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DAĞITIM YERLERİNE
 

Temiz Hava Eylem Planında hava kalitesini iyileştirmeye yönelik çözüm önerileri uygulama
takviminde belirtilmiştir. Uygulama takviminde eğitim konularında "Eğitim programları düzenleme ve halkın
bilgilendirilmesi" ve "Katı yakıt tercihleri ve izinli yakıtların seçilmesinde halkın bilgilendirilmesi" maddeleri
yer almaktadır.                

İlimizin topoğrafik yapısı ve kirlilik derecesi de göz önüne alınarak ısınmadan kaynaklı hava 
kirliliğinin  kontrolü  konusunda  Bakanlığımızın  ilgili  Genelgeleri  ve  Mahalli  Çevre Kurulu  Kararları 
çerçevesinde  İlimizin  ısınma  amaçlı  yakıt  parametreleri  ve  yakma programları konularında kriterler
belirlenmektedir.

İlimiz Mahalli Çevre Kurulu'nun 31.10.2017 tarih ve 202 sayılı kararıyla İlimize ve İlçelerimize
girecek kömür kriterleri ile ilgili kararlar alınmıştır. İlimizde ısınma amaçlı kullanılan katı ve sıvı yakıtların
belirlenen kriter değerleri taşıması esastır. Kriter değerleri taşımayan yakıtların İl ve İlçe merkezine girişi,
yakılması, depolanması ve satılması Mahalli Çevre Kurulu Kararımız ile yasaklanmıştır. Ayrıca; 13.01.2005

 yayımlanarak yürürlüğe giren Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinintarih ve 25699 sayılı Resmi Gazete'de
Kontrolü Yönetmeliği Tablo-13'de Belde ve Köylerde kullanılacak yerli kömür özellikleri belirtilmiştir.

Son günlerde konu ile ilgili olarak bazı ilçelerimiz ve köylerinde uygunsuz kömür satışları ile ilgili İl
Müdürlüğümüze şikayetler gelmektedir. İlimizle ilgili yukarıda yapılmış olan tespit ve kriterler göz önüne
alındığında İlimize ve İlçelerimize gönderilen yerli ve ithal kömürlerin ilimiz hava kirliliğini azaltmaya
yönelik olarak Mahalli Çevre Kurulu kararına uygun olması, kalorisi yüksek kükürtdioksit (SO ) ve partikül2
madde (PM) düzeyleri daha düşük yerli kömür tercih edilmesi hava kirliliğinin azaltılmasında faydalı olacağı
değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda İlçeniz ve köylerinde konu ile ilgili olarak yazımız ekinde gönderilen Mahalli Çevre
Kurulu Kararı ve  yayımlanarak yürürlüğe giren Isınmadan13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazete'de
Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde İl Müdürlüğümüzden "Kömür Satış İzin
Belgesi" alan firma ve "Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi" alan mahrukatçıların haricinde kömür satışının
yaptırılmaması ve bu konularda halkın bilgilendirilmesi ile ilgili gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda
gereğini rica ederim.
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