
                      T.C
                 İSTANBUL 
  BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
ALTINCI İDARE DAVA DAİRESİ
ESAS        NO:     2021/352
KARAR    NO:     2021/1045

  
UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas uyap gov tr adresinden  E5uSILk - V5U3Jp5 - VjRnLh/ - eLjx4M=  ile erişebilirsiniz

İSTİNAF TALEBİNDE BULUNAN
(DAVACI) : ÖZEL HASTANELER VE SAĞLIK KURULULUŞLARI DERNEĞİ
VEKİLİ : AV. İLKŞAN URLU

  -UETS[16918-19350-04805]

KARŞI TARAF (DAVALI) : İSTANBUL VALİLİĞİ 
VEKİLİ : 

   

İSTEMİN ÖZETİ :Davacı dernek tarafından, İstanbul Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü İl 
Mahalli Çevre Kurulunun 24.12.2019 tarih 198 sayılı kararının B bölümünün Tıbbi Atıkların Bertaraf ücreti 
ile ilgili 1-a bendinin iptali istemiyle açılan davada; " dava konusu karar ile  tıbbi atık bertaraf ücretinin 
Sağlık Bakanlığı ve Kamu Üniversite sağlık tesislerinde birim fiyat olarak 1,04-TL+KDV olarak, özel 
hastaneler ve vakıf üniversitelerinde 1,32-TL+KDV olarak düzenlendiği, davalı idarenin bu hususta takdir 
yetkisi bulunduğu gibi yapılan düzenlemenin özel hastaneler ve vakıf üniversitelerine aşırı maddi külfet 
getirecek nitelikte olmadığı, her iki birim fiyat arasında fahiş bir fark bulunmadığı göz önünde alınarak dava 
konusu kararın iptali istenilen kısmında hukuka aykırılık bulunmamıştır. " gerekçesiyle davanın reddine 
karar veren İstanbul 12. İdare Mahkemesinin 09/11/2020 tarih ve E:2020/221, K:2020/1259 sayılı 
kararının;  tıbbi atık bertaraf ücretinin Sağlık Bakanlığı ve Kamu Üniversite sağlık tesislerinde birim fiyat 
olarak 1,04 TL+KDV, özel hastaneler ve vakıf üniversitelerinde 1,32 TL+KDV olarak düzenlenmesinin özel 
hastanelerde oluşan tıbbi atıklar ile kamu hastanelerinde oluşan tıbbi atıklar arasında farklılık olmadığı, 
eşitlik ilkesine ve hukuka aykırı olduğu iddialarıyla istinaf yoluyla incelenerek kaldırılması ve işin esası 
hakkında yeniden bir karar verilmesi istenilmektedir. 

SAVUNMANIN ÖZETİ : Dava konusu kararda hukuka ve mevzuat hükümlerine aykırılık 
olmadığı, idare mahkemesi kararında hukuki isabetsizlik bulunmadığı ileri sürülerek istinaf başvurusunun 
reddi gerektiği savunulmuştur.

TÜRK  MİLLETİ  ADINA
Karar veren İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Altıncı İdare Dava Dairesince; dava dosyasındaki bilgi 

ve belgeler incelenerek işin gereği görüşüldü: 
Dava; davacı dernek tarafından, İstanbul Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü İl Mahalli Çevre Kurulunun 

24.12.2019 tarih 198 sayılı kararının B bölümünün Tıbbi Atıkların Bertaraf ücreti ile ilgili 1-a bendinin iptali 
istemiyle açılmıştır.

2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 11. maddesinde; tehlikeli atık üreticilerinin, Yönetmelikle belirlenecek 
esaslara göre atıklarını bertaraf etmek veya ettirmekle yükümlü oldukları, 13. maddesinde; tehlikeli atıkların 
tanımı ile tehlikeli atıkların oluşum aşamasından itibaren toplanması, ayrılması, geçici ve ara depolanması, 
geri kazanılması, yeniden kullanılması, taşınması, bertarafı, bertaraf sonrası kontrolü, ihracatı, transit 
geçişi, ambalajlanması, etiketlenmesi, denetimi ve atık yönetim plânlarının hazırlanması ile ilgili usûl ve 
esasların Bakanlıkça yayımlanacak Yönetmelikle belirleneceği kuralına yer verilmiştir.

29/06/2011 tarih ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 8. maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde, "atıkların kaynağında en aza 
indirilmesi, sınıflara ayrılması, toplanması, taşınması, geçici depolanması, geri kazanılması, bertaraf 
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edilmesi, yeniden kullanılması, arıtılması, enerjiye dönüştürülmesi ve nihai depolanması konularında 
politika ve strateji belirlemek ve mevzuat oluşturmak" Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görevleri arasında 
sayılmış, 27. maddesinin birinci fıkrasında Mahalli Çevre Kurulu, Bakanlığın sürekli kurulları arasında 
sayılmış, üçüncü fıkrasında Kurulların oluşturulması, çalışma usul ve esaslarının Yönetmelikle 
düzenleneceği, 33. maddesinde ise  Çevre ve Şehircilik Bakanlığının; görev, yetki ve sorumluluk alanına 
giren ve önceden kanunla düzenlenmiş konularda idari düzenleme yapabileceği hükmüne yer verilmiştir.

2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 8, 11, 12 ve 13 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan 02/04/2015 
tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğinin kapsam başlıklı 2. 
maddesinde, Yönetmeliğin, Ek-4 sayılı atık listesinde verilen atıkları kapsadığı belirtilmiş ve  Ek-4 sayılı atık 
listesinde "İnsanlarda Doğum, Teşhis, Tedavi ya da Hastalık Önleme Çalışmalarından Kaynaklanan 
Atıklar" hükmü getirilmiştir.

2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 8, 11, 12 ve 13 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan 25/01/2017 
 tarih ve  29959 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 9. maddesinin 
birinci fıkrasının (j) bendinde sağlık kuruluşlarının  tıbbi atıkların toplanması, taşınması, sterilizasyonu ve 
bertarafı için gereken harcamaları karşılamakla yükümlü oldukları, 24. maddesinde, " (1) Sağlık kuruluşları, 
ürettikleri atıkların toplanması, taşınması, sterilizasyonu ve bertarafı için gereken harcamaları, bertaraf 
edene ödemekle yükümlüdürler. Ücretin ödenmemesi tıbbi atıkların bertarafı için bir engel oluşturmaz. 
Tıbbi atık bertaraf ücretinin ödenmemesi durumunda, bu bedel 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre sağlık 
kuruluşlarından tahsil edilir.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmak şartıyla, toplama, taşıma, sterilizasyon ve bertaraf 
harcamalarına esas olacak tıbbi atık bertaraf ücreti, her yıl tıbbi atığın oluştuğu ilin mahalli çevre kurulu 
tarafından tespit ve ilan edilerek Bakanlığa bildirilir. Tıbbi atık bertaraf ücretinin tespitinde, oluşan 
atığın gideceği sterilizasyon ve/veya bertaraf tesisine taşıma mesafesi ile sterilizasyon ve/veya 
bertaraf maliyetleri göz önüne alınır. " düzenlemesine yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden, 2020 yılı için tıbbi atık bertaraf ücretinin belirlenmesi için 
yapılan toplantı neticesinde dava konusu 21.12.2019 tarih ve 198 sayılı Mahalli Çevre Kurulu kararının 
alındığı,  21.12.2019 tarih ve 198 sayılı Mahalli Çevre Kurulu kararının  B bölümünün Tıbbi Atıkların 
Bertaraf ücreti ile ilgili 1) üst başlıklı  "20 yatak ve üzeri sağlık kuruluşları için tıbbi atık bertaraf ücreti 
hususunda 2019 TÜFE esas alınarak %56 artış  öngörülerek yapılan yeniden fiyatlandırmaya göre Sağlık 
Bakanlığı ve Kamu Üniversite sağlık tesislerinde birim fiyat olarak 1,04-TL+KDV, özel hastaneler ve vakıf 
üniversitelerinde 1,32-TL+KDV olmasına"  dair kısmının iptali istemiyle işbu davanın açıldığı 
anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden,  tıbbi atık bertaraf 
ücretinin tespitinde, oluşan atığın gideceği sterilizasyon veya bertaraf tesisine taşıma mesafesi ile 
sterilizasyon veya bertaraf maliyetleri dikkate alınarak belirleme yapılabileceği,  sağlık kuruluşları  arasında 
ancak bu kriter dikkate alınarak  bir ayrım yapılabileceği sonucuna varılmıştır.

Uyuşmazlık konusu olayda ise dava konusu  karar ile 2020 yılına ilişkin olarak 20 yatak ve üzeri 
sağlık kuruluşları için tıbbi atık bertaraf ücreti belirlenirken özel hastaneler ile kamu hastaneleri arasında 
ayırım yapılarak Sağlık Bakanlığı ve Kamu Üniversite sağlık tesislerinde tıbbi atık birim fiyatının 
1,04-TL+KDV; özel hastaneler ve vakıf üniversitelerinde ise 1,32-TL+KDV olarak belirlendiği, iki grup sağlık 
kuruluşu arasındaki fiyat farkının da % 27 civarında olduğu görülmektedir.

Bu durumda, tıbbi atık bertaraf ücreti belirlerken İl Mahalli Çevre Kurulunun her ne kadar takdir 
yetkisi bulunsa da, bu takdir yetkisinin objektif bir şekilde,  ilgili yönetmelikte belirtildiği gibi tıbbi atığın 
taşıma mesafesi ve sterilizasyon veya bertaraf maliyetleri dikkate alınarak eşitlik ilkesine de uygun biçimde 
kamu yararı gözetilmek suretiyle kullanılması gerektiği tartışmasız olup, yukarıda yer verilen mevzuatta 
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özel hastaneler ve kamu hastaneleri gibi bir ayrıma gidilebileceği yönünde bir hüküm de bulunmadığından 
dava konusu " "20 yatak ve üzeri sağlık kuruluşları için tıbbi atık bertaraf ücreti hususunda 2019 TÜFE 
esas alınarak %56 artış  öngörülerek yapılan yeniden fiyatlandırmaya göre Sağlık Bakanlığı ve Kamu 
Üniversite sağlık tesislerinde birim fiyat olarak 1,04-TL+KDV, özel hastaneler ve vakıf üniversitelerinde 
1,32-TL+KDV olmasına" dair kararda hukuka uyarlık görülmemiş; sözkonusu karara karşı açılan davayı 
reddeden ilk derece mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle; istinaf talebinin kabulüne, İstanbul 12. İdare Mahkemesinin 09/11/2020 tarih 
ve E:2020/221, K:2020/1259 sayılı kararının kaldırılmasına, dava konusu işlemin iptaline, dava ve istinaf 
aşamasında yapılan 473,80 TL yargılama giderinin ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 
2.040,00 TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, posta gideri avansından artan 
kısmın  mahkemesince davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde 
Dairemiz aracılığıyla Danıştay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere 28/06/2021 tarihinde oybirliğiyle 
karar verildi.

Başkan

NUMAN ŞAHİN

37807

  

Üye

MEHMET HASKALAYCI

37920

  

Üye

ZAFER GÖKDERE

165709

  

İSTİNAF VE DAVA AŞAMISYARGILAMA GİDERLERİ:
Başvurma Harcı      :              54,40 TL  
Karar Harcı      :               54,40 TL  
Y.D. Harcı      :               89,60 TL  
Vekalet Harcı      :                 7,80 TL  
Posta Gideri      :                75,50 TL  
İstinaf Harcı            :              148,60 TL
İstinaf Posta Gideri :                43,50 TL

Toplam                    :              473,80 TL

M.H/D.V




