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iSTEMiN 6ZETi : istanbul il Mahalli ~evre Kurulu'nun, Eczanelerden "tlbbi atIk 
iicreti" ahnmasma ili~kin 29.11.2010 tarih ve 105 sayIll karannm C ~lkkmda yer alan diizenlemenin 
iptali ve yiiriitmesinin durdurulmasl istenilmektedir. 

.. . 
SAVUNMANIN OZETI : Tlbbi AtIklann Kontrolii Yonetmeligi geregi Mahalli ~evre 

Kurulu'nun yetkisi dahilinde olan tIbbi atIklann bertaraf iicretini belirleme yetkisinin kullamlmak 
suretiyle tlbbi atIk iireticisi olan eczanelerle ilgili olarak tesis edilen i~lemde hukuka aykmlik 
bulunmadlgl Heri siiriilerek davanm ve yiiriitmenin durdurulmasl isteminin reddi gerektigi 
savunulmaktadlr. 

.. . . 
TURK MILLETI ADINA 

. . 
Karar veren Istanbul 2. Idare Mahkemesi'nce i:;in geregi gorii~iildii: . . 
Dava, Istanbul II Mahalli ~evre Kurulu'nun, Eczanelerden "tlbbi atlk iicreti" ahnmasma ili:;kin 

29.11.20 I0 tarih ve 105 saylh karannm C :;lkkmda yer alan diizenlemenin iptali istemiyle a<;:llml:;tIr. 
22.7.2005 tarih ve 25883 saylh Resmi Gazetede yaymlanarak yiiriirliige giren Tlbbi AtIklann 

Kontrolii Yonetmeligi'nin 4.maddesinde, Tlbbi Atlk; Unitelerden kaynaklanan, EK - 2'de C, D ve E 
gruplan altmda yer alan enfeksiyoz, patolojik ve kesici - delici atlklan, Tehlikeli AUk; Unitelerden 
kaynaklanan, EK - 2'de F grubu altmda yer alan genotoksik, farmasotik ve kimyasal atlklar ile aglr metal 
i<;:eren ahklan ve basm<;:1t kaplar olarak tammlarum:;, 9.maddesinin (b) bendinde; TIbbi atlklan ge<;:ici ahk 
depolanndan alarak bertaraf sahasma ta:;lmaklta:;ltttrrnak belediyelerin yetkileri arasmda saytlml:;, 
14.maddesinin l.flkrasmda "EK-2'de F grubu aItmda yer alan genotoksik atlklar, fannasotik ahklar, agIr 
metal i<;:eren atlklar, kimyasal atIkiar ve basm<;:h kaplar diger ahkIardan ayn olarak toplamrlar. Bu 
ahklann bertarafl Tehlikeli Atlklann Kontrolii Yonetmeligine gore yaplhr. II hiikmiine yer verilmi:;tir. 

Aym Yonetmeligin Kii<;:Uk Miktarda AtIk (heten Saghk Kurulu:;lan'nm sayIldlgl Ek-l'de 
eczanelerde kU<;:iik miktarda atIk iireten sagltk kurulu~lan arasmda sayllml:; ancak soz konusu ahklann 
t1bbi atIk veya tehlikeli atlk oldugu belirtilmemi:;tir. 

Vine 14.3.2005 tarih ve 25755 sayIll Resmi Gazete'de yaylmlanarak yiiriilUge giren Tehlikeli 
Atlklann Kontrolii Yonetmeligi'nin Bertaraf tesislerine lisans verilmesi ile ilgili hiikiimlerin sayIldlgl 
altmcl boliimde bertaraf tesislerine onlisans ve Ii sans verilmesi yetki ve sorumlulugunun ~evre ve Onnan 
Bakanhgl'nda oldugu belirtilmi:;tir. 

Amlan yonetmelik hiikiimleri uyannca tehlikeli ahklar ve tlbbi atlklar ayn smlflandmlml:; ve soz 
konusu atIklann tasfiye imhasl He ilgili farkh yonetmeliklerin yiiriirliige konulmu~ oldugu goriilmektedir. 

Oava dosyasmm incelenmesinden, istanbul il Mahalli ~evre Kurulu'nun, Eczanelerden "hbbi atlk 
iicreti" ahnmaSl hususunda alman 29.11.2010 tarih ve 105 sayllt i;;leminin C :;lkkmda yer alan 
"eczaclhkla ilgili hizmet veren iiniteler, iinitelerin cinsi, eczaneler, 81,00-TL" diizenlemesinin, iilkemizde 
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tehlikeli atlklann bertarafl konusunda lisansh tek yetkili kurulu~un iZAYDAS adh firmanm olmasl ve bu 
kurulu~ tarafmdan zaten atlklann bertaraf ediliyor olmasl ve eczanelerde enjeksiyon vb. tedaviye yonelik 
i~lemlerin yasak olmasl nedeniyle tlbbi atlk uretiminin mumkun olmadlgmdan bahisle dava konusu 
i~lemin iptali istemiyle' bakllan davanm a<;:lldlgl anla~llmaktadlr. 

Bu durumda, Tlbbi Atlklann Kontrolii Yonetmeligi'nde belirtilen atlklann tedavi sonucu ortaya 
~Ikan auklar olmaSl ve eczanelerin tedaviye yonelik i~lemler yapmasmm yasak olmasl nedeniyle t1bbi 
atlk uretmelerinin soz konusu olmadlgl ote yandan. eczanaler tarafmdan uretilen tlbbi atIklann ise 
Tiirkiye crapmda lisansh tek yetkili kurulu~ olan IZAYDAS admdaki firma tarafmdan toplandlgl 
anla:;Ildlgmdan eczaneler tarafmdan faydalamlmayan bir hizmet nedeniyle "tlbbi atlk" adl altmda ucret 
talep edilmesine ili~kin dava konusu i~lemde hukuka uyarhk goriilmemi~tir. 

Acrlklanan nedenlerle, dava konusu i~lemin C ~Ikkmda yer alan ibarelerin acr1kcra hukuka ayklfl 
oldugu ve uygulanmasl halinde telafisi giicr veya olanakslz zararlar doguracagl sonucuna 
vanldlgmdan,2577 sayIll idari YargI1ama Usulu Kanununun 27/2.maddesi uyannca dava sonuna kadar, 
teminat almmakslZln yiiriitmenin durdurulmasl isteminin KABULUNE, karara kar~1 teblig tarihini 
izleyen glinden itibaren 7 gun icrinde Mahkememiz araclhglyla istanbul Bolge idare Mahkemesi 
nezdinde itiraz edilebilecegi hususunun taraflara bildirilmesine 20105/20 II tarihinde oybirIigiyle karae 
verildi. 
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