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Ilgaz’da Hava Kirliğini Önlemek İçin Çözüm Aranıyor
Ilgaz Belediyesinin öncülük yaptığı hava kirliğini önlemek için ne yapılmalı konulu
seminer bu gün saat 17.00 da Belediye Kültür Merkezinde yapıldı. Seminerde,
genellikle kışın oluşan kalorifer dumanları ve isler için ne yapılabileceğini Çankırı
Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Oktay Maşrap, Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü Araştırmacı Ömer Arabacı anlattı.
Ilgaz Belediyesinin Ilgaz’daki hava kirliliği için ne yapılabilir diyerek düzenlediği
seminere Ilgaz’da bulunan kayıtlı 98 Kaloriferli apartman yöneticilerinden bir kısmı
katıldı. Seminerin başlangıç konuşmasını yapan Başkan Arif Çayır:
“Kışın Ilgaz’daki apartmanların basından çıkan kara dumanlar ve akşam olunca
oluşan kurum isi insan sağlığını ve doğal hayatı ciddi anlamda etkiliyor. Bu sorunun
çözümü ise kaliteli yakıtlar kullanmak, bilinçli ve ateşçi belgesi bulunan kişilerin
kaloriferi yakması olacaktır. Biz Ilgaz’ın daha temiz bir havaya sahip olması için ne
yapabiliriz diye buradayız.” Dedi.
Başkan Çayır’ın ardından seminerine başlayan Çevre ve Şehircilik İl Müdür
Yardımcısı Oktay Maşrap:
“Türkiye genelinde yapılan araştırmada Çankırı ve ilçeleri 2. Derece hava kirliliği
vardır. Bunların başlıca sebeplerinden birisi de açık kömür kullanılmasıdır. Açık kömür
almak satmak kanunen yasaktır. Ama ucuz olduğundan insanlar tercih ediyor.
Bilinmelidir ki her hangi bir şikâyet durumunda Apartmanlarda daire başı 534 TL eğer
sanayi kuruluşu ise 42 Bin TL’yi aşkın para cezası vardır. Bu tedbirin amacı özellikle
Ilgaz’da yaklaşık 4000 hastanın 1000 tanesinin astım ve KOAH hastası olması bu
sayının daha da artış göstermemesi içindir. Açık kömür yerine paketlenmiş,
bakanlığımızca analizi yapılmış, satış izni verilmiş kömürler kullanılmasıdır. Tabi ki bu
kömürleri kullanmakta yetmiyor. Kaloriferin yakım talimatına uyulması da çok
önemlidir. Bunun içinde ateşçi belgesi olan kişiler tercih edilmelidir. “ dedi.
Arkasından soru cevap şeklinde geçen seminerin aslında en önemli sorusu başkan
Arif Çayır’a geldi.
Yöneticilerden bir kişi “Başkanım ithal kömür ve ya paketli yerli kömür bizim için
çok maliyetli biz bunu değil de Ilgaz’a Doğalgaz nasıl gelir? Bunun çözümünü
bulalım.” Dedi.
Bu soru üzerine başkan Çayır “ Doğalgaz ile ilgili görüşmelerimi bildiğiniz üzere
daha adayken başladım. Çorum’da bulunan Kargaz yetkilileriyle görüştük.
Önümüzdeki hafta içerisinde Enerji Bakanlığı ve Milletvekillerimizle görüşmelerimiz
olacak. Biz Ilgaz Belediyesi olarak ilçemize Doğalgazı kazandırmak için tüm çabamızı
ortaya koyuyoruz. Fakat birde bu işin maddi boyutu var. Gerekli makamlarla
yapacağımız görüşmelerin ardından sizlerle tekrar bu konuyla ilgili toplantılarımız
olacak.” Dedi.

