
T.C.
BİTLİS VALİLİĞİ

MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Fatma GÜLDEMET SARI’mn 14/12/2015 tarihli ve 14687 
sayılı resmi yazıda belirtilen talimatları doğrultusunda Bitlis İl Mahalli Çevre Kurulu, aşağıda 
belirtilen gündem maddesini görüşmek üzere Vali Vekili Sayın Kamil GÜZEL başkanlığında 25 
Aralık 2015 Cuma günü saat:10.00’da Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararlan 
almıştır.

GÜNDEM:

1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 09.09.2013 tarih ve 31677 sayılı yazısı ile yayınladığı 
2013/37 sayılı Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Genelgesinde, 01 Ocak 2014 
tarihinden itibaren Avrupa Birliği çevre kriterlerine uyum süreci çerçevesinde Avrupa 
Birliği limit değerlerini sağlamaya yönelik Temiz Hava Eylem Planlarının (THEP) 
hazırlanması gerektiği belirtilmiştir. İlimiz 2013/37 sayılı Genelge kapsamında yüksek 
kirlilik potansiyeli olan iller sınıfında yer aldığından ilimiz için 2014-2019 yıllarım 
kapsayacak şekilde “Bitlis İh Temiz Hava Eylem Planı” oluşturulmuş ve 24/07/2014 
tarihli MÇK karan ile onaylanarak Bakanlığımıza gönderilmiştir. Bu çerçevede; 2013/37 
sayılı Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Genelgesi gereğince hazırlanan Bitlis İli 
Temiz Hava Eylem Planı’nın ilgili kurum ve kuruluşlarca koordineli olarak eyleme 
geçirilmesi ve takibinin yapılması,

2. İlimizde kış mevsiminde ısınma amaçlı olarak kullanılmasına izin verilecek yakıtlar ve 
alınacak önlemler düzenli olarak her kış sezonu öncesinde Mahalli Çevre Kurulunda 
belirlenmektedir. 2015-2016 kış sezonu için, 2013/37 sayılı Hava Kalitesi Değerlendirme 
ve Yönetimi Genelgesinin Ek-III listesi ve 13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü 
Yönetmeliği göz önünde bulundurularak kullanılacak yakıt özelliklerinin ve alınacak 
önlemlerin tespit edilmesi; İlimizde 2016 yılında kullanılabilecek ve satılabilecek yakıtlar 
ile bu konuda alınacak önlemlerin belirlenmesi,

3. Atık külün bertaraf! için alınacak önlemlerin belirlenmesi,

KARAR TARİHİ: 25.12.2015
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KARARLAR:

Avrupa Birliği çevre kriterlerine uyum süreci çerçevesinde hazırlanan yeni yönetmelikler ile açık 
ortam hava kalitesi sınır değerleri düşürülmüş ve bu sımr değerlerin sağlanabilmesi için temiz 
hava planlarının hazırlanması yasal bir gereklilik haline getirilmiştir. 6 Haziran 2008 tarihinde 
yürürlüğe giren Hava Kalitesinin Yönetimi ve Değerlendirilmesi Yönetmeliği’ne göre, kirleticiler 
için belirlenen sımr değerlerin aşılması durumunda temiz hava planlarının hazırlanması 
yükümlülüğü diğer kuruluşlarla eşgüdümlü şekilde çalışılarak gerçekleştirilmesi suretiyle Çevre 
ve Şehircilik Î1 Müdürlüklerine verilmiştir.

Bu sebeple Bitüs İli için ilgili yönetmelikte belirtilen değerlere ulaşılmasını sağlamak amacıyla
2014-2019 yıllarım kapsayan “Bitlis îli Temiz Hava Eylem Planı” hazırlanmış ve 
Bakanlığımızca uygun görülerek onaylanmıştır.

^  ( f y



T.C.
BİTLİS VALİLİĞİ

MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

KARAR TARİHİ: 25.12.2015
KARAR NO : 2015/4

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 PlanT’mn 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- Temiz Hava Eylem Planı Kapsamında Hava Kirliliği İle Mücadeleden Sorumlu 
Kurum ve Kuruluşlar Tarafmdan Yapdacak İş ve Çalışmalar:

A) Bitlis Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tarafından Temiz Hava Eylem Planı 
Kapsamında Yapılacak Çalışmalar

a) İlimizin Temiz Hava Eylem Planı uygulanmaya başladığı andan itibaren ilimiz hava 
kalitesi ölçüm istasyonunca ölçülen SO2 ve PM10 değerlerinin AB standartlarına uygun 
olarak sımr değerlerin altmda olması ve günlük sınır aşım sayısının kış dönemi boyunca 
“0” olması sağlanması için gerekli her türlü önlemin alınmasına,

b) Bitlis ili sınırlan içinde, Bitlis Temiz Hava Eylem Planı uygulama süresi olan 2019 yılına 
kadar Çevre îzni kapsamında olan bütün tesislerin gerekli izinlerini almalarının 
sağlanmasına ve bütün bu tesislerden kaynaklı sanayi emisyonlannın kontrol altına 
alınmasına,

c) İlimizde görsel olarak emisyon kirliliği tespit edilen firmalardan emisyon ölçümü talep 
edilmesine ve analiz sonuçlarına göre önlemlerin alınmasının sağlanmasına,

d) İlimizde bulunan çevre iznine tabi olan veya olmayan, ancak emisyon değerleri 
noktasında risk taşıyan, çimento, asfalt şantiyesi, taş ocakları ve kırma eleme tesisleri gibi 
işletmelerde sektörel denetimlerin yapılan denetimlerin artırılmasına,

e) Emisyon kirliliği riski yüksek olan sanayi sektörlerinin belirlenmesine, proseslerine 
uygun önlemler saptanmasına ve her bir üretim sektörü temsilcileri ile ayrı ayrı eğitim 
toplantıları düzenlenerek alınması gereken önlemler konusunda bilgilendirilmesine,

f) Yeni kurulması planlanan tesislerin ÇED süreçlerinde emisyon kaynaklı kirlilikler için en 
uygun teknolojik önlemlerin belirlenmesine ve yatırımcılardan bu uygulamalar için 
taahhüt alınmasına,

g) Sanayi alanlarının yer seçiminde yerleşim alanlarının en az etkileneceği alanların 
belirlenmesini sağlanması amacıyla, plan yapma yetkisi olan kumullarla bu konuda fikir 
alışverişinde bulunulmasına,

h) İlimizde egzoz gazı ölçüm yetkisi almış olan firmaların denetlenmesine, ölçüm 
cihazlarının kahbmsyonunun düzenli yapılıp yapılmadığının ve ölçümlerin istenilen
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kriterlere uygun yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesine,

i) ilimizde trafikte seyir halinde olan motorlu araçların denetlenerek egzoz emisyon puluna 
sahip olup olmadıklarının tespit edilmesine ve emisyon pulu olmayan araç sahiplerine 
2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında idari işlem uygulanmasına,

j) Müdürlüğümüz bünyesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tahsis edilmiş olan 
egzoz gazı ölçüm cihazıyla egzoz emisyon ölçüm pulu almamış araçların egzoz gazı 
ölçümlerinin yapılmasına ve egzoz gazı sahnımlannın standartlan sağlayıp 
sağlamadıklarının kontrol edilmesine,

k) İlimiz Merkezi ile Tatvan ve Güroymak ilçelerinde doğalgaz şebekesi kurulmaya 
başlanmakta olup, doğalgaz verilmeye başladıktan sonra hava kirliliğinin yoğun şekilde 
yaşandığı yerleşim yerlerindeki konut ve işyerlerinde ısınma amaçlı olarak doğalgaz 
kullanımının teşvik edilmesine,

1) ilimizde dökme kömür satışının yasaklanmasına ve tüm kömürlerin torbalanarak 
satılmasının sağlanmasına,

m) Çevre ve Şehircilik Î1 Müdürlüğümüzce katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almayan 
firmaların denetim yapılarak belirlenmesine ve belgesiz satış yaptığı tespit edilen 
firmalara idari yaptırım uygulanmasına,

n) İlimizde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından dağıtılan kömürlerden 
düzenli olarak numune alınmasına ve kaliteli kömür standartlarına uygun olup 
olmadığının kontrol edilmesine,

o) ilimizde bulunan katı yakıt ithalatçısı/üretici ve dağıtıcısı olan firmaların ürünlerinden, 
her yıl en az ikişer numune alınarak tahlilleri yaptırılacak ve ilimize giren yakıt 
kalitesinin kontrol edilmesi sağlanacaktır.

p) Halkın ısınma amaçlı olarak kullandığı kömürlerin izin belgeli firmalardan almasının 
sağlanmasına, bu konuda tüketicilerin hangi türde, hangi kalitede yakıt tercih etmeleri ve 
yasal sisteme uygun katı yakıtları nasıl ayırt edebilecekleri konusunda bilgilendirilecektir.

q) ilimiz merkezinde bir adet Hava Kalitesi Ölçüm istasyonu bulunmaktadır. Bu sebeple 
tüm ili temsil etmemektedir. İlimizdeki Hava Kalitesi Ölçüm istasyonu sayısının 
artırılması ve ilimizde en yoğun hava kirliliğinin yaşandığı Tatvan ilçesine de Hava 
Kalitesi Ölçüm istasyonu kurulması olanağının araştırılmasına,

r) Hava kirliliğinin önlenmesi ve ilimizdeki hava kalitesinin artırılması amacıyla halkı 
bilinçlendirici broşür ve kitapçıklar bastırılmasına,

s) ilimizdeki hava kirliliğinin azaltılması, hava kalitesinin artırılması ve yeşil doğal bir çevre 
oluşturulması amacıyla yapılacak ağaçlandırma çalışmalarına her türlü desteğin 
verilmesine,
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B) Bitlis Belediye Başkanlığı ve Bitlisin Diğer İlçe/Belde Belediyeleri Tarafından Teiniz 
Hava Eylem Planı Kapsammda Yapılacak Çalışmalar

a) İlimizdeki hava kirliliğinin önlenmesi ve hava kalitesinin korunması amacıyla İlimiz 
Belediyelerinin çevre denetim birimlerini kurmalarına ve katı yakıt denetimi 
gerçekleştirmelerine,

b) 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,

c) Bakanlığımız tarafından katı yakıtların denetimi konusunda Tatvan Belediyesine yetki 
devri verilmiştir. Özellikle Tatvan Belediyesinin katı yakıtların denetimi konusunda 
üzerine düşen görevleri yapması gerekmektedir. Bu çerçevede özellikle Tatvan 
Belediyesinin katı yakıt konusunda gerekli denetimleri gerçekleştirmesine, yapılan 
denetimlerle ilgili tutanak, rapor ve uygulanan idari yaptırım kararlan ile ilgili bilgilerin Î1 
Müdürlüğümüze gönderilmesine,

d) ilimizde İnşaat Ruhsatı, Yapı Kullanım Ruhsatı, Yapı Kullanım İzni ve diğer izin ve 
ruhsatlar verilirken ısı yalıtımının yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesine ve gerekli 
izinleri verirken bu hususun göz önünde bulundurulmasına,

e) İlimizde ileride kurulabilecek her türlü organize sanayi bölgeleri ve sanayi tesislerinin yer 
seçiminde, yerleşim alanlarının hava kirliliğinden etkilenme durumlarım da dikkate 
almalarına ve çalışmaların buna göre yapılmasına,

f) İlimizde kış mevsimi uzun sürmekte ve yoğun bir şekilde kömür kullanımı olmaktadır. 
Bu sebeple bacaların düzenli olarak temizlenmesi ve bakımına yönelik olarak 
vatandaşlara yardımcı olacak şekilde kurum bünyesinde teknik birimlerin 
oluşturulmasına,

g) İlimizde en kısa zamanda doğalgaz altyapısının hazır hale getirilmesine ve doğalgaz 
kullanım oramnın eylem planının geçerli olduğu süre boyunca maksimum seviyeye 
ulaştırılması amacıyla gerekli olan tüm yardım ve desteklerin sağlanmasına,

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

i) Motorlu taşıtların egzozlarından kaynaklanan hava kirliliğin azaltılması ve daha sağlıklı 
bir yaşam sağlanması amacıyla imkanlar dahilinde ilimizde şehir içinde, kent sakinlerinin 
güvenli bir şekilde kullanabileceği bisiklet yollan oluşturulmasına,

j) Hava kirliliğinin önlenmesi ve ilimizdeki hava kalitesinin artınlması amacıyla halkı 
bilinçlendirici broşür ve kitapçıklar bastmlmasına,

KARAR TARİHİ: 25.12.2015
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C) Bitlis Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Tarafından Temiz Hava Eylem Planı 
Kapsamında Yapılacak Çalışmalar

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

b) Hava kirliliğinin önlenmesi ve hava kalitesinin korunması amacıyla halkın 
bilinçlendirilmesini sağlamak için yapılacak her türlü eğitim faaliyetlerinin 
desteklenmesine,

c) İlimizde kaçak mazot, kaçak biodizel, kaçak madeni yağ üretimine ve satışına engel 
olunması için akaryakıt istasyonlarının düzenli olarak kontrol edilmesine ve özellikle 
promosyonlu ve düşük fiyatlı ürün satan tesisler denetlenmesine,

d) İlimizde kullanılan yakıtların büyük çoğunluğu kömürdür. İlimizdeki toplam enerji 
tüketiminde fosil yakıt kullanımı miktarı azaltılmalı, temiz eneıji (rüzgâr, jeotermal, 
güneş eneıjisi) kaynaklarının kullanımı arttırılmalıdır. Bununla ilgili olarak imkanlar 
dahilinde ilimizde temiz teknolojiler konusunda çalışma yapmak üzere AR-GE 
faaliyetlerini yürütecek birimlerin oluşturulmasına,

D) Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü / Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Tarafmdan Temiz 
Hava Eylem Planı Kapsamında Yapılacak Çalışmalar

a) İlimizin şehir merkezinde ve ilçelerinde, Bitlis Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile 
koordineli çalışılarak trafikte seyir eden araçların egzoz emisyon pulu denetimlerinin 
yapılmasına,

b) Egzoz emisyon ölçüm pulunun tarihi geçmiş olan veya emisyon ölçüm pulu hiç 
bulunmayan araçların tespit edilmesine,

c) Hava kirliliğinin önlenmesi ve hava kalitesinin korunması amacıyla halkın 
bilinçlendirilmesini sağlamak için yapılacak her türlü eğitim faaliyetlerinin 
desteklenmesine,

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

e) İlimizdeki çevre dostu motorlu taşıtların kullanılmasını yaygınlaştıracak politika ve 
uygulamaların desteklenmesine ve motorlu taşıt kaynaklı emisyonların asgari seviyeye 
indirilmesine,

KARAR TARİHİ: 25.12.2015
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E) Bitlis Orman İşletme Müdürlüğü Tarafından Temiz Hava Eylem Planı Kapsammda 
Yapılacak Çalışmalar

a) Hava kirliliğinin önlenmesi ve hava kalitesinin korunması amacıyla halkın 
bilinçlendirilmesini sağlamak için yapılacak her türlü eğitim faaliyetlerinin 
desteklenmesine,

b) İlimizde bulunan ormanlık alanların korunmasına ve orman yangınlarına karşı gerekli 
önlemlerin alınmasının sağlanmasına,

c) Yılın bazı özel günlerinde değil tüm yıl boyunca ağaçlandırma çalışmalarına önem 
verilmesine ve yeşil, doğal bir çevrenin oluşturulmasına

d) Ağaçlandırma çalışmaları için kuruma başvuracak kişi ve kuramlara yardımcı olunmasına 
ve bu kişi veya kurumlarca yapılacak ağaçlandırma çalışmalarına destek olarak fidan 
temin edilmesine,

F) Bitlis Halk Sağlığı İl Müdürlüğü Tarafmdan Temiz Hava Eylem Planı Kapsammda 
Yapdacak Çalışmalar

a) Hava kirliliğinin önlenmesi ve hava kalitesinin korunması amacıyla halkın 
bilinçlendirilmesini sağlamak için yapılacak her türlü eğitim faaliyetlerinin 
desteklenmesine,

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

c) İlimizde hava kirliliğinden kaynaklı olarak yaşanacak sağlık sorunlarının takip edilmesine 
ve yaşanacak sağlık sorunları ile hava kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesine,

d) İlimizde hava kirliliği nedeni ile yaşanabilecek sağlık sorunları ile ilgili toplumun 
bilinçlendirilmesine,

KARAR TARİHİ: 25.12.2015
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G) Bitlis Milli Eğitim İl Müdürlüğü Tarafmdan Temiz Hava Eylem Planı Kapsamında 
Yapılacak Çalışmalar

a) Hava kirliliğinin önlenmesi ve hava kalitesinin korunması amacıyla halkın 
bilinçlendirilmesini sağlamak için yapılacak her türlü eğitim faaliyetlerinin 
desteklenmesine,

b) İlimizde kalorifer kazanlarının tekniğine uygun yakılmasının sağlanması amacıyla ve 
kazan bakımı işlerinde çalışacaklar için Halk Eğitim Merkezleri aracılığıyla “Yetkili 
Kalorifer Ateşçisi Kursları” mn belirli aralıklarla açılmasına ve ateşçi belgesi olmayan 
kişilerin bu kurslar aracılığıyla eğitilmelerine,
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c) Okullarda ve resmi binalarda değiştirilmesi gereken pencerelerin çift camlı pencerelerle 
değiştirilmesine ve kaloriferli okullarda termostatlı vana kullanılmasının sağlanmasına,

d) Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde öğrencilerin açık alanda tören yapmalarının 
önlenmesine,

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

KARAR 3- Hava Kirliliğinin Önlenmesine İlişkin Esaslar:

İlimizde kış mevsiminde ısınma amaçlı olarak kullanılmasına izin verilecek yakıtlar ve alınacak 
önlemler düzenli olarak her kış sezonu öncesinde Mahalli Çevre Kurulunda belirlenmektedir.
2015-2016 kış sezonu için, 2013/37 sayılı Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi 
Genelgesinin Ek-III üstesi ve 13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği göz önünde 
bulundurularak kullanılacak yakıt özelliklerinin ve alınacak önlemlerin tespit edilmesi; İlimizde 
2016 yılında kullanılabilecek ve satılabilecek yakıtlar ile bu konuda alınacak önlemlerle ilgili 
olarak;

A) İlimizde sadece merkez ilçede 1 adet Hava Kalitesi Ölçümü İstasyonu buhmmaktadır. 
Dolayısıyla elimizde merkez üçe dışındaki ilçelerdeki kirleticilerle ilgili ölçüm sonuçlan 
bulunmamaktadır. Bu duruma ve 2013/37 nolu Genelgeye göre, Merkez İlçesi ve Tatvan 
İlçesi dışındaki diğer ilçelerin düşük kirlilik potansiyeli bulunan iller (Isınmadan Kaynaklı 
Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine göre sımr değerlerin aşılmadığı 2. grup il ve ilçeler) 
kapsamına alınmasına,

B)

Hava Kalite İndeksi Karşılaştırma Tablosu

İlimizdeki Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu verilerine göre 2013-2015 yılları arasındaki PMıo 
ve SO2 parametrelerinin verileri aşağıda olup; /

f i f i
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İIIİİIİ:i s ö 3 S i  S l l l İ ! ®

■ H 9
PMıo 91 80 86 49 42 61 100 79 71 64 79 86 74

PMıo 90 90 81 61 54 63 53 34 30 32 25 29 53

l ü l
.............................................................................................................................................................. ..

u m
PMıo 33 37 31 29 22 33 26 13 13 17 22 23 25

a) Bu tabloya göre ilimizde daha önceki senelerin 24 saatlik PMıo ve SO2 limit değerlerine
bakıldığında genelde limit değerleri sağladığı görülmekte olup zaman zaman limit aşımı 
olduğu görülmektedir. Bu limit aşım sayılanımı ise ilimizde hazırlanan temiz hava eylem 
planının uygulanmasıyla sıfırlanmasına,

b)Buna göre İlimizde 2016 yılında kullanılabilecek ve satılabilecek katı yakıtların 
kriterlerinin aşağıdaki gibi belirlenmesine,

1) Merkez İlçede ve Tatvan İlçesinde kullandabilecek ve satdabilecek katı yakıt (Yerli 
Kömür) özellikleri:

Yerli Kömürlerin Özellikleri Sınırlar Kullanılacağı İller ve İlçeler
Toplam Kükürt (kuru bazda) : En çok % 2

Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesine 
göre sınır değerlerinin aşıldığı 
(I.Grup) İl ve İlçeler

Alt Isıl Değer (kuru bazda) : En az 4800 Kcal/kg (- 
200 tolerans)

Toplam Nem (orijinalde) : En çok %25
Kül (kuru bazda) : En çok %25
Boyut* (satışa sunulan) : 18-150 mm (18 mm 

altı ve
150 mm üstü için en 
çok % 10 tolerans)

* Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.
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2) İlimiz Merkez İlçe Tatvan İlçesi dışındaki ilçelerde kullanılabilecek ve satılabilecek 
katı yakıt (Yerli Kömür) özellikleri:

Yerli Kömürlerin Özellikleri Sınırlar Kullanılacağı İller ve İlçeler
Toplam Kükürt (kuru bazda)** : En çok % 2,3

Bu Yönetmeliğin 28 inci 
maddesine göre sınır 
değerlerinin aşılmadığı (II. Grup) 
İl ve İlçeler

Alt Isıl Değer (kuru bazda)** : En az 4200 Kcal/kg (- 
200 tolerans)

Toplam Nem (orijinalde) : En çok %30
Kül (kuru bazda) : En çok %30
Boyut *(satışa sunulan) :18-150 mm (18 mm 

altı ve
150 mm üstü için en 
çok % 10 tolerans)

* Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir
** Alt Isıl Değeri (kuru bazda) en az 5000kcal/kg (-500 tolerans) yanabilir kükürt (kuru bazda) oranı en çok yüzde bir 

buçuk (%1,5) ve diğer özellikleri bu Tablo'da belirtilen özellikleri sağlayan yerli kömürler mevcut soba ve kazanlarda yakıldığında 
bacadan atılan kükürt dioksit konsantrasyonu, bu Tablo'da özellikleri belirlenen kömürün mevcut soba ve kazanlarda 
yakılmasında bacadan atılan kükürt dioksit konsantrasyonu eşdeğerini aşmadığı akredite olmuş veya Bakanlıkça uygun görülen 
laboratuvarlar tarafından belgelenmesi halinde bu Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre sınır değerlerin aşılmadığı (II.Grup) il ve 
ilçelerde ısınma amacıyla kullanılabilir.

3) İlimiz Merkez İlçe ve diğer ilçelerde kullamlabilecek ve satılabilecek katı yakıt (Yerli 
Kömür dışındaki) özellikleri:

a) İthal Kömür: Ismma Amaçlı İthal Taş ve Linyit Kömürün özellikleri ve sınırları:
Özellikler Sınırlar
Toplam Kükürt (kuru bazda) : En çok. % 0,9 (+0,1 tolerans)
Alt Isıl Değer (kuru bazda) : En az 6400 Kcal/kg (- 200 tolerans)
Uçucu Madde (kuru bazda) : % 12-31 (+2 tolerans)
Toplam Nem (orijinalde) : En çok % 10 (+1 tolerans)
Kül (kuru bazda) : En çok %16 (+2 tolerans)
Boyut* (satışa sunulan) : 18-150 mm ( en çok ±% 10 tolerans)

* Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu en az 10-18 mm olabilir.

b) Sanayi Maksatlı İthal Taşkömürü ve Linyit Özellikleri:
Özellikler Sınırlar
Toplam Kükürt (kuru bazda) : En çok. % 1 (+0,1 tolerans)
Alt Isıl Değer (kuru bazda) : En az 6500 Kcal/kg (- 500 tolerans)
Uçucu Madde (kuru bazda) : % 36 (+1 tolerans)

(*) Bakanlığımızdan emisyon izni/çevre izni almış, sürekli ölçüm sistemini kurmuş, on-line sistemi ile Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüklerine bağlı ve Bakanlığımızca tahsisat yapılmış çimento fabrikalarına toplam kükürt oranı (kuru bazda) en fazla % 2'ye 
kadar olan taşkömürü ithaline izin verilebilir. Tesise ait tahsisat tablosunda toplam kükürt oranı (kuru bazda) %2'ye kadar olan 
taşkömürü kullanımına ilişkin bilgi yazısı mevcut ise bu tesise ithalat izni verilebilir.
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4) İlimiz belde ve köylerinde kullamlabilecek ve satılabilecek yerli kömür özellikleri:
Yerli Kömürlerin Özellikleri Sınırlar
Toplam Kükürt (kuru bazda) : En çok % 2,5
Alt Isıl Değer (kuru bazda) : En az 3400 Kcal/kg (-200 tolerans)
Boyut *(satışa sunulan) : 18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için en 

çok % 10 tolerans)
*Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

C) İlimizde Yakıtların Üretimi, Satışı ve Pazarlanması ile İlgili Esaslar:
1) Bitlis îli sınırlan içerisinde, kömür satışı yapmak isteyen bayiler ya da kendi adma 

doğrudan satış yapmak isteyen ithalatçı/üretici firmalann Valilikten (Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürlüğü) Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi almalarına; başvuru sırasında bir örneği 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden alınacak taahhütname, imza sirküleri ve üzeri 
firma tarafından kaşelenerek imzalanmış olmak üzere vergi levhası, faaliyet konusu yakıt 
satışı olmak koşulu ile ilgili meslek kuruluşundan alınan faaliyet belgesi ve işyeri açma 
ve çalışma ruhsatının bulunmasına,

2) İlimiz sınırlan içerisinde faaliyet gösteren yerli kömür üreticilerinin miktan belirlenmiş 
yerli kömürler için analiz masraflan üretici tarafmdan karşılanmak üzere Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından alman numunenin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ya da 
Bakanlıktan yetki almış bir laboratuvarda yapılan analiz sonuçlan doğrultusunda Çevre 
ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Uygunluk İzin Belgesi almalanna ve başvuru sırasında 
belirtilen belgelerin bulunmasına,

3) Aynı satıcı / üretici / ithalatçının birden fazla işyeri olması durumunda belge numarası 
aynı olmak koşulu ile her bir iş yeri için ayn Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi 
düzenlenmesine; Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesinin kaybolması ya da firma adı, adresi 
vb. bilgilerde değişiklik olması durumunda en geç bir ay içinde Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğüne başvuruda bulunulmasına,

4) Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi alan firmalar tarafmdan her altı ayda bir (Ekim-Mart ve 
Nisan-Eylül dönemine ait) “Satıcılar için Katı Yakıt Bildirim Tablosunun” düzenlenerek 
15 Nisan ve 15 Ekim tarihlerine kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunulmasına,

5) İthalatçı ya da üreticilerin her bir Uygunluk Belgesi/Uygunluk İzin Belgesi için ayn ayn 
olmak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Satış İzin Belgesi almalanna; başvuru 
sırasında katı yakıta ait Uygunluk Belgesi/Uygunluk İzin Belgesi, D.l maddesinde 
belirtilen belgeler, ithal kömür için ithalatçı tarafmdan kaşelenerek imzalanmış olan 
analiz raporu ve proforma faturanın bir sureti ile Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesine sahip 
firmalann adı, adresi ve Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi numarasının yer aldığı listenin 
sunulmasına,

6) Üretici/İthalatçı tarafından kaşelenerek imzalanmış olan Satış İzin Belgesinin bir 
örneğinin Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi bulunan firmalara verilmesine,

7) Satış İzin Belgesi alan firmalar tarafmdan her üç ayda bir (Ocak-Mart, Nisan-Haziran, 
Temmuz-Eylül, Ekim-Aralık dönemine ait) “İthalatçı/Üretici İçin Katı Yakıt Bildirim 
Tablosunun” düzenlenerek takip eden ay içinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne 
sunulmasına, ı

8) İthalatçı/Üreticinin Katı Ypkıt Satıcısı Kayıt Belgesi olmayan firmalara katı yakıt

^  A n  ( ' 7 \  t  M /  “ A  { &
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vermemesine ve hiçbir şekilde katı yakıtları başka yakıtlarla karıştırmamasına,
9) İthalatçı ve üreticiden aldığı kömürü onların adına katı yakıt satıcısı kayıt belgesi bulunan 

satıcılara, satan dağıtıcıların bir dilekçenin ekinde ithalatçı veya üretici ile arasında 
yapmış olduğu sözleşme, faaliyet konusunda kömür dağıtımı ve satışı yaptığma dair 
ibarenin de bulunduğu oda sicil kaydı, noter onaylı imza sirküleri ve bir örneğini Çevre 
ve Şehircilik Î1 Müdürlüğü’nden temin edilecek taahhütname örneği ile Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurarak Dağıtıcı Kayıt Belgesi almalarına; bu firmaların 
doğrudan tüketiciye satış yapmak istemeleri durumunda ayrıca Katı Yakıt Satıcısı Kayıt 
Belgesi almalarına,

10) İlimiz sınırlan içinde faaliyet göstermediği ya da bayisi olmadığı için doğrudan satış 
yapması mümkün olmayan, yalmzca ihale yolu ile satış yapmayı planlayan ithalatçı / 
üretici / satıcıların faaliyet gösterdikleri ilden almış oldukları Katı Yakıt Satıcısı Kayıt 
Belgesi ile kömür özelliklerinin ihalenin yapıldığı yerde kullanıma uygun olup 
olmadığının belirlenebilmesi amacıyla Uygunluk Belgesi/Uygunluk îzin Belgesi ile 
ihalelere katılmalarına, ancak ihalenin kazanılması durumunda yakıta ilişkin diğer bilgi 
ve belgelerin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne sunulmasına,

11) Her türlü katı yakıttan numune alımı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 04.12.2013 tarihli 
ve 74369039-010.06- sayılı Katı Yakıt Numune Alma ve Analiz Genelgesi kapsamında 
yapılmasına; analiz ücretinin numunenin alındığı firma tarafından karşılanmasına, analiz 
ücreti ödenmeden numuneyi alan kurum tarafından analiz raporunun hiçbir firmaya 
verilmemesine,

12) Kömür üreticilerinin veya ithalatçılarının kendi tesislerinde torbalama yapmalarına, ancak 
bunun mümkün olmadığı durumlarda torbalama yapacak gerçek veya tüzel kişi ile 
anlaşma yapılmasına ve bunun belgelenmesine, söz konusu tesislerde hiçbir suretle farklı 
kömürlerin kanştınlmamasma,

13) Kömür pazarlamacılarının işyerlerinde ve depolarda açık kömür bulundurmamasına ve 
torbalama yapmamalarına,

14) Pazarlamacıların üreticiden/ithalatçıdan torbalı kömür satın almalarına; 
üreticilerin/ithalatçıların pazarlamacı ve vatandaşlara torbalı kömür satmalarına ve 
kömürün yakma talimatım tüketiciye sunmalarına,

15) Yerli ve ithal kömürlerin torbalan üzerinde, üretici/ithalatçı firma adı, kömürün menşei 
ve cinsi, kömürün özellikleri (Mahalli Çevre Kurulu karannda belirtilen tüm özelliklere 
yer verilecektir), ağırlığı, yerli kömür için kirlilik derecelendirmesi açısından nerelerde 
kullanılacağı ve Uygunluk îzin Belgesi veren Valiliğin (Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü) adımn; ithal kömür için ise Uygunluk Belgesinin alındığı ilin adı, belgenin 
tarih ve sayısı, hangi yakma sistemlerinde kullanılabileceği (soba, kalorifer, stokerli), 
torbalayan firmanın adı ve haberleşme bilgilerinin bulunmasına,

16) Briket kömürün torbalan üzerinde üretici firma adı, ağırlığı, kömürün özellikleri (Mahalli 
Çevre Kurulu Karannda belirtilen tüm özelliklere yer verilecektir.) Uygunluk İzin Belgesi 
veren Valiliğin (Çevre ve Şehircilik Î1 Müdürlüğü), kullanılabilecek yakma sistemleri 
(soba, kalorifer, stokerli), torbalayan firmanın adı ve haberleşme bilgileri, briket kömür 
için aynca TSE Belgesinin tarih ve sayısının bulunmasına,

17) Sevk edilecek her parti korner için tüketiciye iletilmek üzere kantar fişi, sevk irsaliyesi, 
fatura veya perakende satış/rtşi verilmesine ve nakliye sırasında ithalatçı/üretici tarafından
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onaylı Satış İzin Belgesinin bir nüshasının araçta bulunması ve denetim sırasında ibraz 
edilmesine,

18) Arsalarda, sair yerlerde ve kamyon üzerinde satış yapılmamasına,

D) Katı ve Sıvı Yakıtların Tüketimi İle İlgili Esaslar:
1) Tüketicilerin, bulundukları yerleşim birimini dikkate alarak (merkez ilçe, diğer ilçeler, 

köyler ve beldeler için ayn ayn) Mahalli Çevre Kurulu Kararınca belirlenen yakıtlan, 
satış izin belgesi/katı yakıt satıcısı kayıt belgesi bulunan firmalardan torbalı olarak satın 
almalanna,

2) Kömür torbalanmn hiçbir suretle soba ve kalorifer kazanlarında yakılmamasına, çevreye 
atılmamasına, boş kömür torbalanmn pazarlamacı firmalar ile işbirliği yapılmak sureti ile 
iade edilmesine ya da çevre lisansı bulunan ambalaj atığı toplama ayırma tesisi/geri 
kazanım tesislerine teslim edilmesine,

3) İş yeri ve konutlarda “Ateşçi veya Kaloriferci Belgesi” olmayan kaloriferci 
çalıştınlmamasma,

4) İşyeri ve konutlann kalorifer dairelerinde, satm alman kömürün soba veya kaloriferde 
yakılmasına ilişkin belgeleri içeren “Kazan Yakma Talimatı” bulundurulmasına ve 
kaloriferlerin talimattaki hususlara uygun olarak yakılmasına,

5) TSE standartlanna uygun olan soba ve kalorifer kazanlanmn kullanılmasına; tüm konut 
ve işyerlerinin kalorifer kazanlanmn ve tesisatlannın işletme bakımlannın düzenli olarak 
yapılmasına; kazan dairelerinin yeterince havalandınlmasına ve bacalann yılda en az bir 
kez olmak üzere en genç Ekim ayı sonuna kadar temizletilmesine,

6) Kalorifer kazanlarından çıkan kül ve cürufun sokak, cadde vb. boş alanlara 
dökülmemesine,

E) Motorlu Taşıtlar İle İlgili Esaslar:
1) 30 Kasım 2013 tarihli ve 28837 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü ile Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği ile Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığınca her yıl sonunda takip eden yıl için yayımlanan Egzoz Gazı 
Emisyon Ölçümleri Genelgesinde belirtilen esaslar göz önüne alınarak, motorlu 
taşıtlardan kaynaklanan egzoz gazlannın kontrolü için denetimlerin yapılmasına,

2) İlimizde trafiğe çıkan motorlu araçların denetlenerek egzoz emisyon değerlerinin 
standartlara uygun olduğunu belgelemek için gerekli olan egzoz emisyon belgelerini 
almalarının sağlanmasına,

3) Egzozundan siyah duman atan, istiap haddinin üstünde yolcu, yük taşıyan, yağ yakan ve 
ayrıca yakıtına yağ katan motorlu taşıtlar trafikte denetlenerek kurallara uymayan taşıt 
sahipleri için cezai müeyyideler uygulatarak gerektiği hallerde trafikten men edilmesine,

4) İlimizde egzoz ölçüm yetkisi verilen kuruluşların, egzoz ölçümlerini standartlara uygun 
yapıp yapmadıkları rutin yapılacak denetimlerle kontrol edilmesine,

5) İlimizde yakıt olarak kaçak mateot, kaçak biodizel ve kaçak yağ kullanma olasılığı yüksek 
olan otobüs, minibüs, dolmuş/ ve servis araçlarının egzoz emisyon ölçümlerine öncelik
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Yerilmesine,

6) Hava kirliğinin yoğun olduğu günlerde trafiğin sınırlandırılması için çalışma yapılmasına; 
toplu taşım araçlarının kullanımın desteklenmesine,

7) Egzoz gazı emisyonlarından en çok zarar görebilecek çocukların oyun alanlarının (park, 
bahçe vs.) mümkün olduğunca trafiğin yoğun olduğu yerlerden uzakta planlanması ve 
yapılmasına,

F) Sanayi Tesisleri İle İlgili Esaslar:
1) Sanayi Tesisleri ile ilgili hususlarda 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Sanayi Kaynaklı 

Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde ve bu Yönetmelik doğrultusunda yayımlanacak 
genelgelerde belirtilen hususlara uyulmasına,

2) İlimizde bulunan taş ocakları, kırma eleme tesisleri, briket üretim tesisleri, mermer 
üretimi vb. toz oluşumu riski yüksek tesislerin yerleşim alanları dışına taşınmasının 
sağlanmasına,

3) Yeni kurulması planlanan tesislerin ÇED süreçlerinde emisyon kaynaklı kirlilikler için en 
uygun üretim tekniklerinin yakıt cinslerinin ve teknolojik önlemlerin belirlenerek 
yatırımcılardan bu uygulamalar için taahhüt alınmasına,

4) Sanayi alanlarının yer seçiminde, yerleşim alanlarının en az etkileneceği alanların 
belirlenmesine,

G) Hava Kirliliğinin Önlenmesine İlişkin Diğer Esaslar:
1) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında 

yer alan tüm sanayi tesislerinin Çevre İzni almak üzere Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü’ne başvurmalarına, anılan Yönetmelik kapsamında yer almayan sanayi 
tesislerinin ise Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde öngörülen 
emisyon sınır değerlerini sağlamaya yönelik gerekli tedbirlerin aldırılmasına,

2) Hem yakıttan tasarruf sağlamak hem de hava kirliliğini önlemek amacıyla Eneıji 
Verimliliği Kanunu çerçevesinde yeni binalarda ısı yalıtımı projelerinin uygulanmasına, 
mevcut binalarda dıştan yalıtım yapılması konusunda Belediyeler, İl Özel İdaresi ve 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından kamuoyunun bilgilendirilmesi ve gerekli 
denetimlerin yapılmasına,

3) Okullarda ve halk yoğunluğunun fazla olduğu resmi binalarda giriş kapısının 
kendiliğinden kapanabilir ve hava sızdırmasız olmasma,

4) Okullarda ve resmi binalarda değiştirilmesi gereken pencerelerin ısı camlı olmasına ve 
radyatörlerde termostattı vana kullanılmasına,

5) Tozumaya neden olacak malzeme taşıyan motorlu taşıtların üzerinin branda ile örtülü 
olmasma, brandasız araçların geçişinin İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma 
Komutanlığı ekiplerince engellenmesine,

6) Apartmanların kalorifer kazan dairesine derece konulması; kalorifer ve sobaların 
işyerlerinde, bina iç ortam sıcaklığı 18 °C, konutlarda ise 20 °C den yukarıda olmayacak 
şekilde yakılmasına, f l
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7) Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde kirliliğinin azaltılması için sobalar ve 
kaloriferlerin saat 10.00-16.00 saatleri arasında yakılmamasına ve yakılmamasımn 
sağlanmasına,

8) Hastaneler, yatılı ve gündüzlü okullar, öğrenci yurtlan, yaşlılar ve güçsüzler yurtlan, 
kreşler, terminaller ve kolluk binalannda kalorifer ve sobaların iç ortam sıcaklığı 20 °C 
den yukan olmayacak ve devamlı olarak yakılması halinde hava kirliliğine neden 
olmayacak şekilde yakılmasına ve yakılmasının sağlanmasına,

9) Kaloriferci olarak çalışacak/çalıştınlacak kişilerin ateşçi belgesine sahip olmalanna; 
ateşçi belgesi olmayanlann çalıştmlmamasına ve bu konudaki eğitim kurslarının Milli 
Eğitim Müdürlüğü tarafmdan periyodik zamanlarda düzenlenmesine,

10) Isınma amaçlı kullanılan yakıt türleri içinde kömürün oranını düşürmek ve daha temiz bir 
yakıt türü olan doğalgazm ilimize gelmesini sağlamak ve kullanımım yaygınlaştırmak 
için tedbirler ve teşvikler uygulanmasına,

11) İlimiz sınırlan içindeki orman alanlannm ve yeşil alanların korunmasına ve 
yaygınlaştınlması sağlanmasına,

12) Yaşanabilir bir çevrenin önemi ve korunması ile ilgili eğitimler ile kamuoyunun 
bilgilendirilmesine,

13) İlimizde yaşayan vatandaşlann tasarruflu eneıji tüketim ürünlerini kullanması için 
bilgilendirme çalışması yapılmasına ve bu ürünlerin kullanımı teşvik edilmesine,

14) İlimizde inşaat ruhsatı, yapı kullanım ruhsatı, yapı kullanım izni ve diğer izin ve ruhsatlar 
verilirken ısı yalıtımına dikkat edilmesine,

15) İlimizde kış mevsimi uzun sürmekte olduğundan yoğun bir şekilde kömür 
kullanıldığından dolayı, bacaların düzenli olarak temizlenmesi ve bakımına yönelik 
olarak vatandaşlara yardımcı olacak şekilde belediyelerin bünyesinde teknik birimlerin 
oluşturulmasına,

16) İlimizin şehir yerleşim planlamasında hava sirkülasyonunu sağlayacak boşluk alanlar 
oluşturularak rüzgâr koridorlarının belirlenmesine ve rüzgârın şehir içinde akışım 
engellemeyecek şekilde şehirleşme yapılmasına,

17) İlimizde şehir merkezinde yer alan cadde ve sokaklara araç park edilmesine sınırlama 
getirilmesine, çift sıra park yapılmasının engellenmesine ve otopark kullanımının 
yaygınlaştırılmasına,

18)İlimizim kentsel dönüşüm projesinin doğayı kirletmeyecek şekilde tasarlanmasına ve 
mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasına,

19) İlimizde sadece merkez ilçede bulunan Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonun sayısının 
artırılarak Tatvan ilçesine de Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu kurulması için çalışma 
yapılmasına,

20) İlimizde katı yakıt denetimleri için ilgili kamu birimlerinde daimi ekipler oluşturulmasına 
ve denetim araçları tahsis edilmesine,

21) İlimizde gözlem düzeyinde emisyon kirliliği tespit edilen her firmadan emisyon ölçümü 
talep edilmesine ve analiz sonuçlarına göre önlemlerin alınmasına,

22) İlimizde hava kirliliğinin yaşandığı yerleşim yerlerindeki konut ve işyerlerinde güneş 
eneıjisi, jeotermal, ısı pompaları ve benzeri yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının

^  A ,  ! /

KARAR TARİHİ: 25.12.2015
KARAR NO : 2015/4



T.C.
BİTLİS VALİLİĞİ

MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

ısınma amaçlı kullanımının teşvik edilmesine,

23) Hava kirliliğinin önlenmesi ve ilimizdeki hava kalitesinin artırılması amacıyla tüm kamu 
halkı bilinçlendirici broşür ve kitapçıklar bastırılmasına,

H) Denetim:
1) İlimize kalitesiz, kaçak katı yakıtın getirilmesi, depolanması, satılması ve kullanılmasının 

önlenmesi için; 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin 
Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde denetim ve idari yaptırım kararlarım verme yetkisi 
verilen Belediyelerin isimleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilmiştir. Buna göre; 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetki devri yapılan belediyelerde belediye ve mücavir 
alan sınırlan içinde belediyeler, bu alanlar dışmda kalan diğer tüm alanlarda Valiliğin 
(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) söz konusu Yönetmelikte belirlenen kurallara uygun 
olmayan yakıtlan üretenler, satışa sunanlar ile ısınma/ısıtma amaçlı cihaz ve makine 
üretenler ve işletenleri denetlemek ve hakkında yasal işlem yapmakla yükümlü 
olduklarına,

2) İlçeye bağlı köy ve kasabalarda Belediyeler tarafmdan oluşturulacak denetim ekiplerince 
de ısınma amaçlı katı ve sıvı yakıtların denetiminin yapılmasına, yapılan denetimlere 
ilişkin bilgi ve belgelerin gereği yapılmak üzere geciktirilmeksizin Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğüne gönderilmesine,

3) Mahalli Çevre Kurulunda alınan kararlara aykırı olan katı yakıtların İlimize girişini 
önleme iş ve işlemlerinin İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince yürütülmesine,

4) İdari yaptırım kararlarının uygulanmasına esas teşkil edecek tutanak olarak, 03.04.2007 
tarihli ve 26482 sayılı Çevre Kanununa Göre Verilecek İdarî Para Cezalarında İhlalin 
Tespiti ve Ceza Verilmesi ile Tahsili Hakkında Yönetmelik’te belirtilen tutanakların 
kullanılmasına,

5) Tutanaklarda denetime konu katı yakıtın miktarı ile ilgili belgelerin (katı yakıt satıcısı 
kayıt belgesi/uygunluk belgesi/uygunluk izin belgesi/dağıtıcı kayıt belgesi/satış izin 
belgesi) tarih ve sayılarına mutlaka yer verilmesine,

6) İlimizde bulunan çevre iznine tabi olan veya olmayan, ancak emisyon değerleri 
noktasında risk taşıyan, çimento, asfalt şantiyesi, taş ocakları ve kırma eleme tesisleri gibi 
işletmelerde sektörel denetimlerin yapılmasına ve her bir tesisin yılda en az bir kez 
denetiminin sağlanmasına,

İ) Cezai Müeyyideler:
1) İlimizde yakıtlar ile ilgili olarak alman Mahalli Çevre Kurulu Kararlarına uymayanlar 

hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu ve yürürlükteki mer’i mevzuat hükümleri 
doğrultusunda yasal işlem yapılmasına,

2) İthalatçı/üretici/dağıtıcı ve satıcılara ilişkin müeyyidelerin 2010/14 nolu Hava Kirliliğinin 
Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesi ile 2011/4 nolu İthal Katı Yakıtlar Genelgesi 
kapsammda uygulanmasına,

3) İlimizde bulunan işyerlerinde, kamu kurum/kuruluşlarında ve konutlarda ateşçi/kaloriferci 
belgesi olmayan kaloriferci yfolıştınlmamasına ve bu kurala uymayan binalar için cezai 
müeyyideler uygulanmasına//
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KARAR 4- Atık külün bertarafı için alınacak önlemlerin belirlenmesi:

a) 20.11.2015 tarih ve 2015/3 sayılı Bitlis İl Mahalli Çevre Kurulu Kararlarının aynen kabul 
edilmesine,

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

c) 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 kanştınlmamasına ve bunun için gerekli önlemlerin alınmasına,

d) Her mahallede ayrı bir şekilde kül döküm alanı belirlenip küllerin o alanda muhafaza 
edilip bertarafı için Belediyelerce belirlenen alanlara taşınmasına,

e) Kül ve cüruf atıklarının diğer atıklarla karıştırılmadan Belediyelerce belirlenecek uygun 
alanlarda toplanmasına ve halkın kül döküm alanının yerini öğrenmesi amacıyla 
belediyeler tarafından anons yapılmasına,

f) İlimiz sınırları içinde bulunan çöp konteynerlerinin yanına kül ve cüruf konteynerlerinin 
konulmasına, kül ve cürufların ayrı bir şekilde bu konteynerlere dökülmesinin 
sağlanmasına,

g) Kül ve cüruf atıklarının şartlar uygun olduğu takdirde çimento fabrikalarına katkı 
maddesi olarak gönderilmesine, şartlar uygun değilse katı atık depolama sahalarında 
depolanmasına ya da alan çalışması yapılmasına,

h) Kül atıklarının yönetiminden sorumlu kişi, kurum/kuruluşlar tarafından, bu atıkların çevre 
ve insan sağlığına olabilecek zararlı etkilerinin azaltılması için gerekli tedbirlerin 
alınmasına,

i) İlimizde Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi (Bİ-KA) mevcut olduğundan, her türlü evsel 
atığm Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinde depolanarak bertaraf edilmesine,

j) 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 atıklarım Katı Atık Düzenli Depolama Tesisine vermeyerek vahşi 
depolama yöntemi uygulayan belediyelerin tespit edilmesi durumunda 2872 sayılı Çevre 
Kanunu kapsamında İdari Yaptırım Kararının uygulanmasına,

Toplantıya katılanlann oy birliği ile karar verilmiştir.

Bu karar hükümlerim Bitins Valiliği yürütür.
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