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KARAR
Denizli il Umumi Hrfzrssrhha Meclisi 1593 sayrh Umumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun 23.
maddesine gdre, Vali $iikrii KOCATEPE'nin bagkanh[rnda toplanarak giindemdeki konuyu
gdrtgmek suretiyle aga[rdaki karan almrqtrr.
A-Hava

Kirlili[inin onlenmesi

Amacr yla

y apiacak

Qahqmalar;

l-Denizli il srrurlart igerisinde; petrol koku, kullanrlmrq mineral ve madeni ya$Iar, omriinii
tamamlaml$ arag lastikleri, araba plastiSi pargalan, tezek, katr atrklar ve tekstil artrklarr, kablolar,
rslak odun, boyalt odun, plastik, lastik, kauguk, kablo, naylon vb., toksin igerikli atrk malzemeler,
ev egyalarl ve yemek atrklarr gibi evsel atrklar , 6zel atrklar, trbbi atrklar, asfalt ve asfalt Urtinleri,
boya ve boya i.irtinleri, fuel-oil kaplarr ile kdmUr torbalarr sobalarda veya kalorifer kazanlarrnda,
gdp bidonlartnda, agrk alanlarda vb. yerlerde rsmma veya bagka bir amagla yakmak yasaktrr,
Bununla ilgili denetim ve kontroller ilgili belediyeler veya Qevre ve gehircilik it VttiAiirttigu
tarafindan yaptlarak, Kabahatler Kanunu 32. Maddesine velveya 2872 sayrl
Qevre Kanunun 20.
maddesine gdre cezai iglem uygulanmasma.
2- Binalarda filtre, kazan ve baca bakrmlarrnrn periyodik olarak yaptrrrlmasr ver bunun
belgelenmesine,
3- Kaloriferlerin 'Kalorifer Kazam Yakma Talimatnamesi'ne gore yakrlmastna, bina sahipleri
ve yoneticilerinin ktg sezonundan once yrlda en az bir defa ttim rsrtma tesisatmrn bakrm/onarun

ve baca temizli[ini yaptrrmalarr ve belgelendirerek denetimlerde ibraz etmeleri; kalorifer
tesisatlarrnrn iyi izole edilerek tst kayrplarrrun dnlenmesi, kalorifer kazanlalnln alev ve duman
borulartnt haftada en az iki kere temizletmeleri ,soba ve bacalarrn periyodik temizli[ini

yaptrmalarrna,
4- Petrol koku, kullanrlmrq mineral ve madeni ya$Iar, omrtinii tamamlamlg arag lastikleri,
araba plastigi pargalan, tezek,kafi atrk\ar ve tekstil artrklan, kablolar, rslak odun, boyah odun,
plastikler, ev eqyalarl ve yemek atrklarr gibi evsel atrklar, 6zeI atrklar, trbbi atrklar, asfalt ve
asfalt tirtnleri, boya ve boya tiriinleri ile fuel-oil kaplarmrn lsmma amactylayakrlmamastna,
5- Ktg Sezonunda (1 Ekim-31 Mart tarihleri arasrnda);Drq ortam srcakh[r gece ve giindtiz 15
derecenin iizerinde oldu$u gtinlerde kalorifer ve sobalarm yakrlmamaslna,
6'Yatandaqlarm yo[un olarak drgarrda bulunduklan saatler olan sabah 06:00 09:00 ve akgam
16:00-19:00 saatleri arasmda kalorifer ve sobalarm ilk ateqlemeleri veya komtir ilavesi
yaprhnamaslna, bu saatlerden once veya bu saatlerden sonra kalorifer ve sobalarrn ilk
ateglemeleri veya komtir ilavesi yaprlmasrna,
7- Iqyeri ve konutlarda kalorifer kazam Ateqgi Belgesi olmayan kiqiler galgtrrrlam az, ateSgi
belgesi olan kiqiler ayru mahallede veya ikamet ettigi yerin 500 metre gaprnda olmak koquluyla
en fazla 4(d6rt) yakma tesisi (kalorifer kazanr) ateglemesini yapabilir. Kalorifer dairesinde
yaktcmm gahqtr[r 4 binanrn ismi yazrh oldu[u resimli bir belge diizenlenerek, belgenin yakrcmrn
g alrqtr[r bina yoneti cil eri tarafindan imzalanmr q olmas
ma,
S-Baqta resmi bina ve okullar olmak izere yeni bina yaprmmda rsr yalrtrm projeleri
uygulanmaslna,
9-Binalarrn drgtan yalrtrmma, gift camh olmasma ve lzellikle krg gel
rsr kaga[r
olan noktalarda (pencere ve drg kaprlarda) gerekli dnlemlerin almmasma,
/

l0-Okullarda ve resmi binalarda deliqtirilmesi gereken pencereler rsr camh pencerelerle
defigtirilerek, kaloriferli okullardaradyatorlerde termostatltvana kullarulmasma,
1l-Okullarda ve resmi binalarda girig kaprsrnrn kendilifinden kapanabilir ve hava stzdtmaz
yaprlmasma,

l2-Qewe ve $ehircilik il Mudurltipi.inden Satrg izin Belgesi olmayan rsmma amagh katr
yakrtlarrn Denizli il srnrrlarr igerisinde satrlmamasma, satm almmamaslna ve kullanrlmamaslna,
13-Katr Yakrt Sattctst Kayrt Belgesi almayan ithalatq;rlireticilda!ficl ve satrcrlar tarafindan
perakende katr yakrt satrgr yaprlmamaslna,

l4-Hastaneler, yatth ve giindiizlti okullar, ci$renci yurtIan, yaqhlar ve giigsiizler yurtlarr,
kreqlerde kalorifer ve sobalarrn ig ortam srcakh[r 20 dereceden yukarr olmayacak gekilde devamh
olarak, ancak hava kirliligine neden olmayacak gekilde yakrlmasma,
B-$ehirlerarasr yollar ve di[er gizergahlardaki akaryakrt istasyonlanrun tuvaletlerinin hijyen
ydntiyle denetlenerek tespit edilen aksakhk ve eksikliklerinin yerine getirilmesi konusunda
istasyon sahiplerine il salhk mUdiirliiliince tebligat yaprlmasma,

C-Okul onlerinde agrkta grda maddesi satrqmm Belediye ekiplerince

denetlenerek

6nlenmesine.
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