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Ilimiz Mahalli Çevre Kurulu 18.08.2010 tarihinde, Sayin Vali Yardimcimiz
ERDOGAN Baskanliginda toplanarak asagidaki Karar'lari almistir:

Ekrem

1- Denizli

Ilinde kullanilacak yakitlarin kalite kriterleri, yakma sistemlerinin özellikleri ve isletilme
esaslari ile hava kirliliginin önlenmesine yönelik alinacak tedbirler ile ilgili olarak asagidaki
Karar'larin alinmasina,
A- Hava Kirliliginin

i -AMAÇ

Önlenmesi ve Kömür Denetimleri:

VE KAPSAM

. Bu .Karar, Denizli Il sinirlari içerisinde hava kirliliginin önlenmesi ve hava kalitesinin korunmasi
amaciyla, sanayi kuruluslari, ticari isletmeler, meskenler ile kamu kurum ve kuruluslarinda
. kullanilacak yakitlarin kalite kriterleri, yakma sistemlerinin özellikleri ve isletilme esaslari ile hava
kirliliginin önlenmesine yönelik alinacak tedbirleri kapsamaktadir.
II - DAYANAK
Bu Karar; 2872 Sayili Çevre Kanunu; 4856 sayili Çevre ve Orman Bakanligi Teskilat ve Görevleri
Hakkinda Kanunun 1, 2 ve 9 uncu maddeleri; 5393 sayili Belediye Kanunu; 5326 sayili Kabahatler
Kanunu; 13.01.2005 tarih ve 25699 sayili Isinmadan Kaynaklanan Hava Kirliliginin Kontrolü
Yönetmeligi (IKHKKY); 14.05.2007 tarih ve 26522 sayili Isinmadan Kaynaklanan Hava Kirliliginin
Kontrolü Yönetmeliginde Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik; 07.02.2009 tarih ve 27134 sayili
Isinmadan Kaynaklanan Hava Kirliliginin Kontrolü Yönetmeliginde Degisiklik Yapilmasina Dair
Yönetmelik; 06/06/2008 tarih ve 26898 sayili Resmi Gazetede yayimlanan Hava Kalitesi
Degerlendirme ve Yönetimi Yönetmeligi, 03.07.2009 tarih ve 27277 sayili Sanayi Kaynakli Hava
Kirliliginin Kontrolü Yönetmeligi; Çevre ve Orman Bakanliginin 30.07.2009 tarih ve 2009/15 sayili
Hava Kirliliginin Kontrolü ve Onlenmesi Genelgesi; 24.03.2010 tarih ve 2010(3 sayili Kati Yakit
Numune Alma ve Analiz Genelgesi; 30.03.2010 tarih ve 2010/5 sayili Ithal Kati Yakitlar
Genelgesine dayanilarak hazirlanmistir.
III - ISINMA AMAÇLI YAKIT ÖZELLIKLERI
A - Isinma Amaçli Kati Yakit Özellikleri
1 - Isinma Amaçli Yerli Kömür Özellikleri: Denizli Merkezi ve mücavir alan sinirlari ile
Asagisamli, Baskarci, Gözler, Irliganli, Karahayit, Pamukkale, Pinarkent, Uzunpinar sinirlari
içerisinde, eleme ve yikama islemine tabi tutulmus! isinma amaçli kullanilacak yerli kömürlerde
asagidaki özellikler aranir.
Diger yerlesim yerlerinde ise 07.02.2009 tarih ve 27134 sayili Resmi Gazete ile degisik
Isinmadan Kaynaklanan Hava Kirliliginin Kontrolü Yönetmeligi 23. Madde Tablo-ll veya Tablo12'de belirtilen özelliklerdeki kömürler kullanilabilir.
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Yerli Kömürlerin Özellikleri
AIt Isil Deg~E(~~E~?~:Z:~~)
..kürt (kuru bazda)
~~(9tijil'l.~!~i;).)mm
IS:~I(~~E~~~:z:~~)
Boyut* (satisa sunulan)
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jSiiiirlar
.:~l'l~:z:4S9QIS:~~I/~g( -200 tolerans
.m:En çok % 1,5
':~l'lÇ9~~?S
: En
%25
: 18-150 mm (18 mm alti ve
150 mm üstü için en çok % 10 tolerans)

i

* Mekanik beslemeli (stokerli) yakma tesisleri için kömür boyutu en az 0-18 mm olabilir.

2 - Isinma Amaçli Ithal Kömür Özellikleri: Ilimizde eleme ve yikama islemine tabi tutulmus
isinma amaçli kullanilacak ithal tas ve linyit kömürlerde asagidaki özellikler ve sinirlar aranir.
Kömürlerin Özellikleri

i Deger (kuru bazda)

...........................................

"' ................•••.....•.•••••.•.•.•.•.......•...•...•...................................................................................•.....

! : En az 6400 KcaI/kg (- 200 tolerans)

Toplam Kükürt (kuru bazda!!:~~??~;~?:?(~9.;~~?i~~~~~5
ucu Madde (kuru bazda) .,.....
I:~o}~~~}~!~!?l~:~~~!
m Nem (orijinalde)!:~~??~~o.}g\!l!?I~:~~~)
da)m!m:En
çok %16 (+2 tolerans)
* (satisa sunulan)
.. mmJm: 18-150 mm (en çok±% 10 tolerans)
* Mekanik beslemeli (stokerli) yakma tesisleri için kömür boyutu en az 10-18 mm olabilir.

3 - Isinma Amaçli Briket Kömür Özellikleri: Ilimizde isinma amaçli olarak TS 12055 "Kömür
. Briketi - Isinmada Kullanilan" standardini saglayan briket kömürleri satilabilir ve kullanilabilir.
4 - Isinma Amaçli Prina Özellikleri: Isinmadan Kaynaklanan Hava Kirliliginin Kontrolü
Yönetmeliginin (07.02.2009 tarih ve 27134 sayili Resmi Gazete ile degisik) 25. Madde Tablo14'de belirtilen özelliklerdeki prina kullanilabilir. Prinanin torbali olarak satilmasi ve depolandigi
alandan etrafina rahatsiz edici koku yayilmasinin önlenmesi zorunludur.

B - Isinma Amaçli Sivi Yakit Özellikleri
6 nolu Fuel-Oil'in isinma amaciyla kullanilmasi yasaktir. Sivi yakitli kazanlarda isinma amaçli,
kükürt orani en fazla %1 (+0,1 tolerans) olan yerli veya ithal fuel-oil kullanilabilir.

c-

Isinma Amaçli Gaz Yakit Özellikleri

Ilimizde isinma amaçli gaz yakit olarak; hava gazi, dogalgaz, sivilastmlmis petrol gazi (LPG),
hidrojen, biyogaz, aritma gazi, kok fmni gazi, grizu, yüksek fmn gazi, rafineri gazi ve sentetik gazlar
kullanilabilecektir. Gaz yakitlarin içindeki kükürdün hacimselorani % O.I'i geçemez.
t!

LV -

SANAYI AMAÇLI YAKIT ÖZELLIKLERI

1- Sanayi Amaçli Yerli Kömür Özellikleri: Sanayi' Kaynakli Hava Kirliliginin Kontrolü
Yönetmeliginde belirtilen sinir degerlerin saglanmasi ve tozumayi önleyici tedbirlerin alinmasi
kaydiyla torbalama sarti ve _boyut kisitlamasi yoktur.
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2- Sanayi Amaçli Ithal Kömür Özellikleri:
asagidaki özellikler ve sinirlar aranir.

Ilimizde sanayi amaçli kullanilacak ithal kömürlerde
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v - YAKILMASI

YASAK MADDELER

Denizli il sinirlari içerisinde; petrol koku, kullanilmis mineral yaglar, araba plastigi parçalari, lastik,
tezek, kati atiklar ve tekstil artiklari, kablolar, islak odun, boyali odun, plastik, lastik, kauçuk, kablo,
naylon vb., toksin içerikli atik malzemeler, evesyalari ve yemek atiklari gibi evsel atiklar (gazete
hariç), özel atiklar, tibbi atiklar, asfalt ve asfalt ürünleri, boya ve boya ürünleri, fuel-oil kaplari ile
, kömür torbalari sobalarda veya kalorifer kazanlarinda, çöp bidonlarinda, açik alanlarda vb. yerlerde
isinma veya baska bir amaçla yakmak yasaktir. Bununla ilgili denetim ve kontroller ilgili belediyeler
tarafindan yapilarak, Kabahatler Kanunu 32. maddesine göre cezai islem uygulanacaktir.
VI-KATI

YAKIT ÜRETICI

VE SATiCiLARiNIN

UYACAGI KURALLAR

Isinma maksatli kullanilan ithal ve yerli kati yakitlar (kömür, briket kömür, prina briketi vb.) için
Kati Yakit Saticisi Kayit Belgesi, Uygunluk Izin Belgesi, Satis Izin Belgesi ile ilgili islemler
asagida belirtilen çerçevede yapilacaktir.
A - Uygunluk Izin Belgesi
1- Denizli Il sinirlari içerisindeki kati yakit üreticileri, satisa sunulacak hale getirilmis ve miktari
belirlenmis yakit için Denizli Il Çevre ve Orman Müdürlügüne müracaat ederek Uygunluk Izin
Belgesi almak zorundadir. (Uygunluk Izin Belgesi geçerlilik süresi en çok bir yildir.)
3- Denizli Il Çevre ve Orman Müdürlügünce; satisa sunulacak hale getirilmis ve miktari belirlenmis
yakitlardan, 2010/3 sayili Kati Yakit Numune Alma ve Analiz Genelgesine göre TS 5125 ve
TS 2390 sayili standartlarin belirledigi sekilde numune alinarak IKHKK Yönetmeligi'nin 26 nci
maddesi kapsaminda belirtilen laboratuarlarda analiz yaptirilir.
4- Numunelerin laboratuara gönderim ve analiz ücretleri kendilerine teblig tarihinden itibaren en
geç 5 gün içerisinde müracaat sahipleri tarafindan karsilanir.
5- Denizli Il Çevre ve Orman Müdürlügünce analiz sonuçlari degerlendirilerek
IKHKK
Yönetmeliginde belirtilen sinirlara göre uygunluk izin belgesi düzenlenir. Yönetmelikte
belirtilen özellik ve sinirlari saglamayan yakitlar belgelendirilmez.
6- Uygunluk Izin Belgesi basvurusu için asagidaki belgelerle (Belgeler firma tarafindan kaseli imzali olacaktir.) Denizli Il Çevre ve Orman Müdürlügune müracaat edilecektir.
a- Dilekçe (Firmanin ve yakitin temin edilecegi isletmenin/ocagin adi, adresi, yer alacaktir.)
b- Vergi Levhasi fotokopisi
c- Taahhütname ve Imza Sirküleri
/'1

,~0t
~

.

d- Ilgili kurum/kurulus tan alinan isletme ruhsati veya isyeri açma ruhsati
e- Ticaret Sicil Gazetesi örnegi
f- Ilgili kurulustan ,inap- Ticaret Sicil Kayit Belgesi
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7- Denizli Il sinirlari içerisinde saticilara (bayi, mahrukatçilara) satis yapmak isteyen üreticiler Satis
Izin Belgesi, kendi adina (konutlara, sitelere, isyerlerine) satis yapmak isterlerse Kati Yakit
Saticisi Kayit Belgesi almak zorundadir.
B - Satis Izin Belgesi
1- Denizli Il sinirlari içerisinde isinina amaçli kati yakit satisi yapmak isteyen ithalatçi/üretici,
Denizli Il Çevre ve Orman Müdürlügüne müracaat ederek Satis Izin Belgesi almak zorundadir.
(Satis Izin Belgesi geçerlilik süresi en çok bir yildir.)
2- Satis Izin Belgesi basvurusu için asagidaki belgelerle Denizli Il Çevre ve Orman Müdürlügüne
müracaat edilecektir. (Belgeler firma tarafindan kaseli - imzali olacaktir.)
a- Basvuru dilekçesi,
b- ithal kati yakitlar için Uygunluk Belgesi ve Kontrol Belgesi (analiz raporu ve proforma
fatura dahil - her ithalat için)
c- Yerli kati yakitlariçin kati yakitin üretildi gi ilin il çevre ve orman müdürlügünden alinan
Uygunluk Izin Belgesi
d- Noter tasdik li imza sirküleri
e- Taahhütname
f- Ilgili meslek kuruluslarindan alinan Ticaret Sicil Kayit Belgesi
g- Ticaret Sicil Gazetesi örnegi
h- Vergi levhasi örnegi,
i- Satisin yapilacagi Kati Yakit Saticisi Kayit Belgeli saticilarin listesi .
. 3- Denizli Il Çevre ve Orman Müdürlügünce Uygunluk Izin Belgesi ve analiz sonuçlari
degerlendirilerek Mahalli Çevre Kurulu Kararinda belirtilen sinirlara göre satis izin belgesi
düzenlenir. Yönetmelik ve MÇK Kararinda belirtilen özellik ve sinirlari saglamayan yakitlar
belgelendirilmez.
4- Satis Izin Belgesi alan firmalar; isinma amaçli kati yakitlarini Denizli Il Çevre ve Orman
Müdürlügünden Kati Yakit Saticisi Kayit Belgesi olan saticilara (bayi ve mahrukatçilara)
satabilirler.
5- Denizli Il sinirlari içerisinde kati yakitlar için Satis Izin Belgesine sahip firmalar kendi adina
(konutlara, sitelere, isyerlerine) satis yapmak isterlerse Kati Yakit Saticisi Kayit Belgesi almak
zorundadir.
6- Satis Izin Belgesi düzenlenen ithalatçi/üreticiler Ocak-Mart, Nisan-Haziran,
Temmuz-Eylül,
Ekim-Aralik 3 aylik dönemler için satisa sunduklari kati yakitlarla ilgili Ek-VII formunu
doldurarak Il Müdürlügümüze suninak zorundadir.
7- Zamaninda bilgi ve belgeleri Denizli Il Çevre ve Orman Müdürlügüne bildirmeyenler hakkinda
2872 Sayili Çevre Kanununun 12 nci, 20 nci (g) ve 26 nci madde hükümleri uygulanir.
i' .

C - Kati Yalut Saticisi Kayit Belgesi

..

1- Denizli
Il sinirlari
içerisinde
isinina
amaçli kati yakit satisi yapmak
isteyen
ithalatçi/üretici/saticilar
(bayi ve mahrukatçilar), Denizli Il Çevre ve Orman Müdürlügüne
müracaat ederek Kati Yakit Saticisi Kayit Belgesi almak zorundadir. Kati Yakit Saticisi Kayit
Belgesi almayan ithalatçi/üretici ve saticilar kati yakit satisi yapamazlar.

~~
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2- Kati Yaklt Saticisi Kayit Belgesi almak isteyenlerin asagidaki belgelerle Il Çevre ve Orman
Müdürlügüne müracaat etmeleri gerekmektedir.
a) Kati yakit satisi ile ilgili Isyeri Açma Ruhsati,
b) Vergi levhasi,
c) Oda Sicil Kaydi (Mahrukatçilar Odasina veya Sanayi ve Ticaret Odasina veya ilgili
Esnaf Odasina kayitli olduguna dair belge),
d) Imza Sirküleri (noter onayli)
e) Kati Yakit Saticisi Kayit Belgesi Taahhütnamesi
3- Ithalatçi/üretici/saticinin il çevre ve orman müdürlüklerine vermis olduklari her türlü belgelerin
fotokopilerinin kendileri (ithalatçi/üretici/satici) tarafindan imzalanip kaselenmesi halinde (imza
sirküleri hariç), noter onayi aranmaz.
4- Kati Yaklt Saticisi Kayit Belgesi bir isyeri için geçerlidir. Ayni ithalatçi/üretici/saticinin birden
fazla isyeri var ise her bir isyeri için kati yakit saticisi kayit belgesi numarasi ayni kalmak üzere
"ayri bir Kati Yakit Saticisi Kayit Belgesi düzenlenir.
5- Ithalatçi/üretici/satici kati yakit saticisi kayit belgesi'nin kayip olmasi, adres ve firma isim
degisiklikleri halinde bir ay içerisinde Denizli Il Çevre ve Orman Müdürlügüne müracaat ederek
ayni kati yakit saticisi kayit belgesi numarasiyla yeni kati yakit saticisi kayit belgesi almak
zorundadir.
6- Yeni açilacak kati yakit satis yerleri ana cadde üzerinde, ara sokaklarda ve bina altinda olamaz.
Bakkal, süper market, alisveris merkezi vb. gibi is yerleri ile açikta ve araç üstünde kati yakit
satisi yasaktir.
7- Kati Yakit Saticisi Kayit Belgesi düzenlenen isyerleri Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralik olmak
üzere 6 aylik dönemler için satisa sunduklari kati yakitlarla ilgili Ek-IV formunu doldurarak Il
Müdürlügümüze sunmak zorundadir.
8- Zamaninda bilgi ve belgeleri Il Müdürlügümüze bildirmeyenler hakkinda 2872 Sayili Çevre
Kanununun 12 nci, 20 nci (g) ve 26 nci madde hükümleri uygulanir.
VII - KA Tl YAKIT ÜRETIMI VE TORBALANMASi

ILE ILGILI KURALLAR

1- Denizli il sinirlari içerisinde isinma amaçli olarak açikta veya araç üzerinde dökme kati yakit
(kömür, prina vb.) satisi yasaktir. Denizli Il Merkezinde, ilçelerde, beldelerde ve tüm köylerde
isinma amaçli kullanilacak yakitlarin (ithal ve yerli kömürler, briket, biyokütle) tamaminin
Isinmadan Kaynaklanan Hava Kirliliginin Kontrolü Yönetmeliginde belirtilen torba örneklerine
göre torbalanarak satisa sunulmasi zorunludur.
2- Torbalanan yakitin Mahalli Çevre Kurulu Kararinda belirlenen özelliklere uygunlugundan;
üretici, ithalatçi, paketleme tesisi sahibi ve satici kisiler veya firmalar müstereken ve müteselsilin
sorumludur.
3- Kömür torbalari üzerinde Yönetmelik ve Genelgede belirtilen asgari kömür özelliklerinin
(kükürt, alt isil deger, nem, kül v.b.) mutlaka yer ~ilmasi gerekmektedir.
4- Isinma amaçli kati yakitlarin torbalanmasi; yerli kömürün çikarildigi bölgede, ithal kömürün ise
ithalatin gerçeklestirildigi limana yakin alanda yapilmasi esastir. Ancak, torbalamanin belirtilen
alanlarda yetersiz oldugu durumlarda, kömür üretici ve ithalatçilari, kömürün üretildigi ve
erçeklestirildigi ilin valiligi ile torbalamanin yapilacagi ilin valiliginden izin aln
kaydiyla torbalama islemini baska yerde yapabilir veya bayisi olan/anlasma yaptigi gerçek ve
tüzel kisilere yaptirabilir.
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5- Toz kömür ile biyokütleden elde edilen briketler üretildigi yerde torbalanir. isinma amaçli
kullanilacak yakitlar (ithal ve yerli kömürler, briket, biyokütle) Yönetmeligin EK-6, EK-7, EK-8
ve EK-9'da belirtilen torba örneklerine göre torbalanir.
6- Denizli Valiliginden (Il Çevre ve Orman Müdürlügü) izin almak ve tozumayi önleyici her türlü
tedbirin kömürü satan, tasiyan ve sanayi tesisi sahibi tarafindan ilgili mevzuata göre alinmasi
kosulu ile sanayi amaçli tüketilecek yerli ve ithal kömürlerin torbalanmasi gerekmemektedir.
VIII- TÜKETICILERIN

UY ACAGI KURALLAR

1- Tüketiciler bu Mahalli Çevre Kurulu Kararinda özellikleri belirtilen ve izin verilerek
belgelendirilen yakitlari kullanabileceklerdir. Izin verilenlerin disinda yakit bulundurmak ve
kullanmak yasaktir.
2- Tüketiciler; kömür saticilarindan Uygunluk Izin Belgesi ve Satis Izin Belgesi, sevk irsaliyesi,
fatura/perakende satis fisi almak ve denetleme esnasinda görevlilere ibraz etmekle yükümlüdür.
,3- .satin aldiklari kömürlerden dolayi ihbar ve sikayetçi olan ancak fatura, fis, irsaliye gibi belgeleri
ibraz etmeyen tüketiciler, sikayet ve ihbarlarinin degerlendirilmesi sonucunda olusacak yasal
yükümlülükleri kendilerine aittir. Ayrica sikayetlerde fatura, fis, irsaliye ibraz edilmedigi taktirde
sikayet isleme konulmayacaktir. '.
4- Petrol koku, kullanilmis mineral yag, araba plastigi parçalari, lastik, tezek, kati atiklaT ve tekstil
artiklari, kablolar, islak odun, boyali odun, plastikler, gazete hariç olmak üzere evesyalari ve
yemek atiklari gibi evsel atiklar, özel atiklar, tibbi atiklar, asfalt ve asfalt ürünleri, boya ve boya
ürünleri ile fuel-oil kaplarinin isinma amaciyla yakilmasi yasaktir.
5- Stokerli (mekanik beslemeli) yakma sistemleri; TSE belgeli, otomatik yüklemeli, fanli ve döner
izgarali olmali, ayrica bacadan atilan partikül madde emisyonlarini kontrol etmek amaciyla toz
tutucu özelligi olan baca filtresi bulunmali, ön yanmayi temin edecek sekilde sürekli yanma
saglanmalidir.
6- Kaloriferli binalarda Kalorifer Kazani Yakma Talimatnamesine
göre kalorifer kazanlari
yakilacaktir. Yakma sistemi sahipleri kis sezonundan önce yilda en az bir defa tüm isitma
tesisatinin bakim/onarim ve temizliginin geregi gibi yapilmasi, kalorifer tesisatlarinin iyi izole
edilerek isi kayiplarinin önlenmesi, kalorifer kazanlarinin alev ve duman borularini haftada en az
iki kere temizletmeleri soba ve bacalarin periyodik temizliginin yapilmasi zorunludur.
7- Bacalarindan kötü duman çikan ve gerekli önlemleri almayan bina, site, is hani yönetim ve
apartman sahiplerine Kabahatler Kanunun 32. maddesi geregi ilgili belediye tarafindan cezai
yaptirim uygulanacaktir.
8- Dis ortam sicakligi gece ve gündüz 15 derecenin üzerinde oldugu günlerde kalorifer ve sobalar
yakilmayacaktir.
Kalorifer ve sobalarin isyerlerinde bina iç ortam sicakligi 18 derece,
konutlarda ise 20 dereceden yukarida olmayacak sekilde yakilir. Duyurular ve kontroller ilgili
Belediyeler ve Kaymakamliklarca yapilir.
9- Hastaneler, yatili ve gündüzlü okullar, ögrenci 'yurtlari, yaslilar ve güçsüzler yurtlari, hesler,
terminaller ve kolluk binalarinin kalorifer ve sobalari iç ortam sicakligi 20 dereceden yukari
olmayacak sekilde devamli olarak, ancak hava kirliligine neden olmayacak sekilde yakilir.
10- Kalorifer ve sobalarin ilk ateslemeleri sabah 06:00 - '09:00 ve aksam 16:00 - 19:00 saatleri
arasinda yapilmayacaktir.
11- Isyeri ve konutlarda kalorifer kazani Atesçi Belgesi olmayan kisiler çalistirilamaz, aksi halde
yapilir.
Kontroller
ilgili Beledi
sahibiive
eler
yöneticiler
ve Kaymakamliklarca
hakkinda Kabahatler
yapilir.
Kanununa göre~yasal islem
isyeri sahibi,
apartman
f
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12- Basta resmi bina ve okullar olmak üzere yeni bina yapiminda isi yalitim projeleri uygulanacaktir.
13- Binalarin distan yalitimina, çift camli olmasina ve özellikle kis gelmeden önce isi kaçagi olan
noktalarda (pencere ve dis kapilarda) gerekli önlemlerin alinmasina dikkat edilecektir.
14- Okullarda ve resmi binalarda degistirilmesi gereken pencereler isi camli pencerelerle degistirilecek,
kaloriferli okullarda radyatörlerde termostatli vana kullanilacaktir.
15- Okullarda ve resmi binalarda giris kapisinin kendiliginden kapanabilir ve hava sizdirmaz yapilmasina
önem verilecektir.
16- Vatandaslar Denizli Belediye sinirlari içerisinde hava kirliligine iliskin sikayetlerini Denizli
Belediyesi ALO 153 (ZABiTA) telefonuna yapabileceklerdir.
IX - SANA YI TESIsLERININ

UY ACAGI KURALLAR

1- Endüstriyel Tesislerle ilgili hususlarda Bakanligimizca yayinlanan 03.07.2009 tarih ve 27277 sayili
Sanayi Kaynakli Hava Kirliligi Kontrolü Yönetmeligi ve 8 Temmuz 2007 Tarih ve 983 sayili
2007/7 Genelgesinde belirtilen hususlara uyulmasi gerekmektedir.
2- Tozumayi önleyici her türlü tedbirin kömürü satan, tasiyan ve sanayi tesisi sahibi tarafindan ilgili
mevzuata göre alinmasi kosulu ile sanayi amaçli tüketilecek yerli ve ithal kömürlerin torbalanmasi
gerekmemektedir.

i

X - DENETIM

VE CEZAI MÜEYYIDELER

1- Denizli Il Çevre ve Orman Müdürlügünden Satis Izin Belgesi olmayan isinma amaçli kati yakitlarin
Denizli il sinirlari içerisinde satilmasi, satin alinmasi ve kullanilmasi yasaktir.
·2,. Kati Yakit Saticisi Kayit Belgesi almayan ithalatçi/üretici ve saticilar kati yakit satisi yapamazlar.
3- Her bir uygunluk belgesi/uygunluk
izin belgesi kapsaminda ithal edilen/üretilen ve ilimizde satisa
sunulan kati yakit için gerekli bilgi ve belgeleri Denizli Il Çevre ve Orman Müdürlügüne
bildirmeyen; yanlis ve/veya yaniltici belge düzenleyen ve kati yakit saticisi kayit belgesi almamis
olan saticilara kati yakit teslim eden ithalatçi/üretici/saticiya,
2872 sayili Çevre Kanununun
12 nci,
20 nci (g) ve 26 nci madde hükümleri uygulanir.
4- Isinmadan Kaynaklanan Hava Kirliliginin Kontrolü Yönetmeligi ve ilgili Genelgeler kapsaminda
denetim veya belgelendirme amaciyla Denizli il sinirlari içerisInde yapilacak kati yakit numunesi
alimlari Il Çevre ve Orman Müdürlügü
koordinatörlügünde,
Il Saglik Müdürlügü
ve Belediye
personelinden olusturulanDenetim
Ekibi tarafindan yapilir.
5- Denetim ekibi tarafindan; denetim veya sikayete istinaden üretim veya torbalama tesislerinden,
tasima aracindan, depodan, satis yerlerinden, bayilerden ve tüketim yerlerinden kati yakit numuneleri
alinacaktir.
6- Kati yakitlardan, 2010/3 sayili Kati Yakit Numune Alma ve Analiz Genelgesine göre TS 5125 ve
TS 2390 sayili standartlarin belirledigi sekilde numune alinarak IKHKK Yönetmeligi'nin
26 nci
maddesi kapsaminda belirtilen laboratuarlarda analiz yaptirilir.
7- Kati yakit numunesinin analiz sonuçlari herhangI'bir parametrede, Yönetmelik ve Mahalli Çevre
Kurulu Kararinda belirtilen limit degerleri saglamamasi (olumsuz olmasi)
halinde, kati yakitin
satisi durdurulur
ve miktari tespit edilir. Durumun ilgili firmaya tebliginden itibaren 7 is günü
içinde, firmanin yazili talebi üzerine ve giderleri firma tarafindan karsilanmak sartiyla, Denizli Il
Çevre ve Orman Müdürlügünde bulunan sahit numune ilk analizI yapan laboratuvar disinda yetkili
baska bir laboratuvara gönderilir. Sahit numunenin analizI sonucunda da istenilen limit degerler
saglanmiyorsa, Çevre Kanunu'nun
15 inci ve Ek 6 nci maddeleri geregince numunenin
temsil
ettigi kati yakitin miktari tespjt edilerek satisi durdurulur
ve satis izin belgesi iptal ediJir.
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8- Denizli Il Çevre ve Orman Müdürlügü tarafindan gönderilen sahit numunenin analiz sonucu
istenilen limit degerleri sagliyorsa (olumlu ise), analiz sonucunun ilgili firmaya tebliginden
itibaren 15 is günü içinde firmadaki sahit numunenin diger iki numunenin analizlerinin yapildigi
laboratuvarlar haricinde yetkili baska bir laboratuara 2010/3 Genelgenin 7. ve 12. Maddelerde
belirtilen hususlara uygun sekilde gönderilir. Bu numune ye ait analiz raporu diger raporlarla
karsilastirilarak çogunlugu saglayan sonuca göre degerlendirme yapilacaktir. (Örnegin: 2
olumsuz, 1 olumlu sonuç olumsuz olarak; 2 olumlu, 1 olumsuz sonuç olumlu olarak kabul edilir.)
9- Sahit numunelerin analiz sonuçlarinin da uygun olmadigi kati yakitlar için Il Çevre ve Orman
Müdürlügünden yeni numune alinmasi talebinde bulunulamaz,
yeniden numune alma islemi
yapilmaz.
10- Mahkemelerde açilacak tespit davalari veya Bakanlik/Denizli Il Çevre ve Orman Müdürlügünün
gerekli görmesi disinda yerli/ithal yakita iliskin olarak yeni numune alinmayacaktir.
11- Denizli Merkezi ve mücavir alan sinirlari ile Asagisamli, Baskarci, Gözler, Irliganli, Karahayit,
Pamukkale, Pinarkent, Uzunpinar Belediyeleri sinirlari içerisinde Isinmadan Kaynaklanan Hava
Kirliliginin Kontrolü Yönetmeligi ve Mahalli Çevre Kurulu Karari hükümlerinin uygulanmasi ile
ilgili denetim ve kontrollerle; kati yakit satis yerleri ve bayileri, tasima araçlarinda, binalarda,
konutlarda ve sitelerde; kati yakit, yakma sistemleri, açma ve çalisma ruhsatlari, tarti kontrolleri
ve denetimi, basta Denizli Belediyesi olmak üzere ilgili Belediyeler ve Il Çevre ve Orman
Müdürlügü
koordinasyonundaki
denetim ekibi tarafindan
yapilir. Olumsuzluk tespiti
halinde Belediye mevzuati ve Kabahatler Kanunun 32. maddesi kapsaminda cezai yaptirim
uygulanir.
12- Ilgili Belediyelerce tüketim yerlerinde yapilacak denetimlerde; belgesiz yakitin bulunup
bulunmadigi, Kazan Yakma Talimatnamesi, kalorifer kazani ve bacasinin temiz olup olmadigi,
uygun yakmanin yapilip yapilmadigi, atesçilere ait Atesçi Belgesi kontrol edilecek ve
olumsuzluk halinde Belediye Kanunu ve Kabahatler Kanunun 32. maddesi kapsaminda cezai
yaptirim uygulanacaktir.
13- Ilçelerde Kaymakamliklar tarafindan Toplum Sagligi Merkezi ve ilgili belediye elemanlarindan
denetim ekipleri olusturulacak; denetim ekibi tarafindan Ilçe sinirlari içerisinde Mahalli Çevre
Kurulunda alinan kararlarin uygulanmasi, izin verilmeyen ve belirlenen özellikleri saglamayan
yakitlarin kullanilmamasi, yakitlarin dagitimi, yerlesim yerlerine girisi, satisi ve nihai kullanim
asamalarinda gerekli kontrol ve denetimler yapilacaktir. Olumsuzluk tespiti halinde Kabahatler
Kanunun 32. maddesi kapsaminda cezai yaptirim uygulanacaktir.
VÜRÜRLÜKTEN

KALDiRiLAN

DÜZENLEMELER

26/11/2008 tarih ve 24 sayili Denizli Ili Mahalli Çevre Kurulu Kararlarinin IV. Maddesi,
yürürlükten kaldirilmistir.
i:

Xi - VV ARI EsIKLERI

VE ALiNACAK

ÖNLEMLER

Sanayi Kaynakli Hava Kirliliginin Kontrolü Yönetm'eligi 30. maddesi ve Hava
Degerlendirme ve Yönetimi Yönetqieligi geregince asagidaki Karar'larin alinmasina;

Kalitesi
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VY ARI EsIKLERI VE KIRLILIK DERECELERI

i. SEViYE
2. SEViYE
3. SEViYE
4. SEViYE

S02 (Mikro2ram/m3)
500
850
1100
1500

Partikül

Madde (Mikro2ram/m3)
260
400
520
650

i

(Nispi nem miktarinin %90'in üstüne çikmasi halinde, yukaridaki bütün degerler % O eksigi ile
uygulanacaktir.)
Yukaridaki parametrelerden herhangi birinin belirtilen degere ulasmasi halinde uyari seviye plani
uygulanacaktir.

i. SEVIYE

UYARi PLANI VE ÖNLEMLERI

24 saat ortalamasi mikrogramimetreküp olarak, S02 500 ve partikül madde 260 ise, genel 'tedbirlere
ek olarak;
a) Kalorifer ve sobalarin ilk yakma saatleri, sabah 05-06, ögleden sonra 5- 6 arasidir.
b) Tatil günlerinde (hastaneler, yatih okullar, ögrenci yurtlari, huzurevi, terminal ve Kolluk
binalari vb. hariç) tüm kamu bina ve tesisleri ile özel is hanlarinda sobalar ve kaloriferler
yakilmayacaktir.
Resmi kurumlarin tatil günleri ve 24 saat hizmet görmek durumunda olan servisler için kalorifer ve
. sobalar %50 kapasite ile yakilacaktir.

i i

2. SEVIYE UYARi PLANI VE ÖNLEMLER
24 saat ortalamasi mikrogram/metreküp olarak, S02 850 ve partikül madde 400 ise, genel tedbirlere
ve .kademedeki önlernelere ek olarak;
a) 2. ve 3. Sinif Gayri Sihhi Müesseseler yogun duman emisyonlarini %50 düsürecek sekilde
çalismalarini ayarlayacaktir.
b) Kalorifer ve sobalar günde yalniz iki defa toplam 6 saati geçmemek üzere 3'er saat yakilacaktir.
Tamamen söndürülmesi teknik bakimdan mahsurlu görülen kalorifer kazanlari yine en az düzeyde
yakilacaktir.

i

3. SEVIYE UYARi PLANI VE ÖNLEMLER
24 saat ortalamasi mikrogram/metreküp

olarak, S02

ii00 ve partikül

madde 520 ise, genel tedbir ile

i. ve 2. kademedeki önlernelere ek olarak;
a) Haftanin çift sayili günlerinde plakasinin son i-rakami çift, tek sayili günlerinde ise plakasinin son
rakami tek sayi ile biten özel binek otolari trafige çikabileceklerdir.
b) ilk ve orta dereceli okullar tatil edilecektir.
c) Soba ve kaloriferler günde 1 defa 3 saat süre.. ile yakilacaktir.
d) Birinci Sinif Gayri Sihhi Müesseseler kapasitelerini %50 azaltacaklardir.
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UV ARI PLANI VE ÖNLEMLER

24 saat ortalamasi mikrogram/metreküp olarak, S02 1500 ve partikül madde 650 ise, genel tedbirler
ile 1.,2.,3. kademedeki önlemelere ek olarak;
a) Tüm okul resmi daire ve isyerleri tatil edilecektir.
b) Resmi makam otolari, askeri, emniyet, itfaiye arabalari, zaruri ihtiyaç maddeleri tasiyan araçlar ve
ambulans hariç olmak üzere tüm motorlu araçlar trafikten men edilecektir.
c) Zorunlu ihtiyaç maddelerI üreten ve halk sagligi ile direk ilgisi bulunan isyerleri disindaki 1.2.3
üncü sinif gayri sihhi Müesseseler tatil edilecektir.
d) Kalorifer ve sobalar tamamen söndürülecek, Saglik Kurum ve Kuruluslari kendi bünyelerinde
gerekli önlemleri alacak, elektrikli isinma cihazlarini ihtiyaçlarina göre kuiianacaklardir.
e) Tüm Kamu ve Özel Hastaneler ile diger tedavi kurumlarinda Bastabiplerce, ihtiyaci karsilayacak
sekilde yatak, dumandan ileri gelebilecek rahatsizliklarin tedavisi için gereken ilaç ve malzemeler hazir
. bulundurulacaktir.
.

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

Bu Kararlar Denizli Merkezi ve mücavir alan sinirlari ile Asagisamii, Baskare!, Gözler, Irliganli,
Karahayit, Pamukkale, Pinarkent, Uzunpinar Belediyeleri sinirlari içerisinde uygulanacaktir.

2 - çevresel

Gürültünün Degerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeligi ile 15 Temmuz 2010 tarih
ve 2010/10 Nolu Eglence Yerlerinden Kaynaklanan çevresel Gürültünün Kontrolü Genelgesi
. uyarinca;

-

'~.~.~",~.

1- 2559 Sayili Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ve 2803 Sayili Jandarma Teskilati Görev ve
Yetkileri Kanunu'na istinaden çikarilan Jandarma Teskilati Görev ve Yetkileri Yönetmeligi'nde
belirtilen süre de dikkate alinarak, çevresel Gürültünün Degerlendirilmesi
ve Yönetimi
Yönetmeligi 'nin 24 'üncü maddesinin birinci fikrasinin (h) bendi geregince; çevreyi olumsuz yönde
etkileyecek sekilde elektronik ses yükseltici kullanarak müzik yayini (Yönetmelikte; gerçek
enstrüman ve/veya seslerle veya banttan ya da elektronik olarak yükseltilmis ses kaynagi
kullanilarak yapilan müzik türü "Canli Müzik" olarak tanimlanmaktadir) yapan ve civardaki halkin
huzur ve sükununu bozan, canli müzik izni bulunan mevcut açik ve yari açik eglence yerlerinde
yapilan müzik yayininin saat 23:59'dan itibaren durdurulmasina, bu kararin ilgili taraf1ara Il Çevre
ve Orman Müdürlügünce duyurulmasina,
2- Çok hassas kullanimlarin
(Konut, yatakli hizmet veren saglik kurumlari, egitim
kurumlari, çocuk ve yasli bakim evleri, canli müzik izni almis olan oteller hariç diger oteller, açik
arazideki ve yerlesim alani içindeki sessiz alanlar) bulundugu alanlari tespit amaciyla; Il Çevre ve
Orman Müdürlügü koordinasyonunda,
Il Özel Idaresi Genel Sekreterligi, ilgili belediye
baskanliklari, Bayindirlik Il Müdürlügü, Il Emniyet, Müdürlügü ve Il Jandarma Komutanligindan
olusan Ön Inceleme Komisyonu olusturulmasina,
.
3- Çok hassas kullanim alanlarini etkileyen açik (tüm cepheleri ve üstü açik olan) ve yari açik
(en az bir cephesi ve/veya üstü açik olan) eglence yerlerinin tespiti amaciyla Komisyonlar
olusturulmasina, olusturulacak Komisyonlarin;
Il Merkezi ve Merkeze Bagli Belediye sinirlari içinde; Il Çevre ve Orman Müdürlügü, Il
Saglik Müdürlügü, ilgili belediye baskanligi, Il Kültür ve Turizm Müdürlügü, Il Emniyet
Müdürlügü veya Il Jandarma Komutanligi personelinden,

,
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Ilçe ve Belde Belediye sinirlari içinde; Ilçe Saglik Grup Baskanliklari, ilgili belediye
baskanligi, görev ve sorumluluk alanlarina göre Ilçe Emniyet Müdürlügü veya Ilçe
Jandarma Komutanligi personelinden,
Il Özel Idaresinin yetki alaninda bulunan sinirlar içinde; Il Özel Idare Genel Sekreterligi,
Il Saglik Müdürlügü ve Il Jandarma Komutanligi personelinden,
tesekkül ettirilmesine,
4- "Çok hassas kullanimlarin bulundugu alanlar" ile "Bu alanlari etkileyen açik ve yari
açik eglence yerlerinin (Turizm Isletme Belgesi olanlar dahil)" tespiti ile ilgili olarak, söz konusu
Komisyon çalismalarinin 22 Eylül 2010 tarihinde saat 10:00 ile 20 Ekim 2010 tarihinde saat
10:00 olmak üzere ilgili Vali Yardimcisi baskanliginda Valilik Toplanti Salonunda yapilacak
toplantilarla
ön degerlendirmenin
yapilmasi,
04.11.2010
tarihine
kadar
çalismanin
sonuçlandirilarak Il Çevre ve Orman Müdürlügü'ne gönderilmesine, Kasim 2010 ayinda yapilacak
.Mahalli Çevre Kurulunda tespit edilen hususlarin Karar alinmasina,
5- Tesekkül ettirilen Komisyonlarca tespit edilen açik ve yari açik eglence yeri sahiplerine,
Mahalli Çevre Kurulunca alinacak olan Kararin Il Çevre ve Orman Müdürlügünce duyurulmasina,
6- Çok hassas kullanim alanlarini etkileyen açik ve yari açik eglence yerlerinde canli müzik
yapilmasi yasak olup; bu alanlarda, açik ve yari açik olan eglence yerlerinin kurulmasina izin
verilmemesine,
7- Mevcut açik ve yari açik eglence yerlerinde, sinir degerleri saglayacak sekilde gerekli
tedbirlerin alinarak Yönetmeligin yayimlanma tarihinden itibaren en geç bir yil içinde (4 Haziran
2011) kapali hale getirilmesine, mümkün degilse müzik yayininin sonlandirilmasina,
8- Kapali hale getirilmeyen açik ve yari açik eglence yerlerinin, belediye baskanliklari
.tarafindan belirlenecek alanlara tasinmasinin saglanmasina,
9- Eglence yerlerinin çevreye yaydigi çevresel gürültü seviyesi ve bu eglence yerlerinin
bulundugu alanin arka plan gürültü seviyesinin belirlenmesi için; en yakin hassas kullanim alani
disinda ölçümler yapilarak toplam gürültü seviyesinin belirlenmesi, hesaplanarak bulunan eglence
yeri gürültü seviyesi degerinin, tek bir eglence yeri olmasi halinde mevcut arka plan gürültü
seviyesini 5dBA ve 7 dBC degerini geçmemesi, birden fazla eglence yeri olmasi halinde arka plan
gürültü .seviyesini 7-10 dBA araligi sinir degerini geçmemesi ve bu 7-10 dBA araligindaki sinir
degerin;
Gürültüye hassas kullanimlardan egitim, kültür ve saglik alanlari ile yazlik ve kamp
yerlerinin yogunluklu oldugu alanlar için 7 dBA,
Ticari yapilar ile gürültüye hassas kullanimlarin birlikte bulundugu alanlardan konutlarin
yogun olarak bulundugu alanlar için 8 dBA,
Ticari yapilar ile gürültüye hassas kullanimlarin birlikte bulundugu alanlardan isyerlerinin
yogun olarak bulundugu alanlar için 9 dBA,
Sanayi alanlari için 10 dBA,
i!
olmasina,
10- Gerçek enstrüman ve/veya seslerle veya banttan ya da elektronik olarak yükseltilmis ses
L.r"\.\
.,. \\

kaynagi
müzik
için "Çevresel
Gürült~nün
ve
Yönetimi kullanilarak
Yönetmeligi"
ile y~yini
"Isyeri yapilabilmesi
Açma ve Çalisma
Ruhsatlarina
Iliskin Degerlendirilmesi
Yönetmelik geregi
belediyeden veya il özel idaresinden "Canli Müzik Izni" alinmasi sart olup, bir isletmede faaliyet
: bagli olarak birden fazla isyeri açm,
bir ruhsat sahibinin "Canli Müzik Izni" almasina,
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11- çevresel
Gürültünün Degerlendirilmesi
ve Yönetimi Yönetmeligi'nin
24'üncü
maddesinin (t) bendi geregi; canli müzik almak üzere müracaat eden gerçek veya tüzel kisilerden,
isyeri açma ve çalisma ruhsatlari ile ilgili yetkili idarelerce (belediye veya Il Özel Idaresi),
Bakanligimizdan gürültü konusunda ön yeterlik/yeterlik almis kurum ve kuruluslara hazirlatilacak
olan ve formati Bakanligimizca belirlenen çevresel Gürültü Seviyesi Degerlendirme Raporunun
talep edilmesine; bu rapora Il Çevre ve Orman Müdürlügümüz tarafindan verilecek uygun görüse
dayanarak, isyeri açma ve çalisma ruhsati vermeye yetkili kurumlar tarafindan canli müzik izni
verilmesine,
12- Düzenli, ani ve sikayete bagli denetimlerde; Il Çevre ve Orman Müdürlügü veya yetki
devri yapilan belediye baskanliklari tarafindan, jandarma veya emniyet teskilatindan personel
görevlendirilmesinin
talep edilmesi halinde, görev ve sorumluluk alanlarina göre kolluk kuvveti
görevlendirilmesine,
13- Kolluk kuvvetleri, Il Çevre ve Orman Müdürlügü veya yetki devri yapilan belediye
baskanliklari tarafindan yapilan denetimlerde;
Isyeri Açma ve Çalisma Ruhsati olmayan eglence yerlerinin tespit edilmesi halinde,
0.08.2005 tarih ve 25902 sayili Resmi Gazetede yayimlanarak yürürlüge giren Isyeri
Açma ve Çalisma Ruhsatlarina Iliskin Yönetmeligin 6'inci ve 38'inci maddeleri
kapsaminda, ruhsatsiz eglence yerinin yetkili idareler tarafindan kapatilmasi için, belediye
sinirlari ve mücavir alan içinde ilgili belediyeye, belediye sinirlari ve mücavir alan
disinda il özel idaresine bildirilmesine,
Gerçek enstrüman ve/veya seslerle veya banttan ya da elektronik olarak yükseltilmis ses
kaynagi kullanilarak yapilan müzigin, canli müzik izni alinmaksizin yapildiginin tespit
edilmesi halinde, canli müzik yayinin durdurulmasina ve 10.08.2005 tarih ve 25902 sayili
Resmi Gazetede yayimlanarak yürürlüge giren Isyeri Açma ve Çalisma Ruhsatlarina
Iliskin Yönetmeligin ilgili hükümlerinde belirtilen yaptirimin uygulanmasi için belediye
sinirlari ve mücavir alan içinde ilgili belediyeye, belediye sinirlari ve mücavir alan
disinda il özel idaresine bildirilmesine,
14- Eglence yerlerinin Il Çevre ve Orman Müdürlügü veya yetki devri yapilan belediye
baskanliklari tarafindan denetlenmesi neticesinde ihlal tespit edilmesi halinde;
2872 sayili Çevre Kanunu kapsaminda idari yaptirim uygulanmasina,
Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesinin
son fikrasinda belirtilen; "Bu maddenin
uygulanmasinda Türk Ceza Kanunu ile diger kanunlarin fiilin suç olusturmasi haline
iliskin hükümleri saklidir." Hükmü geregi; Türk Ceza Kanunu'nun 183'üncü maddesine
istinaden Cumhuriyet Savciligina suç duyurusunda bulunulmasina,
Ayrica, "Turizm Isletme Belgesi" olan eglence yerleri için 2634 sayili Turizm Tesvik
Kanunu; Turizm Yatirim, Isletme ve Kuruluslarinin Denetimi Hakkinda Yönetmelik ve
Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine! ve Niteliklerine Iliskin Yönetmelik geregi,
ihlalin Il Kültür ve Turizm Müdürlügüne bildirilmesine,
Karar verilmistir.
'

i

3 - 31.12.2004

tarih ve 25687 sayili Resmi Gazete'de yayimlanarak yürürlüge giren Su Kirliligi
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yayimlanan Yönetmelik ile degistirildiginden, 04.05.2006 tarih ve 13 numarali Ilimiz Mahalli
Kontrolü Yönetmeligi'nin (SKKY) 32. maddesi, 13.02.2008 tarih ve 26786 sayili Resmi Gazete'de
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Çevre Kurulunun B bendinin asagid ~i sekliyle degistirilmesine;
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1- Isyeri Açma ve Çalisma Ruhsatlarina Iliskin Yönetmelik hükümlerine göre yapilacak
ruhsatlandirma islemleri sirasinda, ilgili idare tarafindan; sadece nüfusu 84 kisinin altinda olan otel,
motel, tatil köyü, tatil sitesi ve yazlik siteler ve sanayi tesislerinin evsel atik sulari için,
19.03.1971 tarihli ve 13783 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Lagim Mecrasi Insaasi Mümkün
Olmayan Yerlerde Yapilacak Çukurlara Ait Yönetmelik hükümlerine göre yapilacak olan sizdirmaz
nitelikli fosseptik projesinin ve fosseptik yerinin gösterildigi vaziyet planlarinin istenmesine ve
incelenen projelerin, projeye uyun yapilip yapilmadiginin kontrolünün ilgili belediyece veya Il-Ilçe
Özel Idaresince kontrol edilmesine, sizdirmaz fosseptigin bulunmamasi veya teknigine uygun
yapilmadiginin tespiti halinde ilgili kurum tarafindan Isyeri Açma ve Çalisma Ruhsati verilmemesine,
2- Su anda faaliyette olan nüfusu 84 kisinin altindaki otel, motel, tatil köyü, tatil sitesi ve
yazlik siteler ve sanayi tesislerinde ilgili idare tarafindan yapilan denetimlerde, evsel nitelikli
atiksularin sizdirmali fosseptikte toplandigi tespit edildiginde, 19.03.1971 tarihli ve 13783 sayili Resmi
. Gazete'de yayimlanan Lagim Mecrasi Insaasi Mümkün Olmayan Yerlerde Yapilacak Çukurlara Ait
Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ilgili idare tarafindan sizdirmaz fosseptik projesinin ve fosseptik
. yerinin gösterildigi vaziyet planlanmn istenmesine ve projenin idareye ibraz edilmesi için 5 gün süre
verilmesine, incelenen projelerin uygun bulundugunun tebliginden itibaren sizdirmaz fosseptigin
yapilmasi için 60 gün süre verilmesine, projeye uygun yapilip yapilmadigimn kontrolünün ilgili
belediyece veya Il-Ilçe Özel Idaresince kontrol edilmesine, süresi içerisinde yapilmamasimn veya
vaziyet plam ve projenin ibraz edilmediginin tespiti halinde ilgili kisi, kurum ve kuruluslara (2872 sayili
Çevre Kanunu ve 5393 sayili Belediye Kanunu'na göre) yasal islem yapilmasina,

i

3- Evsel atik sularini sizdirmaz nitelikteki fosseptikte toplayan nüfusu 84 kisinin altindaki
ôtel, motel, tatil köyü, tatil sitesi ve yazlik siteler ve sanayi tesislerinin, bu atiksularini
vidanjör vasItasi ile atiksu altyapi tesislerine vermesine, söz konusu atiksu kaynaklarinin,
Atiksu Yönetimleriyle yaptiklari protokolü ve vidanjörle atiksu bertarafi sonucunda aldiklari
belgeleri bes yil süreyle saklamasina ve denetimler sirasinda görevlilere beyan etmesine,
4- Nüfusu 84 kisinin altinda olan otel, motel, tatil köyü, tatil sitesi ve yazlik siteler ve sanayi
tesisleri disindaki atiksu kaynaklarindan, evsel nitelikli atiksulari için; 19.03.1971 tarihli ve 13783
sayili Resmi .Gazete' de yayimlanan Lagim Mecrasi Insaasi Mümkün Olmayan Yerlerde Yapilacak
Çukurlara Ait Yönetmelik hükümlerine uygun sizdirmali veya sizdirmaz fosseptik talep edilmesine,

4 -

Il Saglik Müdürlügü'nün
26/03/2010 tarih ve 6840 sayili yazisi geregi; Özel Can
Polikliniginin, Il Mahalli Çevre Kurulunun 22/03/2010 tarih ve 2010/1 sayili toplantisinda 2010 yili
için Tibbi Atik Ücretleri hakkinda aldigi kararda, "polikliniklerin"; "büyük miktarda atik üreten
saglik kurulusu" yerine, "orta ve küçük mikta~cJa atik üreten saglik kurulusu" statüsünde
degerlendirilmesi talebi ile ilgili olarak;
22/03/2010 tarih ve 2010/1 sayili Il Mahalli Çevre Kurulu Karari 2. maddesi (b) bendinde
yer alan tabloda belirtilen gruplar ve tibbi atik bertaraf ücretleri; Denizli Belediye Baskanliginca
sterilizasyon tesisinin faaliyete geçirilmesinden sonra uygulanacak olup, 2010 yilinda sterilizasyon
tesisinin faaliyete geçirilmesi mümkün olmadigindan konunun 2011 yili için uygulanacak tibbi atik
bertarafbedelleri ile ilgili Mahalli Çevre Kurulu toplantisinda görüsülmesine,
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Gökpinar Baraj Gölü ve Su Toplama Havzasi Uzun Mesafeli Koruma Alaninda kalan, Ilimiz
Merkez Ilçesi, Çukurköy Köyü, Bölcek Mevkiinde bulunan tas ocaginin; Denizli Ili Mahalli Çevre
Kurulu'nun 29.05.2008 tarih ve 22 nolu Kararinin V. Maddesi ile 01.08.2010 tarihine kadar
uzatilan faaliyet süresi doldugundan; Karayollari 2. Bölge Müdürlügü'nün 09.08.2010 tarih ve 30458
sayili yazisi ile faaliyet süresinin tekrar uzatilmasi talebi ile ilgili olarak;
Söz konusu alandaki çalismalar esnasinda yapilacak patlatmalarin Basamakli Çalisma Sistemi
ile yapilmasi ve her patlatma için ayri ayri rapor hazirlanarak DSI 212.Sube Müdürlügü'ne ibraz
edilmesi, ayrica konkasör tesisindeki üretim faaliyeti sirasinda ocak sahasinin yakinindaki ve
bitisigindeki tarlalarin etkilenmernesi için mutlaka su püskürtme sisteminin es zamanli olarak
devreye sokulmasi ve üretim süresince çalistirilmasi, tesis içi yollarin hava kalitesini olumsuz yönde
etkilememesi için yollarin bitümlü kaplama malzemeleri, beton veya benzeri malzemelerle
kaplanmasi, düzenli olarak temizlenmesi veya toz baglayan maddelerle muameleye tabi tutulmasi ve
. faaliyetler esnasinda komsu parsellerde bulunan tarim arazilerine zarar verilmemesi kaydiyla çalisma
.süresinin son kez olarak 18.08.2011 tarihine kadar uzatilmasina;
Ancak çalismalar esnasinda yapilan patlatmalarin Gökpinar Baraj Gölü ve Su Toplama
Havzasi ile Havzadaki Su Kaynaklarina etkisinin 31.12.2010 tarihine kadar Karayollari 2. Bölge
Müdürlügü tarafindan bilimsel çalismalar ile tespit ettirilerek, bilimsel çalisma sonuçlarinin rapor
halinde, 2011 yili ilk Mahalli Çevre Kurulu Toplantisinda görüsülmek üzere Denizli Il Mahalli
Çevre Kurulu Baskanligina sunulmasina,
Oy birligi ile Karar verilmistir.
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