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Başkan Dinç: Çevreyi Allah’ın bize bir emaneti olarak görmek zorundayız 

 

5 Haziran Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde bir kutlama programı düzenlendi. 

Karatekin Parkında yapılan programın açılış konuşmasını Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Öcal 
Özdemir yaptı. Özdemir, “ 18.yüzyılda başlayan sanayi devrimiyle birlikte insanın doğayla ilişkisi 
farklı bir boyut kazanmış, sanayileşme ve kentleşme süreçlerinin oluşturduğu çevre kirliliği 20. 
Yüzyıla gelindiğinde küresel bir çevre sorununa dönüşmüştür” dedi. Özdemir şöyle devam etti: 

“Bu sorunlar üzerine gelişmiş ülkeler 5 Haziran 1972 yılında İsveç'in Stockholm kentinde çevre 
konusunu tartışmak için bir araya gelmiş ve buluşma tarihini Birleşmiş Milletler Çevre 
Konferansı'nda alınan bir kararla 5 Haziran günü Dünya Çevre Günü olarak kabul edilmiştir. 

Böylece ciddi anlamda dünyanın geleceği ilk defa gelişmiş ülkelerin gündemine gelmiştir. Bu 
toplantıda çevre sorunları ele alınmış ve çevre kirlenmesine karşı üye ülkeler ortak çözüm yolları 
aramışlardır. 

Ülkemizde de bu amaçla 1989 yılında (O zamanki adı ile Çevre Müsteşarlığınca ) alman bir 
kararla 5-11 Haziran tarihleri arası, Çevre Koruma Haftası Olarak kabul edilmiştir. 

Dünyayı saran küresel ısınmaya bağlı iklim değişiklikleri, hızlı nüfus artışları, bilinçsizce doğaya 
attığımız sanayi atıkları, petrol ve ilaç atıkları, plastik ürünler, sağlıksız kentleşme, hızlı ekonomik 
gelişme sonucu hava, su ve toprak kirliliği oluşmakta ve dünyanın tabi dengesi bozularak tüm 
insanlığın geleceğini ve doğal hayat tehdit edilmektedir. Ne yazık ki günümüzde bu bilinçsizce 
çevreyi kirletme, tüm dünyanın sorunu olarak küresel boyutlara ulaşmıştır. 

Çevre kirliliği ile mücadele etmek, doğayla uyum içerisinde yaşamak, her bireyin asli görevleri 
arasında olmalıdır. İnsanlar yaşadıkları çevreyi koruma, bilinçli kullanma, kollama, etkin çevre 
politikalarını desteklemeli ve yaygmlaştırmalıdır. Her insanın büyüğüyle küçüğüyle yaşlısıyla 
genciyle günlük hayatta alabilecek küçük tedbirlerle çevre kirliliğiyle mücadele etmesi, doğal 
hayatı gelecek nesillere yaşanabilir bir şekilde bırakması gerekmektedir. 

Yaşam kaynaklarımızı korumak için hep birlikte ele ele vererek çocuklarımıza daha yaşanabilir bir 
çevre bırakmaya gayret etmek asli görevimiz olmalıdır.. 

Bu görev ve sorumluluk bilincimizle çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi amacıyla 
yaptığımız çalışmalardan bir miktar bahsedecek olursak; 

-İlimiz hava kalitesi İl Merkezinde ki Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonundan 24 saat 
izlenmektedir. İstasyonda öncelikle en yaygın kirleticiler olan ve ağırlıklı olarak yakıt 
kullanımından kaynaklanan Kükürtdioksit (SO2) ve Partikül Madde (PM 10) kirleticilerinin ölçümü 
yapılmaktadır. 
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Sınır değerlerin aşılmaması ve hava kalitesinin korunması için alman önlemler kapsamında, İl 
Merkezi, İlçeler ve Köylerde yakılacak ithal ve yerli kömürlerin kalori, kükürt ve nem oranının 
belirlenen limit değerleri sağlaması gerekmektedir. Isınma amaçlı olarak düşük kalorili ve kükürt 
oranı yüksek kömürlerin kaçak kullanımı ve yanlış yakma tekniklerinin uygulanması hava 
kirliliğine yol açtığı için Çankırı İl sınırları içerisinde kömür satacak tüm kömür ithalatçı ve 
üreticilerinin İl Müdürlüğümüzden kömür satış izin belgesi almak zorunluluğu olup bu izni 
alabilmek için Çankırı ilinde satılacak kömürün Çankırı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile 
belirlenen kalori, kükürt, nem, uçucu madde ve kül limit değerlerini sağladığını İl Müdürlüğümüze 
ispatı gerekmektedir.Belirlenen kriterlere uymayan kömürlerin kullanılması ve satışına izin 
verilmemektedir. 

Bu hususta Çankırı Belediye Başkanlığımız ve Müdürlüğümüzün çalışma ve takipleri ile İlimizde 
2015 yılı yıllık ortalama S02 miktarı 19pg/m3, PM10 miktarı 19pg/m3tür. 

Bu değerlerle Dünya Sağlık Örgütü’nün hava kalitesi limiti dikkate alınarak yapılan 
değerlendirmede ise Ülkemizde sadece Çankırı’daki değerlerin limitin altında olduğu görülerek 
havası en temiz Şehir olduğu tescillenmiştir. 

Trafikten kaynaklanan hava kirliliğinin önlenebilmesi için İlimiz sınırları içerisinde Müdürlüğümüz 
elemanlarınca belirli aralıklarla araçların egzoz denetimi yapılmakta ve egzoz emisyonlarının 
ölçümleri esnasında ölçüm sonuçlan standartların üzerinde çıkan araç sahiplerine araçlarının 
gereken bakımlarını yaptırmaları istenmektedir. İlimizde 1 i mobil olmak üzere toplam 4 adet 
istasyon da egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. 

-Bu güne kadar Çevrenin iyileştirilmesi, çevre hizmetlerinin geliştirilmesi ve çevre kirliliğinin 
giderilmesi için, 

Bakanlığımızca: İlimizdeki Belediye Başkanlıklarına, Çankırı Çevre Birliği Başkanlığına, Köylere 
Hizmet Götürme Birliği Başkanlıklarına; Katı atık depolama tesisi, atık su arıtma tesisleri, 
kanalizasyon hatları, fosseptikler, çöp toplama araçları, çöp konteynerleri ve benzerleri için 
10.964.535,57 TL şartlı nakdi yardım yapılmıştır. 

İlimizde Yapraklı, Şabanözü, Bayramören, Ilgaz, Korgun ve Eldivan ilçe ve Çardaklı, Yaylakent, 
Sivricek belde belediye başkanlıkları ile kapanan Gümerdiğin, Gürpınar, Yukarıöz belde 
belediyelerinde 12 adet D.A.A.T (Doğal Atıksu Arıtma Tesisi 1 Adette B.A.A.T. bulunmaktadır. 

Özel sektör ve OSB arıtma tesisleri ise; Korgun OSB.de 1, Aytaç da 1, Gelal Çorap fab. 1, 
Söğütsen seramik ve Sumitomo Lastik fabrikalarında 1 er olmak üzere 5 adet 
ENDÜSTRİYEL Söğütsen Seramikte 4, Çavundur Kaplıca da 1 ve Sumitomo Lastik fabrikasında 
da 1 olmak üzere toplam 6 adet EVSEL Atıksı Arıtma Tesisi bulunmaktadır. 

ÇANKIRI ilinde atıksu arıtma tesisi olmayan belediye sayısı 5 dir. 

-Ayrıca her yıl olduğu gibi 2015 yılı içerisinde de Toplam 142 adet çevre denetimi yapılmıştır. 

-Ambalaj atıkları, tehlikeli atıklar, tıbbi atıklar, ömrünü tamamlamış akü ve piller, ömrünü 
tamamlamış lastikler gibi konularda atık üreticilerinin yapmaları gereken beyanlar online olarak 
Müdürlüğümüzce takip edilmektedir. 

-Çevre sorunlarına paralel olarak çevre koruma gayretleri de artmaya başlamıştır. Çevrenin 
korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konularında gösterilen çabaların amacı insanların daha 
sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamalarının sağlanmasıdır. 

Bunu sağlayacak olan da insanın kendisidir. 

Çevre eğitimi ise bu bilincin geliştirilmesini sağlayacak tek unsurdur. 

2015 yılında da İlköğretim okullarına çevre eğitimleri verilmiştir. İlköğretim öğrencileri arasında 
çevre konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları yapılmıştır. Gerek verilen eğitimler gerekse 
yapılan yarışmalarla çevrenin önemi bir kez daha hatırlatılmıştır. 

Çevre, bize geçmişten kalan bir miras değil; korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere en 
güzel şekilde devredilmesi gereken bir emanettir. Yapmamız gereken; Çevre ile dost, sanayi ve 



kentleşme politikaları üreterek, insanımızı bu konuda bilinçlendirmek ve yaşadığımız coğrafyanın 
ne denli mükemmel bir doğaya sahip olduğunu ve bunu korumamız gerektiğini insanlarımıza 
anlatmaktır. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yeni yüzü olarak, 

Kalite politakamız: Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri kapsamında çevreyi korumak ve yaşam kalitesi 
yüksek mekanlar oluşturmak; yerleşmeye, çevreye ve yapılaşmaya dair yönetim planlan 
hazırlayarak uygulamaları izlemek ve denetlemek, kalite yönetim sistemi standartlarına uyarak 
etkinliğini sürekli iyileştirmek, yasal şartlar doğrultusunda hizmet alanların beklenti ve ihtiyaçlarım 
karşılayarak memnuniyetlerini artırmaktır.  

Misyonumuz:Yaşam ve mekân kalitesi yüksek, afetlere dayanıklı, iklime ve çevreye duyarlı, iyi 
hizmetler sunan, toplumun tüm kesimlerine cevap veren, sürdürülebilir, planlı ve çağdaş kentleri 
katılımcı ve çözüm odaklı bir anlayışla yapmak. 

Vizyonumuz; Yaşanabilir çevre ve marka şehirler oluşturmaktır.” dedi. 

“Paha biçilmez hazineler üzerinde yayılan inekler gibiyiz” sözü ile konuşmasına başlayan 
Belediye Başkanı İrfan Dinç “Doğa, çevre Allah’ın bize bir büyük emaneti, lütfü ve nimetidir. Biz 
çevreye ve doğaya bu açıdan bakmak zorundayız” dedi. 

Türkiye’nin havası tek temiz ili Çankırı’dır hatırlatması ile sözlerine devam eden Başkan Dinç 
“İçme suyu kalitesinde de dünya standartlarını yakalamış bir şehrin Belediye Başkanı olarak 
Çevre konularına göreve geldiğimiz 2004 yılından beri kendi gücümüzün çok üzerinde gereken 
önemi veriyoruz. Çevre Müdürlüğümüze de desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi. 

Çevrenin çok ciddi ve geniş bir alan olduğunu belirten Dinç “Çevre bilincinin oluşturulması adına 
ciddi çalışmalar yapılması, farkındalık oluşturulması lazım. Bizim Çankırı Belediyesi olarak 3 
Çevre Mühendisimiz, yaşanabilir bir çevre, yeşil bir çevre, insanların içinde yaşamaktan zevk 
aldığı bir şehir oluşturmak adına da 2 tane Peyzaj mimarımız var. Şuana kadar Çevre bilinci ile 
alakalı 150 adet eğitim çalışması yaptık. Atık pil alakalı 2 ton pil topladık. Atık yağlarla, motor 
yağları, atık lastikler ilgili çalışmalar devam ediyor. 2004 de göreve geldiğimizdeki küflü 
varillerden Çankırı’yı kurtardık. Haşere ile mücadelemiz devam ediyor. 2004 yılında Buğday 
Pazarının açıktan Esentepe Köprüsü altına akan kanalizasyonunu, Kenbağ, Tuzlu Bağları 
kanalizasyonu ile alakalı çalışmalar yaptık. Asıl çalışma Şehrin altyapısının sil baştan yapılaması 
idi. Onun ile alakalı son noktaya geldik. Suyumuz, Havamız kaliteli bir eksiğimiz atık su arıtma 
tesisi. Önümüzdeki yılın ortalarında Şehrin altyapısına gireceğiz ve 3-4 yılda Çankırı’nın 
altyapısını yenileceğiz” dedi. 

Çevreyi Allah’ın bize bir emaneti olarak görmek zorundayız diyerek sözlerine son veren Başkan 
Dinç “Bu şehirde insanlar atıklarını, pisliklerini gelişi güzel, nereyi boş bulurlarsa oralara 
döküyorlar. Ben o çöpleri gördükçe beddua ediyorum. İnadına şehri kirletenleri Allah ıslah eylesin. 
Bu şekilde davranışlarda bulunanları gördüğünüzde bizlere haber verin. Bilinçsizce çevreyi ve 
şehri katletmek isteyen insanlar cezaların en büyüğünü hak etmiş demektir. Bunların insanlıkla 
alakası yoktur. Adam olan çöpü bulduğu yere değil, olması gereken yere döker” dedi. 

Atatürk Ortaokulu Folklor ekibi bir gösteri sundu. Daha sonra şiir yarışmasında dereceye giren 
öğrenciler şiirlerini okudu. 

Şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirilmesinin ardından 
mavi kapak toplama projesi kapsamında engelli bir öğrenciye tekerlekli sandalye hediye edildi. 

Atık pil toplama yarışmasında da dereceye giren okulların ödüllendirilmesinin ardından program 
sona erdi. 



 

 



 

 

 

 

 



http://www.cankiriyenigun.com 

 

 

http://www.cankiriyenigun.com/


 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

http://www.haberci18.com 

Dinç, “Çevre, Allah’ın Ganimetidir.” 

Dinç, “Paha biçilmez hazineler üzerinde yayılan inekler gibiyiz.” benzetmesi ile doğa ve 
çevrenin Allah’ın bize verdiği en büyük ganimetlerden olduğunu ifade etti. 
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Çankırı’da Dünya Çevre Günü, Karatekin Parkı’nda düzenlenen törenle kutlandı. 

Çankırı Belediyesi’nin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü iş birliği ile düzenlediği Dünya 

Çevre Günü Kutlama Programı’nda erken yaşlarda çevre bilincinin oluşturulması 

gerektiğine vurgu yapıldı. 

  

Havası temiz tek şehrin Belediye Başkanı olmaktan gurur duyduğunu ifade eden 

Başkan Dinç, çevre ve insana dair ne varsa sürekli gündemde tutmaya çalıştıklarını 

kaydetti. Dinç, “Paha biçilmez hazineler üzerinde yayılan inekler gibiyiz.” benzetmesi 

ile doğa ve çevrenin Allah’ın bize verdiği en büyük ganimetlerden olduğunu ifade etti. 

Dinç, çevre ile ilgili farkındalık oluşturmak adına, 3 çevre mühendisi ile birlikte, 

gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak, doğaya ve çevreye saygılı nesillerin 

yetişmesini sağlamak için öğrencileri bilgilendirmeye devam ettiklerini söyledi. 

  

Haşere ile mücadelede bilimsel yöntemler kullanarak yoğun bir dönem geçirdiklerini 

belirten Dinç,  şehrin haşere yatağı olan bölgelerinde açıktan akan kanalları 

kapatarak önlem aldıklarına değindi. Dinç, Çankırı’da su ve havada kaliteyi 

yakaladıklarını ifade ederek 2017’nin ortalarında şehrin altyapısına sil baştan 

başlayacaklarını dile getirdi. 

  

Çevre Günü kutlamaları birbirinden renkli etkinliklere de sahne oldu. Atatürk İlkokulu 

öğrencilerinin folklor gösterisi büyük beğeni alırken şiir, kompozisyon ve resim 

yarışmalarında dereceye giren öğrenciler de ödüllendirildi. Bir eğitim ve öğretim 



dönemi boyunca en çok atık pil toplayan Dr. Refik Saydam İlkokulu, İlker Tuncay 

İlkokulu ve Güneş İlkokulu öğrencileri de okullarına farklı hediyeler kazandırdı. 
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5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlandı 

 

“5 Haziran Dünya Çevre Günü” etkinlikleri kapsamında Karatekin Parkı’nda tören düzenlendi. 

Törene Vali Yardımcısı Hüseyin Demirbaş, Belediye Başkanı İrfan Dinç, daire müdürleri, 

öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın seslendirilmesinin ardından günün anlam ve önemi üzerine 

konuşma Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Özal Özdemir tarafından yapıldı 

“Yaşam kaynaklarımızı korumak için hep birlikte ele ele vererek çocuklarımıza daha yaşanabilir 

bir çevre bırakmaya gayret etmek asli görevimiz olmalı” diyen Özdemir, Çankırı’nın hava 

kalitesinin 24 saat izlendiğini,  istasyonda öncelikle en yaygın kirleticiler olan ve ağırlıklı olarak 

yakıt kullanımından kaynaklanan kükürtdioksit (SO2) ve Partikül Madde (PM 10) kirleticilerinin 

ölçümü yapıldığını söyledi. 

Sınır değerlerin aşılmaması ve hava kalitesinin korunması için alınan önlemler hakkında bilgi 

veren Özdemir, “İl Merkezi, ilçeler ve köylerde yakılacak ithal ve yerli kömürlerin kalori, kükürt ve 

nem oranının belirlenen limit değerleri sağlaması gerekmekte. Isınma amaçlı olarak düşük kalorili 

ve kükürt oranı yüksek kömürlerin kaçak kullanımı ve yanlış yakma tekniklerinin uygulanması 

hava kirliliğine yol açtığı için Çankırı İl sınırları içerisinde kömür satacak tüm kömür ithalatçı ve 

üreticilerinin İl Müdürlüğümüzden kömür satış izin belgesi almak zorunluluğu olup bu izni 

alabilmek için Çankırı ilinde satılacak kömürün Çankırı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile 

belirlenen kalori, kükürt, nem, uçucu madde ve kül limit değerlerini sağladığını İl Müdürlüğümüze 

ispatı gerekmekte. Belirlenen kriterlere uymayan kömürlerin kullanılması ve satışına izin 

verilmemekte” dedi. 

Özdemir, trafikten kaynaklanan hava kirliliğinin önlenebilmesi için İlimiz sınırları içerisinde belirli 

aralıklarla araçların egzoz denetimi yapıldığını ve egzoz emisyonlarının ölçümleri esnasında 

ölçüm sonuçları standartların üzerinde çıkan araç sahiplerine araçlarının gereken bakımlarını 

yaptırmaları istendiğini,  4 istasyonda egzoz emisyon ölçümü yapılmakta olduğunu vurgulayarak 

şunları dile getirdi: 
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5 BELEDYENİN ATIKSU ARITMASI YOK 

“İlimizdeki Belediye Başkanlıklarına, Çankırı Çevre Birliği Başkanlığına, Köylere Hizmet Götürme 

Birliği Başkanlıklarına; katı atık depolama tesisi, atık su arıtma tesisleri, kanalizasyon hatları, 

fosseptikler, çöp toplama araçları, çöp konteynerleri ve benzerleri için 10 milyon 964 bin 535 lira 

şartlı nakdi yardım yapıldı. Yapraklı, Şabanözü, Bayramören, Ilgaz, Korgun ve Eldivan, Çardaklı, 

Yaylakent, Sivricek belediye başkanlıkları ile kapanan Gümerdiğin, Gürpınar, Yukarıöz belde 

belediyelerinde 12 Doğal Atıksu Arıtma Tesisi, 1 B.A.A.T.  bulunmakta. 

Özel sektör ve OSB arıtma tesisleri ise; Korgun OSB’de 1, Aytaç da 1, Gelal Çorap F 

abrikasında 1, Söğütsen Seramik ve Sumitomo Lastik Fabrikalarında 1 er olmak üzere 5 adet 

ENDÜSTRİYEL, Söğütsen Seramikte 4, Çavundur Kaplıca da 1 ve Sumitomo Lastik fabrikasında 

da 1 olmak üzere toplam 6 adet EVSEL Atıksı Arıtma Tesisi bulunmakta. Çankırı’da atıksu arıtma 

tesisi olmayan belediye sayısı 5.” 

“Çevre, bize geçmişten kalan bir miras değil; korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere en 

güzel şekilde devredilmesi gereken bir emanet” diyen Özdemir, “Yapmamız gereken; çevre ile 

dost, sanayi ve kentleşme politikaları üreterek, insanımızı bu konuda bilinçlendirmek ve 

yaşadığımız coğrafyanın ne denli mükemmel bir doğaya sahip olduğunu ve bunu korumamız 

gerektiğini insanlarımıza anlatmak” ifadelerini kullandı. 

SU VE HAVA KALİTELİ 

Daha sonra kürsüye gelen Belediye Başkanı İrfan Dinç, “Konu çevre olunca tam oturan bir söz 

var ‘Paha biçilmez hazineler üzerinde yayılan inekler gibiyiz’.  Doğa, çevre Allah’ın bize emaneti, 

lütfu ve nimeti” dedi, çevre ve doğaya bu açıdan bakmak zorunda olduğumuzu söyledi. 

Çankırı’nın havası temiz tek İl olduğunu, içme suyu kalitesinde Dünya standartlarını 

yakaladıklarının altını çizen Başkan Dinç, “Çevre ile alakalı bir farkındalık yaratılmalı, çevre 

bilincinin oluşturulması adına ciddi çalışmalar yapılmalı. Yavrularımıza çevre bilincini 

kazandırmak için 150 toplantı yaptık, 2 ton atık pil topladık, atık yağ ve motor yağı ile atık 

lastiklerle ilgili çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu. 

Suyumuzun ve havamızın kaliteli olduğunun altını çizen Başkan Dinç, “Bir eksiğimiz kaldı, atık su 

arıtma tesisi.  Kanalizasyon, yağmurlama, içme suyu şebekesi, atık su arıtma tesisi bir paket 

halinde IPA kapsamında AB tarafından yüzde 85’i finanse edilecek şekilde yapılacak. Son 

noktaya geldik. Önümüzdeki yılın ortalarına doğru şehrin altyapısına gireceğiz. 3-4 sene içinde 

altyapıyı sıfırlıyoruz” ifadelerini kullandı. 

Konuşmaların ardından Atatürk Ortaokulu ekibi folklor gösterisi sundu. 

İlkokul ve ortaokullar arasında yapılan şiir yarışmasında dereceye giren şiirler öğrenciler 

tarafından seslendirildi,  şiiri, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere 

ödülleri verildi. 

Mavi kapak toplama projesi kapsamında Belediye tarafından Edanur Bankaz’a tekerlekli sandalye 

hediye edildi. 

Atık pil toplama yarışmasında 1. olan Dr. Refik Saydam İlkokulu, 2. Olan İlker Tuncay İlkokulu ve 

3. olan Güneş İlkokuluna ödülleri Vali Yardımcısı Hüseyin Demirbaş ile Belediye Başkanı İrfan 

Dinç tarafından verildi. 
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Dinç, “Çevre, Allah’ın Ganimetidir.” 

Çankırı’da Dünya Çevre Günü, Karatekin Parkı’nda düzenlenen törenle kutlandı. 

Çankırı Belediyesi’nin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü iş birliği ile düzenlediği 

Dünya Çevre Günü Kutlama Programı’nda erken yaşlarda çevre bilincinin 

oluşturulması gerektiğine vurgu yapıldı.  

Havası temiz tek şehrin Belediye Başkanı olmaktan gurur duyduğunu ifade eden 

Başkan Dinç, çevre ve insana dair ne varsa sürekli gündemde tutmaya çalıştıklarını 

kaydetti. Dinç, “Paha biçilmez hazineler üzerinde yayılan inekler gibiyiz.” benzetmesi 

ile doğa ve çevrenin Allah’ın bize verdiği en büyük ganimetlerden olduğunu ifade etti. 

Dinç, çevre ile ilgili farkındalık oluşturmak adına, 3 çevre mühendisi ile birlikte, 

gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak, doğaya ve çevreye saygılı nesillerin 

yetişmesini sağlamak için öğrencileri bilgilendirmeye devam ettiklerini söyledi. 

Haşere ile mücadelede bilimsel yöntemler kullanarak yoğun bir dönem geçirdiklerini 

belirten Dinç,  şehrin haşere yatağı olan bölgelerinde açıktan akan kanalları 

kapatarak önlem aldıklarına değindi. Dinç, Çankırı’da su ve havada kaliteyi 

yakaladıklarını ifade ederek 2017’nin ortalarında şehrin altyapısına sil baştan 

başlayacaklarını dile getirdi. 
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Çevre Günü kutlamaları birbirinden renkli etkinliklere de sahne oldu. Atatürk İlkokulu 

öğrencilerinin folklor gösterisi büyük beğeni alırken şiir, kompozisyon ve resim 

yarışmalarında dereceye giren öğrenciler de ödüllendirildi. Bir eğitim ve öğretim 

dönemi boyunca en çok atık pil toplayan Dr. Refik Saydam İlkokulu, İlker Tuncay 

İlkokulu ve Güneş İlkokulu öğrencileri de okullarına farklı hediyeler kazandırdı.  
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5 belediyenin atıksu arıtma tesisi yok 

5 Haziran Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde bir kutlama programı düzenlendi. Karatekin Parkında yapılan 
programın açılış konuşmasını Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Öcal Özdemir yaptı. 
Özdemir, “ 18.yüzyılda başlayan sanayi devrimiyle birlikte insanın doğayla ilişkisi farklı bir boyut kazanmış, 
sanayileşme ve kentleşme süreçlerinin oluşturduğu çevre kirliliği 20. Yüzyıla gelindiğinde küresel bir çevre 
sorununa dönüşmüştür” dedi. Özdemir şöyle devam etti: 
“Bu sorunlar üzerine gelişmiş ülkeler 5 Haziran 1972 yılında İsveç’in Stockholm kentinde çevre konusunu tartışmak 
için bir araya gelmiş ve buluşma tarihini Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı’nda alınan bir kararla 5 Haziran günü 
Dünya Çevre Günü olarak kabul edilmiştir.Böylece ciddi anlamda dünyanın geleceği ilk defa gelişmiş ülkelerin 
gündemine gelmiştir. Bu toplantıda çevre sorunları ele alınmış ve çevre kirlenmesine karşı üye ülkeler ortak çözüm 
yolları aramışlardır.Ülkemizde de bu amaçla 1989 yılında (O zamanki adı ile Çevre Müsteşarlığınca ) alman bir 
kararla 5-11 Haziran tarihleri arası, Çevre Koruma Haftası Olarak kabul edilmiştir.Dünyayı saran küresel ısınmaya 
bağlı iklim değişiklikleri, hızlı nüfus artışları, bilinçsizce doğaya attığımız sanayi atıkları, petrol ve ilaç atıkları, 
plastik ürünler, sağlıksız kentleşme, hızlı ekonomik gelişme sonucu hava, su ve toprak kirliliği oluşmakta ve 
dünyanın tabi dengesi bozularak tüm insanlığın geleceğini ve doğal hayat tehdit edilmektedir. Ne yazık ki 
günümüzde bu bilinçsizce çevreyi kirletme, tüm dünyanın sorunu olarak küresel boyutlara ulaşmıştır.Çevre kirliliği 
ile mücadele etmek, doğayla uyum içerisinde yaşamak, her bireyin asli görevleri arasında olmalıdır. İnsanlar 
yaşadıkları çevreyi koruma, bilinçli kullanma, kollama, etkin çevre politikalarını desteklemeli ve yaygınlaştırmalıdır. 
Her insanın büyüğüyle küçüğüyle yaşlısıyla genciyle günlük hayatta alabilecek küçük tedbirlerle çevre kirliliğiyle 
mücadele etmesi, doğal hayatı gelecek nesillere yaşanabilir bir şekilde bırakması gerekmektedir.Yaşam 
kaynaklarımızı korumak için hep birlikte ele ele vererek çocuklarımıza daha yaşanabilir bir çevre bırakmaya gayret 
etmek asli görevimiz olmalıdır. Bu görev ve sorumluluk bilincimizle çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi 
amacıyla yaptığımız çalışmalardan bir miktar bahsedecek olursak;-İlimiz hava kalitesi İl Merkezinde ki Hava 
Kalitesi Ölçüm İstasyonundan 24 saat izlenmektedir. İstasyonda öncelikle en yaygın kirleticiler olan ve ağırlıklı 
olarak yakıt kullanımından kaynaklanan Kükürtdioksit (SO2) ve Partikül Madde (PM 10) kirleticilerinin ölçümü 
yapılmaktadır.Sınır değerlerin aşılmaması ve hava kalitesinin korunması için alman önlemler kapsamında, İl 
Merkezi, İlçeler ve Köylerde yakılacak ithal ve yerli kömürlerin kalori, kükürt ve nem oranının belirlenen limit 
değerleri sağlaması gerekmektedir. Isınma amaçlı olarak düşük kalorili ve kükürt oranı yüksek kömürlerin kaçak 
kullanımı ve yanlış yakma tekniklerinin uygulanması hava kirliliğine yol açtığı için Çankırı İl sınırları içerisinde 
kömür satacak tüm kömür ithalatçı ve üreticilerinin İl Müdürlüğümüzden kömür satış izin belgesi almak 
zorunluluğu olup bu izni alabilmek için Çankırı ilinde satılacak kömürün Çankırı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile 
belirlenen kalori, kükürt, nem, uçucu madde ve kül limit değerlerini sağladığını İl Müdürlüğümüze ispatı 
gerekmektedir. Belirlenen kriterlere uymayan kömürlerin kullanılması ve satışına izin verilmemektedir.Bu hususta 
Çankırı Belediye Başkanlığımız ve Müdürlüğümüzün çalışma ve takipleri ile İlimizde 2015 yılı yıllık ortalama S02 
miktarı 19pg/m3, PM10 miktarı 19pg/m3tür.Bu değerlerle Dünya Sağlık Örgütü’nün hava kalitesi limiti dikkate 
alınarak yapılan değerlendirmede ise Ülkemizde sadece Çankırı’daki değerlerin limitin altında olduğu görülerek 
havası en temiz Şehir olduğu tescillenmiştir.Trafikten kaynaklanan hava kirliliğinin önlenebilmesi için İlimiz sınırları 
içerisinde Müdürlüğümüz elemanlarınca belirli aralıklarla araçların egzoz denetimi yapılmakta ve egzoz 
emisyonlarının ölçümleri esnasında ölçüm sonuçlan standartların üzerinde çıkan araç sahiplerine araçlarının 
gereken bakımlarını yaptırmaları istenmektedir. İlimizde 1 i mobil olmak üzere toplam 4 adet istasyon da egzoz 
emisyon ölçümü yapılmaktadır.-Bu güne kadar Çevrenin iyileştirilmesi, çevre hizmetlerinin geliştirilmesi ve çevre 
kirliliğinin giderilmesi için,Bakanlığımızca: İlimizdeki Belediye Başkanlıklarına, Çankırı Çevre Birliği Başkanlığına, 
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlıklarına; Katı atık depolama tesisi, atık su arıtma tesisleri, kanalizasyon 
hatları, fosseptikler, çöp toplama araçları, çöp konteynerleri ve benzerleri için 10.964.535,57 TL şartlı nakdi 
yardım yapılmıştır.İlimizde Yapraklı, Şabanözü, Bayramören, Ilgaz, Korgun ve Eldivan ilçe ve Çardaklı, Yaylakent, 
Sivricek belde belediye başkanlıkları ile kapanan Gümerdiğin, Gürpınar, Yukarıöz belde belediyelerinde 12 adet 
D.A.A.T (Doğal Atıksu Arıtma Tesisi 1 Adette B.A.A.T. bulunmaktadır.Özel sektör ve OSB arıtma tesisleri ise; 
Korgun OSB.de 1, Aytaç da 1, Gelal Çorap fab. 1, Söğütsen seramik ve Sumitomo Lastik fabrikalarında 1 er olmak 
üzere 5 adet ENDÜSTRİYEL Söğütsen Seramikte 4, Çavundur Kaplıca da 1 ve Sumitomo Lastik fabrikasında da 1 
olmak üzere toplam 6 adet EVSEL Atıksı Arıtma Tesisi bulunmaktadır.ÇANKIRI ilinde atıksu arıtma tesisi olmayan 
belediye sayısı 5’dir.Ayrıca her yıl olduğu gibi 2015 yılı içerisinde de Toplam 142 adet çevre denetimi yapılmıştır. 

Ambalaj atıkları, tehlikeli atıklar, tıbbi atıklar, ömrünü tamamlamış akü ve piller, ömrünü tamamlamış lastikler gibi 
konularda atık üreticilerinin yapmaları gereken beyanlar online olarak Müdürlüğümüzce takip edilmektedir. Çevre 
sorunlarına paralel olarak çevre koruma gayretleri de artmaya başlamıştır. Çevrenin korunması, geliştirilmesi ve 
iyileştirilmesi konularında gösterilen çabaların amacı insanların daha sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamalarının 
sağlanmasıdır. Bunu sağlayacak olan da insanın kendisidir. Çevre eğitimi ise bu bilincin geliştirilmesini sağlayacak 
tek unsurdur. 2015 yılında da İlköğretim okullarına çevre eğitimleri verilmiştir. İlköğretim öğrencileri arasında 
çevre konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları yapılmıştır. Gerek verilen eğitimler gerekse yapılan 
yarışmalarla çevrenin önemi bir kez daha hatırlatılmıştır. Çevre, bize geçmişten kalan bir miras değil; korunması, 
geliştirilmesi ve gelecek nesillere en güzel şekilde devredilmesi gereken bir emanettir. Yapmamız gereken; Çevre 
ile dost, sanayi ve kentleşme politikaları üreterek, insanımızı bu konuda bilinçlendirmek ve yaşadığımız 
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coğrafyanın ne denli mükemmel bir doğaya sahip olduğunu ve bunu korumamız gerektiğini insanlarımıza 
anlatmaktır. Hizmetlerimizi yürütürken hep yanımızda olan yakın desteğini esirgemeyen Sayın Valimize, Çok 
değerli Milletvekillerimize, Sn. Belediye Başkanımıza, Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, Çevreye duyarlı işletme 
ve sanayicilerimize, sivil toplum kuruluşlarına, çok değerli mesai arkadaşlarıma ve tüm Çankırılılara teşekkürlerimi 
arz ediyor, saygılar sunuyorum.” 
Özdemir’in konuşmasının ardından Belediye Başkanı İrfan Dinç bir konuşma yaptı. Dinç, çevre ve temizlik 
konularını vurguladığı konuşmasında çevre bilinci oluşmamış bazı kişilerin yapılan iş ve hizmetlere de zarar 
verdiğini anlattı. 
Atatürk Ortaokulu Folklor ekibi bir gösteri sundu. Daha sonra şiir yarışmasında dereceye giren öğrenciler şiirlerini 
okudu. 
Şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirilmesinin ardından mavi kapak 
toplama projesi kapsamında engelli bir öğrenciye tekerlekli sandalye hediye edildi. 
Atık pil toplama yarışmasında da dereceye giren okulların ödüllendirilmesinin ardından program sona erdi. 

 



 

 


