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İliıniz Mahalli Çevre Kurulu 2020 Yıilı 27 no'lu toplantısı, 3010912020 günü saat l5:00' da, Vali
Yardımcısı Sayın Abdullah KÖKLÜ Başkanlığında aşağıda adı, soyadı ve görevleri belirtilen üyelerin
katılımıyla Çevre ve Şehircilik iı viidurltigıi toplantı saIonunda gerçekleştirilerek aşağıdaki kararlar
allnmıştır.

|- 12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sıfir Atık Yönetmeliği 8.
Maddesi gereğince, 28.0| .2020 taIih ve 22 say/,ı Mahalli Çevre Kurulu Karan doğrultusunda
oluştuulan komisyon tarafindan hazırlanan Çanakkale İl Sıfır Atık Yönetim Planının
onaylanmasına,

2- Çanakkale Llinde 2020-2021
Alınacak Tedbirler Kapsamında:

Yılı Kış

Döneminde Hava Kirliliğinin Kontrolüne Yönelik

Mülga Çevre ve Orman Bakanlığınca; "Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü
(IKHKK) Yönetmeliği" l3 Ocak 2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 1 Nisan
2005 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş ve Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü
Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik 17 Mart 2005 tarihli ve 25758 sayılı, l4
Mayıs 2007 tarihli ve 26522 sayı|ı ve 07 Şubat 2009 tarih ve 27134 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Yönetmeliğin 28. Maddesindeı "İl ve İlçelerin Kirlilik
derecelendirilmesi; İl ve İlçenin topoğrafik yapısı, atmosferik şartlar, meteorolojik parametreler,
sanayi durumu, nüfus yoğunluğu ve önceki yılların hava kalitesi ölçüm sonuçları dikkate alınarak
06.06,2008 tarih ve 26898 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hava Kalitesi Değerlendirme ve
Yönetimi (HKDY)Yönetmeliğine göre Bakanlık tarafindan kış sezonu başlamadan önce ilan edilir."
denilmektedir.

Söz konusu Yönetmeliğe istinaden Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı tarafindan hazır|anan
2010/l4 Sayıll Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Ön|enmesi Genelgesi yürür|ükıe olup: iIimizde 2020202l Kış döneminde konut, toplu konut, kooperatif, site, okul, üniversİte, hastane, resmi daireler.
işyerleri, sosyal dinlenme tesisleri, sanayide ve benzeri yerlerde ısınma amaçh kullanılan Yakma
tesislerinden kaynaklanan is, duman, loz, gaz buhar ve aerosol halinde dış havaya atılan
kirleticilerin hava kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması ve denetlenmesine Yönelik
alınacak tedbirlerin aşağıdaki şekilde düzenlenmesine;

C

Kirlilik Grubu:

20I0l14 Sayılı Hava Kirliliğinin Kontrolü Genelgesine isti naden
ilçelerinin Kirlilik Gru brı 1
Çanakkale il sınırları içerisinde Ç anakkale Merkez, Getibolu ve Çan
bunların dış ında kalan Eceabat, Gökçeada, Lapseki, E Zlne,, Alvacık, Yenice, Bozcaada,
bağlı belde ve
Ba_vra m iç il çelerinin Kirlilik grubu 2 olarak tespit edilmişti r. Ayrıca bu ilçelere
ve 25758 sayılı, l4
köylerde ısınma amaçlı kullanılacak kömürün standartları l7 Mart 2005 tarihli
Mayıs 2 007 tarihli ve 26522 sayılı ve 07 Şubat 2009 tari h ve 2'7134 sayılı Resmi Gazete'de
Yönetmeliğindc
ayımlanarak yürürlüğe giren "Isınmadan Kaynaklanan Hava Ki rliliğinin Kontrolü
l2O17 tarih ve
02l|l
beri
bera
Bununla
Değişiklik yapılmas ına Dair Yönetmeliğe uygun olmahdır.
Temiz
g
l3 sal,ılı İl Matıalüi Çevre Kurulu Ka rarı ile onaylanarak yürürlüğe iren "Çanakkalc
içerisinde ısın In a amaçlı
Ilar,a Evlem Planı" kapsamında; Çan İlçesi Belediyc mücavir alanı
A)
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kullanrmına ve satışına izin
olarak T.I<.i. Çan Linyitleri işletme Müdürlüğüne ait kömürlerin
verilmeyecektir.
grup illerde kullanılacak kömür standartlarını sağlayan
kömürlerin yakı-lması, bulundurulması ve depolanmasının yasaklanmasına,

kirlilik grubu l olan ilçelerde, 2.

B) Katı Yakrtlar:

Çanakkale Merkez i lçe, Getibolu, Çan ilçelerinde
yerli kö m ürlerin Özellikleri
Tablo-1l Sınır De lerinin A ıldı il ve il elerde kullanılacak
ller ve
Kullanılacağı
I(ömürlerin Sınırlar
Yerli
ilçeler
özellikleri
Vo
2
(kuru
En çok
Toplam Kükürt
bazda

Alt

Isıl Değer

(kuru

bazda
To lam Nem orl inalde
Kül kuru bazda
Boyut* (satışa sunulan)

: En az 4800 Kcal/kg
200 tolerans)
En ok %25

(-

Eı

çok o/o25
: l8-150 mm (l8 mm altı

:

Bu Yönetmeliğin 28
inci maddesine göre
değerlerinin
sınr

aşıldığı (l.Grup) Il ve
ilçeler

ve

l)u mm ustu lçln en çoK

10 tolerans
Mekanik beslemeIi yakma tesisleri için kömür boyutu l0- 1 8 mm olabilir
%o

acık, Yenice, Bozcaada, Bayramiç, Biga ilç.eleriııde
lveil elerde kullanılacak yerli I(ömürlerin ozellikleri

Eceabat, Gökçeada, Lapseki, Ezine,
Tabltı-12 Sınır Dc erlerinin A ılmadı
Yerli
kömürlerin Sınırlar
I

I

özellikleri

Toplam Kükiirt

(kuru

Alt

(kuru

bazda)*

*

]sıl

bazda)*

Değer

*

Toplam Nem (oriiinalde)
Kül (kuru bazda)
Boyut *(satışa sunulan)

En çok

Kullanılacağı İller ve
Ilçeler

o/o

2.3

az

Bu Yönetmelİğİn 28
Kcal/kg ( inci maddesine göre

: En
4200
200 tolerans)
: En çok %30
: En çok %30
:18-150 mm (18 mm altı
ve

sınır

değerlerinin

aşılmadığı (Il.Grup)
Il ve Ilçeler

150 mm üstü için en çok

% 10 tolerans)
* Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömiir boyutu l 0- l 8 mm olabilir.
** Alt Isı] Değeri (kuru bazda) en az 5000kcal/kg (-500 tolerans) yanabilir küküıt (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 kükün 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

w

kullanılabilir.
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Tüm Çanakkale

lli

Genelindc

Kö lerdc kullanılacak yerli l(ömürlerin Özellikleri
Sınırlar
Toplam Kiikürt (kuru bazda)
: En çok Yo 2,5
(kuru
Alt lsıl Değer
bazda)
: En az 3400 Kcal/kg (-200 tolerans)
*(satışa
Boyut
sıınulan)
: 18-150 mm (l8 mm altl ve 150 mm üstü için
en çok % 10 tolerans)
*Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu l0-18 mm olabilir. "
'I'ablo-

1

3 Belde ve

yerli kömürlerin ozellikleri

Tüm Çanakkale

İli

'I'ablo- 10 Isrnma

Ama lı Ithal T

ozcllikler

Genelin<le
ve

Lin

it I(ömürün Özeltikleri ve

Sınırlar

sınırları

]'oplam 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)
: % 12-3l (+2 tolerans)
'l'oplam Nem (oriiinalde)
En çok % l0 (+1 tolerans)
Kül (kuru bazda)
: En çok %|6 (+2 tolerans)
Boyut* (satışa sunulan)
18- 150 mm ( en çok +% 10 tolerans)
Mekanik beslemel yakma tesisleri için kömür boyutu en az 10-18 mm olabilir"

Tüm Çanakkale İli GeneIinde
['ablo- l4 Prina briketi özelliklcri kuru bazda vc sınrrlar
ozellikleri
Sınırlar
Alt lsıl Değer
3700 Kcal/ke (min.)
Nem (oriiinalde)
%l5 (max.)
Yağ
%1.5 (max.)

300 ppm (max)
6 mm (min.) (6mm'den küçük ağırlıkça o/o5'i geçemez,
ancak mekanik beslemeli yakma tesisleri için % 50'ye
kadar olabilir.)

Sodyum [Na)
Boyut

standartlarındaki kömür ve pirina Briketinin kullanılmasına,

Toz Kömürden Elde Edi|en Briket Kömürlerinin Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin
Kontrolü Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (a) bendinin (l) ve (2) numaralı aIı bentleiinde
belirtilen briket kör;üründe TSE l2055'de belini|en özellikleri sağlamasına. Briket kömürüns
uvJunluk ve satıs izin belsesinin briket kömürünün üretildiği İlin Çevre ve Şehircilik II
Mfrdtirltiotince verilmesine.. ğriket kömürünün satılacağı ilin cev-re ve sehirciIik Il Müdürlügüne
bilgi ve;İlmesi kaydıyla tüm il. ilçe. belde ve kdy yerlbşim alaıilarında satılabilmesi vc
kırilanı lahi lmesine_

"

C) Yakma Sistemleri İıe İıgıı olarak:
Kış gelmeden önce ısınmada kullanacak yakıtların yanma veriminin artırılmasını, buna paralel
olarak yakıt tüketimi ve bacadan atılan kirletici emisyonlarının azaltılmasını sağlamak için;
- Soba ve kalorifer kazanları ile bacaların periyodik temizlenmesine-temizlettirilmesine,
- Kalorifeı tesisatlarının izole edilerek ısı kayıplarının önlenmesine,
- Tüm ısttma tesisatının bakımı ve temizliğinin yapılmasına,
- Kazan dairelerinin yeterince havalandırılarak işletme talimatlarına uyulmasına,
- Soba ve kalorifer kazanlarında kabul edilen standartlara uygunluğun aranmasına,
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Diğer taraftan, fakir ailelere kömür yardımı yapılmasına ilişkin 31 Aralık 2008 tarlh ve 27097
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2008/14488 sayıh 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
özeIlikleri belirlenmiş kalitedeki kömürlerin dağıtılmasına, Isınmadan Kaynaklanan Hava
Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği'nde belirlenen hususlara uyulmasına,

3- Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü İdari ve Yapı İşleri Dairesi Başkanhğı Yapı İşleri Şube
Müdürlüğü'nün Çanakkale İ]i Eceabat İlçesinde devam etmekte olan "Mehmetçik Kılavuzluk
İstasyonu Yeni Hizmet Binası İnşaatı" işi için şantiye çalışmalarının aksamaması amacıyla iş süresi
boyunca Pazar günleri dahil haftanın her günü çalışma yapılması ile ilgili talebinin 2872 Sayılı
Çevre Kanunu ile Yüksek Çevre Kurulu ve Mahalli Çevre Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına
İlişkin Yönetmelik hükümleri kapsamında Mahalli Çevre Kurulunda görüşülerek gerekli iznin
verilmesi Eceabat Kaymakamlığının (Yazı İşleri Müdürlüğü) 02.09,2020 tarihli ve 62841971050.99-E.1242 sayılı yazısında talep edilmiştir.
04106120|0 tarihli ve 27 60l sayı|ı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Çevresel
Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yöneıimi Yönetmeliği "nin 23. Maddesinin
(a) bendinde; "Şontiye olanındaki .faaliyet türlerinden çevreye yayılan gürültü seviyesi Ek-VII'de
yer alrın Tablo 5 'teki sınlr değerleri aşamaz. " ,
(ç) bendinde;"ı(amu yararı gerekiiren baraj, kliprü, ıünel, otoyol, şehir içi anayol, toplu konut gihi
prııjelerin inşaat faaliyeıleri ile şehir içinde gündüz ırafiği engelleyecek inşaat faaliyetleri gündüz
zaman diliminde çalışmamak koşuluyla Ek-Vll'de yer alan Tablo-s'teki gündüz değerlerinden
akşam için 5 dBA, gece için }0 dBA çıkartılarak elde edilen sınır ıieğerlerin sağlanması ve bıı
kapsamda alınacak İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile sırdüralebilir.",
(d) bendinde; "Şanıiye /aaliyeıi sonucu oluşabilecek darbe gürültüsü, LCmax gürüllü göslergesi
cinsinden l00 dBC 'yi aşmaz. ",
(e) bendinde; " Faaliyeı sahibi ıarafından şantiye alanında; inşaaıın başlama, bitiş larihleri ve
çalışma periyotları ile büyülışehir belediyesi veya il/ilçe belediyesinden alınan izinlere ilişkin
bilgiler inşaaı alanında herkesin kolayca görebileceği bir labelaıla gösterilir. " denilmektedir.
Sonuç olarak; mezkür yönetmelikte Ek-VI]'de yer alan Tablo-5'teki gündüz değerleri
şantiye faaliyetinin bina olması nedeniyle Lgınoo,:70 dBA belirtiIdiğinden, akşam saatlerinde (70-5)
-65 dBA, gece saatlerinde ise (70-10) :60 dBA sınır değerinin aşılmaması, hız limitlerine
uyulması, gerekli uyarı ve ikaz levhalarının konularak can ve mal güvenlik tedbirlerinin alınması ve
2872 Sayılıı Çevre Kanunu ve bu Kanuna istinaden yayımlanarak yürürlüğe giren ilgili yönetmelik
hükümlerine uyulması kaydıyla İlimiz Eceabat İIçesine bağlı Seddülbahir Köyü 162 Aılı '7
Parselde yaz dönemlerinde inşaat bitimine kadar haftanın yedi günü 19:00 - 07:00 saatleri
arasında da "Mehmetçik Kılavuzluk İstasyonu Yeni Hizmet Binası İnşaatı" yapım
faaliyetinin yapılmasrnın uygun olacağına,
4- İlimiz, Yenice İ[çesi, Armutçuk Köyü (101 Ada 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 31,
35, 36,37,38,39, 10, 12, 13, 14,45, 16, 17, 18,49,50,5l,52,53,51,55,56,57,58,59,60,61,
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 7l, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,79 ve 80 parsel ve l60 uda 5 parsel\
sınırları içerisinde Oreks Madencilik Ltd. Şti. tarafından 5.000.000 m3 atık depolama kapasitesinc

4

sahip ve 2 lottan oluşan I. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi (A Sınıfi Maden Atığı Depolama
Tesisi'nin ) kurulması planlanmaktadır.
Planlanan alanın bir kısmının Ormanlık Sayılan alanlar kapsamında kalması nedeniyle
Orman İzin işlemlerine esas olmak üzere " Orman Kanunun 17l3 ve 18. Maddelerinin Uygulama
Yönetmeliği ve 07.06.2011 tarih ve 2011/10 sayıh Orman Sayılan Alanlarda Kaü Atık Bertaraf vı:
Düzenli Depotama Tesislerine Verilecek İzinlere İlişkin Genelge kapsamında I. Sınıf Düzenli
Kuırılunda değerlendirilmesi gere kmektedir.
Depolama Tesisi yerinin ll Mahalli Çe
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İ Mahalli Çevre

Kurulunca söz konusu düzenli depolama tesisi başvurusunun
değerlendirilebilmesi için Çevre ve ŞehirciIik il vtidtidtigtimtizce iü N4ahaı|i Çevre Kuruluna üle
kurumlar ve konu ile ilgili kurum temsilci]erinden bir komisyon oluşturulmasına, oluşturulan
komisyon tarafindan gerekli dosya ve saha incelemesi yapıldıktan sonra hazırlanacak olan

komisyon raporunun İl Mahalli Çevre Kuruluna sunulduktan sonra başvurunun değerlendirilmesine;

Oy birliği ile karar ı,eri]di.

vali yardımcısı

ö l1t

üyp

oL

iı ııtıot-ırti

Çevre ve Şehircilik

E

il Müd.

NCI

Çevre Koruma Tim Kom.
İ] Jandarma Komutanlığı a.

M.irfan
B
Çanakkale Bel

AY
e

al

il öze

G
k.Yrd
are

a.

ü
Hasan

Poli
il Emni

a.

Pers n el Md.
İl Defterdarlıgı a.

I

l

La

ll

AN
uouru
ve Orman
udurlusu a.

K

urat

S

rd.

iı Miıüi Eğitim Müd.

a.

o
ge

üğü a

Savfa 5 / 6

üyE
Ferhat
iü

GÜV

Miid

iü

U

iı Saglık Müdürlüğü

Ktilttir ve Turizm Md. a

1

UYE

üftülüğü a.

M

KATILMAD]

Şube Md.

Sanayi ve
Müdürlüğü

öm6r

üyr,

AYRAK

Ram

e

İN
..

lek

,..

S
S1

J..

ube Müd. a.

urlugu a.

ü

ARI
k

.

Müh.
l Müd.

Eser

a.

Karayo

Şe

4

ği

İ

Ş

cil Dur. Miid.

a

Y
üYE

Gökhan TAŞTAN
Tekniker
Sahil Güvenlik Çanakkale
Grup Komutanhğı a.

üYE

katılmadı
Çanakkale Tic. San, Odası

a.

Sayfa 6 / 6

