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Bitlis Belediye Başkanlığının 29/05/2017 tarihli ve 2637 sayılı resmi yazısına istinaden Bitlis İl 

Mahalli Çevre Kurulu, aşağıda belirtilen gündem maddesini görüşmek üzere Vali Yardımcısı 
Sayın Kamil GÜZEL başkanlığında 29 Haziran 2017 Perşembe günü saat:13.15’te Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 

 

 

KARARLAR: 

 

Karar 1- Bitlis İli Temiz Hava Eylem Planının Uygulamaya Konulması: 

 

a) Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği ile 2013/37 nolu Genelgedeki 

hükümler doğrultusunda hazırlanan “Bitlis İli Temiz Hava Eylem Planı”nın etkin bir 
şekilde uygulamaya konulmasına, 
 

b) Temiz Hava Eylem Planında görev ve sorumluluğu olan bütün kamu kurum ve 
kuruluşların her türlü desteği sağlayarak ilimizdeki mevcut hava kirliliğini önlemek için 
yapılacak çalışmalara katkıda bulunmalarına, 

 
 

Karar 2- Hava Kirliliğinin Önlenmesine İlişkin Esaslar: 
 
 

a) Hava kirliliğinin esas kaynağının kömürün yanması sonucu havaya verilen kirleticiler 
olduğu ve bu kirleticilerin ise kömürün içeriğinde bulunan kirletici parametrelerden 

kaynaklandığı açıktır. Kömürün yanması sırasında bu parametrelerin baca yoluyla havaya 
verilerek hava kirliliğine neden olduğundan ısınma amacıyla kullanılacak yakıtların 
seçiminin İl Mahalli Çevre Kurulunca belirlenmesine, 

 
b) İlimizde doğalgaz altyapı çalışmalarının tamamlandığı mahallelerde bulunan (Rahva Üç 

Yol ile Batarya Kavşağı arasında kalan yerleşim yerlerinde) bütün kamu kurumlarında, 
konutlarda ve tüm iş yerlerinde doğalgaz kullanılmasına (doğalgaz dönüşümü yapılması 
mümkün olmayan binalar hariç), 

 
c) Doğalgaza geçiş işlemlerinin topluma örnek teşkil etmesi amacıyla ilk olarak Kamu 

Kurumlarında başlanılmasına, 
 

d) İlimizde doğalgazın altyapısının tamamlandığı ve kullanıma hazır olduğu yerleşim 

yerlerinde bulunan doğalgaz dönüşümü mümkün olan bütün bina, konut ve iş yerlerinin 
doğalgaza geçmelerinin sağlanmasına ve doğalgaza geçilmesi için 2017 yılı sonuna dek 

süre verilmesine, 
 

e) İlimizde doğalgazın altyapısının tamamlandığı ve doğalgaz dönüşümünün mümkün 

olduğu ve kullanıma hazır olduğu yerleşim yerlerinde bulunan bütün bina, konut, iş 
yerleri ve kamu binalarında odun, kömür, linyit, fuel-oil vb. yakıtların ısınma amaçlı 

olarak kullanılmasının yasaklanmasına, 
 

f) Hangi sebeple olursa olsun her türlü atıkların, plastiklerin ve araba lastiklerinin 

yakılmasının yasaklanmasına, yasağa uymayıp bu tür atıkları yakanlar hakkında 2872 
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Sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari yaptırım uygulanmasına, 

 
g) Mevzuatlara aykırı şekilde ilimiz dahiline girmiş kalitesi düşük kömürlerin tespit edilmesi 

durumunda tutanak altına alınmasına ve idarece el konulmasına ve sorumlular hakkında 

yasal işlem başlatılmasına, 
 

h) İlimizdeki hava kirliliğinin azaltılması, hava kalitesinin artırılması ve yeşil doğal bir çevre 
oluşturulması amacıyla yapılacak ağaçlandırma çalışmalarına bütün kamu kurumlarınca 
her türlü desteğin verilmesine, 

 
i) İlimizdeki hava kirliliğinin önlenmesi ve hava kalitesinin korunması amacıyla İlimiz 

Belediyelerinin çevre denetim birimlerini kurmalarına ve katı yakıt denetimi 
gerçekleştirmelerine, 
 

j) İlimizde hava kirliliği ile ilgili sorunların giderilmesi için bu konu ile görevlendirilmiş 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığı yetkili personelleri tarafından 
denetim ve kontrollerin sık ve standartlara uygun olarak yapılmasına, 

 
k) Hava kirliliğinin önlenmesi ve ilimizdeki hava kalitesinin artırılması amacıyla halkı 

bilinçlendirici broşür ve kitapçıklar bastırılmasına, 
 

l) İl Mahalli Çevre Kurulunda alınan bu kararların Bitlis Belediye Başkanlığı tarafından 

anons edilmek suretiyle duyuru yapılmasına ve Belediyeye ait pano ve bilboardlara alınan 
kararın asılarak halkımızın bilgilendirilmesine, 

 

 

  

Toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

 

Bu karar hükümlerini Bitlis Valiliği yürütür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


