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MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi/Saati : 30.04.2019/09:30
Toplantı Sayısı
: 188
MAHALLİ ÇEVRE KURULU TOPLANTI KARARLARI
A. 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Madde 23/ç
gereği inşaat faaliyetlerinin akşam (saat 19:00 – 23:00 arası) ve gece (saat 23:00 –
saat 07:00 arası) zaman diliminde de sürdürülmesi ile ilgili dosyaların
görüşülmesi,
1) Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı İnşaat ve Elekromekanik İşleri yapımı
kapsamındaki inşaat faaliyetine şehir içi gündüz trafiğini olumsuz
etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak
kaydıyla kazı çalışması, tünel açma, kalıp çakma, çelik imalatları, hafriyat
nakli, beton dökümü ve malzeme nakli işlerinde (şantiye sahasından
kamyonlarla taşınacak malzemenin güzergah boyunca dökülmemesi,
dökülme ihtimaline karşı ana yola kadar yolda temizleme çalışmalarının
yapılması, çevrenin kirletilmemesi, kamu zararının oluşmaması için
gerekli önlemlerin alınması ve şantiye sahasının giriş ve çıkışına teker
yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) kullanılmak üzere 30.04.2020 tarihine
kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine,
2) Beyoğlu İlçesi, Gümüşsuyu Mah. Mete Cad. No:2, 79 pafta, 750 ada, 114
parsel adresinde bulunan İstanbul Atatürk Kültür Merkezi İnşaatu ile Altyapı ve
Çevre Düzenleme İşi kapsamındaki faaliyetine şehir içi gündüz trafiğini
olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak
kaydıyla hafriyat nakli, beton dökümü, malzeme nakli ve ince imalat işlerinde
(akşam ve gece çalışmalarında gürültü sınır değerleri aşıldığından dolayı
forekazık çalışmasının kesinlikle yapılmaması, şantiye sahasından
kamyonlarla taşınacak malzemenin güzergah boyunca dökülmemesi,
dökülme ihtimaline karşı ana yola kadar yolda temizleme çalışmalarının
yapılması, çevrenin kirletilmemesi, kamu zararının oluşmaması için
gerekli önlemlerin alınması ve şantiye sahasının giriş ve çıkışına teker
yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) kullanılmak üzere 30.04.2020 tarihine
kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine,
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3) Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Merkez Mah. Kuyumcular Sok. No:7, 1541 ada,
1 parsel adresinde bulunan atolye yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine şehir
içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen
sınırlamalara uymak kaydıyla hafriyat nakli, beton dökümü, malzeme nakli ve
ince imalat işlerinde (akşam ve gece çalışmalarında gürültü sınır değerleri
aşıldığından dolayı forekazık çalışmasının kesinlikle yapılmaması, şantiye
sahasından kamyonlarla taşınacak malzemenin güzergah boyunca
dökülmemesi, dökülme ihtimaline karşı ana yola kadar yolda temizleme
çalışmalarının yapılması,
çevrenin kirletilmemesi, kamu zararının
oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması ve şantiye sahasının giriş ve
çıkışına teker yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) kullanılmak üzere
30.04.2020 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine,
4) Sarıyer İlçesi, Yeniköy Mah. Köybaşı Cad. No:112, 297 ada, 16 parsel
adresinde bulunan restorasyon kapsamındaki inşaat faaliyetine şehir içi gündüz
trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen
sınırlamalara uymak kaydıyla beton dökümü, malzeme nakli ve ince imalat
işlerinde (akşam ve gece çalışmalarında gürültü sınır değerleri aşıldığından
dolayı forekazık çalışmasının kesinlikle yapılmaması, şantiye sahasından
kamyonlarla taşınacak malzemenin güzergah boyunca dökülmemesi,
dökülme ihtimaline karşı ana yola kadar yolda temizleme çalışmalarının
yapılması, çevrenin kirletilmemesi, kamu zararının oluşmaması için
gerekli önlemlerin alınması ve şantiye sahasının giriş ve çıkışına teker
yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) kullanılmak üzere 30.04.2020 tarihine
kadar saat 19:00-23:00 arası çalışma izni verilmesine,
5) Şişli İlçesi, Vali Konağı Cad. No:26, 92 pafta, 776 ada, 47 parsel adresinde
bulunan konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine şehir içi
gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen
sınırlamalara uymak kaydıyla hafriyat nakli, beton dökümü, malzeme nakli ve
ince imalat işlerinde (akşam ve gece çalışmalarında gürültü sınır değerleri
aşıldığından dolayı forekazık çalışmasının kesinlikle yapılmaması, şantiye
sahasından kamyonlarla taşınacak malzemenin güzergah boyunca
dökülmemesi, dökülme ihtimaline karşı ana yola kadar yolda temizleme
çalışmalarının yapılması,
çevrenin kirletilmemesi, kamu zararının
oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması ve şantiye sahasının giriş ve
çıkışına teker yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) kullanılmak üzere
30.04.2020 tarihine kadar saat 19:00-23:00 arası çalışma izni verilmesine,
6) Beyoğlu İlçesi, Asmalı Mescit Mah. İstiklal Cad. No:188, 1 pafta, 302 ada, 4
parsel adresinde bulunan ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine
şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte
belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla hafriyat nakli, beton dökümü, malzeme
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nakli ve ince imalat işlerinde (akşam ve gece çalışmalarında gürültü sınır
değerleri aşıldığından dolayı forekazık çalışmasının kesinlikle
yapılmaması, şantiye sahasından kamyonlarla taşınacak malzemenin
güzergah boyunca dökülmemesi, dökülme ihtimaline karşı ana yola kadar
yolda temizleme çalışmalarının yapılması, çevrenin kirletilmemesi, kamu
zararının oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması ve şantiye sahasının
giriş ve çıkışına teker yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) kullanılmak
üzere 30.04.2020 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine,
7) Şişli İlçesi, Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No:201, 160 pafta, 1034 ada, 6
parsel adresinde bulunan konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat
faaliyetine şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili
yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla beton dökümü, malzeme
nakli ve ince imalat işlerinde (akşam ve gece çalışmalarında gürültü sınır
değerleri aşıldığından dolayı forekazık çalışmasının kesinlikle
yapılmaması, şantiye sahasından kamyonlarla taşınacak malzemenin
güzergah boyunca dökülmemesi, dökülme ihtimaline karşı ana yola kadar
yolda temizleme çalışmalarının yapılması, çevrenin kirletilmemesi, kamu
zararının oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması ve şantiye sahasının
giriş ve çıkışına teker yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) kullanılmak
üzere 30.04.2020 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine,
8) Avcılar İlçesi, Tahtakale Mah. Fırat 1 Cad. No:6, 670 ada, 1 parsel adresinde
bulunan ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine şehir içi gündüz
trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen
sınırlamalara uymak kaydıyla hafriyat nakli, beton dökümü, malzeme nakli ve
ince imalat işlerinde (akşam ve gece çalışmalarında gürültü sınır değerleri
aşıldığından dolayı forekazık çalışmasının kesinlikle yapılmaması, şantiye
sahasından kamyonlarla taşınacak malzemenin güzergah boyunca
dökülmemesi, dökülme ihtimaline karşı ana yola kadar yolda temizleme
çalışmalarının yapılması,
çevrenin kirletilmemesi, kamu zararının
oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması ve şantiye sahasının giriş ve
çıkışına teker yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) kullanılmak üzere
30.04.2020 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine,
9) Sarıyer İlçesi, Tarabya Mah., Hoca Ahmet Yesevi Sk. No:5, 440 ada, 90 parsel,
No:8, 440 ada, 82 parsel, No:6, 440 ada, 89 parsel adresinde bulunan konut
yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine şehir içi gündüz trafiğini olumsuz
etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak
kaydıyla hafriyat nakli, malzeme nakli, beton dökümü ve ince imalat işlerinde
(akşam ve gece çalışmalarında gürültü sınır değerleri aşıldığından dolayı
forekazık çalışmasının kesinlikle yapılmaması, şantiye sahasından
kamyonlarla taşınacak malzemenin güzergah boyunca dökülmemesi,
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dökülme ihtimaline karşı ana yola kadar yolda temizleme çalışmalarının
yapılması, çevrenin kirletilmemesi, kamu zararının oluşmaması için
gerekli önlemlerin alınması ve şantiye sahasının giriş ve çıkışına teker
yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) kullanılmak üzere 30.04.2020 tarihine
kadar saat 19:00-21:00 arası çalışma izni verilmesine,
10) Fatih İlçesi, Hocapaşa Mah. Darüssaade Sk. No:14, 10 pafta,4 ada, 30 parsel
adresinde bulunan restorasyon ve otel güçlendirme inşaatı kapsamındaki inşaat
faaliyetine şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili
yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla hafriyat nakli, malzeme
nakli, beton dökümü ve ince imalat işlerinde (akşam ve gece çalışmalarında
gürültü sınır değerleri aşıldığından dolayı forekazık çalışmasının kesinlikle
yapılmaması, şantiye sahasından kamyonlarla taşınacak malzemenin
güzergah boyunca dökülmemesi, dökülme ihtimaline karşı ana yola kadar
yolda temizleme çalışmalarının yapılması, çevrenin kirletilmemesi, kamu
zararının oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması ve şantiye sahasının
giriş ve çıkışına teker yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) kullanılmak
üzere 30.04.2020 tarihine kadar saat 19:00-23:00 arası çalışma izni verilmesine,
11) Kadıköy Hasanpaşa Gazhane Müze Yapımı ve Çevre Düzenleme İnşaatı
kapsamındaki inşaat faaliyetine şehir içi gündüz trafiğini olumsuz
etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak
kaydıyla hafriyat nakli, malzeme nakli, beton dökümü ve ince imalat işlerinde
(akşam ve gece çalışmalarında gürültü sınır değerleri aşıldığından dolayı
forekazık çalışmasının kesinlikle yapılmaması, şantiye sahasından
kamyonlarla taşınacak malzemenin güzergah boyunca dökülmemesi,
dökülme ihtimaline karşı ana yola kadar yolda temizleme çalışmalarının
yapılması, çevrenin kirletilmemesi, kamu zararının oluşmaması için
gerekli önlemlerin alınması ve şantiye sahasının giriş ve çıkışına teker
yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) kullanılmak üzere 30.04.2020 tarihine
kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine,
12) Kadıköy ilçesi, Fikirtepe Mahallesi, Yıldırım Sok., 284 pafta, 3420 ada, 1
parsel adresinde bulunan konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat
faaliyetine, 13.03.2018 tarih ve 176 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı
Madde A.17 ile 19.00-07.00 saatleri arası verilen çalışma izninin, ilgilisinin
uzatma talebine istinaden şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden
dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla hafriyat nakli,
beton dökümü, malzeme nakli ve ince imalat işlerinde (akşam ve gece
çalışmalarında gürültü sınır değerleri aşıldığından dolayı forekazık
çalışmasının kesinlikle yapılmaması, şantiye sahasından kamyonlarla
taşınacak malzemenin güzergah boyunca dökülmemesi, dökülme
ihtimaline karşı ana yola kadar yolda temizleme çalışmalarının yapılması,
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çevrenin kirletilmemesi, kamu zararının oluşmaması için gerekli
önlemlerin alınması ve şantiye sahasının giriş ve çıkışına teker yıkama
ünitesinin kurulması şartıyla) kullanılmak üzere 30.04.2020 tarihine kadar
çalışma izninin uzatılmasına,
13) Maltepe İlçesi, Feyzullah Mah. Bağdat Cad., 15038 ada, 419 parsel adresinde
bulunan konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine,
10.04.2018 tarih ve 177 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde A.13 ile
19.00-22.00 saatleri arası verilen çalışma izninin, ilgilisinin uzatma talebine
istinaden şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili
yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla hafriyat nakli, beton
dökümü, malzeme nakli ve ince imalat işlerinde (akşam ve gece
çalışmalarında gürültü sınır değerleri aşıldığından dolayı forekazık
çalışmasının kesinlikle yapılmaması, şantiye sahasından kamyonlarla
taşınacak malzemenin güzergah boyunca dökülmemesi, dökülme
ihtimaline karşı ana yola kadar yolda temizleme çalışmalarının yapılması,
çevrenin kirletilmemesi, kamu zararının oluşmaması için gerekli
önlemlerin alınması ve şantiye sahasının giriş ve çıkışına teker yıkama
ünitesinin kurulması şartıyla) kullanılmak üzere 30.04.2020 tarihine kadar
çalışma izninin uzatılmasına,
14) Beşiktaş İlçesi, Gayrettepe Mah. Vefabey Sok. No:10, 1557 ada, 30 parsel
adresinde bulunan RTÜK Hizmet Binası yapımı kapsamındaki inşaat
faaliyetine şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili
yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla hafriyat nakli, malzeme
nakli, beton dökümü ve ince imalat işlerinde (akşam ve gece çalışmalarında
gürültü sınır değerleri aşıldığından dolayı forekazık çalışmasının kesinlikle
yapılmaması, şantiye sahasından kamyonlarla taşınacak malzemenin
güzergah boyunca dökülmemesi, dökülme ihtimaline karşı ana yola kadar
yolda temizleme çalışmalarının yapılması, çevrenin kirletilmemesi, kamu
zararının oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması ve şantiye sahasının
giriş ve çıkışına teker yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) kullanılmak
üzere 30.04.2020 tarihine kadar saat 19:00-23:00 arası çalışma izni verilmesine,
15) Beyoğlu İlçesi, Emekyemez Mah. Yolcuzade İskender Cad. No:22, 110 pafta,
278 ada, 13 parsel adresinde bulunan otel yapımı kapsamındaki inşaat
faaliyetine şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili
yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla hafriyat nakli, malzeme
nakli, beton dökümü ve ince imalat işlerinde (akşam ve gece çalışmalarında
gürültü sınır değerleri aşıldığından dolayı forekazık çalışmasının kesinlikle
yapılmaması, şantiye sahasından kamyonlarla taşınacak malzemenin
güzergah boyunca dökülmemesi, dökülme ihtimaline karşı ana yola kadar
yolda temizleme çalışmalarının yapılması, çevrenin kirletilmemesi, kamu
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zararının oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması ve şantiye sahasının
giriş ve çıkışına teker yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) kullanılmak
üzere 30.04.2020 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine,
16) Beyoğlu İlçesi,Tomtom Mah., Muammer Karaca Tiyatro Çıkmazı Sok.,No:3,
317 ada,18 parsel,adresinde bulunan ‘’Beyoğlu Muammer Karaca Tiyatrosu
Restorasyon İnşaatı’’ işi kapsamındaki inşaat faaliyetine şehir içi gündüz
trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen
sınırlamalara uymak kaydıyla moloz nakli, malzeme nakli, beton dökümü ve
ince imalat işlerinde (akşam ve gece çalışmalarında gürültü sınır değerleri
aşıldığından dolayı forekazık çalışmasının kesinlikle yapılmaması, şantiye
sahasından kamyonlarla taşınacak malzemenin güzergah boyunca
dökülmemesi, dökülme ihtimaline karşı ana yola kadar yolda temizleme
çalışmalarının yapılması,
çevrenin kirletilmemesi, kamu zararının
oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması ve şantiye sahasının giriş ve
çıkışına teker yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) kullanılmak üzere
30.04.2020 tarihine kadar saat 19:00-23:00 arası çalışma izni verilmesine,
B. İlimiz genelinde; eğlence maksadıyla patlayıcı, maytap, havai fişek ve benzeri
şeyleri kullanmak, ateşlemek gibi benzeri faaliyetlerin yapılmasına yönelik izin
verilmesiyle ilgili konunun görüşülmesi,
Eğlence maksadıyla patlayıcı, maytap, havai fişek ve benzeri şeyleri kullanımına
izin verilmesine ilişkin başvuruların ve işlemlerin 18/11/2015 tarihli ve 29536
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve
Yönetimi Yönetmeliğinin 26. Maddesinin (ğ) bendinde belirlenen esaslara göre
yapılmasına, bu konudaki başvuruların ve izinlerin mevzuat hükümlerine uygun
olarak mevzuatta belirtilen yetkili idarilerce değerlendirilmesine,
C. İstanbul’da Satışa Sunulacak Kömürlerin Özellikleri, Üretim, Pazarlama ve Tüketim
Aşamalarında Denetlenmesine İlişkin Esasların 2019-2020 kış sezonu için görüşülmesi;
1-İSTANBUL’DA SATIŞA SUNULACAK KÖMÜRLERİN ÖZELLİKLERİ, ÜRETİM,
PAZARLAMA VE TÜKETİM AŞAMALARINDA DENETLENMESİNE İLİŞKİN
ESASLAR
İlimizdeki hava kalitesinin bozulmaması için İstanbul İl sınırları içerisinde 2019-2020 kış
sezonunda satışa sunulacak kömürlerin özellikleri ile pazarlama ve tüketim aşamalarında
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü
Yönetmeliği” Esasları ile aynı Yönetmeliğin 31. Maddesine ve Sanayi Kaynaklı Hava
Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nin 31. Maddesine dayanılarak M.Ç.K. tarafından terkip
edilen kömür özellikleri ile aşağıdaki esas ve kurallar uygulanacaktır.
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A-GENEL KURALLAR
1- İstanbul İli sınırları içinde ısınma, sanayi ve enerji üretimi amacıyla kullanılacak yerli ve
ısınma amaçlı ithal edilmiş kömürlerle, bunların briketlerinin özellikleri aşağıdaki gibi
olacaktır;
a- Yerli Üretim Linyit ve Taş Kömürlerinin Özellikleri :
Toplam Rutubet (Satışa sunulan kömür)
Kül (Kuru bazda )
Toplam Kükürt ( Kuru bazda )
Alt Isıl Değer (Satışa sunulan kömür )
Boyut ( Satışa sunulan kömür )

%20 (max )
%15 (max )
%1,6 (max )
4.000 Kcal / Kg
- 150 mm + 18 mm
+150mm max % 10-18mm max %10

b- İthal Linyit ve Taş Kömürü Özellikleri:
Toplam Rutubet ( Satışa sunulan kömür)
Kül (Kuru bazda )
Toplam Kükürt ( Kuru bazda )
Uçucu madde ( Kuru bazda )
Alt ısıl değer ( Satışa sunulan kömür )
Boyut

%10 (max )
%14 (max )
%0,9 (max )
%12-28
5800 Kcal / Kg
-150 mm + 18 mm
+150mm max % 10-18mm max %10

c- İthal Tozdan Üretilen Kömür Briketi Özellikleri:
(T.S.E. 12055 sınıf 1 belgesi olacak ve aşağıdaki özellikleri sağlayacaktır.)
Toplam Rutubet ( Satışa sunulan kömür)
%11 (max )
Kül (Kuru bazda )
%18 (max )
Yanabilir Kükürt (Kuru bazda)
%0,8 (max )
Alt ısıl değer (Satışa sunulan kömür )
5.200 Kcal / Kg
Uçucu madde ( Kuru bazda )
%12-28
Bağlayıcı
Melas, nişasta (*)
Kırılma Mukavemeti:
Yumurta Biçimli briketlerde
80 Kf/cm2 ( min)
Tabanı düz biçimli briketlerde
130 Kf/cm2 ( min)
ç-Yerli veya Yerli İthal Karışımı Tozdan Üretilen Kömür Briketlerinin Özellikleri:
(T.S.E. 12055 sınıf 2 belgesi olacak ve aşağıdaki özellikleri sağlayacaktır.)
Toplam Rutubet ( Satışa sunulan kömür)
%25 (max )
Kül (Kuru bazda )
%22 (max )
Yanabilir Kükürt (Kuru bazda )
%1,0 (max )
Alt ısıl değer (Satışa sunulan kömür )
4.000 Kcal / Kg
Bağlayıcı
Melas, nişasta (*)
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Kırılma Mukavemeti:
Yumurta Biçimli briketlerde
Tabanı düz biçimli briketlerde

60 Kf/cm2 ( min)
100 Kf/cm2 ( min)

(*) Not: Petrol türevi olmayan ve bilimsel araştırmalara dayalı olarak sağlığa zararlı
olmadığı belirtilen bağlayıcı olarak kullanılırlığı bilimsel olarak kabul edilen diğer
maddeler de bağlayıcı olarak kullanılabilecektir.
2-Belgelenmesi kaydıyla metalurjik kok kömürün ilimizde satışı serbest olup herhangi bir izne
tabi değildir.
Metalurjik kok pazarlayacak firmalar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bildirimde
bulunmak suretiyle metalurjik kok kömürü satışı yapabileceklerdir. Kok kömürünün torbalı ve
dökme olarak satışı mümkündür.
3-Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özelliklere haiz olmayan yerli ve ithal kömürlerle,
kömür briketlerinin İstanbul İli sınırları içinde ısınma, sanayi ve enerji üretimi amaçlı olarak
pazarlanması ve tüketilmesi yasaklanmıştır. Yerli kömür üreticileri ile kömür ithalatçıları
kömürlerini kırma, eleme ve torbalama işleminden geçireceklerdir.
4-İlimiz sınırları içinde dökme kömür satışı yasaktır. Tüm kömürler torbalanarak satılacaktır.
Ancak, sanayinin teknik zorunlulukları nedeniyle izin belgeli firmalarca üretilen toz kömürler,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden izin alınarak, emisyon ölçüm raporu ve/veya Geçici
Faaliyet Belgesi/Çevre İzin Belgesi olan tesislerde kirliliğe neden olunmadan
kullanılabilecektir. Benzer şekilde, izin belgeli firmalarca üretilerek diğer İllere sanayi amaçlı
sevk edilecek toz ve parça kömürler için ise, yukarıdaki usul ve esaslar doğrultusunda istenilen
evraklarla İstanbul Büyükşehir Belediyesine başvurularak gerekli belgeler ve gideceği yerde
toz ve parça kömür kullanma zorunluluğu olduğuna dair ilgili Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğünden getireceği belge üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesinden alınacak izinle
açık olarak taşınabilecek, bunun dışındaki açık kömür geçişlerine müsaade edilmeyecektir.
5-İstanbul’ da satışa sunulacak kömürler için kömür iyileştirme ve zenginleştirme tesislerinde
üretim, taşıma, depolama, pazarlama ve tüketim aşamalarında bu esaslarla belirlenen ilke ve
kurallara uygunluğun sağlanması ve denetlenmesi için izin sistemi uygulanacaktır.
6-Kömür satış belgelerine ilişkin işlemleri başlatmak üzere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
görevli ve yetkili kılınmıştır. İlimizde kömür satışı yapacak olan kişi, özel ve resmi kurum ve
kuruluşlar, kömür satış izin belgesi almak için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na
aşağıda belirtilen evraklarla başvuracaklardır. Kömür Satış İzin Belgesi işlemleri İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca başlatılacak ve izin belgesi verilmek üzere eki evraklarla
İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne intikal ettirilecektir. Kömür Satış İzin Belgeleri
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı veya Çevre Yönetimi Şube Müdürü’nce
de imzalanabilecektir. Kömür Satış İzin Belgesi üç adet tanzim edilecektir (bir adedi Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü’nde, bir adedi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda
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kalacaktır, bir adedi ise başvuru sahibine verilecektir). Kömür Satış belgeleri sezonluk
düzenlenecektir.
7-Kömür paketleme tesisleri kural olarak meskun mahal dışında kurulacaktır. Eleme ve/veya
paketleme tesisleri, çevreye gürültü ve toz rahatsızlığı vermeyecek biçimde çalıştırılmak
zorundadır. Rahatsızlık önlenemiyor veya rahatsızlık vereceği sahanın genişliği ve konumu
bakımından önceden belirlenebilen kent içindeki yerlerde paketleme tesisi kurulamaz. Şartlara
uygunluk, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı inceleme ve denetleme ekiplerince kontrol
edilecektir.
B- İSTANBUL’A KÖMÜR SEVK EDECEK ÜRETİCİLERE UYGULANACAK
KURALLAR:
1-Kömür üretiminden kast, kömür ocaklarından istihraç edilen kömürlerin kırma, eleme,
yıkama, gereğinde kurutma ve paketleme birimlerinin hepsini veya kömür özelliklerine göre
bir kısmını içeren tesislerde işlenmek suretiyle satışa hazır hale getirilmesi ve İstanbul’a sevk
işlemidir. İthal kömürü eleyip, paketleyip İstanbul’a sevk edenler de üretici gibi mütalaa
edilecektir.
2-İzin başvurusu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca verilecek dilekçe ile
başlatılacaktır. Başvuru dilekçesinde firma adı, adresi, kömürün temin edildiği ocağın ve
tesisin adresi yer alacaktır.
Dilekçe ekinde;
- İlgili Kurumdan alınmış kömür ocağı/kömür paketleme tesisi/kömür hazırlama tesisi ile
ilgili İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı.
-Mahrukatçılar Odası’na veya Sanayi ve Ticaret Odası’na kayıtlı olduğuna dair Belge (Oda
Sicil Kaydı)
-İlgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınmış Kömür Uygunluk Belgesi, Analiz
Raporu.
-İmza Sirküleri
-Taahhütname (İdareden temin edilecektir.)
3-Yerli linyit ve taş kömürü üreticileri en az 50.000 tonluk yerli ocak rezervine sahip
olduklarını belgeleyeceklerdir.
4-Briket kömür üreticileri kullandıkları kömür tozunun cinsini, özelliklerini, kullanılan
bağlayıcı türünü, bağlayıcı için yapılan sözleşmenin onaylı örneğini dilekçelerine ekleyecektir.
5-Bu kararda belirtilmeyen, ancak gerektiği takdirde başvuru aşamasında istenecek ek bilgi ve
belgeler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca belirlenerek Valilik Olur’u alındıktan
sonra usulüne göre işleme konur.
6-İstanbul sınırları içerisindeki ocaklarda üretilip satışa sunulacak yerli kömürler, kömür
iyileştirme ve zenginleştirme tesislerinde işlem görmüş olacaktır. Bu tesislerde en az otomatik
kırma, eleme, paketleme, tartı ve gerekiyorsa kurutma veya yıkama üniteleri bulunacaktır.
İstanbul İl sınırı dışındaki kömür ocakları için de aynı kural geçerlidir.
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7-İthal kömürler eleme işleminden geçirilecek paketlenmiş halde satışa sunulacaktır.
8-Briket kömür üretiminde yerli kömür ve ithal kömür tozları ayrı ayrı kullanılabileceği gibi,
gerekli özelliklerin sağlanabilmesi için paçallama yapılması mümkündür. Bu durumda üretici,
kömür tozlarının cins ve karışım oranlarını bildirmekle yükümlüdür.
9-Kömür ve briket kömür üreticileri ve ithalatçılar tesislerini belgelemekle yükümlüdürler.
Kiralama yoluyla tesis edinenler kira sözleşmesinin, onaylı bir örneğini başvurularına
ekleyeceklerdir.
10- Kömür, briket kömür üreticileri ile kömür ithal eden gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki
hususları içeren İdarece hazırlanan taahhütnameyi noterden onaylatıp vermek zorundadırlar.
Kömür Üreticilerince uyulması gerekli hususlar ;
-Doğrudan veya yetkili bayiler aracılığıyla pazarlayacakları kömürlerin ve briket kömürlerin
MÇK’ ca belirlenen özelliklere sahip olacağını,
-İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce veya İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığı’nca görevlendirilmiş personelin veya kurulun, tesiste üretimi ve laboratuvar
çalışmalarını denetleyebileceğini, istenen bilgi ve belgelerle, satılan kömürlerin listesini
vereceğini, ayrıca 3’er dönemler halinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirimde
bulunacağını
-Üretim yerinden, taşıma aracından, depodan, satış yerinden, bayilerden ve tüketicilerden
alınacak numunelerin analizleri için yapılacak giderleri karşılayacağını, aksi halde kömür
sevkiyatının durdurulacağını,
-Sevk edilecek her parti kömür için bayi ve tüketiciye iletilmek üzere kantar fişi, sevk
irsaliyesi, kömürün tesisten veya depodan çıkışını belgeleyen ve tesis veya depo
yetkililerince imzalanmış, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan alınma ‘ Menşei
Denetim Belgesi’ ni nakil aracına vereceğini,
-Pazarlayacağı kömürlerin, şehir içerisindeki nakilleri esnasında, İstanbul Büyükşehir
Belediyesince veya Yetki Devri yapılmış Belediyelerce yapılacak denetimlerde belgesiz
ve/veya eksik belgeli olmalarının tespiti halinde kömürlerinin Zapt edilerek Belediyelerce
Yediemin’e alınacağını , bu durumun bir ay içinde 2 (iki) kez tekrarı halinde Kömür Satış İzin
belgesinin iptal edilmesini kabul edeceğini,
-MÇK’nca belirlenen özelliklere sahip olmayan kömürlerinin her aşamada Zapt edilip
Yediemin’e alınacağını kabul ettiğini, tüketiciye intikalinden sonra Belediyece Yediemin’e
alınan kömür olduğunda tüketicinin zararını karşılamayı kabul edeceğini, zarar
karşılanmadıkça Kömür Satış İzninin geçici askıya alınacağını ve kömür sevketmesine izin
verilmeyeceğini kabul edeceğini,
-Kömürlerin doldurulduğu torbalar üzerinde “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin
Kontrolü Yönetmeliği”nde aranan hususlarla birlikte, kömürün menşei, cinsi (İthal-Sibirya
Linyit, İthal-Sibirya tozu briket v.b., Yerli-Soma linyit, Yerli-Soma tozu briket, YerliZonguldak taşkömürü v.b.) üretici firmanın adı, varsa tanınma kodu veya tescilli markası,
ağırlığı, nem, kükürt, kül, kalori değerleri briket kömür için bağlayıcının cinsi yazılı olacaktır.
-Briket kömür üretiminde bağlayıcı olarak petrol ve petrol türevlerinden üretilmiş herhangi bir
bağlayıcı kullanmayıp, bağlayıcı olarak melas-nişasta ve/veya Akademik kuruluşlarca
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bağlayıcı olarak kullanılabilirliği ispatlanmış ve belgelenmiş insan ve çevre sağlığına zararlı
olmayan benzer maddeleri kullanacağını,
-Uygunluk ve Kömür Satış İzin Belgesinin verilmesinden sonra yapılacak denetimlerde
depodan, taşıma aracından, satış yerinden, bayiden veya kullanım yerinden alınan üç
numunenin bozuk çıkması halinde bir olumsuzluk olarak değerlendirileceği;
-Birinci olumsuzlukta, 2872 sayılı Çevre Kanununun 20.Maddesinin (d) bendinden hareketle
(c ) bendine göre idari para cezası verileceğini ve bozuk tüm kömürlerini toplayıncaya kadar
şehre kömür sevkiyatının durdurulacağını,
-İkinci olumsuzlukta, 2872 sayılı Çevre Kanununun 20.Maddesinin (d) bendinden hareketle (c
) bendine göre iki katı idari para cezası verileceğini ve Kömür Satış İzin Belgesinin iptal
edilerek, söz konusu kömürlerinin İstanbul İli sınırlarında kullanımına izin verilmeyeceğini ve
şehir içerisinde bulunan bozuk tüm kömürlerini toplayacağını, toplanmadığının tespiti halinde
Türk Ceza Kanunu uyarınca işlem yapılacağını, kabul edileceğini.
11-Kömür satış izin başvurusunda bulunan üretici ve ithalatçıların tesisleri, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret İl
Müdürlüğü ve Üniversite öğretim üyelerinden oluşacak bir kurulca incelenecektir. Kurulun
inceleme sonucu raporlanacak ve tesisten alınacak numuneye ait analiz raporu kurul raporunun
ekinde, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne ve İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığı’na verilecektir. Başka illerde kurulu bulunan tesislerde aynı biçimde
incelenebilecektir.
Geçmiş ısınma mevsimlerinde Komisyonca incelenmiş ve Kömür Satış izin Belgesi verilmiş
tesislerde ek ve değişiklik yoksa veya Kömür Uygunluk Belgesi olan tesislerin yeniden
mahallinde incelenmesi İBB Başkanlığı Çevre Koruma Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü’nün müştereken vereceği karara bağlıdır. Yeniden incelenmesine karar verilen
tesislere Kurulca gidilerek inceleme yapılabilecektir.
İlimizde üretilip, geçmiş yıllarda Kömür Satış izin Belgesi almış firmaların başka illerde
kömür satmaları için talepleri halinde Kömür Uygunluk Belgesi İstanbul Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğünce evrak üzerinden düzenlenebilir. Ancak, geçmiş yıllarda Kömür Satış izin
Belgesi almamış firmaların başka illerde kömür satmaları için numune alım ve tesis incelemesi
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İ.B.B. Çevre Koruma Müdürlüğü ve İlgili Üniversitece
teşkil edilerek heyetçe yapılarak neticesine göre Kömür Uygunluk Belgesi İstanbul Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğünce verilir. Kömür Uygunluk Belgeleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü,
İl Müdür Yardımcısı veya Çevre Yönetimi Şube Müdürünce imzalanabilecektir.
C-KÖMÜR PAZARLAMACILARININ UYACAĞI KURALLAR:
1-Kömür pazarlamacıları, yalnızca izinli kömür üreticisi veya ithalatçıların torba kömürlerini
pazarlayacak, izinsiz ve menşe denetim belgesi olmayan kömürü kabul etmeyecektir.
2-Tüketicilere satacakları kömürlere ait, fatura, irsaliye, kantar fişi, Menşe Denetim
Belgesi’nin bir örneğini vereceklerdir.
3-Yapılacak denetimlerde istenilen tüm belgeleri ibraz etmeyen, Mahalli Çevre Kurulu’nca
belirlenen kurallara aykırı kömürleri satan kömür pazarlamacılarına Çevre Kanunu’na
Barbaros Bulvarı No : 137 34349 Balmumcu Beşiktaş - İSTANBUL Elektronik Posta :İstanbul@csb.gov.tr
Tel : (0212) 318 41 00 / 4295
Fax:(0212) 288 68 92

T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

muhalefet nedeniyle idari para cezası uygulanacak ve kömürler zapt edilerek Belediyece
yediemin’e alınacaktır.
4-İşyeri veya depo mahallinde torbalama yapılmayacak ve açık kömür bulundurulmayacaktır.
Aksi taktirde söz konusu kömürler zapt edilerek Belediyece yediemin’e alınacaktır.
5-İşyeri veya depodan veya tüketiciye sattığı kömürlerden numune alınması işlemlerinde
denetim elemanlarına gerekli imkanı sağlayacaktır.
Ç- TÜKETİCİLERİN UYACAĞI KURALLAR :
1-Tüketiciler, İstanbul İli için düzenlenmiş Kömür Satış İzin Belgesine sahip firmaların
kömürlerini almakla yükümlüdürler.
2-Tüketiciler, satıcılardan fatura ve / veya perakende satış fişi, menşe denetim belgesi almak
ve denetleme sırasında bunları ibraz etmekle yükümlüdürler.
3-Tüketiciler, satın aldıkları kömürlerin soba veya kaloriferlerde verimli yakılmasına ilişkin
bilgileri içeren yakma kılavuzunu, satıcılardan talep edeceklerdir. Yakma kılavuzu, işyeri ve
konutların kalorifer dairelerin de muhafaza edilecektir.
4-İşyerleri ve konutlarda ateşçi / kaloriferci belgesi olmayan kaloriferci çalıştırılmayacaktır.
5-Yapılacak denetimlerde istenen tüm belgeleri ibraz etmeyen, Mahalli Çevre Kurulu’nca
belirlenen kurallara aykırı kömürleri yakan tüketicilere gerekli yasal işlemler uygulanacaktır.
D- İYİLEŞTİRME VE ZENGİNLEŞTİRME İŞLEMİNE TABİ TUTULMAMIŞ VE İL
MAHALLİ ÇEVRE KURULUN’CA BELİRLENEN ÖZELLİKLERE HAİZ
OLMAYAN
KÖMÜRLERİN
İSTANBUL
DIŞINA
ÇIKARILMASINDA
UYGULANACAK KURALLAR:
1-İstanbul il sınırları içinde satışa sunulabilecek kömürler dışında kalan kömürlerin İstanbul’
da satılması yasak olduğundan, bu yasağa uyulup uyulmadığının denetlenmesi bakımından
gerek İstanbul’da gerekse başka illerde istihraç edilen ve iyileştirme ve zenginleştirme
işlemine tabi tutulmamış kömürlerin İstanbul dışına çıkarılması veya Trakya ya da Anadolu
yönünde transit geçişleri kontrole tabidir. Kontrol İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığı’nca yapılacaktır.
2- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği halinde, İstanbul
dışına kömür taşıyan veya İstanbul içinden transit geçen kamyonların izleyeceği güzergahı,
kamyonların geçiş saatlerini tespit etmeye, kente giriş-çıkış ve kent içinde seyirleri hakkında
kural belirlemeye yetkilidir.
3-İstanbul sınırları içindeki ve dışındaki ocaklardan yükleme yapan taşıtların sürücüleri, ocak
işletmesinden alacakları fatura, kantar ve sevk fişi, ve irsaliye fişi yanlarında olacaktır. Kontrol
ekiplerince belge denetimi yapıldıktan sonra, taşıt sürücüsüne nakliye belgesi verilecektir.
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Belge iki nüsha olarak düzenlenecek, bir nüshası kontrol ekibinde kalacak, diğer nüsha ise
taşıt sürücüsüne verilecektir.
4-Taşıt sürücüsü il sınırından çıkarken belgeyi sabit veya mobil kontrol ekiplerine ibraz
etmeye ve çıkış saatini belgeye yazdırmak zorundadır. Bu belge daha sonraki taşıma sırasında
kontrol ekibine verilecektir. Belgenin ibraz edilmemesi, taşıt sürücüsünün kömürü irsaliye ve
belgede yazılı yere götürmediğinin kanıtı sayılacak, kontrol ekibince taşıtın çıkışına izin
verilmeyecektir. Sürücüye kömürünü işletmeye geri götürmesi önerilecek, kabul etmediği
takdirde kömürleri zapt edilerek Belediyece yediemin’e alınacaktır.
5-Gerek İstanbul, gerekse diğer illerdeki kömür ocaklarından yükleme yapan taşıtların üstü
branda ile örtülmüş olacaktır. İstanbul dışından brandasız gelen taşıtlara müsaade
edilmeyecektir.
6-Taşıtlar, izleyecekleri güzergah ve hareket saatlerine göre İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığı’nca görevlendirilen ekiplerin gözetim ve denetiminde oluşturulacak konvoyla geçiş
yapmak zorundadırlar.
7- Üretici firmalar, sipariş üzerine yaptıkları kömür sevkiyatlarında, bu kömürleri taşıyan taşıt
sürücülerini kurallara aykırı davranışlarından sorumludur. Kurallara aykırı davranan
sürücülere bir daha geçiş izni verilmeyeceği için, üretici firma, sürücünün kurallara uymasını
sağlayacaktır. Üretici firmanın sevk ettiği kömürün İstanbul içinde satıldığının tespiti halinde
ilgilileri hakkında yasal işlemler uygulanacaktır.
8-Belgesiz, eksik belgeli yada belgesi olmasına rağmen sabit veya mobil ekiplerin kontrolünde
(giriş-çıkış) işlem yapmamış taşıtların, kent içindeki seyirleri halinde Büyükşehir ve diğer
belediyelerin ekiplerince sürücü hakkında yasal işlemler uygulanacaktır. Hakkında bu işlem
yapılan taşıt sürücüsüne bir daha nakliye belgesi verilmeyecektir.
9-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ek önlemlere gerek duyulduğunda Valilik Olur’u
alınmak kaydıyla ek önlem düzenlemeleri yapılacaktır.
E- DENETLEME VE YAPTIRIMA İLİŞKİN HÜKÜMLER:
1-İstanbul’da satışa sunulacak kömürler her aşamada ( üretim yerinde, depoda, kamyonda,
satış yerinde- bayide, kullanım-tüketim yerlerinde vb. ) İstanbul Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğünce veya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca veya Yetki Devri almış İlçe
Belediye Başkanlığınca görevlendirilen ekiplerce denetlenecek, kömür numunesi alınarak
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Laboratuvarı veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığından
yetki almış laboratuvarlar da analizleri yapılacaktır.
Denetimler sonucunda olumsuzlukların tespiti halinde daha önceki maddelerde de belirtildiği
gibi yükümlülüğün ihlaline göre, idari para cezası, kömür sevkiyatının durdurulması, kömür
satışının durdurulması, kömür satış belgesinin iptali gibi işlemler uygulanacak, kömür zapt
edilerek Belediyesince yediemin’e alınacaktır.
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2- İstanbul kentine girecek kömürler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının mobilize
ekiplerince denetlenecektir.Gerektiğinde polis, jandarma ve vergi denetim ekipleri de özel
mevzuatlarına göre denetleme yapacaklardır.
3-Kömür Satış İzin Belgesiyle Kente sevkine izin verilen kömürlerin menşe denetim
belgeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sabit veya mobilize veya Yetki Devri almış İlçe
Belediyelerinin mobilize ekipleriyle kontrol edilecektir.
4-Belgesiz, eksik belgeli, brandasız kamyonlarla taşınan kömürler üretim mahalline geri sevk
edilecek, itiraz halinde zapt edilerek, Belediyece yediemin’e alınacaktır.
5- Kent içinde seyir halindeki kamyonlar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilçe
belediye zabıtaları, polis, jandarma ve Kaymakamlıklarca görevlendirilmiş denetim
ekiplerince kontrol edilebilecektir. Belgesiz, eksik belgeli, denetimden geçtiği belli olmayan,
İl dışına çıkış izni verilmiş olup da kent içinde seyreden kamyonlardaki kömürler, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı veya ilçe belediye başkanlığı ekiplerince zapt edilerek,
yediemin’e alınacaktır.
6-Kömür depoları ve satış yerleri, konut,siteler, muhtelif tüketim yerleri v.b., İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve 2006/19 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genelgesi ile
yetki devri almış olan İlçe Belediyeleri tarafından görevlendirilen elemanlarca denetlenecek,
gereğinde numuneler alınacak ve bu iş yerlerinde belgesiz, eksik belgeli, denetimden geçtiği
kanıtlanamayan kömür tespit edilirse, zapt edilip, yediemin’e alınacaktır.
7-İstanbul İl sınırları dahilindeki kömür depoları ve satış yerleri, konut,siteler, muhtelif
tüketim yerlerinden İlçe Belediye Başkanlıkları tarafından alınacak kömür numuneleri ile ilgili
yapılacak işlemler, uygulamada bütünlüğün sağlanması açısından İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanlığı ile koordineli bir şekilde yürütülecektir.
8-Numune alım ve analiz masrafları ile zapt edip yediemin’e alma ve depolarda muhafaza
altına alma işlemleri sırasında tahakkuk edecek diğer masraf ilgililerden, işlemi yapan
belediyelerce, mer’i mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecektir.
9-Tesis ve depo yetkililerince düzenlenmiş menşe denetim belgesindeki bilgilerin gerçek dışı
olduğunun, özellikleri analiz sonuçları ile uyumlu olmadığının belirlenmesi halinde, belgeyi
düzenleyenler hakkında adli işlem yapılması için yetkili Cumhuriyet Savcılıklarına suç
duyurusunda bulunulacaktır.
10--Faturasız, belgesiz ve eksik belgeli kömür satın alan ve kullananlar hakkında İlgili
Kanunların öngördüğü yaptırımlar İlgilisi kurumlarca uygulanacaktır.
11-Kuralların ve yaptırımların uygulanmasında ilgili mercilerin işbirliği yapmaları esastır.
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12-Kontrol Ekiplerince, kent içinde kamyonlarda, depolarda ve satış yerlerinde yapılacak
denetlemelerde, denetleme yapacak görevlilere güvenlik desteği verilmesi talepleri polis ve
jandarma yetkililerince yerine getirilecektir.
13-Bu kararla öngörülen esas ve kuralların uygulama biçim ve yöntemleri hakkında Valilikçe
genel emirler çıkarılabilir.
14-Bu kararla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı; kendisine verilen görev ve yetkilerin
uygulanmasına ilişkin olarak detaylı düzenlemeler yapmaya ve Valilik Olur’u alındıktan sonra
uygulamaya koymaya yetkilidir.
KÖMÜR SATIŞ İZİN BELGESİ
TAAHHÜTNAMESİ
ÖRNEK SURETTİR
İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’’ ile Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nın………………….Sayılı Genelgesi çerçevesinde …………………………....
kömür satışı ile ilgili olarak;
-İstanbul İline dökme kömür sevk etmeyeceğimi, kömürlerimizi torbalayarak ve yukarıda
belirtilen Yönetmelik ile Genelge doğrultusunda belirlenmiş kalite standartlarını sürekli
sağlayarak satacağımı,
-Kömür satışlarında yukarıda belirtilen Yönetmelik ile Genelgeler doğrultusunda hazırlanan
İstanbul Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararına uyacağımı,
-İstanbul İli sınırlarında………………...…..kömürümü,...............……………….renkte torba
ve.......................................................... marka/markalar ile………………….Sayılı Genelgeye
uygun olarak satışa sunacağıma,
-Bakanlıkça tespit edilen ve “Kömür Satış İzin Belgesi” başvuru dilekçesi ekinde bulunması
gereken belgelerin hepsini tamamlayacağıma,
-Kömür Satış İzin Belgesini Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden teslim alacağımı, Belgemi
teslim almadan kömür satışı yapmayacağımı,
-Kömür verdiğim her yetkili bayiye ve tüketiciye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce
hazırlanmış Kömür Satış İzin Belgesinin bir örneğini vererek satış yapacağımı,
-İl Müdürlüğü ve Belediye tarafından görevlendirilmiş personelin ve kuruluşun tesiste üretimi
ve çalışmaları denetleyebileceğine, istenen bilgi ve belgeleri temin edeceğimi, denetim
ekiplerinin çalışmalarını kolaylaştırıcı ve her türlü imkanı sağlayacağımı, 3 er aylık dönemler
halinde sevk edilen kömürler hakkında İl Müdürlüğüne bildirimde bulunacağımı
-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 uyarınca yasal işlem
uygulanmasını,
-İstanbul İline sevk edilecek her parti kömür için bayi/tüketiciye iletilmek üzere kömürün
kantar fişi, sevk irsaliyesini ve İ.B.B.’den alınmış Menşe Denetim Belgesi’ni, nakil aracına
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vereceğimi, belgesiz veya eksik belgeli nakil araçlarındaki kömürlere yasal işlem
uygulanabileceğine,
-Mahalli Çevre Kurulu’nca belirlenen özelliklere sahip olmayan kömürlere her aşamada yasal
işlem yapılabileceğine, tüketiciye intikal etmiş olup ta belgesi iptal edilen kömür olduğunda
tüketicinin zararını karşılayacağımı,
-İstanbul İline sevk edeceğimiz kömür torbalarının Mahalli Çevre Kurulu Kararına uygun
olacağını,
-Torbanın başkaları tarafından tekrar kullanımını önleyici tedbirler alacağımı,
-Uygunluk ve Kömür Satış İzin Belgemin verilmesinden sonra yapılacak denetimlerde
depodan, taşıma aracından, satış yerinden, bayiden veya kullanım yerinden alınan üç
numunenin bozuk çıkması halinde bir olumsuzluk olarak değerlendirileceği;
-Birinci olumsuzlukta, 2872 sayılı Çevre Kanununun 20.Maddesinin (d) bendinden
hareketle (c ) bendine göre idari para cezası verileceğini ve bozuk tüm kömürlerimi
toplayıncaya kadar şehre kömür sevkiyatımın durdurulacağını,
-İkinci olumsuzlukta, 2872 sayılı Çevre Kanununun 20.Maddesinin (d) bendinden
hareketle (c ) bendine göre iki katı idari para cezası verileceğini ve Kömür Satış İzin
Belgemin iptal edilerek, söz konusu kömürlerimin İstanbul İli sınırlarında kullanımına izin
verilmeyeceğini ve şehir içerisinde bulunan bozuk tüm kömürlerimi toplayacağımı,
toplanmadığının tespiti halinde Türk Ceza Kanunu uyarınca işlem yapılacağını,
-İş bu taahhütnameyi Çevre Kanununun ilgili maddelerinin uygulanması için tarafıma verilen
birinci ihtar olarak kabul ettiğimi, taahhütname hükümlerini ihlal ettiğimde, Çevre Kanunu
uyarınca idari yaptırım uygulanmasını,
ÖRNEK SURETTİR
Kabul beyan ve taahhüt ederim.
TARİH
:……………………..
İMZA
: ……………………..
YETKİLİ ADI: ……………………..
FİRMA ADI/KAŞE…………………

Oy birliği ile karar verilmiştir.
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Günay ÖZTÜRK
Vali a.
Vali Yardımcısı
Başkan

Hacı Mehmet GÜNER
Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü
İl Müdürü

Naci SAĞMAN
İ.B.B.
Çevre Koruma
Müdür Yrd.

Veli ŞENGÜL
İl Emniyet Müdürlüğü
Şube Md.Yrd.

İlyas NASIROĞLU
İl Jandarma Komutanlığı
Trf. Işl. Asb.

Ahmet Hüseyin
KARAGÖZ
İstanbul Deftardarlığı
Muhasebe Md. Yrd.

Dinçer TUNA
Milli Eğitim İl
Müdürlüğü
Şube Müdürü

Dr. Gülşen KAPSAL
İstanbul İl Sağlık
Müdürlüğü
Doktor

Hatice KARABULUT
Ulaştırma Denizcilik ve
Haberleşme 1. Bölge
Müdürlüğü
Mühendis

Songül GÜNDOĞDU
Tarım ve Orman İl
Müdürlüğü
Mühendis

KATILMADI
İl Nüfus ve
Vatandaşlık
Müdürlüğü
Pasaport Şefi

Aysun TUNCER
Bilim Sanayi ve
Teknoloji İl Müdürlüğü
Çevre Yüksek Mühendisi

M. Kutup ŞEVLİ
Enerji ve Tabi Kaynaklar
Bakanlığı- Türkiye Atom
Enerjisi Kurumu
Şube Müdürü

KATILMADI
Kültür ve Turizm İl
Müdürlüğü

Ömer İNAN
İstanbul Sanayi
Odası
Müdür Yardımcısı

Uğur GÜNAYDIN
Tarım ve Orman İl
Müdürlüğü- Doğa
Koruma ve Milli Parklar
Mühendis
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KATILMADI
İstanbul Ticaret Odası

KATILMADI
Sahil Güvenlik
Marmara ve Boğazlar
Komutanlığı

Mustafa METE
Diyanet İşleri
Başkanlığı İstanbul
İl Müftülüğü
Şube Müdürü
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Esen BİLBAY
İl Afet ve Acil Durum
Müdürlüğü
Çevre Mühendisi

