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ğe giren Yüksek
03 .08.2013 tarihli ve 28727 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlü
liği'n 20.
Yönetme
İlişkin
Çevre Kurulu ve Mahalli Çevre Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına
ilişkin olarak 28.01.2021
maddesi gereğince, İl Mahall i Çevre Kurulu gündeminde yer alan konulara
ısı Sayın Mustaf a
günü, saat 14.00'd a, Valilik Toplantı Salonu' nda, Gümüşhane Vali Yardımc
.
ANTEPLİOĞLU başkanlığında toplana rak aşağıda belirtilen kararları almıştır

!.GÜN DEM MADDESİ:
ğe giren Tıbbi
25.01.2017 tarihli ve 29959 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlü
Mali Yükümlülük başlığı altındaki 24.
Atıkların Kontro lü Yönetmeliği'nin, Atık Bertarafında
toplama, taşıma,
madden in 2. bendinde; "Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmak şartıyla,
her yıl tıbbi atığın
sterilizasyon ve bertara f harcamalarına esas olacak tıbbi atık bertara f ücreti,
edilerek Bakanlığa bildirilir. Tıbbi atık
oluştuğu ilin mahalli çevre kurulu tarafından tespit ve ilan
bertara f tesisine taşıma
bertara f ücretinin tespitinde, oluşan atığın gideceği sterilizasyon ve/veya
yer almakta olup, bu
mesafesi ile sterilizasyon ve/veya bertara f maliyetleri göz önüne alınır." hükmü
çerçevede;
atıkların toplanması,
!-İlimizdeki resmi ve özel sağlık kurum/kuruluşlarında oluşan tıbbi
i için Belediye Başkanlıklarına ödenmesi
taşınması, sterilizasyonu ve bertara f edilmesi işlemler
olarak belirlenmesine,
gereken "2021 Yılı Tıbbi Atık Bertara f Ücretinin 3,85 TL/Kg (KDV hariç)"
patolojik atıkların toplanması,
2-İlimizdeki resmi ve özel sağlık kurum/kuruluşlarında oluşan
i için Belediye Başkanlıklarına ödenme si
taşınması, sterilizasyonu ve bertara f edilmesi işlemler
(KDV hariç)" olarak
gereken "2021 Yılı Patolojik Atık Bertara f Ücretinin 15,20 TL/Kg

belirlenmesine,
Oy birliği ile karar verilmiştir. .
2.GÜN DEM MADDESİ:
ğe giren Tıbbi
25.01.2017 tarihli ve 29959 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlü
atıkların
"Tıbbi
e;
n (j) alt bendind
Atıkların Kontro lü Yönetmeliği'nin 5. maddesinin 1. bendini
tesisinde uygun yöntem ve teknolojiler
oluştukları yere en yakın ve en uygun tıbbi atık işleme
atık işleme tesislerinin bulunmadığı
kullanılarak işlenmesi esastır.", 8. maddesinin 4. bendinde "Tıbbi
ır. Bu durumda; tıbbi
illerde belediyeler kendilerine uygun tıbbi atık işleme tesisi belirlemek zorundad
alınması ve her iki ilin mahalli çevre
atık işleme tesisinin bulunduğu ilin il müdürlüğünden onay
ile sözleşme yapılması
kurulu tarafından olumlu karar alınması kaydıyla ilgili belediye

gerekmektedir." hükümleri yer almaktadır.
klarının
Bu çerçevede Gümüşhane Belediye Başkanlığı'nın ve diğer ilçe belediye başkanlı
toplanması, taşınması,
sorumluluk alanı sınırlan içerisinde oluşan tıbbi ve patolojik atıkların
n Tıbbi Atık Sanayi
sterilizasyonu ve bertaraf edilmesi için Erzincan ilinde yeni kurulan Erzinca
n Erzincan Çevre ve
Ticaret Limited Şirketi'ne ait tıbbi atık sterilizasyon tesisine gönderilmesi talebini
5.06-11323 sayılı yazısı ile uygun
Şehircilik İl Müdürlüğünün 05.11.2020 tarihli ve E-37698411-14
bu itibarla söz konusu talebin;
annda vb. oluşan
ı-Giimüşhane ilinin geneli içedsinde resmi ve özel sağlık kunımlkuruluşl

bulunduğu,
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e bulundurularak Erzin can ilinde faaliyete başlayan
yakınlık ve uygun luk faktör ü de göz önünd
ndan yapılmasının uygun bulunduğuna,
Erzincan Tıbbi Atık Sanayi Ticar et Limited Şirketi tarafı
Oy birliği ile karar ve · miştir.
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