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  Isparta İli Mahalli Çevre Kurulu 09.12.2013 tarihinde, saat: 10:00’da Vilayet Toplantı 

Salonunda Vali Yardımcısı Tahir DEMİR Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları 

almıştır. 

1- İlimiz Merkezi başta olmak üzere, hava kirliliği ile ilgili alınacak tedbirlerin görüşülmesi 

neticesinde; Belediye Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı 

Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince iki mobil denetim ekibi oluşturularak ev, 

site, işyeri ve ateşleyici denetimlerinin yapılmasına, ateşçilerin ateşçi belgelerini kontroller 

esnasında hazır bulundurmasına, ateşlemelerde kömür torbalarının yakılmamasına, sönmüş 

kalorifer ve sobaların ilk yakış saatlerinin 07:00’ye kadar bitirilmesi, ikinci yakmanın 

16:00’dan önce yapılmasına,  

2-    a) Isparta Belediye Başkanlığı hudutları dahilinde bulunan kömür ile ısıtılan binalarda 

geçerli ateşçi belgesi olmayanların; kalorifer kazanı yakmalarının her ısınma sezonu boyunca 

yasaklanmasına, bu hükme aykırı davranan ateşçi ile apartman yöneticisinin sorumlu 

tutulmasına, 

          b) Her Belde hududunda kömür ile ısıtılan binalarda ateşçi olarak istihdam edilen 

görevlinin en fazla 20 bağımsız bölümün ateşleyiciliğini yapmasına müsaade edilmesine, 20 

bağımsız bölümü aşan konut bloklarında ikinci bir ateşleyicinin istihdamının gerekli 

olduğuna,  

          c) Her ısıtma sezonunda binaların aynı mahalle hudutlarında olması şartıyla bir 

ateşçinin en fazla 2 (iki) binanın kömür kazanını yakmasına müsaade edilmesine, 

          d) Mevzuata aykırı olarak İlimiz dahiline girmiş vasfı düşük linyit kömürlerin 

yakalanması halinde bir tutanakla tespit edilip, idarece el konulmasına ve sorumlular 

hakkında yasal işlem yapılmasına, 

          e)  Ateşleme saatleri dışında serbest ortama yoğun emisyon bırakan işyeri ve konut 

bacalarının görülmesi halinde İl Mahalli Çevre Kurulu kararına aykırı davranmaktan 

sorumlular hakkında yasal işlem yapılmasına, 

          f)  Hangi sebeple olursa olsun, yılın her günü atık plastik ve araba lastikleri yakanlar 

hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununun 20. Maddesinin (s) bendine göre idari yaptırım kararı 

uygulanmasına, 

          g) Hangi sebeple olursa olsun, sürekli olarak İlimizde anız yakılmasının 

yasaklanmasına, aykırı davrananlara 2872 sayılı Çevre Kanununun 20. Maddesinin (l) 

bendinin 1. Fıkrasına göre idari yaptırım kararı uygulanmasına, 

          h) Araç muayenelerini süresinde yaptırmayanlar ve uygunsuz yakıt kullananlar 

hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununun 20. Maddesinin (a) bendinin 1. Fıkrasına göre idari 

yaptırım kararı uygulanmasına, 

          ı)   Hava kirliliğinin had safhaya ulaştığı İlimizde 2012-2013 ısınma sezonunda hava 

kalitesindeki eşik değerlerin defalarca aşıldığı görüldüğünden bu kararımızın yayımı 

tarihinden itibaren her Belediye mücavir alanı içerisinde bulunan ve doğalgaza ulaşabilen tüm 

kamu kurum ve  kuruluşları ile kamuya veya özel sektöre ait 10 (on)’dan fazla işçi çalıştıran 

her işyerinde en geç 1 (bir) yıl içinde doğalgaz kullanımının mecburi tutulmasına, bu süre 

içerisinde doğalgaz dönüşümünü yapmayanların serbest ortama emisyon salgılayan diğer 

yakıt türlerini kullanmalarının yasaklanmasına,  

 

3- Tarımsal amaçlı sulamada, atıksularla sulamanın önlenmesi için mobil ekip kurulması 

kararının görüşülmesi neticesinde; Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 

koordinasyonunda, Isparta Belediye Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, güvenlik 

için İl Jandarma Komutanlığı ve gerektiğinde Sav Belediye Başkanlığı’ndan belirlenecek 

elemanlar ile denetim ekibi kurularak denetimlerin yapılmasına,    
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4- İlimizde bulunan Kamu ve Özel Hastanelerde tıbbi atıkların bertaraf edilmesi konusunda 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün ilgililere verdiği eğitim sonrası bu atıkların mevzuata 

uygun depolanıp, bertaraf edilip, edilmediğinin kontrol edilmesine, tıbbi atıkların evsel 

atıklara karıştırılmayıp ayrı toplandığının denetiminin yapılmasına, aykırı davrananlara  2872 

sayılı Çevre Kanununun 20. Maddesinin (r) bendine göre idari yaptırım kararı uygulanmasına, 

 

5- Alınan kararların ilgili kurum ve kuruluşlarla ilgililere tebliğine karar verilmiştir. 

 

 

 

Başkan 

Tahir DEMİR 

Vali Yardımcısı 

( İmza ) 

ÜYE 

Recep ERDEM 

Isparta Belediye Başkanlığı 

( İmza ) 

ÜYE 

Talip AKTÜRK 

İl Jandarma Komutanlığı 

( İmza ) 

 

   

 ÜYE 

Kadir KAPTAN 

 İl Emniyet Müdürlüğü 

( İmza ) 

 

 

ÜYE 

Rahmi TURAN 

İl Defterdarlığı 

( İmza ) 

                   ÜYE 

Dr. M. Mahfuz ATA 

İl Müftülüğü 

( İmza ) 

   

ÜYE 

İ. Ethem ÖZÇOBAN 

Halk Sağlığı İl Müdürlüğü 

( İmza ) 

 

ÜYE 

Cenk ŞÖLEN 

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl 

Müdürlüğü 

( İmza ) 

 

ÜYE 

Mehmet ALBAYRAK 

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl 

Müdürlüğü 

( İmza ) 

 

   

ÜYE 

Abdullah KILIÇ 

İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü 

 ( İmza ) 

 

ÜYE 

Eşref ÖZKAN 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

( İmza ) 

ÜYE 

Osman Zeki ERYİĞİT 

Orman Bölge Müdürlüğü 

( İmza ) 

 

 

   

ÜYE 

Himmet KARĞI 

DSİ 18. Bölge Müdürlüğü 

( İmza ) 

ÜYE 

İlhan BOZKURT 

İl Afet ve Acil Durum 

Müdürlüğü 

( İmza ) 

 

ÜYE 

 

Akdeniz Elektrik Dağıtım 

A.Ş. Isparta İl Müdürlüğü 

( Katılmadı) 

 

 

   

                   ÜYE 

 

Karayolları 135. ŞubeŞefliği 

( Katılmadı ) 

 

ÜYE 

Osman GÖKMEN 

Sanayi ve Tic. Odası  

( İmza ) 

 
  

 


