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Mahalli Çevre Kurulu, aşağıda belirtilen gündem maddesini görüşmek üzere 28.01.2015 

tarihinde, saat 14:00’de Vali Yardımcısı Nurettin ATEŞ başkanlığında Valilik Kitaplık ve 

Dokümantasyon Merkezi Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 

 

GÜNDEM: 

 

1- 22.07.2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü 

Yönetmeliğinin 23. maddesi gereğince “2015 Yılı Tıbbi Atık Bertaraf Ücretinin belirlenmesi”, 

 

KARAR:  
 

 1- 2015 yılı için İlimizde tıbbi atıkların toplanması, taşınması, ve bertaraf edilmesi ücretinin 

belirlenmesi hususunda daha sağlıklı bir karar verilebilmesi için, bu konuda yapılan işlemlere 

ilişkin maliyetin belirlenmesi amacıyla  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kapadokya İl Özel 

İdareleri ve Belediyeler Birliği, Nevşehir Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği, Nevşehir Halk 

Sağlığı Müdürlüğü ve Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası temsilcilerinin katılımıyla bir komisyon 

oluşturulmasına, bu komisyon tarafından maliyetlerle ilgili yapılacak çalışma sonucunda 

hazırlanacak bilgi ve belgelerin en geç 2015 yılı Ocak ayı sonuna kadar Mahalli Çevre Kurulumuza 

sunulmasına Mahalli Çevre Kurulumuzun 30/12/2014 tarihli ve 97 sayılı Kararı ile 

kararlaştırılmıştır. Söz konusu Komisyon tarafından yapılan çalışmalar ile tıbbi atıkların toplama, 

taşıma ve bertaraf harcamalarına esas olacak tıbbi atık bertaraf ücreti ile ilgili olarak; Nevşehir İli 

Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Nevşehir Halk Sağlığı Müdürlüğü, İl Sağlık 

Müdürlüğü ve tıbbi atık sterilizasyon firması (Turanlar Çevre Teknolojileri Müh. İnş. Taah. ve Tic. 

Ltd. Şti.) ile yapılan yazışmalar sonucu alınan görüşler Mahalli Çevre Kurulumuzda 

değerlendirilmiştir. 

 Ayrıca tıbbi atıklar hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel 

Müdürlüğünün 03.01.2012 tarihli ve 68 sayılı yazısı ile Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 

Uygulamaları hakkında Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 19/10/2010 

tarihli ve 2010/75 sayılı Genelgesinde belirtilen hususlar da Mahalli Çevre Kurulumuzda 

görüşülmüştür. Buna göre;  

 22.07.2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü 

Yönetmeliğinin 23. maddesi gereğince 2015 yılı için İlimizde tıbbi atıkların toplanması, taşınması, 

ve bertaraf edilmesi ücretinin, küçük miktarda atık üreten sağlık kuruluşları da dahil olmak üzere 

tüm tıbbi atık üreticileri için ağırlık esas alınmak suretiyle l (bir) kg tıbbi atık başına KDV HARİÇ 

2,18 TL ( İki Türk Lirası Onsekiz Kuruş) olarak belirlenmesine, 

2- Tıbbi atıkların üretildikleri yerlerde toplanması, geçici depolanması, taşınması, sterilizasyon 

işlemine tabi tutulması ve bertarafı ile ilgili tüm iş ve işlemlerin 22.07.2005 tarihli ve 25883 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak yürütülmesine, 

3- Tıbbi atıkların oluşumundan bertarafına kadar yönetimlerini kapsayan bütün faaliyetlerin 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce periyodik olarak kontrol ve denetiminin yapılarak denetim 

sonuçları ile ilgili Mahalli Çevre Kurulumuza bilgi verilmesine, kontrol ve denetimler sırasında 

ilgili mevzuata aykırılık halinde gerekli yaptırımın uygulanmasına, 

4- İlimiz sınırları içinde oluşan, toplanan ve bertaraf edilen tıbbi atıkların miktarı ile ilgili 

bilgilerin sağlık kuruluşlarından ve belediyelerden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce temin 

edilmesi, değerlendirilmesi, her yıl sonunda bir rapor halinde Mahalli Çevre Kurulumuza sunulması 

ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmesine, 
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5- İlimizde bulunan tıbbi atık sterilizasyon ve bertaraf tesisinin faaliyetlerinin Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından izlenmesi, denetlenmesi ve ilgili mevzuata aykırılık halinde 

gerekli yaptırımların uygulanarak bu izleme, denetleme ve yaptırımlarla ilgili Mahalli Çevre 

Kurulumuza bilgi verilmesine, 

6- Tıbbi atık taşıma araçlarının faaliyetlerinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 

denetiminin yapılmasına, ilgili mevzuata aykırılık halinde gerekli yaptırımların uygulanmasına, 

denetim sonuçları ile ilgili Mahalli Çevre Kurulumuza bilgi verilmesine, 

7- Alınan bu kararların 15 gün içerisinde ilgili kişi ve kuruluşlar ile Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığına gönderilmesine, toplantı tarihinden itibaren bir hafta içerisinde, Valilik ilan panosunda 

en az beş işgünü süreyle ilan edilmesine ve Valilik internet sitesinden duyurulmasına,  

Oy birliği ile karar verildi. 


