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IL MAHALLI ÇEVRE KURULU KARARI
Karar Tarihi: 24.09.2008
Karar No
: 46 (2008)

Il Mahalli Çevre Kurulu'nun Eylül ayi gündeminde yer alan konulara iliskin olarak 24.09.2008
Çarsamba günü saat 10: 00 'da Gümüshane Valisi adina Vali Yardimcisi Soner SENEL
Baskanliginda Il Mahalli Çevre Kurulu'nda asagidaki kararlar alinmistir.
i. YAKIT PROGRAMI
Gerekçe: 27.08.2008 tarih ve 2008 / 11 sayili Genelge.
Amaç
Yakit programinin amaci, bir taraftan hava kirliligini azaltirken diger taraftan da uygulamada
birlikteligi saglamaktir.
Kapsam
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Yakit programi, Isinma amaçli kullanilan ithal ve yerli kati yakitlar (kömür, briket kömür, prina
briketi vb.) için kati yakit saticisi kayit belgesini, uygunluk izin belgesini, satis izin belgesini,
analizi, yükümlülükleri, ihalelere katilimi, denetimi ve uygulanacak müeyyideleri, Gümüshane
Ili için isinma amaçli yerli ve ithal kati yakit özelliklerini kapsamaktadir.
Tammlar
Kati yakit saticisi kayit belgesi: Saticilara (bayi ve mahrukatçilar) ve ilde kendi adina satis yapmak
isteyen ithalatçi ve üreticiye verilecek olan ve EK-l de örnegi bulunan belgedir.
Uygunluk izin belgesi: Yerli kömürler için düzenlenen ve EK-2 de örnegi bulunan belgedir.
Satis izin belgesi: Ithalatçi/üreticinin, kati yakita ait kontrol belgesi/uygunluk izin belgesi
(ithalatçi/üretici tarafindan fotokopisi tasdik edilmis) ve kati yakit saticisi kayit belgesi almis
saticilarin listesinin (kati yakit saticisi kayit belge nosu, satici adi ve adresi) yer aldigi bir dilekçe ile il
çevre ve orman müdürlügüne basvurarak aldigi ve EK-3 de örnegi bulunan belgedir.
Analiz: Kati yakitin bulundugu mekandan (depodan, isyerinden, araçtan vb.) TS 5125, TS 4744 ve TS
2390 sayili standartlarin belirledigi sekilde numunelerin alinmasi ve IKHKK Yönetmeliginin 26 nci
maddesinde belirtilen laboratuarlarda analizinin yaptirilmasi islemidir.
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Kati vakit saticisi "Kavit Belf!esi" uVJ!ulamaesaslari ve vükümlülükler :
Kati yakit saticisi kayit belgesi almak isteyenlerin;
- Kati yakit satisi ile ilgili Isyeri Açma Ruhsati,
- Oda Sicil Kaydi (Mahrukatçilar Odasina veya Sanayi ve Ticaret Odasina veya ilgili Esnaf
Odasina kayitli olduguna dair belge),
- Imza Sirküleri (noter onayli)
- Taahhütname (Il çevre ve orman müdürlügünün talebine bagli) ile Il Çevre ve Orman
Müdürlügüne müracaat etmelerine,
i. Kati yakit saticisi kayit belgesi bir isyeri için geçerli olmasina,
2. 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
düzenlenmesine,
3. Kati yakit satici kayit belgesinin yani sira saticilara EK-4 tablosunun da verilmesine;
4. Kati yakit saticisi kayit belgesi, alinan il sinirlari içerisinde geçerli olmasina,
. Kati yakit saticisi kayit belgesi almayan ithalatçi/üretici (kendi adina kati yakit satmak
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6. Ithalatçi/üretici/saticinin il çevre ve orman müdürlüklerine vermis olduklari her türlü belgelerin
fotokopilerinin kendileri (ithalatçi/üretici/satici) tarafindan imzalanip kaselenmesine,
7. Ithalatçi/üreticinin, kati yakitin satilacagi ilin il çevre ve orman müdürlügünden kati yakit
saticisi kayit belgesi almayan saticilara kati yakit veremeyeceklerine,
Satis Izin BelIfesi uVIfulama esaslari ve vükümlülükler:
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1. "Satis izin belgesi"nin ithalatçi/üreticiye verilecegine,
2. Satis izin belgesinin yani sira üretici/ithalatçiya EK-S tablosunun da verilecegine,
3. Ithalatçi/üreticinin, satis izin belgesinin birer kopyasini (ithalatçi/üretici tarafindan fotokopisi
onayli) kati yakit saticisi kayit belgesine sahip saticilara vermek zorunda olduguna,
4. Ithalatçi/üretici/satici tarafindan kati yakitlarin tasinmasi sirasinda, kati yakita ait satis izin
belgesini (ithalatçi/üretici tarafindan fotokopisi onayli) araçta bulundurmasina ve denetimler
esnasinda yetkililere ibraz etmek zorunda olduguna,
Analiz UVIfulamaEsaslari ve vükümlülükler:
i. Uygunluk izin belgesi alinmasi sirasinda numunenin analiz ve gönderme (kargo, posta vb.)
ücretinin, üretici tarafindan ödenmesine,
2. Denetim sirasinda ise analiz ve gönderme (kargo, posta vb.) ücretinin, ithalatçi/üretici/satici
tarafindan ödenmesine,
3. Analize gönderilen birinci numunenin analiz sonucunun uygun çikmamasi durumunda;
. Kati yakitin satisi durdurulmasina ve miktarinin tespit edilmesine,
. Ithalatçi/üretici/saticilardan birisi tarafindan sahit numunenin analizi istenildigi takdirde,
sahit numunenin analizinin yaptinimasina,
. Sahit numune analizinin olumlu çikmasi halinde kati yakitin satisina devam edilmesine,
4. Kati yakitin sahit numunesinin olumsuz çikmasi halinde;
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Çevre Kanunu'nun 15 inci ve Ek 6 nci maddeleri geregince numunenin temsil ettigi
kati yakitin miktarinin

tespit edilerek satisinin durdurulmasina,

.

Satis izin belgesinin ilde iptal edilmesine,

.

Kati yakitin ithalatçi/üretici tarafindan toplatilmasina ve sadece sanayi amaçli
kullanilmasina.

.

Bu islemlerin, Il Çevre ve Orman Müdürlügünün gözetiminde yapilmasina,
. Ayrica ithal yakit için ilgili Genelge ve Dis Ticarette Standardizasyon Tebligi geregince
islem yapilmasina,
5. Yerli/ithal yakita iliskin olarak Mahkemelerde açilacak tespit davalari veya Bakanlik/il çevre
ve orman müdürlügünün gerekli görmesi disinda yeni numunenin alinmayacagina,
Ihalelere katilim uVIfulama esaslari ve vükümlülükler:
Ihalenin yapilacagi ilde kati yakit saticisi kayit belgesi almamis olan ithalatçi/üretici/satici,
kati yakit ihalesine katilmak istedikleri zaman;
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Ithalatçilarin ithalatçi kayit belgesi (ithalatçi tarafindan fotokopisi onayli), üreticilerin
uygunluk izin belgesi (üretici tarafindan fotokopisi onayli) ve saticilarin ise herhangi bir ilde
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alinmis kati yakit saticisi kayit belgesi (satici tarafindan fotokopisi onayli) ile ihalelere
katilabilecegine,
2. ihaleyi kazanan ithalatçi/üretici/saticinin, kati yakita iliskin (kontrol belgesi/uygunluk izin
belgesi, miktar vb.) bilgi ve belgeleri ii Çevre ve Orman Müdürlügüne vermek zorunda
olduguna,
Dii!er uvimlama esaslari ve vükümlülükler:
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1. Ithalatçi/üretici/satici, satisa sunulan kati yakiti baska kati yakitlarla karistiramayacagina,
2. Ithalatçi/üreticinin, EK-5'de yer alan bilgileri 3 aylik dönemler (ocak-mart, nisan-haziran,
temmuz-eylül ve ekim-aralik) halinde, saticilarin ise EK-4'de yer alan bilgileri 6 aylik
dönemler (ocak-haziran ve temmuz-aralik) halinde ii Çevre ve Orman Müdürlügüne bildirmek
zorunda olduklarina,
3. il Çevre ve Orman Müdürlüklerinin, envanter olusturulmasi amaciyla ithalatçi/üretici/satici
tarafindan bildirilen (EK-4 ve EK-5) kati yakit (kömürler, briket kömürleri, biokütle vb.) ile
ilgili bilgileri, Çevre ve Orman Bakanligi www.cevreorman.gov.tr web sitesinde yer alan
kömür bilgileri Excel tablosuna islenmek suretiyle isinmasubesi@gmaiLcom elektronik posta
adresine Nisan avmm sonima kadar Çevre ve Orman Bakanligina bildirmelerine,
4. Halkin duyarliliginin arttirilmasi için hava kirliligi ölçüm sonuçlarinin günlük olarak halka
duyurulmasina, ( http://www.havaizleme.gov.tr/adresinden ulasilabilir.)
5. Basta resmi bina ve okullar olmak üzere yeni bina yapiminda isi yalitim projelerinin
uygulanmasina,
6. Tüketicilerin bu kararda belirtilen özelliklerdeki yakitlari (EK-6) kullanmalarina,
7. Basta petrol koku olmak üzere Isinmadan Kaynaklanan Hava Kirliliginin Kontrolü
Yönetmeligiyle yasaklanmis yakitlarin isinma amaçli kullanilmamasina,
8. Gümüshane il merkezinde 2008-2009 kis sezonunda isinmadan kaynaklanan hava kirliliginin
önlenmesi amaci ile kis sezonunda kalorifer yakma saatlerinin Tablo'daki sekilde
uygulanmasina,
Kalorifer Yakma Saatleri:

,

Hava kirliliginin yogun oldugu günlerde sobalar ve kaloriferlerin mümkünse sabah saat 10'dan
soma ve aksam en geç saat 16'dan önce yakilmasina,
Denetim Uw!Ulamaesaslari ve vükümlülükler:
i. Yetki devri yapilmis, merkez ilçe, il ve ilçe belediyelerin, kendi sinirlari içinde satisa sunulan
kati yakitlarin denetimi ve idari yaptirim kararini verebilme yetkisine sahip olduguna,
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2. Yetki devri yapilmis olan belediyeler ile il çevre orman müdürlükleri arasinda gerekli
isbirliginin saglanmasina,
3. Yetki devri yapilmis olan belediyelerin satis izin belgesi düzenleyemeyecegine,
4. Yetki devri yapilmis olan belediyelerin denetim sirasinda ithalatçi/üretici/saticidan bu kararda
belirtilen bilgi ve belge disinda her hangi bir bilgi ve belge isteyemeyecegine,
5. Belediyeler tarafindan satisa sunulan kati yakitlarin denetiminin il çevre ve orman
müdürlügünce yapilmasina ve gerekli idari yaptirim kararinin uygulanmasina,
6. Idari yaptirim kararlari uygulanmasina esas teskil eden tutanaklar olarak, Çevre Kanununa
Göre Verilecek Idari Para Cezalarinda Ihlalin Tespiti Ve Ceza Verilmesi Ile Tahsili Hakkinda
Yönetmelikte belirtilen tutanaklarin kullanilmasina,
7. Tutanaklarda, denetime konu kati yakitin miktari, ilgili belgelerinin (kati yakit saticisi kayit
belgesi/kontrol belgesi/uygunluk izin belgesi/satis izin belgesi) tarih ve sayilarina mutlaka
yer verilmesine,
Uwmlanacak cezai islem esaslari ve vükümlülükler:
1. Her bir kontrol belgesi/uygunluk izin belgesi kapsaminda ithal edilen/üretilen ve ilde satisa
sunulan kati yakit ile ilgili gerekli bilgi ve belgeleri Il Çevre ve Orman Müdürlügüne
bildirmeyen; yanlis, yaniltici ve yanlis belge düzenleyen ve kati yakit saticisi kayit belgesi
almamis olan saticilara kati yakit teslim eden ithalatçi/üretici/saticiya ;
2872 sayili Çevre Kanununun 12 nci, "Ilgililer, Bakanligin veya denetimle yetkili diger
mercilerin isteyecekleri bilgi ve belgeleri vermek, yetkililerin yaptiracaklari analiz ve
ölçümlerin giderlerini karsilamak, denetim esnasinda her türlü kolayligi göstermek
zorundadirlar. "
20 nci (g), "12 nci maddede öngörülen bildirim ve bilgi verme yükümlülügünü yerine
getirmeyenlere her yil belirlenen oranda idaripara cezasi verilir. "
26 nci, "Bu Kanunun 12 nci maddesinde öngörülen bildirim ve bilgi verme yükümlülügüne
aykiri olarak yanlis ve yaniltici bilgi verenler, alti aydan bir yila kadar hapis cezasi ile
cezalandirilir. "
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Madde hükümlerinin uygulanmasina,
2. BAZ ISTASYONLARi YER SEçIMI
A. AVEA ILETIsIM HIzMETLERI
UYGUNLUK KARARI;

A.S YE AIT GSM BAZ ISTASYONU YER SEçIMI

Gerekçe:

r

12 Temmuz 2001 tarih ve 24460 sayili Resmi Gazetede yayimlanan; "10 kHZ - 60
GHz Frekans Bandinda Çalisan Sabit Telekomünikasyon Cihazlardan Kaynaklanan
Elektromanyetik Alan Siddeti Limit Degerlerinin Belirlenmesi, Ölçüm Yöntemleri ve
Denetlenmesi Hakkinda Yönetmeligin 5. Maddesi" ne istinaden kurul görüsünün
belirlenmesi,

.

Telekomünikasyon Kurumu Erzurum Bölge Müdürlügü'nün 25/08/2008 tarih ve 7041045924 sayili yazisi ekinde gönderilen dosyada yer alan;
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Ilimizin Kelkit Ilçesi, Gümüsgöze Beldesi kömür ocaklari üstü verici tepesi, N: 40° 12'
13,5" E: 39° 22' 23,9" SITE ID: GU1803 Adresinde Kurulmasi Planlanan AVEA
ILETIsIM HIzMETLERI A.S. GSM Baz Istasyonu'nun Yer Seçimi.
Ile ilgili olarak;
Yer seçiminin Güvenlik mesafesi alani kapsaminda ( 3 sektör planlanmakta olup, Her sektör için
14,61 m, Güvenlik mesafesi planlanmaktadir.) ;
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Ilgili Yönetmelikte belirtilen ( EA ) Sinir Degerleri içinde kalan saglik kurulusu
bulunmadigi,

.
.

Okul Siniri olmadigi,

Antenlerin kurulma asamasinda, dosyasinda belirtilen i. sektör için 30m, 2. sektör için
30 m, 3.sektör için 30m, anten yüksekligini saglamasi gerektigi,

Tespiti yapilmis olup,
Yukarida tespit edilen hususlarda degisiklik yapilmamasi ve ilgili an/en yüksekligini saglamasi
kosuluyla, söz konusu alanda GSM Baz Istasyonunun kurulmasinin yer seçimi açisindan uY2un
oldu2:una,
B. AVEA ILETIsIM HIzMETLERI
UYGUNLU KARARI;

A.S YE AIT GSM BAZ ISTASYONU YER SEçIMI

Gerekçe:
12 Temmuz 2001 tarih ve 24460 sayili Resmi Gazetede yayimlanan; "10 kHz - 60
GHz Frekans Bandinda Çalisan Sabit Telekomünikasyon Cihazlardan Kaynaklanan
Elektromanyetik Alan Siddeti Limit Degerlerinin Belirlenmesi, Ölçüm Yöntemleri ve
Denetlenmesi Hakkinda Yönetmeligin 5. Maddesi" ne istinaden kurul görüsünün
belirlenmesi,

.
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Telekomünikasyon Kurumu Erzurum Bölge Müdürlügü'nün 25/08/2008 tarih ve 7041545929 sayili yazisi ekinde gönderilen dosyada yer alan;

Ilimizin Tekke Beldesi Türkmen Mahallesi Vodafone istasyon yani, N : 40° 24' 29,00"
E: 39° 32' 51,70" SITE ID: GU1800 Adresinde Kurulmasi Planlanan AVEA ILETIsIM
HIzMETLERI A.S. GSM Baz Istasyonu'nun Yer Seçimi.
Ile ilgili olarak;
Yer seçiminin Güvenlik mesafesi alani kapsaminda ( 2 sektör planlanmakta olup, Her sektör için
14,61 m, Güvenlik mesafesi planlanmaktadir.) ;
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Ilgili Yönetmelikte

belirtilen

( EA ) Sinir Degerleri

içinde

kalan

saglik kurulusu

bulunmadigi,

~..

.

Okul Siniri olmadigi,

.

Antenlerin kurulma asamasinda, dosyasinda belirtilen i. sektör için 11m, 2. sektör için
11 m, ant en yüksekligini saglamasi gerektigi,
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Yukarida tespit edilen hususlarda degisiklik yapilmamasi ve ilgili an/en yüksekligini saglamasi
kosuluyla, söz konusu alanda GSM Baz Istasyonunun kurulmasinin ver seçimi açisindan uve:un
oldu2:una,
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