TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI, TAŞINMASI VE STERİLİZE EDİLMESİ SÖZLEŞMESİ

Protokol No:
Tarih
:
MADDE 1 – SÖZLEŞME’NİN KONUSU
Sözleşme’nin konusu, tıbbi atık üreticisi tarafından üretilecek tıbbi atıkların, Mersin Büyükşehir Belediyesi
yüklenici firmasınca toplanması, sterilizasyon tesisine taşınması, sterilize edildikten sonra ve bertarafının
yapılması, tıbbi atık üreticisi’ne verilen bu hizmetin bedelinin tıbbi atık üreticisi’ne fatura edilmesi ve hizmet
bedelinin, tıbbi atık üreticisi tarafından yüklenici firmaya ödenmesinin ve ayrıca sözleşme hükümlerinin uygulama
esaslarının belirlenmesidir.
MADDE 2 – TARAFLAR
TIBBİ ATIK ÜRETİCİSİ
Ticari Unvanı
:
Adresi
:
Tel / Faks
:
Mail
:
Vergi Dairesi
:
Vergi No
:
Sorumlu Hekim
:
Atık Sorumlusu
:
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YÜKLENİCİ FİRMASI
Ticari Unvanı
: İNTE İNŞAAT TESİSAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Adresi
: MERKEZ MAH.KAĞITHANE CAD.SEÇKİN SOKAK, DAP VADİSİ Z OFİS BİNASI
: NO:2-4/A KAT 2 OFİS : 218-219 – KAĞITHANE – İSTANBUL
Şube Adresi
: BAĞCILAR AKKOÇ TEPE MEVKİİ M.B.B.DEPOLAMA SAHASI AKDENİZ / MERSİN
Tel
: 0 212 283 88 00 (4 Hat)
Faks
: 0 212 283 88 05
Vergi Dairesi
: MECİDİYEKÖY VERGİ DAİRESİ
Vergi No
: 474 005 0768
Alo Tıbbi Atık
: 0530 238 18 93 – 0530 238 18 94
Email
: mersin@inte.com.tr
MADDE3–TANIMLAR
25.01.2017 tarihli ve 29959 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği’nde yer alan tanımlar, bu Sözleşme’de de aynı anlamı ifade eder.
MADDE 4–TIBBİ ATIK ÜRETİCİSİ’NİN SORUMLULUKLARI;
a)Tıbbi atıkları evsel, ambalaj ve diğer atıkların içine atmamakla, tıbbi atıkların içine tehlikeli ve radyoaktif atıklar ile
basınçlı kapları karıştırmamakla,
b)Kesici-delici özellikteki tıbbi atıkları, bu iş için üretilmiş kaplar içinde toplayıp, kabın ağzını kapadıktan sonra tıbbi
atık torbalarına koymakla, bu kurala uymaması nedeniyle yüklenici personelinin ve yüklenici’nin uğrayacağı kayıp ve
zararları Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri gereğince karşılamakla,
c)Entegre çevre bilgi sistemi üzerinden tıbbi atık taşıma talebi oluşturmak sureti ile MOTAT sistemini kullanmakla,
d)Gerekmesi halinde tıbbi atık alındı belgesini/makbuzunu düzenletmekle,
e)Tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı karşılığında yüklenici tarafından düzenlenen hizmet faturası
bedelini, fatura tarihini izleyen 15.güne kadar yüklenici’nin banka hesabına ödemekle,
f)Tıbbi atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nde tıbbi atık üreticileri için öngörülen diğer hususlara uymakla,
g)Patolojik atıkları diğer tıbbi atıklar ile karıştırmadan ayrı olarak kırmızı patolojik atık varilleri ile teslim etmekle
yükümlüdür.
MADDE 5- MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YÜKLENİCİ FİRMASI’NIN SORUMLULUKLARI
Mersin Büyükşehir Belediyesi Yüklenici Firması;
a)Tıbbi atıkları teslim almadan önce radyasyon taramasından geçirmekle ve radyasyon tespit ettiğitıbbi atık torba ve
kutularını Ünite’ne iade etmekle ve durumu ilgili kurumlara bildirmekle,
b)Tıbbi atık torbaları ile kutularının içine tehlikeli atıkların ve basınçlı kapların konduğunu tespit etmesi halinde atığı
Ünite’ne iade etmekle ve durumu İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ve ilgili diğer kurumlara bildirmekle,
c)Tıbbi atıkları, atık toplama aracında bulunduracağı kantar ile tartarak teslim almakla,
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d)Küçük üreticilere 3 (üç) ayda bir, büyük üreticilere her ay fatura kesmekle,
e)Hizmet bedeli faturası tutarı, fatura tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içinde ödenmemesi durumunda yasal yollara
başvurmakla,
f)Tıbbi atık ürettiği halde atık üretmediğini beyan eden, tıbbi atıkları, gizlice veya alenen evsel ve diğer atıkları toplayan
araçlara veren atık üreticilerinin Mersin İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ve Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne
bildirmekle,
g)Tıbbi atık üreticisi olduğu halde yüklenici ile sözleşmesi imzalamayan ve tıbbi atık vermeyen üreticileri Mersin İl
Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne, Mersin İl Sağlık Müdürlüğü’ne Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bildirmekle,
h)Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nde bertarafçı kuruluşlar için öngörülen diğer hususlara uymakla,
i)Patolojik atıkları ayrı toplayarak bertarafını sağlamakla yükümlüdür.
MADDE 6–TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI VE BERTARAF EDİLMESİ HİZMETİ BEDELİNİN FATURA EDİLMESİ
VE FATURA TUTARININ ÖDENMESİ
Tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi hizmetinin ücreti her yıl Mersin İl Mahalli Çevre Kurulu
tarafından belirlenmektedir.
a)Yüklenici, her ayın son günü itibariyle Mersin İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından belirlenen fiyata göre tıbbi atık
toplama, taşıma ve bertaraf hizmeti faturası düzenleyecek ve faturaları en kısa sürede ünite’ye ulaştıracaktır.
b)Yüklenici tarafından verilen hizmet için düzenlenen faturaların tutarlarının fatura tarihini izleyen 15 (onbeş) gün
içinde yüklenici’nin banka hesabına yatırılmaması durumunda, yüklenici tarafından, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının
Tahsili Usulü Hakkında Kanun’da belirtilen hesaplama şekline göre gecikme faizi hesaplanacak ve gecikme faizi
faturası düzenlenerek ünite’ye ulaştırılacaktır.
MADDE 7 – MÜCBİR SEBEPLER
İşbu Sözleşme’nin uygulanması sırasında, tıbbi atıkların yüklenici tarafından toplanmasını, sterilizasyon tesisine
taşınmasını ve bertaraf edilmesini engelleyecek boyuttaki meteorolojik olaylar, tabii afetler, kazalar, terör ve diğer
toplumsal olaylar, kamu otoritesinin çalışmaları önleyen kararları ve benzeri nedenler yüklenici için mücbir sebep
hükmündedir.
MADDE 8 – YÜRÜRLÜK SÜRESİ
İşbu Sözleşme, Sürelidir ifadesi belirtilmemiş ise, taraflardan herhangi biri bir ay öncesinden fesih ihbarında bulunmadığı
takdirde, T.C. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile yüklenici arasında imzalanan sözleşme sona erinceye kadar yürürlükte
kalacaktır.
MADDE 9 – FESİH İHBARININ VE FESHİN HÜKÜMLERİ
a)Yüklenici, sözleşme’nin feshinin yürürlüğe gireceği tarihe kadar olan dönem içinde üretici’nin tıbbi atıklarının
toplanması, taşınması ve sterilizasyonu hizmetini yerine getirmeye devam eder.
b)İşbu sözleşme’nin herhangi bir nedenle feshedilmesi durumunda keyfiyet, yüklenici tarafından Mersin Büyükşehir
Belediyesine, Mersin İl Sağlık Müdürlüğü’ne ve Mersin İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne bildirilecektir.
c)Sözleşme’nin fesih hükümlerinin yürürlüğe gireceği tarihe kadar olan dönem içinde; yüklenici’nin ünite’den olan
alacaklarının tahsilinde işbu sözleşme’nin 8. (sekizinci) maddesi hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.
MADDE 10 – SÖZLEŞME’DE YER ALMAYAN HÜKÜMLER VE İHTİLAFLARIN HALLİ
Bu sözleşme’de düzenlenmeyen konularda Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin konuyla
ilgili diğer yasal düzenlemeleri uygulanacaktır. Uygulamada ortaya çıkacak ihtilafların çözümünde asıl olan tarafların
çözüm bulma çabalarıdır.
İhtilaf halinde TC İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
10 (on) madde ve 2 (iki) sayfadan ibaret olan bu Sözleşme….. / ….. / …….tarihinde taraflar arasında 2 (iki) asıl nüsha
olarak hazırlanmış, doğru yazıldığı anlaşıldıktan sonra müştereken imzalanmıştır.

TIBBİ ATIK ÜRETİCİSİ

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
YÜKLENİCİ FİRMASI:
İNTE İNŞAAT TESİSİSAT TAAHHÜT SANAYİ
ve TİCARET A.Ş
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