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KAMELYA COLLECTION EXCLUSIVE HOTELS olarak, 
faaliyetlerimiz ve etkileri hakkında paydaşlarımızı şeffaf ve etkin bir şekilde bilgilendirmek özel önem 
atfettiğimiz konuların başında gelmektedir. Bu doğrultuda senelik dönemlerle yayınladığımız sürdürülebilirlik 
raporları şeffaf ve hesap verebilir bir organizasyon olmak adına yararlandığımız önemli bir araç konumunda 
olacaktır.

Sürdürülebilirlik kapsamında otellerimizin temel sorumlulukları;

*Geri dönüşüm ve yeniden kullanım fırsatlarını yaratmak ve değerlendirmek,
*Enerji verimliliğini sürekli iyileştirmek ve karbon salınımından dolayı oluşan olumsuz etkiyi minimize etmek,
*Neden olunan her türlü çevresel etkiyi azaltmak temel noktalarında şekillenmektedir.
  Ekonomik aktörlerin yükümlülüğü bununla sınırlı değildir. Sürdürülebilirliğin temellerini oluşturan sosyal ve
  ekonomik faktörler en az çevre kadar önem arz etmektedir. Sürdürülebilirlik, çalışanlara en uygun koşulların
  sağlanmasından yaratılan katma değerin toplumla paylaşılmasına kadar geniş bir kapsama sahiptir.

  2019-2021 sürdürülebilirlik raporu;
*Otellerimizin çevresel, sosyal ve ekonomik performans değerlendirmesini,
*Bu performansı artırmak adına belirlenen hedefleri,
*Bu hedeflere ulaşmak için izlenecek strateji ve süreci,
*Karşılaşılabilecek olası riskleri ve çözüm önerilerini,
*Ekolojik dengeye katkıda bulunabilmeyi,
*Çevreye etki edecek olumsuzlukları ve tehlikeleri minimize etmeyi ve gereken önlemleri almayı,
*Performans sonuçlarını en üst düzeyde tutma çalışmalarını içermektedir.

Talepleriniz/Geri bildirimleriniz için

fikret.deli@kamelyacollection.com
+90 530 282 89 81
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Grup İsmi: Kamelya Collection Exclusive Hotels
Otel İsmi: Selin Hotel – Fulya Hotel – Aishen K Club
Konsept: Ultra Herşey Dahil
Telefon: +(90) 242 763 66 80

Fax: +(90) 242 763 66 84
Web Sayfa: www.kamelyacollection.com

E-mail: info@kamelyacollection.com
Adres: Çolaklı Beldesi, Side, 07600, ANTALYA-TÜRKİYE

Kategori: 2 adet 5 Yıldızlı Otel ve 1 adet 1. Sınıf Tatil Köyü
Sezon: 12 Ay Açık

Lokasyon:
Enlem - 36°48’34.29”N Boylam 31°20’7.27”S
Deniz kenarında yer almakta olup tesis Antalya Uluslararası 
Havalimanından 55  km, Side antik kentine 5 km uzaklıktadır.

Açılış Yılı: 1992
En yakın Havalimanı: Antalya Havalimanı 55 km

En yakın Şehir: Side 5 km
Ulaşım: Toplu Taşıma / Araba Kiralama / Havalimanı Transfer Hizmetleri 

Açıklama:

Yaklaşık 240.000 m² alana kurulu 2 otel ve 1 tatil köyü içerisinde tüm
 talepleri karşılayabilecek geniş hizmet yelpazesi ile faaliyet gösteren  
tesisin 500 m’lik özel plajı mevcut olup, futbol ve basketbol sahaları, 
A’la Carte restoran & barları, spa’ları, tenis kortları, su kaydırakları, 
aktivite ve eğlenceleri ile her yaş kitlesine hizmet verir.



KAMELYA COLLECTION EXCLUSIVE HOTELS olarak geçmişten günümüze misafir memnuniyetinin 
ancak çalışan memnuniyeti ile sağlandığının bilincinde olarak; 
çalışanlarımızın merkeze alındığı yönetim anlayışımızı, yenilenen bedenimiz ve ruhumuzla harmanlıyor, 
kültür ve değerlerimizin korunduğu, değişimin doğallıkla bütünleştiği ürünlerimizle, markalaşmış 
hizmetin örneklerini sektörümüze sunmakla gurur duyuyoruz. 
Yenilenme ve gelişimi sadece dünyaya ayak uydurmak adına değil, adımıza uygun olarak içimizden gelen 
heyecan ve doğal dönüşümümüzün gereği olarak benimsedik. 
2008 yılında Kamelya Fulya ve Selin Otel’imizi renove ettik. 2010 yılında Aishen K Club renove edilerek, 
2015 yılında ise rahatlık ve lüksü bir daha ayrılmamak üzere yeniden tanımladık ve tesisimizin hem 
bedenini hem de ruhunu yenileyerek yeni marka konseptini misafirlerimizle buluşturduk, 
adını KAMELYA COLLECTION EXCLUSIVE HOTELS koyduk. 

     “Sürdürülebilir bir dünya, sürdürülebilir bir turizm” odaklı büyüme hedeflerine gönülden bağlıyız. 
Yasal uyumun bir adım önüne geçerek yaptığımız işlerde başta kalite, çevre, gıda güvenliği enerji ve 
iş sağlığı güvenliği konularında uluslararası standartlara erişme gayretindeyiz. 
Tüm paydaşlarımızla içten, kalıcı ve saygın ilişkiler kurmaya özen gösteren, güven üzerine oturtulmuş 
iletişimimizle, toplumsal duyarlılığı çalışmalarımızda göz ardı etmiyoruz. Bugün dünya genelinde turizm 
sektöründe, çevre konusundan, iş ve sosyal yaşama kadar yanıt verilmesi gereken birçok yeni beklenti 
ve ihtiyaçların doğduğu bir süreç yaşıyoruz. 
       
      Bu süreç, KAMELYA COLLECTION EXCLUSIVE HOTELS olarak üzerinde önemle durduğumuz, 
kurumsal değerlerimizin de işaret ettiği sorumlu ve sürdürülebilir turizmin önemini gösteriyor. 
Sürdürülebilirlik risklerinin etkin biçimde yönetilmesi ve sürdürülebilir büyümenin uzun vadeli stratejilerle 
sağlanmasına odaklanıyor ve bu sayede başarımızı her geçen gün arttırmayı hedefliyoruz. 
Fark yaratan, yarattığı farkın gururunu taşıyan KAMELYA COLLECTION EXCLUSIVE HOTELS ‘in 
bugünkü haklı konuma gelmesinde, başta değerli çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve bizim hizmet 
anlayışımıza her daim güvenen misafirlerimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

YAHYA KURT
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Değerli Misafirlerimiz, İş ortaklarımız ve Çalışanlarımız,



     KAMELYA COLLECTION EXCLUSIVE HOTELS olarak, Turizmde sürdürülebilirlik çalışmalarının 
çevresel ve kültürel miras üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirdiği, sürdürülebilir turizmin 
getirdiği sorumlulukların bilincindeyiz. Gelecek nesiller için daha iyi bir dünya bırakmaya çalışıyoruz.

Sahip olduğumuz Kalite Yönetim Sistemleri, Misafir Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve 
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ile birlikte hem çevre, hem de misafirlerimiz için kaliteli ve 
insan sağlığı konusunda güvenli ürün ve hizmetler sunarak genel verimliliğimizi,  kalitemizi ve 
çevresel performansımızı iyileştirmeyi hedefliyoruz. Çalışmalarımıza ilişkin performans 
göstergelerini hedeflerimize dâhil ederek yönetim sistemimizin bir parçası haline getiriyoruz. 
Misafirlerimize verdiğimiz hizmet kalitesini sürekli geliştirmeyi, memnuniyet seviyesini en üst 
düzeye çıkarmayı, çevresel duyarlılığı arttırarak doğal hayatın korunmasını desteklemeyi, 
misafirlerimizin ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlayarak kazaların ve tehlikeli durumların 
önüne geçmeyi, gıda güvenliği ile hizmet anlayışında mükemmele ulaşmayı hedeflenmekteyiz.

    KAMELYA COLLECTION EXCLUSIVE HOTELS olarak, üzerinde önemle durduğumuz kurumsal 
değerlerimiz sorumlu ve sürdürülebilir turizmin önemini göstermektedir. Sürdürülebilirlik 
risklerinin etkin biçimde yönetilmesi ve sürdürülebilir büyümenin uzun vadeli stratejilerle 
sağlanmasına odaklanıyor ve bu sayede başarımızı her geçen gün arttırmayı hedefliyoruz. 
Faaliyetlerimiz ve etkileri hakkında paydaşlarımızı şeffaf ve etkin bir şekilde bilgilendirmek 
özel önem atfettiğimiz konuların başında gelmektedir. Bu doğrultuda senelik dönemlerle 
yayınladığımız sürdürülebilirlik raporları şeffaf ve hesap verebilir bir organizasyon olmak 
adına yararlandığımız önemli bir araç konumunda olacaktır.
     
     “Sürdürülebilir bir dünya, Sürdürülebilir bir turizm” odaklı büyüme hedeflerine gönülden bağlıyız. 
Fark yaratan, yarattığı farkın gururunu taşıyan KAMELYA COLELCTION EXCLUSIVE HOTELS’in 
bugünkü konuma gelmesinde, başta değerli çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve bizim hizmet 
anlayışımıza her daim güvenen misafirlerimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Değerli Misafirlerimiz, İş ortaklarımız ve Çalışanlarımız,

YÖNETİM
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arflar
Tetra ak lar  S t kutuları vb

Kitaplar
Kartonlar

roş rler
Gazeteler

Ya ı silinmiş  s zd r lm ş 
parçalar

Al minyum folyolar
etal kapaklar  şişe kapakları
İçe ek ve konserve kutuları

Sprey kutuları 
geri d n ş m işaretli

ET  E    S işareti 
bulunan t m plastikler

oş  temiz plastik kutuları
ut bakım r n kapları  
içi temizlenmeli

Şampuan  eter an kapları 
içi temiz

Şişeler

Konserve ve marmelat amları

en ere amları 

ut bakım r n kapları 
içi temizlenmeli

Kamelya olle tion Hotels evre ilin i
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Kamelya Collection Hotels Çevre Bilinci



Çevreye saygılı ve duyarlıdır,
Farklı Bitki ve Hayvan türlerini bünyesinde barındırır ve korur,

Yaşam ve üreme bandı içerisinde olduğu “caretta caretta ve yeşil deniz 
kaplumbağalarını” korur, personel ve misafirlerini bilinçlendirir,

Atık su miktarını azaltıp, çevreyi korumak amacı ile sahilde ve 
odalarda tasarruflu havlu kullanımıyla ilgili uygulamalar hazırlar,
Çevre bilinci sebebi ile Dünya Atık Sabun Projesi’nin aktif destekçisidir,

Tüm çöplerini ayrıştırır ve doğanın korunmasına katkıda bulunur,
Doğaya zararını engellemek amacı ile tehlikeli atıkları usulüne göre 

toplayıp uygun şekilde bertaraf edilmesini sağlar,

LED ayınlatma sistemi ve tasarruflu ampul kullanır,

Enerji tasarrufu kapsamında güneş enerjsinden yararlanır,
Doğal enerji kaynaklarını kullanarak enerji tasarrufu sağlar,

Bitkisel atık yağları toprak, çevre ve su kirliliğini engellemesi için toplatır, 
Mini Club’te doğayı tanıtıcı ve çevre bilincini geliştirici faaliyetler 
düzenler.

KAMELYA COLLECTION EXCLUSIVE
ÇEVRE DOSTUDUR,
ÇÜNKÜ;



Çöplerinizi klozet yerine çöp kovasında atınız. Dünyanın geleceği için 
daha fazla su tasarrufu etmemize yardımcı olunuz.

Otelimizde enerji tasarrufuna azami dikkat göstermekteyiz. 
Odanızdan çıkarken lütfen oda kartını enerji ünitesinden çıkarınız. 

Dünyanın geleceği için enerji kaynaklarını tasarruflu
kullanmamıza destek veriniz.

Doğadaki enerji kaynaklarının korunması amacıyla, balkon kapısının 
açılması halinde ısıtma ve soğutma sisteminin otomatik olarak 
kapandığını belirtmek isteriz.

ÇEVREYİ KORUMAMIZA YARDIMCI
OLABİLMENİZ İÇİN ODANIZDA
LÜTFEN:

BAHÇEMİZDEKİ DİĞER AĞAÇLARIMIZIN BAZILARI
Avustralya Kauçuk Ağacı 
Avakado Ağacı
Kıbrıs Akasyası
Fıstık Çamı
Demir Ağacı
Dut ağacı
Manolya Ağacı
Tespih Ağacı
Turunç Ağacı
Jakaranda Ağacı
Portakal Ağacı
Limon Ağacı
Mandalina Ağacı
Palmiye Ağacı 
Hurma Ağacı
Okaliptus Ağacı
Akçaağaç
Cüce Fenix Ağacı
Şişe Ağacı
Grevilya Ağacı
Kızıl Çam



BUNLARI

Otellerimiz sahilinin Mavi Bayrak (temiz, 
korunmuş ve bakımlı plaj) uluslararası 
çevre ödülü sahibi olduğunu,

Otellerimizin, Turizm Bakanlığı’nın vermiş 
olduğu “Çevreye Duyarlı Tesis” belgesine 
sahip olduğunu,

Bahçemizde 120 ye yakın bitki çeşidinin, 
40 çeşit ağacın olduğunu ve ağaç 
sayısının 3900 civarında olduğunu,

Helenistik dönem boyunca eski dünya 
içerisindeki en zengin ve güzel şehirler 
arasında sayılan Perge Antik Kenti’nin 
otellerimize sadece 52 km mesafede 
olduğunu,

Otel genel alanının 240 dönüm olduğunu 
ve bunun 80 dönümünün sadece yeşil 
alan olduğunu,

Caretta caretta ve yeşil deniz 
kaplumbağalarının yumurtalarını 
bırakmak için otellerimizin sahilini tercih 
edebildiğini, 



BİLİYOR MUYDUNUZ?

15-20 bin kişilik Aspendos Antik 
Tiyatrosu’nun Roma Medeniyeti 
zamanından kalan en sağlam Antik 
Tiyatro olduğunu, halen gösterim 
yapıldığını ve otellerimize sadece 26 km 
mesafede olduğunu,

Türkiye’nin en büyük kanyonu olan 
Köprülü Kanyon’da yılda 10 bine yakın 

ve kanyonun otellerimize sadece 66 km 
mesafede olduğunu,

Eşsiz doğal güzelliklere ev sahipliği 
yapan Manavgat Şelalesi’nin otellerimize 
sadece 15 km mesafede olduğunu,

Bir çok medeniyete ev sahipliği 
yapmış Side Antik Kenti’nin, Side 
Antik Tiyatrosu’nun ve Side Müzesi’nin 
otellerimize sadece 9 km mesafede 
olduğunu

Türkiye’de ziyarete açık en büyük ikinci 
mağaranın Dim Mağarası olduğunu ve 
otellerimizden sadece 86 km mesafede 
olduğunu,

Mitolojide müziğin, sanatların, güneşin, 
ateşin ve şiirin tanrısının  Apollon 
olduğunu, Apollon Tapınağı’nın da 
otellerimize sadece 3 km mesafede 
olduğunu,



E E İLİ İ İ



E E İLİ İ İ
Ulusal ve yerel yönetim imkanları doğrultusunda KA ELYA COLLECT ON HOTELS çevre politikası, 
çevre bilinci ve hedefleri standartlaştırılmıştır. Bu da, doğal kaynakları korumak ve devamını sağlamak 
için, Kalite Yönetim Sistemleri üdürü önderliğinde yapılan, tüm tesis çalışanları ile gerçekleştirilen 
çalışmalardır

      SU E E E İ TASA UFU 
    -  KA ELYA COLLECT ON HOTELS su tesisatı şehir şebekesine bağlıdır.
    - Su kaybını önlemek için, periyodik kontroller
    - Otomatik sulama sistemleri
    - Su tüketimini azaltan musluk sistemleri
    - Havlu değişimi, sadece misafir isteği üzerine
    - Çarşaf değişimi sadece misafir isteği üzerine veya acil ihtiyaç durumlarında
    - enel alan tuvaletlerinde su tasarrufu sağlayan sistemler
    - isafir alanlarında enerji stoperi
    - Tüketim ölçüm aletleri kullanımı

       Y ETİ İ
    - Toplu satınalmalar
    - eridönüşümü mümkün olan paketlemeler
    - Tabak, bardak vs. bir defalık kullanım malzemelerini önlemek, yerine sert plastik kullanımı E
    - Aluminyum folyo kullanımını azaltmak
    - il tehlikeli maddelerin uygun bertarafı boya, yağlar, floresan, vs.
    - Kağıt, plastik, tekstil, metal, cam ve porselen çöplerin ayrıştırılması
    - Bebek altı değiştirme iatasyonları - çöp konteynerları
    - Çöp hacmi ölçüm raporları

      Kİ LİLİ İ  A ALT L AS  E KO OL
    - Düzenli su analizleri içme suyu, havuzlar, deniz suyu ve gerekli durumlarda biyolojik tasfiye tesisatları
    - ümkün olan heryerde ekolojik kimyasal kullanımı
    - ümkün olan heryerde su bazlı boya kullanımı
    - Disco ve odalarda sigara içme yasağı

      İ A İ E AH E
    - En az seviyede kimyasal kullanımıyla çevreye uygun bahçeler
    - erekli alanlarda doğal haşere ilacı kullanımı
    - Ağırlıklı olarak akdeniz ve bölge bitkilerinden oluşan flora ve fauna
    - erekli yerlerde bitki üretimi
    - Hayvanların doğal yaşamını korumak örn. sağlık kontrolleri, mini zoo

      İSAFİ LE İ İLGİLE İ E E AKTİ İTELE
    - Çevre aktivitelerimizi belirten çevre broşürü
    - Tüm alanlarda atık sınıflandırma yazıları
    - Bubble Kids Club programında çevre aktiviteleri
    - isafirlerimize yapılan çevre anketi
    - Her yıl düzenlenen Avrupa avi Bayrak” programına katılım 
    - Yerel ve genel çevre organizasyonları ile iş birliği
     - ersonel için periodik eğitimler
     



ÖDÜL ve BELGELERİMİZ

TEZ WORLDBERRY

EXPEDIA GROUP  - BEST REVENUE GENERATOR

CORALTRAVEL - TOP 100 World Best Hotels

CORENDON - HOTEL OF THE YEAR AWARD
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   KAMELYA COLLECTION EXCLUSIVE HOTELS, farklı otoriterlerden aldığı birçok 
ödülle misafirlerinin ilk tercihi olmaktan dolayı gurur duyuyor. 

   Bu ödülleri kazanmak kadar, layık olmanın da önemini biliyor ve bunun için 
hassasiyetle çalışıyoruz.
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Çevre alanında su riskleri ve 

yönetimi,  enerji yönetimi, 

atık ve ambalaj yönetimi;

Çalışanlar alanında çalışan 

memnuniyeti ve gelişimi, iş 

sağlığı ve güvenliği, 

çalışan bağlılığı;

Toplum alanında yerel 

ekonomiye katkı ve 

toplumsal yatırımlar;
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Çevre Dostu Olmak
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Çalışanlarımızı tehlikeli kimyasalların 
dökülmesi durumunda alacakları 
tedbirler konusunda eğitiyoruz.

Tedarikçilerimizi ve 
paydaşlarımızı yeşil ekonomi 

ve enerji verimliliği çalışmaları 
konusunda bilinçlendiriyor ve 

teşvik ediyoruz.

Çalışanlarımızı ve misafirlerimizi 
çevreye karşı duyarlı olmaları 
konusunda teşvik ediyoruz, 

çalışanlarımıza çevre bilinci ve 
enerjinin verimli kullanılması ile 

ilgili bilinçlendirme eğitimleri 
vererek onları geliştiriyoruz.

Tedarikçilerimizi ve 
paydaşlarımızı yeşil ekonomi 

ve enerji verimliliği çalışmaları 
konusunda bilinçlendiriyor ve 

teşvik ediyoruz.

Otellerimizde enerji ve su 
tasarrufu sistemleri kullanıyoruz.

Çalışanlarımızla periyodik olarak 
doğal alanları korumaya yönelik 

etkinlikler yapıyoruz. 
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Çalışanlarımızı tehlikeli kimyasalların 
dökülmesi durumunda alacakları 
tedbirler konusunda eğitiyoruz.

Tedarikçilerimizi ve 
paydaşlarımızı yeşil ekonomi 

ve enerji verimliliği çalışmaları 
konusunda bilinçlendiriyor ve 
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Otellerimizde enerji ve su 
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doğal alanları korumaya yönelik 

etkinlikler yapıyoruz. 
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2021

AYLAR ATIK 7SM7 ATIK M7KTARI 
(KG)

ATIK M7KTARI 
(KG)

Tehlikeli  maddeler içeren zirai kimyasal aƨklar 32 о
Zararl Ŧ Si l ikonlar 7çeren Aƨklar 12 о

Tehlikeli  maddelerle kirlenmiƔ emiciler, Į ltre malzemeleri (baƔka Ɣekilde 
tanŦmlanmamŦƔ ise yaŒ Į ltreleri), temizleme bezleri, koruyucu giysiler 15 о

20 01 21 ve 20 01 23 dŦƔŦndaki tehlikeli  parçalar içeren ve Ŧskartaya 
çŦkmŦƔ elektrikli  ve elektronik ekipmanlar

15 о

20 01 25 dŦƔŦndaki s ŦvŦ ve kaƨ yaŒlar 230 о
20 01 25 dŦƔŦndaki s ŦvŦ ve kaƨ yaŒlar 170 о
20 01 25 dŦƔŦndaki s ŦvŦ ve kaƨ yaŒlar 100 о
20 01 25 dŦƔŦndaki s ŦvŦ ve kaƨ yaŒlar 100 о

MART 20 01 25 dŦƔŦndaki s ŦvŦ ve kaƨ yaŒlar 100 78
20 01 25 dŦƔŦndaki s ŦvŦ ve kaƨ yaŒlar 580 30

о 60
о 60
о 45
о 16
о 110

20 01 25 dŦƔŦndaki s ŦvŦ ve kaƨ yaŒlar 640 450
20 01 25 dŦƔŦndaki s ŦvŦ ve kaƨ yaŒlar 750 650
20 01 25 dŦƔŦndaki s ŦvŦ ve kaƨ yaŒlar 585 20
20 01 25 dŦƔŦndaki s ŦvŦ ve kaƨ yaŒlar 660 180
20 01 25 dŦƔŦndaki s ŦvŦ ve kaƨ yaŒlar 565 о
20 01 25 dŦƔŦndaki s ŦvŦ ve kaƨ yaŒlar 1.840 475
Enfeksiyonu önlemek amacŦ i le toplanmalarŦ ve bertaraķ özel iƔleme tabi 
olan aƨklar

68 750

20 01 25 dŦƔŦndaki s ŦvŦ ve kaƨ yaŒlar 550 480
20 01 25 dŦƔŦndaki s ŦvŦ ve kaƨ yaŒlar 770 790

о 64
о 580

20 01 25 dŦƔŦndaki s ŦvŦ ve kaƨ yaŒlar 715 480
Tehlikeli  maddeler içeren aƨk baskŦ tonerleri 35 700
Tehlikeli  maddelerin kal ŦnƨlarŦnŦ içeren ya da tehlikeli  maddelerle 
kontamine olmuƔ ambalajlar

180 710

Flüoresan lambalar ve diŒer cŦva içeren aƨklar 210 680
20 01 25 dŦƔŦndaki s ŦvŦ ve kaƨ yaŒlar 680 100
20 01 25 dŦƔŦndaki s ŦvŦ ve kaƨ yaŒlar 605 25
20 01 21 ve 20 01 23 dŦƔŦndaki tehlikeli  parçalar içeren ve Ŧskartaya 
çŦkmŦƔ elektrikli  ve elektronik ekipmanlar

75 50

20 01 25 dŦƔŦndaki s ŦvŦ ve kaƨ yaŒlar 865 30
20 01 25 dŦƔŦndaki s ŦvŦ ve kaƨ yaŒlar 780 150
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2021

AYLAR ATIK 7SM7 ATIK M7KTARI 
(KG)

ATIK M7KTARI 
(KG)

20 01 25 dŦƔŦndaki s ŦvŦ ve kaƨ yaŒlar 745 600
20 01 25 dŦƔŦndaki s ŦvŦ ve kaƨ yaŒlar 1.625 530
20 01 25 dŦƔŦndaki s ŦvŦ ve kaƨ yaŒlar 850 750
Enfeksiyonu önlemek amacŦ i le toplanmalarŦ ve bertaraķ özel iƔleme tabi 
olan aƨklar

48 70

о 15
о 60
о 68
о 50
о 600

20 01 25 dŦƔŦndaki s ŦvŦ ve kaƨ yaŒlar 850 320
Tehlikeli  maddelerin kal ŦnƨlarŦnŦ içeren ya da tehlikeli  maddelerle 
kontamine olmuƔ ambalajlar

117 49

20 01 25 dŦƔŦndaki s ŦvŦ ve kaƨ yaŒlar 770 870
20 01 25 dŦƔŦndaki s ŦvŦ ve kaƨ yaŒlar 990 о
20 01 25 dŦƔŦndaki s ŦvŦ ve kaƨ yaŒlar 840 о
20 01 25 dŦƔŦndaki s ŦvŦ ve kaƨ yaŒlar 690 450
20 01 25 dŦƔŦndaki s ŦvŦ ve kaƨ yaŒlar 715 о
20 01 25 dŦƔŦndaki s ŦvŦ ve kaƨ yaŒlar 880 о
20 01 25 dŦƔŦndaki s ŦvŦ ve kaƨ yaŒlar 550 о
Tehlikeli  maddeler içeren aƨk baskŦ tonerleri 60 о
Tehlikeli  maddelerin kal ŦnƨlarŦnŦ içeren ya da tehlikeli  maddelerle 
kontamine olmuƔ ambalajlar

160 о

BoƔ bas Ŧnçl Ŧ konteynŦrlar dahil  olmak üzere tehlikeli  gözenekli  kaƨ yapŦl Ŧ 
(örneŒin asbest) metalik ambalajlar

20 о

Aƨk YaŒ Fi ltreleri 40 о
Flüoresan lambalar ve diŒer cŦva içeren aƨklar 55 о
20 01 25 dŦƔŦndaki s ŦvŦ ve kaƨ yaŒlar 650 о
20 01 25 dŦƔŦndaki s ŦvŦ ve kaƨ yaŒlar 410 о
Tehlikeli  maddeler içeren zirai kimyasal aƨklar 35 о
Zararl Ŧ Si l ikonlar 7çeren Aƨklar 7 о
Organik çözücüler ya da diŒer tehlikeli  maddeler içeren aƨk boya ve 
vernikler

200 о

Tehlikeli  maddelerle kirlenmiƔ emiciler, Į ltre malzemeleri (baƔka Ɣekilde 
tanŦmlanmamŦƔ ise yaŒ Į ltreleri), temizleme bezleri, koruyucu giysiler 15 о

20 01 25 dŦƔŦndaki s ŦvŦ ve kaƨ yaŒlar 350 о
20 01 25 dŦƔŦndaki s ŦvŦ ve kaƨ yaŒlar 200 о
20 01 25 dŦƔŦndaki s ŦvŦ ve kaƨ yaŒlar 460 о
20 01 25 dŦƔŦndaki s ŦvŦ ve kaƨ yaŒlar 150 о

2019

ARALIK

EYLÜL

EK7M

KASIM

A)USTOS



2019 49.910 42.690 58.240 30.650

8.240 6.460 4.200 10.1802021



TÜRÜ
ÜCRETLİ 
SATILAN 

YATAK
ORAN

ÜCRETLİ 
SATILAN 

YATAK
ORAN

OCAK 3071 OCAK 100
ŞUBAT 96 ŞUBAT 400
MART 600 MART 300
NİSAN 1101 3146 0,35 NİSAN 500
MAYIS 200 14067 0,0142 MAYIS 230 2.025 0,11358

HAZİRAN 200 14200 0,0141 HAZİRAN 70 2.015 0,034748
TEMMUZ 0 15322 0 TEMMUZ 4735 13.385 0,353754
A USTOS 525 15233 0,0345 A USTOS 965 14.948 0,064559

EYLÜL 722 14116 0,0511 EYLÜL 13.883
EKİM 53 14591 0,0036 EKİM 0

KASIM 0 1414 0 KASIM 0
ARALIK 0 0 ARALIK 0

TOPLAM 6568 92089 7300 46.255

2019 2021

MOTORİN

TÜRÜ
ÜCRETLİ 
SATILAN 

YATAK
ORAN

ÜCRETLİ 
SATILAN 

YATAK
ORAN

OCAK 673,35 OCAK 6913,3
ŞUBAT 224,6 ŞUBAT 5315,9
MART 326 MART 7545,56
NİSAN 14719,18 3146 4,6787 NİSAN 13582,28
MAYIS 41866,98 14067 2,9763 MAYIS 12416,97 2.025 6,131837

HAZİRAN 1911,76 14200 0,1346 HAZİRAN 13843,93 2.015 6,872142
TEMMUZ 18095,26 15322 1,181 TEMMUZ 23940,89 13.385 1,788636
A USTOS 16834 15233 1,1051 A USTOS 19988,89 14.948 1,337273

EYLÜL 20421,68 14116 1,4467 EYLÜL 20668,74 13.883
EKİM 19719,19 14591 1,3515 EKİM 0

KASIM 6894,82 1414 4,8761 KASIM 0
ARALIK 3040,66 0 ARALIK 0
TOPLAM 92089 46.255

LNG

2019 2021



TÜRÜ
ÜCRETLİ 
SATILAN 

YATAK
ORAN

ÜCRETLİ 
SATILAN 

YATAK
ORAN

OCAK 673 OCAK 6914
ŞUBAT 224 ŞUBAT 5316
MART 280 MART 7545
NİSAN 14720 3146 4,679 NİSAN 13582
MAYIS 24194 14067 1,7199 MAYIS 12416 2.025 6,131358

HAZİRAN 20154 14200 1,4193 HAZİRAN 13843 2.015 6,87168
TEMMUZ 18095 15322 1,181 TEMMUZ 24267 13.385 1,813
A USTOS 16834 15233 1,1051 A USTOS 19988 14.948 1,337214

EYLÜL 20421 14116 1,4467 EYLÜL 20668 13.883 1,488727
EKİM 19719 14591 1,3514 EKİM 0

KASIM 6894 1414 4,8755 KASIM 0
ARALIK 3040 0 ARALIK 0
TOPLAM 145248 92089 124539 46.255

9 kişi başı enerji tüketimi (kwh 1kişi başı enerji tüketimi (kwh

ELEKTRİK

TÜRÜ
ÜCRETLİ 
SATILAN 

YATAK
ORAN

ÜCRETLİ 
SATILAN 

YATAK
ORAN

OCAK 13080 OCAK 0
ŞUBAT 14244 ŞUBAT 0
MART 24508 MART 0
NİSAN 35551 3146 11,3 NİSAN 7678
MAYIS 52375 14067 3,7233 MAYIS 23835 2.025 11,77037

HAZİRAN 57838 14200 4,0731 HAZİRAN 26300 2.015 13,05535
TEMMUZ 65190 15322 4,2547 TEMMUZ 64882 13.385 4,847366
A USTOS 66583 15233 4,371 A USTOS 76376 14.948 5,109617

EYLÜL 55576 14116 3,9371 EYLÜL 64830 13.883
EKİM 44951 14591 3,0807 EKİM 0

KASIM 23642 1414 16,72 KASIM 0
ARALIK 14817 0 ARALIK 0
TOPLAM 468355 92089 263901 46.255

SU 

9 kişi başı enerji tüketimi (kwh 1kişi başı enerji tüketimi (kwh
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