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İlimiz Mahalli Çevre Kurulu, Vali Yardımcısı Sn. Kenan ESKİN’in Başkanlığında, kurul
üyelerinin katılımı ile 23.01.2019 Çarşamba günü saat: 14.00’da Valilik Toplantı Salonunda
toplanılmış olup; toplantı sonucunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.
25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tıbbi
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”nin “Atık Bertarafında Mali Yükümlülük” başlıklı. 24.
maddesinin 2. fıkrasında;” Bu yönetmelik hükümlerine uygun olmak şartıyla, toplama,
taşıma, sterilizasyon ve bertaraf harcamalarına esas olacak tıbbi atık bertaraf ücreti, her yıl
tıbbi atığın oluştuğu ilin mahalli çevre kurulu tarafından tespit ve ilan edilerek Bakanlığa
bildirilir. Tıbbi atık bertaraf ücretinin tespitinde, oluşan atığın gideceği sterilizasyon ve/veya
bertaraf tesisine taşıma mesafesi ile sterilizasyon ve/veya bertaraf maliyetleri göz önüne
alınır." denilmektedir,
Yine söz konusu yönetmeliğin “Belediyelerin Yükümlülükleri” başlıklı 8. maddesinin
birinci fıkrasının c bendinde “Herhangi bir kimyasalla muamele görmüş patolojik atıkların 20.
maddede belirtilen yöntemle bertaraf edilmesini sağlamakla yükümlüdürler.” denilmektedir.
Bu maddeler doğrultusunda ilimiz sınırları içerisinde bulunan tüm sağlık kuruluşlarında
oluşan Tıbbi Atık ve herhangi bir kimyasalla muamele görmüş Patolojik Atıklar için,
01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
1) Atık Sterilizasyon Tesisini işleten Era Çevre Teknolojileri AŞ'ne tıbbi atıkların
toplanması, taşınması ve bertaraf için tıbbi atık üreten Sağlık Kuruluşlarınca ödenecek tutarın
2019 yılı için 3,12TL/kg+KDV olarak belirlenmesine,
1.1 a)İ1imizde ayda lOkg ve altında tıbbi atık üreten sağlık kuruluşları için tıbbi atık
bertaraf ücretinin 40TL/ay+KDV olarak belirlenmesine,
b)İlimizde ayda lOkg ile 20kg arasında tıbbi atık üreten sağlık kuruluşları için tıbbi
atık bertaraf ücretinin 60TL/ay+KDV olarak belirlenmesine,
2)Herhangi bir kimyasalla muamele görmüş Patolojik Atıkların toplanması, taşınması ve
yakma tesisinde bertaraf bedelinin 7,00TL/kg+KDV olarak belirlemesine,
3) 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nin 8. maddesinin üçüncü fıkrasında “Tıbbi atık işleme
tesislerinin bulunduğu illerdeki merkez ve tüm ilçe belediyelerinde oluşan tıbbi atıklar ildeki
tıbbi atık işleme tesisine gönderilir. Ancak, tıbbi atık işleme tesisinin kapasitesinin yetersizliği
ve uygunsuz coğrafi koşullar gibi sebeplerle tıbbi atıkların bu tıbbi atık işleme tesisine
gönderilmesinde zorluklar olması halinde; tıbbi atıklar bir başka ilde bulunan tıbbi atık işleme
tesisine gönderilebilir. Bu durumda; öncelikle tıbbi atığın gönderilmek istendiği tıbbi atık
işleme tesisinin bulunduğu ilin il müdürlüğünün uygun görüşünü müteakip, her iki ilin
mahalli çevre kurulunda olumlu karar alınması kaydıyla ilgili belediye ile sözleşme yapılması
gerekmektedir.” hükmü gereğince ilimizde bulunan sterilizasyon tesisinde mücbir sebeplerin
oluşması durumunda tıbbi atıkların bei-tarafının ilimize yakın olan Bursa ilinde bulunan
sterilizasyon tesisinde yapılmasına,
Oybirliği ile karar verilmiştir.
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