
ıı
ÇANAKKALE İLİ

MAHALLi çnvnr KURuLu
KARARI

karar Tarihi
Karar No:

9-Sıal.ızozo

İlimiz Mahalli Çevre Kurulu 2020 y/ıı 25 No'lu toplantısı, Dünyada ve Ülkemizde
yaygınlaşan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafindan Pandemi olarak nitelendirilen Koronavirüs (Covid-
19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla
alınan tedbirler kapsamında uzaktan iletişim ile .,L8l.b.Ul2020 tarih ve /Q :3.0. saatte
gerçekleştirilmiştir. ' ' ı
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1- İçişleri Bakanhğı'nın 2610312020 tarih ve E.5887 sayılı yazısında; 20l9l5 sayılı
Cumhurbaşkanı Genelgesi uyarınca Devletimiz, tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve
vatandaşlarllmlz|n hayatlarını tehdit etmesini engellemek için umuma açık yerlerin faaliyetlerinin
durdurulması, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile demek ve vakıfların toplantılannın, eğitimftıizmet
içi faaliyetlerinin geçici süreliğine ertelenmesi ve ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın
1710312020 tarih ve 202016 sayılı Genelgesinde Kurum içi toplantılarının yapılmaması, gerekli
durumlarda uzaktan ve görüntülü iletişim araçlarının kullanılması kararları kapsamı doğrultusunda
2810112020 tarih ve 2020122 No'lu Kararın 1. Maddesine yapılan itiraz sonucu tıbbi atık bertaraf

ücretleri alt teknik komisyonunca yeniden hazır|anacak olan raporun 2810412020 tarihine kadar

MÇK'ya sunulması kararlaştırmıştır. İlgili Kurumlarca belirlenen tarihlerde tıbbi atık bertaraf ücreti

teklifleri Müdürlüğümüze sunulmuştur. Ancak yukarı da belirtilen İçişleri Bakanlığı, Çevre ve

Şehircilik Bakanlığı uyannca Covid-l9 mücadele kapsamında alınan önlemler gereğince tıbbi atık
bertaraf ücretleri alt teknik komisyonu toplanamadığından 2810|12020 tarih ve 2020122 MÇK
kararında belirlenen tıbbi atık bertaraf ücretlerinin Ülkemiz Covid-19 salgını Pandemi önlemlerinin
yeniden bir toplantı yapmaya elverişli oluncaya kadar devam etmesine, Covid-19 salgını Pandemi

önlemlerinin ve serbest çalışma ortamına geçilmesi ile birlikte en kısa sürede yeni MÇK kararının
alınmasına,
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