
25.0| .20|7 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazete'de yal,ımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların
Kontrolü Yönetmeliği'nin 24.maddesinde "Yönetmelik hükümlerine uygun olmak şartı},la toplama taşıma
sterilizasyon ve be(araf harcamalarına esas olacak tıbbi ahk bertaraf ücreti. her yıl tıbbi atığtn oluştuğu ilin
mahalli çevre kurulu tarafından tespit ve ilan edilerek Bakanlığa bildirilir" hükmü kapsamında; İ|imizde
oluşan tıbbi atıkların. toplanması, taşınması. bertarai bedelinin belirlenmesine ilişkin olarak ilgili taraf
temsilcileri ile 30.0l .20l9 tarihinde saat l4:30 'da toplanılmıştır.

İüimizde Tıbbi Atıkların toplanması. taşınması ve bertaraflnda uygulanacak 20l 9 yılına ait ücretler
görüşülmüş olup;

Merkez Ilçede bulunan sağlık ünitelerinden kaynaklanan l6 kg ve üzeri" 1 kg tıbbi atığın ıoplaına.

taşıma ve bertaraf ücretinin2r63TLoKDV oü.ur,.

Diğer İlçelerde bulunan sağlık ünitelerinden kaynaklanan l6 kg ve üzeri. l kg tıbbi atığın toplama.

taşıma ve bertaraf ücretininlıhr" KDV olması.

Merkez İlçe Efeler 'de bulunan sağlık üniteleri için 0- l 5 kg arası. tıbbi aık taşıma. toplama ve bertaraf

ticretinin{0 TL+KDV olması.

Diğer İlçelerde bulunan sağlık üniteleri için 0-15 kg arası tıbbi atık toplanıa. taşıma ve bertaral

ticreıininAl1TL-KDv /Ay SABiT ü('RET olmasü.

Atık Taşıyan Araçlar İçin Lisans Belgesi olan. tıbbi atık taşıma araçları ile tıbbi alık sterilizas_,-oır

tesisine getirilen ıbbi atıklar için sadece l KG tıbbi atığın sterilizasyon ticretini$flTl+KDV olması.

l8 01 06 ve l8 02 05 kodlu aııkların toplama. taşıma ve İzaydaş Yakn-ıa Tesisinde Bertaral' Edilme

Bedelinin. ı KG {O.TL+KDV

Alınan kararın 0l Ocak 20|9 tarihinden itibaren uygulanması hususu görüşülnrüş
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