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ııyta gerçekleştirilen akaryakıt sektörüne yönelik
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iz hususunu bilgilerinize arz ederim.
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işı-rrıvı orviRı-e niııor ıvıüxrEsrp HAKKıNıN KoRuNMAsı

Bunca sorunla baş etmeye çalışan işletmelerimiz istasyonlarınl devretmek istese bile, istasyon

devirlerinde ruhsat işletmeyle birlikte devredilmemektedir. Fakat MBB tarafindan yeni ruhsat da

verilmemekte olup, işletmenin mevcut hakları da korunmamaktadır. Örneğin mevcut iŞletme 20 sene

önceki TSE mevzuat Ve gereklilikleri üzerinden değerlendirilerek kurulmuş; ancak şU anki ruhsatlar

MBB'nin güncel itfaiye mevzuatları gö2 önüne alınarak verildiğinden, ruhsatlar devredilemediği iÇin

bu sektörden çıkabilmeleri dahi mümkün değildir. İşletmeler çekme mesafesi ile ilgili olarak büyük

kargaşa olduğunu öne sürmekte, TsE'nin standartlarlna göre 5m olan çekme mesafesi MBB'de 7m,

hatta Antalya Büyükşehir Belediyesinde ise 3,5m olduğu söylenmektedir. Dolayls|yla, işletme

devirlerinde işletmelerin müktesep hakkı korunmalı; TsE standartlarlna göre Verilmiş ruhsatlar

işletme ile birlikte devredilebilmelidir. Ayr|ca, söz konusu yönetmeliklerde geçen çekme mesafesi

hususunda tekrar revize edilmesine ihüyaç duyulmaktadır.

ilgili kurumlar: Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye Belediyesi

iı-ır.ı vr REKLAM BEDELLERiNDE yEKNEsAK UyGULAMA

ilan ve reklam vergisi bedeli hususunda da Büyükşehir Belediyeleri bazında uygulamada yeknesaklık

sağlanamama durumu göze çarpmaktadır. Kanopi alınlarında yer alan firma adı ve/veya logosunun
yer aldığı alan haricinde tüm cephe alan üzerinden ücretlendirme hesaplandığı diğer bir değişle

reklam ya da ilan yapılmayan boş alan için de vergi verildiği bildirilmektedir. Ancak bu uygulamanın

Bakanlık kararı ile değil; sadece MBB Ve Adana Büyükşehir Be|ediyesinde bu şekilde uyguIandığı; diğer

il ve ilçe belediyelerinde böyle bir uygulama olmadığı öne sürülmektedir. söz konusu uygulamalar için

yeknesak bir sistem takip edilmeli, ayrıca yüksek olan bu bedellerde indirime gidilmelidir.

İlgili kurumlar: Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye Belediyesi

DEŞARJ izrıi ıvıuıriyıri raııııııvıası

Bunun yanında ylkama işini yapan ayn| ve benzer türdeki işletmeler deşarj iznine tabi tutulmazken,

akaryaklt ıstasyonlarl söz konusu izne tabidir. Bu konuda da daha adil ve daha makul bir uygulama

geürilmesi önerilmektedir.

İlgili kurumlar: Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye Belediyesi


