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U~ak ili Mahalli <;evre Kurulu Saym Vali Yardimcimiz ismail GURSOY 
Ba~kanhgmda toplanarak a~ag1daki kararlan alm1~hr. 

A-) Bu Karar; ilimizde 201 5-2016 kl~ doneminde, konut, toplu konut, kooperatif, site, 
okul, fuliversite, hastane, resmi daireler, i~yerleri, sosyal dinlenrne tesisleri, sanayide ve benzeri 
yerlerde lSlllma amavh kullanllan yakma tesislerinden kaynaklanan is, duman, toz, gaz, buhar 
ve aerosol halinde d1~ havaya ahlan kirleticilerin hava kalitesi iizerindeki olumsuz etkilerinin 
azaltllmasma yonelik almacak tedbirler ile ilimizde kullanllacak lSlnrna ve sanayi amavh yak1t 
ozellikleri, yak1t programlar1 ve 1s1nrna amavh kat1 yak1tlar ivin diizenlenecek uygunluk ve 
sat1~ izin belgeleri ile bu konularda yap1lacak i~lemler, denetimler ve yaptmmlar1 kapsar. 

iLiMiZDE 2015-2016 KI~ D6NEMiNDE HA VA KiRLiLiGiNiN KONTROLUNE 
Y6NELiK ALINACAK TEDBiRLER VE YAKIT PROGRAM!: 

13.01.2005 tarih ve 25699 sayll1 Resmi Gazetede yay1mlanan Is1nrnadan Kaynaklanan 
Hava Kirliliginin Kontrolii Yonetmeligi (IKHKKY), miilga <;evre ve Orman Bakanhgmca 
yay1mlanan Hava Kirliliginin Kontrolii ve Onlenrnesi konulu 30/07/2009 tarih ve 2009/15 
nolu Genelge ve 03/08/2013 tarih ve 28727 sayll1 Resmi Gazetede yay1mlanan Yi.iksek <;evre 
Kurulu Ve Mahalli <;evre Kurullannm <;ah~ma Usul Ve Esaslanna ili~kin Yonetmelik hiikiimleri 
dogrultusunda a~ag1daki ~ekilde diizenlenrnesine; 

1- YAKIT 6ZELLiKLERi 

Usak il Smirlan idnde (Koy Ve Belde Yerlesim Birimleri Dahil), Kullamlabilecek 
Komiir 6zellikleri 

I smma A I K II I k Y r K.. .. 6 ll"kl . mac;! I u am aca er I omur ze I en 
Y erli Komi.irlerin Ozellikleri Sm1rlar Kullamlacag;~ iller ve il~eler 
Toplam Ki.iki.irt (kuru bazda) :En ~ok% 2 
Alt Is II Deger (kuru bazda) : En az 4800 Kcal/kg I.K.H.K.K.Y. 28 InC I 
Toplam Nem (orijinalde) :En ~ok %25 maddesine gore Sllllr 
Ki.il (kuru bazda) :En ~ok %25 degerlerinin a~Ildigi (I.Grup) 

Boyut* (sati~a sunulan) : 18-150 mm (18 mm alt1 ve il ve il((eler 

150 mm i.isti.i i~in en ((Ok % 10 tolerans) 

*Mekanik beslemeli yakma tesisleri ivin komiir boyutu 10-18 mm olabilir. 

I smma A I Kll I kihiT mac;! I u am aca t a r ·t K.. ·· 6 Irkl · as ve mvi omur ze I en 
Ozellikler Sm1rlar 
Toplam Kiikiirt (kuru bazda) :En <;ok.% 0,9 (+0,1 tolerans) 
Alt Isll Deger (kuru bazda) : En az 6400 Kcal/kg 
U <;ucu Madde (kuru bazda) :% 12-31 (+2 tolerans) 
Toplam Nem (orijinalde) : En <;ok % 1 0( + 1 tolerans) 
Kiil (kuru bazda) : En <;ok %16 (+2 tolerans) 
Boyut* (satl~a sunulan) : 18-150 mm (en vok ±% 10 tolerans) 
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ih;elerde, Belde ve Koylerde Kullamlacak Y erli Komiirlerin Ozellikleri 

Yerli Komiirlerin Ozellikleri Smtrlar ~ullamlacagi Iller ve 
Il~eler 

Toplam Kiikiirt (kuru bazda)** :En ~ok% 2,3 
Bu Yonetmeligin 28 

Alt Isil Deger (kuru bazda)** :En az 4200 Kcal/kg (-200 tolerans) inci maddesine gore 

Toplam Nem (orijinalde) :En ~ok %30 Sllllr degerlerinin 

Kiil (kuru bazda) : En ~ok %30 ~~Iim~dtgt (IIoGrup) 

Boyut *(sati~a sunulan) :18-150 mm (18 mm alt1 ve 150 mm 
II ve Il~eler 

iistii ic;in en c;ok % 10 tolerans) 
0 0 0 0 0 

*Mekamk beslemeh yakma tes1slen wm komiir boyutu mmo1 0- 18 mm olab1hro 

Usak Belediyesi Miicavir Alanmda Kullamlacak Sanayi Ama~h ithal Komiirlerin Ozellikleri 

Toplam Kiikiirt (kuru bazda) :En c;ok.% 1 
Alt Isil Deger (kuru bazda) :En az 6400 Kcal/kg (-500 Kcal/kg) 
Uc;ucu Madde (kuru bazda) :%36 

Usak Belediyesi Miicavir Alanmda Kullamlacak Sanayi Ama.;h Yerli Komiirlerin Ozellikleri 

Toplam Kiikiirt (kuru bazda) Emisyon konulu <;evre izninde baca gazmda 
Alt Isil Deger (kuru bazda) SKHKKY' de belirtilen s1mr degerlerin 
Uc;ucu Madde (kuru bazda) saglanmas1 ko~uluyla klSltlama yok. 
Ebad Smm (Boyut- Satt~a Sunulan) Tozumay1 onleyici her tlirlii tedbirin ahnmas1 

ko~uluyla boyut ve torba klsttlamas1 yok 
0 0 0 0 0 0 

SKHKKY: Sanay1 Kaynakh Hava Ktrhligmm Kontrolii Yonetmehg1 

Komiir Briketlerinin Fiziksel ve Kimyasal Ozellikleri 

OZELLiK SINIF 1 SINIF 2 
Alt ls1 Degerit 1J(Kcal/kg) en az 5000 4000 
Baca gazma gec;en kiikiirt oram (% ), m/m, enfazla 0,8 1,0 
Dii~me Saglamhg1 (%) m/m, en az 90 80 
A~1nma Saglamhg1 (%) m/m, en az 75 65 
Kmlma Yast1k veya Yumurta ~eklindeki 80 60 
Saglamhg1 Briketlerde (Kgf), en az 

Tabam Diizgiin Geometrik ~ekilli 130 100 
Briketlerde (Kg/cm2

), en az 
Suya Dayammt"J (%)en az 70 70 
Isil V erimi (%) en az 75 75 
Duman Emisyon Oram (g/kg), en fazla 8 12 

1) Bu ozellik, orijinal (sati~a sunulan) briket bazmdaduo 
2) Su gec;irmeyen torbalar ic;erisinde sat1lan briketlerde bu ozellik aranmaz 

TS 12055 'verilen ozellikleri sa- an Briket Komiirler sattlabilir ve kullamlabilir. 

- -



T.C. 
U~AK V ALiLiGi 

iL MAHALLi (:EVRE KURULU 

KARAR TARiHi :19.11.2015 
KARAR NO : 2015/67 
Sivi Yakit 

ilimiz smtrlan dahilinde, TOPRAS tarafmdan fuetilen yliksek ktiktirt i<;eren 6 nolu 
fuel-oilin, 1smma ama<;h kullantmmm yasaklanmasma ve Kliktirt i<;erigi maksimum %1,0 
olan ithal fuel-oil ile kliktirt i<;erigi maksimum %1,5 olan TUPRAS 615 Kalorifer Yakttmm 
kullanllmasma, 

Yakit Olarak Kullamlmasi Yasak Maddeler 

ilimiz smulan i<;ersinde yakllmasma izin verilen yak1t ozellikleri ta~tmayan katl, SlVl ve 
gaz yakttlar ile I.K.H.K.K.Y. 5. Maddesi(Degi~ik; R.G. 14/05/2007) geregi, petrol koku, 
mineral yag, araba plastigi par<yalan, lastik, tezek, kat1 attklar ve tekstil arttklart, kablolar, tslak 
odun, boyah odun, plastikler, ev e~yalan ve yemek atlklan gibi evsel atlklar, ozel attklar, tlbbi 
atlklar, asfalt ve asfalt tirtinleri, boya ve boya futinleri ve fuel-oil kaplannm tsmma amactyla 
kullamlmasmm yasaklanmasma, 

2- KATI YAKITLARIN URETiLMESi, SATI~I, TORBALANMASI VE ALINMASI 
GEREKEN iziNLER iLE iLGiLi ESASLAR 

ilimiz stmrlarmda "Uygunluk izin Belgesi" ve "Satl~ izin Belgesi" bulunmayan kat1 
yakttlarm sat1lmas1 ve kullantlmasmm yasaklanmasma, 

Tliketicilere dogrudan tstnma ama<;h kat1 yaktt sat1~1 yapmak isteyen Dretici ve 
ithalat<;tlar ile Satlcllarm(bayii/mahrukat<;t) "Kat1 Y aktt Satlctsl Kay1t Belgesi" almasma, 

Uygunluk izin Belgesi 

ilimiz smtrlart dahilinde bulunan ve tstnma ama<;h katl yaktt(yerli komtir) fuetimi yapan 
fueticiler, miktan belirlenmi~ katl yak1tlar1 i<;in "Uygunluk izin Belgesi" almak tizere bir 
dilek<;e ile il <;::evre ve Sehircilik Mtidfultigtine ba~vurur. il <;::evre ve Sehircilik Mtidtirltigtince 
ba~vuru sahibi fueticiye ait ocaktan/tesisten teknik usullere uygun olarak kat1 yaktt numuneleri 
almarak, gerekli analizler i<;in <;evre ve Sehircilik Bakanhgmca yetkilendirilmi~ bir 
Laboratuara gonderilir. Analiz sonu<;lan, I.K.H.K.K. Y. ve bu Kararda belirtilen ozellikleri 
saglayan yerli kat1 yak1t tireticileri adma il <;evre ve Sehircilik Mtidtirltigtince 2009115 nolu 
Genelge htiktimlerince "Uygunluk izin Belgesi" dtizenlenmesine 

Sat1~ izin Belgesi 

a)-ithal yakttlarda ithalat<;Ilara, yerli kat1 yakltlarda ise tireticilere "Satl~ izin Belgesi" 
verilir. Dretici ve ithalat<;Ilar "Sat1~ izin Belgesi" almak tizere bir dilek<;e, Ek-1' de sayllan 
evraklar ve Taahhtitname(Ek-5) ile birlikte il <;::evre ve Sehircilik Mtidtirltigtine ba~vurur. 
I.K.H.K.K. Y. ve bu Kararda belirtilen ~artlan saglayan ve uygun gortilen tiretici ve ithalat<;tlar 
adma il <;::evre ve Sehircilik Mtidtirltigtince "Satl~ izin Belgesi" dtizenlenmesine. 

b)-Y aktt tireticileri veya ithalat<;Ilan yakltlanm sozle~me yapttklan sattcllan 
(bayi/mahrukat<;t) aracthgtyla satmak istiyorlarsa, sat1~ izni ba~vurusu a~amasmda; kat1 yak1t 
satlctst kaytt belgesi alm1~ sattctlann listesini (kat1 yak1t sattctsl kaytt belge nosu, sat1c1 ad1 ve 
adresi bilgilerini iyerir) 11 <;:evre ve $ehircilik Mtidiirltigtine vermesine ~ 

~-~ 4f~J ~~~ 
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c)- Saticllar(bayi/mahrukat<;I) adma aynca Satl~ izin Belgesi dtizenlenmemesine, 
sat1c1lann bayisi olduklan fuetici veya ithalat91 adma dtizenlenen sat1~ izin belgesini 
denetimlerde bulundurmasma, 

d)-il smulanm1z i<;erisinde satl~ yapmak isteyen Briket Komtirti Dreticileri, 
I.K.H.K.K. Yonetmeliginde ozellikleri belirlenmi~ nitelikte fuetim tesisinin bulundugu ve 
fuetimin ger<;ekle~tirildigi ilin il <;evre ve Sehircilik Mtidtirltigtinden ald1g1 Uygunluk ve Sat!~ 
izin Belgesi ile il <;evre ve Sehircilik Mtidfultigtine mfuacaat yapmas1 kayd1yla 
kullamlmasma, 

Kat• Y aklt SatiCISI Kay1t Belgesi 

a)- ilimizde kat! yak1t satmak isteyen sat1c1lar (Bayi/mahrukat<;I) ve kendi adma sat1~ 
yapmak isteyen ithalat91 ve fueticilerin; Bir dilek<;e ekinde Ek-2' da sayllan evraklar ve 
Taahhtitname(Ek-5) ile birlikte il <;evre ve Sehircilik Mtidfultigtinden "Katl Yak1t Satlcisl 
Kay1t Belgesi" almalanna ve denetimlerde ibraz etmesine, 

b)- "Kat! Y aklt SatlciSl Kay1t Belgesi" almayan ithalat<;I/fueticilerin (kendi adma kat! 
yak1t satmak isterlerse) ve sat1c1lann (bayi/mahrukat<;I) katl yak1t sat1~1 yapmalanna izin 
verilmemesine, 

c)- Kat1 yaklt satiClSl kay1t belgesi bir i~yeri 1<;m ge<;erlidir. Aym 
ithalat<;I/fuetici/satlcmm birden fazla i~yeri var ise her bir i~yeri i<;in kat1 yak1t satlcisl kay1t 
belgesi numaras1 aym kalmak tizere ayn bir kat1 yak1t satlcisl kay1t belgesi dtizenlemesine, 

Kat1 Y aklt ihaleleri 

ilimizde faaliyet gostermeyen ve bu nedenle U~ak il <;evre ve Sehircilik 
Mtidtirltigtince dtizenlenmi~ "Katl Yak1t Satlcisl Kay1t Belgesi" bulunmayan ithalat<;I, tiretici 
ve sat1c1larm ilimizde yap1lacak lSlnma ama<;h kat! yak1t ihalelerine katllmak istemeleri 
durumunda; ithalat<;Ilar i<;in "ithalat91 Kay1t Belgesi" (ithalat91 tarafmdan fotokopisi onayh), 
tireticiler i<;in "Uygunluk izin Belgesi" (fuetici tarafmdan fotokopisi onayh) ve satlcllar i<;in 
ise herhangi bir ilden ahnm1~ "Katl Yak1t SatiCISl Kay1t Belgesi" (sat1c1 tarafmdan fotokopisi 
onayh) ibraz etmek ~artlyla ihalelere katllabilmelerine, ihaleye konu olan kat1 yak1tlarm U~ak 
il Mahalli <;evre Kurulu kararlanna uygun olmasma. 

ihaleyi kazanan ithalat<;1/fuetici olmas1 halinde ihaleyi kazand1g1 ilden alm1~ oldugu 
satl~ izin belgesini, kat1 yaklta ili~kin bilgi ve belgeleri (sat1~ izin belgesi, uygunluk belgesi 
/uygunluk izin belgesi, miktar vb.), sat1c1 ise ithalat91 veya tireticinin alm1~ oldugu satl~ izin 
belgesiyle birlikte kat1 yaklta ili~kin (satl~ izin belgesi, uygunluk belgesi /uygunluk izin 
belgesi, miktar vb.) bilgi ve belgeleri U~ak il <;evre ve Sehircilik Mtidtirltigtine vermelerine, 

3-KOMUR SATI1)1 VE TUKETiMi YAPACAKLARIN UYMASI GEREKEN 
KURALLAR 

a)- Sanayi kurulu~lar1, Mesken, Ticari i~letmeler ve Kamu Kurum ve Kurulu~lannda il 
Mahalli <;evre Kurulunca belirlenen ozelliklere sahip olmayan katl ve s1v1 yakltlann 
ttiketilmesi, depolanmas1 ve pazarlanmasmm yasaklanmasma, 

b)- ilimizde sat1~1 yap1lacak olan ISinma ama<;h komtirlerin sadece izin verilen 
komtirlerin temini, ka<;ak komtir kullamlmasmm online ge<;ilmesi, komtir tireticisi ve 
sat1c1smm bilinmesi, denetlenm in etkili uygulanmas1, komtirlerin a91kta sat1~1mn 

~~d f~J \~ ~-
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onlenmesi, komUrlerin ta~mmas1, doldurulmas1 ve bo~altllmas1 s1rasmda komiir kaybm1 ve bu 
i~lemlerde olu~acak tozumay1 onlemek a91smdan ithal ve yerli komiirlerin I.K.H.K.K. 
Yonetmeliginin ekinde yer alan torba omegine gore torbalanarak satllmasma, 

c)- Komlir torbalan uzerinde I.K.H.K.K.Yonetmeliginin ilgili maddelerinde belirtilen 
yak1t ozelliklerinin (Kukurt, alt 1s1l degeri, nem, kiil vb.) yer almas1 zorunludur. Aynca 
Yonetmelikle belirtilen degerlerden daha iyi komur satacagm1 taahhut edenler, istedikleri 
takdirde Bakanhg1m1zm belirlemi~ oldugu komiir ozelliklerinin yan1 sua taahhiit ettikleri 
komiir ozelliklerini de parantez iyinde komiir torbasl iyinde belirtebileceklerdir. 

d)- ithalatyi/iiretici/satlci, kat1 yak1tlarm ta~1nmas1 s1rasmda, kat1 yak1ta ait sati~ izin 
belgesi'ni (ithalat9IIiiretici tarafmdan fotokopisi onayh) ara9ta bulundurmak ve denetimler 
esnasmda yetkililere ibraz etmelerine, 

e)-ithalaty1/iiretici, EK-3'de yer alan bilgileri 3 ayhk donemler (ocak-mart, nisan
haziran, temmuz-eyliil ve ekim-arahk) halinde, satlcllar ise EK-4'da yer alan bilgileri 6 ayhk 
donemler (ocak-haziran ve temmuz-arahk) halinde il 9evre ve Sehircilik mudurliigune 
bildirmelerine, 

f)- Kalorifer kazan dairesinde, "Kalorifer Kazamm Yakma Talimatl" nm gozle 
goriinur bir yere asllmasma, yakma talimatmda belirtilen d1~ ortam s1cakhgma gore 
yakllmasma, 

g)- Apartmanlarm kullanm1~ oldugu yak1tlarm faturalar1, sat1~ izin fotokopisi, kantar 
fi~i ve diger belgelerin 3 yll boyunca sakh tutulmas1 ve bu belgelere haiz olmayan yak1tlann 
ka9ak yaklt statiisiinde cezai i~lem uygulanmasma, 

h)- Belediye Ba~kanhg1 ve ilgili kurulu~larca; yakma sistemleri, komiir kalitesi ve 
verimli yakma, komiir torbalar1 etiket bilgileri ve M<:;K kararlan ile ilgili bilgilendirilmesi 
amac1 ile oncelikle egitim faaliyetleri diizenlenmesine, basm ve yaym ara9lan ile 
kamuoyunun bilgilendirilmesine, 

1)- Yakma sonucu a91ga 91kacak kiillerin Belediyece uygun goriilen saatte 90pe 
atllmas1 ile ilgili diizenlemenin yapllmasma, 

i)- Her bir kontrol belgesi veya uygunluk izin belgesi kapsammdaki yak1tm sat1~1 i9in 
il <:;evre ve Sehircilik Miidiirliigiinden yeni bir sat1~ izin belgesi almmasma, 

4- SICAKLIK ~ARTLARI, YAKMA SAATLERi VE YAKMA SiSTEMLERi 

a)-ilimizde, d1~ ortam s1cakhg1 gece ve giindiiz 15 °C nin uzerinde oldugu giinlerde 
kalorifer ve sobalarm yakllmamasma, 

b)-ilimizde, kalorifer ve sobalann ; i~yerlerinde, bina i9 ortam S1cakhg1 18 °C, 
konutlarda ise 20 °C dan yukanda olmayacak ~ekilde yakllmasma, 

c)- il merkezinde ve merkeze yakm yerle~im yerlerinde Resmi Kurum ve Kurulu~lar 
dahil (hastane, ogretim kurumlan, kre~ler vb. hari9) kl~ sezonunda (ekim-Kasim-Arahk-Ocak
Subat-Mart) kalorifer kazanlarmm yakma saatlerinin; 05 :00-06:00, 15:00-16:00 ve 20:00-
22:00 olarak belirlenmesine, ilgili saatler arasmda kalorifer kazanlanna komiir ilave 
edilmesinin ve yakllmasmm serbest olmasma, bu saatler d1~mda kalorifer kazanlannm 
yakllmasmm ve komur ilave edilmesinin yasaklanmasma, bu hususlarda resmi kurum 
amirlerinin ve apartman yoneticilerinin bizzat sorumlu olmasma ve kontrollerin yetki devri 
yapllan Belediyeler ve il <:;evre ve Sehircilik Mudiirliigiince yap1lmasma, 

d)-ilimizdeki hastaneler, yat1h ve giinduzlu okullar, ogrenci yurtlan, ya~hlar ve 
gii9siizler yurtlan, kre~ler, terminaller ve kolluk binalan, kalorifer ve sobalann i9 ortam 

~yu~cak kilde yakilmasma, . ' of~~-,__.,.~~ 
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e)- ilimizde, ilk yanma s1rasmda bacadan atllan partiktil madde emisyonlanm kontrol 
etmek amac1yla on yanmay1 temin edecek ~ekilde stokerli sistemlerin stirekli yanmasmm 
saglanmas1, ayarlannm iyi yapllm1~ olmas1, stirekli kontrol edilmesi ve ate~<;i ehliyet 
belgesine sahip ki~ilerce yakllmasma, 

f)- Gerekli gortilen hallerde, Stokerli sistemlerin kullamld1g1 binalarda filtre 
taktmlmasma ve var olan filtreler ile ilgili baklm, onanm ve servislerin kay1t altma 
ahnmasma ve yapllacak denetimlerde ibraz edilmesine, 

g)- Kalorifer tesisatlanmn iyi izole edilerek 1s1 kay1plannm onlenmesi, ttirn ISitma 
tesisatmm bak1m ve temizliginin geregi gibi yap1lmas1, kazan dairelerinin yeterince 
havalandmlmas1 ve i~letme talimatlarma uygun olarak i~letilmesi, bacalann periyodik 
temizliginin yapllmasma, 

h)- Kaloriferli i~ yeri ve konutlarda ate~<;i belgesi olmayan personelin 
<;ali~tmlmamasina, 

1)-ilimizde kullamlacak komi.irlerin daha verimli yak1lmas1 i<;in soba ve kalorifer 
kazanlanmn TSE standartlarma uygun olmasma, 

i)- Ba~ta resmi binalar ve okullar olmak i.izere bina yap1mmda lSI yaht1m1 projelerinin 
uygulanmasmm saglanmasma 

j)- Okullarda ve resmi binalarda giri~ kapllannm kendiliginden kapanabilir ve hava 
S1zd1rmaz bi<;imde olmasma 

5- KOMUR YARDIMLARI 

Fakir ailelere komi.ir yard1m1 yapllmasma ili~kin 31 Arahk 2008 tarih ve 27097 sayll1 
Resmi Gazete'de yay1mlanan 2008/14488 sayl11 Bakanlar Kurulu Karan <;er<;evesinde komtirler 
vatanda~a dag1t1hrken; hava kirliligi ile mi.icadelede ba~an ve uygulamada birlikteligin 
saglanmas1 amac1yla, ba~ta il ve il<;elerin kirlilik derecelerine gore ozellikleri belirlenmi~ 
kalitedeki komi.irlerin dag1tllmasi, ve I.K.H.K.K. Y.' de belirlenen hususlann dikkate 
ahnmasma, 

6- ALTERNATiF ENERJi KA YNAKLARININ KULLANIMI 

-ilimizde ISinma ama<;h altematif temiz enerji kaynaklarmm ( d9galgaz, gi.ine~, 
jeotermal, ri.izgar gibi) kullanabilirliginin ara~tmlarak bu kaynaklann uygulanabilirligi i<;in 
ti.im imkanlarm seferber edilmesine, 

-Kamu kurum ve kurulu~lannm oncelik ve ivedilikle dogalgaza ge<;mek i.izere ti.im 
idari ve mali tedbirleri almalanna, 

7- MOTORLU TA~ITLAR 

Motorlu ta~1tlarla ilgili hususlarda <::evre ve ~ehircilik Bakanhgmca yaymlanan 
30.11.2013 tarih ve 28837 say1h Egzoz Gaz1 Emisyonu Kontroli.i ile Benzin ve Motorin 
Kalitesi Yonetmeligi ile 29 Nisan 2009 tarih ve 6916 sayl11 2009/12 Genelgesinde belirtilen 
hususlara uyulmasma, 

-
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8- SANA Yi TESiSLERi 

Sanayi tesislerinin kurulmasmda, i~letilmesinde ve iiretimlerinden kaynaklanan 
emisyonlarda 03/07/2009 tarih ve 27277 sayth Resmi Gazetede yaytmlanan Sanayi Kaynakh 
Hava Kirliliginin Kontrolii Yonetmeliginde(S.K.H.K.K.Y.) belirtilen hususlara uyulmas1 
zorunludur. Sanayi tesislerinde tsmma ama<;h yaktt kullammmda, bu Kararda belirtilen 
hususlara uyulmas1 zorunludur. 

a)- ilimizde, Emisyon Konulu <:;evre iznine Tabi olan/olmayan Tesislerde Sanayi 
Kaynakh Hava Kirliliginin Kontrolii Yonetmeligi'ndeki hiikiim ve smulara uygun faaliyet 
gosterilmesi i<;in gerekli tedbirlerin almmasma, emisyon izni alm1~ olmas1 ve/veya emisyon 
ol<;iim raporunu V alilige smu~ ve ol<;iim sonu<;larmm ilgili yonetmelikteki sm1r degerlere 
uygun olmas1, <;evre kirliligine neden olmayacak ~ekilde gerekli onlemlerin ahnmas1 kayd1 ile 
sanayi tesislerinde her boyutta yerli komiir kullanabilmelerine, 

b)-ilimizde, TUPRA~ tarafmdan iiretilen yiiksek kiikiirt i<;eren 6 nolu fuel-oilin, 
bacagaz1 ant1m tesisine/teknolojisine sahip sanayi tesislerinde kullammma izin verilmesine, 
bu ko~ullar dt~mda 6 nolu fuel-oil kullammmm yasaklanmasma, sanayi tesislerinde TUPRA~ 
spektlerine uygun %1 kiikiirt ihtiva eden ve yetkili mercilerden (EPDK vb) izin ahnarak ithal 
edilen fuel-oil kullantlmasma; 

c)- Tozumay1 onleyici her tiirlii tedbirin komiirii satan ta~tyan ve sanayi tesisi sahibi 
tarafmdan ilgili mevzuata gore ahnmas1 ko~ulu ile sanayi ama<;h tiiketilecek yerli ve ithal 
komiirlerin torbalanmadan satllmasma ve ara<;taki komiirlerin boliinmeden tek bir i~letmeye 
dokiilmesine, 

d)- SKHKKY ve <:;evre izin ve Lisans Yonetmeligi geregince <:;evre izni veya 
Lisansma tabi olmayan sanayi tesislerinin de bacalarma toz tutucu filtre sistemlerini heniiz 
kurmam1~ olanlarm, karar tarihinden itibaren 1 yll i<;inde kurmalanna, 

9- HALKIN BiLGiLENDiRiLMESi 

a)- Halktmtzm hava kirliligi konusunda bilgilendirilmesi, bu konudaki duyarhgmm 
arttmlmas1, kirliligin yogun oldugu giinlerde almacak tedbirler ile ilgili olarak ve bu Kararda 
belirtilen yaktt ve yakma sistemi standartlan ve bu standartlara uygun hareket edilmesi 
durumunda hava kirliliginin azalacag1 ve bunun saghk a<;tsmdan faydalan hakkmda gerekli 
bilgilerin verilmesi ve egitim <;ah~malarmm ilgili kurumlar tarafmdan yaptlmasma, 

b)- ls1 yaht1m1 ile ilgili olarak 14 Haziran 1999 tarih ve 23 725 sayth Resmi Gazetede 
yaytmlanan "TSE 825 Binalarda ls1 Yaht1m Kurallan" standard1 14 Haziran 2000 tarihinde 
mecburi standart olarak yiiriirliige girmi~tir. Y eni binalarda gerekli tedbirlerin ahnmas1 hava 
kirliligi a<;tsmdan biiyiik onem arz etmektedir. illerde bu standardm ve 8 Mayts 2000 
tarihinde yaytmlanan "ls1 Yaht1m Yonetmeligi" ile mevcut binalarda 1s1 yaht1m1 ile yaktt 
tasarrufu saglanmas1 a<;tsmdan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanhgt'nm 19 Kastm 1984 tarih 
ve 18580 sayth Resmi Gazetede yaytmlanarak ytirtirltige giren "Mevcut Binalarda ls1 Yahtlm 
ile Yaktt Tasarrufu Saglanmas1 ve Hava Kirliliginin Azaltllmasma Dair Yonetmeligin" 
uygulanmas1 ve kamuoyunun bu yonetmelik ve mecburi standarda riayet etmesi i<;in 
bilgilendirilmesine, 

~· 

- - -
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10- DENETiM 

a) Y ol Denetimleri; 
- <;evre ve Orman Bakanhg;I'nm verdigi yetki devri geregmce, U~ak Belediyesi 

stmrlan dahilindeki denetimin U~ak Belediye Ba~kanhgmca yurlitiilmesine, ils:elerde ise 
denetimin ils;e Belediye Ba~kanhgmca yfuuttilmesine, 

b )Konut ve i~yerlerinin denetimi; 
- U~ak Belediyesi ve il <;evre ve Sehircilik Mudfultigu personeli ile Makina Mtihendisleri 
Odas1 temsilcilerinden olu~an bir ekiple konut ve i~yerlerinde denetim yapacak ekiplerin 
kurulmasma, 

c) Komfu sat1~1 yapan bayilerin denetimi; 
- U~ak Belediyesi veil <;evre ve Sehircilik Mudfulugu personelinden olu~an bir ekiple 

komfu sat1~1 yapan bayilerde denetim yapacak ekiplerin kurulmasma, 
Aynca; 
- ihbarda bulunmak isteyenlerin; 
Alo Zabtta 
Polis imdat 
J andarma imdat 
il <;evre ve Sehircilik Mudfultigu 

nolu telefonlar1 aramalarma, 

11- CEZAi iSLEMLER 

153 
155 
156 

2277067 

-Y apllan denetimlerde; Mahalli <;evre Kurulu Kararlarmda getirilen stmrlama ve 
yasaklamalara uyulup uyulmadtgmm denetiminin, gerekli izinlerin verilmesinin, 5442 sayth il 
idaresi Kanunu, 5393 sayth Belediye Kanunu, 2872 sayth <;evre Kanunu, 5491 sayth <;evre 
Kanununda Degi~iklik Yaptlmasma Dair Kanun ve 1593 sayth Umumi Htfztsthha Kanunu 
htikumlerine gore yaptlmasma, Mahalli <;evre Kurulu Kararlanm ihlal edenlere oncelikle 
5393 sayth Belediye Kanununa gore yasal i~lem yaptlmasma, gerektiginde 2872 sayth <;evre 
Kanunu, 5491 sayth <;evre Kanununda Degi~iklik Yapllmasma Dair Kanun, 1593 sayl11 
Umumi HtfzlSlhha Kanunu ve 5237 sayth Ttirk Ceza Kanunu geregince yasal i~lem 

yapllmasma, 
- ithal yakttlarla ilgili olarak D1~ Ticarette Standardizasyon Tebligi kapsammda 

haztrlanmt~ olan Taahhutname'ye gore i~lem yapllacagmdan bu karar'da belirtilen hususlara 
aykm durumlarda istenen bilgi ve belgelerle birlikte Bakanhga bilgi verilmesine, 

- Satl~ izin belgesi ahnmadan veya yonetmelikte belirtilen ozelliklere sahip olmayan 
komurlerin satllmast, komur torbalan uzerinde Istnmadan Kaynaklanan Hava Kirliliginin 
Kontrolti Yonetmeliginde belirtilen bilgilerin bulunmamas1 veya eksik bulunmas1 durumunda 
<;evre Kanunun 15 inci maddesi uyannca komur sat1~1 durdurulmasma, komur sat1~ izin 
belgesinin iptal edilmesine, 

- Her bir kontrol belgesi/uygunluk izin belgesi kapsammda ithal edilen/uretilen ve ilde 
sat1~a sunulan katl yaklt ile ilgili gerekli bilgi ve belgeleri il <;evre ve Sehircilik Mudurltigune 
bildirmeyen; yanh~, yamlttcl ve yanh~ beige duzenleyen ve kat1 yaklt satlctsl kaytt belgesi 
almam1~ olan sattctlara kat1 yaklt teslim eden ithalats;t/tiretici/satlctya 2872 sayth <;evre 
Kanununun 12 nci, 20 nci (g) ve 26 net maddeleri hukumleri uygulanmasma, 

., ' .. 

- -
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- idari yaptmm Kararlan uygulamrken, ba~ta <;:evre Kanununa Gore V erilecek idari 
Para Cezalannda ihlalin Tespiti Ve Ceza Verilmesi ile Tahsili Hakkmda Yonetmelik" ve ilgili 
mevzuatm on gordiigii usul ve esaslara uyulmasma, 

- Y asaklanm1~ kat1 ve s1v1 yak1t kullanan veya depolayan ve ate~<;i belgesi olmayan 
kaloriferci <;ah~tlran apartman ve/veya site yonetimi hakkmda mer'i mevzuat <;er<;evesinde 
cezai i~lem uygulanmasma, 

-Mahalli <;:evre Kurulu Kararlarmm Madde 2, Madde 7, Madde 8' indeki hiikiimlere 
uymayanlara 5326 sayl11 Kabahatler Kanununun 32 maddesi geregince idari para cezas1 ve/ 
veya 2872 sayl11 <;:evre Kanunu, 5491 sayl11 <;evre Kanununda Degi~iklik Y ap1lmasma Dair 
Kanunun 20/c maddesi geregince idari para cezas1 verilmesine, 

-Mahalli <;:evre Kurulu Kararlarmm Madde 7, sindeki hiikiimlere uymayanlara 2872 
sayl11 <;:evre Kanunu, 5491 sayll1 <;:evre Kanununda Degi~iklik Yapllmasma Dair Kanunun 
20/a maddesi geregince idari para cezas1 verilmesine, 

-Mahalli <;:evre Kurulu Kararlannm Madde 8'indeki hiikiimlere uymayanlara 2872 
sayll1 <;:evre Kanunu, 5491 sayl11 <;evre Kanununda Degi~iklik Y apllmasma Dair Kanunun 
20/b, 20/c ve 20/d maddeleri geregince yasal i~lem yapllmasma, 

12. YURURLUKTEN KALDIRILAN MAHALLi (::EVRE KURULU KARARLARI 

Bu Karann yiiriirliige girmesi ile konu hakkmdaki 30.01.2015 tarih ve 2015/66 sayl11 il 
Mahalli <;evre Kurulu Kararmm 5. maddesinin yiiriirliikten kaldmlmasma, 

B) <;evre ve ~ehircilik Bakanhgmm 09.09.2013 tarih ve 2013/37 say1h Genelgesi geregi, 
ilimiz i<;in haz1rlanan ve karar ekinde bulunan Temiz Hava Eylem Plammn kabuliine, 

OY BiRLiGi iLE KARAR VERiLMi~TiR. 
Belediye Ba~kanhg1 

-
ismail GURS H. Ufuk UGUR 

Vali a. Belediye Ba~kanh ~ 
Vali Yard1mc Belediye Ba Y 

A. ~eno N 
il Emniyet M .. 

il Emniyet Miid. 

- - -

J. Yb. 
il Jandarma Komutanhg1 

et ve Acil Durum Mud. 
il Miidiirii 

9 

-
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Ban~ KILIN<; 
Bilim, Sanayi ve Tek. il Mud. 

il Mud. 

K izm il Mudurlugu 
il Mud. 

Kat1lmad1 
San. ve Tic. Odas1 Ba~kanhg1 

. ,··. ' .. 

- -

Defterdarhk 
Defterdar 

e Sehircilik il 
il Mud. v. 

il Milli Egitim Miid. 
SubeMud. 

---r-J~ .... ---1 25. Sube Sefligi 
Sube Sefi 

10 



T.C. 
USAK V ALiLiGi 

iL MAHALLi <;EVRE KURULU 

KARAR TARiHi :19.11.2015 
KARAR NO : 2015/67 

EK-1 

KOMUR SA TIS iZiN BELGESi BASVURU DiLEK<;ESi EKiNDE BULUNMASI 
GEREKENBELGELER 

1. Mahrukat<;Ilar Odasma veya Sanayi ve Ticaret Odasma Kay1th Olduguna dair belge 
(Oda sicil kayd1) 

2. Katl yakltm <;lkarlld1g1/ithal edildigi ilin il <;evre ve Sehircilik Miidiirliigiinden alman 
uygunluk/uygunluk izin belgesi ve bu belgelere esas te~kil eden analiz raporlan 
fotokopisi 

3. ilgili kurum!kurulu~tan ahmm~ c;ah~ma ruhsatl veya i~yeri a<;ma ruhsatl 
4. imza sirkiileri (noter onayh) 
5. Taahhiitname (il <;evre ve Sehircilik Miidiirliigiinden temin edilecek) 
6. TSE 12055 standart uygunluk belgesi fotokopisi(briket komiir fuetimi yapanlar ic;in) 
7. "Katl Y ak1t Satlc1s1 Kay1t Belgesi" alm1~ sozle~meli satlcllann listesi (katl yaklt 

sat1C1s1 kay1t belge nosu, sat1c1 ad1 ve adresi bilgilerini ic;erir) 

NOT : Tiim evraklar ka~eli ve imzah olacaktir. 

EK-2 

KA TI Y AKIT SATICISI KA YIT BELGESi BASVURU DiLEK<;ESi EKiNDE 
BULUNMASI GEREKEN BELGELER 

1. Katl yak1t sat1~1 ile ilgili i~yeri Ac;ma Ruhsatl, 
2. Oda Sicil Kayd1 (Mahrukatc;Ilar Odasma veya Sanayi ve Ticaret Odasma veya ilgili 

Esnaf Odasma kay1th olduguna dair beige), 
3. imza Sirkiileri (noter onayh) 
4. Taahhiitname (il c;evre ve Sehircilik miidiirliigliniin talebine bagh) 

NOT : Tiim evraklar ka~eli ve imzah olacaktir. 

11 
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EK-3 

U~AK V ALiLiGi 
il <;evre ve ~ehircilik Mtidtirltigtine 

~ahstm/~irketimiz/firmamtz adma diizenlenmi~ olan . . .. . .. . . tarih ve .... .. ............ .. numarah 
ithalat~I Kay1t Belgesi!Uygunluk izin Belgesi <;er<;evesinde 3 ayhk (ocak-mart, nisan-haziran, 
temmuz-eyliil ve ekim-arahk) donemde tsmma maksath olarak ilinizde dagttlmt yaplian yakttlara ait 
b"l "I - d I k d Ilgi er a~ag1 ay_er a rna ta 1r. 

Kat1 Y aktt Satictsi Kaytt Belgesine Kati Y aktt Satictsi Donem i<;erisinde 
Sahip ithalat<;t/Oretici/Sattci Adt Kaytt Belgesi Teslim Edilen Yaktt 

Miktan 
(Ton) 

Tarih Numarast 

USAK V ALiLidi 
il <;evre ve ~ehircilik Miidiirliigiine 

Donem i<;erisinde 
iade Alman Y aktt 

Miktan 
(ton) 

Firmaadt 
Firma yetkilisi 

imza 
EK-4 

Valiliginizce, firmamtz adma diizenlenmi~ olan .. ... . tarih ve .... . . . . . ........ ..... numarah 
"Katl Yaktt Satictsi Kaytt Belgesi" <;er<;evesinde 6 ayhk (ocak-haziran ve temmuz-arahk) doneminde 

k tl I k t I k tl . t b ·1 ·1 - d I kt d tsmma rna sa 1 o ara sa I~a sunu an ya 1 ara at ugt er a~agt a yer a rna a tr. 
Kontrol Uygunluk izin Teslim 

ithalat<;t/Oretici Belgesi Belgesi Tarih ve Alman Yaktt 
Firma Adt Tarih ve Numarast Miktan 

Numaras1 (ton) 

- -

Don em Sati!mayan 
i<;erisinde (Stok) 

Sattlan Y aktt Y aktt Miktan 
Miktan (ton) (ton) 

Ftrma ad1 
Firma yetkilisi 

imza 

12 
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KOMUR SA TIS iziN BELGESi TAAHHUTNAMESi 

U$AK V ALiLiGiNE 
EK-5 

13.01.2005 tarih ve 25699 sayilt Resmi Gazete'de yaytmianarak 01.04.2005 tarihinden 
itibaren yiiriiliige giren "Ismmadan Kaynakianan Hava Kirliiiginin Kontroiii" ve 14.05.2007 tarih ve 
26522 sayth Resmi Gazete iie 07.02.2009 tarihii ve 27134 sayil t Resmi Gazete'de yaytmianan bu 
yonetmeiik degi~ikiikieri ve <;evre ve Orman Bakanhgmm 30.07.2009 tarih ve 2009/15 sayilt 
Geneigesi yeryevesinde U~ak iii stmrlarmda komiir satl~I iie iigiii oiarak; 

• U~ak iiine dokme komiir sevk etmeyecegimi, komiirierimizi torbaiayarak ve yukanda 
belirtiien Yonetmeiik iie <;evre ve Orman Bakanhgt Geneigesinde beiirlenmi~ kaiite standartianm 
siirekii sagiayarak satacagtmi, 

• Komtir sati~Ianmda yukanda beiirtiien Yonetmeiik ile Geneige dogruitusunda haztrlanan 
U~ak Valiligi Mahalli <;evre Kuruiu Kararma uyacagtmi, 

• U~ak iii stmrlannda .. . ... . .. .. . .. . .... . .. .. ... ..... . . .. . . . .. .. . ... komiiriinii/komiirierini ........ . 
renkte torba ve .. ... . .. ...... .. ... . marka ile 2009115 Sayth Geneigeye uygun olarak sat1~a sunacagtmi, 

• Bakanhkya tespit ediien ve komiir sat!~ izin belgesi ba~vuru diiek<;esi ekinde bulunmas1 
gereken belgeierin hepsini tamamiayacagtma, 

• V aiiiikye haztrlanan "Kat! Y aktt Satictsi Kaytt Beigesi/Komiir Sat1~ izin Beigesini" ii <;evre 
ve $ehircilik Miidiirliigiinden teslim aiacagtmi, belgemi tesiim aimadan komiir sat1~1 yapmayacagtmi, 

• Komiir verdigim her bayi ve tiiketiciye V aiiiikye haztrlanmt~ "Komiir Sat1~ izin Belge"min bir 
ornegini vererek sat!~ yapacagtmi, 

• Valilik veya Beiediye Ba~kanhgt'nca gorevlendiriimi~ personeiin veya kuruiu~un tesiste 
iiretimi ve yah~maian denetieyebiiecegini, istenen bilgi ve beigeieri temin edecegimi, denetim 
ekipierinin <;ah~maianm koiayia~tmc1 her tiirlii imkam sagiayacagtmi, 

• Oretim yerinden, ta~tma aracmdan, depodan, sat!~ yerierinden, bayilerden ve tiiketicilerden 
gerektiginde her zaman aimacak numuneierin analizleri iyin yaptlacak giderleri kar~IIayacagtmi, 
kar~1Iamamam durumumda, 2872 sayth <;evre Kanunu'nun 12. maddesi uyarmca yasai i;;Iem 
uyguianmasmt, 

• U~ak iiine sevk ediiecek her parti komiir i<;in bayi/tiiketiciye iletiimek iizere komiiriin kantar 
fi~i, sevk irsaiiyesini nakii aracma verecegimi, beigesiz veya eksik beigeii nakii ara<;lanndaki 
komiirlere yasai i~lem uyguianabiiecegini, 

• iigiii geneigede beiirlenen ozellikiere sahip oimayan komiirlere her a~amada yasal i;;Iem 
yaptiabiiecegini, tiiketiciye intikai etmi~ olup da, belgesi iptal ediien komiir oldugunda tiiketicinin 
zaranm kar~IIayacagtmi, 

• U~ak iiine sevk edecegimiz komiir torbaiannm, Mahalli <;evre Kurulu Karanna uygun 
oiacagmt, 

• Torbanm ba~kalan tarafmdan tekrar kullammmt onleyici tedbirler alacagtmt, 
• Uygunluk ve sat!~ izin belgelerinin verilmesinden sonra yaptlacak denetimlerde depodan, 

ta~tma aracmdan, sat1~ yerinden, bayiden veya kullamm yerinden alman numune analizierinin olumsuz 
ytkmasi halinde; 

• 1. olumsuziukta <;evre Kanununun 8/2 maddesi geregince aym kanunun 20. maddesi uyannca 
idari para cezast verilmesine, 

• 2. olumsuzlukta soz konusu komiirtin U~ak iii smtrlannda kullammma izin verilmeyecegini ve 
~ehir iyerisinde bulunan tiim komtirlerin taraftmtzdan toplatilacagmt ve toplattlmadtgmm tespiti 
halinde Tiirk Ceza Kanunu uyannca i~lem yaptlmasmt, 

• i~ bu taahhiitnameyi <;evre Kanununun ilgiii maddeierinin uyguianmast iyin taraftma verilen 
1. ihtar olarak kabul ettigimi taahhtitname htiktimlerini ihial ettigimde 2872 saytlt <;evre Kanununun 
8/2 maddesi geregi 20. maddesi uyannca idari para cezast veriimesini kabul beyan ve taahhtit ederim . 
. . . ./ ... ./2016 imza 

- -

Yetkili Ad1 
Firma Ad1/Ka~e 
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