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oDALARA 2o2ol14 sAYıtı GENELGE

Antalya Valiliği'nin llgi yazısında; esnaf ve sa natka rlarımızın faaliyetlerini sürdürdükleri
küçük sanayi sitelerinde atıl vaziyette terk edilmiş hurda araçların geneI asayiş ve terör suçları
bakımından risk oluşturduğu ve çevre kirliliğine neden olduğu, bu sebeple de bulunduklan
yerden kald ırılması/to platılması istenmektedir. Söz konusu yazlnln incelenerek gereğinin
yapılması hususu nda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Meh et lŞ DAĞ ıh DERE
Genel Sekreter Birlik B şkanı

Ek: Antalya Valiliği'nin yazısı (3 sayfa)

Gereği :

Antalya Madeni Eşya Sanatkarları Esnaf Odası
Antalya Oto Tamirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Antalya Oto Kaportacılar Oto Boyacılar Oto Döşemeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Antalya Motosiklet Bisiklet Lastik Tamircileri ve Oto Yıkamacıları Esnaf ve Sanatkarlar
Odası
Akseki Esnaf ve Sanatkarlar Şoförler Odası
Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Demre Esnaf Sanatkarlar Şoförler ve NakliyeciIer Odası
EImalı Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Finike Esnaf ve sanatkarlar odası
Gazipaşa Esnaf ve Sanatkarlar Odası
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Sayı

Kon u

:2020-M/01-14-,l,|4

: Hurda Araçların Toplatılması

İlgi: Antalya Valiliği'nin 04/02/2O2O tarih ve E.459B sayılı yazısı,



Gü ndoğmuş Esnafve Sanatkarlar Odası
Hasyurt Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Kaş Esnaf ve Sanatkarlar Odası
kemer Esnaf ve sanatkarlar odası
korkute|i Esnaf ve sanatkarlar odası
kumluca Esnaf ve sanatkarlar odası
Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Odası
serik Esnaf ve sanatkarlar odası
Turunçova Esnaf ve Sanatkarlar Odası



T.C.
ANTArYA VALİLİĞi
İl Yazl İşleri Müdürlüğü

Sayı : 87 67 4903-249-E.4598
Konu : Hurda Araçların Toplatılması

04l02/2020

ANTALYA ESNAF \aE SANATKARLAR ODALARI BiRLİĞİ BAŞKANLIĞINA

ilgi : içişleri Bakaniıgı iller idaıesi Genel Müdiirlüğünün 2 g/o1/2o20 taİ]]ii ve 23635644-24g-E.22|1
sayılı yazısr. ,,

Ali Taşkın BALABAN
Vali a.

vali yardımcısı
Ek: Yazı Ömeği

Dağıtım:
Gereğ: ']

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına
l9 İlçe Kaymakamlığına
Antalya İl Jandarma Komutanlığı

Bilgi: ]) )

Antalya Özel Kalem Müdürlüğüne

* Bu belge elektronik imzalıdır- imzal ı sırretinin asl:rı.| göırflek için hJltps : //www. e -ic isleri. qoı tr/EvrakDoqratama adresine
girerek ( /ulaH1-151It,/-Xj cPN6-XlRsqs 52Ajmz ja) kodunu yazııız.

Gei Bulvm Ba}tdtr MatL No:2 07030 Mıotpa§a Anıalya
TeIefon No:(242)243 97 9] Faks No: (242)248 93 9j
c_Posta: o2razLrdği@gd§llgay_q lntefu eü Adres;: hnD://w anla]va eov.h,/

Bil8i içi1l Bğyhan Macide A'IBiNici
Vm Htrlma Ve Kontişıctrrdi

Telefon No|

i

Esnafve sanatkarların faaliyetlerini sürdürdükleri küçük sanayi sitelerinde atıl vazivette
terk edilmiş hurda araçların genel asayiş ve terör suçları bakımından risk oluşturduğu ve
çevre kirliliğine neden olduğu, bu sebeple de bulunduklaiı veiden
kaldırılması/toplatılmasının Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonunu n l1'/11/2019
tarihli ve 2019l75 8 sayılı yazısı ile istenildiği,

Bu nedenle; caddeye/sokağa ya da kamunun kullanımına ait bir yere bırakılan
kullanılmaz haldeki hurda araç|ar ya da mütemmim cüzlerinin, kcitii goıtıntiı ve çevre
kirliliği oluşturmasının yanı sıra içeriğinde tehlikeli maddeler bulunmasr, her an patlama ve
yanma riski taşımaları sebepleriyle kamu güvenliği ve esenliği açısından ciddi bir tehdit arz
ettiği, ayrıca Ülkemizin birliğine, beraberliğine ve güvenliğine kast eden terör örgütlerinin
bölücü faaliyetlerinde zaman zaman bir araç olarak da kullanılabi ldiği, ilgi yazı ite
bildirilmiştir.

Bu kapsamda, ilgi yazıda maddeler halinde sıralanan hususların titizlikle takip edilerek,
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda;

Bilgi ve gereğini rica ederim.



Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne
Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları
Birliği Başkanlığına

*Bu belge elektronik imzalüdır. imzalı suretinin aslı:,ı göftnekiçir, httDı://www.e-icisleri.?oy.tr/EyrakDoüılama ad.esine
girerek ( /ulaH1-15LTt/-xj cPN6-xFRsqs-52Ajmzj a) kodunu yazıız-

czi Bulvd Bayndr Mah. No:2 07030 Mrtpaşa Antalya
Telefon No: (242)243 97 93 Faks No:(242)248 93 9J
€-Posta: o7vajislğiıaicislği qov ıİ ideft et Adft si: !tpJ4u.a4!4ta|t3lpyg

Bilgi için: Bğyho Meide ATBINici
v.n Halma ve (ontişleğneni

Telefon N.,



T.C.
iÇiŞLERi BAKANLIĞI

İllel İdare_si Genel MüdüIlüğü

Ilgi: Türkiye Madeni Eşya S anatkarları Federasyonunu n 11/l l /2019 tarihli ve 20:19 /7 58 sayıh yazısı.

i :t -,i
ilgi yazı ile esnafve sanarkdrların faaliyetJerini sürdürdükleri küçük sanayi sitelerinde atül Vaziyette

terk edilmiŞ hurda araÇlaıın genel asayiş ve teıöI suçlalı bakımından rİsk oluştıİougu ve çevre kirlıİgİne
neden olduğu, bu sebeple de bulundukları yerden kaldırılması/toplatılması istenilmekedir.

Caddeye/sokağa ya da kamunun kullanımrna ait bir yere bırakılan kulianılmaz haldeki hurda araclar
Ya da mütemmim cüzleri, kötü görüntü ve çevre kirliliği oluşturmasının yanı sıra içeriğinde tehlikeli
maddeleı bulunması, her an patlama ve yanma riski taşımaları sebepteriyle kamu gtıvenİigi ve esenligi
aÇısından ciddi bir tehdit arz etmektedir. Ayrıca ülkemizin birliğine, beraberliğine-ve güv-enligine ka_st
eden terör örgütlerinin bölücü faaliyetlerinde zaman zaman bir araç olarak da kullanılabilrnekted]r.

Bu_kapsamda, Çevre kirliğinin önüne geçmek, olası terör eylemlerini engellemek ve 5442 sayılı il
Idaresi Kanununun 1l inci maddesinin (C) bendi gereğince il sınırları içeıiİinde huzur ve giıvenıigi,
tasarrufa müteallik emniyeti ve kamu esenliğini sağlamak amacıyla belediyeler ile kooıdineli olİrak;- 5393 sayılı Belediye Kanununun l5 inci maddesinin (o) bendi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye

Kanununun 7 nci maddesinin (i) bendi uyarınca belediye sınırları içerisinde belİılenmeyen hurİa
alanı varsa belirlenmesinin sağlanması,

- CaddeYe/sokağa, kamunun kullanımına ait bir yere ve özellikle küçük sanayi sitelerine bııakılan
kullanılamaz haldeki hurda araçlaıın kolluk kuwetleri ve zabıta memurlarınca tespitinin ve ıuhsat
sahiplerine araçlaıırı kaldırmaları hususunda gerekli tebliğin yapılması,

- Tebliğ yapıldığı halde araçlannı kaldırmayan ruhsat süiplerine 5326 sayılı Kabahatle1 Kanununun
4l16 maddesi uyarınca iŞlem yapılarak araçların hurda alanlarına kaldırılması ve bunların
kaldınlmasına ilişkin masrafların sahibinden ayııca tahsil edilmesi,

- Süibi tespit edilemeyen hurda araçlaı ya da bunların mütemmim ciizleıinin de bulrındukları verden
kaIdırılaıak hurda alaıılaıına çekilmesi,
hususlannün baŞta Valilerimiz olmak üzere iUilçedeki sırah sorumlu amirlerce takibinin sağlanarak

uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini rica ederim.

Sayı : 2363564L249-E.221 1

Konu : Hurda Araçlann Toplatılması
29/0l/2020

Bilgi içiı: Has B§i oZDEMjR

Muhterem İNCE
Bakan,a.

Vali
Bakan yardımcısı

Dağıtım:

*Bu belge elektronik irnzalıdr. imzalı suretinin asl]'':.| görlrrckiçir\ hltps://wlıla,.e-icisleri gov.tl/E|rakDo?rutana adresine
girerek (kvzKgW-2W6Eao- / / 3ooH- Bmnİı4E-ehiE 1Hnu ) kodunu yazruz.

ini'nn Bıü]vd No|4 06«4 Balonlkta
Telefon No:(3l2)42242 72 Faks Noi (3l2)425 3a 30
ĞPo§a: @Li]bilb§j@çt]gigqy_E inlmçı Adrcsi: ı^^B icis]eri gov,s
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.i$yğ G.ıEL HcDasrüĞn


