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İliıniz Mahalli Çevre Kurulu 2021 Yılı 29 no'lu toplantısı, 02ll112021 günü saat:l4:00'da, Vali
Yardımcısı Sayın Abdullah KOKLÜ Başkanlığında aşağıda adı, soyadı ve görevleri beIiıtilen üyelerin
katılımıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilerek aşağıdaki kararlar
a|ınmıştır.

1- Çanakkale İlinde 202|-2022 Yılı Kış Döneminde Hava Kirliliğinin Kontrolüne Yönelik
Alınacak Tedbirler Kapsamında:

Mülga Çevre ve Orman Bakanlığınca; "Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü
(IKI{KK) Yönetmeliği" l3 Ocak 2005 tarih ve25699 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 1 Nisan
2005 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş ve Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü
Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik |7 Mart 2005 tarihli ve 25758 sayılı, l4
Mayıs 2007 tarihli ve 26522 sayılı ve 07 Şubat 2009 Iarih ve 27|34 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Yönetmeliğin 28. Maddesinde; "İl ve İlçeleriıı Kirlilik
derecelendirilmesi; İl ve İlçenin topoğrafik yapısı, atmosferik şartlar, meteorolojik parametrelet.
sanayi durumu, nüfus yoğunluğu ve önceki yılların hava kalitesi ölçtlm sonuçları dikkate alınarak
0610612008 tarih ve 26898 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hava Kalitesi Değerlendirme ve
Yönetimi (HKDY)Yönetmeliğine göre Bakanlık tarafından kış sezonu başlamadan önce ilan edilir."
denilmektedir.

Söz konusu Yönetmeliğe istinaden Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazır|anan
2,0l0l14 Sayılı Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesi yürürlükte olup; İlimizde 2021'-
2022 Kış döneminde konut, toplu konut, kooperatif, site, okul, üniversite, hastane, resmi daireIer.
işyerleri, sosyal dinlenme tesisleri, sanayide ve benzeri yerlerde ısınma amaçlı kullanılan yakma
tesislerinden kaynaklanan is, duman, toz, gaz buhar ve aerosol halinde dış havaya atılan
kirleticilerin hava kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması ve denetlenmesine yöne|ik
alınacak tedbirlerin aşağıdaki şekilde düzenlenmesine;

A) Kirlilik Grubu: 2010114 Sayılı Hava Kirliliğinin Kontrolü Genelgesine istinaden
Çanakkale il sınırları içerisinde Çanakkale Merkez, Gelibolu ve Çan ilçelerinin Kirlilik Grubu l.
bunların dışında kalan Eceabat, Gökçeada, Lapseki, Ezine, Ayvacık, Yenice, Bozcaada,
Bayramiç ilçelerinin Kirlilik grubu 2 o|arak tespit edilmiştir, Ayrıca; bu ilçelere bağlı belde ve
koylerde ısınma amaçlı kullanılacak kömürün standartları |7 Mart 2005 tarihli ve25758 sayılı. l4
Mayıs 2007 ta.ihli ve 26522 sayılı ve 07 Şubat 2009 tarih ve 27134 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe giren "Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolti Yönetmeliğinde
Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmeliğe uygun olmalıdır. Bununla beraber; 30106/2020 tarih ve
26 sayılı İl Malıalll Çevre Kurulu Kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren "Çanakkale Temiz
Hava Eylem Planı" kapsamında; Çan İlçesi Belediye mücavir alanı içerisinde ıstnma amaçlı
olarak T.K.İ. Çan Linyitleri işletme Müdürlüğüne ait kömürlerin kullanımtna ve satışına izin
verilmeyecektir.
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B) Katı Yakıtlar:
Çanakkale Merkez İlçe, Çan ilçeleriııde

Tablo-1l Sınır De rlnln erde kullanılacak yerli I(ömürlerin Özellikleri

slemeli yakma erl lçln 10-18 mm o1 lr

Eceabat, Gökçeada, Lapseki, Ezine, k, Yenice, Bozcaada, Bayramiçn Biga ilçelerinde
yerli I(ömürlerin ÖzellikleriTablo-12 Sınır De nln Ve lerde kullanılacak

*.

{.
eli yakma kömür boyutu 18 mm olabi

az 5OOOkcal/kg (-500 tolerans) yanab
özellikleri bu Tablo

ilir kükürt (kuru bazda)
'da belirtil en özellikleri

uş
gln

2l5

i]

ln
Alt Isıl Değeri (kuru bazda) en
oranı en çok yüzde bir buçuk
sağlayan yerli kömürler mevcut
konsantrasyonu, bu Tablo'da

(%|.5) ve diğer
soba ve kazanlarda yakıldığında bacadan atılan kükürt dioksit
özellikleri belirlenen kömürün mevcut soba ve kazan|arda

yakılmasında bacadan atılan kükürt dioksit kons antrasyo nu eşdeğerini aşmadığı akredite olnı
veya Bakanlıkça uygun görülen laboratuarlar tarafından belgelenmesi halinde bu Yönetmeli
28 inci maddesine göre Slnlr değerlerin aşılmadığı (II.Grup) il ve ilçelerde ısınma amacı yla
kullanılabilir

Tüm Çanakkale İli Genelinde

Tablo-13 Belde ve Kö lerde kullanıl acak yerli I(ömürlerin Özellikleri

te için kömür

4

kömürlerinYerli
özellikleri

Sınırlar Iller veKullanılacağı
Ilçeler

Toplam Kükürt (kuru
bazda)

:Ençok %o2

Alt Isıl Değer (kuru
bazda)

: En az 4800 Kcal/kg (-
200 tolerans)

Toplam Nem (oriiinalde) En çok o/o25

Kül (kuru bazda) En çok Yo25
Boyut* (satışa sunulan) : l8-150 mm (l8 mm altı

Ve
l50 mm üstü için en çok
% l0 tolerans)

Bu Yönetmeliğin 28
inci maddesine göre
sınır değerlerinin
aşıldığı (I.Grup) Il ve
Ilçeler

kömürlerinYerli
özellikleri

Sınırlar Kullanılacağı İller ve
Ilçeler

Toplam Kükürt (kuru
bazda)**

En çok o^ 2,3

Değer (kuruAlt Isıl
bazda)**

Kcal/kg (-,. En az 4200
200 tolerans)

Toplam Nem (orij inalde) : En çok %30

oyut (satışa
Kül bazda : En çok %30

:18-150 mrrı Q8 rrım-alTı
Ve
l50 mm üstü için en çok
% l0 tolerans)

Bu Yönetmeliğin 28
inci maddesine göre
sınır değerlerinin
aşılmadığı (II.Grup)
Il ve Ilçeler

fekanik hesler

yerii kömtl rleıinTzellikleri Sınırlar
Toplam Kükürt (kuru bazda En k%
Alt Isıl De bazda
Boyut *(satışa sunu )

:Enaz 3400 -200 tolerans

v4ekani

(,

(q

l0-18 mm o

il ve

Çqwü \VW ,(,\

: l8-150 mm (18 mm altı ve l50 mm üstü-İdn-
en çok % l0 tolerans)



Tüm Çanakkale İli Genelinde

Tablo-10Isınma Ama İtlıal ve it kömürün Özellikleri ve sınırları

* Mekanik beslemeli a tes lçln

Tüm Çanakkale İli Geneiinde
Tablo-14 prina briketi özellikleri

ur enazl0-18 mm

ru bazda ve sınırlar

standartlarındaki kömür ve pirina Briketinin kullanılmasına,

Toz kömürden Elde Edilen Briket kömürlerinin Isınmadan kavnaklanan Hava kirliliğinin
Kontrolü Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (a) bendinin (l) ve (2) numaralı a]t bentleİinde
belirtilen briket köri'üründe TSE l2055'de beİirtilen özellikleİri saüldmasına. Briket kömürüne
uygunluk ve satış izin beleesinin briket kömürünün üretildiği İlin cevr6 ve sehirciLik İl
Müdürlüğünce verilmesine.. ğriket kömürünün satılacağı ilin cev"re ve sehircilik İü Müdürlüğüne
bitgi veiilmesi kaydıyla tüm il. ilçe, belde ve kdy yerlÖşim alaıİlarında satılabilmesİ ve
ku[Ianılabilmesine,

Diğer taraftan, fakir ailelere kömür yardımı yapılmasına ilişkin 3l Aralık 2008 tarih ve 27097
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2008114488 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde İl

Mahalli Çevre Kurullarınca, kömürler vatandaşa dağıtılırken; hava kirliliği ile mücadelede başarı ve
uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla, başta il ve ilçelerin kirlilik derecelerine göre
özellikleri belirlenmiş kalitedeki kömürlerin dağıtılmasına, Isınmadan Kaynaklanan Hava
Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği'nde belirlenen hususlara uyulmasına,

b, a 3l5

ozellikler Sınırlar
Toplam Kükürt (kuru bazda) : En çok. Yo 0,9 (Yo+0,1 tolerans)
Alt Isıl Değer (kuru bazda) : En az 6400 to eranS
IJçucu Madde (kuru bazda) :Yol +,l
Toplam Nem (oriiinalde) : En çok % l0 (+| tolerans]
Kül (kuru bazda) En çok %16 (+2 tolerans)
Boyut* (satışa sunulan) 5 mm en +o/o |0 to

ozellikleri Sınırlar
Alt Isıl Değer 3700 Kcal/kg (min.)
Nem (oriiinalde) %l5 (max.)
Yağ %1.5 (max.)
Sodyum (Na) 300 ppm (max)
Boyut 6 mm (min.) (6mm'den küçük ağırlıkça Yo\'i geçemez,

ancak mekanik beslemeli yakma tesisleri için 0/o 50'ye
kadar olabilir.)
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C) Yakma Sistemleri İle İlglll Olarak:
Kış gelmeden önce ısınmada kullanacak yakıtların yanma veriminin artırılmasını, buna paralel

olarak yakıt tüketimi ve bacadan atılan kirletici emisyonların azaltılmasını sağlamak için;
- Soba ve kalorifer kazanları ile bacaların periyodik temizlenmesine-temizlettirilmesine,
- Kalorifer tesisatlarının izole edilerek ısı kayıplarının önlenmesine,
- Tüm ısıtma tesisatının bakımı ve temizliğinin yapılmasına,

Kazandairelerinin yeterince havalandırılarak işletme talimatlarına uyulmasına,
] Soba ve kalorifer kazanlarında kabul edilen standartlara uygunluğun aranmasına,
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D) Yürürlükten Kaldırılan Düzenlemeler: Bu Kararın yürürlüğe girmesi ile 30.09.2020
tarihli ve 27 sayılı Çanakkale İli lrlatıalli Çevre Kurulu Kararlarının ilgili maddeleri yürürlükten
kaldırılmıştır.

2- 6 Haziran 202l Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum tarat\ndan 22
maddeden oluşan Marmara Denizi Koruma Eylem Planı'nın l7. Maddesinde "Fosfor ve yüzey aktif
madde içeren temizlik malzemelerinin kullanımı aşamalı olarak aza|tıIacaktır. Organik temizlik
ürünleri teşvik edilecek ve bu tarz ürünlerin satışına yönelik düzenlemeler yapılacak ve Öncelikle
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Azot Fosfor İçermeyen temizlik ürünlerinin kullanımına
geçilmesi" hükmü kapsamında, İlimizde tüm kamu kurumu ve kuruluşlarında organik temizlik
ürünü kullanılmasına teşvik edecek tavsiye kararının alınması ve resmi kurumlara duyurulması,

ı: Oy birliği ile kararlaştırılmıştır. ı
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M.İrfan MUTLUAY
Başk. Yrd.

Çanakkale Belediye Başk. a.
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İl Jandarma Komutanlığı a.

il Tarım Müdürlüğü İl lı,lilll Eğitim Müd. a.
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Sanayi ve Teknoloji İl İl

Müdürlüğü

iı ıı a,

UEDAŞ a. Kara

TAŞTAN
Tekniker

Sahil Güvenlik Çanakkale Grup
Komutanlığı a.
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Cemil A
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üyp
katılmadı

Telekom Müdürlüğü a.
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BAŞTÜRK
Md.

U AY
Şube Müd. V.

DSİ 252 Şube Müd. a.

Eser

. Müd. a.

a.iıa

iı

üyg
katılmadı

Çanakkale Tic. San. Odası a.
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