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MAHALLi ÇEVRE KURULU KARARI

İlimiz Mahalli Çevre Kurulu 29.01.2021 tarihinde Vali Yardımcısı Sayın Mustafa Hulusi
ARAT başkanhğında gündem konusunda kurul üyeleri tarafindan görüşülerek aşağıdaki karar
alnmıştır.

KARAR ı: İlimizde Tıbbi Atlkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamlnda; tıbbi atıkların
toplanması, taşmması ve bertarafında uygulanacak 2021 yılına ait ücretler görüşülmüş olup;

Merkez İlçe Efeler ilçesinde bulunan sağlık üniteleri ile Nazilli Devlet Hastanesi ve Söke

Devlet Hastanesi kaynaklanan aylık 16 kg ve iizeri tıbbi atık üreten üniteler için, tıbbi atık

toplama, taşıma ve bertaraf ücretinin 3,10 TLl kg+KDV olması,

Diğer İlçelerde yer alan ve aylık 16 kg ve üZeri tlbbi atık üreten üniteler için, tıbbi atık

toplama, taşıma ve bertaraf ücretinin 3,37 TLl kg +KDV olması,

Merkez İlçe Efeler adresinde yer alan ve aylık 0-15 kg arası tıbbi atık üreten üniteler için,

tıbbi atık toplama, taşıma ve bertaraf ücretinin 46,7'7 TL/AY+ KDV (Sabit Ücret.1 olması.

Diğer İlçelerde yer alan ve aylık 0-15 kg arası tıbbi atık üreten ilniteler için, tıbbi atık

toplama, taşıma ve bertaraf ücretinin 51,67 TLIAY+ KDV (Sabit Ücret) olması,

Atık Taşıyan Araçlar İçin Lisans Belgesi olan, tıbbi atık taşlma araçları ile tıbbi ahk

sterilizasyon tesisine getirilen tıbbi atıklar için sadece sterilizasyon ücretinin 4,13 TLlkg

+KDV olması,

kimyasallarla muamele görmüş patolojik atıkların toplama, taşıma ve lisanslı firmalarda

bertaraf edilme ücretinin 10,90 TL,&g+KDV olması,

kARAR 2 : İlimizde Isınmadan kaynaklı hava kirliliğinin önlenmesine ilişkin olarak

01 .12.2014 tarih ve 179 Sayılı Mahalli Çevre Kurulu Karannın uygulanmasına devam

edilmesi, Denetim başhklı 5. Maddesi G Bendinin 9. Paragrafinın;

,,il ve ilçe Belediye mücavir alan sınırları içerisinde merkezi yakma sistemli binalarda,

izinsiz yakıtların kullanımının önlenmesi, kazan dairelerinin havalandaırma ve temizlik

durumunun denetlenmesi, kalorifercilerin ateşçi belgelerinin olup olmadığlnın tespiti, kazan

temizliği, yangın söndi,iırme ekipmanlarının denetlenmesi, stokerli sisteme sahip binalarda,

kararda belirtilen şartlann yerine getirilip getirilmediğinin tespiti; Valilik (Çevre ve

Şehircilik İı ırıtıdtirılıgii;, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı. ve İlçe Belediye

Başkanlıkları tarafindan yapılır" olarak değiştirilmesine

Alınan kararm 0l Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulanmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir
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Karar Tarihi : 29.01.2021
Karar No : 195
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