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KARS VALİLİĞİ 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MLDl.RLUĞU 

İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARLARI 

KARAR NO 3 
KARAR TARİHİ : 01/04/2013 

Mahalli Çevre Kurulu 01/04/2013 tarihinde saat I0;00"da Vali Yardımcısı Cnal COŞKUN 
başkanlığında toplanmış olup aşağıdaki maddeler karar altına alınmıştır 

Madde 1: Erzurum Büyükşehir Belcdi>esi'nin 20.02.2013 tarih ve \I.25.0.EBB.0.22-OI/I54 
sayılı Tıbbi Alıkların Bertaraf l crcli konulu yazısına İstinaden 23.01.2013 larih ve 1 karar nolıı 
MÇK kararının iptal edilmesine 

Madde 2: lıbbi atık toplama, taşıma ve bertaraf ücretinin yeniden değerlendirilerek 
kilogram başına 2,70 TL (KDV Hariç) olarak belirlenmesine 

Madde 3: Tıbbı Alıklar ile ilgili olarak; 
a) Kars İli tıbbı alık üreticilerinin ürettikleri atıkların bertarafı için gereken bedellerin ödeme 

tarihinin, tıbbı atık üreticileri ve Belediye arasında yapılacak protokolle belirlenmesine. 
b) Kars İli sınırları içerisinde faaliyette bulunan tüm hastanelerin Tıbbı Atıkların Kontrolü 

Yönelmelığı'ndekı şartları sağlayacak geçici atık deposunu faalıyı^e geçirmeleri, loplanan alıkların 
dü/enlı olarak alınması için. ilgili belediyeler ile protokol yapılmasına ve söz konusu bilgilerîn Çevre ve 
Şehircilik II Müdürlüğüne gönderilmesine. 

c) Tıbbi Atık Üreticilerinin tıbbi atık teslim tutanağının bir suretinin ürettikleri tıbbi atık 
mıklarını ve bertaraf şeklinin takibi açısından, her yıl Aralık ayı sonunda Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğüne bildirilmesine. 

ç) Tıbbı atık üreten sağlık kuruluşlarının, atıklarının üzerinde ""Tıbbı Atık' ibaresi bulunan 100 
mikron kalığında kırmızı plastik torbalara, diğer atıklardan (evsel) ayrı olarak toplanmalarına ve söz 
konusu poşetlerin atık üreten tarafından karşılanmasına, ^ 

d) Tıbbı atıkların toplanması, taşınması Ve bertarafı ılc ilgili işlemlerin Belediye Başkanlıklarınca 
takip edilmesine. Çevre ve Şehircilik 11 Müdürlüğü tarafından Sağlık Kuruluşları ve Belediye 
Başkanlarına denetimler yapılmasına. 

e) Tıbbı alıkların teslim edilmesi sırasında tartılması ve kayıt allına alınmasına. 

f) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve MÇK kararlarına uymayanlar hakkında 2872 sayılı 
Çevre Kanunun Değişik 5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun göre 
169.327 (2013 yılı için) Türk Lirasından 1 693 300 (2013 yılı için) Türk Lirasına kadar idari para cezası 
uygulanacağına 

Oy çokluğu ile karar verilmiştir 
Bu karar Kars Valiliğince yürütülür 
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