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AFYONKARAHiSAR VALİLİĞi

MAHALLİ çEvnn KURuLU KARARI

Oturuın No: 01
Oturlını Tarihi: 09 / 0| 12020

İ]inıiz Mahalli Çevre l(urulı-ı'nııır;0910|l202O gtinii saat 14:00,da Vali yardınrcısı Ünrit
Şeref KAYACAN Başkaırlığında aşağıda isimleri yazılı üyelerin iştiraki ile Valiiik Toplantı
Salonuırda toplanılmış ve gündeınde yer alaır konı-ılar görüşüli.ip karara bağlanmıştır.

Karar No: 283
12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı Resılıi Gazete'de yııyıınlaı-ıarak yiiriirltiğe giren Sıtır

Atık Yönetıneliğiırin Miilki İdari Amirlerin Görev, yetki ve ytikümltilıiltleİi Üaşlıklı 8.
Maddenin (a) bendinde yer alan "İü Sı7r Atık Yönetiııı Sislenıi planının Molıalli çevrİ Kı,ırıılı,ı
larcıfından beliı'lenecek konıisyonca hazıı,lcınmctsmI, gerekli görnıes,i halincle yevize eclilnıesini ı,e
nıcıhcılli Çevre kuru.lıı'ıda karara bağlannıcısını scığlcır." hükiiııı doğrultıısrıı1da, Afyoıı]<arahisar
Çevre ve Şelıircilik İl Miidiirliiğü sekretaryasıırda, kıırlıırr ve kurı_ılı_İşlarıır katılımıyla kon1isyoıı
olı-ıŞtlırulıııaslna Ve koı-ırisyon tarafındaıı İ1 Sıfır Atılr Yönetinr Sisteıııi P]aı-ııı-ııır hazırlanır-iıısıırıı.

Karar No: 284
Teırıiz Llava Eyleıır Planı (THEP) belgelerinin illere özgıi koşrıllar dikkate aliıraralt TH}rp

eYleırıleri ile ilgili ve/veya eylemlerden sorunilu klırı_ım ve kuırı_ılı_ışlarla işbirliği gözetileı,ek 2.
beŞ Yıllık döı-ıeirr olan 2020-2024 dönenriııi kapsayacak şekilcle revize edilen Tenriz Flavzr E1,1enr
Planı ı-ıın ona1,l anmasına,

K:ırar No: 285
25.01.2017 tarilili i'e 29959 sayılı llesnıi Gazete'de yayıınlaııarali ytirıirlüğe giren Tıbbi

Atıklarıır Kontrolü Yönetıneliğiniıı Atık Bertarafında Mali ytikı_inlültik başlıklı 24. Maddeniıı
ikiııci fikrasında "}3Lı Yönetıııelik hı]ktiııılerine ııygLttx olıııcık şcırtıylcı, topluıııcı, ttışııııcı,
,sterilizasyon ve bertcırcıf harcanıalcırıncı esas cılacok tıbbi cıtık berıcıraf ıjcreıi, hİr yıl ııbbi İııığııı
olııŞtıığıı ilin nıclıalli çevre kıu"ıılu tarffinclan tespil ve ilan ecJilerek Bcıkcınlığcı bilcliı.iliı,. Tıbbi İırık
berlarcıf'ı',icretinin tespiliııcle, olı,ışcııı atığııı gideceği s,larilizcıs);oıı ı,e/yeüıcı baı,tcu.cf'tcsisiııe ltışııııtı
ıııescıfbsi ile sterilizcıSYoıı ve/veya berlcu,cıf'ıncıliyetleı,i grız (ıniine tıl.ın.ır. " hiilııııii 1,er alı-ıralttııclır.
Btı doğrııltı-ıcla İliırıiz sıırırları içerisiırde bullııraır sağlık krırulı_ışlaı,ıncla olı_ışan tıbti ve patolo;ik
atıklerrın 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olıııak izere2020 yılı içiıı;

- Tıbbi atıklarıır toplaıırnası, taşııınıası ve bertarafının 3,25 Tllkg + KDV, patolo.jik atıklauıı
topltrnılası, taşınnrası ve yaknra tesisinde beı,taraflııın 8,81 Tllkg + KDV olarak belirlenn-ıesiıre,

Oy bİrliği1,1e ile karar ı,erilıniştir.
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