IĞDIRiL MAI{ALLi ÇEVRE KIJRULU KARARI
KARAR TARİHL ı 04/0|/2018
KARAR NO
: 20l8/0l
YASAL DAYANAK:

'
,

03/08/2013 tarih ve 2872'7.sayılı "Yüksek
Çevre Kurulu Ve Mahalli çevre Kurullarının
Çalışma Usul Ve Esaslarına İlışkin Y(jnetıncligi.
25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resnıi Gazete'de yayımlanarak yiirürlüğe
giren Tıbbi
Atıkların Kontrolü Yönetmel iği,

TIBBİ ATIKLARIN BERTARAFI iLE İLGiLi oLARAK;
Madde-l:Tıbbi Atık|arın Kontrolü Yöıretıneliği ile, atıklarııı kaynağında
ayrı toplanııası ve
geÇici dePolanması konularında sağlık kuruluşla.ınİ, atİkların geçici
atik d"pju.,nju,, uü,nuruk
taŞınmasl, sterilizasYon işlemine tabi tutulması ve benaraf edilm-esİ
konulaıınja ise beıediyeıere
önemli görevler veriimiştir.
Tıbbi

Atıkların Kontrolü Yönetıneliğinin Madıle 24- (Atık bertarafında mali yükümlülük
Başlığında) "(2) Bu Yöneimelik hükünılerine1l,gun olnıak
şarııyla, ır4ılama, ,oş,n,o, ,rr/iükorro, uo
berıaraf harcamalarına esas olacak ııbbi aıık iirıuraf iicr"İi,
nİ, y,,ı ,İıİİ
,İiİ'rrn"ıı,
"İg,İ'İ,ıİİ,"İ"'
Çevre
.kurulu _ıarafından tespiı ve _ilan eclilerck luİonlıgu bilıtİrilir. Tıbbİ aıık İ"r7*ol: ı|u"ın,
tespltande, oluşan atığın sideceğ! sIerilizosyıııı ıe/ve)u
bertaruJ' ıesi,ine ıaşıma nıesajsi ile
sıeriliz.as|(:: ve/veya berıaraf nıoliyeıleri gö: i)ııiine aİnır''
hiikİı v", ol*akıİj,,). n, lİİıirl".
gereği, tıbbi atık üreticileri ve bertaraf edecek kı.ıı,unı ve
kurııluş göriişleride a|ınarak;

ilimizde oluşan
Iğdır Belediye Başkanlığına ait Katı Atık DiızeıılİDepoıaın"
r".İrİ Lİ".,'lİİİ.ira",
SPor OrganizasYon. inş, Med. Tic.I-rrl,Şti. flrıııası tarafinrlan
faaliyet gösteren ,.Tıbbi
Atık SterilizasYon Tesisi" tarafından. tcıplanması, toş,,,,r,ur,, stefilizasy()|1
tesisinde sterilize edildikten
sonra bertarafında uygulanacak Ucretier İ018 yılı için,

lPbjjt'klqT
Ilke Temizlik

-Tüm ıbbi. atık üreticileri için (Hastaneler,. Ağız ve
Diş Sağlığı Polikliniği, Doktor Muayenehaneleri
ve Benzerleri, Veteriner M,"ı-"n"ltl.]:.i, ail" sugi,g, "ıııit.rıeri,
r:opluııı saglıgı ' ü".i..rı..i,
Eczaneler v.b.) kg başına 3l0 tL * KPY o;u.uk belirl"enİesiııe.

Madde -2: 25,01.20l1 tarih ve 2995C sulılı Resmi Gazeıe.dc yayımlanarak
yüriirIüğc giren
"Tıbbi Atlkların Kontrolü Yönetmeliği" Belediyeıerin yıı.ı"İıtı,ııiL]J
İ;;ü;kİ;.'İ;".İnİ,İİ,.,r.i
fıkrasının e bendinde "Herhanqi bir iinıyasalla' nn,onriıu gir.*ış
puıılıılik ankların 20,nı.i ııcıddec]e
b,elrıilen yönıemlr ıyaknıaı bir.ıaraf cdilıııı,.ıini tuğlanıukl,i,
1,ükümliidür denitmckıedir. Dtı maddc
doğulfusunda; ilimiz sınır|arı içerisinde bulunan sağIık
ku.,,iluşıan ncln oIuşan 180106 ve 180205
(yalnız patolojik atılar) atık kod.ları ile tanlınlanan
ıl.riiang; ui,: ki.yr.oılo .ru,,]"ı" gt,.n1trş p"aı".ııt
atıklar iÇin, fiYat tarifesinin belirleırırıes i.
1,atına teslİıerine göndeı.iliıceye kadar sterilizasyo,ı
tesisinde geÇici olarak dePolanması ve benaral'için vakırıa
tesislirine gondeİilmesi 1.r.r.İu., l.."gı
kimYasalIa işlem görmüş patoıojik ıukıar için 20İ8
,"oİ",.",
İ"İ,r;;;;iŞ#il.",,,İr,, o*
ı,ı,
başına 12 TL+KDV olarak uygulİnmasıııa.
Madde-3: 2016104 sayıIı Mahalli
Çevre Kurulu Kararının iptaliıre,
Oy birliği ile karar veriImiştir.
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