T.C.
HAKKARİ VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
KARAR TARİHİ : 13.01.2017
KARAR NO
: 2017/01
MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI
GÜNDEM 1) İlimiz merkez ve ilçelerinde ısınma amaçlı yakıtlardan kaynaklanan hava
kirliliği ile ilgili durum değerlendirmesi, tüm kamu kurum ve kuruluşların ısınma amaçlı satın
almış olduğu kömürlerden numune alınarak analize gönderilmesi, numune alımı sırasında
kömüre ait İl Müdürlüğümüz tarafından verilen satış izin belgesinin ibraz edilmesi ve analiz
sonucu gelmeden ilgili firmaya ödeme yapılmaması hususunun görüşülmesi,
KARAR 1) Gündemin birinci maddesi görüşülerek aşağıdaki karar alınmıştır.
Yerli ve İthal Kömürde Aranacak Özellikler:
Tablo – 10 Isınma Amaçlı İthal Taş ve Linyit Kömürün Özellikleri ve Sınırları
Özellikler
Sınırlar
Toplam Kükürt (kuru bazda)
: en çok % 0,9 (+0,1 tolerans)
Alt Isıl Değer (kuru bazda)
: 6400 Kcal/kg(-200 tolerans)
Uçucu Madde (kuru bazda)
: %12-31 (+2 tolerans)
Toplam Nem (orijinalde)
:en çok %10 (+1 tolerans)
Kül (kuru bazda)
: en çok %16(+2 tolerans)
Boyut*
: 18-150 mm(en çok ±% 10 tolerans)
*Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.
Tablo-11 Sınır Değerlerinin Aşıldığı İl ve İlçelerde Kullanılacak Yerli Kömürlerin
Özellikleri
Yerli Kömürlerin
Sınırlar
Kullanılacağı İller ve İlçeler
Özellikleri
Toplam Kükürt(kuru bazda)
: En çok %2
Bu Yönetmeliğin 28 inci
Alt Isıl Değer (kuru bazda)
: En az 4800 Kcal/kg
maddesine
göre
sınır
(-200tolerans)
değerlerinin aşıldığı(I.Grup)
: En çok %25
Toplam Nem (orijinalde)
İl ve İlçeler
: En çok %25
Kül(kuru bazda)
: 18-150 mm(18 mm altı ve
Boyut*(satışa sunulan)
150mm üstü için en çok %10
tolerans)
*Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.
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Tablo-12 Sınır Değerlerinin Aşılmadığı İl ve İlçelerde Kullanılacak Yerli
Kömürlerin Özellikleri
Yerli
Kömürlerin
Özellikleri
Toplam Kükürt (kuru
bazda)**
Alt
Isıl
Değer
(kuru bazda)**
Toplam Nem (orijinalde)
Kül (kuru bazda)
Boyut *(satışa sunulan)

Sınırlar

Kullanılacağı
ve İlçeler

İller

: En çok % 2,3
: En az 4200 Kcal/kg
(-200 tolerans)
: En çok %30
: En çok %30
:18-150 mm (18 mm altı
ve 150 mm üstü için en
çok % 10 tolerans)

Bu Yönetmeliğin 28
inci maddesine göre
sınır
değerlerinin
aşılmadığı (II.Grup)
İl ve İlçeler

* Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.
** Alt Isıl Değeri (kuru bazda) en az 5000kcal/kg (-500 tolerans) yanabilir kükürt (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 kükürt 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
kullanılabilir.

Tablo-13 Belde ve Köylerde Kullanılacak Yerli Kömürlerin Özellikleri
Yerli Kömürlerin Özellikleri
Toplam Kükürt (kuru bazda)
Alt Isıl Değer (kuru bazda)
Boyut *(satışa sunulan)

Sınırlar
: En çok % 2,5
: En az 3400 Kcal/kg
(-200 tolerans)
: 18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için
en çok % 10 tolerans)
*Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

a) Hakkari Merkez ve İlçe Merkezlerinde ihale yapacak tüm kamu kurum ve kuruluşların
aşağıdaki tablo da belirtilen özellikte kömürü kullanması ve kömür ihale şartnamelerine
belirtilen kömür özellikleri yazılarak ihale yapılması,
Özellikler
Sınırlar
Toplam Kükürt (kuru bazda)
: en çok % 0,9 (+0,1 tolerans)
Alt Isıl Değer (kuru bazda)
: 6400 Kcal/kg(-200 tolerans)
Uçucu Madde (kuru bazda)
: %12-31 (+2 tolerans)
Toplam Nem (orijinalde)
:en çok %10 (+1 tolerans)
Kül (kuru bazda)
: en çok %16(+2 tolerans)
Boyut*
: 18-150 mm(en çok ±% 10 tolerans)
*Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

_____________________________________________________________________________
Medrese Mah.No:41
Gökçe ÇAYLIOĞLU Çevre Mühendisi
Tel: 0438 211 62 37
Faks: 0438 211 62 75

b) Yukarda yazılı kurallara uymayan, gerekli önlemleri almayan kömür satıcıları, yöneticiler,
idareciler, kurumlar ve binalar, apartman, site sahipleri ile yöneticiler hakkında Isınmadan
Kaynaklanan Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve İl Mahalli Çevre Kurulu Kararlarını ihlal
etmekten yasal işlem yapılmasına,
c) Tüm Kurumlardan ısınma amaçlı satın alınan yakıttan numune alarak analizinin
yaptırılmasına, analiz ücretlerinin yüklenici firmaya ait olmasına ve bu ibarenin şartnameye
yazılmasına, yapılacak alımlarda satıcılardan katı yakıt satıcı kayıt belgesinin kesinlikle
istenmesine,
ç) Müdürlüğümüz Personelleri tarafından kömür numune alımı sırasında kömüre ait İl
Müdürlüğümüz tarafından verilen satış izin belgesinin ibraz edilmesi,
d) Kontrol noktalarında, belirtilen özellikte kömür dışında kömürün geçişinin engellenmesi
amacıyla;
Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Birimlerince kömürlere ait “SEVK
İRSALİYESİ” ile kömürün çıkarıldığı, torbalandığı yerde ilgili Valilik(Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü) tarafından analizi yapıldıktan sonra kömüre verilen “SATIŞ İZİN BELGESİ”
kontrol edilmesi, belgesi bulunmayan araçların geri gönderilmesi, araç kontrollerinin yapılarak
etkin denetimlerin sağlanması,
e) Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Genel Müdürlüğüne İl
Mahalli Çevre Kurulu Kararı doğrultusunda Vakfa gönderilen kömürlerin hava kirliliği
acısından kalite kontrolünün yapılması ve denetlenmesi hususunda yazı yazılması,
f) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği
Uygulamalı Çevre Eğitimi programında hava kirliliği konusuna ağırlık verilmesi,
g) Tüm Kamu Kurum ve Kuruşlarına ait binaların(daire, lojman vb.) baca, kalorifer
kazanlarının temizlik ve bakımı, ortaya çıkan küllerin düzenli, torbalı bir şekilde bırakılması,
kazanlarda odun ve kömür dışında herhangi bir maddenin(lastik, naylon, plastik vb. )
yakılmaması, kaloriferlerin “Yetkili Kalorifer Ateşçisi Sertifikası” sahibi görevliler tarafından
yakılması,
h) Halk Eğitim Müdürlüğünce kaloriferci/ateşçi belgesi kursları düzenlenmesine, kazan yakma
esnasında yakma teknik ve usullerine uyulması hususunda kalorifercilerin özellikle doğru
bilgilendirilmesi İlimizde kış sezonunda hava kirliliğinin önlenmesi açısından hassasiyetle
üzerinde durulması gereken bir konudur. Yakma tekniğine uymayanlar hakkında 2872 Sayılı
Çevre Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulanacaktır.
ı) Kömür denetimleri ile ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Belediye Başkanlıkları
tarafından kendi görev alanları ile ilgili çalışmaların yürütülmesi,
i) Hakkari ve İlçelerinde etkin bir denetim mekanizmasının sağlanması, hava ve çevre
kirliliğini önlemek amacıyla odun ve kömür depolarının Belediye Başkanlıklarınca uygun
görülecek bir alana taşınmasına yönelik gerekli çalışmaların Belediye Başkanlıkları tarafından
başlatılması,
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j) Hava kirliliği noktasında kömür satışı yapan esnafın bilinçlendirilmesi, Kamu kurum ve
kuruluşların yetkilileri tarafından özellikle kamu bina/lojmanlardaki yakıt kalitesi hususunda
gerekenlerin yapılması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonunda toplantıların
yapılması,
k) Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Genelgesi kapsamında hava kalitesinin
korunması ve iyileştirilmesine yönelik alınacak önlemlere ilişkin olarak Isınmadan Kaynaklı
Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğine uygun olmayan yakıtların şehre girişini engellemek
için Depin Köprüsünde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan kontrollerde denetim için
bekletilen yakıt taşıyan araçların konu ile ilgili bilgi verilen İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü
Personelleri tarafından denetlenmesi,
GÜNDEM 2) İlimizde bulunan tüm Sağlık Kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkların, 2017
yılında toplanması, taşınması ve bertarafı için kg bedelinin belirlenmesi,
KARAR 2) Gündemin ikinci maddesi görüşülerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.
a)Tıbbi atıkların 2017 yılı içerisinde toplama, taşıma ve bertaraf ücreti KDV dahil kg başına
2,33 TL tıbbi atık üreticileri tarafından ödenmesi( 11.11.2016 ve 29885 sayılı Resmi Gazetede
yer alan verilere göre belirlenen 2017 yılı vergilendirme döneminde uygulanacak yeniden
değerleme oranı 3,83’e göre hesaplanmıştır.)
b)Tıbbi atıklar ile ilgili denetim ve takiplerinin sıkıştırılması, mer’i mevzuatlara aykırı
davrananlar hakkında yasal işlemlerin yapılması,
c)Kolluk kuvvetlerimiz(İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü), sağlık
personelleri ve Belediye Başkanlığı tarafından mer’i i mevzuatlara aykırı bir durum
tespit edildiğinde yasal işlem yapmak üzere tespit evraklara ile birlikte Çevre ve Şehircililk İl
Müdürlüğüne bildirilmesi,
d)Belediye Başkanlıkları tarafından tıbbi atık üreten sağlık ünitelerine(Devlet Hastaneleri,
eczaneler, özel sağlık üniteleri v.b.) yönelik denetimlerin sıklaştırılması,
e)Belde ve köylerde bulunan ve sterilizasyon tesisine tıbbi atıklarını göndermeyen sağlık
ünitelerinin(Sağlık Ocağı,Aile Sağlık Merkezi,Sağlık Evi v.b.) İl Özel İdaresi tarafından
sözleşme imzalamaları sağlanmalı ve tıbbi atıklarının gerekli zaman aralıklarında tesis
tarafından alınması sağlanmalı,
GÜNDEM 3) 13.06.2011 tarihli ve 2011/11 sayılı “Eğlence Yerlerinden Kaynaklanan
Çevresel Gürültünün Kontrolü” konulu Genelge kapsamında İlimizde özellikle sıkça şikayetin
olduğu Bulak Mahallesi, Bulvar Caddesi çevresindeki mevcut açık ve yarı açık eğlence
yerlerinde genelgede tanımlanan çok hassas kullanım alanlarda canlı müzik yapılmasın yasak
olduğu konusu ve söz konusu Mevkiide müzik yayımı ve canlı müzik ruhsat ve izinleri
hakkında görüşülmesi,
KARAR 3) Gündemin üçüncü maddesi görüşülerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.
”Eğlence Yerlerinden Kaynaklanan Çevresel Gürültünün Kontrolü” konulu 13.06.2011 tarihli
ve 2011/11 sayılı Genelge hükümlerine uyulması,
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GÜNDEM 4) Hafriyat Toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının çevreye zarar vermeyecek şekilde
toplanması, taşınması, taşıma fiyatı ve depolama yerinin belirlenmesi hakkında görüşülmesi,
4/3/2005 tarihli ve 25745 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5302 numaralı İl Özel İdaresi
Kanunu’nun 6 ıncı maddesi (b) şıkkı gereğince, İl Özel İdaresinin “İmar, yol, su, kanalizasyon,
katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park
ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında, yapmakla” görevli ve yetkili
olduğu belirtilmektedir.
KARAR 4) 18.03.2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre
Belediye Başkanlıkları ve İl Özel İdaresi tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
Bu kararların İlgili Kurum ve Kuruluşlarla kamuoyuna basın yayın araçları yolu ile
duyurulmasına, Belediye tarafından yapılacak bu yayınlardan ücret alınmamasına ve Valilik
ilan panosunda 5 gün süre ile ilan edilmesine;
Oy birliği ile karar verilmiştir.
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