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Il Mahalli çevre Kurulu'nun Subat ayi gündeminde yer alan konulara iliskin olarak
03.02.2010 çarsamba günü, saat 14 :00 'da Gümüshane Valisi adina, Vali Yardimcisi Hasan
ERKAL Baskanliginda ii Mahalli çevre Kurulu'nda asagidaki kararlar alinmistir.
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2010 YILI TIBBI ATiK BERTARAF ÜCRETLERININ TESPITI

Gerekçe:
09.08.1983 tarihli ve 2872 sayili Çevre Kanunu ile 01.05.2003 tarihli ve 4856 sayili
Çevre ve Orman BakanliglDlD Teskilat ve Görevleri Hakkinda Kanuna dayanilarak
hazirlanan 20.07.2005 tarih ve 25883 sayili Resmi Gazetede yayimlanarak yürürlüge giren
"Tibbi AtiklarID Kontrolü Yönetmeligi" 23. maddesinde; "Tibbi Atik Üreticileri, ürettikleri
atiklann bertarafi için gereken harcamalan, bertaraf eden kurum ve kurulusa ödemekle
yükümlüdür.
Bu harcamalara esas olacak tibbi atik bertaraf ücreti her yil tibbi atik üreticileri ve
bertaraf edecek kurum ve kuruluslann görüsleri alinarak Mahalli Çevre Kurulunca tespit
ilan edilir." hükmü yer almakta olup,
Ilimizdeki resmi ve özel saglik kurum/kuruluslanndan
kaynakli tibbi atiklann
bertaraf ücretlerinin belirlenmesi amaciyla 21/01/2010 tarihinde Tibbi Atik Ücret Belirleme
ve Degerlendirme toplantisi yapilmistir. Yapilan toplanti karan geregi büyük ve orta
miktarda tibbi atik üreten özel ve resmi saglik kurum ve kuruluslan için farkli, küçük
miktarda tibbi atik üreten özel ve resmi saglik kurum ve kuruluslar için farkli olmak üzere
iki grupta fiyatlandinna yapilmasi belirlenmistir.
Buna göre Ilimizdeki resmi ve özel saglik kurum/kuruluslannlD
Baskanliklanna ödemesi gereken 2010 yili Tibbi atik bertaraf ücretleri;
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Büyük ve orta miktarda tibbi atik üreten özel ve resmi saglik kurum ve
kuruluslanndan olusan tibbi atiklann geçici atik depolanndan veya konteynerlerinden
alinarak, toplanmasi, taslDmasi, sterilizasyon islemine tabi tutularak bertaraf edilmesi
islemleri toplaminin 2.20" TLIKg (KDV Hariç) fiyati asmamaSIDa,
2IHmizde küçük miktarda tibbi atik üreten saglik kuruluslanndan (Doktor, dis ve
agiz sagligi muayenehaneleri, veteriner muayenehaneleri, akupunktur merkezleri, fizik
tedavi merkezleri, evde yapilan tedavi ve hemsire hizmetleri, güzellik, kulak delme ve
dövme merkezleri, eczaneler, ambulans hizmetlerinden olusan tibbi atiklarlD geçici atik
depolanndan veya konteynerlerinden alinarak, toplanmasi, taslDmasi, sterilizasyon
islemine tabi tutularak bertaraf edilmesi islemleri toplamlDlD yilda bir kez olmak üzere
200TL(KDV Hariç) fiyati asmamaSIDa,

O~1a

kararverilmistir.
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