ÇANAKKALE ILI
MAHALLİ ÇEVRE KURULU
KARARI
Karar Tarihi : 31.10.2014
Karar No:
: 05
İlimiz Mahalli Çevre Kurulu 2014 Yılı 05 No'lu toplantısı, 31.10.2014 günü saat 10.00'
da, Vali Yardımcısı Sayın Bekir Sıtkı DAĞ Başkanlığında aşağıda adı, soyadı ve görevleri belirtilen
üyelerin katılımıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir.
TOPLANTIDA:
l- Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliğinin uygulamasına yönelik
yayımlanan 2013/37 Sayılı Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Genelgesi ve Çanakkale İl
Mahalli Çevre Kurulunun 28.04.2014 Tarih ve 02 Nolu Kararının 2. Maddesi kapsamında;
İlimizde hava kalitesi izleme istasyonu bulunan bölgelerde hava kalitesi değerlerini hedef
değerlere düşürmek amacıyla;
a-Komisyon tarafından hazırlanan 37 sayfa, 15 tablo, 25 grafik ve 5 bölümden oluşan
Çanakkale İli Temiz Hava Eylem Planının onaylanmasına,
b-Temiz hava eylem planında alınacak önlemler kısmındaki tedbirlerin en kısa sürede ilgili
ve sorumlu kuruluşlara bildirilmesine,
c-Alınacak önlemlerin basın yoluyla kamu oyuna duyurulmasına,
d-Temiz Hava Eylem Planında alınacak önlemlere aykırı davranışta bulunan veya gerekli
önlemleri almayan kişi ve kurumlar hakkında 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında gerekli yasal
işlemlerin yapılmasına,

2- İlimiz sınırları içerisinde özellikle köy yerleşim alanlarında kurulmuş olan hayvancılık
işletmelerinden kaynaklanan atık, sıvı atık, koku ve gürültüden kaynaklanan şikayetlerin çözüme
kavuşturulması esnasındaki mevzuat boşluklarının giderilmesi kapsamında:.
Ülkemiz hayvancılığının ekonomik durumu göz önüne alındığında bugüne kadar yapılan
hayvancılık işletmelerinin insan ve çevre sağlığım tehdit etmemek şartıyla, bundan sonra yapılacak
ticari amaçlı hayvancılık işletmelerinin ilimizdeki hayvan türleri de dikkate alınarak;
a) 20 adet büyükbaşın üzerindeki hayvancılık işletmelerinin köy gelişme alanı ve il yollarına
en az 150 m mesafede yapılmasına,
b) 100 adet küçükbaşın üzerindeki hayvancılık işletmelerinin köy gelişme alanı ve il
yollarına en az 150 m mesafede yapılmasına,
c) 200 adet kanatlının üzerindeki hayvancılık işletmelerinin köy gelişme alanı ve il yollarına
en az 500 m mesafede yapılmasına,
d) Domuz işletmelerinin köy gelişme alanı ve il yollarına en az l km mesafede yapılmasına.
e) Yukarıda belirtilen hayvan sayılarının altındaki köy içi hayvancılık işletmelerinin komşu
meskenlere bitişik nizamda yapılmamasına,

ı

f) Köy gelişme alanı içerisinde açık hayvancılık işletmelerinin kurulumuna izin
verilmemesine,
g) Köy gelişme alanı içerisinde hayvancılık işletmelerinden kaynaklanan katı atıkların 3
m3'ten fazla biriktirilmemesine,
h) Köy gelişme alanı içerisinde biriktirilecek katı atıkların geçici depolanması aşamasında
yağmur veya yüzey suları ile temasından meydana gelebilecek kirliliğin önlenmesi için zemin
geçirimsizliğinin sağlanmasına, suların drenajı amacı ile ızgara, kuşaklama kanalları ve benzeri
toplama sistemlerinin oluşturulmasına,
ı) Ölü tavukların rastgele sağa-sola atılmasını engellemek için kanatlı hayvancılık
işletmelerinde ölü tavuk imha çukurlarının açılmasına, ölü tavukların bu çukurlara gömülerek
üzerinin sönmemiş kireçle kapatılmasına,
i) İşletmelerdeki hayvan sayılarının tespiti aşamasında ilgili kurum olan İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü hayvan sayısı kayıt bilgilerinin değerlendirilmesine ve işletmedeki hayvan
sayılarının azaltılmasına yönelik işletme sahibine makul süre verilmesine.
j) Köy yerleşim alanı içerisindeki tüm hayvancılık işletmeleri ve ahırlarından kaynaklanan
atık depolama sahalarında yaz aylarında 15 günde bir hayvan sahibi veya işletme sahipleri
tarafından haşere ilaçlamasının yapılmasına,
k) Hayvan sahipleri ve işletmelerden kaynaklanan ölü hayvan kadavralarının uygun bir
şekilde bertarafmın sağlanarak alıcı ortama atılmamasına.
1) Alınacak önlem ve tedbirlerin kamu oyuna duyurulmasına ve yukarıda belirtilen önlemleri
almayan kişi ve işletmeler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında yasal işlem
yapılmasına.
Oy birliği ile karar verildi.

BAŞKAN
Bekir Sıtkı DAĞ
Vali Yardımcısı
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ÜYE
Metin İLHAN
Çevre ve Şehircilik İl Müd. a.

ÜYE
Aysun KAVCAR
Çanakkale Belediye Bask. a.

ÜYEK
Abdurrahman GÜRLEYEN
İl Emniyet Müdürlüğü a.

ÜYE
Kemal DEMİRAY
İl Jandarma Komutanlığı a.
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iskender POLAT
İl Defterdarı a.
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Hayrettin YÜRÜK
Halk Sağlığı Müd. a.
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Hakan BATIBEKİ
Gıda Tarım ve Hay. İl Md.a.

ÜYE
Katılmadı
İl Milli Eğitim Müd. a.

Mustafa IŞIK
Orman Su İşleri Bak, III. Bölge
Müd. a.
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JÜlkü ALTUĞ
Bilim San. Ve Tak. İl Müd. a.

Ozcan ALARSLAN
İl Kültür ve Turizm Md.a

ÜYE
Osman BAYIR
Orman İşletme Md.a.

ÜYE"
Celil SEZGİN
İl Özel İdaresi a.
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Güral OZDEMIR
Türk Telekom Müd. a.

ÜYE
Katılmadı
DSİ 252 Şube Müd. a.
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Şaban GÖREN
UEDAŞ İşit. Müd. a.

ÜYE
Aile ve Sosyal Politikalar
İl Müd. a..

ÜYE
Erol KAYALI
Karayolları 142. Şb. Şefliği a.

ÜYE
İbrahim SEZGİN
İl Müftülüğü a.

ÜYE
Feyza Nur BEKLER
İl Afet ve Acil Dur. Müd. a.

ÜYE
Sema SANDAL
Tic. San. Odası a.

WYEV
Mustafâ YIİDIZ
Meteoroloji Müdürlüğü a..

