Mahalli Çevre Kurulu 06.08.2007 günü saat 14.00'de, gündem maddeleri olan Baz İstasyonu,
Emisyon İzni, Deşarj İzni ve Yakıt İyileştirme Programı konularını görüşmek üzere, Vali Yardımcısı
Fazlı AKGÜN başkanlığında ve aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile toplanmıştır.
BAZ İSTASYONLARI İÇİN YER SEÇİMİ
1. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 13.06.2007 tarih ve 45119 - 318177453 sayılı yazısında, Yaylaalan Sevinçköy Arası Çaltepesi Mevkii Yaylaalan Manavgat
/ANTALYA adresinde Türkcell 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 adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.
Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin
alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 7,94 watt olan bahse konu baz istasyonunun
belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.
2. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 20.06.2007 tarih ve 47401 - 333977884 sayılı yazısında, Merkez İlçe, Çaybaşı Mah. Burhanettin Onat Cad. 1352 Sk. No:2
Anadolu Hastanesi /ANTALYA adresinde Türkcell 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, 12.07.2001 tarih ve 24460
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 10 KHz-60GHz Frekans Bandında
Çalışan Sabit Telekomünikasyon Cihazlarından Kaynaklanan Elwektromanyetik Alan
Şiddeti Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Ölçüm Yöntemleri ve Denetlenmesi Hakkında
Yönetmelik’in 21. Maddesinde “Bu Yönetmelik kapsamındaki sabit telekomünikasyon
cihazlarının teşhis ve tedavi hizmetleri yürütülen sağlık kuruluşları civarında ku rulması
halinde sağlık kuruluşlarındaki cihazları etkilememesi bakımından, bina içinde
oluşturacağı ortamın toplam elektrik alan şiddet değeri 3V/m’yi geçmeyecektir. Bu
alanlardaki ölçümler; ölçümü etkileyecek diğer elektronik cihazlar kapalı tutularak
yapılacaktır.” denilmektedir. Söz konusu Yönetmelikteki koşulu sağlaması kaydı ile bahse
konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 18.07.2007 tarih ve 7213 sayılı yazısı ekinde sunulan
Antalya Müze Müdürlüğü’nün görüşünde “Kurulmak istenen baz istasyonunda 3386 ve 5226
sayılı yasayla değişik 2863 sayılı yasa kapsamına giren kültür varlığı eser bulunmadığı; ancak,
belirtilen bu alanların kullanımı sırasında ilgili kanunun kapsamın a giren herhangi bir eser
yada kalıntıya rastlanması halinde çalışmaların derhal durdurularak Müdürlüğümüze ivedi
olarak bilgi verilmesi koşuluyla baz istasyonu kurulmasında sakınca yoktur” denilmektedir.
Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin
alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 0,10- 7,94 watt olan bahse konu baz istasyonunun
belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir. Söz konusu
Yönetmelikteki koşulu sağlaması kaydı ile bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste
kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.
3. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 22.06.2007 tarih ve 48015 - 337847983 sayılı yazısında, Yeni Mah. Atatürk Bulvarı No:5 Kemer Ptt Kemer / 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 adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü’nün 18.07.2007 tarih ve 7213 sayılı yazısı ekinde sunulan Antalya Müze
Müdürlüğü’nün görüşünde “Kurulmak istenen baz istasyonunda 3386 ve 5226 sayılı yasayla
değişik 2863 sayılı yasa kapsamına giren kültür varlığı eser bulunmadığı; ancak, belirtilen bu
alanların kullanımı sırasında ilgili kanunun kapsamına giren herhangi bir eser yada kalıntıya
rastlanması halinde çalışmaların derhal durdurularak Müdürlüğümüze ivedi olarak bilgi
verilmesi koşuluyla baz istasyonu kurulmasında sakınca yoktur” denilmektedir.
Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin
alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 7,24 watt olan bahse konu baz istasyonunun
belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.
4. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 19.06.2007 tarih ve 46943 - 331077770 sayılı yazısında, Merkez İlçe, Tarım Mah. Perge Bulvarı 1612 Sk. No:17 Ada:515
Parsel:7 / 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 adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü’nün 17.07.2007 tarih ve 7161 sayılı yazısı ekinde sunulan Antalya Müze
Müdürlüğü’nün görüşünde “Kurulmak istenen baz istasyonunda 3386 ve 5226 sayılı yasayla
değişik 2863 sayılı yasa kapsamına giren kültür varlığı eser bulunmadığı; ancak, belirtilen bu
alanların kullanımı sırasında ilgili kanunun kapsamına giren herhangi bir eser yada kalıntıya
rastlanması halinde çalışmaların derhal durdurularak Müdürlüğümüze ivedi olarak bilgi
verilmesi koşuluyla baz istasyonu kurulmasında sakınca yoktur” denilmektedir.
Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin
alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 6,607 watt olan bahse konu baz istasyonunun
belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.
5. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 20.06.2007 tarih ve 47181 - 332567813 sayılı yazısında, Merkez İlçe, Kütükçü Mevkii Masa Dağı Show Tv Kulesi / ANTALYA
adresinde Toros Radyo Tv Yay. A.Ş. tarafından radyo istasyonu kurulması talebi ile ilgil i, 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 adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü’nün 17.07.2007 tarih ve 7161 sayılı yazısı ekinde sunulan Antalya Müze
Müdürlüğü’nün görüşünde “Kurulmak istenen baz istasyonunda 3386 ve 5226 sayılı yasayla
değişik 2863 sayılı yasa kapsamına giren kültür varlığı eser bulunmadığı; ancak, belirtilen bu
alanların kullanımı sırasında ilgili kanunun kapsamına giren herhangi bir eser yada kalıntıya
rastlanması halinde çalışmaların derhal durdurularak Müdürlüğümüze ivedi olarak bilgi
verilmesi koşuluyla baz istasyonu kurulmasında sakınca yoktur” denilmektedir.
Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin
alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 1000 watt olan bahse konu radyo istasyonunun
belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.
6. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 26.06.2007 tarih ve 48780 - 342978106 sayılı yazısında, Merkez İlçe, Organize Sanayi Bölgesi 2. Etap 24. Cad. Antalya Balık

A.Ş. Binası / ANTALYA adresinde Türkcell 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 adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü’nün 17.07.2007 tarih ve 7161 sayılı yazısı ekinde sunulan Antalya Müze
Müdürlüğü’nün görüşünde “Kurulmak istenen baz istasyonunda 3386 ve 5226 sayılı yasayla
değişik 2863 sayılı yasa kapsamına giren kültür varlığı eser bulunmadığı; ancak, belirtilen bu
alanların kullanımı sırasında ilgili kanunun kapsamına giren herhangi bir eser yada kalın tıya
rastlanması halinde çalışmaların derhal durdurularak Müdürlüğümüze ivedi olarak bilgi
verilmesi koşuluyla baz istasyonu kurulmasında sakınca yoktur” denilmektedir.
Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinler in
alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 1,32 watt olan bahse konu baz istasyonunun
belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.
7. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 19.06.2007 tarih ve 46939 - 331037768 sayılı yazısında, Kargın köyü Yukarı Öyük Mevkii Pafta:N24.C.17.B Parsel714
Korkuteli / 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 adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. İl Kültür Turizm
Müdürlüğü’27.07.2007 tarih ve 7626 sayılı yazısı ekinde sunulan Antalya Müze
Müdürlüğünün görüşünde “ kurulmak istenen baz istasyonu 3386 ve 5226 sayılı yasayla
değişik 2863 sayılı yasa kapsamına giren kültür varlığı eser bulunmadığı; ancak belirtilen bu
alanların kullanımı sırasında ilgili kanunun kapsamına giren herhangi bir eser yada kalıntıya
rastlanması halinde çalışmaların derhal durdurularak müdürlüğümüze ivedi olarak bilgi
verilmesi koşuluyla baz istasyonu kurulmasında sakınca yoktur” denilmektedir.
Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin
alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen
adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.
8. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 03.07.2007 tarih ve 50848- 356568427 sayılı yazısında, Yayla Mah. Remzi Güven Cad. No:140 Manavgat /ANTALYA
adresinde Türkcell 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 adreste kurulmasında herhangi bir sakın ca görülmemiştir.
Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin
alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 5,25 watt olan bahse konu baz istasyonunun
belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile k arar verilmiştir.
9. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 29.06.2007 tarih ve 49741 - 349358232 sayılı yazısında, Garipçe Köyü Bağlaraltı Mevkii 1186. Parsel Korkuteli/ANTALYA
adresinde Vodafone Telekomünikasyon 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 adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin
alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 15 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen
adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.
10. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 05.07.2007 tarih ve 51303 - 359868510 sayılı yazısında, Merkez İlçe, Hüsnü Karakaş Mah. Kırçiçeği Cad. 3557 Sok. No:2 Hacı
Durmaz Camii/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 adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.
Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin
alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 8,51 watt olan bahse konu baz istasyonunun
belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.
11. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 11.07.2007 tarih ve 52817 - 369338756 sayılı yazısında, Merkez İlçe, Erciyes Yapı Market Meydan Kavağı Mah. 1595.Sok.
No:10 Muratpaşa / ANTALYA adresinde Türkcell 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 adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.
Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlar dan gerekli izinlerin
alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 0,70-4 watt olan bahse konu baz istasyonunun
belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.
12. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 16.07.2007 tarih ve 53591- 374378820 sayılı yazısında, Rixos Premium Hotel İleribaşı Mevkii Pk. 116 Belek / 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 adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.
Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin
alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 0,81 watt olan bahse konu baz istasyonunun
belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.
13. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 16.07.2007 tarih ve 53595- 374428824 sayılı yazısında, Merkez İlçe, Sinan Mah. Serik Cad. No:25 Altınova / 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 adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülme miştir.
Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin
alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 0,05- 0,10- 0,17- 0,19- 0,38 watt olan bahse konu
baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar
verilmiştir.

EMİSYON İZNİ
14 Emisyon İzni talebinde bulunan, Ay-Ok Turizm İnş. ve Tic. A.Ş.’ne ait olan, İlimiz,
Merkez İlçesi, Kemerağzı mevkii’nde faaliyette bulunan Fame Recidance Lara Otel
ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup,
söz konusu tesise “B grubu emisyon izni" verilmesi uygun görülmüştür.
15 Emisyon İzni talebinde bulunan, Ece-Tur Turizm İnş. Tic. ve Mağazacılık
İşl.A.Ş.’ne ait olan, İlimiz, Manavgat İlçesi, Sorgun Mevkii, 1073 ve 1114 nolu
parsellerde faaliyette bulunan Clup Blue Waters Otel ile ilgili hazırlanan emisyon
izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesise “B grubu
emisyon izni" verilmesi uygun görülmüştür.
16 Emisyon İzni talebinde bulunan, Mustafa ÇETİN’e ait olan, Antalya İli Organize
Sanayi Bölgesi 1. kısım Atatürk Caddesi Yeniköy/Antalya adresinde faaliyette
bulunan Erciyes Isı Sanayi adlı işletme ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve
alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesise “B grubu emisyon izni"
verilmesi uygun görülmüştür.
17 Emisyon İzni talebinde bulunan, Tekirova Turizm Pazarlama A.Ş.’ne ait olan,
İlimiz, Kemer İlçesi, Tekirova Beldesi, Merkez Mahallesinde 448 nolu parsel üzerinde
faaliyette bulunan Corinthia Clup Otel Tekirova ile ilgili hazırlanan emisyon izni
dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesise “B grubu
emisyon izni" verilmesi uygun görülmüştür.
18 Emisyon İzni talebinde bulunan, Toros-Han Restaurant Turizm San. Tic. Ltd.
Şti’ne ait olan, İlimiz, Kemer İlçesi, 116ada, 4 nolu parsel üzerinde faaliyette bulunan
Orange Country Resort Hotel ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt
komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesise “B grubu emisyon izni"
verilmesi uygun görülmüştür.
19 Emisyon İzni talebinde bulunan, Demirler Eğitim San. ve Tic. A.Ş.’ne ait olan,
İlimiz, Manavgat İlçesi, Çolaklı Beldesi, Erhan Demir Bulvarı, Tilkiler Mevkiinde
faaliyette bulunan Alba Resort Otel ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt
komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesise “B grubu emisyon izni"
verilmesi uygun görülmüştür.

DEŞARJ İZNİ
20 Deşarj İzni talebinde bulunan, İlimiz Manavgat İlçesi Kızılot Beldesi’nde yer alan ve
çıkış suyunu bahçe sulamada kullanan ATO Tatil Sitesi ile ilgili hazırlanan Deşarj
izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesise Deşarj İzni
verilmesi uygun görülmüştür.
21 Deşarj İzni talebinde bulunan, İlimiz Alanya İlçesi, Türkler (Kasabası) Beldesinde
yer alan ve çıkış suyunu zerzemine deşarj eden, Şahin Tatil Sitesi ile ilgili

hazırlanan Deşarj izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu
tesise Deşarj İzni verilmesi uygun görülmüştür.
22 Deşarj İzni talebinde bulunan, İlimiz Manavgat İlçesi, Örenşehir Mevkii’de yer alan
ve çıkış suyunun bahçe sulamada kullanan, Dilkum Tatil Sitesi ile ilgili hazırlanan
Deşarj izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesise
Deşarj İzni verilmesi uygun görülmüştür.
23 Deşarj İzni talebinde bulunan, İlimiz Havaalanında yer alan ve çıkış suyunu
zerzemine deşarj eden Dışhatlar terminali ile ilgili hazırlanan Deşarj izni dosyası ve
alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesise Deşarj İzni verilmesi uygun
görülmüştür
24 Deşarj İzni talebinde bulunan, İlimiz Havaalanında yer alan ve çıkış suyunu
zerzemine deşarj eden Devlet Hava Meydanları İşletmesi ile ilgili hazırlanan Deşarj
izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesise Deşarj İzni
verilmesi uygun görülmüştür.
25 Deşarj İzni talebinde bulunan, İlimiz Alanya İlçesi Türkler Beldesinde yer alan ve
çıkış suyunu Denize deşarj eden Kocatepe Tatil Köyü Sitesi ile ilgili hazırlanan
Deşarj izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesise
Deşarj İzni verilmesi uygun görülmüştür.
26 Deşarj İzni talebinde bulunan, İlimiz Manavgat İlçesi, Sorgun Mahallesi, Ayıgürü
Mevkii’nde bulunan ve çıkış suyunu Denize deşarj eden Titreyengöl Atıksu Arıtma
Tesisi ile ilgili hazırlanan Deşarj izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş
olup, söz konusu tesise Deşarj İzni verilmesi uygun görülmüştür.
27 Deşarj İzni talebinde bulunan, İlimiz Manavgat İlçesi, Kızılot Beldesi, Çengerköy
Mevkii yer alan ve çıkış suyunu Akardereye deşarj eden Başakkent Tatil Sitesi ile
ilgili hazırlanan Deşarj izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz
konusu tesise Deşarj İzni verilmesi uygun görülmüştür.
28 İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nün 18.07.2007 tarihli ve3063 sayılı yazılarında
“5302 sayılı Özel İdare Kanununun Yürürlüğe girmesinden sonra, İmar ile ilgili bir
kısım Faaliyetlerin İl Özel İdaresi tarafından yürütülmesi nedeniyle, söz konusu
görüşün bundan sonra , İl Özel İdaresinden sorulması gerekmektedir” denildiğinden
Baz İstasyonu Yer Seçimi komisyonu için İl Özel İdaresinden bir elemanının
görevlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
YAKIT İYİLEŞTİRME PROGRAMI
29 10.07.2006 tarih, 06/08 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararınca oluşturulan İnceme
Komisyonunun düzenlediği ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin 07/2007/.... tarihli,
11350 sayılı yazıları ekinde sunulan, 2007- 2008 kış dönemi Hava Kalitesinin
Korunması Açısından Hava Kirliliğinin Önlenmesi ve Yakıt İyileştirme Programının
kabul edilmesine oy birliği /oy çokluğu ile karar verilmiştir

HAVA KALİTESİNİN KORUNMASI AÇISINDAN HAVA KİRLİLİĞİNİN
ÖNLENMESİ VE YAKIT İYİLEŞTİRME PROGRAMINA (KATI VE SIVI YAKIT)
AİT UYGULAMALAR:
Amaç
Madde 1 − 2007 - 2008 kış döneminden başlamak üzere il sınırları dahilinde 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, üretim vb. amaçlı kullanılan yakıtlardan, yakma tesislerinden, taşıtlardan kaynaklanan
is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halinde dış havaya atılan kirleticilerin hava kalitesi
üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve uygulamalarla ilgili kontrol ve denetimlerini
sağlamaktır.
Dayanak
Madde 2 – Bu mahalli çevre kurulu kararı 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5491 sayılı
Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 4856 Çevre ve Orman Bakanlığı
Teşkilât Ve Görevleri Hakkında Kanun, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanunu, Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin (02.11.1986 tarih 19269
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan) 6. Madde 2. fıkrası, 13/01/2005 tarihinde resmi gazetede
yayımlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, 14.05.2007
tarih ve 26522 nolu Resmi Gazetede yayımlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin
Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 22.07.2006 tarih ve
26236 sayılı Resmi Gazetedev yayımlanan Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliği
Kontrol Yönetmeliği, 17 Haziran 2004 tarih ve 25495 sayılı resmi gazetede yayımlanan Petrol
Piyasası Lisans Yönetmeliği, 11 Haziran 2004 tarihinde resmi gazetede yayımlanan Benzin ve
Motorin Kalitesi Yönetmeliği, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu,
04/07/2006 tarihinde resmi gazetede yayımlanan Çevre ve Orman Bakanlığının 2006/17 nolu
Hava Kirliliği Kontrolü Genelgesi ve 8 Temmuz 2005 tarih ve 25869 sayılı resmi gazetede
yayımlanan Trafikte Seyreden Motorlu Kara Taşıtlarından Kaynaklanan Egzoz Gazı
Emisyonlarının Kontrolüne bağlı yönetmelik gereği hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 - Bu kararda adı geçen;
İzin Sistemi: Yasal mevzuatlara bağlı kalınarak düzenlenen, yakıt iyileştirme programı
kapsamında; ilimiz sınırları dahilinde ısınma, sanayi, üretim vb. amaçlı belirlenen özelliklere
haiz yakıtların (katı ve sıvı) kullanımının sağlanması için üretimden tüketime kadar, her
aşamada uyulması ve uygulanması gereken esas ve usulleri il bütünlüğü içerisinde, izin
işlemlerinin ve yapılması gereken denetim ve kontrol hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili
uygulamaları içine alan sistemi,
Katı Yakıt: Isınma, Sanayi, Üretim vb. sektörlerde belirlenen, kriterlere uygun Yerli Linyit,
İthal Kömür ve Briket (Yerli ve İthal) Kömürü olarak bilinen yakıtları,
Sıvı Yakıt: Petrol Piyasası Kanununa göre akaryakıt grubunda olan Isınma, Sanayi, Üretim
vb. sektörlerde kullanılan Yerli ve İthal Fuel-Oil (01.01.2007 tarihinden itibaren max. %1,0
(+,- 0,1 tolerans kükürt içerikli), Motorin, Gazyağı vb. yakıtları,

Gaz Yakıtlar: Isınma, Sanayi, Üretim vb. sektörlerde kullanılan hava gazı, doğal gaz,
sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), Hidrojen, biogaz, arıtma gazı, kok fırnı gazı, grizu, yüksek
fırın gazı, rafine gazı ve sentetik gaz olarak bilinen ve içindeki kükürtün hacimsel oranı %0,1
geçmeyen yakıtları,
Kullanılabilir Yakıtlar: Isınma, Sanayi, Üretim vb. sektörlerde ilimiz için belirlenen
kriterlere uygun katı, sıvı ve gaz yakıtların yanı sıra 14.05.2007 tarih ve 26522 nolu Resmi
Gazetede yayımlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5. maddesinin a., b., c., bendlerinde belirtilen
yakıtları ve diğer yakıtları,
Kullanılması Yasak Yakıtlar : İlimiz kriterlerini sağlamayan kömürler, Paçal Kömür, Petrol
koku, ıslak odun, boyalı odun, ilimiz kriterlerini sağlamayan sıvı yakıtlar 6 nolu Fuel Oil,
ayıplı mal kapsamındaki katı ve sıvı yakıtlar, ayrıca il mücavir alanı içerisinde TS 12055
standartını sağlamayan bunun yanısıra bu kararda belirtilen sınır ve koşulları taşımayan ithal
ve yerli briket (pres) kömürü, analiz belgesi bulunmayan Biyokütle kömürü ve prina, izinsiz
ve kontrolsüz temin edilen ya da satılan kaçak konumda ki katı ve sıvı yakıtları,
Kullanılması Yasak Maddeler: Yakıt özelliği olmayan atık niteliğinde olan üretim
sonrasında oluşan katı ve sıvı atıklar, tekstil artıkları, sanayi atıkları, tıbbi atıklar, evsel atıklar
(çöp, ev eşyaları vb.), iş ve işleme göre oluşan katı ve sıvı atıklar; kullanılmış mineral yağ,
neft yağı, yanık yağ, plastik, bakalit naylon, lastik, kablo vb. maddeler, küspe, tezek, asfalt ve
asfalt ürünleri, boya ve boya ürünleri ile fuel-oil kullanıldığı kaplar (poşet, bidon vb. atıkları),
İnceleme Komisyonu: Valilik Makamının yazısı ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı
organizasyonunda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü, İl
Çevre ve Orman Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Vergi
Dairesi Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü (Trafik Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Şube
Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü), ilk kademe belediye
başkanlıkları (Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı) yetkili elemanlarından oluşan komisyonu,
CE Uygunluk İşareti: Üreticinin ilgili teknik düzenlemelerden kaynaklanan bütün
yükümlülüklerini yerine getirdiği ve ürünün ilgili tüm uygunluk değerlerdirme işlemlerine
tutulduğunu gösteren belgedir,
Üretici: Belirlenen kriterlere uygun kaliteli yerli kömür üretimi yanında kömür İyileştirme
tesislerinde (Yıkama, Eleme, Kırma, Zenginleştirme, T orbalama vb.) ocak ve/veya işletme
olarak faaliyet gösteren ve ilimizde izin kapsamında olan yetkili merciden satış izin belgesi
almış resmi, özel, gerçek veya tüzel kişileri,
İthalatçı: Belirlenen kriterlere uygun yurt dışından ithaline izin verilmiş yakıtları (Katı ve
Sıvı) yurt içinde satışa sunmak üzere ilgili kurumlarca “İTHAL İZNİ” verilen ithalatçı olarak
faaliyet gösteren ve ilimizde izin sistemi kapsamında olan yetkili mercice satış izin belgesi
verilmiş resmi ve/veya özel gerçek ve tüzel kişileri,

Pazarlamacı: Üretilen ya da ithali yapılan kömürün üretici ya da ithalatçının yetkisi ve bilgisi
dahilinde ticari sözleşme kapsamında ve/veya bayisi olarak dağıtım ve satışını yapan kömür
iyileştirme işlemlerinden (Yıkama, Eleme, Kırma, Zenginleştirme, Torbalama vb.) en az birini
yapabilen tesise sahip ve ilimizde izin sistemi kapsamında yetkili merciden izin belgesi almış
gerçek ve tüzel kişileri,
Ana Dolum ve Depolama Şirketi: Belirlenen kriterlere uygun TÜPRAŞ, ATAŞ ve ALİAĞA
gibi Ana Üretim Şirketlerinden ve/veya bu şirketlerin spesifikasyon değerlerini, “ÜRÜN
KALİTE SERTİFİKASINI” sağlayan ana üretim şirketlerinden sıvı yakıt temin ederek dolum
ve depolamasını yapan lisanslı resmi ve özel gerçek ve tüzel kişileri,
Ana Dağıtım Şirketi: İlimizde ana üretim şirketlerinden yakıt temin ederek dolum ve
depolamasını yapan bunun yanı sıra dağıtım ve pazarlama hizmeti veren Ana Dolum ve
Depolama Şirketi ve/veya bu şirketin yetkisi ve bilgisi dahilinde kendi bünyesinde temsilcisi
olduğu şirket adına temin, dolum, depolama, dağıtım ve pazarlama hizmeti veren lisanslı
olarak tescilli markası adı altında piyasa faaliyetinde bulunan ve bu kararda belirtilen esas ve
usullere taahhütname kapsamında uyacağını taahhüt (noter onaylı) ederek ana dağıtım şirketi
konumunda yetkili merciden sıvı yakıt temin ve satış izin belgesi almış resmi ve özel, gerçek
ve tüzel kişileri,
Dağıtım ve Pazarlama Şirketi: Ana Üretim Şirketlerinden ilimizde dolum ve depolama
hizmeti yapmadan doğrudan temin etmiş olduğu yakıtın dağıtım ve satışını lisanslı olarak
tescilli markası adı altında gerçekleştiren ve bu kararda belirtilen esas ve usullere uyacağını
taahhüt ederek ana dağıtım şirketi konumunda yetkili merciden sıvı yakıt temin ve satış izin
belgesi almış resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişileri,
İzinli Kömür Bayisi: Üretici, ithalatçı ve pazarlamacı olarak piyasa faaliyetinde bulunan
yerli için çıkarıldığı ilin İl çevre ve Orman Müdürlüğünden, Uygunluk İzin Belgesi, Briket
Kömür için üretildiği ilin İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden Uygu nluk ve Satış İzin Belgesi,
ithal kömür için bakanlıktan Kontrol Belgesi olan kömürlerini satmak isteyen bu kararda
belirlenen esas ve usullere taahhütname kapsamında uyacağını taahhüt eden (noter onaylı) ve
izin sistemi kapsamında yetkili mercice adına Kömür Satış İzin Belgesi düzenlenmiş resmi
ve özel, gerçek ve tüzel kişileri,
Kömür Satış Bayisi: İzin sistemi kapsamında satışına izin verilen kömürlerin temin, dağıtım,
depolama ve satışı ile ilgili olarak bu kararda belirlenen esas ve usullere sözleşme k apsamında
uyacağını taahhüt (noter onaylı) eden yetkili mercice adına Kömür Temin ve Satış İzin
Belgesi düzenlenmiş gerçek veya tüzel kişileri,
Sıvı Yakıt Satış Bayisi: İzin sistemi kapsamında satışına izin verilen sıvı yakıtların temin
dağıtım, depolama ve satışı ile ilgili bu kararda belirtilen esas ve usullere uyacağını sözleşme
kapsamında taahhüt (noter onaylı) eden, faaliyetine göre lisanslı olarak, ana dağıtım şirketi ya
da dağıtım ve pazarlama şirketinin istasyonlu ve istasyonsuz bayisi olan, bayisi olduğu
şirketin tescilli markası adı altında piyasa faaliyetinde bulunan ve yetkili mercice adına “SIVI
YAKIT DAĞITIM ve İZİN BELGESİ” düzenlenmiş gerçek ve tüzel kişileri,

İzinli Kuruluş: İzin sistemi kapsamında kullanımına izin verilen (katı ve sıvı) yakıtları
sadece kendi ihtiyacı için temin etmek isteyen, günlük 3 ton ve üzerinde yakıt tüketimi
olduğunu belgeleyen, yakıt (katı ve sıvı ) temin ve kullanımı ile ilgili bu kararda belirlenen
esas ve usullere uyacağını sözleşme kapsamında taahhüt (noter onaylı) eden ve yetkili
mercice adına “İzinli Kuruluş Belgesi” düzenlenmiş gerçek ve kişileri, (sanayi tesisleri
hariç)
Tüketici: Belirlenen kriterlere uygun satışına izin verilen yakıtları (katı ve sıvı) kullanmakla
yükümlü olan ve ihtiyaç olan yakıtı (katı ve sıvı) yetkili merciden “izin Belgesi” almış
bayilerden satın alarak ısınma, sanayi, üretim vb. amaçlı kullanan kişileri,
Lisans: Akaryakıt olarak temin, dolum, depolama, dağıtım, pazarlama, taşıma ve satışını
yapacak olan ve/veya bayi olarak (istasyonlu ya da istasyonsuz) piyasada faaliyet gösterecek
gerçek ve tüzel kişilerin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) faaliyetine göre
izin verildiğini gösterir belgeyi,
Kontrol Belgesi: İthal ve katı yakıtlar için Bakanlıktan alınan belgeyi,
Uygunluk İzin Belgesi: Yerli katı yakıtın satışa sunulmadan önce üretildiği ilin İl Çevre ve
Orman Müdürlüğünden alınan belgeyi,
Satış İzin Belgesi: Kontrol ve Uygunluk izin belgesine istinaden yetkili mercice verilen
belgeyi,
İzin Belgesi: Bu kararla uygulamaya konulan izin sistemi kapsamında olan özel ya da resmi
gerçek ve tüzel kişilerin İlimiz sınırları dahilinde yakıt, temin, depolama, dağıtım, satış ve
kullanımı ile ilgili yetkili merciden almakla yükümlü olduğu belgeyi,
a) KÖMÜR SATIŞ İZİN BELGESİ: İlimiz sınırları dahilinde ürettiği, ithalini yaptığı
ve/veya pazarladığı kömürün, satışını yapmak isteyen özel yada resmi tüzel kişilerin
İZİNLİ KÖMÜR BAYİ’ si olarak yetkili merciden almakla yükümlü olduğu belgeyi,
b) KÖMÜR TEMİN ve SATIŞ İZİN BELGESİ: İlimiz sınırları dahilinde “Satışına İzni”
verilen kömürleri belirlenen İZİNLİ KÖMÜR BAYİLERİN’ den temin ederek,
dağıtım ve satışını yapmak isteyen özel ya da resmi gerçek ve tüzel kişilerin “ KÖMÜR
SATIŞ BAYİSİ” olarak yetkili merciden almakla yükümlü olduğu belgeyi,
c) SIVI YAKIT TEMİN VE SATIŞ İZİN BELGESİ: İlimiz sınırları dahilinde satışına
izin verilen sıvı yakıtları Ana Üretim Şirketlerinden temin ederek dolum ve
depolanmasını yapan bunun yanı sıra dağıtım ve satışını gerçekleştiren Ana Dağıtım,
Dağıtım ve Pazarlama Şirketlerinin yetkili merciden almakla yükümlü olduğu belgeyi,

d) SIVI YAKIT DAĞITIM VE SATIŞ İZİN BELGESİ: İlimiz sınırları dahilinde
satışına izin verilen sıvı yakıtları istasyonlu ya da istasyonsuz bayisi olduğu şirketin
tescilli markası adı altında sıvı yakıt, temin, depolama, dağıtım ve satışını yapan gerçek
ve tüzel kişilerin “SIVI YAKIT SATIŞ BAYİSİ” olarak yetkili merciden almakla
yükümlü olduğu belgeyi,
e) SIVI YAKIT TAŞIMA BELGESİ: Sıvı yakıtlarla ilgili dağıtım, nakil, ikmal vb.
hizmetleri vererek piyasa faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin yetkili merciden
almakla yükümlü olduğu belgeyi,
f) İZİNLİ KURULUŞ BELGESİ: Günlük 3 ton ve üzerinde yakıt (katı ve sıvı) tüketimi
olduğunu belgeleyen, kendi ihtiyacı olan yakıtı temin ederek kullanmak isteyen gerçek
ve tüzel kişilerin yetkili merciden almakla yükümlü olduğu belgeyi, (sanayi tesisleri
hariç)
g) Yetki Belgesi: İl mücavir alanı içerisine satış ya da kullanım amacıyla izin belgesi olan
kömürü izinli kömür bayilerinden temin etmek için talepte bulunan kömür satış bayisi
ya da izinli kuruluş adına düzenlenmiş belgeyi,
h) Uygunluk Belgesi: İl mücavir alan içerisine satışı ve kullanımı uygun bulunan yakıtlar
için kömür satış bayileri ve izinli kuruluşlar tarafından yetki belgesiyle temin edilen
kömürün temin aşamasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Hava Kirliliği
Kontrol Merkezinde yapılan analiz ve kontrolünden sonra kömür sahibi konumunda
olan bayi ya da izinli kuruluş adına düzenlenen belgeyi,
YETKİLİ MERCİ
1. İthal yakıtlarla ilgili kontrol belgesinin verilmesinde BAKANLIĞI,
2. İl bütünlüğü içerisinde yakıt iyileştirme programı ile uygulamaya konulan izin sistemi
kapsamında bu kararda belirtilen esas ve usuller doğrultusunda uygulamaların ilgili
birimlerle koordinasyon sağlayarak yürütülmesinde VALİLİK ve ANTALYA
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINI,
3. Antalya il sınırı dahilinde uygulamaya konulan yakıt iyileştirme programı kapsamında
belirlenen özellikleri ve şartları sağlayan ısınma, sanayi, üretim vb. amaçlı kullanımı
uygun bulunan yakıtlara (katı – sıvı) ait “satış izin belgesi” düzenlenmesinde, satış ve
kullanımına izin verilen yakıtların tahsis, temin, satış ve tüketimi ile ilgili izin
işlemlerinnin ve uygulamaya yönelik hizmetlerin yürütülmesinde ANTALYA
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’nı
4. Yakıt iyileştirme programı ile uygulamayakonulan izin sistemi kapsamında izin
belgesi düzenlenmiş yakıtların (Katı ve sıvı) tahsis ve temininin sağlanacağı ürettiği,
ithalini yaptığı ve/veya pazarladığı yakıtın satışını yapacak olan izin alma
yükümlülüğü bulunan bu kararda izinli kömür bayisi olarak tanımlanan ilimize
kömür satışı yapacak olan gerçek ve tüzel kişiler ile Ana Üretim Şirketlerinden sıvı
yakıt temin ederek dolum, depolama, dağıtım ve pazarlama hizmeti veren Ana
Dağıtım Şirketi, Dağıtım ve Pazarlama Şirketi olarak tanımlanan şirketlerin izin
işlemlerinin yürütülerek sonuçlandırılmasında, piyasa faaliyetlerine uygun izin
belgelerinin düzenlenerek verilmesinde temininden tüketime kadar her aşamada
uygulamalara yönelik hizmetlerin yürütülmesinde ANTALYA BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE BAŞKANLIĞINI,
5. İzin sistemi uygulamaları kapsamında ilimizde satış izin belgesi düzenlenmiş
yakıtların (katı – sıvı) temininin ve tahsisinin sağlanacağı İZİNLİ KÖMÜR

BAYİLERİNDEN kömür temin ederk dağıtım ve satışını yapmak isteyen izin
almakla yükümlü olan KÖMÜR SATIŞ BAYİSİ olarak tanımlanan gerçek ve tüzel
kişilerin; ANA DAĞITIM ŞİRKETİ, DAĞITIM ve PAZARLAMA
ŞİRKETLERİNDEN sıvı yakıt temin ederek dağıtım ve satışı için izin almakla
yükümlülüğü olan lisanslı olarak istasyonlu ya da istasyonsuz bayi konumunda piyasa
faaliyetinde bulunan ve bu kararda SIVI YAKIT SATIŞ BAYİSİ olarak tanımlanan
gerçek ve tüzel kişişler ile İZİNLİ KURULUŞ olarak tanımlanan kendi ihtiyacı olan
yakıtı temin ederek kullanmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin izin işlemlerinin
yürütülmesinde ve sonuçlandırılmasında piyasa faaliyetine uygun gerekli izin
belgelerinin düzenlenerek verilmesinde;
 İlimiz mücavir alan içerisinde ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
BAŞKANLIĞINI,
 Mücavir alan dışında kalan (Belediye sınırları, organize sanayi bölgeleri ve
Endüstri Bölgeleri vb. dışındaki alanlarda) VALİLİK MAKAMI,
 Mücavir alan sınırları dışında ilçelerde ve ilçeler dışında kalan (belde ve köy
gibi) yerleşim alanlarında KAYMAKAMLIKLARI,
6. Yakıt iyileştirme programı kapsamında alınan kararlar doğrultusunda yakıt ve yakma
sistemleri ve de hava kirliliğinin önlenmesi tedbirleri ile ilgili uygulamalara yönelik
denetim ve kontrol hizmetlerinin yürütülmesinde,
 İlimiz mücavir alan içerisinde ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
BAŞKANLIĞI ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı nezlinde ilgili
İLK KADEME BELEDİYELERİ,
 Mücavir alan dışında kalan (Belediye sınırları, organize sanayi bölgeleri ve
Endüstri Bölgeleri vb. dışındaki alanlarda) VALİLİK MAKAMI,
 Mücavir alan sınırları dışında ilçelerde ve ilçeler dışında kalan (belde ve köy)
gibi yerleşim alanlarında KAYMAKAMLIKLAR,
7. Yasal mevzuatlar kapsamında ilimizde hava kalitesinin korunması ve hava kirliliğinin
önlenmesi ile ilgili ilimizin fizeksel ve coğrafik özelliklerinin yanı sıra meteorolojik
faktörler ve kirlilik yüküde dikkate alınarak uyulması ve uygulanması gereken esasları
içine alan yakıt programının hazırlanması ve Mahaalli Çevre Kuruluna sunulmasında,
bu hususta uygulamada olan ya da yeni çıkacak kanun, yönetmelik ve genelgelere
uygun hale getirilecek düzenlemelerin yapılarak kararların alınmasında ve
uygulamaya konulmasında İNCELEME KOMİSYONUNU,
8. Yakıt programı kapsamında alınan kararlar gereği uyulması ve uygulanması gereken
hususlarla ilgili kamuoynun bilinçlendirlmesi, ilgili kurum ve kuruluşların
bilgilendirilmesi için gerekli duyuruların gerek sözlü ve yazılı gerekse basın ve
televizyon aracılığı ile yapılması bu hususta eğitim programlarının hazırlanara
uygulamaya konulmasında VALİLİK MAKAMI, ANTALYA BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE BAŞKANLIĞI ve İLGİLİ İLK KADEME BELEDİYE
BAŞKANLIKLARI’ nı
ifade eder.
İZİN SİSTEMİ İLE İLGİLİ UYGULAMALAR
Madde 4 –
İlimizde hava kalitesinin ve hava kirliliğinin kontrolü açısından belirlenen kriterlere uygun
kaliteli yakıt (katı ve sıvı) kullanımını yaygınlaştırmak, menşei belli olmayan, izinsiz ve
kontrolsüz konumdaki yakıtların ve yasak kapsamında olan yakıtların temin, depolama,
dağıtım, satış ve kullanımını engellemek amacıyla yakıt programı kapsamında belirlenen
usul ve esaaslar doğrultusunda uygulamaların ve gerekli tespit, kontrol ve denetimlerin
yürütülmesi için bu kararala izin sistemi uygulamaya konulmuştur. Buna göre:

1. Üretici, ithalatçı ve pazarlama şirketi ya da satış bayileri konumunda olan ilimizde
yakıt programı kapsamında belirlenen esas ve usuller doğrultusunda yakıt (katı ve sıvı)
temin, depolama, dağıtım, pazarlama, satış vb. hizmetlerini karşılamak amacıyla piyasa
faaliyetinde bulunan ve/veya bulunacak olan özel ya da resmi gerçek ve tüzel kişiler ile
ihtiyacı olan yakıtı (katı ve sıvı) temin ederek kullanmak isteyen izinli kuruluş kapsamında
olan özel ya da resmi gerçek ve tüzel kişiler İzin sistemi kapsamında olup yetkili merciden
izin almak ve bu kararda belirtilen esas ve usulere (taahhütname ya da sözleşme
kapsamında) uymakla yükümlüdür.
2. İzin sistemi kapsamında olan izin almakla yükümlülüğü bulunan gerçek ve tüzel
kişilerin izin işlemleri ve uygulamalara yönelik gerekli tespit, denetim ve kontrol
hizmetleri bu kararda belirlenen esas ve usuller doğrultusunda yürütülür.
3. İzin sistemi kapsamında mücavir alan sınırları içerisinde izin almakla yükümlülüğü
bulunan gerçek ve tüzel kişilerin izin işlemlerinin yürütülmesi, teminden tüketime kadar
her aşamada gerekli kontrol ve denetim hizmetlerinin icrası Antalya Büyükşehir Belediye
Başkanlığının yetki ve sorumluluğunda yürütülür. Buna göre:
A) Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı izin sistemi kapsamında olan ve izin
alma yükümlülüğü bulunan özel ya da resmi gerçek ve tüzel kişilerin;
1. İzin işlemleri esnasında
a)
Yasal mevzuatlar bazında izin işlemlerine esas olacak genel ve gerekli bilgi ve
belgelerin yanı sıra ek bilgi ve belgeleri ister ve uygun şartları sağlanmasını talep
eder.
b) İzin alma yükümlülüğü bulunan gerçek ve tüzel kişiler için bu kararda
belirlenen esas ve usuller doğrultusunda “taahhütname” ve/veya “sözleşme”
koşullarını belirler ve düzenler.
c)
Yakıtlarla ilgili temin, dolum, depolama, dağıtım, pazarlama, satış vb. iş ve
işlemlerin yapıldığı tesislerde ya da işyerlerinde incelemelerde bulunur. Gerekli
durumlarda yakıt numunesi alır ve analiz sonucuna göre işlemleri yürütür.
d) İzin belgesi ile ilgili istenen hususları yerine getiren gerçek ve tüzel kişiler
adına piyasa faaliyetine göre izin belgesini düzenler.
2. İzin işlemleri sonrasında
a)
Yasal mevzuatlar bazında yeni düzenlemeler söz konusu olduğu durumlarda
uygulamalarla ilgili gerekli düzenlemeleri yapar ve uygulanmasını sağlar.
b) Yakıtlarla ilgili temin, dolum, depolama, dağıtım, pazarlama, satış vb. iş ve
işlemlerin yapıldığı tesis ya da işyerlerinde tüketim noktalarında, teminden tüketime
kadar her aşamada uygulamalara yönelik gerekli tespit, kontrol ve denetimleri yapar
yakıt numuneleri alarak analiz sonucuna göre işlemleri yürütür.
c)
Yakıt programı kapsamında temin, dağıtım, satış ve tüketim ile ilgili belirlenen
esas ve usullere uyulmadığının tespiti halinde gerekli yasal işlemleri başlatır ve
sonuçlandırır.
NOT: Alınan numunenin analiz ücreti numune sahibi tarafından karşılanır.
B) Mücavir alan içerisinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığının yetki ve
sorumluluğunda yürütülecek tespit, denetim ve kontrol hizmetlerinde:
1.
Uygulamalara yönelik gerekli tespit ve kontroller Antalya Büyükşehir
Belediye Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğünün kontrol ve denetim
ekiplerince yapılır.
2.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı hizmet bütünlüğü içerisinde
yürütülmesi için gerektiği hallerde İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İl Sağlık
Müdürlüğü, ilgili ilk kademe belediyeleri, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, İl
Vergi Dairesi Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü (Bölge Trafik ve/veya Trafik

Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü), genel
güvenlik yönünden Asayiş Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Karakol
Komutanlığı gibi ilgili kurumlarlarla koordinasyon sağlayarak ya da komisyon
oluştırarak gerekli denetimleri yapar ve yürütür.
3.
İlgili kurumlarlarla koordinasyon sağlayarak oluşturulan denetim
ekipleri ya da organizasyon sağlayarak oluşturulan komisyonlar tarafından şehir
girişleri başta olmak üzere bu kararda belirtilen esas ve usuller doğrultusunda
teminden tüketime kadar her aşamada kontrol ve denetimlerin yapılımasını
sağlar.
4.
Yakıt temin, dağıtım ve satışı ile ilgili uygulamaları içine alan yakıt
programı kapsamında alınan kararlar gereği; uygulamaların yürütülmesinde
devamlılık esas olduğundan denetim ve kontroller yukarıda belirtilen ilgili
kurumlarcada münferit olarak yapılır. İlgili kurumlar münferit olarak yapmış
olduğu denetimlerle ilgili bilgi ve belgeleri her ay sonunda Antalya Büyükşehir
Belediye Başkanlığına yazıyla gönderilir. İlgili kurumlar denetimlerle ilgili
çalışmalarını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile koordinasyon
sağlayarak yürütebilir.
4. İzin sistemi kapsamında izin almakla yükümlülüğü olan özel ya da resmi gerçek ve
tüzel kişilerin izin belgesi için başvuru süresi bu karar yayınlandığı tarihten başlamak üzere
30 Kasım 2007 tarihi mesai saati bitimine kadar olup bu tarihten sonraki başvurular kabul
edilmeyecektir. İzin işlemleri 28 Aralık 2007 tarihinde sonlandırılacaktır.
5. İzinli kuruluşlara izin işlemlerini müracaat tarihinden itibaren mücbir sebepler
haricinde 15 (on beş) gün içerisinde tamamlayacaklardır. Bu süre içerisinde izin işlemlerini
tamamlamayanlara izin belgesi düzenlenmeyecek ayrıca yıl içerisinde münferit olarak yakıt
(katı – sıvı) teminine izin verilmeyecektir.
6. İzin sistemi kapsamında mücavir alan sınırları dışında izin almakla yükümlülüğü
bulunan gerçek ve tüzel kişilerin izin işlemleri temininden tüketimine kadar her aşamada
uygulamalara yönelik gerekli denetim ve kontrol hizmetlerinin icrası bu kararda belirtilen
esaslar doğrultusunda denetim ve kontrol hizmetlerinin icrası bu kararda belirtilen esas ve
usuller doğrultusunda yetkili olan mücavir alan sınırları dışında kalan yerleşim alanlarında
Valilik Makamının, ilçeler ile ilçeler dışında kalan yerleşim alanlarında ilgili
Kaymakamlığın yetkili ve sorumluluğunda yürütülür.
KATI YAKIT
Madde 5
İl 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.
13/01/2005 tarihinde resmi gazetede yayımlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava
Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve 14.05.2007 tarih ve 26522 nolu Resmi Gazetede
yayımlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre;
5.1. Isınma, Sanayi, Üretim vb. Amaçlı Temin, Dağıtım, Satış ve Tüketimine İzin Verilen
Kömür Özellikleri
5.1.a Satışa Sunulan Yerli (Linyit) Kömürlerin Özellikleri ve Sınırları

Özellikler
Toplam Kükürt (orjinalde)
Alt Isıl Değer (orjinalde)

Sınırlar
Satış ve Kullanım Yeri
max. % 1,5
min. 4500 kcal/kg (-200
kcal/kg)
Toplam Nem
max. %20
İl sınırları dahilinde
Kül (kuru bazda)
max. %20
Boyut
18-150 mm (18 mm altı max.
%10 150 mm üstü max.% 10
tolerans)
Temin, dağıtım, satış ve kullanım aşamasında dikkate alınır.
(**) Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.
5.1.b.Satışa Sunulan İthal Taş ve Linyit Kömürün Özellikleri ve Sınırları:
Özellikler
kuru bazda
ToplamKükürt
Orijinal bazda
Alt Isıl Değer (orijinalde)

Sınırlar
Satış ve Kullanım Yeri
: max. % 0,9
: max.%0,7
: min. 7.000 kcal/kg (-400
tolerans)
Uçucu Madde (Kuru bazda)
: % 12-25 (+ 1 tolerans)
Toplam Nem (orijinalde)
: max. % 10
İl sınırları dahilinde
Kül (kuru bazda)
: max. %12 (+1 tolerans)
Boyut*
: 18-150 mm (18 mm altı ve
150 mm üstü için max %10
tolerans)
Temin, dağıtım, satış ve kullanım aşamasında dikkate alınır.
*Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir."

5.1.c. Satışa Sunulan Prina Briketi Kömürünün Özellikleri ve Sınırları (Kuru
Bazda)
Özellikler
Alt Isıl Değer

Sınırlar
: 3700 kcal/kg (min.)

Nem
(Orjinalde)

: %15 (max.)

Yağ

: %1,5 (max.)

Sodyum

: 300 ppm

Boyut

: 6 mm (min.) (6mm den küçük
ağırlıkça %5’i geçemez. Ancak
mekanik beslemeli yakma tesisleri için
%50’ye kadar olabilir.)

Satış ve Kullanım Yeri

İl sınırları dahilinde

NOT: Prina dışındaki diğer biyokütlelerden elde edilen biriketlerin analiz sonuçları,
Bakanlıkça değerlendirilerek kullanılıp kullanılmayacağına karar verilir,
Temin, dağıtım, satış ve kullanım aşamasında dikkate alınır.

5.1.d. Kömür Briketlerinin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri:
1. Briket kömürlerde TS 12055 “Kömür Briketi-Isınma da kullanılan” standardına
uyulması gerekmektedir.
2. TSE 12055 standartına göre ısınmamacıyla soba ve kaloriferlerde kullanılmak üzere
bağlayıcılı ve bağlayıcısız olarak uygun üretildiğini gösteren standarta uygunluk
beyannamesi bulunan üretildiği ilin İl Çevre ve Orman Müdürlüğünde verilen
Uygunluk İzin Belgesi kapsamında ki briket kömürlerinde aşağıda özellikler
aranacaktır.
Özellik
Sınıf 1
Sınıf 2
Alt Isıl Değeri(1) (kcal/kg), en az

5.000

4.00
0

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

80

60

130

100

70
75
8

70
75
1
2

Kırılma
Sağlamlığı

Yastık veya Yumurta Şeklindeki
Briketlerde (kgf),en az

Tabanı Düzgün Geometrik
Briketlerde (kg/cm 2) en az
Suya Dayanım(2) (%) en az
Isıl Verimi (%) en az
Duman Emisyon Oranı (g/kg) en fazla
Boyut

Şekilli

25-75 mm arasında
(25 mm’nin altı en
fazla %2 oranında

1. Bu özellik, orijinal (satışa sunulan) briket bazındadır.
2. Su geçirmeyen torbalar içerisinde satılan briketlerde bu özellik aranmaz.
3. TSE 12055 standartı ve 14.05.2007 tarih ve 26522 nolu Resmi Gazetede yayımlanan
Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik gereği üretiminde kullanılan bağlayıcı ve/veya katkı
maddesi toplamı max. %30 olan şekil ve görünüm açısından homojen, suda
dağılmayan, yanmayı olumsuz yönde etkileyecek yabancı madde içermeyen ve gözle
görülebilecek oranlarda nem ihtiva etmeyen toplam kükürt değeri kuru bazda ağırlıkça
max. %1,0 olan briket kömürlerin satış ve kullanımına izin verilir. Bu özelliklere haiz
briket kömürlerinde
 Üretiminde kullanılan bağlayıcı ve/veya katkı maddesinin cins ve menşeine ait
belgesi,
 Üretiminde kullanılan bağlayıcı ve/veya katkı maddesinin çevre ve insan sağlığı
için zararlı olmadığını, petrol türevi içermediği gösteren yetkili kurum veya
laboratuarlarca düzenlenmiş belgesi olması,
 Üretimde kullanılan kömür tozunun cins, marka ve menşeini gösteren belgesi
olmasının yanı sıra kömür tozunun cinsine göre uygunluk izin belgesi/kontrol
belgesi olması şartı aranacaktır.

Belirlenen kriterlere haiz özellik ve şartları sağlamayan yerli ya da ithal briket
kömürlerinin ısınma, sanayi, üretim vb. amaçlı temin, tüketim ve satılması yasaktır.
NOT: Üretilen ve satışı yapılan ya da yapılacak olan her parti her parti briket
kömürlerde (ithal – yerli) üretildiği ilden verilen Uygunluk ve Satış İzin Belgesi aranacak
Uygunluk İzin Belgesi kapsamında belirtilen özellikleri sağlamayan briket kömürlerinin
ilimiz sınırları dahilinde satışına izin verilmeyecektir.

1. KATI YAKITLARLA İLGİLİ İZİN SİSTEMİ UYGULAMALARI:
İl sınırları dahilinde belirlenen kriterlere uygun katı yakıt olarak kullanılacak kömürlerin
temin, depolama, dağıtım, satış ve tüketiminin bu kararla belirlenen esas ve usuller
doğrultusunda sağlanması ve denetlenmesi için izin sistemi uygulamaya konulmuştur. Buna
göre:
a)
İl sınırları dahilinde ısınma, sanayi, üretim vb. amaçlı, belirlenen kriterlere
uygun katı yakıt olarak kullanılacak kömür ihtiyacının karşılanacağı kömürün temin
edileceği üretici, pazarlamacı, ithalatçı vb. konumda olan resmi ya da özel gerçek ve
tüzel kişilerin tespiti izin sistemi kapsamında bu kararda belirtilen usul ve esaslar
doğrultusunda yürütülür.
b) Üretici, ithalatçı ve pazarlamacı vb. konumda piyasa faaliyetinde bulunan
ilimize kömür satışı yapmak isteyen resmi ya da özel gerçek ve tüzel kişiler izin
sistemi kapsamında olup bu kararda belirtilen esas ve usuller doğrultusunda izin
almakla yükümlüdür.
c)
İlimize kömür temin, depolama, dağıtım ve satışını yapmak isteyen bunun yanı
sıra tüketici konumunda olan günlük 3 ton yakıt tüketimi olduğunu belgeleyen ve
ihtiyacı olan kömürü temin ederek kullanmak isteyen resmi ya da özel gerçek ve
tüzel kişilerde izin sistemi kapsamında olup, bu kararda belirtilen esas ve usuller
doğrultusunda izin almakla yükümlüdür.
d) İzin almakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişilerin izin işlemleri yetkili
mercice yürütülür. Kömür ihtiyacının karşılanmasında temin, depolama, dağıtım,
satış ve kullanımla ilgili esas ve usullere uyacağını taahhüt eden (noter onaylı) ve
uygun bulunan gerçek ve tüzel kişilere yetkili mercice “izin belgesi” düzenlenerek
izin verilir.
e)
Katı yakıtlarla ilgili izin sistemi kapsamında olan ve izin almakla yükümlülüğü
bulunan gerçek ve tüzel kişiler yetkili merciye bu kararda belirtilen şartları
sağlayarak ve izne esas olacak istenen bilgi ve belgeleri tamamlayarak bir dilekçe ile
müracaat edeceklerdir. Yetkili merci izin başvurularını hava kalitesinin korunması
yönetmeliği başta olmak üzere yasal mevzuatları ve düzenlemeleri ve de bu kararda
uyulması gereken şartları göz önüne alarak dosya bazında ve yerinde değerlendirip
sonuçlandıracak ve uygun bulunanlar adına izin belgesini düzenleyecektir. Buna
göre;
1.Katı yakıtlarla ilgili izin alma yükümlülüğü bulunan ilimiz sınırları dahilinde
ürettiği, ithalini yaptığı ve pazarladığı kömürün satışını yapmak isteyen izinli kömür bayileri
ilimiz mücavir alan içerisinde izinli kömür bayilerin ile kömür temin ederek dağıtım ve
satışını yapacak olan kömür satış bayileri ile ihtiyacı olan kömürü temin ederek kullanmak
isteyen izinli kuruluş kapsamındaki özel ya da resmi gerçek ve tüzel kişiler izin müracaatlarını
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına yapacaklardır. Geçerlilik süresi dolan belgesini
yenilemek isteyenler ise müracaatlarını; Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından

aksi belirtilmediği takdirde müracaat dosyalarında bulunan belgelerinde ki değişiklikleri
bildirerek (imza sirküleri vb.), eksiklikleri (bayilik sözleşmesi (noter onaylı) vb.)
tamamlayarak, işyerleri ile ilgili istenen şartları sağlayarak yapacaklardır. Ayrıca müracaat
esnasında Antalya Büyükşehir Belediyesince istenen ek bilgi ve belgeleri vereceklerdir.
Mevcut ve yeni başvuruda bulunacak bayiler satış yeri, depo, şube olarak kendi adına ilgili
belediyesinden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı olması zorunludur. Bu nedenle ilgili
belediyesinden ruhsat yerine “Geçici Ruhsat” ve/veya “Kömür Satmasında Sakınca
Yoktur” yazısı olanların müracaatları değerlendirilmeyecek ve bu konuda ki faaliyetine izin
verilmeyecektir.
2. Mücavir alan dışında kalan yerleşim alanlarında izin işlemlerinin yürütülmesinde
yetkili olan Valilik ve Kaymakamlıklar Kömür Temin ve Satış İzin Belgesi ve/veya
İzinli Kuruluş Belgesi verilmesi ile ilgili bu kararda belirtilen esas ve usullere uygun
olmak üzere koşullarını belirler ve uygulamaya koyarak sonuçlandırır.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından Satış İzin Belgesi’ni almış izinli kömür
bayilerinden kömür temin ederek mücavir alan dışında kalan yerleşim alanlarında dağıtım
ve satışını kömür satış Bayisi olarak ve ihtiyacı olan kömürü temin ederek kullanmak
isteyen izinli kuruluş kapsamındaki tüketici konumunda olan özel ya da resmi gerçek ve
tüzel kişiler izin müracaatlarını bulunduğu bölgede Valilik veya ilgili Kaymakamlığa
yapacaklardır.
3. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı izinli kömür bayiliğine yönelik izin işlemleri
sonuçlanan izinli kömür bayilerini listesini mücavir alan sınırları dışında yetkili olan
Valilik veya Kaymakamlığa bildirecektir.
4. izin işlemleri Valilik Makamını, ilçeler ile ilçeler dışında kalan yerleşim alanlarında
izin işlemleri ilgili Kaymakamlığın yetki ve sorumluluğunda yürütülür.
Mücavir alan dışında kalan
5.
a)
Kömür Satış Bayilerine yönelik izin işlemlerinde mücavir alan dışında kalan
alanlarda VALİLİK MAKAMI, ilçeler ve ilçe sınırları dışında kalan belde ve
köylerde KAYMAKAMLIKLAR tarafından yürütülür ve sonuçlandırılır.
6. TESPİT, TEMİN, DAĞITIM ve SATIŞ:
İl sınırları dahilinde belirlenen kriterlere haiz katı yakıt olarak kullanılacak kömür (yerli linyit,
ithal ve briket (yerli – ithal)) ihtiyacının karşılanacağı üretici, ithalatçı ve pazarlamacı
konumda piyasa faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin tespiti izin sistemi kapsamında
belirlenen esas ve usuller doğrultusunda yetkili mercice yürütülür.
İl sınırları dahilinde kömür ihtiyacının karşılanacağı üretici, ithalatçı ve pazarlamacı
konumunda olan izinli kömür satış bayilerinin tespiti Antalya Büyükşehir Belediye
Başkanlığınca yapılır. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı konum ve kapasite yönünden
uygun bulunanların ürettiği, ithalini yaptığı ve/veya pazarladığı ya da satışını yaptığı her cins
ve marka kömür için satış izin belgesini düzenleyerek verir. Satış izin belgesi izin aşamasında
verilen ithal kömür için kontrol belgesi, üretilen (yerli ve briket) kömür için Uygunluk İzin
Belgesi kapsamındaki ve ilimiz kriterlerine haiz yakıtlar için geçerlidir. Tespiti yapılan ve izin
verilen kömürlerin ilimize satışını yapacak olan izinli kömür bayilerinden kömür temini
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı (ya da yetki verdiği yan kuruluşu) ve/veya Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan “Kömür Temin ve Satış İzin Belgesi’’ni almış kömür
satış bayilerince bu karada belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda sağlanır. Mücavir alan
sınırları dahilinde Kömür satış bayileri izinli kömür satış bayilerinden (üretici, pazarlamacı,
ithalatçı vb.) Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığınca adına düzenlenmiş “yetki belgesi”
ile kömür temin eder. Yetki belgesi ile temin etmiş olduğu kömürü sevkıyatının yapıldığı
araçtan indirilmeden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü

bünyesinde bulunan Hava Kirliliği Kontrol Merkezinde gerekli kontrol ve analizi yapıldıktan
sonra dağıtım ve satışını gerçekleştirir. İzinli kuruluş kapsamında olan Antalya Büyükşehir
Belediye Başkanlığından izinli kuruluş belgesini almış gerçek ve tüzel kişiler de kendi
kullanımı için ihtiyacı olan kömürü İzinli kömür bayilerinden bu kararda belirtilen esas ve
usuller doğrultusunda temin ederek kullanır.
İlimiz mücavir alan sınırları dışında kalan ilçe ve ilçeler dışındaki belde ve
muhtarlıklarda izinli kömür bayilerinden kömür temin, dağıtım ve satışı ilgili uygulamalara
yönelik hizmetler yetkili mercilerce bu kararda belirtilen esas ve usuller doğrultusunda
sağlanır.
İlimizde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, sivil toplum örgütleri, siyasi
partiler, belediyeler, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından fakir ailelere kömür
yardımı yapılacak ise teminden tüketime kadar her aşamada bu kararda belirlenen esas ve
usullere uyulacaktır. İhtiyaç sahiplerine yapılan yardımlarda kömür yakım ve yanma
kurallarını anlatan (Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığınca hazırlanmış) halkı
bilgilendirici broşürleri çoğaltarak dağıtım esnasında verilecektir.
3. TÜKETİM: İl sınırları 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 yetkili merciden “Kömür Temin ve
Satış İzin Belgesi” almış kömür satış bayilerinden alarak kullanması gerekmektedir. Tüketici
kömüre ait belgeleri (Fatura ve/veya Perakende Satış Fişi, “Uygunluk Belgesi”, Tonaj Fişi
vb.) kömür aldığı bayiden isteyerek almak, bulundurmak ve istenildiğinde ibraz etmekle
yükümlüdür.
Günlük 3 ton yakıt tüketimi olduğunu belgeleyen gerçek ve tüzel kişiler ihtiyacı olan yakıtı ya
yetkili merciden “KÖMÜR TEMİN ve SATIŞ İZİN BELGESİ” almış kömür satış
bayilerinden ya da yetkili merciden kendi adına “İZİNLİ KURULUŞ” alarak ANTALYA
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’nin izin verdiği izinli kömür bayilerinden ihtiyaç duyduğu
kömürü temin eder.
4.
DENETİM ve KONTROL: İlimizde temin, satış ve kullanımı uygun bulunan Satış
İzin Belgesi düzenlenmiş kömürlerin uygunluğu hususunda ve bu kömürlerin tahsis veya
teminin sağlanacağı üretici, ithalatçı ve pazarlamacı konumunda piyasa faaliyetinde bulunan
ilimize satışını yapacak olan izinli kömür bayilerine yönelik gerekli kontrol ve denetimler ile
İlimiz mücavir alan dahilinde temin, satış ve tüketimi ile ilgili gerekli kontrol ve denetimler
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığının yetki ve sorumluluğunda yürütülür. Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanlığı bu denetim ve kontrolleri münferit olarak yaptığı gibi bu
kararda izin sistemi uygulamalarında yer alan ilgili kurumlarla da koordinasyon sağlayarak il
bütünlüğü içinde yürütür. İlgili kurumların denetim ekip ya da ekiplerince de denetim ve
kontrol çalışmaları münferit olarak yapılır. Mücavir alan dışında ki yerleşim alanlarında
Valilik Makamı ve ilçelerde ve ilçeler dışında kalan belde ve köylerde KAYMAKAM’lıkların
yetki ve sorumluluğunda yürütülür. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Sağlığı
Şube Müdürlüğü denetim ekiplerince (münferit ve/veya koordineli) yapılacak denetimlerde;
Temin aşamasında; izin belgesi almış üretici, pazarlamacı ve ithalatçılardan
belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yetki belgesiyle getirilen her parti kömür araçtan
indirilmeden her zaman Antalya Büyükşehir Belediyesi Hava Kirliliği Kontrol Merkezinde
kontrolden geçer. Hava Kirliliği Kontrol Merkezi görevlilerince kömüre ait belgeler (yetki
belgesi, tonaj fişi, sevk fişi ya da irsaliyeli fatura) görülerek onaylandıktan sonra ilimiz
kriterlerine uygunluğunun tespiti için kömürden numune alınarak analizi yapılır. Yapılan
analizleri neticesinde ilimizde satış, dağıtım ve kullanımı uygun bulunan kömürler için kömür
sahibi konumunda olan bayi ya da izinli kuruluş adına Hava Kirliliği Kontrol Merkezince

“UYGUNLUK BELGESİ” düzenlenerek dağıtım, satış ve kullanımına izin verilir. (Alınan
numunenin analiz ücreti numune sahibi tarafından karşılanır.)
Dağıtım, Satış ve Tüketim Aşamasında; Denetim ekiplerince yapılacak denetim ve
kontrollerde kömüre ait belgeler (Sevk Fişi ya da Fatura, Yetki Belgesi, Kantar (Tonaj) Fişi,
Analiz Raporu, Uygunluk Belgesi) yanı sıra satış yerlerinde (Bayilerde) “İzin Belgesi” İş
Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, günlük kömür satış çizelge defterleri, satışı yapılan
mevcut kömür ya da kömürlere ait uygunluk belgeleri kontrol edilerek; “Kontrol
Edilmiştir” diye onaylanır. Genel ya da şikayet üzerine satış izin belgesi verilmiş kömürlerin
temin edileceği izinli kömür bayilerine ait üretim veya işletme sahaları, stok sahaları veya
depoları torbalama tesisleri veya satış yerleri vb. yerlerde gerekli inceleme ve kontrol
yapılacağı gibi teminden tüketime kadar her aşamada yapılacak denetimlerde temin edilen,
dağıtılan; satılan ya da kullanılan kömürün ilimiz için belirlenen kriterlere ve/veya
kontrol/uygunluk izin belgesi kapsamındaki kömür özelliklerine uygunluğunun tespiti için
kömür numunesi alınarak Antalya Büyükşehir Belediyesi Hava Kirliliği Kontrol Merkezince
gerekli analizi yapılır ve alınan numunenin analiz sonucuna göre işlemler yürütülür. Alınan
numuneler gerek duyulursa akredite olmuş veya Bakanlıkça uygun görülen (TUBİTAK,
ODTÜ, TSE vb.) analiz laboratuarlarına gönderilir. (Alınan numunenin analiz ücreti numune
sahibi tarafından karşılanır.) Buna göre:
Denetimler sırasında alınan numunelerin Hava Kirliliği Kontrol Merkezinde yapılan analiz
sonuçlarına göre belirlenen kriterleri sağlamayan kömürler ve/veya analiz neticesi belirlenen
kriterleri sağlamış olsa da kontrol/uygunluk izin belgesi kapsamındaki özellikleri sağlamayan
izinsiz ve kontrolsüz olarak temin edildiği, satıldığı ve kullanıldığı tespit edilen kömürler söz
konusu olduğunda kömürün satış ya da kullanımının engellenmesi ya da durdurulması için
denetim ekiplerince yasal işlemler başlatılarak sonuçlandırılır. Bu durum ihtiyaç sahiplerine
yardım amaçlı dağıtılan kömürler içinde geçerli olup, söz konusu kömürden yardımı yapan
kurum sorumlu olacaktır. Bu süre içerisinde kömür bulunduğu yerde yedi emine alınır ya da
yasal işlemi sonuçlandırılıncaya kadar el konur ve Yasal işlemlere esas olan bu kararda
belirtilen gerekli yaptırım ve cezai işlemler ilgili mevzuat doğrultusunda uygulanır.
İl mücavir alan sınırları dahilinde Temin, Dağıtım, Satış ve Tüketimi ile ilgili Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanlığınca uygulamalara yönelik hizmetler mücavir alan sınırları
dışında kalan ilçeler ile ilçeler dışında kalan belde ve muhtarlıklarda KAYMAKAMLIKLAR
tarafından bir program dahilinde yürütülür.
5. GENEL KURALLAR
5.1. İl sınırları dahilinde belirlenen özelliklere haiz olmayan, menşei belli olmayan, belgesiz
ve eksik belgeli ilimiz kriterlerine uygun olmasına rağmen kontrol/uygunluk izin belgesi
kapsamındaki özellikleri sağlamayan izinsiz ve kontrolsüz konumda olan kaçak kapsamında
ve yasak kapsamında olan katı yakıtın (yerli linyit, ithal, briket (yerli veya ithal) kömürün
ısınma, sanayi, üretim vb. amaçlı temin edilmesi satılması ve tüketilmesi yasaktır.
5.2. İl 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.
5.3. İzin sistemi kapsamında belirlene kriterlere uygun kömür ihtiyacının karşılanması, izinsiz
ve kontrolsüz konumda olan katı yakıtların (yerli, ithal, briket (yerli – ithal)) temin satış ve
kullanımının önlenmesi açısından tespit edilen kömür satış izin belgesi verilmiş izinli kömür
bayileri taahhütname kapsamında ve bu kararda temin, dağıtım, satışla ilgili esas ve usullere
uymak, satışı uygun bulunan satış izin belgesi düzenlenmiş kömür yada kömürlerin dışında
başka cins ya da marka kömürün ilimizde satışı için yeniden izin belgesi alm akla yükümlüdür.

5.4. Belirlenen kriterlere uygun kömür ihtiyacının karşılanması açısından kömür satış izin
belgesi verilmiş izinli kömür bayilerinden kömür tahsisi, temini, dağıtımı ve satışı ile ilgili
uygulamalar Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından ya da Encümen Kararı ile
yetki verdiği yan kuruluşu tarafından yürütülür.
5.5. İzinsiz ve kontrolsüz kömür temin, dağıtım ve satışı yasak olduğundan şehir girişlerinde
münferit ve/veya koordineli olarak yapılacak denetimlerde yetki belgesi olmadan temin edilen
kömürlerin il mücavir alan içerisine girişine izin verilmez sevk fişinden mücavir alan dışına
gideceği anlaşılır ise kömüre ait belgeler onaylanarak kontrollü geçişi sağlanır.
5.6. Kömür Satış İzin Belgesi satış izin belgesi alınması aşamasında ithal kömür için kontrol
belgesi, yerli kömür için uygunluk izin belgesi, Briket kömür için uygunluk ve satış izin
belgesi ile TS 12055 standartı gereği standarta uygunluk beyannamesi ve bu kararda belirtilen
özelliklere ve şartlara haiz olan kömürler için geçerlidir. Başka kontrol belgesi, uygunluk ve
satış izin belgesi kapsamındaki kömürün satışı için yetkili merciye yeniden başvuru yapılarak
izin sistemi kapsamında alınan kararlar gereği iş ve işlemleri yürütülür.
5.7. İlimiz sınırları dahilinde bu kararda uygulamaya konulan katı yakıtlarla ilgili izin sistemi
kapsamında mücavir alan sınırları dışında kalan yerleşim bölgelerinde uygulamaya yönelik
hizmetler yetkili olan merciler tarafından yürütülür.
5.8. Denetim ve kontrol çalışmaları esnasında kömür temin, depolama, dağıtım, satış ve
tüketimi ile ilgili bu kararda belirtilen hususların ihlal edilmesi izin sistemi kapsamında
belirlenen esas ve usullere uyulmadığının tespit edilmesi durumunda bu kararda belirtilen
yaptırıma yönelik yasal işlemler ve cezai hükümler yetkili mercilerce uygulanır.
6.

İLİMİZDE MUHATAPLARA UYGULANACAK KURALLAR
A. İnceleme Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları: Valilik Makamının yazısı ile
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı organizasyonunda İl Çevre ve Orman
Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Vergi Dairesi
Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü (Trafik Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Şube
Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü) yetkili elemanlarından
oluşturulan komisyondur. Komisyon her yıl ilimizde hava kalitesinin korunması ve
hava kirliliğinin önlenmesi tedbirleri ile ilgili yasal mevzuatlar kapsamında ilimiz
fiziksel ve coğrafik özelliklerinin yanı sıra kirlilik yükü de dikkate alınarak uyulması
ve uygulanması gereken esasları içeren “Yakıt İyileştirme Programı”nı düzenler ve kış
dönemi öncesi Mahalli Çevre Kuruluna sunar. Bu hususta yeni çıkacak kanun,
yönetmelik ve genelgelere uygun hale getirilecek hususları belirler ve gerekli
düzenlemeleri yaparak kararların alınmasını il bütünlüğü içerisinde uygulanmasını
sağlar.
B. İzinli Kömür Bayilerinin Uyacağı Kurallar: Üretici, ithalatçı ve pazarlamacı olarak
piyasa faaliyetinde bulunan bu kararda izinli kömür bayi olarak tanımlanan ürettiği,
ithalini yaptığı, pazarladığı kömürü ilimiz sınırları içersinde satmak isteyen gerçek ve
tüzel kişiler her marka ve cins kömür için Antalya Büyükşehir Belediye
Başkanlığından izin almak, temin, dağıtım ve satışla ilgili bu kararda belirtilen esas ve
usullere uymakla yükümlüdür. Buna göre;
1. Kömür satış izin belgesi alarak izinli kömür bayiliği yapmak isteyen gerçek ve
tüzel kişiler adına düzenlenecek “Kömür Satış İzin Belgesi” için Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanlığına başvuru dilekçesiyle birlikte (firma adı, adresi,
irtibat telefonu, faksı, varsa e-mail adresi ve web sayfası adresi) ve kapasite

raporunu koyarak müracaatta bulunur. Başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişiler
aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri izin işlemleri kapsamında vermekle
yükümlüdür. (Devlet ocakları hariç). Başvuruda bulunan üretici, ithalatçı ve
pazarlamacılar İzin alırken bu karar ekinde verilen TAAHHÜTNAME (EK 2)
kapsamında belirtilen kurallara harfiyen uyacaklarını Antalya Büyükşehir
Belediye Başkanlığına taahhüt (noter onaylı) edeceklerdir. Ayrıca kömür üreticisi
veya ithalatçıları kömürlerini sözleşme yaptıkları satıcıları (bayi vb.) aracılığı ile
satmak istiyorlarsa satış izin başvurusu sırasında taahhütname ile birlikte kömür
ticareti faaliyeti için gerekli şartların sağlayan (oda sicil kaydı, imza sirküleri vb.)
ve mevzuatta öngörülen izinleri (çalışma ruhsatı) almış satıcıların (bayi vb.)
isimlerini sözleşme/protokol belgesiyle birlikte vereceklerdir.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığınca izin almak için başvuruda bulunan üretici,
ithalatçı ve pazarlamacıların üretim ve işletme tesislerinde gerek görür ise incelemelerde
bulunarak, usulüne göre kömür numuneleri alır analiz sonuçları ve tesisle ilgili incelemeleri
de göz önüne alarak uygun bulunan üretici, ithalatçı ve pazarlamacı konumunda piyasa
faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler adına Kömür Satış İzin Belgesi düzenlenir.(Bu
belgeye varsa satıcılarınında ismi eklenir)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

İZİNLİ KÖMÜR BAYİLİĞİ İÇİN İSTENEN BİLGİ ve BELGELER
A) GENEL BİLGİ ve BELGELER
Mahrukatçılar Odasına veya Sanayi Ticaret Odasına kayıtlı olduğuna dair belge (oda sicil
kaydı),
Kapasite raporu (yerli kömür üretici, pazarlamacı ve ithalatçıları),
Vergi Levhası ve Numarası fotokopisi,
İlgili kurum/kuruluştan faaliyetine uygun alınmış çalışma ruhsatı veya işyeri açma ruhsatı,
Belgeleri imzalamaya yetkili olanların noterden tasdikli İmza Sirküleri,
Taahhütname (ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN temin
edilecektir),
Satacağı veya pazarlayacağı kömürle (ithal ve yerli taş veya linyit kömür ve/veya briket
kömür) ilgili;
a)
İşletme sahasında yaptığı iş ve işlemler için;
 Günlük işleme kapasitesi, (Eleme, yıkama, kurutma vb.)
 Günlük torbalama kapasitesi,
 Günlük yükleme ve satış miktarı,
 Satış ve pazarlama ile ilgili uygulamalar (varsa sözleşmeli satış bayilerinin
listesi)
 Torba örnekleri,
b) Satış yaptığı diğer iller ve bu illerden satış izni aldığına ilişkin belgeleri (Satış
izin belgesi fotokopisi) ve varsa bu illerdeki sözleşmeli bayi/satıcılarına ait bilgi ve
belgeleri,
c)
Üretimine veya ithaline bağlı olarak ton bazında yıllık satış miktarı ve ısınma
amaçlı olmak üzere ilimize kaç ton kömür satacağı ve ilimizde sözleşmeli olduğu
satış bayisi varsa bilgi ve belgeleri,
B) GEREKLİ BİLGİ ve BELGELER
5.
İthal kömür (linyit ya da taş kömür) satacağı firmalar
a) Çevre ve Orman Bakanlığından alınan Kontrol Belgesi (ısınma amaçlı olan)
b) Uluslar arası gözetim firmalarınca alınan numuneye ait resmi analiz raporu (Kontrol
Belgesi kapsamında olan kömür için)

c) Kontrol Belgesi kapsamında olan satışı yapılacak ithal kömüre ait Akredite olmuş ve
Bakanlıkça uygun görülen analiz laboratuarından alınan 2007 yılı analiz raporu,
6.
Üretici ve pazarlamacı konumunda olan;
A) Yerli (linyit ya da taş kömür) satışı yapan resmi ocak ya da işletmeler
a) Kömürün çıkartıldığı ilin Valiliğinden alınan uygunluk izin belgesi,
b) Yıllık üretim ve satış miktarlarını içeren bilgiyi,
c) Satışı yapılacak kömürler için Akredite olmuş ve Bakanlıkça uygun görülen analiz
laboratuarından alınan 2007 yılı analiz raporu, (resmi ocakların kendi bünyesinde
laboratuarları varsa yapmış oldukları analizleri raporları geçerli olac aktır.)
B) Briket kömür (ithal ve yerli) üretimini veya pazarlamasını yapan işletmeler
a) Kömürün üretildiği ilin Valiliğinden alınan Uygunluk İzin Belgesi ve Satış İzin
Belgesi,
b) TSE 12055 standartına göre ısınma amacıyla soba ve kaloriferde kullanılmak üzere
bağlayıcılı ve bağlayıcısız üretilen briket kömürün TSE 12055’e uygunluğunu gösterir
“Standarta Uygunluk Beyannamesi”
c) Satışı yapılacak briket kömürün üretiminde kullanılan
 Kömür tozunun ithal ya da yerli cinsi ve özelliklerini içeren menşei belgesi ve
analiz raporu ile ve kömür tozunun cinsine göre Uygunluk/Kontrol Belgesi,
 Bağlayıcı ve/veya Katkı maddesi olarak kullanılan maddelerin cinsi, menşei ve
toplam miktarını içeren bilgi ve belgeler ile insan ve çevre sağlığına zararı
olmadığını, petrol türevi içermediğini gösteren yetkili kurum ve laboratuarlarca
düzenlemiş belgeyi,
d) Satışı yapılacak briket kömürünün TS 12055 standartının yanı sıra bu kararda
belirlenen özelliklere sahip olduğunu gösteren Akredite olmuş ve Bakanlıkça uygun
görülen analiz laboratuarından alınan 2007 yılı analiz raporu,
8. Başvuru ya da izin aşamasında yetkili makamca gerekli görülen ek bilgi ve belgeleri izin
işlemleri esnasında vermekle yükümlüdür.
9. Tüm belgeler aslı gibidir ve noter onaylı olacaktır.
10. İlimizde geçen sezon izinli kömür bayisi olarak faaliyet gösteren işletmeler 2006 – 2007
kış döneminde satış miktarları ve hangi firmalara verdiğini idareye yazılı olarak
verecektir.
Değerlendirmeye uygun bulunan ocak ya da işletmelere ait tesislerde incelemelerde
bulunulacaktır. (Geçmiş yıllarda incelenmiş ve izin verilmiş tesislerin tesiste ek bir değişiklik
yoksa ocak ya da işletmelerle sorun yaşanmamışsa yeniden incelenmesi Antalya Büyükşehir
Belediye Başkanlığının takdirindedir. Ancak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı veya
İnceleme Komisyonuna üye veren kuruluşların ya da Valilik istemi halinde tesiste her zaman
inceleme yapılacaktır.)
2.
Satış izin belgesi olmayan kömürlerin ilimiz sınırları dahilinde kullanımı yasak
olduğundan izinli kömür satış bayileri ürettiği ya da ithalini yaptığı satış izin belgesi
düzenlenmiş kömürün ilimize temin, dağıtım ve satışı ile ilgili olarak aşağıdaki
hususlara uyacaklardır. Buna göre: izinli kömür satış bayisi;
a) Satış iznine esas olan ilimiz için belirlenen kriterlere haiz, Kontrol/Uygunluk izin
belgesi kapsamındaki kömürleri temin, dağıtım ve satışını sağlayacak bunun
dışında ürettiği ya da ithalini yaptığıya da yapacağı kömür satışı için kömüre ait
gerekli olan belgeleri ibraz ederek yeniden satış izin belgesi alacak, ilimiz
kriterlerine haiz olsa bile “izin belgesi”ni düzenlenmemiş kömürün satışını
yapmayacaktır.

b) Isınma amaçlı kullanılacak kömürleri üzerinde özellikleri yer alan torbalarda
satışını yapacak üretim ve sanayi amaçlı kullanılmak üzere satışını yapacağı
kömürleri (torbalı ya da torbasız) satış yer ve miktarlarını önceden bildirecektir.
c) Torbalı ya da torbasız satışını yaptığı kömürlerden teslim anına kadar sorumlu
olup, yükleme, taşıma vb. işlemler esnasında tozumayı önleyici tedbirleri alacak ve
brandasız araçlarla sevkıyatını önleyecektir.
d) İlimiz mücavir alan sınırları dahilinde adına yetki belgesi düzenlenmiş kömür satış
bayileri ve izinli kuruluşlara tüketici konumunda olan gerçek ve tüzel kişilere yetki
belgesini onaylayarak mal tesliminde bulunacaktır. Kömüre ait belgelerde
(fatura,irsaliye vb.) kömür cins ve miktarı net olarak yazılmış olacaktır.
e) İlimiz mücavir alan sınırları dahilinde satış izin belgesi verilmesi aşamasında satış
yapacak (protokol veya sözleşme kapsamında) bayisi/satıcısı varsa bildirecek
sadece ildeki kendi bayisine değil talepte bulunan adına yetki belgesi düzenlenmiş
ilimizin kömür satış bayilerine de satış yapacaktır.
f) Satış izin belgesi verilmesi aşamasında beyanında belirtmediği bayi/satıcı
aracılığıyla kömür satışını yapmayacak ve satışına müsaade etmeyecektir.
g) İthalatçı konumunda olan adına satış izin belgesi düzenlenmiş izinli kömür bayileri
üretim ve sanayi sektöründe kullanılmak üzere kontrol belgesinde kullanım amacı
ısınma ve/veya teshin olan ilimiz için belirlenen ithal kömür özelliklerine haiz izin
belgesi düzenlenmiş ithal taş/linyit kömürleri torbalı veya torbasız olarak
satabileceklerdir. Kontrol belgesinde kullanım amacı teshin olan kömürü ısınma
amaçlı satmayacaktır.
h) Satış izin belgesi olan izinli kömür bayilerine yönelik yapılacak kontrol ve
denetimlerde bu kararda belirtilen esas ve usullere uyulmadığının tespit edilmesi
durumunda yasal işlemler başlatılarak söz konusu kömürün satışı durdurularak izin
belgesinin iptali dahil yasal mevzuatlar gereği idari ve cezai yaptırımlar
uygulanacaktır.
C. ) KÖMÜR SATIŞ BAYİLERİNİN UYACACAĞI KURALLAR
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından izin verilmiş izinli kömür
bayilerinden (üretici, ithalatçı ve pazarlamacı) kömür temin ederek ilimizde satış ve
dağıtımını yapacak olan bayiler Kömür Temin ve Satış İzin Belgesi almakla yükümlüdür.
Kömür Temin ve Satış İzin Belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler;
a) Mücavir alan sınırları dahilinde; bir dilekçe ile aşağıdaki belgeleri dosya bazında
tamamlayarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına başvurur. Antalya Büyükşehir
Belediye Başkanlığı dosya bazında ve yerinde yapılan incelemeler sonucunda uygun bulunan
bu kararda belirtilen esas ve usullere içeren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığınca
hazırlanan bayilik sözleşmesi kapsamında uyacağını taahhüt (noter onaylı) eden gerçek ve
tüzel kişiler adına izin belgesi düzenler.
Kömür satış bayisi torba kömür satış yerine bağlı temin etmiş olduğu ya da satışını
yapacağı kömürü başka bir depo tutarak kömür depolayacak ya da kömür satışı için şube
olarak faaliyet gösterecek ise Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından almakla yükümlü
olduğu izin belgesine esas olacak iş ve işyeri ile ilgili aşağıda 11. maddede belirtilen şartları
sağlayarak izin işlemleri esnasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına bildirmekle
yükümlüdür.
b) Mücavir alan sınırları dışında kalan yerleşim alanlarında Valilik Makamına ilçeler ve
ilçeler dışında kalan yerleşim alanlarında ilgili Kaymakamlığa bir dilekçe ile yetkili mercice
istenilecek bilgi, belge ve şartları sağlayarak başvurur. Yetkili merci dosya bazında ve yerinde

yapılan incelemeler sonucunda uygun bulunan ve bu kararda belirtilen esas ve usullere içeren
ve hazırlanan bayilik sözleşmesi kapsamında uyacağını taahhüt (noter onaylı) eden gerçek ve
tüzel kişiler adına izin belgesi (EK 8) düzenler.
KÖMÜR SATIŞ BAYİLİĞİ İÇİN İSTENEN ŞARTLAR ve BELGELER
1. Kendine ait en az 25 ton torba kömürün depolanmasına ve satılmasına uygun kömür
satış yeri ve deposu olan bir işyerinin olması,
2. Kömür satış yeri ve deposu olarak faaliyet göstereceği işyerinin faaliyet türüne uygun
olması
2
3. Kömür satış yeri ve deposu olarak faaliyet göstereceği işyerinin en az 35 m kapalı
alanı olması, yeterli havalandırmanın sağlanmış ve çevreyi etkilemeyecek şekilde
düzenlenmiş olması, işyerinde kendi adına faturalı En az 150 kg. kapasiteli, doğruluğu
Ayar İstasyonu Müdürlüğü’nce tasdikli ve kullanımına müsaade edilmiş kantar ve
adına faturalı dolu ve kullanımına müsaade edilmiş orta boy yangın tüpünün olması
4. Kömür satış yeri ve deposunun kendi adına ilgili belediyesinden “İşyeri Açma ve
Çalışma Ruhsatının” olması
5. Kömür satış yeri ve deposu olarak kullanılan işyerinin ruhsatına esas olacak açık alanı
varsa İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına işlenmesi ve açık alanın çevreyi
etkilemeyecek ve kömürü dış etkenlerden koruyacak şekilde düzenlenmiş olması
6. Esnaf sicil kaydının yada ATSO kaydının bulunması,
7. Vergi kaydının bulunması,
8. Meslek kuruluşundan alınacak Faaliyet Belgesi. (Kömür ticareti yaptığına dair faaliyet
belgesi)
9. 3 adet Fotoğraf
10. Bayilik sözleşmesi ve sözleşmeye uyacağını gösterir Taahhütname (noter onaylı) (bu
belgeler Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından temin edilecektir.)
11. Kömür satış izin belgesine esas olacak faaliyet göstereceği diğer iş ve işyeri ile ilgili
olarak (ayrı kömür deposu, şube)
2
a) Kömür deposu olarak faaliyet göstereceği işyerinin min. 50 m
2
Şube olarak faaliyet göstereceği işyerinin min. 35 m
b) Faaliyet göstereceği işyerinin faaliyet türüne uygun olarak çevreyi etkilemeyecek
şekilde düzenlenmiş ve yeterli havalandırmanın sağlanmış olması.
c) Kömür deposu olarak faaliyet göstereceği işyerinin “Torba Kömür Deposu”, şube
olarak faaliyet göstereceği işyerinin “Torba Kömür Satış Yeri”, olarak kendi adına
ilgili belediyesinden “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” nın olması,
d) Faaliyet göstereceği işyerinin ruhsata esas olacak açık alanı da var ise ruhsatına ve
açık alanın çevreyi etkilemeyecek ve kömürü dış etkenlerden koruyacak şekilde
düzenlenmiş olması.
e) Faaliyet göstereceği işyerinde de kendi adına faturalı en az 150 kg kapasiteli
doğruluğu Ayar İstasyonu Müdürlüğünce tasdikli ve kullanımına müsaade edilmiş
KANTAR ile dolu ve kullanımına müsaade edilmiş orta boy “YANGIN TÜPÜ”
nün bulunması gerekmektedir.
f) Kömür satış bayileri kömür temin ve dağıtımında kullanacağı kendi adına ruhsatlı
veya kiraladığı araçları ruhsat fotokopilerini ve kiraladığı araçlara ait kira
sözleşmelerini, taşıma belgesi fotokopilerini müracaat dosyasına ekleyeceklerdir.
12.Temin ve Satış İzin Belgesi almış kömür satış bayisi mücavir alan dışında kalan
yerleşim alanlarında dağıtım ve satış yapacaksa satış yapacağı bölgedeki yetkili
merciye satış izin belgesinin bir örneğini bir dilekçe ile bildirimde bulunacak bu
bölgede de yetkili mercice belirtilecek şartlara ve bu kararda belirtilen esas ve usullere
uyacak uygunluk belgesi olmayan kömürlerin dağıtım ve satışını yapmayacaktır.

NOT: Kömür temin ve Satış İzin Belgesine esas olacak faaliyet göstereceği diğer
işyerleri ile ilgili olarak ruhsat şartı aranmakla birlikte İmar uygulamaları ile ilgili
imar ve yapışlaşma yönünden iş ve işlemleri devam eden belediyelerin Encümen
Kararına istinaden satış izni verilebilecektir.
Bayi kömür satışlarında tüketiciye her kömür satışında vermiş olduğu uygunluk
belgesinin yanı sıra formatı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığınca hazırlanmış soba ve
kalorifer kazanlarında kömür yakım kurallarını tarif eden bilgileri içeren A4 boyutunda, renkli
kuşe kağıda basılmış broşürü 500 adet çoğaltarak izin belgesi alma aşamasında Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkililerine sunarak her kömür satışında tüketiciye verir.

4 - Bayilik Sözleşmesinde aşağıdaki hususlar yer alacaktır.
a) Pazarlayacakları kömürlerin bu kararda belirlenen özelliklere sahip olacağını; Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından izin verilen ocak, işletme, pazarlamacı ve
ithalatçılardan belirlenen esas ve usullere uygun olarak Antalya Büyükşehir Belediye
Başkanlığının (ya da yetki verdiği yan kuruluşu) yetkisi ve bilgisi dahilinde kömür
temin edeceğini,
b) İlimize temin edeceği her parti kömür için Antalya Büyükşehir Belediye
Başkanlığınca kendi beyanı üzerine adına düzenlenmiş yetki belgesini alacağını,
mücavir alan sınıları dışında yetkili mercice belirtilen hususlara uyacağını,
c) Pazarlayacağı kömürlerin kent girişindeki kontrol noktalarından geçtikten sonra şehre
girebileceğini, yetki belgesi olmadan, belgesiz, eksik belgeli, kontrol noktasında
denetimden geçmeyen ve analizi yapılmayan kömürlerin depolanması veya satılması
halinde Belediye Encümen kararı, Çevre Kanunu ile diğer kanunlarda belirtilen idari
para cezalarının uygulanacağını, bayilik süresi içerisinde çeşitli suçlardan dolayı 3
defa ceza yazılması halinde kömür satış izin belgesinin iptal edilmesini kabul
edeceğini,
d) Taşıma aracından, depodan satış yaptığı ve tüketicilerden alınacak numunelerin
analizleri için yapılacak giderleri karşılayacağını, aksi halde Encümen Kararına
istinaden verilecek para cezasına razı olacağını,
e) İlimize sevk edecekleri her parti kömür için tüketiciye verilmek üzere fatura, fiş ve
irsaliye dışında Hava Kirliliği Kontrol Merkezince düzenlenmiş analiz raporu veya
uygunluk belgesini nakil aracında bulunduracağını,
f) Bu kararda 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 edeceğini
g) 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 edecekleri hususları yer alacaktır.
D.İzinli Kuruluşlar: Tüketici konumunda olan 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 kuruluş belgesi alarak ya da ilimiz mücavir
alan sınırları dahilindeki Kömür Temin Satış ve Satış İzin Belgesi olan satış bayilerinden
temin ederek kullanacaklardır. İzinli kuruluş belgesi almak isteyen bu konumdaki gerçek ve
tüzel kişiler mücavir alan sınırları dahilinde aşağıdaki evrakları tamamlayarak Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanlığından bayilik sözleşmesi (noter onaylı) kapsamında temin edip

kullanacaklardır. Temin etmiş olduğu kömürü kendi ihtiyacı için kullanacak olup, satışı veya
devrini yapmayacaktır.
İzinli kuruluş talebinde bulunan kişi, kurum veya kuruluşun ;
a) Faaliyetine uygun “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının” olması,
b) Esnaf sicil kaydının yada ATSO kaydının bulunması,
c) Vergi kaydının bulunması,.
d) İmza Sirküleri
e) Meslek kuruluşundan alınacak Faaliyet Belgesi gerekmektedir. (Kömür ticareti
yaptığına dair faaliyet belgesi)
f) 3 adet Fotoğraf
g) Bayilik Sözleşmesi ve sözleşmeye uyacağını gösterir taahhütname (noter onaylı)
(mücavir alan sınırları içerisinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından temin
edilecektir).
İzin belgesini yenilemek isteyen izinli kuruluş kapsamında ki gerçek ve tüzel kişiler izin
müracaatlarını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından aksi belirtilmediği takdirde
müracaat dosyalarında bulunan değişiklikleri bildirerek (imza sirküleri vb), eksiklikleri
bayilik sözleşmesi vb.(noter onaylı) tamamlayarak yapacaklardır. Ayrıca müracaat esnasında
istenen ek bilgi ve belgeleri vereceklerdir. Mücavir alan sınırları dışında bulunan ve izinli
kuruluş kapsamında ki gerçek ve tüzel kişilerin izin işlemleri bulunduğu bölgedeki yetkili
olan Valilik Makamı ve/veya ilgili Kaymakamlık tarafından bu kararda belirtilen esas ve
usuller doğrultusunda yürütülüp, sonuçlandırılacaktır.
E. TÜKETİCİLER
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) Denetimler esnasında görevli personelin numune almasını kolaylaştırıcı her türlü imkanı
sağlayacak, istenen bilgi ve belgeleri ibraz edecektir.
4) Yapılacak denetimlerde istenen belgeleri ibraz etmeyen, İl Mahalli Çevre Kurulunca bu
hususta belirlenen kararlara uymayan, ilimiz kriterlerini sağlamayan, münferit olarak izinsiz
ve kontrolsüz kömür temin eden ve kullanan tüketicilere Encümen Kararı, Çevre Kanunu ve
diğer kanunlar çerçevesinde idari para cezası uygulanacak ve yasal işlem sonuçlanıncaya
kadar kömür kullanımının engellenmesi için kömüre el konulacak ve/veya yediemine
alınacaktır.
F. DENETLEMEYE ve YAPTIRIMLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER:
1. Mücavir alan sınırları dahilinde satışa sunulacak kömürler her aşamada (temin ve dağıtım
aşamasında, depoda, kamyonda, satış yerinde, tüketim yerlerinde) Antalya Büyükşehir
Belediye Başkanlığının yetki ve sorumluluğunda bu kararda belirtilen esas ve usuller
doğrultusunda yürütülür. Denetimler, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı
organizasyonunda ilgili kurumlarla yürütülebileceği gibi ilgili kurumlar yetki alanları
içerisinde münferit olarak da denetim yapacaklardır. Denetimler esnasında olumsuzlukların
tespit edilmesi halinde bu kararda belirtilen idari yaptırımlar ve cezai hükümler
uygulanacaktır.
2. Antalya kent girişlerinde Valilik veya Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile çevre
belde belediye Başkanlıkları elemanlarınca münferit ve/veya koordineli denetimler

yapılacaktır. Kent girişlerinde 24 saat (yirmi dört saat) görev yapan polis, jandarma ve vergi
denetim ekipleri de yoğun kış sezonunda münferit aktif olarak denetim yapacaklardır. Aksi bir
durum ile karşılaşılır ise yakıta ait fatura, sevk irsaliyesi, aracın ruhsat fotokopisi yasal işlem
yapılmak üzere Valilik Makamı ve/veya Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına
gönderilecektir. Antalya merkez girişli kömür kamyonunun sevk fişi, irsaliyeli fatura, tonaj
(kantar) fişine görülmüştür kaşesi vurulacaktır. Yetki belgesi olmayan kömürün kente girişine
izin verilmeyecektir. Gece kontrolden geçen kömürlerin sahipleri ve tonajları görevli
personeller tarafından gündüz mesai saatinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı
Şube Müdürlüğü 249 52 00 ve/veya Hava Kirliliği Kontrol Merkezinin 332 77 70 nolu
telefonlarına bildirilecektir.
3. Belgesiz, eksik belgeli, brandasız kamyonlarla taşınan kömürler söz konusu olduğu
durumlarda gerekli tespitler yapılarak şehir içerisine girişine izin verilmeyecek ilgili yasa
gereği cezai işlem uygulanacaktır.
4. Kent ve belde girişlerinde, kent ve beldelerde seyir halinde yakıt taşıyan (tır, kamyon,
kamyonet, pikap vb.) araçlar Antalya Büyükşehir Belediyesi, belediye zabıtaları, Çevre ve
Orman İl Müdürlüğü, polis, jandarma ve görevlendirilmiş denetim ekiplerince kontrol
edilebilecektir.
5. Belgesiz, eksik belgeli, denetimden geçtiği belli olmayan, satışına müsaade edilmemiş olup
da il dışına çıkarılan fakat mücavir alan sınırları içinde seyreden araçlarda ki kömürlere,
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı veya sınır ve belde belediye başkanlığı ekiplerince
yasal işlem uygulanacak gerekli durumda bu kömürler zabıta eşliğinde Antalya Büyükşehir
Belediye Başkanlığı Hava Kirliliği Kontrol Merkezine götürülerek yasal işlem
sonuçlandırılıncaya kadar el konulacaktır. Yediemine alınan ve/veya geçici olarak yasal işlem
sonucuna kadar el konulan kömürlerden yasal işlemi tamamlanmayan ve/veya tüketimi
sakıncalı bulunan kömürler söz konusu olduğu durumlarda zor alım tutanağı tutularak kömüre
el konulacaktır. El konulan kömürler mücavir alan sınırları dışında Valilik İzni ile belge
karşılığında verilecektir.
6. İzinli kömür bayilerine yönelik gerekli tespit denetim ve kontroller Antalya Büyükşehir
Belediye Başkanlığı ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülecektir.
7. Kömür satış bayilerine ait satış yeri, şube ve deposu Antalya Büyükşehir Belediye
Başkanlığı ve ilgili belediye Başkanlıklarınca münferit olarak denetlenecektir. Kömür satış
yeri ve depolarında belgesiz, eksik belgeli, denetimden geçtiği kanıtlanamayan kömür tespit
edilir ve bu kararda belirtilen esas ve usullere uyulmadığı belirlenen bayilerde kömür satışı
durdurularak yasal işlemler uygulanacaktır.
8. Numune alım ve analiz masrafları, yasal işlem uygulanmış yakıtların (el koyma, yediemin,
bulunduğu yerden tasfiye, nakliye, muhafaza altına alma vb.) işlemleri sırasında tahakkuk
edecek diğer masraflar ilgililerden tahsil edilir. Tahsil edilememesi durumunda ilgililerden
mer-i mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecektir.
9. 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 Alay 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, il kriterlerini sağlamayan
kömürlerin Antalya dışına çıkarılması veya diğer illere transit geçişleri kontrole tabidir.
Kontrol Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, çevre beldelerin Belediye Başkanlıkları, İl
Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Alay Komutanlığınca yapılacaktır

9. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği halinde, Antalya
dışına kömür taşıyan veya Antalya içinden transit geçen araçların izleyeceği güzergahı,
araçların 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.
11. Mücavir alan sınırları dışında kalan yerleşim bölgelerinde denetlemeye ve yaptırıma
ilişkin hükümler doğrultusunda gerekli kontrol ve denetimler yetkili mercice yapılacaktır.

SIVI YAKIT
Madde 6
İlimiz sınırları dahilinde ısınma, sanayi, üretim vb. amaçlı kullanılacak sıvı yakıtların tespit,
temin, dağıtım, satış ve denetim hususlarında aşağıdaki uygulamalar belirlenmiştir.
Satışa Sunulan Sıvı Yakıtların Özellikleri:
Kalori Miktarı (min)
: 10.000 kcal/kg olmak üzere
Kalorifer Yakıtı 4 nolu yerli Fuel-Oil) ve
İthal Fuel – Oil İçin Kükürt Miktarı
(01.01.2007 tarihinden itibaren)
: max %1 (+0,1 tolerans)
Gaz Yağı İçin Kükürt ve Su Miktarı

: TS. 3355’e uygun

Motorin (mazot) için Kükürt ve Su Miktarı : TS. 3082’e uygun (mecburi uygulama
kapsamında Kükürt miktarı max %0.3)
olması belirlenmiştir. Ayrıca TÜPRAŞ ve ALİAĞA ana üretim şirketlerinin spesifikasyon
değerlerini sağlamalıdır. Bu nedenle yukarıda belirtilen özellikleri sağlamayan %3,5 kükürt
içerikli 6 Nolu Fuel-Oil’in baca gazı arıtım tesisine/teknolojisine sahip olmayan sanayi
tesislerinde ve ayıplı mal kapsamında olan sıvı yakıtların temin, satış ve kullanımı yasaktır.
1. Sıvı Yakıtlarla İlgili İzin Sistemi Uygulamaları
İlimizde ısınma, sanayi, üretim vb. amaçlı belirlenen kriterlere uygun sıvı yakıtların
kullanımının yaygınlaştırılması, menşei belli olmayan izinsiz ve kontrolsüz yakıtların temin,
depolama, dağıtım, satış ve kullanımının önlenmesi için bu kararla izin sistemi uygulamaya
konulmuştur. Buna göre;
a) Sıvı yakıt temin, depolama, dağıtım, pazarlama, satış vb. hizmetleri karşılamak
amacıyla piyasa faaliyetinde bulunan ya da ihtiyacı olan sıvı yakıtı temin ederek
kullanmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler yetkili merciden izin almakla
yükümlüdür.
b) Sıvı yakıtlarla ilgili izin işlemleri teminden tüketime kadar her aşamada kontrol ve
denetim hizmetleri mücavir alan içerisinde Antalya Büyükşehir Belediye
Başkanlığı, mücavir alan dışında kalan alanlarda Valilik Makamının yetki ve
sorumluluğunda yürütülür.
c) İl mücavir alanı içerisinde sıvı yakıtlarla ilgili izin sistemi kapsamında izin alma
yükümlülüğü bulunan; Ana Dağıtım Şirketi, Dağıtım ve Pazarlama Şirketi, bu
şirketlerin lisanslı bayisi (istasyonlu ya da istasyonsuz) olarak piyasa faaliyeti
gösteren Sıvı Yakıt Satış Bayileri, izinli kuruluş kapsamında ki gerçek ve tüzel
kişiler izin müracaatlarını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına
yapacaklardır. Geçerlilik süresi dolan, belgelerini yenilemek isteyen, başvurusu
olupta izin işlemleri devam eden gerçek ve tüzel kişiler izin müracaatını Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanlığına bu kararda belirtilen istenen şartları, dosya

bazındaki belgelerdeki değişiklikleri ve eksiklikleri tamamlayarak yapacaklardır.
Ayrıca müracaat esnasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığınca istenen ek
bilgi ve belgeleri vereceklerdir.
d) Sıvı yakıtlarla ilgili izin sistemi kapsamında olan ve izin almakla yükümlü
bulunan gerçek ve tüzel kişiler yetkili merciye bu kararda belirtilen şartları
sağlayarak ve istenen bilgi ve belgeleri tamamlayarak müracaat edeceklerdir.
Yetkili merci izin başvurularını Petrol Piyasası Kanunu ve Petrol Piyasası
Yönetmeliğine ve bu hususta yayımlanacak yasal mevzuatlar ve düzenlemeleri de
göz önüne alarak dosya bazında ve yerinde değerlendirip sonuçlandıracaktır.
Piyasa faaliyetine göre izin belgesi verilmesi uygun bulunan bu kararda belirlenen
esas ve usullere yetkili mercice düzenlenen taahhütname ve/veya sözleşme
kapsamında uyacağını taahhüt (noter onaylı) edenler adına piyasa faaliyetine
uygun izin belgesini düzenleyecektir.
e) Sıvı yakıtlarla ilgili izin sitemi uygulamaları ısınma, sanayi, üretim amaçlı olup,
taşıtlarda kullanılan yakıtlar bu kapsam dışındadır. Taşıtlarda kullanılan
yakıtlar için “izin belgesi” düzenlenmez.
2.
Temin, Dağıtım, Pazarlama ve Satış: İlimiz sınırları dahilinde belirlenen kriterlere
haiz, TÜPRAŞ ve ALİAĞA vb. ana üretim şirketlerinin spesifikasyon değerlerini ve Ürün
Kalite Sertifikasını sağlayan sıvı yakıtların temin, depolama, dağıtım, pazarlama, satış ve
tüketimi esas olduğundan; izin sistemi kapsamında ana üretim şirketlerinden yakıt temin,
dağıtım, pazarlama ve satışı yetkili merciden izin almış lisansına uygun piyasa faaliyetinde
bulunan gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır. Buna göre ilimiz mücavir alanı içerisinde
ısınma, sanayi, üretim vb. amaçlı kullanılacak sıvı yakıtların temin, dağıtım ve pazarlaması
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığınca izin verilen adına “Sıvı Yakıt Temin ve Satış
İzin Belgesi” düzenlenen tescilli markası adı altında lisansına uygun piyasa faaliyetinde
bulunan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanır. İzin belgesi düzenlenen şirketlerden temin
edilen sıvı yakıtların dağıtım ve satışı bu şirketlerin lisanlı (istasyonlu veya istasyonsuz)
bayisi olarak faaliyetinde bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediyesinden sıvı yakıt satış izin
belgesini almış sıvı yakıt bayilerince bu kararda belirtilen esas ve usuller doğrultusunda
yapılır. İzinli kuruluş kapsamında olan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından izin
belgesini almış tüketici konumundaki gerçek ve tüzel kişilerde kendi kullanımları için ihtiyacı
olan yakıtı izin belgesi verilmiş şirketlerden bu kararda belirtilen esas ve usuller
doğrultusunda temin ederek kullanır.
3.
Tüketim: Isınma, sanayi, üretim vb. amaçlı sıvı yakıt kullanan özel yada resmi gerçek
ve tüzel kişiler bu kararda belirtilen esas ve usullere uymak ve ihtiyacı olan sıvı yakıtı satış
izin belgesi olan sıvı yakıt bayilerinden alarak kullanmakla yükümlüdür. Tüketiciler,
bayilerden aldıkları yakıta ait fatura ve/veya sevk fişi, tonaj fişi, Analiz Raporunu almak,
bulundurmak ve denetimlerde istenildiğinde ibraz etmekle yükümlüdürler.
4.
Denetim ve Kontrol: Sıvı yakıtlarla ilgili izin sistemi uygulamaları kapsamında
belirlenen esas ve usuller doğrultusunda teminden tüketime kadar her aşamada gerekli kontrol
ve denetimler mücavir alanı içerisinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığının yetki ve
sorumluluğunda yürütülür. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bu denetimleri münferit
olarak yaptığı gibi bu kararda görevlendirilmiş kurumlarla koordinasyon sağlayarak il
bütünlüğü içerisinde yürütür. Görevli kurumların ekiplerince de çalışmalar münferit olarak
yapılır. Ayrıca uygulamalarda etkinliğin ve devamlılığın sağlanması esas olduğundan Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanlığı organizasyonunda görevli kurumların yetkili ve deneyimli
personellerinden oluşan sıvı yakıt komisyonu tarafından gerekli kontrol ve denetimler yıl
boyunca periyodik olarak sürdürülür.
5.
GENEL KURALLAR

1. İl sınırları dahilinde belirlenen kriterlere haiz ve Ana Üretim Şirketlerinin
spesifikasyon değerlerini sağlayan sıvı yakıtların (4 nolu Fuel-Oil (Kal-Yak), Motorin,
Gazyağı vb.) ısınma, sanayi, üretim vb. amaçlı kullanımına izin verilir. Belirlenen
özelliklere haiz sıvı yakıtların temin, depolama, dağıtım ve satışı izne tabidir. Bu nedenle
menşei belli olmayan ilimiz için belirlenen özellikleri sağlamayan, yasak kapsamında olan
(%3,5 kükürt içerikli 6 nolu Fuel-Oil, tüketici yasasına göre ayıplı mal vb.), ilimiz
kriterlerini sağlamış olsa da izinsiz ve kontrolsüz konumda olan kaçak kapsamındaki sıvı
yakıtların temin, depolama, dağıtım, satış ve kullanımı yasaktır.
2. İl sınırları dahilinde hizmet bütünlüğü içerisinde bu kararda belirtilen esas ve usuller
doğrultusunda sıvı yakıt ihtiyacının karşılanması, uygulamalara yönelik iş ve işlemlerin ve
gerekli tespit ve denetim hizmetlerinin yürütülmesi için izin sistemi uygulanır. Bu kararda
izin sistemi kapsamında olan Ana Dağıtım ve/veya Dağıtım ve Pazarlama Şirketi olarak
tanımlanan Ana Üretim Şirketlerinden sıvı yakıt temin ederek dolum ve depolamasını
yapan ve/veya yapmadan dağıtım ve pazarlama hizmeti veren tescilli markası adı altında
lisansına uygun piyasa faaliyetinde bulunan şirketler ve bu şirketlerin yetkisi ve bilgisi
dahilinde lisanslı bayisi olarak sıvı yakıt dağıtım ve satışı ile ilgili piyasa faaliyetinde
bulunan ve bu kararda sıvı yakıt bayisi olarak tanımlanan gerçek ve tüzel kişiler ve ihtiyacı
olan yakıtı temin ederek kullanmak isteyen bu kararda izinli kuruluş kapsamında olan
gerçek ve tüzel kişiler yetkili merciden izin almak ve belirlenen esas ve usullere uymakla
yükümlüdür.
3. İl içerisinde Ana Üretim Şirketlerinden sıvı yakıt temin ederek dolum ve depolamasını
yapan Ana Dolum ve Depolama Şirketi olarak faaliyet gösteren şirketler;
a) Temin ederek dolum ve depolamasını yaptığı sıvı yakıtlarla ilgili istenen bilgi ve
belgeleri,
b) Dolum ve Depolama hizmetlerinin yanı sıra dağıtım ve pazarlama şirketi olarak
faaliyet gösteriyorsa ve/veya kendi bünyesinde yetkisi ve bilgisi dahilinde temsilcisi
olduğu şirket adına depolama, dağıtım ve pazarlama şirketi olarak faaliyet gösteren
başka şirketler varsa bunlar hakkında istenen bilgi ve belgeleri Antalya Büyükşehir
Belediye Başkanlığına vermek ve belirlenen esas ve usullere uymakla yükümlüdür.
4. Tüketici konumunda olan özel ya da resmi kişi, kurum, kuruluş vb. ihtiyacı olan sıvı
yakıtları yetkili merciden sıvı yakıt temin ve satış izin belgesini almış Ana Dağıtım ve/veya
Dağıtım ve Pazarlama Şirketlerinden ya da satış izin belgesini almış sıvı yakıt satış
bayilerinden temin ederek kullanmak ve bu hususta belirlenen esas ve usullere uymakla
yükümlüdür.
5.
Mücavir alan içerisinde sıvı yakıtlarla ilgili izin işlemlerinin yürütülmesinde ve gerekli
tespit, kontrol ve denetim hizmetlerinin yürütülmesinde yetki ve sorumluluk Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanlığının, mücavir alan dışında ise Valilik Makamındadır.
6.
İlimizde belirlenen kriterlere haiz sıvı yakıtların temin, dağıtım ve satışı esas
olduğundan bu hususta alınan kararlar gereği her aşamada gerekli tespit, kontrol ve
denetimler yapılır. Buna göre yapılacak tespit, kontrol ve denetimler;
1.
Mücavir alan içerisinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığınca, mücavir
alan dışarısında ise Valilik Makamınca yürütülür.
2.
Sıvı yakıtların denetim ve kontrolünde İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Sanayi
ve Ticaret İl Müdürlüğü, İl Vergi Dairesi Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü
(Kaçakçılık ve Organize suçlar Şube Müdürlüğü, Trafik ve Bölge Trafik
Müdürlüğü), İl ya da İlçe Jandarma Komutanlığı görevli kurumlardır. Görevli
kurumların ekip ya da ekiplerince de bu kararda belirtilen esas ve usuller
doğrultusunda münferit olarak gerekli tespit, kontrol ve denetimler yapılır.
3.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı mücavir alan içerisinde sıvı yakıtlarla
ilgili gerekli tespit, kontrol ve denetim hizmetlerini münferit olarak yaptığı gibi

hizmet bütünlüğünün sağlanması açısından görevli kurumlarla da koordinasyon
sağlayarak yürütür. Ayrıca uygulamalarda etkinliğin ve devamlılığın sağlanması esas
olduğundan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı organizasyonunda görevli
kurumların yetkili ve deneyimli personellerinden oluşan sıvı yakıt komisyonunca
sıvı yakıtlarla ilgili kontrol ve denetimler yıl boyunca periyodik olarak yapılır ve
yürütülür.
4.
Mücavir alan dışında Valilik Makamının yetki ve sorumluluğunda yürütülen
sıvı yakıtlarla ilgili denetim ve kontrol çalışmaları kapsamında uygulamalarda
etkinliğin sağlanması açısından Valilik Makamının izni ve bilgisi dahilinde sıvı yakıt
komisyonunca gerekli tespit, kontrol ve denetimler yapılır.
5.
İzinsiz ve kontrolsüz yakıt temin, dağıtım ve satışı yasak olduğundan şehir
girişlerinde münferit ya da koordineli yapılacak denetimlerde izin belgesi olmadan
temin edilen yakıtların il mücavir alan içerisine girişine izin verilmez. Sevk fişine
bakılarak mücavir alan dışında gideceği yere göre yakıta ait belgeler onaylanarak
kontrollü geçişi sağlanır.
7. Denetim ve kontrol çalışmaları esnasında sıvı yakıt temin, depolama, dağıtım, satış ve
kullanımı ile ilgili bu kararda belirtilen hususların ihlal edilmesi, izin sistemi kapsamında
belirlenen esas ve usullere uyulmadığının tespit edilmesi durumunda yasal işlemlere esas
olan bu kararda belirtilen idari ve yaptırımlar ve cezai hükümler uygulanır.
6.

2.

MUHATAPLARA UYGULANACAK KURALLAR
a)
Sıvı Yakıt Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları: Sıvı yakıtlarla ilgili
uygulamalara yönelik alınan kararlar gereği yapılacak tespit, kontrol ve denetimlerin
hizmet bütünlüğü içerisinde yürütülmesi ve devamlılığın sağlanması için Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanlığı organizasyonunda İl Çevre ve Orman Müdürlüğü,
Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, İl Vergi Dairesi Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü;
Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğünün yetkili ve deneyimli
personellerinden oluşturulan komisyondur. Komisyonca yapılacak denetim ve
kontroller esnasında gerekli durumlarda tespit ve kontrollerin yapılması ve güvenlik
desteğinin sağlanması açısından İl Emniyet Müdürlüğü (Asayiş, Trafik Şube, Bölge
Trafik vb.), İl ya da İlçe Jandarma Komutanlığının görevlileri de komisyonda yer
alır.
Sıvı yakıt komisyonu ilimizde ısınma, sanayi, üretim vb. sektörlerde izin verilen sıvı
yakıtların temin, dağıtım ve kullanımının sağlanması açısından gerekli kontrol ve
denetimleri bu kararda belirtilen denetleme ve yaptırıma ilişkin hükümler
doğrultusunda yürütür ve sonuçlandırır.
b) Teminden tüketime kadar her aşamada kontrol ve denetim hizmetlerine yıl
boyunca devam eder. Temin aşamasında Ana Dolum ve Depolama Şirketlerinde
rutin olarak 15 (on beş) günde bir depolama, dağıtım, satış ve tüketim noktalarında
rutin olarak haftada iki gün olmak üzere gerekli kontrol ve denetimleri yapar.
Görülen lüzum üzerine gerekli durumlarda hafta sonu, resmi tatil günleri, mesai gün
ve saatleri dışında yapılacak denetim ve kontrol çalışmalarında yer alır. (Bu durumda
görevli personelin görev yerine ulaşımı için araç ihtiyacı ve mesai, yemek vb.
giderleri ilgili kurumu tarafından karşılanır.)
c)
Valilik Makamının izni ve bilgisi dahilinde mücavir alan dışında görülen
lüzum üzerine görev verilen yerlerde gerekli tespit, kontrol ve denetim hizmetlerini
yürütür. (Bu durumda komisyonun ulaşımı için araç ihtiyacı Valilik Makamınca
karşılanır.)
İzin Sistemi Kapsamında Olan Muhatapların Uyması Gereken Kurallar

İlimiz mücavir alanı içerisinde belirlenen kriterlere uygun ısınma, sanayi, üretim vb.
sektörlerde kullanılacak sıvı yakıtların temin, dağıtım, pazarlama ve satışı izne tabidir. İzin
almakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler bu kararda belirtilen izin sistemiyle ilgili esas ve
usullere uymakla yükümlüdür.
1. İlimiz mücavir alanı içerisinde sıvı yakıt temin ederek dolum ve depolamasını yapan
Ana Dolum ve Depolama Şirketleri;
a) Temin ve depolamasını yaptığı ürün bazında her cins sıvı yakıt için temin edildiği
ana üretim şirketinin spesifikasyon değerlerini gösteren ÜRETİM
SERTİFİKASI’nı (2007 yılı için).
b) Dolum ve depolama kapasitesi, 2006 yılı için temin edilen dolum ve depolaması
yapılan yakıt miktarı, yakıtın temin ediliş şekli, dolum ve depolaması vb. proses
icabı yapılan iş ve işlemleri ve çevrenin korunması yönünden almış olduğu
tedbirleri içeren bilgileri.
c) Kendi bünyesinde faaliyet gösteren temsilcisi olduğu şirket adına temin, depolama
hizmeti ve/veya dağıtım ve pazarlama hizmeti veren şirket ya da şirketler varsa
bunların ad ve unvanları ile bu şirketlere ait bilgileri (ticari sözleşme, şartname,
protokol vb.) Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına vermek ayrıca temin,
dolum ve depolama hizmetlerinin yanı sıra dağıtım ve pazarlama hizmeti
veriyorsa Antalya Büyükşehir Belediyesinden Temin ve Satış İzin Belgesini
almakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğü içerisinde mücavir alan dahilindeki lisanslı
bayilerini (istasyonlu – istasyonsuz) gösteren bayi listelerini vereceklerdir.
2. İzin sistemi kapsamında olan temin, dolum ve depolama hizmetlerinin yanı sıra
sıvı yakıt dağıtım ve pazarlamasını yapan Ana Dağıtım Şirketleri ve dolum ve
depolama hizmeti vermeden doğrudan temin ederek dağıtım ve satışını gerçekleştiren
Dağıtım Ve Pazarlama Şirketleri Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından
“Temin ve Satış İzin Belgesi” ni almakla yükümlüdür. Temin ve satış izin belgesi
için; ürün bazında 2005-2006 yılı içinde il mücavir alan sınırları dahilinde temin edip
dağıtım, pazarlama ve satışını yaptığı her cins sıvı yakıt için temin ve satış miktarlarını
ve lisanslı bayi listelerini gösteren bilgi ve belgeleri dilekçe ekine koyarak Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Ayrıca bu kararda temin,
dağıtım ve satışla ilgili belirlenen esas ve usullere taahhütname (EK 3) kapsamında
uyacağını taahhüt (noter onaylı) edecektir. Bunun yanı sıra izin müracaatında bulunan
gerçek ve tüzel kişiler izin işlemlerine esas olacak aşağıda belirtilen belgeleri;
Ticaret ve Sanayi Odası Kaydı
Vergi Levhası
Noter onaylı imza sirküleri
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan faaliyet türüne uygun lisans
belgesi
Taahhütname (Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından temin
edilecektir.) izin işlemleri esnasında vereceklerdir.
3. İzin sistemi kapsamında olan Temin Ve Satış İzin Belgesi almış Ana Dağıtım
ve/veya Dağıtım ve Pazarlama Şirketlerinin lisanlı bayisi olarak (istasyonlu –
istasyonsuz) sıvı yakıt dağıtım ve satışı yapan sıvı yakıt satış bayileri Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanlığından “Dağıtım ve Satış İzin Belgesi” ni almakla
yükümlüdür. İzin belgesi için izin işlemlerine esas olacak aşağıdaki bilgi ve belgeleri
vererek istenen şartları sağlayacaktır. Buna göre dağıtım ve satışını gerçekleştireceği
sıvı yakıtın cinsini belirterek bir dilekçe ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına

müracaat edeceklerdir. Bunun yanı sıra izin müracaatında bulunan gerçek ve tüzel
kişiler izin işlemlerine esas olacak aşağıda belirtilen belgeleri başvuruları esnasında
vererek bu kararda temin, dağıtım ve satışla ilgili belirlenen esas ve usullere bayilik
sözleşmesi kapsamında uyacağını taahhüt (noter onaylı) edeceklerdir.
1. İlimiz mücavir alan sınırları içerisinde akaryakıt istasyonu olarak faaliyet
gösteren sıvı yakıt temin, depolama, dağıtım ve satışını yapan istasyonlu bayiler;
1-a) Kendi adına ilgili Belediyesinden alınmış” İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı”nın örneğini,
1-b) Dağıtım ve satışını yapacağı sıvı yakıtı temin edeceği ana dağıtım şirketi ve/veya
şirketlerinin bayisi olduğunu gösteren 2006vizeli “Bayilik Sözleşmesi” örneğini,
1-c) Yetki Belgesi ve Taşıt Kartı örneğini, ( Ulaştırma Bakanlığından alı nan)
1-d) Dağıtım ve satışında varsa kendi adına kayıtlı ve/veya kiralık olarak kullandığı araçların
ruhsat fotokopileri ile kiralanan araçlara ait kiralama tahhütü veya kira sözleşmesi örneğini,
1-e) Büro ve/veya şube olarak faaliyet gösterdiği iş yerleri varsa bunların adres ve “İşyeri
Açma ve Çalışma Ruhsatı” fotokopilerini,
1-f) Temin, dağıtım ve satışını yaptığı sıvı yakıtın muhafazası, emniyeti ve çevreye olan
etkileri için almış olduğu tedbirler ve de depolandığı tank v.b. ünitelerin konum, alan,
kapasiteleri ile yıllık temin ve satışı miktarlarını içeren açıklayıcı bilgi ve belgeleri,
1-g) Akaryakıt Depolama kapasitesi 1.000 ton veya üzerinde yada 20.000 tonun altında olan
işyerleri emisyon izin belgesini,
2. İlimiz mücavir alan içerisinde büro olarak faaliyet gösteren istasyonsuz bayiler ;
2/1) Münferit olarak sıvı yakıt dağıtım ve satışını yapan lisanslı bayiler;
2/1-a) Kendi adına ilgili Belediyesinden alınmış “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” örneğini,
2/1-b)Dağıtım ve satışını yapacağı sıvı yakıtı temin edeceği ana dağıtım şirketi ve/veya
şirketlerinin bayisi olduğunu gösteren 2006 vizeli “Bayilik Sözleşmesi” örneğini,
2/1-c) Yetki Belgesi ve Taşıt Kartı örneğini,( Ulaştırma Bakanlığından alınan)
2/1-d) Eğer dağıtım ve satışını yaptığı yakıtı depoluyor ve /veya depolayacaksa 1.a / 1c / 1 f
/1 g‘de istenen bilgi ve belgeleri,
2/1-e) İstasyonsuz bayiler Sıvı Yakıt Satış İzin Belgesi taleplerinde en az bir adet taşıma
aracının mülkiyetine sahip olunduğuna dair belgenin ibrazı ve kiralık olarak kullandığı
araçların ruhsat fotokopileri ile kiralanan araçlara ait kiralama taahhütü veya kira sözleşmesi
örneğini,
2/1-f) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından düzenlenmiş istasyonsuz lisans belgesi,
2/2) Sıvı yakıt depolama ve satış yerine sahip akaryakıt istasyonu olarak faaliyet
gösteren şirket ya da işletme adına temin, dağıtım ve satış yapan iş yerleri
2/2-a) Kendi adına ilgili Belediyesinden alınmış “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı”nın örneği,
2/2-b) Sıvı yakıt satış ve depolama şirketi ile yapmış olduğu “Ticari Sözleşme” örneğini,
2/2-c) Sıvı yakıt satış ve depolama şirketinin ana dağıtım şirketi ve/veya şirketlerinin bayisi
olduğunu gösteren 2006 vizeli “Bayilik Sözleşmesi” örneğini,
2/2-d) Sıvı yakıt satış ve depolama şirketi adına temin, dağıtım ve satışını yapacağı sıvı
yakıtın dağıtım ve satışında kullandığı ve/veya kullanacağı kendi adına yada şirket adına
kayıtlı ve/veya kiralık olarak kullanılan araçların ruhsat fotokopileri ile kiralanan araçlara ait
kiralama taahhütü veya kira sözleşmesi,
2/2-e) Akaryakıt Depolama kapasitesi 1.000 ton veya üzerinde yada 20.000 tonun altında olan
işyerleri emisyon izin belgesini,
3. İstasyonlu ve istasyonsuz faaliyet gösteren sıvı yakıt temin, depolama, dağıtım ve
satışını yapan tüm iş yerleri;
3-a) Ticaret ve sanayi odası “Faaliyet Belgesi”ni, (Sıvı yakıt ticareti yapabileceğine dair
hususun belgeye işlenmesi)
3-b) Vergi levhası ve vergi numarasını,

3-c) Sıvı yakıt temin, dağıtım ve satışından sorumlu yetkili kişi yada kuruluşun noter tasdikli
imza sirkülerini,
3-d) Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na hazırlanan sıvı yakıt temin, depolama,
dağıtım ve satışı ile ilgili uyulması ve uygulanmasını içeren şartnamenin noter onayını
3-e) 3 adet Fotoğraf
İzin işlemleri esnasında vereceklerdir.
4. İzin sistemi kapsamında olan günlük 3 ton ve üzerinde yakıt tüketimi olduğunu
belgeleyen ihtiyacı olan yakıtı kendi temin ederek kullanmak isteyen özel ya da resmi
gerçek ve tüzel kişiler Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından izinli kuruluş
belgesi almakla yükümlüdür. İzin belgesi almak için temin ederek kullanacağı sıvı
yakıtın cins ve miktarını belirten bir dilekçe ile Antalya Büyükşehir Belediye
Başkanlığına müracaatta bulunarak izin işlemlerine esas olacak aşağıdaki bilgi ve
belgeleri tamamlayacaktır. Ayrıca bu kararda temin, dağıtım ve kullanımla ilgili
belirlenen esas ve usullere sözleşme kapsamında uyacağını taahhüt (noter onaylı)
edecektir (sanayi tesisleri hariç). Buna göre izin işlemleri esnasında;
4.a. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını
4.b. Esnaf sicil kaydının ya da ATSO kaydı
4.c. Vergi Levhası
4.d. İmza Sirküleri
4.e. Meslek kuruluşundan alınacak Faaliyet Belgesi
4.f. 3 adet Fotoğraf
4.g. Yakma Sistemi ve yakıt tankı hakkında teknik bilgi ve belgeler (Anma ısıl Gücü,
Kapasitesi vb.)
4.h. Yakıt teminin sağlandığı araç hakkında bilgi, belge, sözleşme vb. evraklar
4.ı. Taahhütname (Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından temin edilecektir.)
İstenen bilgi ve belgeleri vereceklerdir.
5. Sıvı yakıtlarla ilgili dağıtım, nakil, ikmal vb. hizmetleri vererek piyasa faaliyetinde
bulunan gerçek ve tüzel kişilerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından izin
almak ve bu kararda belirtilen temin ve dağıtımla ilgili esas ve usullere uymakla
yükümlüdür. Taşıma hizmeti vererek piyasa faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler
ad ve unvanlarını belirten bir dilekçe ile Antalya Büyükşehir Başkanlığına müracaatta
bulunarak izin işlemlerine esas olacak aşağıda bilgi ve belgeleri tamamlayacaktır. Ayrıca
temin ve dağıtımla ilgili belirlenen kurallara sözleşme kapsamında uyacağını taahhüt
(noter onaylı) edecektir. Buna göre;
5.a. Sıvı yakıtın temin ve dağıtımında kullandığı kendi adına kayıtlı ve/veya kiralık olarak
kullandığı araç ya da araçların sayı, plaka, ruhsat fotokopileri ile kiralanan araçlara ait kira
sözleşmesi örneğini,
5.b. Sıvı yakıtın naklinde ve dağıtımında kullandığı araç ya da araçların Ulaştırma
Bakanlığından alınan Yetki Belgesi ve Taşıt Kartı örneği,
5.c. Sıvı yakıtın naklinde ve dağıtımında kullandığı araç ya da araçların Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumundan verilen taşıma lisans belgesi örneği,
5.d. Taşıma iş ve işlemlerini yürüttüğü gerçek ve tüzel kişilerle yaptığı sözleşme örneğini,
5.e. Meslek kuruluşundan alınacak Faaliyet Belgesi, (Akaryakıt Taşımacılığı yapabileceğine
dair)
5.f. 3 adet Fotoğraf,
5.g. Dağıtımla ilgili sözleşme (Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından temin
edilecektir.)
İstenen bilgi ve belgeleri vereceklerdir.

NOT: Söz konusu istenen bilgi ve belgelerin tümünün aslı ve fotokopisi Antalya Büyükşehir
Belediye Başkanlığına getirilecek fotokopiler “Aslının Aynı” olarak onaylandıktan sonra
asılları geri verilecektir.
6.
Tüketiciler ilimiz mücavir alanı içerisinde belirlenen kriterlere uygun sıvı
yakıtı kullanmak zorundadır. Buna göre:
1. İhtiyaç duydukları sıvı yakıtı izin belgesi olan dağıtım ve pazarlama şirketlerinden ya
da sıvı yakıt satış bayilerinden almakla yükümlüdür.
2. Yakıt alımı esnasında izin belgesini görerek ihtiyacı olan yakıtın bağlantısını sağlamak
yakıta ait belgeleri fatura, sevk fişi, tonaj fişi ve analiz raporunu satıcıdan istemek
bulundurmak ve istenildiğinde ibraz etmekle yükümlüdürler. Denetimler esnasında görevli
personelin tank ve depolarından numune alması ve çalışmalarını kolaylaştırıcı her türlü
imkanı sağlayacak ve yakıtla ilgili istenen bilgi ve belgeleri vereceklerdir.
3. Yapılan denetimlerde istenen belgeleri ibraz etmeyen, bu hususta belirlenen kararlara
uymayan ilimiz kriterlerini sağlamayan izinsiz ve kontrolsüz yakıt temin ederek kullanan
tüketicilere Encümen Kararı, Çevre Kanunu ve diğer kanunlar çerçevesinde ida ri para cezası
uygulanacak ve yasal işlem sonuçlanıncaya kadar kullanımının engellenmesi için sıvı
yakıtın bulunduğu tank ve depolar mühürlenerek el konulacak ve/veya yediemine
alınacaktır.
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 sıvı yakıtı (Kal-Yak, Motorin, Gazyağı vb.) ilimiz
kriterlerine uygunluğunu gösteren analiz raporunu aldıktan sonra yakıtların depolarına
ikmalini sağlayacaktır. Resmi kurumlar aylık yakıt tüketimlerini muntazam olarak Valilik
Makamı İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ve 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 karşılanacaktır.
7.
İzin İşlemleri İle İlgili Uygulamalar:
Sıvı yakıtlarla ilgili izin sistemi kapsamında yükümlü olan sıvı yakıt satış bayisi
(istasyonlu – istasyonsuz) olarak piyasa faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin
izin işlemleri bu kararda belirtilen esas ve usuller doğrultusunda
 İlimiz mücavir alan içerisinde ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
BAŞKANLIĞINI,
 Mücavir alan dışında kalan (Belediye sınırları, organize sanayi bölgeleri ve
Endüstri Bölgeleri vb. dışındaki alanlarda) VALİLİK MAKAMI,

 Mücavir alan sınırları dışında ilçelerde ve ilçeler dışında kalan (belde ve köy
gibi) yerleşim alanlarında KAYMAKAMLIKLARI,
tarafından yürütülür ve sonuçlandırılır.
8.
Denetleme ve Yaptırımlara İlişkin Hükümler
Sıvı yakıtlarla ilgili teminden tüketime kadar her aşamada uygulamalara yönelik gerekli
tespit, kontrol ve denetim hizmetlerinin icrası;
a)
Mücavir alan içerisinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığının yetki ve
sorumluluğunda yürütülür. Sıvı yakıtlarla ilgili uygulamalarda hizmet bütünlüğü
içerisinde yürütülmesi açısından Antalya Büyükşehir Belediyesi görevli kurumlarla
koordinasyon sağlayarak oluşturduğu denetim ekip ya da ekiplerince de gerekli
kontrol ve denetimleri yapar. Ayrıca uygulamalarda devamlılığın sağlanması esas
olduğundan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı organizasyonunda oluşturulan
sıvı yakıt komisyonu tarafından ve görevli kurumları ekip ya da ekiplerince temin,
depolama, dağıtım, satış ve tüketim noktalarına uygulamalara yönelik gerekli kontrol
ve denetimler yapılır.
b) Mücavir alan dışında sıvı yakıtlarla ilgili kontrol ve denetimler Valilik
Makamının yetki ve sorumluluğunda yürütülecek olup ilçelerde Kaymakamlıklar
tarafından oluşturulan denetim ekip ya da ekiplerince yapılacaktır. Sıvı yakıt
komisyonunca gerekli durumlarda Valilik Makamının izni ve bilgisi dahilinde
mücavir alan dışında görev verilen yerlerde gerekli kontrol ve denetimler
yapılacaktır.
c)
Denetim ve kontrollerde olumsuzlukların tespit edilmesi durumunda yasal
mevzuatlar bazında bu kararda belirtilen idari yaptırımlar ve cezai hükümler
uygulanacaktır.
2. Mücavir alan içerisinde belirlenen kriterlere uygun sıvı yakıtların izin sistemi
kapsamında temin, depolama, dağıtım, satış ve tüketiminin sağlanması esas olduğundan;
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü denetim ekip ya da
ekiplerince (münferit ya da koordineli olarak) ve Sıvı Yakıt Komisyonu olarak uygulamalara
yönelik gerekli tespit, kontrol ve denetimler yapılır. Buna göre;
a)
Temin Aşamasında izin sistemi kapsamında izin belgesi alma yükümlülüğü
olan Ana Dağıtım, Dağıtım ve Pazarlama Şirketleri, Sıvı Yakıt Satış Bayileri, izinli
kuruluşlar tarafından satış ya da tüketim amacıyla temin edilen her parti sıvı yakıt
araçtan indirilmeden (dağıtım, satış ve tüketimi yapılmadan) Antalya Büyükşehir
Belediye Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü Hava Kirliliği Kontrol
Merkezinde kontrolden geçer.
Hava Kirliliği Kontrol Merkezi görevlilerince;
 Yakıta ait belgeler, (fatura/irsaliyeli fatura yada sevk fişi, tonaj fişi vb.) yakıt
temininde bulunan gerçek ve tüzel kişiye ait izin belgesi yakıtın taşındığı araca ait
belgeler (yetki belgesi, taşıma lisansı vb) kontrol edilerek onaylanır.
 İlimiz kriterlerine uygunluğunun tespiti için ürün bazında yakıttan numune alınarak
gerekli kontrol ve analizleri yapılır. Yapılan analiz sonucuna göre iş ve işlemler
yürütülür ve numune sahibi adına analiz raporu düzenlenerek verilir.
 Temin edilen sıvı yakıtla ile ilgili yapılan kontrol ve analiz sonucuna göre ;
 ilimiz için belirlenen kriterleri sağlayan sıvı yakıtın analiz Raporu UYGUNDUR
kaşesi ile, sağlamayan sıvı yakıtın Analiz Raporu UYGUN DEĞİLDİR kaşesi ile
onaylanır.
 İzin belgesi olan gerçek ve tüzel kişilerce temin edilen, Analiz Raporu UYGUNDUR
onaylı yakıtın dağıtım, satış ve kullanımına izin verilir. İzin belgesi olmadan piyasa
faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerce temin edilen yakıtın dağıtım, satış ve
1.

kullanımına izin verilmez ve Analiz Raporu ayrıca SATIŞ İZNİ YOKTUR kaşesi ile
onaylanır.
 İlimiz kriterlerine uygun olmayan, menşei belli olmayan, yasak kapsamında olan ( 6
Nolu Fuel-oil, Ayıplı Mal kapsamındaki sıvı yakıtlar v.b. ) sıvı yakıtların temini,
depolanması, dağıtımı, satışı ve kullanımı yasak olduğundan Temin aşamasında tespit
edilmesi durumunda söz konusu yakıtla ilgili bilgi ve sonuçlara göre denetim
ekiplerince gerekli iş ve işlemler yürütülerek sonuçlandırılır.
b) Dağıtım, Satış ve Tüketim Aşamasında; İlimiz kriterlerine uygun olmayan,
menşei belli olmayan, izinsiz ve kontrolsüz konumda olan, yasak kapsamında olan (6
Nolu Fuel-oil, Ayıplı Mal kapsamındaki sıvı yakıtlar v.b. ) sıvı yakıtların temini,
depolanması, dağıtımı, satışı ve kullanımının engellenmesi için Kent girişleri ve Kent
içinde Ana Dolum ve Depolama, Dağıtım ve Pazarlama Şirketleri başta olmak üzere
dağıtım, satış ve tüketim noktalarında yapılacak kontrol ve denetimlerde;
 Satış yada kullanım amacıyla Temin edilerek dolum ve depolaması yapılan yada
bunun yanı sıra dağıtım ve satışı yapılan sıvı yakıta ait belgeler (Üretim sertifikası,
fatura, irsaliyeli fatura yada sevk fişi, tonaj fişi vb.) dolum, depolama, dağıtım ve satışı
yaparak piyasa faaliyetinde bulunan özel yada resmi gerçek ve tüzel kişiye ait izin
belgesi, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, dağıtım ve satışı yapılan yakıtların ürün bazında
satış listeleri, yakıtın taşındığı araca ait belgeler (yetki belgesi, taşıma lisansı vb) kontrol
edilerek yakıta ait belgeler onaylanır. Tüketim noktalarında yakıta ait Analiz Raporu ve
İzinli kuruluşlarda izin belgesi kontrol edilir.
 İlimiz kriterlerine uygunluğunun tespiti için yakıtın bulunduğu tank, depo yada
araçlardan ürün bazında yakıttan numune alınarak gerekli kontrol ve analizleri yapılır.
Yapılan analiz sonucuna göre iş ve işlemler yürütülür. (Alınan numune ya da
numunelerin Analiz bedeli numune sahibi tarafından karşılanır.)
 Dolum, depolama, dağıtım, ikmal, satış vb. iş ve işlemler esnasında; Yakıt tank ve
depolarında su seviye kontrolleri, sayaç ve pompa ayar kontrolleri yapılır.
c)
Denetimler esnasında ilimiz kriterlerine uygunluğunun tespiti için temini,
depolanması, ikmali, satışı ve tüketimi yapılan sıvı yakıtlardan alınan numunelerin
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü Hava
Kirliliği Kontrol Merkezince yapılan analiz sonuçlarını gösteren Analiz Raporunu
(ve/veya Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince de münferit olarak alınan
numunelerin analiz sonuçlarını gösteren Analiz Raporuna) göre yakıtlarla ilgili iş ve
işlemler yürütülür. Alınan numuneler gerek duyulursa TUBİTAK, ODTÜ, TSE vb.
analiz laboratuarlarına gönderilir. Analiz sonucuna göre gerekli işlemler yürütülür.
Buna göre;
 İlimiz için belirlenen kriterleri sağlamayan, yasak kapsamında olan ve/veya analiz
neticesi belirlenen kriterleri sağlamış olsa da izinsiz ve kontrolsüz olarak temin edildiği,
satıldığı ve kullanıldığı tespit edilen ya da gerekli istenen belgeleri ibraz edilemeyen sıvı
yakıtların tespit edilmesi durumunda söz konusu yakıtın temin, dağıtım, satış ve
kullanımının engellenmesi ya da durdurulması için yasal işlemler başlatılarak
sonuçlandırılır. Bu süre içerisinde yakıtın bulunduğu yerler (tank, depo, pompa, araç vb.
mühürlenerek yediemine alınır veya söz konusu yakıta yasal işlem sonuçlanıncaya kadar el
konulur ve bu kararda belirtilen yaptırım ve cezai hükümler Antalya Büyükşehir Belediye
Başkanlığınca uygulanır.
d) İzin sistemi uygulamalarında yer alan ilgili kurumlarca münferit olarak
yapılacak denetim ve kontrol çalışmalarında mücavir alan içerisinde hizmet
bütünlüğünün sağlanması açısından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığınca
hazırlanan denetim tutanakları matbu tutanak haline getirilerek kullanılır. İlgili
kurumlar yapmış oldukları aylık denetimlerin birer örneklerini Valilik Makamına

sunulmak üzere her ayın 10’na kadar Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına
yazı ile bildireceklerdir.
3. Temin aşamasında Ana Dağıtım, Dağıtım ve Pazarlama Şirketleriyle bu şirketlerin
lisanslı bayisi olarak piyasa faaliyetinde bulunan ve bu kararda izin sistemi kapsamında olan
gerçek ve tüzel kişiler ve/veya izinli kuruluşlar tarafından karayolu ile temin edilen sıvı
yakıtlar her zaman araçtan indirilmeden Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube
Müdürlüğü Hava Kirliliği Kontrol Merkezinde gerekli kontrol ve analizi yapıldıktan sonra
dağıtımı yapılacaktır. Ana Dağıtım, Dağıtım ve Pazarlama Şirketleriyle bu şirketlerin
lisanslı bayilerinin birbirine yakıt takası, yakıt ikmali ve yakıt satışı, logosu olmayan
araçlarla (tanker vb.) yakıt satışı veya ikmali yapması, amacı ve miktarı ne olursa olsun
depo ruhsatı olmayan ve izin belgesi bulunmayan ticarethanelerde yakıt depolanması, 6 nolu
Fuel-Oil, ham petrol ile karıştırılmış yakıt, neft yağı, atık yağların ve ayıplı mal kapsamında
olan ürünlerin yakıt olarak kullanılması veya herhangi bir amaçla yakılması yasaktır. Bu
nedenle teminden tüketime sıvı yakıtlarla ilgili yapılacak denetimlerde bu hususlarda göz
önüne alınarak gerekli tespit ve kontroller yapılacaktır.
4.
Antalya kent girişlerinde Valilik veya Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile
çevre belde belediye Başkanlıkları elemanlarınca münferit ve/veya koordineli denetimler
yapılacaktır. Kent girişlerinde 24 saat (yirmi dört saat) görev yapan polis, jandarma ve vergi
denetim ekipleri de yoğun kış sezonunda münferit aktif olarak denetim yapacaklardır. Aksi
bir durum ile karşılaşılır ise yakıta ait fatura, sevk irsaliyesi, aracın ruhsat fotokopisi yasal
işlem yapılmak üzere Valilik Makamı ve/veya Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına
gönderilecektir. Antalya merkez girişli sıvı yakıt taşıyan araçlarda yakıta ve araca ait
belgeler görülerek onaylanacaktır. İzinsiz konumda olan sıvı yakıtların kente girişine izin
verilmeyecektir. Gece kontrolden geçen sıvı yakıtlarla ilgili bilgi ve belgeler görevli
personeller tarafından gündüz mesai saatinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı
Şube Müdürlüğü 249 52 00 ve/veya Hava Kirliliği Kontrol Merkezinin 332 77 70 nolu
telefonlarına bildirilecektir.
5. Belgesiz, eksik belgeli, logosuz araçlarla taşınan sıvı yakıtlar söz konusu olduğu
durumlarda gerekli tespitler yapılarak şehir içerisine girişine izin verilmeyecek ilgili yasa
gereği cezai işlem uygulanacaktır.
6. Kent ve belde girişlerinde, kent ve beldelerde seyir halinde yakıt taşıyan tanker vb.
araçlar Antalya Büyükşehir Belediyesi, belediye zabıtaları, Çevre ve Orman İl Müdürlüğü,
polis, jandarma ve görevlendirilmiş denetim ekiplerince kontrol edilebilecektir.
Belgesiz, eksik belgeli, denetimden geçtiği belli olmayan, satışına müsaade edilmemiş olup
da il dışına çıkarılan fakat mücavir alan sınırları içinde seyreden araçlarda ki sıvı yakıtlara
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı veya sınır ve belde belediye başkanlığı ekiplerince
yasal işlem uygulanacak gerekli durumda bu yakıtlar zabıta eşliğinde Antalya Büyükşehir
Belediye Başkanlığı Hava Kirliliği Kontrol Merkezine götürülerek yasal işlem
sonuçlandırılıncaya kadar el konulacaktır. Yediemine alınan ve/veya geçici olarak yasal
işlem sonucuna kadar el konulan yakıtlarla ilgili yasal işlemi süresi içerisinde
tamamlanmayan ve/veya tüketimi sakıncalı bulunan sıvı yakıtlar söz konusu olduğu
durumlarda mücavir alan sınırları dışında resmi kurum ve kuruluşlara Valilik İzni ile belge
karşılığında verilecektir.
7. Sıvı yakıt satış bayilerine ait satış yerleri ve depoları (akaryakıt istasyonları, satış
büroları vb.) Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı denetim ekip ya da ekiplerinin yanı
sıra ve ilgili belediye Başkanlıklarınca münferit olarak denetlenecektir. Sıvı yakıt satış
yerlerinde ve depolarında yapılacak denetimlerde izin sistemi kapsamında bu kararda
belirtilen esas ve usullere uyulmadığı tespit edilmesi durumunda gerekli yasal işlemler
uygulanacaktır.

8. Denetimler esnasında yasal işleme maruz kalan yakıtlarla ilgili numune alım ve analiz
masrafları ile el koyma ve depolarda muhafaza altına alma, taşıma, çekim vb. işlemler
sırasında tahakkuk edecek diğer masraflar ilgililer tarafından karşılanacak, karşılanmaması
durumunda mer-i mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecektir.
9. 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.Bu hususta 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.
10. İl Mücavir alan sınırları içinde belirlenen kriterlere haiz olmayan sıvı yakıtların
satılması yasak olduğundan bu yasağa uyulup uyulmadığının denetlenmesi, il kriterlerini
sağlamayan sıvı yakıtların Antalya dışına çıkarılması veya diğer illere 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.(Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı,
Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği halinde, Antalya dışına kömür taşıyan veya Antalya içinden
transit geçen araçların izleyeceği güzergahı, araçların kente giriş-çıkış ve kent içinde
seyirleri hakkında kural belirlemeye yetkilidir.)
11. 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.
İDARİ YAPTIRIMLAR ve CEZAİ HÜKÜMLER:
Madde 7
Mücavir alan sınırları dahilinde ısınma, sanayi, üretim vb. amaçlı kullanılacak katı ve sıvı
yakıtların 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 Kanunu, 5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanunun 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 5393 sayılı Belediye Kanunu ve
ilgili mevzuat hükümleri ayrıca uygulanacaktır. Bunun yanı sıra yakıt programı ile
uygulamaya konulan izin sistemi kapsamında belirlenen esas ve usuller doğrultusunda
uygulamalara yönelik yapılacak tespit, denetim ve kontrol çalışmalarında yasal işleme tabi
olan yakıtlarla ilgili aşağıda belirtilen idari yaptırımlar Antalya Büyükşehir Belediye
Başkanlığının yetki ve sorumluluğunda yürütülür.
Buna göre İlimiz için belirlenen kriterleri sağlamayan, yasak kapsamında olan ve/veya analiz
neticesi belirlenen kriterleri sağlamış olsa da izinsiz ve kontrolsüz olarak temin edildiği,
satıldığı ve kullanıldığı tespit edilen ya da gerekli istenen belgeleri ibraz edilemeyen
yakıtların tespit edilmesi durumunda söz konusu yakıtın temin, dağıtım, satış ve kullanımının
engellenmesi ya da durdurulması için yasal işlemler başlatılarak sonuçlandırılır. Bu süre
içerisinde yakıtın bulunduğu yerler (tank, depo, pompa, araç vb.) mühürlenerek yediemine
alınır veya söz konusu yakıta yasal işlem sonuçlanıncaya kadar el konulur ve bu kararda
belirtilen yaptırımlar uygulanır.
 İlimiz için belirlenen kriterleri sağlamayan ve yasak kapsamında olan satış izin belgesi
olmayan katı ve sıvı yakıtların il içinde dağıtım, satış ve kullanımına izin verilmez ve 7
(yedi) gün içinde il dışına çıkışı sağlanır.

 İlimiz için belirlenen kriterleri sağlamasına rağmen menşei belli olmayan, belgesiz ya
da eksik belgeli, izinsiz ya da kontrolsüz konumda olan yakıtlarla ilgili 7 (yedi) gün
içerisinde izin sistemi kapsamında izin işlemleri ile ilgili hususları sağlanan yakıtların
dağıtım, satış ve kullanımına izin verilir.
 Yasal işlemlerini 7 (yedi) gün içerisinde mücbir sebepler haricinde tamamlanmayan
yakıtlara zor alım tutanağı düzenlenerek el konur ve dağıtım, satış ve kullanımı
durdurulur.
 Yasal işleme tabi olan yakıtlarla ilgili el koyma muhafaza altına alma, taşıma, çekim,
numune alma ve analiz giderleri ilgililer tarafından karşılanacak olup, karşılanmaması
durumunda mer-i mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecektir.
 İzin sistemi kapsamında izin almakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişilerle ilgili izin
belgesi olupta cezai işlem uygulanmasını gerektiren bir durumun tespit edilmesi halinde
söz konusu ihlal ettiği yükümlülüğüne göre bu kararda belirtilen cezai işlemler
uygulanır. İzin belgesi olmadan faaliyet gösterdiği tespit edilen özel ya da resmi gerçek
ve tüzel kişilerin yakıtlarla ilgili piyasa faaliyetleri durdurulur.
SANAYİ TESİSLERİ
Madde 8
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 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.
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 speklerine 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. Sanayi kuruluşları bu
kararda belirtilen esas ve usullere uymakla yükümlüdür.
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. Sanayi tesislerinde yapılacak denetimlerde tespit edilen
uyulması gereken yükümlülükleri yerine getirilmemesi durumunda 2872 sayılı Çevre Kanunu,
5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Antalya Büyükşehir
Belediye Başkanlığı Encümen Kararına istinaden idari para cezası uygulanır.
MOTORLU KARA TAŞITLARI
Madde 9

Trafikte Seyreden Motorlu Kara Taşıtlarından Kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonlarının
Kontrolüne Dair Yönetmelik (8 Temmuz 2005 tarih ve 25869 sayılı resmi gazete) gereğince;
Trafikte seyreden taşıtların sahibi ya da işleteni konumunda olan özel ya da resmi kişi, kurum,
kuruluş vb. taşıtlarının egzoz gazı ölçüm emisyonlarını yaptırmak belirtilen sınır değerlere
uygun olmasını sağlamak ve motorlu taşıt egzoz gazı emisyon pulunu almak ve de aracında
bulundurarak istendiğinde ibraz etmekle yükümlüdür. Bu nedenle trafikten kaynaklanan hava
kirliliğinin kontrolü ile ilgili olarak trafikte seyreden motorlu kara taşıtlarının egzoz gazı
ölçümlerini düzenli yaptırmaları gerekmektedir. Motorlu kara taşıtlarından kaynaklanan
kirliliğin kontrol altına alınmasında ölçüm ve kontrol hizmetlerinin etkin hale getirilerek
devamlılığın sağlanması esastır. Bu hususta trafikte seyreden araçların emisyon sınırlarını
sağlayıp sağlamadığının tespiti, görüşü engelleyerek çevredekileri rahatsız edecek derecede
duman ve/veya gürültü çıkaran taşıtların belirlenerek trafikten men edilmesi, taşıt trafiğinin
yoğun olduğu arter, bulvar, cadde, sokak vb. yerlerde gerekli kontrol ve denetimlerin düzenli
olarak yapılmasının sağlanması ayrıca Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde
servis ve binek aracı olarak hizmet veren araçlar ile ruhsat, denetim ve kontrolünden sorumlu
olduğu resmi ya da özel toplu taşım araçlarının (belediye otobüsleri, özel halk otobüsleri,
dolmuş vb.) egzoz gazı ölçümleri ile ilgili yasal izinlerini alarak düzenli olarak
yapabilmelidir. Bu hususta ki gerekli iş ve işlemleri tamamlamalıdır.
HAVA KALİTESİNİN KORUNMASI ve HAVA KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ İÇİN
UYGULANACAK DİĞER TEDBİRLER:
Madde 10
İlimiz mücavir alan sınırları dahilinde hava kalitesinin korunması açısından hava kirliliğinin
önlenmesi ve/veya etkilerinin en aza indirilmesi için bu kararda belirtilen uygulanacak
tedbirlerin takibi ve uygulamalara yönelik yapılacak denetim ve kontrol hizmetlerinin icrası
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığının yetki ve sorumluluğunda yürütülecektir.
Buna göre;
a)
YAKMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ OLARAK
1. Yakma sistemlerinden (Soba, Kalorifer, buhar kazanları, sanayi tip kazanlar, merkezi
ısınma sistemleri vb.) kaynaklarının hava kirliliğinin kontrolü için konutlarda,
işyerlerinde ve endüstride kullanılan yakma sistemlerinde gerekli kontrol ve
denetimlerin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yürütülmesi, yapılacak
kontrol ve denetimlerde yakıt, yakım ve yakma sistemleri ile ilgili uyulması gereken
hususlara ve kurallara uymayanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5491 Sayılı
Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Antalya Büyükşehir Belediye
Başkanlığı Encümen Kararına istinaden idari para cezasının uygulanması,
2. Yakma sistemlerinde hava kirliliğine yol açmayacak şekilde tekniğine uygun olarak
yakımın yapılması (tam yanmanın sağlanması), yakım saat ve sıcaklığına uyulmasının
sağlanması; Bunun için
a)
Antalya Büyükşehir Belediyesi Halk Eğitim müdürlüğü ve Makine
Mühendisleri Odası ile iş birliği kurarak Ateşçi Eğitim Kursu ve/veya Sanayi Ateşçi
Eğitim Kursunun düzenlenerek yakımın ehliyetli kişiler tarafından yapılması
sağlanmalıdır. Bunun yanı sıra tam yanmanın sağlanması hususunda personel ve bina
yöneticileri ile kamuoyunun bilinçlendirilmesi için eğitim programları hazırlanarak
uygulamaya konmalıdır.
b) Ateşçi Eğitim Belgesi olmayan kişilerin yakım yapmasına izin verilmemelidir.,

o

c)
Yakma saatleri ile sıcaklık şartlarına uyulması ve dış hava sıcaklığı 15 C’ nin
o
üzerinde olduğu günlerde yakım yapılmaması, 15 C’ nin altında olduğu günlerde iç
o
ortam sıcaklığı konut, hastane, kreş, yurt, okul vb. yerlerde 20 C, diğer resmi kurum
o
ya da kuruluşlarda ise 18 C yi geçmeyecek şekilde yakımın yapılması sağlanmalıdır.
Konuyla ilgili gerekli düzenlemelerin yapılarak basın, broşür, bildiri, televizyon
aracılığıyla kamuoyuna duyurulması sağlanmalı ve takibi yapılmalıdır,
d) Yakma sistemli konutlarda ilk yakım sabah 06:00 – 07:30, akşam ise 16:00 –
18:00 saatleri arasında yapılmalıdır. Dış hava sıcaklığının düşük olduğu günlerde
yakımın devamlılığı uyutma yöntemiyle sağlanmalıdır.
e)
Yakma sistemlerinde tam yanmanın sağlanması için kazan ve kazan
donanımları , baca sistemleri ve baca bağlantıları , ısı kayıplarının önlenmesi için ısı
izolasyonları ile ilgili gerekli kontrol ve bakımlarının, kazan dairesinde ve yakıt
deposunda gerekli bakım ve temizliğinin yanı sıra , havalandırma ve emniyet
tedbirlerinin alınması, yangın tüplerinin bulundurulması ve/veya kontrolünün kış
sezonu öncesi yapılması sağlanmalı ve takibi yapılmalıdır.
f)
Mevcut yakma sistemlerinde gerekli bakımların yapılarak yanma verimi,
basınç testleri, emisyon tespitleri gibi uygulamalarında Makine Mühendisleri
Odasıyla koordinasyon sağlayarak başlatılmalıdır,
g)
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığının yetki ve sorumluluğunda yakma
sistemlerinde genel ve/veya şikayet üzerine yapılacak denetim ve kontrollerde; Yakıt
ve yakıt depoları, kazan ve kazan donanımları, yanmanın tekniğine uygun yapılıp
yapılmadığı, yakıcının ehliyetli olması, ısı yalıtımları, güvenlik ve emniyet
tedbirlerinin yeterliğinin yanı sıra bacalarda, baca temizliği, bağlantıları, yüksekliliği
vb. hususlarda kontrollerin yapılarak, gerekli durumlarda kullanılan yakıttan ilimiz
kriterlerine uygunluğunun tespiti için numune alınarak (analiz bedeli numune
sahibine ait olmak üzere) alınan numunenin Antalya Büyükşehir Belediyesi Hava
Kirliliği Kontrol Merkezince yapılan analizine sonucuna göre yakıtla ilgili işlemler
yürütülmelidir. Ayrıca yakma sistemlerinde yanma verimi ve yanmanın kontrolü
açısından gerekli kontrol ve ölçümleri Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığınca
yapılmalıdır.,
h) Yeni binalarda gerek proje gerekse iskan ruhsatı aşamasında yakma sistemleri
ile ilgili ısı tesisat projelerinin istenmesi, onaylı ısı tesisat projelerine uygun
olmayanlara oturma safhalarında izin verilmemesi, bu hususta Antalya Büyükşehir
Belediyesi ve İlk Kademe Belediyelerinin ilgili birimlerince gerekli işve işlemler
tamamlanarak uygulanmalıdır.
3. 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 Belediyesince yürütülmesi,
4. Hava Kalitesinin Korunması yönetmeliğinin 2.ve 6. maddesi gereğince hava kalitesi
sınır değerlerinden Hedef Sınır Değer (kış sezonu için) baz alınarak uygulamaların
yürütülmesi,
5. Alternatif temiz enerji kaynaklarından özellikle güneş enerjisinden başta tarım
sektörü olmak üzere ısınma ve sanayi, vb. sektörlerde yararlanılabilmesi açısından
gerekli inceleme ve fizibilite çalışmalarının yanı sıra kısa vadede öncelikle küçük ve
orta işletmeli sanayi kuruluşlarında üretim ve ısınma amacıyla yakma sistemlerinde
LPG’ nin kullanılması ile ilgili gerekli inceleme ve fizibilite çalışmalarının Antalya
Büyükşehir Belediyesince başlatılması,
6. Yeni yerleşim yerlerinde yapılmakta olan binalarda gerek proje gerekse iskan ruhsatı
aşamasında ısı yalıtım yönetmeliğinin ön gördüğü şartların sağlanması buna
uymayanlara inşaat veya oturma safhalarında izin verilmemesi bu hususta Antalya

Büyükşehir Belediyesi ve İlk Kademe Belediyelerinin ilgili birimlerince gerekli
denetimlerin titizlikle uygulanması,
7. Yeni yerleşim yerlerinde yapılmakta olan kooperatif vb. toplu konutlarda, otel, motel
ve iş merkezlerinde merkezi ısıtma sistemlerinin uygulanması hususunun Belediyelerin
yatırım programlarına alarak uygulamaya koyması
8. Enerji tasarrufunun sağlanması, enerjinin doğru kullanılması açısından mevcut ve
yeni yapılacak binalarda

TSE standartına sahip kullanılan yakıtın cinsine uygun yanma verimi yüksek
yakma sistemlerinin (stokerli vb.)

Yakma sistemlerinde ve donanımlarında yapıların bina iç ve dış cephelerinde
ısı kaybını önleyici izolasyon sistemlerinin,

Kent içinde yol, sokak, bahçe, trafik lambaları, park, reklam panoları vb. ile
özel ya da resmi kurum ve kuruluşlara ait bahçe, otopark, havuz vb. ortak
yerlerin aydınlatılmasında güneş enerjisinden faydalanılabilmesi için soler
elektrik sistemlerinin kullanılmasını sağlayacak girişimlerin Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yatırım programına alınarak uygulamaya
konulması.
9. Bahçe ve sokak, cadde vb. açık alanlarda, sanayi sitelerinde hurda satış yerleri vb.
atık malzemelerin (plastik, bakalit, kablo, çöp, yanık yağ vb.) yakılmasının
engellenmesi ve kontrollerinin Antalya Büyükşehir Belediyesince yürütülmesi,
10.
Yanık yağ, fuel-oil atıkları, atık mineral yağlar, curuf vb. atıkların bertarafı için
geri dönüşüme uygun olanları toplayan gerçek ve tüzel kişilerce sağlanması açısından
izin sistemi kapsamında uygulamalara yönelik kararlar doğrultusunda izin işlemlerinin
İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülerek sonuçlandırılması,
11. Antalya Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda ilk Kademe Belediyeler ile
İlimiz bazında ilgili birimlerle koordinasyon sağlayarak gerekli kontrol ve denetimlerin
sağlanması ve kurallara uymayanlar hakkında cezai müeyyidelerin Antalya Büyükşehir
Belediye Başkanlığı tarafından yürütülerek sonuçlandırılması hususlarında görüş
birliğine varılarak kararlaştırılmıştır.
b)
UYARI KADEMELERİ
Hava Kalitesinin Korunması yönetmeliğinin 2.ve 6. maddesi gereğince hava kalitesi
sınır değerlerinden Hedef Sınır Değer (kış sezonu için) baz alınarak uygulamaların
yürütülmesi yanı sıra, Hava Kalitesinin Korunması yönetmeliğinin 53. maddesi gereği hava
kirliliğinin çok hızlı artış gösterdiği ve/veya kritik meteorolojik şartların ortaya çıkması
durumlarında uyarı kademeleri uygulanır. Uyarı kademeleri kükürt dioksit ve partikül
maddelerden ileri gelen hava kirlenmeleri için aşağıdaki gibidir.
Uyarı Kademeleri

SO2
Havadaki Asılı Partikül Madde
(µg/m³)
(µg/m³)
1. Kademe
700
400
2. Kademe
1.000
600
3. Kademe
1.500
800
4. Kademe
2.000
1.000
Not: Verilen değerler 24 saatlik ortalamalardır.
Hava kalitesi sınır değerleri aşılarak, hava kirliliği bu kademelere ulaştığında, hatta
nispi nem miktarının %90’nın üzerinde çıkması halinde uyarı kademelerinin kirlilik
derecelerinin %10 eksiğinde bile ilgili kademelerin tedbirleri uygulanır. Uyarı kademeleri ile
ilgili bölge özelliklerine alınacak tedbirler Valilik Makamı tarafından belirlenerek tebliğ
halinde yayımlanır.
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EK 1
TAAHHÜTNAME
“13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.04.02005 tarihinden
itibaren yürürlüğe giren “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü” ve 17.03.2005
tarih 25758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan bu yönetmelik değişikliği ile Çevre ve Orman
Bakanlığının ………… sayılı Genelgesi çerçevesinde ……………………………....................
kömür satışı ile ilgili olarak;
1. Antalya iline dökme kömür sevk etmeyeceğimi, kömürlerimizi depolayarak ve
yukarıda belirtilen Yönetmelik ile Çevre ve Orman Bakanlığı Genelgesinde
belirlenmiş kalite standartlarını sürekli sağlayarak satacağımı, sağlamadığım takdirde
söz konusu kömürü geri iade alacağımı,
2. Kömür Satışlarımda yukarıda belirtilen Yönetmelik ile Genelge doğrultusunda
hazırlanan ……………. Mahalli Çevre Kurulu Kararına uyacağımı,
3. Antalya ili mücavir alan sınırları dahilinde (Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Aksu,
Çalkaya, Çığlık, Doyran, Döşemealtı, Düzlerçamı, Pınarlı, Varsak, Yeşilbayır,
Yurtpınar, Beldibi) sınırlarında …………………….………………………………
kömürünü/kömürlerini ………. renkte torba ve marka ile ………………sayılı
genelgeye uygun olarak satışa sunacağıma,
4. Belediye Başkanlığınızca hazırlanan “Kömür Satış İzin Belgesini” teslim alacağımı,
belgemi teslim almadan kömür satışı yapmayacağımı,
5. Kömür verdiğim her bayiye Başkanlığınızca hazırlanmış “Kömür Satış İzin Belge”min
bir örneğini vererek satış yapacağımı,
6. Antalya ili mücavir alan sınırlarına (Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Aksu, Çalkaya,
Çığlık, Doyran, Döşemealtı, Düzlerçamı, Pınarlı, Varsak, Yeşilbayır, Yurtpınar,

Beldibi) kömür satışı yapacağım zaman Başkanlığınızca düzenlenmiş izinli kuruluş,
Kömür Temin ve Satış İzin Belgesi vb. birer fotokopisini bir defaya mahsus alacağıma
ve her parti (kamyon, tır, kamyonet vb.) kömür satışı için Antalya Büyükşehir
Belediye Başkanlığınca düzenlenmiş “Yetki Belgesi” ni onaylayarak kömürün
sevkıyatını gerçekleştireceğimi,
7. Valilik veya Belediye Başkanlığınızca görevlendirilmiş personelin veya kuruluşun
tesiste üretimi ve çalışmaları denetleyebileceğini, istenen bilgi ve belgeleri temin
edeceğimi, denetim ekiplerinin çalışmalarını kolaylaştırıcı her türlü imkanı
sağlayacağımı,
8. Üretim yerinden, taşıma aracından depodan, satış yerlerinden bayilerden ve
tüketicilerden gerektiğinde her zaman alınacak numunelerin analizleri için yapılacak
giderleri karşılayacağımı, karşılamamam durumunda, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5491
sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu uyarınca yasal işlem
uygulanmasını,
9. Antalya iline sevk edilecek her parti kömür için bayi/tüketiciye verilmek üzere
kömürün kantar fişi, sevk irsaliyesini nakil aracına vereceğimi, belgesiz veya eksik
belgeli nakil araçlarındaki kömürlere yasal işlem uygulanabileceğini,
10. Antalya iline satmış olduğum kömürlerin bayilerini ve miktarlarını gösteren çizelgeyi
15 (onbeş) günlük (her ayın biri ve on altısı) periyotlar halinde yazıyla istenilmeksizin
332 77 70 – 249 52 15 nolu faks numaralarına göndereceğime,
11. İlimiz için belirlenen özelliklere sahip olmayan kömürlere her aşamada yasal işlem
yapılabileceğini, tüketiciye intikal etmiş olup da belgesi iptal edilen kömür olduğunda
bayi ve tüketicinin zararını karşılayacağımı,
12. Antalya iline sevk edeceğimiz kömür torbalarının Mahalli Çevre Kurulu Kararına
uygun olacağına,
13. Antalya iline satacağım her cins ve marka kömür için kömür satış belgesini
Başkanlığınızdan alacağı ve belgesiz kömür satmayacağımı,
14. Torbanın başkaları tarafından tekrar kullanımını önleyici tedbirler alacağımı,
15. Uygunluk ve Satış İzin Belgelerinin verilmesinden sonra yapılacak denetimlerde
depodan, taşıma aracından, satış yerinden, bayiden veya kullanım yerinden alınan
numune analizlerinin olumsuz çıkması halinde;
 1. olumsuzlukta Çevre Kanunun 8/2 maddesi, Belediye Encümen Kararı ve
diğer yasalar gereğince idari para cezası verilmesine,
 2. olumsuzlukta söz konusu kömürün Antalya İli sınırlarında kullanımına izin
verilmeyeceğini ve şehir içerisinde bulunan tüm kömürlerin tarafımızdan
toplatılacağını ve toplatılmadığının tespiti halinde Türk Ceza Kanunu uyarınca
işlem yapılmasını,
16. İş bu taahhütnameyi Belediye Encümen Kararı ve Çevre Kanunu’nun ilgili
maddelerinin uygulanması için tarafıma verilen birinci ihtar olarak kabul ettiğimi,
taahhütname hükümlerini ihlal ettiğimde, Belediye Encümen kararı ve 2872 sayılı
Çevre Kanunu ve 5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu
idari para cezası verilmesini,”

EK 2
TAAHHÜTNAME

2006-2007 yılında Hava Kalitesinin Korunması ve Hava Kirliliğini önleme tedbirleri ile ilgili
............Nolu İl Mahalli Çevre Kurulunc a karara bağlanan Yakıt iyileştirme programı
kapsamında SIVI YAKITLAR ile ilgili uygulamaya konulan izin sistemi doğrultusunda sıvı
yakıt, temin, depolama, dağıtım, satış ve kullanımı hususunda belirlenen esas ve usullere
uyacağımı, istenen şartları sağlayacağımı, yıl içerisinde yasal mevzuatlar doğrultusunda
uygulamaya konulacak yeni düzenlemelerle ilgili üstüme düşen yükümlülükleri yerine
getireceğimi, denetim ekiplerinin, teminini, depolamasını, dağıtımını, satışını yaptığım sıvı
yakıtlarla ilgili tesislerde, işyerinde, taşıma aracında, yakıt tank ve depolarında dolum yada
ikmal esnasında yapacağı denetimlerde istenen bilgi ve belgeleri vereceğimi, numune
alınmasında yardımcı olacağımı, alınan numunenin analiz giderlerini karşılayacağımı, yasak
kapsamında olan 6 nolu fuel-oil’ün İl merkezinde satışını yapmayacağımı, “Satış İzin
Belgesi” olmayan lisanslı Bayilerime ve/veya “Satış İzin Belgesi” olsa da başka bir şirketin
Bayilerine mal satışı ve ikmali yapmayacağımı, belirlenen izin kapsamında, sıvı yakıt, temin,
depolama, dağıtım ve satışı ile ilgili belirlenen esas ve usuller doğrultusunda yükümlülüklere
uymadığım tespit edilirse, yasal işlemlere esas sıvı yakıt temin, depolama, dağıtım ve satışı ile
ilgili belirlenen esas ve usullere ve izin sistemi kapsamında belirlenen konulan
yükümlülüklere uymadığım tespit edilirse yasal işlemlere esas olan idari yaptırım ve cezai
hükümlerin tarafıma uygulanmasını kabul ve taahhüt ederim.

EK 3
YERLİ KÖMÜR TORBA ÖRNEĞİ
ÜRETİCİ FİRMA ADI
AĞIRLIĞI
Kömürün Menşei
Kömürün Cinsi
KÖMÜRÜN ÖZELLİĞİ
Toplam Kükürt (Kuru Bazda)
Alt Isıl Değer (Orijinalde)
Toplam Nem (Satışa Sunulan)
Kül (Kuru Bazda)
Boyut
KÖMÜRÜN KULLANILACAĞI YERLER
I.Grup İl ve İlçeler
II. Grup İl ve İlçeler
Köy ve Beldeler
UYGUNLUK İZİN BELGESİ VEREN
İL ÇEVRE ve ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
KULLANILABİLECEK YAKMA SİSTEMLERİ
Soba
Kalorifer Kazanı
Mekanik Beslemeli Kazan
TORBALAYAN FİRMANIN ADI
Adresi
Tel
Faks
E-Mail

Yönetmelik
Sınır Değerleri

Taahhüt Edilen
Sınır Değerler

EK 4
İTHAL KÖMÜR TORBA ÖRNEĞİ
İTHALATÇI FİRMA ADI
AĞIRLIĞI
Kömürün Menşei
Kömürün Cinsi
KÖMÜRÜN ÖZELLİĞİ
Toplam Kükürt (Kuru Bazda)
Alt Isıl Değeri (Orijinalde)
Uçucu Madde (Kuru Bazda)
Toplam Nem (Orijinalde)
Kül (Kuru Bazda)
Boyut
KONTROL BELGESİNİN TARİH VE SAYISI
KULLANILABİLECEK YAKMA SİSTEMLERİ
Soba
Kalorifer Kazanı
Mekanik Beslemeli Kazan
TORBALAYAN FİRMANIN ADI
Adresi
Tel
Faks
E-Mail

Yönetmelik
Sınır Değerleri

Taahhüt Edilen
Sınır Değerler

EK 5
BRİKET KÖMÜRÜ TORBA ÖRNEĞİ
ÜRETİCİ FİRMA ADI
AĞIRLIĞI
BRİKET KÖMÜRÜNÜN ÖZELLİĞİ
Sınıfı
Alt Isıl Değer
Kükürt Oranı
Isı Verimi
Duman Emisyon Oranı
TSE BELGESİNİN TARİH VE SAYISI
UYGUNLUK İZİN BELGESİ VEREN
İL ÇEVRE ve ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
KULLANILABİLECEK YAKMA SİSTEMLERİ
Soba
Kalorifer Kazanı
Mekanik Beslemeli Kazan
TORBALAYAN FİRMANIN ADI
Adresi
Tel
Faks
E-Mail

EK 6
PRİNA BRİKETİ TORBA ÖRNEĞİ
ÜRETİCİ FİRMA ADI
AĞIRLIĞI
BİYOKÜTLE BRİKETİNİN ÖZELLİĞİ
Nem (Orijinalde)
Sodyum (Na)
Alt Isıl Değeri
Yağ
Boyut
UYGUNLUK BELGESİ VEREN
İL ÇEVRE ve ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

KULLANILABİLECEK YAKMA SİSTEMLERİ
Soba
Kalorifer Kazanı
Mekanik Beslemeli Kazan
TORBALAYAN FİRMANIN ADI
Adresi
Tel
Faks
E-Mail

EK 7
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:
BRİKETİN KULLANILACAĞI YAKMA SİSTEMLERİ
Soba:
Kalorifer Kazanı:
Mekanik Beslemeli Kazan:
TORBALAYAN FİRMANIN ADI:
Adres:
Tel:
Faks:
E-mail:

EK 8

T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
BAŞKANLIĞI

KÖMÜR TEMİN ve SATIŞ
İZ İN B E L G E S İ
Tarih/Sayı
B e lg e N o
İşyeri Sahibi/Yetkilisi
İşyerinin Ünvanı
İşyerinin Adresi
Ruhs at No
Faaliyet Konusu

: …./09/2006 :

Faaliyete Esas Olan
D iğ e r Ye r le r

: - - -- -

S a t ış Y e r i
R u h s a t No
İ r t ib a t B ü r o s u
R u h s a t No

: Torba

Kömür Temin, Dağıtım ve Satışı

: - - -- : - - -- : - - -: - - --

Hukuki Dayanak

: 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5326 sayılı
Kabahatler Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5491 Sayılı
Ç e v r e K a n u n u n d a D e ğ i ş i k l i k Y a p ı lm a s ı n a D a i r K a n u n ,
H a va K a l i t e s i n i n K or u n m a s ı Y ö n et m el i ği , I s ı nm a d a n
Kaynaklanan Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliği, 2006/17
n o l u Ç e v r e v e O r m a n B a k a n l ı ğ ı H a v a K i r l il i ğ i K o n t r o l
G e n e l g e s i , 2 0 0 6 / 8 n o l u M a h a ll i Ç e v r e K u r u l u K a r a r ı.

Uyulması Gerekli
K u r a lla r

: 2 0 0 6 / 8 n o l u M a h a ll i Ç e v r e K u r u l u n c a k a r a r a b a ğ l a n a n
Yakıt İyileştirme Programı kapsamında belirlenen esas ve
u s u l l e r d o ğ r u l t u s u n d a a l ı n m ı ş k a r a rl a r v e Ş a r t n a m e
Ş a r t l a r ı.

Y u k a rıd a

b e l i r ti l e n

…………........................................................ .......’ye

a it ,

……………………………………………….Ünvanlı Kömür Satış yerine 5216
s a y ı l ı B ü y ü k ş e h i r B e l e d i y e K a n u n u v e 1 0 / 0 7 /2 0 0 6 t a r i h 0 6 / 0 8 n o l u İ l M a h a l l i Ç e v r e
K u r u l u K a r a r ı g e r e ğ i n c e 2 0 0 7 - 2 0 0 8 Y a k ı t P r o g r a m ı n ı n M a h a l li Ç e v r e K u r u l u n d a k a b ü l
tarihine kadar (30.09.2007) geçerli olmak üzere “Kömür Temin ve Satış İzin Belgesi”dir.

EK 9

T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
BAŞKANLIĞI

SIVI YAKIT DAĞITIM ve SATIŞ
İZ İ N B E L G E S İ
((İİS
STTA
AS
SY
YO
ON
NS
SU
UZZ//İİS
STTA
AS
SY
YO
ON
NLLU
U))

Tarih/Sayı
B e lg e N o
İşyeri Sahibi/Yetkilisi
İşyerinin Ünvanı
İşyerinin Adresi
Ruhs at No

: …./…./2006 : 01

F a a li y e t K o n u s u

: Kalorifer

F a a li y e t e E s a s O la n
D iğ e r Y e r le r

: - - --

Ruhsat No

: - - --

İ r t ib a t B ü r o s u
Ruhsat No

: - - -: - - --

Yakıtı Dağıtım ve Satışı

Hukuki Dayanak

: 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5326 sayılı
Kabahatler Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5491 Sayılı
Ç e v r e K a n u n u n d a D e ğ i ş i k l i k Y a p ı lm a s ı n a D a i r K a n u n ,
Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği, Petrol Piyasası
Lisans Yönetmeliği, Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği
K o n t r o l Y ö n e t m e li ğ i, 2 0 0 5 / 6 n o l u Ç e v r e v e O r m a n
B a k a n l ı ğ ı H a v a K i r li liğ i K o n t r o l G e n e l g e s i, 2 0 0 5 / 7 n o l u
M a h a ll i Ç e v r e K u r u l u K a r a r ı.

Uyulması Gerekli
K u r a lla r

: 2 0 0 6 / 6 n o l u M a h a ll i Ç e v r e K u r u l u n c a k a r a r a b a ğ l a n a n
Yakıt İyileştirme Programı kapsamında belirlenen esas ve
u s u l l e r d o ğ r u l t u s u n d a a l ı n m ı ş k a r a rl a r v e Ş a r t n a m e
Ş a r t l a r ı.

Y u k a rıd a
b e l i r ti l e n
……………………
a it ,
…………………………………………… ünvanlı Sıvı Yakıt Dağıtım Şirketine 5216
s a y ı l ı B ü y ü k ş e h i r B e l e d i y e K a n u n u v e 1 0 / 0 7 /2 0 0 6 t a r i h 0 6 / 0 8 n o l u İ l M a h a l l i Ç e v r e
K u r u l u K a r a r ı g e r e ğ i n c e 2 0 0 7 - 2 0 0 8 Y a k ı t P r o g r a m ı n ı n M a h a l li Ç e v r e K u r u l u n d a k a b ü l
tarihine kadar (30.09.2007) geçerli olmak üzere “Sıvı Yakıt Dağıtım ve Satış İzin
B e l ge s i ” d i r .

Fazlı AKGÜN
Vali Yardımcısı

Mine KARA
Çevre ve Orman İl Müdürü

Ahmet GÜL
Bölge Çalışma Müdürlüğü

Fahrettin AYDIN
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü

R. Ahmet TAŞIR
İl Emniyet Müdürlüğü

Meral YILMAZ
Sanayii ve Ticaret İl Müdürlüğü

Süleyman ERYILMAZ
Milli Eğitim Müdürlüğü

Defterdarlık

Osman ATMACA
Büyükşehir Belediye Başkanı

Pınar BİLGİN
Orman Bölge Müdürlüğü

Nuran GÖKTEPE
Tarım İl Müdürlüğü

Münevver ATEŞ
ASAT Genel Müdürlüğü

Gülser GÜLEBAY
Ulaştırma Bölge Müdürlüğü

Hüseyin KARACA
Sağlık İl Müdürlüğü

Ecevit AKBAL
İl Jandarma Komutanlığı

İbrahim KİBAR
Mustafa BALKIÇ
Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Antalya Ziraat Odası Başkanlığı

Müge ERPERK
D.S.İ. 13. Bölge Müdürlüğü

M. Tanju ÜNVAN
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası

