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Toplantı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Çevre, Enerji ve Ulaştırma İstatistikleri Daire 
Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ve Çevre 
Yönetimi Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü personeli hazır bulunmuştur.   
 
Toplantıda Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında üretilmekte olan Tıbbi Atık 
İstatistikleri’ne ilişkin bilgi alışverişinde bulunulmuştur. 
 
Sağlık Bakanlığı’ndan mevcut veri tabanlarının son durumu hakkında bilgi alınmıştır. Tıbbi 
atık verilerinin de tutulduğu veritabanının yakın zamanda kapatılacağı ve yeni bir sistem 
üzerinde çalışıldığı bilgisi alınmıştır. 
 
TÜİK, 25 Aralık 2019 tarihinde yayımlanacak olan verilerin kontrol süreçlerine ilişkin bilgi 
vermiştir. Sağlık Bakanlığı'ndan temin edilen 2018 sağlık kuruluşları adres listesi baz alınarak 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Beyan Sisteminden (TABS)  çekilen 2018 yılı tıbbi atık 
miktar verilerinin incelendiği,  eksik ve şüpheli kayıtlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından tekrar çalışma yapıldığı,  Sağlık Bakanlığı verilerinden de faydalanılarak büyük 
ölçüde kontrollerin tamamlandığı belirtilmiştir. Tıbbi atıklara ilişkin bertaraf yöntemlerinin 
tespit edilmesi konusundaki problemler ifade edilmiştir. Yakılan tıbbi atık miktarının tespiti 
için TÜİK tarafından yakma tesislerine resmi yazı yazıldığı belirtilmiştir. 
 
Toplantıda ele alınan konular; 
 

• TÜİK, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı sağlık kuruluşları adres 
çerçeveleri, ortak kod  kullanılmamasından dolayı tam eşleşememektedir. Birden 
fazla hastanenin aynı vergi numarasını kullanması nedeniyle vergi numarası da ortak 
kod olarak kullanılamamaktadır.   

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TABS sisteminde kayıtlı olmayan ya da kayıtlı olduğu 
halde tıbbi atık miktar verisi beyan etmeyen hastaneler mevcuttur. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı’ndan hastanelere resmi bir yazı yazılarak 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sistemine veri girişi konusunda hassas davranılması 
gerektiği bildirilmesi talebinde bulunmuş, iki kurumun tıbbi atık verisi konusunda 
işbirliği içinde olmasının önemini vurgulamıştır. 

• Tıbbi atık bertaraf yöntemleri bazında TABS sisteminde eksikler mevcuttur. 
Yakılan ve depolanan tıbbi atık miktarı sistem üzerinden doğrudan 
hesaplanamamaktadır. 
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• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından eksik ve şüpheli kayıtlara ili şkin 
çalışmanın il müdürlükleri aracılığı ile tamamlanması süreci oldukça uzun 
sürmektedir. 

• TÜİK, talep edilmesi halinde kurumun işkayıtları çerçevesinin Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ile paylaşılabileceği, böylece sistemdeki eksik kapsamın giderilebileceğini 
belirtmiştir. 

 

Toplantı sonucunda: 

1. Sağlık kuruluşlarına ortak kod verilmesi üzerinde Sağlık Bakanlığı, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu katılımı ile bir çalışma yapılmasına, 

2. Tıbbi atık miktarının il bazlı olarak bir önceki yıl yayımlanan veri ile karşılaştırılarak 
artış ve azalışa sebep olan şüpheli kayıtların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
tekrar incelenerek TÜİK’e gönderilmesine, 

3. Yakma tesislerinden gelecek cevaplar doğrultusunda TÜİK tarafından bertaraf 
yöntemlerinin netleştirilmesine, 

4. Eksik ve şüpheli kayıtlara ilişkin çalışmaların daha hızlı yapılabilmesi için gerekli 
önlemlerin alınmasına, 

karar verilmiştir. 
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