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TOKAT VALİLİĞİ

MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

İl Mahalli Çevre Kurulu, 17.12.2015 Perşembe günü saat 10.00’da Valilik Kitaplık ve 
Dokümantasyon Merkezinde Vali Yardımcısı Mehmet Suphi KÜSBECÎ başkanlığında 
toplandı. Gündem konusu; başkan ve kurul üyeleri tarafından görüşülerek aşağıdaki kararlar 
alındı.

1.KARAR: HAVA KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ

Kış Döneminde Isınma Amaçlı Kullanılacak Kömürlerin Özellikleri Ve Uyulması 
Gereken Hususlar

AMAÇ VE KAPSAM

Tokat ili sınırları içerisinde konut, toplu konut, kooperatif, site okul, üniversite, hastane, resmi 
daireler, işyerleri, sosyal dinlenme tesisleri ve benzerleri yerlerde ısınma amacıyla kullanılan 
yakma sistemlerinden kaynaklanan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halinde atmosfere 
atılan kirleticilerin hava kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltılmasını, kış döneminde 
yaşanan hava kirliliğinin önlenmesini, denetlenmesini ve yerelde etkin hava yönetiminin 
sağlanması.

DAYANAK

2872 sayılı Çevre Kanunu ile 13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 
(Değişiklik: 17.03.2005-25758; 14.05.2007-26522; 07.02.2009-27134; 27.01.2010-27475) ve 
2010/14 sayılı Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi ile, 2013/37 sayılı Hava Kalitesi 
Değerlendirme ve Yönetimi konulu Genelgesi.

I-KULLANILACAK YAKITLARIN KALİTESİ

A-İl ve İlçelerimizde yakılabilecek Kömürlerin Özellikleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 4 Temmuz 2012 tarih ve 8873 (2012/16) sayılı 
genelgesinde Tokat İl Merkezi, Erbaa, Niksar, Turhal ve Zile İlçeleri I. Grup Kirli il ve ilçeler 
olarak; Almus, Artova, Başçiftlik, Pazar, Reşadiye, Sulusaray ve Yeşilyurt ilçeleri ise II. Grup 
Kirli ilçeler olarak belirlenmiştir. Buna göre Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin 
Kontrolü Yönetmeliği kapsamında İl merkezi ve İlçelerimizde yakılabilecek katı yakıtların 
özellikleri aşağıda belirtilmiştir.
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Tablo-1 Isınma Amaçlı İthal Taş ve Linyit Kömürün Özellikleri ve Sınırları 
(İl Merkezi ve Tüm İlçelerimiz) __________________________ ________________________
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”

Tablo-2 Sınır Değerlerinin Aşıldığı İl ve İlçelerde Kullanılacak Yerli Kömürlerin Özellikleri 
(İl Merkezi ve Tüm İlçelerimiz)__________________________________
Y erli Kömürlerin 
Özellikleri

Sınırlar Kullanılacağı İl ve İlçeler

Toplam Kükürt (kuru 
bazda)

: En çok % 2
İl M erkezimiz ve Tüm İlçelerimiz

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.

Tablo-3 Sınır Değerlerinin Aşılmadığı İlçelerde Kullanılacak Yerli Kömürlerin Özellikleri
(Almus, Artova, Başçiftlik Pazar, Reşadiye, Sulusaray, Yeşilyurt)

Yerli Kömürlerin 
Özellikleri

Sınırlar Kullanılacağı ilçeler

Toplam Kükürt (kuru 
bazda)**

: En çok % 2,3
Almus, Artova, Başçiftlik Pazar,

Alt Isıl Değer (kuru 
bazda)**

: En az 4200 Kcal/kg (- 
200 tolerans)

Reşadiye, Sulusaray, Yeşilyurt

Toplam Nem (orijinalde) : En çok %30
Kül (kuru bazda) : En çok %30
Boyut * (satışa sunulan) : 18 -15 0 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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** Alt Isıl Değeri (kuru bazda) en az 5000 kcal/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 laboratuarlar tarafından belgelenmesi halinde 
bu Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre sınır değerlerin aşılmadığı (II.Grup) il ve ilçelerde 
ısınma amacıyla kullanılabilir.

Tablo-4 Belde ve Köylerde Kul anılacak Yerli Kömürlerin 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.

B-Sosyal Yardımlaşma Vakfı Kömürleri:

-Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla yapılan kömür dağıtımında, 29/01/2010 tarihli ve 
27477 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15760 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
çerçevesinde, hava kirliliği ile mücadelede başarı ve uygulamada birlikteliğin sağlanması 
maksadıyla Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen 
hususlara uyulmasına,

-Dağıtımı yapılan kömürlerin kalitesiyle ilgili ortaya çıkabilen yanlış değerlendirmelerin 
önlenmesi açısından, gerekli görülmesi halinde söz konusu kömürlerden de numune alınarak 
analiz yaptırılmasına ve dağıtımı yapılan kömürden alınacak numunenin analiz sonuçlarının, 
dağıtımı yapılan yerle ilgili belirlenen özellikleri sağlamaması durumunda söz konusu kömür, 
özellikleri sağlayan kömürle değiştirilmek üzere toplattırılmasına ve kömürün dağıtımı 
durdurulmasına, söz konusu durum; Sosyal Yardımlaşma Vakfı yetkililerine, TKİ Genel 
M üdürlüğü’ne ve kömür üreticisine bildirilmesine;

C-Isınma Amaçlı Sıvı Yakıt Özellikleri:
İlimizde ısınma amaçlı kullanılacak yerli ve ithal fuel-oillerde kükürt içeriği maksimum % 1,0 
(+0.1 tolerans) olmasına,

D- Isınma Amaçlı Gaz Yakıt Özellikleri:
İlimizde ısınma amaçlı kullanılacak gaz yakıtların içerindeki kiıkürtün hacimsel oranı % 
0,1’den fazla olmamasına.
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E-Isınma Amacıyla Yakılması Yasak Maddeler:
İlimizde petrol koku, kullanılmış mineral yağ, araba lastiği parçaları, lastik, plastik, naylon, 
katı atıklar ve tekstil atıkları, kablolar, ev eşyaları ve yemek atıkları, tıbbi atıklar, asfalt ve 
asfalt ürünleri, boya ve boya ürünleri ve benzerlerinin yakılmasının yasaklanmasına,

F-Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Ait Yükümlülükler:
Doğalgaza geçmeyen kamu kurum ve kuruluşlarının gelecek kış sezonunda geçmeleri için 

ödenek temin edip 2016 yılı yatırım programına almalarına.

II-YAKITLARIN DENETLENM ESİ

-Tokat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce oluşturulacak denetim ekibi tarafından kömür 
bayileri ve satış yerleri ile gerekli görülmesi halinde tüketim yerlerinde (konut, toplu konut, 
kooperatif, site okul, üniversite, hastane, resmi daireler, işyerleri, sosyal dinlenme tesisleri ve 
benzerleri yerler) düzenli olarak denetimlerinin yapılmasına,
-Belediyelerce ve Sosyal Yardımlaşması Vakfı Başkanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine 
dağıtılacak kömürlerin analizlerinin uygun çıkması durumunda dağıtımının yapılmasına,

III-TÜKETİCİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

1 -Site Yöneticileri ve tüketicilerin bu Mahalli Çevre Kurulu Kararında özellikleri belirtilen ve 
Tokat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından satış izin belgesi düzenlenen yakıtları 
kullanılmasına,
2-Boş kömür torbalarının yakılmaması ve çevreye atılmamasına,
3-Stokerli(mekanik beslemeli) yakma sistemleri; otomatik yüklemeli, fanlı, döner ızgaralı ve 
tüm yakma sistemleri TSE belgeli olmasına,
4-Kalorifer kazanlarından çıkan kül ve cürufun rastgele yerlere dökülmemesine,
5-Yakma sistemlerinin ve bacaların kış döneminden önce yılda en az bir defa bakım/onarım 
ve temizliğinin yaptırılmasına,
6-Kış sezonu boyunca kazan dairelerinin yeterince havalandırılmasına,
7-Merkezi sistemle ısınan apartman, site, vb. yerlerin yakma sistemlerinin Ateşçi Belgesi olan 
kişilerce yakılmasına,

IV-KAZANCI/ATEŞÇİ KURSLARININ DÜZENLENMESİ
İl ve İlçelerimizde kalorifer kazanlarının yakılması ve kazan bakım işlerinde çalışacaklar için 
Halk Eğitim Müdürlüğünce Yetkili Kalorifer Ateşçisi kurslarının düzenlenmesine,

V - UYARI EŞİKLERİ VE ALINACAK ÖNLEM LER

-Belediye Başkanlığınca, hava kirliğinin yoğun olduğu günlerde alınması gereken önlemler 
konusunda hassasiyet gösterilmesi için halkın bilgilendirilmesine,
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-Belediye Başkanlığı tarafından kirliliğin kaynağı ile ilgili alınacak önlemler ve gelecekteki 
olası hava kirliliği limit değerleri aşım durumları için Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün web adresinin takip edilmesine,
-(http://www.mgm.gov.tr/tahmin/enverzivon-yerlesim-merkezleri.aspx#sfB) alan enverziyon 
tahmini de göz önünde bulundurularak kritik meteorolojik şartların (enverziyon, düşük rüzgar 
hızı vs.) oluştuğu veya hava kirliliğinin artış göstermesinin beklendiği durumlarda halkın 
Belediye Başkanlığı tarafından duyuru yapılarak bilgilendirilmesine ve uyarı eşikleri 
aracılığıyla halkın uyarılmasına,
-Hava kalitesi durumu belediyeler tarafından http://index.havaizleme.gov.tr/Index/Station/78 
ve http://www.havaizleme.gov.tr/Default.ltr.aspx web adreslerinden takip edilerek aşağıda 
belirtilen uyarı eşiklerinin aşılması halinde kirlilik seviyesine bağlı olarak ilgili uyarı planları 
ve önlemlerin alınmasına,
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Uyarı Eşikleri ve Kirlilik Dereceleri

S 02 (|i/m3) PMıo(n/m3) N Û 2(|J./m 3)

1. SEVİYE 500 260 400
2.SEVİYE 850 400 400
3.SEVİYE 1100 520 400
4. SEVİ YE 1500 650 400

1.Seviye Uyarı Planı ve Önlemleri

24 saat ortalaması (jı/m3) olarak, SO2 500, PM 10 260 ve üç ardışık saat ortalama değeri N O 2 

400 ise genel tedbirlere ek olarak;
-Kalorifer ve sobaların ilk yakma saatleri, sabah 06:00-08:00, öğleden sonra 16:00-17:00 
arasında olmasına,
-Tatil günlerinde (hastaneler, yatılı okullar, öğrenci yurtları, huzurevi, terminal ve kolluk
binaları vb. hariç) tüm kamu bina ve tesisleri ile özel iş hanlarında sobalar ve kaloriferler 
yakılmanıasma,
-Resmi kuramların tatil günleri ve 24 saat hizmet görmek durumunda olan servisler için 
kalorifer ve sobalar %50 kapasite ile yakılmasına,

2. Seviye Uyarı Planı ve Önlemleri

24 saat ortalaması (ja/m3) olarak, SO2 850 ve PM 10 400 ise, genel tedbirlere ve 1. kademedeki 
önlemelere ek olarak;
-2. ve 3. Sınıf Gayrı Sıhhi Müesseseler yoğun duman emisyonlarını %50 düşürecek şekilde 
çalışmalarını ayarlanmasına,
-Kalorifer ve sobalar günde yalnız iki defa toplam 6 saati geçmemek üzere 3'er saat 
yakılacaktır. Tamamen söndürülmesi teknik bakımdan mahsurlu görülen kalorifer kazanları 
yine en az düzeyde yakılmasına,

http://www.mgm.gov.tr/tahmin/enverzivon-yerlesim-merkezleri.aspx%23sfB
http://index.havaizleme.gov.tr/Index/Station/78
http://www.havaizleme.gov.tr/Default.ltr.aspx
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3. Seviye Uyarı Planı ve Önlemleri

24 saat ortalaması (|i/m3) olarak, SO2 1100 ve PM 10 520 ise, genel tedbir ile 1. ve 2. 
kademedeki önlemelere ek olarak;
-Haftanın çift sayılı günlerinde plakasının son rakamı çift, tek sayılı günlerinde ise plakasının 
son rakamı tek sayı ile biten özel binek otoları trafiğe çıkabilmelerine,
-İlk ve orta dereceli okullar tatil edilmesine,
-Soba ve kaloriferler günde 1 defa 3 saat süre ile yakılmasına,
-Birinci Sınıf Gayrı Sıhhi Müesseseler kapasitelerinin %50 azaltılmasına,

4. Seviye Uyarı Planı ve Önlemleri

24 saat ortalaması (|n/m3) olarak, SO2 1500 ve PM 10 650 ise, genel tedbirler ile l.,2.,3. 
kademedeki önlemelere ek olarak;
-Tüm okul, resmi daire ve işyerleri tatil edilmesine,
-Resmi makam araçları, askeri, emniyet, itfaiye arabaları, zaruri ihtiyaç maddeleri taşıyan 
araçlar ve ambulans hariç olmak üzere tüm motorlu araçların trafikten men edimesine, 
-Zorunlu ihtiyaç maddeleri üreten ve halk sağlığı ile direk ilgisi bulunan işyerleri dışındaki 
1,2, 3üncii sınıf Gayrı Sıhhi Müesseselerin tatil edilmesine,
-Kalorifer ve sobalar tamamen söndürülmesine, Sağlık Kurum ve Kuruluşları kendi 
bünyelerinde gerekli önlemleri almasına ve elektrikli ısınma cihazlarını ihtiyaçlarına göre 
kullanmasına,
-Tüm Kamu ve Özel Hastaneler ile diğer tedavi kuramlarında Baştabiplerce, ihtiyacı 
karşılayacak şekilde yatak, dumandan ileri gelebilecek rahatsızlıkların tedavisi için gereken 
ilaç ve malzemeler hazır bulundurulmasına,
-Özel ve Resmi ambulanslar en kısa sürede İl Sağlık Müdürlüğü emrine verilmesine,
-Zorunlu olmadıkça pencerelerin açılmamasına,

2.KARAR:CEVRE YÖNETİMİ BİRİMİ

Çevre Kanunun Ek Madde 2 ’sinde yer alan “Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olacak 
veya çevreye zarar verecek kurum, kuruluş ve işletmeler çevre yönetim birimini kurmak, 
çevre görevlisi istihdam etmek veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlardan bu 
amaçla hizmet satın almakla yükümlüdürler.” hükmü gereğince ve 21.05.2013 tarih ve 28828 
sayılı R.G. ‘de yer alan “Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık 
Firmaları Hakkında Yönetmelik”in 5. Maddesi uyarınca İlimiz merkez ve ilçe Belediyelerinde 
“Çevre Yönetimi Birimi”nin en geç 2016 yılı Haziran ayına kadar kurulmasına,

3.KARAR:T1BBİ ATIK BERTARAF ÜCRETLERİ:

- Hastaneler, Özel hastaneler, Özel muayenehaneler (diş hekimleri dahil), Tıp 
Merkezleri, Poliklinikler, Laboratuvarlar, Görüntüleme Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri, 
Aile Hekimleri, Sağlık Kabinleri, Veteriner Klinikleri v.b. için tıbbi atık bertaraf ücretinin
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-Ayda 10 K g’dan daha az tıbbi atık üreten üreticiler için 20,00 TL/kg+KDV olarak 
belirlenmesine,

Belirlenen ücretin 01/01/2016 -  01/01/2017 tarihleri arasında geçerli olmasına;

Karar verilmiştir,
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