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Bilindigi uzere, 5018 sayili Kamu Mali Yönetimi ye Kontro! Kanununun 45 mci maddesi 
ye ayni Kanunun 44 üncü maddesine istinaden çikarilan Tainir Ma! Yonetmeligi HUküm!eri ye 
24/05/2007 tarihli ye 26531 sayili Resmi Gazetede yayim!anan 311 sayili Milli emlak Genel 
Tebligi hUküm!eri cercevesinde "genel butçe" kapsamindaki kamu idarelerinin hizmet dip kalan 
tainir mallarinin satii, "Defterdarhk veya Ma! MUdUr!Ukleri" vasitasiy!a yapi!maktadir. 

Diger taraftan DOner Sermayeli !1etmelerin tabi oldugu DOner Sermayeli t!etme!er BUtce 
ye Muhasebe Yonetme!iginin "Ihale I!emleri" bahk1i 28 mci maddesinin "(1) Mal ye hizmet 
alimi i!e yapim i!eri, 04/01/2002 tarih!i ye 4734  sayih Kamu !hale Kanunu i!e 05/01/2002 tarih!i 
ye 4735  sayih Kamu tha!eleri SOz!eme Kanunu, sati i!eri 08/09/1983 tarih!i ye 2886 sayili 
Deviet !hale Kanununun 1 mci maddesinin ikinci fikrasina dayarnlarak 15/06/1984 tarihli ye 
84/8213 sayili Bakanlar Kurulu Karariy!a yurur!uge konulan Döner Sermayeli Kuru1ular thale 
YOnetme!igi hUkUmlerine gore yapilir." HUkmU geregi, dOner sermaye kaynakiarindan elde 
edilmi§ hurda tainirlann "sati§ i1em1erinde" mezkur yonetme!igin i!gi!i hUküm!erinin 
uygulandigi bilinmektedir. 

Bakanligimiza bagli hastane!erin Radyoloji BOliim!erinde cekimleri yapilan röntgen 
film!erinin banyosu sonucu ortaya cikan direk grafi banyo atik solüsyonlarz ile artik kul!anim 
imkani ka!mami, mevzuat geregi arivde sakianmasi zorunlu o!mayan, adli yOnden muhafazasina 
gerek bu!unmayan veya zaman aimi suresi de dolmu§ röntgen flimleri ile ilgi!i olarak; bu 
materyalin hastane stokiarina giriinin hastane dOner sermaye iletmesi kaynakiari ku!!ani!arak ml, 
yoksa genel butce imkan!ari He mi temin edildigi tespit edildikten sonra, eger bu materyal!er genel 
butce kaynak!anndan temin edi1mi ise; Ii Defterdar!ik!an veya tice Ma! MUdUrliik!eri vasitasiyla 
Milli Em!ak Gene! Mudur!Ugtince, hastane dOner sermaye i!etmesi kaynak!arindan temin 
edi!mi!erse de yukanda zikredilen mevzuat cercevesinde hastane ihale komisyonu vasitasiy!a 
iha!eye cikilarak sati!arinin yapilmasi, bu suretle bede!!erinin ya Hazineye ya da Hastane Döner 
Sermaye I!etmesine irad kaydedilmesi gerekmektedir. 

Yukarida bahsedi!en konu He ilgili Bakanligimizca yapilan aratirma!arda bir cok 
hastanemizde tibbi atikiarla ilgili 18/03/2005 tarih ye 5321 (2005/46) sayili Genelgenin 12 nci 
maddesi hukmU geregi röntgen sulannin dogrudan kanalizasyona verilmemesi gerektigi halde, bu 
sularin dogrudan kanalizasyona veri!digi, dolayisiyla gerek "gflmii§ iyodUr ye gUmU bromUr" 
ihtiva eden bu kiymet!i solusyonlarin zayi edilerek kamu kaynakiannin yerimli ku!larn!mamasina 
ye gerekse tibbi atik mevzuati acisrndan cevrenin kalici o!arak kirletilmesine neden olundugu 
anlai!mitir. 

22/07/2005 tarih!i ye 25883 sayili Resmi Gazetede yayimlanan Tibbi Atiklann Kontro!U 
Yonetmeliginmn 14 UncU maddesindeki "Unitelerde oluyan röntgen banyo sulari, Tehlikeli 
Atikiarin Kontrolü Yonetmelii hükumleri dorultusunda geri kazanilir veya bertaraf edilir. ", 
5237 Sayili ceza Kanunun 181 mci maddesindeki "Jigili kanunlarla belirlenen teknik usullere 
aykiri olarak ye cevreye zarar verecek cekilde, atik veya artikiari topraa suya veya havaya kasten 
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veren kici, alti aydan iki yila kadar hapis cezasi ile cezalandirilir. " ve 182 inci 
maddesindeki "cevreye zarar verecek ekilde, atik veya artiklarin topraga, suya veya havaya 
verilmesine taksirle neden olan kifi, adli para cezasi ile cezalandiriiir. Bu atik veya artiklarin, 
toprakta, suda veya havada kalici etki birakmasi halinde, iki aydan bir yila kadar hapis cezasina 
hukmolunur. " htiktimleri geregince röntgen banyo soltisyonlarimn dogrudan kanalizasyon 
~ebekesine verilmesi, gerek idari mevzuat ve gerekse 5237 sayili Ceza Kanunun 181 inci maddesi 
vd. hukumleri gergevesinde acikca hukuka aykirilik te~kil etmektedir. Ayrica cevre ve Orman 
Bakanliginin 2872 sayili cevre Kanunu Uyannca Verilecek Idari Para Cezalarma Ili~kin 2066/10 
sayili Genelgesi geregi, cevre kirlenmesine bir kurum neden oldugu takdirde cezalarin 3 kat 
artirimli uygulanmasi ongorulmektedir. Belirtilen kapsamda 

1-Il Saglik Mudurluklerince Bakanligimiza bagli hastanelerin bu yonden denetlenmeleri 
saglanarak kamu kaynaklarimn israfini onlemeye yonelik gerekli tedbirlerin alinmasi, 

2-Röntgen banyo sularmi almak isteyen firmalara Cevre ve Orman Bakanligi tarafindan 
lisans veya gegici call§ma izin belgesi duzenlenmekte olup, bu firmalar 
www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr  web adresinde yayinlanmaktadir. Ilinizde faaliyet gosteren 
Bakanligimiza bagli hastanelerin bu tur atiklarmin duzenli olarak toplanmasi ve geri kazanimm 
saglanmasi amaciyla firmalara verilirken firmalarm yukarida belirtilen web adresindeki lisansli 
firmalar arasinda olup olmadigimn ara§tirilmasi, firmalardan Cevre ve Orman Bakanligindan 
aldiklari cah~ma belgesinin istenmesi, lisansi veya gegici gah§ma belgesi bulunmayan firmalara bu 
tur atiklarm verilmemesi hususunda, 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 	 n 	~~ 
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