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TIBBİ ATIK SÖZLEŞMESİ 

 

MADDE 1-SÖZLEŞME TARAFLARI 

İşbu sözleşme, 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (sözleşmede Yönetmelik olarak 

anılacaktır) kapsamında hazırlanmış olup, tıbbi atık üreticisi (sözleşmede Sağlık Kuruluşu 

olarak anılacaktır), İzmir Büyükşehir Belediyesi (sözleşmede Belediye olarak anılacaktır) ve 

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yetkilendirilmiş Miroğlu Çevre Sanayi Ticaret A.Ş. 

(sözleşmede Yüklenici olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir. 

 

MADDE 2-SÖZLEŞME KONUSU 

Sağlık kuruluşu tarafından Yükleniciye teslim edilecek tıbbi atıkların Yönetmelik 

kapsamında halk sağlığına ve çevreye zarar vermeden toplanması, taşınması, sterilizasyon 

yöntemi ile işlenmesi ve kimyasalla işlem görmüş patolojik atıkların toplanması, taşınması, 

geçici depolaması, yakma tesisine götürülmesi ve nihai bertarafının sağlanması işidir. 

 

MADDE 3-SÖZLEŞMENİN KAPSAMI 

3.1 Bu Sözleşme 

İşbu Sözleşmenin kapsamı; Yönetmelikte tanımlanan, 

3.1.1. Enfeksiyon Yapıcı Atıkları 

3.1.2. Kesici-Delici Atıkları 

3.1.3. Patolojik Atıkları 

3.1.3.1.Herhangi bir kimyasalla muamele görmemiş kan torbaları ve kan yedekleri dâhil 

vücut parçaları ve organlarının sterilizasyon tesisinde işlem görmesini, 

3.1.3.2.Herhangi bir kimyasalla muamele görmüş patolojik atıkların yakılarak bertaraf 

edilmesini kapsamaktadır. 

Sözleşme Kapsamında İşlem Görecek Atık Kodları 

18 İNSAN VE HAYVAN SAĞLIĞI VE/VEYA BU KONULARDAKİ 

ARAŞTIRMALARDAN KAYNAKLANAN ATIKLAR (DOĞRUDAN 

SAĞLIĞA İLİŞKİN OLMAYAN MUTFAK VE RESTORAN ATIKLARI 

HARİÇ) 
18 01 İnsanlarda Doğum, Teşhis, Tedavi ya da Hastalık Önleme Çalışmalarından 

Kaynaklanan Atıklar 
18 01 01 Kesiciler (18 01 03 hariç) 
18 01 02 Kan torbaları ve kan yedekleri dâhil vücut parçaları ve organları (18 01 03 hariç) 
18 01 03* Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olan 

atıklar 
 

18 01 04 
Enfeksiyonu Önlemek Amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabii 

olmayan atıklar(örneğin sargılar, vücut alçıları, tek kullanımlık giysiler, alt bezleri 
18 01 06* Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar 

(Kimyasalla işlem görmüş patolojik tıbbi atık) 
18 02 Hayvanlarla İlgili Araştırma, Teşhis, Tedavi ya da Hastalık Önleme 

Çalışmalarından Kaynaklanan Atıklar 
18 02 01 Kesiciler (18 02 02 hariç) 
18 02 02* Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olan 

atıklar 
18 02 03 Enfeksiyonu Önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabii 

olmayan atıklar 
18 02 05* Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar 

(Kimyasalla işlem görmüş patolojik tıbbi atık) 
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3.2 Bu Sözleşme 

• Uçucu ve yarı uçucu organik maddeler ve cıva başta olmak üzere kimyasal maddeler, 

genotoksik/sitotoksik ajanlar, radyolojik atıklar ve basınçlı kapları, 

• Kol, bacak, fetüs gibi tanınabilir nitelikte olan ve enfeksiyon riski taşımayan patolojik 

atıkları, 

• Evsel nitelikli genel ve ambalaj atıklarını, tehlikeli atıkları,  hayvan kadavralarını, 

tarımsal amaçlı kullanılan hayvansal dışkıları, kapsamamaktadır. 

 

MADDE 4-ATIK TOPLAMA YÖNTEMİ 

 

Belediye ile Yüklenici arasında yapılan sözleşme hükümleri kapsamında İzmir İl 

genelinde oluşan tıbbi atıkların, Sağlık Kuruluşlarından ‘‘kovalı toplama’’ yöntemi ile 

toplanması hüküm altına alınmıştır. Bu doğrultuda; 

 Sterilizasyon yöntemi ile işlenecek tıbbi atıklar; Yüklenici tarafından tutanak eşliğinde 

verilecek tıbbi atık kovası içine Sağlık Kuruluşu tarafından tıbbi atık torbası 

giydirilerek muhafaza edilecek, tıbbi atık kovaları hasarsız şekilde geçici atık 

deposundan Yükleniciye teslim edilecektir. Tıbbi atık kovası ile teslim edilmeyen 

hiçbir tıbbi atık Yüklenici tarafından teslim alınmayacaktır. Tıbbi atık kovaları; 

delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz, 

üzerinde siyah renkli “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile siyah renkli “DİKKAT! 

TIBBİ ATIK” ibaresi taşıyan turuncu renkli plastik malzemeden yapılmış, 60-70 lt 

kapasiteli olacaktır.  

 Yakma yöntemi ile bertaraf edilecek patolojik atıklar, patolojik atık biriktirme kabında 

muhafaza edilecektir.  Patolojik atık biriktirme kabı Yönetmeliğin 10. Maddesinde 

istenen özelliklerde olacaktır. 

 

MADDE 5- SORUMLULUKLAR 

 

5.1. SAĞLIK KURULUŞUNUN SORUMLULUKLARI 

 

5.1.1. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Sağlık Kuruluşlarına verilen görev ve 

sorumlulukları yerine getirmekle (Sözleşme imzalandığı tarihten sonra ilgili mevzuat 

hükümlerindeki değişikliklerden/revizyonundan Sağlık Kuruluşu sorumludur.), 

5.1.2. Tıbbi atıkları hiçbir suretle diğer atıklarla karıştırmadan oluşumları sırasında 

kaynağında ayrı olarak toplamak ve biriktirmekle, 

5.1.3. Tıbbi atıkları (Enfeksiyon yapıcı atıkları, kesici-delici atıkları, patolojik atıkları) 

toplarken aşağıda belirtilen ekipmanları kullanmakla, 

5.1.3.1. Tıbbi Atık Torbaları; Tıbbi atıkların toplanmasında; yırtılmaya, delinmeye, 

patlamaya ve taşımaya dayanıklı, orta yoğunluklu polietilen hammaddeden sızdırmaz, çift 

taban dikişli ve körüksüz olarak üretilen, çift kat kalınlığı 100 mikron olan, en az 10 kilogram 

kaldırma kapasiteli, üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde siyah renkli 

“Uluslar arası Biyotehlike” amblemi ile “DİKKAT! TIBBİ ATIK” ibaresini taşıyan kırmızı 

renkli plastik torbalar kullanılır. Torbalar en fazla ¾ oranında doldurulur, ağızları sıkıca 

bağlanır ve gerekli görüldüğü hallerde her bir torba yine aynı özelliklere sahip diğer bir 

torbaya konularak kesin sızdırmazlık sağlanır. Bu torbalar hiçbir şekilde geri kazanılamaz ve 

tekrar kullanılamaz. Tıbbi atık torbalarının içeriği hiçbir suretle sıkıştırılamaz, tıbbi atıklar 

torbasından çıkarılamaz, boşaltılamaz ve başka bir kaba aktarılamaz. Torbalar emniyetle 

taşınacak ağırlıkta olmalı, ağzı sıkıca kapatılmalı gerekirse iç içe iki torba kullanılmalıdır. Sıvı 

tıbbi atıklar da uygun emici maddeler ile yoğunlaştırılarak tıbbi atık torbalarına konulur. 
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5.1.3.2. Kesici- Delici Tıbbi Atık Biriktirme Kutuları; Kesici ve delici özelliği olan 

atıklar diğer tıbbi atıklardan ayrı olarak delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya 

dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz, açılması ve karıştırılması mümkün olmayan, üzerinde 

siyah renkli “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile siyah harflerle yazılmış “DİKKAT! 

KESİCİ ve DELİCİ TIBBİ ATIK” ibaresi taşıyan plastik veya aynı özelliklere sahip lamine 

kartondan yapılmış kutu veya konteynerler içinde toplanır. Bu biriktirme kapları, en fazla ¾ 

oranında doldurulur, ağızları kapatılır ve tıbbi atık torbalarına konur. Kesici-delici atık kapları 

dolduktan sonra kesinlikle sıkıştırılamaz, açılamaz, boşaltılamaz ve geri kazanılamaz. 

5.1.3.3. Kimyasalla İşlem Görmüş Patolojik Tıbbi Atık Biriktirme Kapları 

(Bidonu); Patolojik atıklar diğer tıbbi atıklardan ayrı olarak delinmeye, kırılmaya ve 

patlamaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz, üzerinde siyah renkli “Uluslararası 

Biyotehlike” amblemi ile siyah renkli “DİKKAT! PATOLOJİK TIBBİ ATIK” ibaresi taşıyan 

kırmızı renkli plastik biriktirme kapları içinde toplanır. Bu biriktirme kapları, dolduktan sonra 

kesinlikle açılamaz, boşaltılamaz ve geri kazanılamaz. Herhangi bir kimyasalla muamele 

görmemiş kan torbaları ve kan yedekleri dâhil vücut parçaları ve organları tıbbi atık 

torbalarında toplanabilir. 

5.1.3.4. Tıbbi Atık Kovası; Tıbbi atıklar, Madde 4’te ayrıntılı olarak tanımlanan 

özelliklerdeki tıbbi atık kovalarında toplanır. 

5.1.4. Tıbbi atık ve patolojik atık kovalarının üzerine ‘‘Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile 

Taşınması Yönetmeliği’’ gereğince gerekli etiketlemeleri yapmakla, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kimyasalla işlem görmüş patolojik atıklar için her iki etiket de Sağlık Kuruluşu tarafından 

temin edilip gerekli yerler doldurulup yapıştırılarak bidon Yüklenici’ye teslim edilecektir.  

(Tıbbi Atık Kovaları için sadece beyaz baklava desenli etiket kullanılacaktır.) 

5.1.5. Tıbbi atıkların biriktirilmesi için, atık üretim miktarları doğrultusunda ve toplama 

sıklığına göre kendisine tahsis edilecek kovaları, sadece tıbbi atık biriktirme işinde 

kullanmakla,  

5.1.6. Tıbbi atıkları, görevlendireceği bir personel nezaretinde Yüklenici personeli ile birlikte 

tartmakla, 

5.1.7. Tutanakla teslim edilmiş Tıbbı Atık kovalarının kırık olduğu, farklı amaç için 

kullanıldığı veya içerisinde Tehlikeli Atık ve/veya Radyoaktif Atık olduğunun tespiti halinde, 

Yüklenici tarafından tıbbi atık kovalarıyla birlikte atık/atıklar teslim alınmayacaktır. Bu 

doğrultuda tıbbi atık kovalarının Sözleşmeye uygun olarak kullanılmasını sağlamakla ve 

Yüklenici tarafından Sağlık Kuruluşuna tutanakla teslim edilen sayı kadar hasarsız, eksiksiz 

tıbbi atık kovası ve kapağını devamlı bulundurmakla, kırık ve hasarlı kova ve kapağın 

yenisini temin etmekle, 

5.1.8. İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından tespit edilen tıbbi atık ve patolojik atıkların 

toplama, taşıma, sterilizasyon/yakma ve bertaraf bedelini ödemekle, 

5.1.9. Tıbbi atık kovası içerisindeki atıkla ilgili her türlü sorumluluğu taşımakla (kovayı 

soğuk hava deposunun dışına çıkarmamak, tartım, kova içerisinde bulunan atık içeriği, araca 

teslimatı vb., yükümlüdür.), 
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5.1.10. Günlük 50 kilogramdan fazla tıbbi atık üreten sağlık kuruluşları, tıbbi atık geçici 

deposu tesis etmekle, günlük 50 kilograma kadar tıbbi atık üreten sağlık kuruluşları, geçici 

tıbbi atık konteyneri bulundurmakla, günlük 1 kilograma kadar tıbbi atık üreten sağlık 

kuruluşları ise en yakın veya en uygun tıbbi atık geçici deposuna/konteynerine götürmek veya 

bu atıkları tıbbi atık toplama aracına vermekle, 

5.1.11. Atık gönderim işlemleri için atık üreticisi konumunda olan her merkez, şube, semt 

polikliniği için Entegre Çevre Bilgi Sistemine (EÇBS) kayıt olmak ve ayrı ayrı Tıbbi Atık 

Taşıma Talebi oluşturmakla, 

5.1.12. Hastanelerin ve diyaliz merkezlerinin İzmir ilinde ikamet eden evde diyaliz hastaları 

için, EÇBS üzerinden tıbbi atık taşıma talebi oluşturmak ve açıklama kısmına hasta ad, soyad, 

adres, telefon bilgisi yazmakla ve Taşıma Kontrol Numaralarını (TKN) diyaliz hastalarına 

iletmekle, 

5.1.13. Atık alımı için EÇBS üzerinden oluşturulan taleplerin süre bitiş tarihlerini kontrol 

ederek 5-10 gün öncesinden taşıma taleplerini güncellemekle, 

5.1.14. Atık alımı sırasında Yüklenici tarafından şehven sisteme tartım sonucunun yanlış 

girilmesi halinde EÇBS üzerinden Yükleniciye düzeltme talebi göndermekle, 

5.1.15. Tıbbi Atık Geçici Deposuna konulan atıkların radyasyon ölçümlerini yapmakla, 

1µSv/saat değerinin üzerindeki atıkları tıbbi atık deposuna koymamakla ve yarılanma süresini 

tamamlanmasını beklemekle, 

5.1.16. 24.04.2019 tarih ve 30757 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

‘‘Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınması Hakkında Yönetmelik’’ kapsamında, atık 

gönderiminde Taşıma Evrakı düzenleyerek bir nüshasını tıbbi atık aracına vermekle, 

Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) aktif kullanılmaya başlayınca söz 

konusu evrakı sistem üzerinden hazırlamakla, 

5.1.17. Sağlık Kuruluşu unvan ve adres değiştirmesi durumunda 15 gün içerisinde 

Yükleniciye bilgi vermekle, 

5.1.18. Tıbbi atık alımı sırasında Yüklenici personelinin Sağlık Kuruluşu yerleşkesi içinde iş 

kazası yaşaması halinde, Sağlık Kuruluşu’nun (tahlil, röntgen vb.) imkânlarının mevcut 

olması halinde ilk müdahale, tahlil ve tetkiklerinin yapılmasını sağlamakla,  

5.1.19. Tıbbi atıklar oluştuğunda Yükleniciye ait “Alo Tıbbi Atık Hattı”nı (0232 425 32 25) 

arayarak atıkların alınmasını talep etmekle, 

5.1.20. Sağlık Kuruluşu ASM (Aile Sağlığı Merkezleri) sorumlu hekim değişikliği 

durumunda; eski sorumlu hekim Yükleniciye bilgi verecek olup entegre çevre bilgi 

sisteminden sorumlu hekim değişikliği, değişikliğin olduğu ay içerisinde yapılacaktır. Bu 

değişiklikten ötürü Sağlık Kuruluşunun Yükleniciye olan tıbbi atık bertaraf bedeli, ilgili 

ASM’yi kapsamakta olup, yeni sorumlu hekim/hekimler ASM adına tüm ödemeyi yapmakla, 

yükümlüdür. 

 

5.2. YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI 

5.2.1. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Tıbbi Atık toplama-taşıma ve bertaraf ile 

ilgili verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmekle (Sözleşme imzalandığı tarihten sonra 

ilgili mevzuat hükümlerindeki değişikliklerden/revizyonundan Yüklenici sorumludur.), 

5.2.2. Lisanslı tıbbi atık taşıma aracına teslim edilen tıbbi atıkları SRC5 Belgeli şoförler ile 

güvenli bir şekilde sterilizasyon tesisine taşımakla, 

5.2.3. Tıbbı Atık kovalarının kırık olduğu, farklı amaç için kullanıldığı veya içerisinde 

Tehlikeli Atık ve/veya Radyoaktif Atık olduğu tespiti halinde ve tıbbi atık kovaları ile teslim 

edilmeyen tıbbi atığı teslim almamakla, 

5.2.4. Sağlık Kuruluşu’na tıbbi atıkların toplanması ve biriktirilmesi için tutanakla tıbbi atık 

toplama kovası vermekle, 

5.2.5. Atıkları MOTAT Sistemi üzerinden almakla, yükümlüdür. 
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MADDE 6-TIBBİ ATIK TAŞIMA VE BERTARAF ÜCRETİ ÖDEME ŞEKLİ VE 

ZAMANI 

 

 Yönetmeliğin 24. maddesi uyarınca her yıl için İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından 

tespit edilecek ‘’Tıbbi Atık ve Kimyasalla Muamele Görmüş Patolojik Tıbbi Atık Toplama, 

Taşıma ve Bertaraf Ücretleri’’ esas alınacak olup belirlenen ücret herhangi bir ihbar ve ihtara 

gerek kalmaksızın geçerli olduğu dönem içerisinde yapılacak tıbbi atık toplama ve bertaraf 

işlemlerine uygulanacaktır. 

Sağlık kurum ve kuruluşlarına kesilen fatura, üreticiye tebliği tarihinden itibaren en 

geç 15 gün içinde mesai bitimine kadar Yüklenici hesabına yatırılacaktır. E-fatura uygulaması 

kaynaklı tebliğ hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu’nun faturayı 

düzenleyen hükümleri uyarınca, faturanın tebliği söz konusu olduğunda, faturanın Yüklenici 

tarafından fiziken kesilmesini takip eden 3. gün faturanın Sağlık Kuruluşuna tebliğ edildiği, 

tebliği takip eden 8. gün ise itirazsız kesinleştiği kabul edilecek olup, fatura bedeli tebliğ 

tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde mesai bitimine kadar Yüklenici hesabına 

yatırılacaktır. İtirazsız kesinleşen fatura içeriği, taraflar arasında itirazsız oluşan hesap 

mutabakatı hükmündedir. İhtilaf halinde yüklenici kayıtları esas alınacaktır. Bu düzenleme ile 

tesis edilen vade, kesin vade olup ayrı bir ihtar ve ihbara lüzum göstermemektedir.   

MADDE 7-ÖDEMENİN GECİKMESİ VEYA ÖDENMEMESİ  

 

 Yönetmelik gereği; tıbbi atık bertaraf ücretinin işbu sözleşmede belirtilen vadelerde 

ödenmemesi halinde, ayrıca herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın tebliğ tarihinden 

itibaren 15 gün sonra mesai bitimine kadar yapılmayan ödemelere aylık gecikme faizi 

uygulanacağı taraflarca kabul ve beyan olunmuştur. 

 Ödemenin yapılmamasına rağmen tıbbi atıkların kabulüne devam edilmesi, hiçbir 

şekilde alacak haklarından vazgeçildiği şeklinde yorumlanamaz ve icra takibine engel teşkil 

etmez. Tıbbi atık bertaraf ücretinin ödenmemesi durumunda, bu bedel 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tıbbi atık üreten Sağlık 

Kuruluşundan tahsil edilir.  

 

MADDE 8-GENEL HÜKÜMLER; 

 

8.1. İşbu sözleşmede belirtilmeyen teknik hususlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ve 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın konuyla ilgili Yönetmelik hükümleri, Genelgeleri ve 

Tebliğleri geçerli olacaktır. 

8.2. Uygulanan mevzuatlarda değişiklik olması durumunda ise yeni yürürlüğe girecek olan 

mevzuat hükümleri geçerli olacaktır. Taraflar arasındaki ilişkide hukuken, ilgili bakanlık 

mevzuatının yanı sıra Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, İcra İflas Kanunu ve 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümleri uygulanacaktır. 

8.3. Yüklenici ve Sağlık Kuruluşu, tıbbi atıkları taşımakla ve yüklemekle görevli personele; 

eldiven, koruyucu gözlük, maske, çizme ve özel koruyucu turuncu renkli elbise vermek ve 

giydirmek zorundadır. 

8.4. Tarafların sözleşmede yazılı adresleri yasal tebligat adresleri olarak kabul edilmiş olup, 

adres değişikliği halinde karşı tarafa en geç 15 gün içinde yazılı olarak bildirilecektir. 

Sözleşmede yazılı adreslere yapılacak tebligatlar, Tebligat Kanunu hükümleri çerçevesinde 

yasal tebligat olarak kabul edilecektir. 
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8.5. Sağlık kuruluşları kapatıldığında ve tıbbi atık üretimi durduğunda sözleşme kendiliğinden 

fesih olmaz. Sağlık kuruluşu Yükleniciden borcu yoktur yazısı alarak, Belediyeden sözleşme 

fesih işlemlerini yapacaktır. 

8.6. Bu sözleşmede belirtilmemiş olup uygulamada karşılaşılabilecek durumlarla ilgili olarak 

detaylı uygulama usul ve esaslarını belirlemeye taraflar birlikte yetkilidir. 

8.7. İşbu sözleşme süresiz olup, imza tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

 

MADDE 9-YETKİLİ MAHKEME; 

İşbu sözleşmeden doğan anlaşmazlıklarda İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

 

MADDE 10- İşbu sözleşme taraflar arasında .…/…./…… tarihinde 11 ana madde ve üç asıl 

nüsha olarak düzenlenmiş, taraflarca üzerinde anlaşılarak imza altına alınmış ve taraflara 

birer nüsha verilmiştir. 

 

MADDE 11-TARAFLAR;         

İZMİR BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYESİ 
İmza / Kaşe 

 

 

 

 
 

SAĞLIK KURULUŞU 

(Tıbbi Atık Üreticisi ) 
YETKİLİ YÜKLENİCİ FİRMA 

(Tıbbi Atık Bertarafçısı ) 
Adı:  

Firma Adı: Miroğlu Çevre San. Tic. A.Ş.  
Soyadı:  
TC Kimlik No:  Menemen 

Şube / Tesis 

Adresi: 

Ahıhıdır Mah. Seyrek Köy Kanal 
Yolu Sok. No:52/1  
Menemen/İzmir 

Branşı:  
Kurum Adı:  

 Tel: 0232 425 32 25 

 E-posta: izmir@miroglu.com.tr 
Adresi:  Vergi 

Dairesi: 
Kocatepe 

 Vergi No: 621 049 0464 

 Banka Adı: İş Bankası 
Tel:  

Hesap Adı: Miroğlu Çevre Sanayi Ticaret A.Ş 
Fax:  
E-posta:  

IBAN: 
TR 39 0006 4000 0014 0002 
3612 07 Vergi Dairesi:  

Vergi No:   
İmza / Kaşe İmza / Kaşe 

MİROĞLU ÇEVRE SANAYİ TİCARET A.Ş. 
Güvenevler Mah. 2090 Sk. Rezidans Apt. No:1 

D:501/502 Merkez / Afyonkarahisar 
Tel: 0 232 425 32 25 

Kocatepe V.D. 621 049 0464 
Mersis No: 062104904640001 

 


