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Amasya İli Mahalli Çevre Kurulu 10.01.2020 tarihinde Vali Yardımcısı  Kenan 
ÖRTEN Başkanlığında toplanmış  gündemdeki konular görüşülerek aşağıdaki kararlar 
alınmıştır. 

MADDE 1- 

Sağlık kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkların üretildikleri yerlerde ayrı  
toplanması, geçici depolanması, taşınması  ve bertaraf edilmesi ile ilgili esasları  yeniden 
düzenleyen Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı  Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile atıkların kaynağında ayrı  
toplanması  ve geçici depolanması  konularında sağlık kuruluşlarına, atıkların geçici atık 
depolarından alınarak taşınması, sterilizasyon işlemine tabi tutulması  ve bertaraf edilmesi 
konularında ise belediyelere önemli görevler verilmiştir. 

Söz konusu "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nin MADDE 24-(Atı k 
Bertarafinda Mali Yükümlülük Başlığında) "(2) 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 tarafindan 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." hükmü yer almaktadır. Bu hüküm gereği tıbbi atık üreticileri 
ve bertaraf edecek kurum ve kuruluş  görüşleri de alınarak; 2020 yılı  tıbbi atık bertaraf 
ücretinin  .2. 	.kQ4.. olarak uygulanmasına, 

MADDE 2- 

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'ni MADDE 20 -" (1) Tıbbi atıklar yakılarak 
bertaraf edilebilir. Herhangi bir kimyasalla muamele görmüş  patolojik atıkların yakılarak 
bertaraf edilmesi zorunludur..." hükümleri ve Bakanlığımızın 12.05.2017 tarih ve 5586 sayılı  
yazısı  ile 'kimyasalla muamele görmüş  patolojik atıklar için mahalli çevre kurulunda, 
yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fikrasında belirtilen hususlar çerçevesinde karar 
alınması, fiyat tarifesinin belirlenmesi, bu tarife üzerinden lisanslı  tıbbi atık taşıma araçları  ile 
toplama işleminin yapılması, yakma tesislerine gönderilinceye kadar sterilizasyon tesisinde 
geçici olarak depolanması  ve bertaraf için yakma tesislerine gönderilmesi' hususları  gereği 
kimyasalla işlem görmüş  patolojik atıklar için 2020 yılı  bertaraf ücretinin 
olarak uygulanmasına; 

MADDE 3- 
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dönemini kapsayacak şekilde revize edilen ve ekte yer alan Temiz Hava Eylem 
Planının(THEP) kabul edilmesine; 

MADDE 4- 

2020 yılı  kış  döneminde hava kalitesinin korunması  ve hava kirliliği ile mücadele 
amacıyla alınacak tedbirler (Kış  dönemi Uygulama Planı) için 28.09.2018 tarih ve 2018/2 
nolu Mahalli Çevre Kurulu Kararının geçerliliğinin devam etmesi ile birlikte kararda 
belirtilen Kış  Dönemi Uygulama Planı  C Maddesi Tablo:2'nin 

Tablo 2: İlimiz, Merzifon ve Suluova İlçelerinde Isınma amaçlı  kullanılacak yerli 
kömürlere ait özellikler 

Yerli Kömürlerin Özellikleri Siıı  t na r 

Toplam Kükürt (kuru bazda) En çok % 2 

Alt Isıl Değer (kuru bazda) En az 4800 Kcal/kg (-200 tolerans) 

Toplam Nem (orijinalde) En çok %25 

Kül (kuru bazda) En çok %25 
Boyut* (satışa sunulan) 18-150 mm (18 ilim altı  ve 150 mm üstü için en 

çok % 10 tolerans) 

* Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir. 

yukarıdaki şekilde değiştirilmesine ve bu Mahalli Çevre Kurulunda kabul edilen 2020-
2024 Dönemi Temiz Hava Eylem Planına göre işlemlere devam edilmesine, 

Oy birliği ile karar v ı ilm iştir. 

KAN 

Kenan REN 
Vali Y:d ı mcısı  
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