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Konu  : Resmi İstatistik Programı Atık İstatistikleri Çalışma Grubu Toplantısı 
    
 
Yer  : T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 4. Kat Toplantı Salonu 
   
Tarih/Saat : 15.05.2017      10:00   
 

Gündem : 
1. Tıbbi atık istatistiklerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı idari 

kayıtlarından derlenmesi 

2. Atık Beyan Sistemi, Mobil Atık Takip Sistemi ve Kütle Denge 

Sistemine ilişkin bilgi paylaşımı 

  

Çalışma grubu toplantısında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Çevre, Enerji ve Ulaştırma 

İstatistikleri Daire Başkanı tarafından tıbbi atık verilerinin hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

tarafından Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği  kapsamında Atık Beyan sistemi ile hem de 

TÜİK tarafından iki yılda bir gerçekleştirilen anketler ile derlenmekte olduğu ve bunun 

cevaplayıcılar üzerindeki yükü arttırdığı belirtilmiştir. Tıbbi atık istatistiklerinin tek bir kurum 

tarafından derlenmesi konusunun geçtiğimiz iki yıl boyunca Resmi İstatistik Programı 

kapsamında gerçekleştirilen toplantılarda ele alınmış olduğu, bu doğrultuda iki kurumun 

ortaklaşa çalışmalar yürüttüğü ve mükerrerliğin ortadan kaldırılması amacıyla söz konusu 

istatistiklerin önümüzdeki dönemde Bakanlığın idari kayıtlarından üretilmesi konusu dile 

getirilmiştir. 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nin Ocak 2017 

tarihi itibariyle yenilendiğini ve bu kapsamda tüm sağlık kuruluşlarının Atık Beyan Sistemi 

aracılığıyla tıbbi atık verilerini Bakanlığa raporlamakta olduğunu belirtmişlerdir. Bunun yanı 

sıra, 2016 yılına ait verilerin raporlama süresinin 21 Nisan 2017 tarihinde sona erdiğini ve 

sistemde beyan edilmiş olan verilerin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından kontrol 

edilmekte olduğu dile getirilmiştir. 

 

Bu kapsamda, tıbbi atık istatistiklerinin 2017 referans yılından itibaren Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı idari kayıtlarından yıllık olarak derlenmesi ve 2017 referans yılı için takip eden 

yılın Aralık ayında iki kurumun logolarının bulunduğu bir bülten ile yayımlanması 

kararlaştırılmış olup yayımlanacak olan istatistiklere ilişkin tanım ve kapsam bilgilerinin 
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verilerin detaylı incelemesinin ardından ileriki bir tarihte kurumlar arası mütabakatla 

belirlenmesine ilişkin görüş birliğine varılmıştır.  

 

Belirlenen kapsama göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Beyan Sistemi ile derlenen tıbbi 

atık verilerinin yayımlanmadan önce TÜİK'e de açılarak veri analiz ve kontrol işlemlerinin 

kurumlar arası işbirliği içinde yürütülmesi kararlaştırılmıştır. 

 

Ayrıca, Sağlık Bakanlığı tarafından da derlenmekte olduğu bilinen sağlık kuruluşlarına ilişkin 

tıbbi atık verilerinin değerlendirilmesi için ileriki bir tarihte üç kurumun da katılımıyla bir 

toplantı gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. 

 

Bunun yanı sıra, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Beyan Sistemi ile derlenen 2016 yılı tıbbi 

atık bilgilerinin, TÜİK tarafından iki yılda bir gerçekleştirilmekte olan "Sağlık Kuruluşları 

Atık İstatistikleri" çalışmasının 2016 referans yılına dair veri analiz ve kontrol işlemlerinde 

kullanılmak üzere vergi no., tesis kodu, tesis adı, NACE Rev.2 kodu, il ve ilçe bilgisi, atık 

kodu, atık miktarı, bertaraf yöntemi detayında TÜİK ile paylaşılabileceği belirtilmiştir. 

 

Son olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri tarafından Mobil Atık Takip Sistemi ve 

Kütle Denge Sistemine ilişkin bilgiler paylaşılmıştır. Bu kapsamda atık bertaraf ve geri 

kazanım tesisleri ile ilgili olarak Bakanlık idari kayıtlarındaki verilerin istatistik üretiminde 

kullanımına yönelik kurumlar arasında veri paylaşımı ve ortak çalışma yapılması 

değerlendirilmiştir. 

 

Toplantı sonucunda: 

1. Resmi İstatistik Programı'nda 6.2.3 alt başlığı altında yer alan Tıbbi Atık 

İstatistiklerinin 2017 referans yılından itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı idari 

kayıtlarından derlenerek yayımlanmasına 

2. Tıbbi atık istatistiklerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na devredilmesi sürecinde 

Bakanlık idari kayıt verilerinin analiz ve doğrulama çalışmalarında destek verilmesi 

amacıyla Türkiye İstatistik Kurumu ile paylaşılmasına 

3. Türkiye İstatistik Kurumu ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliği ile gerçekleştirilen 

çalışmalar sonucunda iki kurumun logolarının bulunduğu bir haber bülteni 

yayımlanmasına 

4. 2017 referans yılından itibaren  Tıbbi Atık İstatistiklerinin veri derleme sıklığı ve 

yayımlanma sıklığının "yıllık" olarak belirlenmesine 

5. Tıbbi Atık İstatistiklerinin yayım döneminin 2017 referans yılı için "t+12 ay" olarak 

belirlenmesine ve takip eden yıllarda yeniden değerlendirilmesine 
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6. Yayımlanacak olan istatistiklere ilişkin tanım, kapsam ve diğer metaveri bilgilerinin 

verilerin detaylı incelemesinin ardından ileriki bir tarihte kurumlar arası mütabakatla 

belirlenmesine 

7. Resmi İstatistik Programı'nın yukarıda belirtilen kararlar doğrultusunda revize 

edilmesine 

8. Tıbbi atık verilerini görüşmek üzere Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

ve TÜİK'in katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilmesine 

9. Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek-4'te yer alan 180101, 180102, 180103, 180201 ve 

180202 kodlu atıklara ilişkin Atık Beyan Sistemi ile derlenen 2016 yılı bilgilerinin 

TÜİK ile paylaşılmasına 

10. Geri kazanım ve bertaraf tesislerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı idari 

kayıtlarında yer alan bilgilerin, ileriki dönemde söz konusu kayıtların istatistik 

üretiminde kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi amacıyla, kurumlar arasında 

paylaşılarak ortak çalışma yapılmasına 

karar verilmiştir. 

 

EK: 

Katılımcı İmza Listesi (1sayfa) 

 

  




