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 Mahalli Çevre Kurulu 22/03/2013 tarihinde saat 10:00’ da Vali Yardımcısı Ünal COŞKUN başkanlığında 

toplanarak aşağıdaki maddeleri karar altına almıştır. 

 

Madde 1: 13 Ocak 2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Isınmadan 

Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel 

Müdürlüğü’nün 04.07.2012 tarih ve 8873 sayılı 2012/16 Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Genelgesi ve 

31.07.2012 tarih ve 3 nolu Mahalli Çevre Kurulu Kararının 3. Maddesi doğrultusunda oluşturulan komisyon 

tarafından İlimizde hava kirliliğini azaltmaya yönelik alınacak tedbirler ve stratejiler için alınan kararlar 

doğrultusunda;  

 

EVSEL ISINMA İLE İLGİLİ ALINANACAK ÖNLEMLER 

 

E1 Yakıt kalitesinin iyileştirilmesi ve doğru yakıt seçimi ile yakıt tasarrufu ve emisyon azatlımı 

 

E2 Kaçak kömür kullanımının engellenmesi; Kalorisi düşük olan ve havayı daha çok kirleten kaçak 

kömür kullanımının engellenmesi (Kentin tüm girişlerinde trafik ekipleri tarafından denetimlerin yapılması ve 

kentlere kaçak kömür girişinin tamamen engellenmesi), 

 

E3 Kömür satış noktalarının denetimi ve iyileştirilmesi; İl dışından üretilerek, torbalanmış şekilde satışa 

sunulan katı yakıtların ticaretini yapan işletmelere, satış izin belgesi verilmesi, 

  

E4 Bacasından siyah duman çıkaran binaların şikayet edilebilmesi, bu binaların kazan dairelerinin yetkili 

teknik elemanlar (Belediye, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve Makine Mühendisleri Odası) tarafından 

denetlenmesi (kalorifer tesisatında arıza var mı?), yakılan kömürden örnek alınması ve kontrolü, kazan 

görevlisinin (çalışma izni ve eğitim) belgelerinin kontrol edilmesi, 

 

E5 Değişken yakma saati programlarının hazırlanması ile yakıt tasarrufu ve emisyon azaltımı: Kirlilik 

konsantrasyonundaki yüksek artışları önlemek için kalorifer kazanlarının günde 10 saat yerine 8 saat yakılması, 

kalorifer sisteminin 80 dereceden daha düşük ısıda çalıştırılmasının tavsiye edilmesi, 

 

E6 Yakma yöntemi ile ilgili eğitimler; Yakıtların, soba ve kaloriferlerde tekniğine uygun şekilde 

yakılması Kalorifercilerin ateşçi kurslarına katılımı sağlanması, 

 

E7 Isınma sistemi; Bireysel yakma sistemleri yerine merkezi sistem ile ısıtmanın yaygınlaştırılması, 

kullanılan sobaların ve kazanların TSE belgeli olmasına dikkat edilmesi, 

 

E8 Baca temizliği; Her yıl yakma sezonu başlamadan önce bacaların temizlenmesi (Mevzuattaki 

yönetmeliğe göre doğalgaz bacalarının yılda bir, normal bacaların yılda iki, lokanta ve yemek fabrika bacalarının 

ise 15 günde bir yetkili ve ehliyetli firmalara temizletilmesi gerekmektedir. 

 

E9 Isıtma sistemlerini bakımı; Kalorifer ve doğalgaz kazanlarının periyodik olarak bakımının yapılması, 

her yıl soba borularının temizlenmesi, 

 

E10 Binalarda baca duman testlerinin yapılarak baca çekişinin ve sızdırmazlık testinin olumlu olduğunun 

ve bunun baca test sonuç beyanı ile taahhüt edilmesinin sağlanması, 

 

E11 Doğalgaz kullanımı yaygınlaştırılarak, özendirilmesi; Doğalgazın ulaştığı mahallelerde kömür veya 

odun kullanılan konutların doğalgaza geçmesi için desteklenmesi ve Kargaz tarafından doğalgazın faydaları 

hakkında topluma bilgi vermesi ve tanıtım yapması, 

 

E12 Isı yalıtımını desteklenmesi; Binalarda; azami ısı yalıtımını (pencere, kapı ve çatıların izolasyonu, 

binalarda çift cam kullanımının desteklenmesi, çok büyük pencereler yerine orta boy pencereler vs.) sağlayacak 

ekonomik yalıtım önlemlerinin saptanması ve uygulanması, özendirici unsurlarla binalarda ısı yalıtımı teşvik 
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edilmesi, ısı yalıtımı teknik ve standartlarına uymayan binalara ruhsat verilmemesi, ısı yalıtımının öneminin 

anlatılması, halkın konu ile ilgili bilinçlendirilmesi, 

 

E13 Alternatif enerji kaynaklarının ısıtma amaçlı kullanımı: Güneş panelleri kullanımının teşvik edilmesi  

 

E14 Merkezi ısıtma sistemlerini yaygınlaştırma ve verimlileştirme programlarının hazırlanması, 

 

E15 Konutlarda yakıt yakma tekniklerinin geliştirilmesi, 

 

E16 Toplu konut site yöneticileri aracılığıyla konut sahiplerine yönelik eğitim çalışmalarının yapılması, 

 

ENDÜSTRİYEL FAALİYETLERLE İLGİLİ ALINACAK ÖNLEMLER 

 

S1 Sanayi tesislerinde doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması, 

 

S2 "Baca Gazı Ölçüm Sistemi" denetimlerinin artırılması; özellikle sanayi tesislerinde hava filtrelerinin 

takılması sağlanmalı, 

 

S3 Yakıt tasarrufu ve enerji tasarrufu; yakma sistemlerinin veriminin artırılması için önlemler ve 

eğitimler, 

 

S4 Kullanılan yakıtlarla ilgili düzenlemeler, yakıt değişimi (daha az kirleten yakıtların kullanımının 

desteklenmesi), Sanayi tesislerinde kullanılan kazanların düzenli bakımlarının yapılması ve ömrünü doldurmuş 

yakıt kazanlarının yeni teknolojiye göre yenilenmesi, 

 

S5 Temiz üretim/temiz teknolojilerin belirlenmesi ve kirlilik azatlım önlemleri; Yüksek verimli, düşük 

emisyonlu teknolojilerden yararlanmayı destekleme sistemlerinin geliştirilmesi, 

 

S6 Temiz teknolojiler konusundaki AR-GE faaliyetlerinin teşvik edilmesi, 

 

S7 Uygun yer seçimi yapılmış küçük sanayi siteleri, sanayi bölgeleri ve organize sanayi bölgeleri 

oluşturularak, özellikle yerleşim alanları içinde kalmış tesislerin bu bölgeler taşınmasının temini sağlanmalıdır. 

 

S8 İmar planlarında sanayi tesislerinin çevresinde yapılaşmaların önlenmesi, 

 

S9 Sanayide habersiz denetim/teftişler, 

 

S10 Sanayi yerinin meteorolojik parametrelere göre seçilmesi, 

 

S11 Hava kalitesi konusunda halkın eğitiminin artırılması, 
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TRAFİK İLE İLGİLİ ALINACAK ÖNLEMLER 

 

T1 Trafik akışının yeniden düzenlenmesi; Kentteki caddelerin trafik yoğunluğunun daha eşit bir şekilde 

dağıtılması, trafik akış yönlerinin yeniden düzenlenmesi. 

 

T2 Park etme sınırlandırmaları; Araçların yol üzerinde park etmeleri engellenerek trafiğin akıcılığı 

sağlanması,  

 

T3 Kent merkezinde otomobil trafiğinin sınırlandırılması: Düşük Emisyon Bölgeleri (DEB); Kent 

merkezinde araç trafiğinin sınırlandırılması  

 

T4 Kent merkezinde ağır vasıta girişinin sınırlandırılması; Dizel araç kullanan ağır vasıtaların (özellikle 

tır, kamyon ve büyük otobüsler) kent merkezine girişleri sınırlandırılması. 

 

T5 Hız sınırlandırmaları; Alan veya cadde bazında hız sınırlamalarının getirilmesi (hız sınırlaması 

getirilen yollarda bu cadde boyunca aşılmaması gereken hız limitleri tabelalar ile bildirilmelidir). 

 

T6 Yürümenin desteklenmesi için altyapı düzenlemeleri; Yaya yollarının iyileştirilmesi, kent merkezi 

içinde kısa mesafelerin yürünmesinin desteklenmesi, 

 

T7 Yeşil ulaşım planlarının yapılması; Okul ve iş ulaşım planları, rota planlaması 

 

T8 Kent içi ulaşımın sosyal donatılar (hastane, okul, vs) ile toplu taşımacılık bağının kurulması 

 

T9 Şikayet ve bildirim sistemi; Egzozundan siyah duman atan, yağ yakan, trafik kurallarına uymayan ve 

bölgedeki yasal olmayan diğer hava kirletici kaynakları yetkililere bildirilmesi 

 

T10 Motor bakımı ve tamir; Yanma veriminin arttırılması amacı ile motor bakımlarının sağlanması 

önemlidir. Motorlu taşıtların tamir ve bakımlarının zamanında düzenli aralıklarla ve uzman kişilerce yapılması. 

 

T11 Motor bakımı; Halka dağıtılmak üzere araç bakım el kitaplarının basılması, araç bakımının hava 

kirliliği ile ilişkisi konusunda bilinçlendirme çalışması 

 

T12 Periyodik emisyon kontrolleri; Emisyon kontrollerinin sayısının artması, daha etkin emisyon test 

programlarının hazırlanması, araçların egzoz emisyon ölçümlerinin periyodik olarak yapılması, emisyon 

pullarının alınması, emisyon kontrolünden geçirilen araç sayısının artırılması  

 

T13 Emisyon kontrol noktaları (şok denetimler); Kentte farklı noktalarında sabit ve gezici duman kontrol 

noktalarının örgütlenmesi ve şok emisyon kontrolleri yapmalı 

 

T14 Akaryakıt kalitesi kontrolü; Tüketilen yakıtlarla ilgili olarak getirilen yasal sınırlamalara uyulup 

uyulmadığı kontrol edilmesi, özellikle servisler ve otobüsler gibi toplu taşıma amaçlı kullanılan ve kent içi 

trafiğinde yaygın olarak bulunan ağır vasıtalar ile ilgili yakıt kontrollerinin sıklaştırılması, yakıt kalitesinin 

iyileştirilmesi 

 

T15 Yolların süpürülmesi ve yıkanması; Tozlanmanın engellenmesi için etkin yol temizleme aktiviteleri 

ve alternatif yol kış tuzlama aktivitesi 

 

T16 Toplu taşımanın kalitesinin ve yaygınlığının artırılması 

 

T17 Anket uygulanarak toplu taşıma ihtiyacı tekrar gözden geçirilmeli ve yolcu yüküne göre rotalar, 

otobüs periyotları tekrar düzenlenmelidir. 
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T18 Araç sürme alışkanlıklarının, az hava kirliliği oluşturmaya yönelik iyileştirilmesi (eko-sürüş, araç 

sürme tarzının, rölantide çalıştırma, bakım vs.) 

 

T19 By-pass ve ring yollarının yapılması; Hava kirliliğinin yoğun olduğu yerlerde trafiğin azaltılması 

amacı ile şehir merkezlerindeki yoğun trafiğin çevre yollara aktarılması. Trafik akışı şehir merkezinden çevreye 

kaydırılarak egzoz gazı yoğunluğu azaltılmalı, egzoz gazı etkisini azaltmak için transit geçiş yapacak araçların 

şehir içine girmeleri engellenmelidir. Bunun için yeni yol çalışmalarının yapılması, şehrin daha dışından geniş bir 

çevre yolunun geçirilmesi gerekmektedir. 

 

T20 Altyapı iyileştirme çalışmaları; Trafik akışının iyileştirilmesi için diğer altyapı iyileştirme çalışmaları 

(üst ve alt geçitlerin yapılması, mevcut yolların iyileştirilmesi …) 

 

T21 Bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması; Bisiklet altyapısının tamamlanması (bisiklet yolları, bisiklet 

park yerleri, tabelalar, bisikletliler için trafik ışıkları vs.) 

 

T22 Bisiklet kullanımının faydaları, bisiklet seçimi/kullanımı/bakımı/uyulması gereken güvenlik ve trafik 

kuralları konusunda halkın bilgilendirilmesi 

 

T23 Arazi kullanım planlamasının hava kirliliği dikkate alınarak yapılması; Özellikle yeni binaların 

yapımında rüzgar hızı, bölgenin hava kirliliğine katkısı da vs. dikkate alınarak ruhsat izinleri verilmelidir 

 

T24 Çocukların oyun alanları (park, bahçe vs.) trafiğin yoğun olduğu bölgelerden uzağa yapılması. 

 

T25 Kent içi otopark yerlerinin yapılması: Kent içinde otopark sayısı yetersiz olması nedeniyle araçlar 

yol kenarlarına park ederek trafiğin akıcılığını kaybetmesine sebep olmaktadır ve bu durum daha fazla egzoz gazı 

salınımına yol açmaktadır. Problemin çözümü için şehir merkezinde de çeşitli noktalara otoparklar inşa edilmeli 

(yapılabilirse katlı). 

 

T26 İyileştirme/Değiştirme/Tedavülden kaldırma; Teknik standartlara sahip olmayan belli yaşın 

üstündeki araçların trafiğe çıkmasının yasaklanması, eski teknoloji ile üretilen araçların bu şekilde yollardan 

yavaş yavaş çekilmesi. 

 

DİĞER HAVA KİRLİLİĞİ AZALTICI ÖNLEMLER 

 

D1 Toplumun hava kirlenmesi konusunda televizyon, radyo, gazete, dergi, afiş, reklam, konferans, 

seminer vs. farklı kitle iletişim araçları yardımıyla eğitilmesi ve bilgilendirilmesi, 

 

D2 Halkın, hava kirliliği konusunda bilinçlendirilmesi için ilköğretimden başlamak üzere tüm okullarda 

ve sivil toplum örgütlerince bu amaca yönelik eğitim programlarının hazırlanması 

 

D3 İnversiyonun olacağı günlerin Meteoroloji Müdürlüğü tarafından önceden halka duyurulması 

 

D4 Yeşil alanlar arttırılmalı, imar planlarındaki hava kirliliğini azaltıcı tedbirlerin uygulamaya konması, 

kent imar planının ve bina kat müsaadesinin kentin hakim rüzgarlarını önlemeyecek şekilde yapılması, 

 

D5 Kent merkezinde nüfus yoğunluğunun azaltılması, kentin merkezine yeni ikamet alanların yapımının 

engellenmesi. Kent merkezinde boş kalmış arazilerin bina olarak değil de yeşil alan, park, otopark vs. amaçlarla 

kullanılması 

 

Yukarıda belirtilen esaslara resmi kurum ve kuruluşlardan başlayarak tüm ilde uygulanmasına; 

 

Oy çokluğu ile karar verilmiştir.  

Bu karar Kars Valiliğince yürütülür. 
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Başkan 

Ünal COŞKUN 

Vali Yardımcısı 

Üye 

Yargıç HARMANKAYA 

Belediye Başkan V. 

 

Üye 

Mahmut AYDIN 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü 

 

 

Üye 

Mehmet ÇELİK 

İl Jandarma Komutanlığı 

Üye 

Osman ŞİMŞEK 

İl Defterdarı 

 

Üye 

Hayati ÇELENÇ 

DSİ 24. Bölge Müdürü 

Üye 

Yıldırım ALKIŞ 

İl Milli Eğitim Müdürü 

Üye 

Aydın ACAY 

Aile Sos. Politikalar İl Müd. Yrd 

Üye 

Hüseyin DÜZGÜN 

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü 

Üye 

Hasan TUNCER 

İl Sağlık Müdürü 

Üye 

Ayla ÖZTÜRK 

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müd. 

 

Üye 

Ali AKTOPRAK 

Telekom İl Müdürü 

Üye 

Hakan DOĞANAY 

İl Kültür ve Turizm Müdürü 

Üye 

Ali GÜVENSOY 

Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı 

Üye 

Hüseyin KARADENİZ 

Ziraat Odası Başkanı 

 


