşımayan atık ya da artık 

malzemelerin yakılmasının yasaklanması 

- Yakma sistemlerinde tam yanmanın sağlanması hususunda personel ve bina 

yöneticileri ile kamuoyunun bilinçlendirilmesi için eğitim programlarının 

hazırlanması. 

- Yakma sistemleri ve bacalarla ilgili gerekli bakım ve temizliğinin sağlanması, ısı 

yalıtımına ilişkin tedbirlerin aldırılması, 

4-Yeni yerleşim yerlerinde yapılmakta olan binalarda gerek proje gerekse iskan ruhsatı 

aşamasında ısı yalıtım yönetmeliğinin ön gördüğü şartların saptanması, buna uymayanlara 

inşaat veya oturma safhalarında izin verilmemesi bu hususta Antalya Büyükşehir Belediyesi 

ve Alt Kademe Belediyelerinin ilgili birimlerince gerekli denetimlerin titizlikle uygulanması.  

5-Yeni yerleşim yerlerinde yapılmakta olan kooperatif vb. konutlarda, otel, motel ve iş 

merkezlerinde merkezi ısıtma sistemlerinin olması hususunun Belediyelerin yatırım 

programlarına alarak uygulamaya koyması  

6-Hava Kirliliğini önleme çalışmalarının ve Hava Kirliliği ölçüm sonuçlarının 

değerlendirilmesi çalışmalarının Valilik Makamı ve Antalya Büyükşehir Belediyesince 

HKKY belirtilen Hedef Sınır Değerler baz alınarak il bütünlüğü içerinde yürütülmesi, ihtiyaç 

duyulan Meteorolojik verilerin ücretsiz olarak Antalya Büyükşehir Belediyesine verilmelidir.  

7-Hıfzısıhha Bölge Müdürlüğünce dört bölgede sabit cihazlar ile yapılan ölçümler kış 

sezonunda (Ekim-Mart dönemi) Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube 

Müdürlüğüne günlük olarak faks yolu ile gönderilmelidir.  
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8-Motorlu Taşıtların ekzos emisyonlarının düzenli olarak yaptırılması ve yaptırmayanlar 

hakkında 2872 sayılı Çevre Kanuna istinaden cezai işlem uygulanacaktır.  

 

50) Ağustos ayından sonra yapılacak MÇK  toplantısının,   her ayın ilk pazartesi günü yapılmasına, 

tatile denk gelme durumunda takip eden haftanın ilk günü yapılmasına  oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


