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Sayı : E-35347777-804.0l -5355
Konu: Tıbbi Ank Ücretlerinin Ücret Tarifesine İşlenmesi Hakkında

16.03.2022,

P.,\ lt..\ [ \ t,S l l. \Sl

]5.0 ] ,]0 l 7 tarihli r ı, ]9959 sar ılı Resm i (i;uetede ı ar ın lanaıak ı,üıtirlüğe giren "'l'ıbbı Atıklann Kontrolü
Yönem,ıeliği" 2.1. maddesinde belinilen "Bu Yönetınelik hükünılcrine uygun olmak şanı1,Ia, toplama, taşım4
stcrilizasıon rc tıcnara t' harcaınaların a esıs oIacak tıbbi atık beılara t'üc reti. lrervıl tlbbi atığın olı.ıstuğ.ı ilin niahalli

çer ı,e kurulu ıiırıılindıı tcsoit ı c il:ııı cdilcı,ck Bakaıılığa hi]diriliı. " ihaı,csi yer alıııaktadır.

Kırklarelı Belediresi Çeşiıli Ücreı Taril!lcrindc Çerre Koruma re Konl.rol Müdürlüğii Ücretleri başlığı
altında yer alan "Tıbbı Atık Ücretlcri" başIıklı madde için ücretin Mahalli Çevre Kurulu kararı ile belirlenmesi
sebebiyle: ilgili kararın tarafnlllzayaz. ile bildiriImesinin ardından ücret tarifesine direk olarak yer alrnası gerektiği

hususunda:

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Selçuk TANTA
Çcvre Koruma ve Kontrol

NIüdürü

Ek: ll Mahal]i Çevre Kurulu Karan,pdf

Dagütııl,]|

Gereği:

Mali Hizmetler Müdülüğü

l6.0],20]] Kiıııvaıeı, ('iscııı ('L l'l\KAY..\ (jO(jOLAR (|'alal')

Beıge Doğruıaıra Kodt! {ıı6c]ıjE6.:B}ı-4608-94,u_,r.rİi.,!'j*,ii'""""'!"]i§Hİ.ffijİ,]::li:il)tl,*.uo*,-,u.rr,.*,,,.,*o,.ç,,.

Bılsi iç]n Ç§eın ÇETNKAYA
@C,OLAR
(Kinyagcr)

Telefon]0288 2l4 l0 45 (202)
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DA61,1l\1 YERLERlNE

0]'08i20l_-1 ıaıih ve 28727 sayılı Resmi (jazeıede ),aü,ımianan "Yiiksek Çevre Kurulu ve Mahalli
('cırc KurulIarının Ç'alışnla ['suI re Esaslaı,ına ilişki|] Ydneımelik" hiiküm|erince alınan 17l|?/202l tarih
Şe ]02i/Oj sal'ılı Il \1ahalli Çerre Kurultı Kiırarı 1azımız ekinde olup ilgili kaıar Kırklareli Çevıe.
ŞchirciJik \c' İklinr Dcgişikliği ll \liitJiirJijgiintın htıps:'kiıklıreli.ısb.gtır,.tı,, intğrnet adresi üzeıinden
r ıır ınlanarak iIan cdilnıistir.

l}ilgileıinizi ı c ucıeğini aı,z.,ı,icıı cdtrinı

lırso1 CA\t}l:K
Vali a,

Çtıı*. şchiı,cıiik \c ikllm ljeğüJikjiği il\1tidürü

L.l: ]0]l'05 nolıı !l\liihılli('cıre Kıırulıı Kırarı ı.1 Savia)

İ)lıllııırı.
(iere! i

13elcdılr 13aşkınlıklırı ı ]l l]citJi\e }niı

K ırkIıre]i İI Özel ldaresine
K ırk]ırc]i il Emnii,ıı \1tidiıf](]ğıine

K ..,ı.,]i l].|jı].1,1[lrl,t ]r..lllttl1,11.1i.n.,j

lı l. ].ı: cli ll \l ii]iilli]! i]ü.e

l,ı , ıı:-.] lj \i.l \. \.i] I)ııııını \li]ı]iiıliiı.:(iııe
Kııl.]ııç]ı Sına,, i \ç 1.1,ııı,],, i ll \lilıliiıii;!iinc
k ıl].,ı."; l] l,ır:ıı: \ 

". 
1 )ıü]]iıı1 \lti.l!]r]ij,']|]ıe

]ııı,ı.,].ıı,elı li lriılııiı \,, i ıııizııı \ liidii:,]iiriinı
lı ı ıL i;ıı,elı Dctlçıt:.ıı,ı ııı ıııı
lrı:ı. l:;.,., ll \l. i l .-,iı.ı, \l ,,ı.ıı,lı.i-ııu
l)si J ll, ŞuLıe \1udı|irliiğıii- Kırlılırelil,e
K ırl, i;ıcli ll \agiık \1iiıliiıliigiinc
Kırkiiıre]i Ticareı !'e Sıııııı i (.).tıısı BışkınIııınıt
h ııklıı,cli or"]],ün lşlitlı]J \ Iiı.Iıiıliiiiinc
Klrl.,iııclı t i.aİeı i| \lii.ltirliiiiiİ§,

Bilgi:

(|evre, Şehircilik V9 ikıim Değişikıiği Bakanlığına
(Çevıe Yönetimi Cenel Müdürlüğü)
Taşra Teşki latına (KIRKLAREL i VAl.iLlĞİNE
,ç tırc, }eıııı,.i,ıı ıı, İxlinı DeğişikIi!i ll
\1i]Jilıi(iğti l l ttıriç1
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Karar Tırihi : 17 12.](l2i
Karar \o : 202l 1i]5

Kırkiaıcli İ]i, Mahalüi Çer,ı,e Kııı.ulu toplantüsı Vali Yardımcısı Sayın Mehmet KI1.1Ç
F}aŞkan)ığınCı, l7 ]]]l)]] C'ıın-ıa gılnii. saal iı-] ]ı)'da zt,ıtm ıır,gulaması i.lzerinden online olarak
gerçekleşıirılınışıir (0nlıne ,, ideo konferans ıoplanı katılım linki
hılps: "trs02\ücb.z0o n,ı usi i,2197l08049)

\-apılan ıoplanlıda neticesindc aşağıdakı gündem niaddclcri gtjrüşülorek kıraılaI almmlştır.

]:07 ](ll9 ı,ıı,ihli i,e _,]()829 sayılı Rcsıııi Cızeıc ıayıııılaı,ıan ''Sıljı Aık YOnetmeliği" ve
l,j;tkaıılığıııı.zıı taliıırı1l:ı,ı gcıcğiı],_,ı. hazırlanaı,ak ü)8 l0 ]0:0 luıih ve 2020103 sayı|ı Mahaili Çevre
KııruIııııda g,.ırüşiıJen vc onal lanın KırkIareli Sıfıı Aıık I] Yönctim Planının revjze edilmesi
hususunun 8ijIüşüInıesi ,,,e uygun bulunması halinde Ilevize Planın onaylanması

K.{RAR

l2 07.20l9 tarih]ı r,e ]l)829 sa),ı]ı Resnıi Cazete yayıınlanan "Slfır Atık Yörıetmeliği'' ve
l3akanlığımızın talinıaıiarı gereğinıe hazırlanaıak 08,10.2020 taıih ve 2020/03 sayılı Müalli Çevıe
Kuruluııda görüşülen ve ıınavlanan Kırk]areli Sıfır Atık İl Yönetim Plarunın revize edilmesi hususu
görüşüleıek Rcvize İl Sıi]ı Atık Yöııetim Planının oııaylanmasıııa,

G L,\ t)L }l_]

25 0| 10lı7 ıaıih ve 29959 sa"vılr Resmi Gazeıede yıyımlıınan Tıbbi Atıkların Kontrolü
Yönetmeliğiııin "Altk Beü,tarat'Inda lvla]i Yilküııliiltlk" başlıklı 24. Maddesinin 2. lıkrası "Bu
\'önı.ınıt,lik hiikiiın]eı:nc Lı\Ettıı ()lııJk iını\:iı. 1ııplama. laşrma. srerilizasvon ve bertaraf
harc anı aiarıı,lı esıs ı,lacık libbı aİık bcrtarat'ticreli. heı 1,ı1 ııbbi atığln oluştuğu ilin ınahıılli çevre
kıırulu iiıralıııdan tespıı ı e iiııı edilcrek lJıkanlığa Lıj]diri]iı. Tıbbi atık bertaıaf ücıetinin tcspitinde,
o luşaül atığı]ı gıdeceği sleriiizasyöı] \ie/veva berlaral lesisine taşırna ııesafesi ile sterilizasyon velveya
bcrtalal mali}etleri göz ijnüne alınır" hükmü },er almakadır. Ayrıca llgili YönemeIiğin 8. Iv{addesi
lc) bendındeı " Herhangi bir kimvasalla muane]e görmüş patolojik atıkların 20 nci maddede

ei.li.ırıesi ge.- lıenaıaf ıı,kıiği " iusıısu bciinilnıişıır
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B,.ı kiıpsıııd:ı

l ıbl,ı at iı ürcııt ı ]eıı. I]elcdıvelcriıı r e lıeı,tarai' ecliciIeIin görüşleıı doğrultusunda (l0 kg ve
iizı-.ri tıbbi aüık oluş:ırası tlurunıuııda)

l- 2022 yıtı Tıbbi Auk]arın 'I'oplaııması, Taşınması, Sterilizasyonu ve Bertaraf ücıetiniı
belirlenmcsi,

2- sağIık hizrnetleri ,erilen diğcr üniıeler (doktoı ııuayenehanesi, ağız ve dış sağlığı
mı.ıa,eılehaııes i vb.gıbi...,i i),., Ilçe vc l]eldelerdeki sağl:k kurum,' kuruludar ve
dığeı,ieıirdeı avıla l0 kg kadar ııtı[,ıı irıık ürcıc.ı tcsıslcr için il0 kg dahii değil) üertaraf
ücrctinin belırlcnııcsij- llerlıangi bir kiııyasalla \luaınele görmüş cenahi girişim, otopsi, anatomi ve patolojik
alıkların toPlaııma§ı, taşırrmas] ve bertaıaf edilnıesi ücretinin belirlenıesi hususlarının
görüşülmcsi,

ı..\R.\It_]

10J2 ı'llı ıÇiıı fıhbi Alıkların foplanması. -laşınınası, 
Sıeriiizasyonu ve Benarafı için (Yeniden

değerleme oranı 9b36,2 hesaplanarak) kg başına 5,58 TL (KDV Haıi9) otaıak belirlenmesine

sağlık hizmetleıi verilen diğeı, üıiıeIer (doktor nıuaycnehanesi, ağız ve dış sağlüğr
ııı tıave nchanes i ve vb qıbt.. ) ilc Ilçe vt Beldelerdcki sağlık kuriım ve kuruluşİar ve digeİleıin'OJn
;1'da 10 kg kadar tıbbi atük tiı,cleü] ıcs!sler içi:i 1Yeıııcien değerlendiIme oraııı 9436,2 hesaptanaıak )
2022 Yılı İçin 55,8]'l'LıAr ( KDV Haıiç) olaıak bcliı]eırmesine.

[{erhangi lıiı kıml'asaIla ııuaınele görmtiş cenahi girişirn, otopsi, anatomi ve patolojik atüların
ıoplaırması, taŞlıınlası ve bertaraf edj]mesi iicreıini (Yeniden değerlenıe otanı 0/o36,2 hesaplanarak)
2022 yı|ı için kg başına 6|,29 TL (KDV |Iariç) oiarak belıılerınıesıne,

\'ııı;Jclı .ic!cılcıı']!' !jriın] (il'ı]işl]ii:gl rc.lr,,ı (l]n!e]iell]a rcli,isı §.ı;,lıı Cıııniıurbaşkiını
\'!aı<ıı'ı'l ıılı, ırİ] iılıtıs ı lııs e hi ı lc ]ıı_ı ,,randıı lıir je i:ş il, iıJ.: vc, ,. er ı ,]iıııcci]e ııc o]nı:rsı ilııı umıında veni
l].ıl]J !..]ğ .) \a i)]e]lliaı]1] rr:lıır,]eççil l]L]Sİ:j,aii

Kuru] üveIeri ıarafiııdan ıı1 birliği iJe karıı veriln.ıişlir,
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Vali a.
valj yardımcısı
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(.evre, Şehıı,cilik ve lklim
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Lülelıuıgaz 8elcdı,,.e
Başkanlığı

if BAŞTÜRK
Kinıvage1

Vize Reledil,e
B,ışkın lı{ı

Başkanlığı

Yaşar AKTAŞ
zaDlta lMemuru

Nevzaı AC'AR )

Pıncrhisaı,Bel
Başkan Yardımcısı

t-skup L}eltdile
Başkanlıüı

}r'lustafa ALTINTAŞ
Ahmetbey Belediye
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