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YERİNE GETİRİLECEK 
 
İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından, 1999 yılında ilçe belediyelerine devredilen tıbbi 
atıklarının toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi işinin ve devredilen yetkinin, 
1 Ocak 2015 tarihinden itibaren, bu konuda asıl görevli olan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’ne verilmesine karar verilmiştir.  
 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi web sitesinde,  20 yataktan az ve yataksız sağlık 
kuruluşları ile arasında yapılacak tıbbi atık sözleşmelerinin 2014 yılı Aralık ayı 
içerisinde tamamlanması gerektiği ilan edilmiş ve siteye “tek hekimli 
muayenehaneler”, “işyeri hekimi bulunduran üniteler”, “özel üniteler ve şirketler”, 
“diyaliz makinası bulunan sağlık kuruluşları”, “kamu kurum ve kuruluşları” için 
hazırlandığı belirtilen 5 ayrı dilekçe örneği konmuştur.  

 
İBB bu dilekçelerin, kendi ifadesiyle “tıbbi atık kabul belgelerinin” doldurulmasını 
ve dilekçe ekine tıbbi atık bertaraf ücretinin ödendiğini gösterir dekontların 
eklenmesini istemektedir. Ayrıntılı bilgi için 
http://www.ibb.gov.tr/sites/atikyonetimi/Documents/index.html  

 
Muayenehaneler için öngörülen tıbbi atık bertaraf ücretlerinin, dava açılırken 
ödenen harçtan düşük olması, bu başlık altındaki ihlallerin yargıya taşınmasını 
zorlaştırmaktadır. Ancak Hukuk Büromuz tarafından, bu başlık altında da örnek  
davalar açılmıştır. Bilindiği gibi açtığımız davalar sonucunda psikiyatri branş 
muayenehaneleri kapsam dışına alınmış, ayrıca bütün muayenehanelerin tıbbi atık 
ürettiğinin kabul edil-e-meyeceği de saptanmıştır.  
 
Önemi nedeniyle bu kararı yeniden hatırlatmak istiyoruz. Danıştay tarafından 
onanıp kesinleşen davada İstanbul 2. Vergi Mahkemesi;  
 

“...mevzuat birlikte değerlendirildiğinde tıbbi atık bertaraf ücretinin 

sadece tıbbi atık üreten yerlerden alınacağı sonucu açık bir şekilde 
ortaya çıkmaktadır. 

 
Bireysel dahili branş muayenehaneleri deyimi doğal olarak tıbbi atık üreten 
muayenehane olarak algılanmalıdır. Zira anılan kararın başlığı ve konusu tıbbi 
atık ücreti belirlenmesidir. Bu konuya ilişkin alınan kararın maddelendirmesinde 
ayrıca tıbbi atık üreten tabirinin kullanılmaması bir eksiklik değildir. Aksine bir 
düzenleme getirilmek istenseydi tıbbi atık üretsin üretmesin bütün bireysel branş 
muayenehaneleri tabiri kullanılırdı. Bu yapılmadığına göre “bireysel dahili branş 
muayenehanesi” değiminden tıbbi atık üreten bireysel branş muayenehanesini 
anlamak gerekir.” 

 
Aynı kararda para cezası yönünden de; 
 

“Kesilen para cezasına gelince yukarıda yazılı mevzuat hükümlerine göre 
davacıdan tıbbi atık bertaraf ücreti alınabilmesi için ödevlinin verdiği hizmet 
nedeniyle tıbbi atık üretmesi gerekir. Olayda davalı idarenin davacının 

tıbbi atık ürettiği yolunda bir tespiti olmadığından kesilen para cezasında 
yasal isabet yoktur.”  

 
sonucuna ulaşmıştır. 

http://www.ibb.gov.tr/sites/atikyonetimi/Documents/index.html


Bu nedenle tıbbi atık üretenler ve üretmeyenler yönünden bir ayrım yapılması 
gerekmektedir.  
 
Tıbbi atık üretmeyen muayenehaneler için, bu içerikte dilekçe verilmesini 
öneriyoruz. (Bu içerikte dilekçe hazırlamak için, ilgili hekimlerle doğrudan konuşup, mevcut 
durumları ve ellerindeki belgelere göre dilekçe oluşturmak gerekeceğinden, doğrudan hukuk 
büromuza başvurmanızı öneriyoruz)  
 
Tıbbi atık üreticileri yönündense, İl Mahalli Çevre Kurulu’nun 14.04.2014 tarih 
ve 140 sayılı kararından, ilçe belediyelerinin 1 Ocaktan itibaren tıbbi atıkları 
toplamayacağı anlaşılmaktadır. Bu nedenle tıbbi atık üretenlerin, atıkların 
toplanması konusunda sıkıntı yaşamamak için Büyükşehir Belediyesi ile anlaşma 
imzalamasında yarar bulunmaktadır. Ancak Büyükşehir Belediyesi bir anlaşma 
formu değil, “tıbbı atık kabul belgesi” adını verdiği bir form yayınlamıştır. Bu “örnek” 
form yerine, ekte bir örneği yer alan dilekçe ile başvurmanız (her halukarda dilekçe 
ekinde Büyükşehir Belediyesi tarafından sıralanan diğer belgeleri eklemeniz gerekir) mümkündür.  

 
İlan edilen tıbbi atık ücretlerinin gerçekçi ve/veya yüksek olup-olmadığı konusunda 
Hukuk Büromuza ulaşmış bir şikayet bulunmamaktadır. Bu yöndeki itirazları 
iletirseniz yargıya taşıyabiliriz.    
 
Tıbbi atıkların toplanması, taşınması, bertaraf edilmesi süreçleri, tıbbı atık 
ücretlerinin belirlenme usulü, ilçe belediyelerinin yetkisinin Büyükşehir 
Belediyesine geçmiş olmasının hukuki karşılığı, ilçe belediyeleri ile imzalanan 
sözleşmelerin akıbeti, Büyükşehir Belediyesine başvurmamanın veya belirlenen 
ücreti ödememenin olası yaptırımları, muayenehanesinde tıbbi atık üretmeyenlerin 
ne yapması gerektiği gibi pek çok sorunun ayrıntılı cevabı için Hukuk Büromuza 
tarafından hazırlanan soru-cevap metnini incelemenizi öneririz.  
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