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1. GÜNDEM MADDESİ: 

Kamu. üniversiteler, özel sektör ve STK'n ı n ilgili temsilcilerinin katı lımı  ile Ülkemizdeki geri 

dönüşüm sistemine etkin bir yapı  kazandırılması  amacıyla Ulusal Geri Dönüşüm Stratejisi kapsam ı nda 

Eylem Planı  hazırlanmış  olup, Ulusal Geri Dönüşüm Stratejisi ve Eylem Planı  30.12.20 14 tarihli ve 

29221 sayı lı  mükerrer Resmi Gazete'de yayı mlaıı m iştir. 

Söz konusu eylemler arasında yer alan ve "Hedef: 5 Atık Üretimini Kayı t Altı na Alarak Etkin 

Bir Denetim Sistemi Kurmak" altında yer verilen 5.7 Nolu Eylem "Mahalli çevre kurulları n ı n 

çalışmaları  etkinleştiri lecektir." olarak tanımlanmışt ı r. 

Bu nedenle, eylem planında da açıklandığı  üzere Mahalli Çevre Kurulları n ı n geri dönüşünı le 

ilgili çalışmalarda daha etkin bir rol alması  için İ l Mahalli Çevre Kurulunda konu gündeme al ı narak 

aşağıdaki kararlar alınmıştır: 

Belediyeler tarafı ndan; 

1. Ambalaj atıklarının düzenli depolama sahalarına kabul edilmemesi ve evsel atık toplama 

araçları na alınmaması  içiıı  gerekli önlemlerin alı nmasına, 

2. Ambalaj atı kları n ın yetkili olmayan kişiler tarafı ndan toplanması nı, taşınması nı, 

depolanmasını, geri dönüştürülmesini ve geri kazanı lmasını  önlemek amacıyla gerekli 

tedbirlerin alınmasına, 

3. Atik ambalaj yönetim planlarının en kısa zamanda hazı rlanarak Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğüne sunulmasına, 

4. 06.06.2015 tarihli ve 29378 sayı lı  Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bitkisel 

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, Belediyeler tarafından bitkisel atık yağları n 

hanelerden ayrı  toplanması  için yetkilendirilmiş  kuruluş, çevre lisansı  almış  geri ka7anım 

tesisleriyle veya bitkisel atik yağ  ara depolama tesisleri ile işbirliği yaparak toplama sisteminin 

oluşturulmasına, bitkisel atık yağ  toplama faaliyetleri konusunda halkın bilgi lendirilmesine, 

5. Ana caddeler öncelikli olmak üzere gerekli bölgelere geri dönüşüm ve atık yağ  kutulannın 

konu Iması na, 
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6. Belediye mücavir alan sını rları  içerisinde oluşan hafriyat, inşaat ve yı kı ntı  atı kları n ı n geri 

dönüşüm ve bertarafi için, 18.03.2004 tarih ve 25406 sayı lı  Resmi Gazete'de yayı mlanarak 

yürürlüğe giren Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı  Atı klarının Kontrolü Yönetmeliği 

kapsamında hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı  atıkları  geri kazanı m tesisleri ve düzenli 

depolama sahaları n ı n kurulma ve işletilmesin in sağlanmasına, 

Valilik tarafından; 

7. Belediye mücavir alan sı n ı rları  dışıııda oluşan hafriyat, inşaat ve yıkıntı  atıklarıııı n geri 

dönüşüm ve bertarafı  için, 18.03.2004 tarih ve 25406 sayı l ı  Resmi Gazete'de yayı nı lanarak 

yürürlüğe giren Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı  Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 

kapsam ında hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı  atıkları  geri kazan ı m tesisleri ve düzenli 

depolama sahalarının kurulma ve işletilmesinin sağlanmasına, 

Çevre ve Şehircilik İ l Müdürlüğü tarafından; 

8. İlimizde faaliyet gösteren ambalaj üreticilerinin, piyasaya sürenlerin, tedarikçilerin, satış  

noktalarının, sanayi işletmelerinin ve ambalaj atığı  üreticilerinin Yönetmelik hükümlerine 

uygun olarak faaliyet göstermelerinin sağlanması  amacıyla gerekli tedbirlerin al ııı ması  ve 

denetimlerin artırı lması na. 

9. At ı k üreticilerinin kayı t alt ı na alı nmasını  sağlamak amacıyla işletmelerin Bakanlığımız Çevre 

Bilgi Sistemine kayıtlı  olmalar ı nı n ve oluşan atık miktarları  ile ilgili beyanlarını  yönetmelikler 

ile belirlenmiş  beyan süresi içerisinde yapmalarının sağlanmasına, 

İ l Milli Eğitim Müdürlüğü tarafı ndan 

10. Çevre Eğitimi Projesi kapsamında okullarda verilecek olan çevre eğitimlerinde geri dönüşüm 

konularına öncelik verilmesine, 

11. 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Geri Dönüşüm temal ı  yarışmalar 

düzenlenmesine, 
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Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları  tarafından; 

12. Geri dönüşüm ve atı k pil kutuları n ı n yaygı nlaşt ı rı lmasıııa ve kullaıııııııııı n teşvik edilmesine, 

oy birliği ile karar verilmiştir. 

2. GÜNDEM MADDESİ: 

Gümüşhane Yerel Yönetiııı ler Birliği'nin 08.11.2016 tarih ve 19944148.517/22 sayı lı  

yazısında İlimiz, Kürtün İlçesi, Kireçdere mevkiinde bulunan ve daha önce beton santrali olarak 

kullanı lan alanın katı  atık aktarma istasyonu olarak kullanı lması n ı n planlandığı  ve bu nedenle Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığının katı  atık aktarma istasyonları  standart proje uygunluğunun sağlanabilmesi 

için İl Mahalli Çevre Kurulu'nun uygun görüşü alınması  gerektiği belirtiimektedir. 

Bu kapsamda Il Mahalli Çevre Kuru1unda konu gündeme al ı narak aşağıdaki karar alı nmıştı r: 

1. Gümüşhane Yerel Yönetimler Birliği tarafindan Kürtün Katı  Atık Aktarma İstasyonu olarak 

kurulması /kurdurulması  planlanan İlimiz, Kürtün İ lçesi, Kireçdere mevkiinde Kireç Deresi 

kenar ı nda aşağıda verilen koordinatlar arasında kalan ve daha önce beton santrali olarak 

kullanı lan alanın, ilgili Kurumlardan gerekli izinlerin alınması  kaydıyla yer seçiminin uygun 

olduğuna, 

ÇÖPI (Y: 5l0204.000—X: 4504078.000) 

ÇÖP2 (Y: 5 10177.968— X: 4504058.042) 

ÇÖP3 (Y: 510173.000—X: 4504036.000) 

ÇÖP4 (Y: 510207.000 - X: 4504051.000) 

oy birliği ile karar verilmiştir. 
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3. GÜNDEM MADDESİ: 

Hava kirliliğinin çevre ve insan sağlığı  üzerindeki zararlı  etkilerini oıı lemek veya azaltmak, 

Bakanlıkça yayımlanan Yönetmelik ve Genelgelerle uygulamada diğer illerle birlikteliği sağlamak, 

konut, toplu konut, kooperatif, site, okul, üniversite, hastane, resmi daireler, işyerleri, sosyal dinlenme 

tesisleri, sanayi ve benzeri yerlerde ısınma amaçlı  kullanı lan yakma tesislerinden kaynaklanan is, 

duman, toz, gaz ve btı lıar halinde dış  havaya atılan kirleticilerin hava kalitesi üzerindeki olumsuz 

etkilerini azaltmak, halk ı n bilgilendirilmesini sağlamak ve sağlıklı  bir yaşam için doğalgaz kullan ı m ı n ı  

yaygınlaştı rmak amacıyla İ l Mahalli Çevre Kurul ı(nda 'Gümüşhane'de Kış  Döneminde Yaşanan 

Hava Kirliliğinin Önlenmesi" konusu gündeme alınarak aşağıdaki kararlar alınmıştır: 

A. YAKITLAR 

Isınma amaçlı  kullanı lan ithal ve yerli katı  yakıtlar (kömür, briket kömür, prina briketi vb.) 

için katı  yak ı t satıcısı  kayıt belgesi, uygtı nluk izin belgesi, satış  izin belgesi, analiz, yükümlülükler. 

ilıalelere katı lım, denetim ve uygulanacak ıı üevideler aşağıda belirtilen çerçevede yapı lacakt ı r. 

1. Katı  Yakıt Satıcısı  Kayıt Belgesi: Katı  Yakı t Satıcısı  Kayıt Belgesi, satıcılara (bayi 

ve mahrukatçı lar) ve ilde kendi ad ı na satış  yapmak isteyen ithalatçı  ve üreticiye 

verilir. Katı  Yakı t Sat ı c ısı  Kayı t Belgesi almak isteyenler; Çevre ve Şehircilik İ l 

Müdürlüğüne istenilen belgeler ile müracaat etmeleri halinde alabileceklerdir. 

2. Satış  İzin Belgesi: İthalatçı/üretici, Katı  Yakıta Ait Uygunluk Belgesi/Uygunluk İzin 

Belgesi (ithalatçı/üretici tarafı ndan fotokopisi tasdik edilmiş) ve Katı  Yakıt Satıcısı  

Kayıt Belgesi almış  satıcıların listesinin (katı  yakıt satıcısı  kayıt belge nosu, satıcı  adı  

ve adresi) yer aldığı  bir dilekçe ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne diğer istenilen 

belgeler ile başvurur. Söz konusu başvuru, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 

inceledikten sonra, uygun bulunması  halinde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 

Satış  İzin Belgesi ithalatçı /üreticiye verilir. İthalatçı/üreticiye Satış  İzin Belgesinin 
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yan ı  sı ra 28.09.2010 tarih ve 2010/14 sayı lı  Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 

Genelgesinde bulunan EK-Vii tablosu da verilir. 

3. Analiz: Kat ı  yakıtın bulunduğu mekandan (depodan, işyerinden, araçtan vb.) TS 

5125, TS 4744 ve TS 2390 sayı lı  standartlarııı  belirlediği şekilde numunelerin 

alınması  ve Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü (IKHKK) 

Yönetmeliğinin 26. maddesinde belirtilen laboratuvarlarda analizi ii in yaptı rı lması  

gerekmektedir. Uygunluk İzin Belgesi al ı nması  sı rası nda numunenin analiz ve 

gönderme (kargo, posta vb.) ücreti, üretici tarafından ödenir. Denetim sı rası nda ise 

analiz ve gönderme (kargo, posta vb.) ücreti, ithalatçı/üretici/satıcı  tarafından ödenir. 

4. Yükümlülükler: 

- İ tlıaiatç t/üretici, Satış  İzin Belgesinin birer kopyasını  (ithalatçı /üretici tarafı ndan 

fotokopisi oııaylı) Katı  Yakı t Satıcı sı  Kayıt Belgesi'ne sahip satıcı lara vermek 

zorundad ı r. 

- İthalatçı/üretici, katı  yakıtın satı lacağı  ilin Çevre ve Şehircilik Il Müdürlüğünden 

Kat ı  Yakıt Satıcısı  Kayıt Belgesi almayan sat ı c ı lara Satış  izin Belgesi almadan katı  

yakıt veremez. 

- İthalatçı/üretici/satı cı, satışa sunulan katı  yakı tı  başka katı  yak ı tlarla karıştıramaz. 

- İthalatçılüretici, satıcılardan: yakıtın niteliklerinin korunması, IKİ-fKK 

Yönetmeliğinde ve genelgelerde yazı l ı  hususlara uyulması, IKHKK Yönetmeliğinde 

belirlenen özelliklere sahip olmayan katı  yakıtın satışı  ve kullanımının durdurulması  

ve tüketicinin uğrayacağı  zararların karşı lanması  gibi hususları  içeren taahhütname 

alabilir veya satıcılarla sözleşme yapabilir. 

- İthalatçı/üretici/satıcı, katı  yakıtların taşınması  sı rası nda, kat ı  yak ı ta ait Satış  İziıı  

Belgesini (ithalatçı/üretici tarafından fotokopisi onayl ı ) araçta bulundurmak ve 

denetimler esnası nda yetkililere ibraz etmek zorundad ı r. 

- lthalatçı/üretici, 28.09.2010 tarih ve 2010/14 sayı l ı  Çevre Yönetimi Genel 

Müdürlüğü Genelgesinde bulunan EK-V11'de yer alan bilgileri 3 aylık dönemler 
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(ocak-mart, nisan-haziran, temmuz-eylül ve ekim-aral ı k) halinde, satıcı lar ise lK-

IV'da yer alan bilgileri 6 aylık dönemler (ocak-haziran ve tenımuz-aralık) halinde 

Çevre ve Şehircilik İ l Müdürlüğüne bildirmek zorundad ı r. 

5. 	ihalelere Katılım: İhalenin yapı lacağı  ilde Katı  Yakıt Satıcısı  Kayıt Belgesi almamış  

olan ithalatçı /üretici/satıcı, katı  yakıt ihalesine katı lmak istedikleri zaman, ithalatçı lar 

için İ thalatçı  Kayıt Belgesi (ithalatçı  tarafından fotokopisi onayl ı). üreticiler için 

Uygunluk İzin Belgesi (üretici tarafı ndan fotokopisi onaylı) ve satıc ı lar için ise 

herhangi bir ilde al ı nmış  Katı  Yakıt Satıcısı  Kayıt Belgesi (satıcı  tarafı ndan 

fotokopisi onayl ı ) ile ilıalelere katı labilir. 

İhaleyi kazanan firma İ limiz Merkez ve İlçeler dışında faaliyet gösteriyor ise ihaleyi 

kazandığı  ilden almış  olduğu Satış  İzin Belgesini, katı  yakıta ilişkin bilgi ve belgeleri 

(Satış  İzin Belgesi, Uygunluk Belgesi İUygunluk İzin Belgesi, miktar vb.), satıcı  ise 

ithalatçı  veya üreticinin almış  olduğu Satış  İzin Belgesiyle birlikte katı  yakıta ilişkin 

(Satış  İzin Belgesi, Uygunluk Belgesi İUygunluk İzin Belgesi, miktar vb.) bilgi ve 

belgeleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne vermek zorundadır. 

Ayrıca ihaleyi yapan Kurum ve Kuruluşlar hazırladıkları  şartnameye ek olarak 

yakıtlarla ilgili alınan İ l Mahalli Çevre Kurulu Kararını  koymaları  ve diğer ihale 

evraklarına ek olarak; 1-Teklif mektubu, 2-Teklifi vereıı  satıcı  ise; herhangi bir ilde 

alınmış  Katı  Yakıt Satıcısı  Kayıt Belgesi (onaylı), Teklifi veren ithalatçı  ise; İthalatçı  

Kayıt Belgesi (onaylı ), Teklifi veren üretici ise; Uygunluk İzin Belgesi (onaylı), 

Teklifi veren dağıtıcı  ise; herhangi bir ilde alı nmış  Dağıtıcı  Kayıt Belgesi (Onaylı), 3-

Teklifini verdiği Yakıta ait İlimiz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınan Satış  

İzin Belgesini, Satış  İzin Belgesine ait Uygunluk Belgesini ve uygunluk belgesine ait 

analiz raporunu vermek zorundadır. (Birden fazla satış  iziıı  belgesi verebilir.) 
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İhale Komisyonu öıı  değerlendirmesini yaptıktan sonra ihale belgelerinin bir suretinin 

Çevre ve Şehircilik İ l Müdürlüğüne göndererek verilen belgelerin asl ı na uygunluğu, 

geçerli olup olmad ı kları  ve verilen teklifteki Uygunluk Belgelerin in değerlendirilmesi 

ve niteliklere uygun olup olmadığının tespiti için Çevre ve Şehircilik İ l Müdürlüğüne 

göndermeleri gerekmekte olup yakıtın teslim alma işlemi sırasında ise karar verilen 

kömüre ait Satış  İzin Belgesinde ve Kontrol/Uygunluk Belgesi üzerinde bulunaıı  

numara ile alınacak kömür torbası  üzerindeki numara karşıİaştırı l ıııal ı  ve ayn ı  

numarada olıııası  halinde teslim alı nması  gerekmektedir. 

B. KÖMÜR - YAKIT ÖZELLİKLERİ  ve SINIR DEĞERLERİ  

6. İlimizin topoğrafik yapısı  nedeniyle vadi şeklinde olması  ve yakma işleminin 

talimatnarneye göre yapı lmaması  nedeniyle hava kirliliğine neden olan parametrelerde 

ani aşırı  yükselmeler meydana geldiğinden yerli ve ithal yakıt olarak aşağıda belirtilen 

özellikli yakıtların kullanı lması, yakma saatlerinin düzenlenmesi, temiz ve hijyenik 

bir ortam sağlanabilmesi için doğalgaza geçişlerin hızlandırı lması  çalışmalarının 

Belediye Başkanlıklarınca yürütülmesi gerekmektedir. 

7. Sınır Değerlerinin Aşıldığı  İ l C İ lçelerde Kullanı lacak Yerli Kömürlerin 

Ozellikteri 

Yerli Kömürlerin Özellikleri Sı nırlar Kullanılacağı  İller ve İlçeler 

Toplam Kükürt (kuru bazda) En çok % 2 

Bu 	Yönetmeliğin 	28 	inci 

maddesine 	göre 	sınır 

değerlerinin aşı ldığı  (1. Grup) İ l 

ve İ lçeler 

Alt Isı l Değer (kuru bazda) Eıı  az 4800 Kcal/kg (-200 tolerans) 

Toplam Nem (orijinalde) En çok %25 

Kül (kuru bazda) En çok %25 

Boyut* (satışa sunulan) 18-150 mnı  (18 mm altı  ve 150 ııı m 

üstü için eli çok % 10 tolerans) 
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8. Isı nma Maksatlı  İ thal Taşkömürü ve Linyit Özellikleri 

Isınma Maksatlı  İthal Taşköm ü rü/Li nyit Özellikleri Limit Değerler 

En çok. % 0,9 (+0,1 tolerans) Toplam Kükürt (kuru bazda) 

Alt Isı l Değer (kuru bazda) 

Uçucu Madde (kuru bazda)  

Eıı  az 6400 KcaI/kg (- 200 tolerans) 

% 12-31 (+2 tolerans) 

En çok % 10 (+1 tolerans) Toplam Nem (orijinaide) 

Eı. çok %16 (+2 tolerans) Kül (kuru bazda) 

18-150 mm ( en çok ±% 10 tolerans) 

ÇL'I.UL.LU İ i tarın ve LU İ  1/' sayııı  çevre onetimı  uenci iviuuuriugunun i.tnaı  Katı  T aıurıar ucneıgesı  - Tabıo 1) 

İhale mercileri yukarıda belirtilen özelliklere uymaları  ve kriterler üzerinde değişiklik 

yapmanıaları, yalnız mevcut kalorifer kazan ı n ı n ebadına göre (küçük, orta, büyük) Toz:0-l0 mm, 

Fı nd ı k: 10-22 mm, Ceviz: 22-60 mm. Portakal: 60-1 10 mm ve Karpuz: 110-yukarı  olmak üzere 

bo utunun değiştirilmesi gerekmektedir. 

C. DENETİM 

9. Hava Kalitesi İzleme İstasyonu verilerinin titizlikle takip edilmesi, Yönetmelik ve 

Genelgelerde belirtilen sı nır değerleri aşması  halinde kaynağı n ı n araştırılarak Çevre 

ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile diğer ilgili Kurumları n koordine halinde denetimler 

yapmasına, 

10. İsııı rna amaçlı  yakma sistemi bulunan tüm binaları n kalorifer kazan ve bacaları n ı n 

periyodik olarak temizliğinin yapı l ı p yapı lmadığının ve buralarda çalışan 

personellerin Kalorifer Ateşçisi Belgesine sahip oİup olmadığının kontrol ve 

denetimlerinin Belediye Başkanlığı  öncülüğünde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve 

Halk Sağlığı  Müdürlüğü tarafından yapılmasına, 

Boyut (satışa sunulan 
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11. Hava kirliliğiııe sebep olan işyeri ve konut gibi tüm yerlerin denetimlerinin yapılması  

ve gerekli idari yaptı rı mları n uygulanması na. 

D. KALORİFER YAKMA SAATLERİ  

12. Kalorifer ve sobaların, konutlarda sabah 04.30-11.00 akşam 1.00-22.00. resmi kurunı  

ve kuruluşlar ile iş  yerlerinde sabah 07.00-10.00 akşam 14.00-16.00 saatlerinde 

yakı lması na, 

E. UYGULANACAK MÜEYYİDELER 

13. Çevre ve Şehı ircilik İ l Müdürlüğünce düzenlenen İdari yapt ı rı m tutanakları n ı n 2872 

sayı l ı  Çevre Kanununun 12 nci, 20 nci (g) ve 26 nc ı  ıııaddeleri hükümleri ve diğer 

yasal hükümlere göre uygulanmasına, 

14. Denetim yapan Kurumların kendi Kurumlarına ait hükümlerce işlemlerini 

yürütmesine, 

15. tiygulanmasıııda yanlış  ve yan ı ltıc ı  belge düzenleyenler ve kullananlar hakk ı nda 

26.9.2004 tarihli ve 5237 sayı l ı  Türk Ceza Kanununun helgede sahtecilik suçuna 

ilişkin hükümlerin uygulanması na, 

F. HALKIN BİLGİLENDİRİLMESİ  

16. Hava kirliğinin yoğun olduğu günlerde alması  gereken önlemler konusunda gerekli 

hassasiyeti göstermesi için halk ı n bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesine, 

P\ ŞJ  

9/12 



10/12 

T.C. 
GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ  

İL MAHALLİ  ÇEVRE KURULU 

Karar Tarihi - Saati : 14.12.201<) - 10.00 

Karar No 	 : 2016 (69) 

17. Halkın duyarl ı lığın ı n arttı rı lması  için hava kirliliği ölçüm sonuçlarının günlük olarak 

halka duyurulması na, 

18. Hava kirliliği ile ilgili eğitici programların düzenlenmesine, 

19. Tüketicilerin ilgili yönetmelik ve genelgelerde belirtilen özelliklerdeki yakı tları  

kullanmaları, yakı t al ı rkeıı  almak istediği yak ı t ı n satış  izin belgesinin olup olmadığı  ve 

analiı  raporları n ııı  uygun olup olmadığı na dikkat etmesi konusunda 

bilgi leııdirilmesine, 

20. Binalarda ısı  kaçağının önlenmesi, pencerelerin çift camlı  olması  ve binalarda 

özellikle dıştan yalıtım yapı lması  hususlarının yakıt tasarrufuna katkı ları  konusunda 

halkın bilgilendirilmesine, 

21. Başta petrol koku olmak üzere Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin 

Kontrolü Yönetmeliğiyle yasaklanmış  yakıtların ısınma amaçlı  kullanı lmaması  
gerekmekte olup, zaman zaman yukarı da belirtilen hususları n bası n ve denetim 

yolu ile halka duyurulmasına, 

G. GENEL ESASLAR 

22. Hafriyat kamyonları n ı n nakliye sı rası nda branda ile kapat ı lması na. 

23. Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde öğrencilerin açı k alanda tören yapmalarının 

önlenmesine, 

24. Başta resmi bina ve okullar olmak üzere yeni bina yapı mı nda ı sı  yalıtı m projelerinin 

uygulanması  ve doğalga7a geçilmesinin sağlanması na, 
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25. Okullarda ve resmi binalarda değiştirilmesi gereken 	encerelerin ısı  camii 

peııcerelerle değiştirilmesi ve kaloriferli okullarda radyatörlerde termostatl ı  yana 

kullanılmasına, 

26. Okullarda ve resmi binalarda giriş  kapısın ın kendiliğinden kapanab ılir e Iıaa 

sızdırmaz yapılmasına, 

27. İlimizde yakıt alımı  ve kullanınıında yukarıda belirtilen ve bilgileri verilen hususlara 

Isınmadan Kaynaklanan hava kirliliğinin çevre ve insan sağlığı  üzerinde huluııan 

zararl ı  etk iieriııi azaltmak ve kaliteli yakıt kullanmak amacıyla uygulanmasına. 

oy birliği ile karar verilmiştir. 

Selahattin KOCAMAN 
İl Ö el İdaresi Genel 

\\ eterliği  
1 	- Yrd. 
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Edip BİRŞEN 
Gıda Tanm ve Hayvancılık İ l 

Müdürlüğü 
İl Müdürü 

1 / 
)Kemal ÖZÇUBUKÇU 
Torul Belediye Başkanlığı  

Ziraat Müh. 

DOÖAN 
İl Miii Eğ  im Müdürlüğü 

Müdürü 

(Katılmadı) 
	

(Katılmadı) 
	

(Katılmadı) 
İl Jandarma Komutanlığı 	Il Emniyet Müdürlüğü 

	
İl Basın ve Hailda İlişkiler 

Müdürlüğü 

(Katılmadı) 	 (Katı lmadı) 
	

(Katılmadı) 
İl Orman İşletme Müdürlüğü Karayolları  101. Şube Şefliği 

	
Ticaret ve Sanayi Odası  

Başkanlığı  
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