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Mahalli Çevre Kurulu 15/01/2014 tarihinde saat lOıOO'da Vali Yardımcısı Hakan ALKAN 

başkanlığında toplanarak aşağıdaki maddeler karar altına almıştır. 

 
Madde 1: 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi 

Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin Atık Bertarafında Mali Yükümlülük başlığı altında; 

 
Madde 23- Tıbbi alık üreticileri, ürettikleri atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı için gereken 

harcamaları, bertaraf eden kurum ve kuruluşa ödemekle yükümlüdürler. Bu Yönetmelikteki teknik kriterlere 

uygun olmak şartıyla, toplama, taşıma ve bertaraf harcamalarına esas olacak tıbbi alık bertaraf ücreti, her 

yıl tıbbi atık üreticileri ve bertaraf edecek kurum ve kuruluşların görüşleri de alınarak il mahalli çevre 

kurulu tarafından tespit ve ilan edilerek Bakanlığa bildirilir. Ücretin ödenmemesi tıbbi atıkların bertarafı 

için bir engel oluşturmaz. Tıbbi atık bertaraf ücretinin ödenmemesi durumunda, bu bedel 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tıbbi atık üreticilerinden tahsil edilir. 
 

 

Denilmektedir. 

 
Kars ili içinde faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atık toplama, taşıma ve 

bertaraf ücretinin ilgili sağlık kuruluşları, belediye ve toplayıcı firmadan alınan fiyat önerisine göre kilogram 

başına 2,60 TL (KDV Hariç) olarak belirlenmesine. 

 
Tıbbi Atıklar ile ilgili olarak;  
a) Kars İli tıbbi alık üreticilerinin ürettikleri atıkların bertarafı için gereken bedellerin ödeme 

tarihinin, tıbbi atık üreticileri ve Belediye arasında yapılacak protokolle belirlenmesine,  
b) Kars İli sınırları içerisinde faaliyette bulunan tüm hastanelerin 'Tıbbi Atıkların Kontrolü 

YönetmeliğPndeki şartları sağlayacak geçici atık deposunu faaliyete geçirmeleri, toplanan atıkların düzenli 

olarak alınması için, ilgili belediyeler ile protokol yapılmasına ve söz konusu bilgilerin Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğüne gönderilmesine,  
c) Tıbbi Atık Üreticilerinin tıbbi atık teslim tutanağının bir suretinin ürettikleri tıbbi atık miktarını 

ve bertaraf şeklinin takibi açısından, her yıl Aralık ayı sonunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne 

bildirilmesine,  
ç) Tıbbi atık üreten sağlık kuruluşlarının, atıklarının üzerinde "Tıbbi Atık" ibaresi bulunan 100 

mikron kalığında kırmızı plastik torbalara, diğer atıklardan (evsel) ayrı olarak toplanmalarına ve söz konusu 

poşetlerin atık üreten tarafından karşılanmasına,  
d) Tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı ile ilgili işlemlerin Belediye Başkanlıklarınca 

takip edilmesine. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Sağlık Kuruluşları ve Belediye Başkanlarına 

denetimler yapılmasına,  
e) Tıbbi atıkların teslim edilmesi sırasında tartılması ve kayıt altına alınmasına,  
f) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve MÇK kararlarına uymayanlar hakkında 2872 sayılı eyre 

Kanunu Uvannca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ kapsamında idarî para cezası 
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Oy çokluğu ile karar verilmiştir.  
Bu karar Kars Valiliğince yürütülür. 
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