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Bitlis İl Mahalli Çevre Kurulu, aşağıda belirtilen gündem maddesini görüşmek üzere Vali 
Yardımcısı Sayın Mehmet KILIÇ başkanlığında 29 Eylül 2017 Cuma günü saat:10.00’da 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları 
almıştır.

GÜNDEM

1) 29.06.2017 tarihli ve 2017/2 Karar No’lu Bitlis İl Mahalli Çevre Kurulu kararında 
değişiklik yapılarak kömür kullanım yasağının süresinin uzatılması.

2) Atık Külün bertarafı için alınacak önlemlerin belirlenmesi.

KARARLAR

Karar 1- Hava Kirliliğinin Önlenmesine İlişkin Esaslar:

a) Hava kirliliğinin esas sebebinin kömürün yanması sonucu havaya verilen 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) 29/06/2017 tarih ve 2017/2 Karar N o’lu Bitlis Mahalli Çevre Kurulu 
Toplantısında, İlimizde doğalgazın altyapısının tamamlandığı ve doğalgaz 
dönüşümüne mümkün olan bütün kamu kurum, bina, konut ve iş yerleri için 
31/12/2017 olarak belirtilen doğalgaza geçiş tarihinin 01/10/2018 tarihine kadar 
uzatılmasına,

c) İlimizde doğalgazın altyapısının tamamlandığı ve doğalgaz dönüşümünün 
mümkün olduğu ve kullanıma hazır olduğu yerleşim yerlerinde bulunan kamu 
kamu kurum, bina, konut ve iş yerlerinde odun, kömür, linyit, fuel-oil vb. 
yakıtların 01/10/2018 tarihinden itibaren ısınma amaçlı olarak kullanılmasının 
yasaklanmasına,

d) Hangi sebeple olursa olsun her türlü atıkların, plastiklerin ve araba lastiklerinin 
yakılmasının yasaklanmasına, yasağa uymayıp bu tür atıkları yakanlar hakkında 
2872 Sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari yaptırım 
uygulanmasına,

e) Mevzuatlara aykırı şekilde ilimiz sınırları içerisine girmiş kalitesi düşük 
kömürlerin tespit edilmesi durumunda tutanak altına alınmasına ve Belediyelerce 
el konulmasına ve sorumlular hakkında yasal işlem başlatılmasına,

f) İlimizdeki hava kirliliğinin önlenmesi ve hava kalitesinin korunması amacıyla. 
İlimiz Belediyelerinin çevre denetim birimlerini kurmalarına ve katı yakıt denetimi 
gerçekleştifmelerine,
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g) İl Mahalli Çevre Kumlunda alman bu kararların Bitlis Belediye Başkanlığı 
tarafından anons edilmek suretiyle duyuru yapılmasına ve Belediyeye ait pano ve 
bilboardlara alman kararın asılarak halkımızın bilgilendirilmesine,

KARAR 2- Atık külün bertarafı için alınacak önlemlerin belirlenmesi:

a) İlimizde kış ayının çok şiddetli geçmesi ve henüz doğalgaz şebekesinin faaliyete 
geçmemesinden dolayı ısınmak amacıyla yoğun şekilde kömür kullanılmaktadır. 
Isınmadan kaynaklı oluşan kül ve cüruf gibi atıkların hafriyat atıklarıyla ve diğer 
evsel atıklarla karıştırılmamasına ve bunun için gerekli önlemlerin alınmasına,

b) İlimiz sınırları içinde bulunan çöp konteynerlerinin yanma Belediyelerin imkânları 
dâhilinde kül ve cüruf için ayrı konteynerler konulmasına,

c) Kül döküm alanı belirlenmesi konusunda karar alınması yönünde Belediyelere 
resmi yazı gönderilmesine,

d) Kül ve cüruf atıklarının diğer atıklarla karıştırılmadan Belediyelerce belirlenecek 
uygun alanlarda toplanmasına,

e) Bazı Belediyelerimiz düzenli depolama tesisine uzak mesafe olduğu için düzenli 
depolama yerine vahşi depolamayı tercih etmektedir. Bu sebeple Bİ-KA ve ilgili 
Belediyeler tarafından ara istasyonlar kurulacaktır. Bu istasyonların kurulmasına 
müteakip hâlâ evsel atıklarını Katı Atık Düzenli Depolama Tesisine vermeyerek 
vahşi depolama yöntemi uygulayan belediyelerin tespit edilmesi durumunda 2872 
sayılı Çevre Kanunu kapsamında İdari Yaptırım Kararının uygulanmasına,

f) Mahalli Çevre Kurulu Kararlarına uymayan kişi ve kurumlara 2872 sayılı Çevre 
Kanunu’nun 20 (d) maddesi gereğince idari yaptırım uygulanmasına,

Toplantıya katılanların oy çokluğuyla ile karar verilmiştir. 

Bu karar hükümlerini Bitlis Valiliği yürütür.



T.C.
BİTLİS VALİLİĞİ

MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

KARAR TARİHİ :
KARAR NO :

ÜYE
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

'K  '

UYE

ÜYE
Bitlis Belediye Başkanlığı

UYE
Bitlis Bilim, Sanayi Teknoloji İl Müdürlüğü

UYE
Bitlis Ticğfet ve^ariaUi/'öfsfalsı Başkanlığı Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı

29.09.2017 
2017/3


