
T.C.  
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI 

 
 

10/06/2016 
TUTANAK 

 

 
Konu  : Resmi İstatistik Programı Atık İstatistikleri Çalışma Grubu Toplantısı 
    
 
Yer  : T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 6. Kat Toplantı Salonu 
   
Tarih/Saat : 10.06.2016      10:00   
 

Gündem : 
1. Resmi İstatistik Programı 2017-2021 hazırlık çalışmaları kapsamında 

değerlendirme yapılması 

2. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Maden Atık İstatistikleri, 

İnşaat ve Yıkıntı Atıkları İstatistikleri, Belediye Atık Kompozisyon 

İstatistikleri, Sağlık Kuruluşları Tıbbi Atık İstatistikleri hakkında 

yürüttüğü çalışmalar konusunda bilgi alınması 

3. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kurulan Firma Bilgi 

Sistemi hakkında bilgi alınması ve karşılaşılan sorunların tartışılması 

4. Resmi İstatistik Programı 2017-2021 atık istatistikleri konusunda 

güncellenecek konu başlıklarının görüşülmesi 

  

Çalışma grubu toplantısında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Çevre, Enerji ve Ulaştırma 
İstatistikleri Daire Başkanı tarafından TÜİK'in son dönemde yürüttüğü çalışmalar hakkında 
bilgi verilmiş (Emsal Tarama süreci, Kalite Logosu çalışmaları, vb.) ve 2017-2021 yıllarını 
kapsayacak olan 3.Resmi İstatistik Programı(RİP) hakkında genel bilgilendirme yapılmıştır. 
3.RİP(2017-2021)'in veri entegrasyonu ve idari kayıt odaklı olacağı vurgulanarak "Atık 
İstatistikleri" alt konu başlığında gerçekleştirilmesi olası olan güncellemelere değinilmiştir. 
 
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile daha önce yapılan toplantılar neticesinde 
kararlaştırıldığı üzere, Bakanlığa ait Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS) veri tabanından 
çekilen sağlık kuruluşlarına ait 2015 yılı tıbbi atık verileri ile TÜİK tarafından gerçekleştirilen 
Sağlık Kuruluşları Atık İstatistikleri 2014 araştırmasına ait verilerin karşılaştırıldığı 
belirtilmiş, TABS veri tabanından elde edilen verilere ilişkin tespit edilen hususlar (TABS 
sisteminde eksik kuruluşların bulunması, var olan kuruluşlara ait verilerde eksikliklerin 
bulunması, vb.) Bakanlığa iletilmiştir. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilgili 
uzmanların verilerde tespit edilen hususlara ilişkin birebir çalışma yapabileceği belirtilmiştir. 
Tıbbi atık verilerine ilişkin kapsamda ve veri analizinde karşılaşılan eksiklikler giderildikten 
sonra Kurumumuz tarafından iki yılda bir anket yoluyla derlenek yayımlanan bu istatistiklerin 
Bakanlığın TABS sisteminde yer alan idari kayıtlardan üretilmesi hususunun tekrar 
değerlendirilebileceği belirtilmiştir. 
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RİP kapsamında yer alan ve şu ana kadar T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
herhangi bir istatistik üretilmemiş olan Belediye Atık Kompozisyonu konusu da 
görüşülmüştür. Verilerin yayımlanmamasına ilişkin olarak Bakanlık tarafından atık bertaraf 
tesisi yapılan belediyelerin pilot olarak belediye atık kompozisyon çalışması yaptırdığı ve 
sonuçlarının raporlanarak Bakanlığa iletildiği fakat Türkiye'yi temsil edecek şekilde verinin 
bulunmadığı belirtilmiştir. Kurumumuz bu verilerin sera gazı emisyonları kapsamında yapılan 
çalışmalar açısından da önem arz ettiğini belirterek belediyelerimizde mevcut durumun tespit 
edilebilmesi açısından bu verilerin öncelikle büyükşehir belediyelerinden bir resmi yazı ve iki 
kurum tarafından ortaklaşa oluşturulacak bir form ile talep edilmesini önermiştir. Bakanlık 
tarafından Belediye Atık Kompozisyonu başlığının RİP'de kalmaya devam etmesi ancak 
takvimlendirmenin yeniden değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. 
 
RİP kapsamında yer alan ve yayımlanmayan inşaat ve yıkıntı atıkları istatistiklerine ilişkin 
konular görüşülmüştür. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından halihazırda yürürlükte 
olan yönetmelikte veri elde edilmesine dair hükümlerin yer almadığı, yeni bir yönetmeliğin 
hazırlandığı, kentsel dönüşüm nedeniyle veri sürekliliği konusunda sorunlar çıkabileceği, 
2019-2020 yıllarında ilgili verinin derlenebileceği belirtilmiştir. İnşaat ve yıkıntı atıklarına 
ilişkin başlığın RİP'de yer alan tablodan çıkarılabileceği ancak metin kısmında yeni mevzuat 
çalışmalarına ve 2019 yıllından itibaren veri üretilebileceğine değinilebileceği belirtilmiştir. 
 
Atık istatistikleri kapsamında yer alan maden atıkları konusunda ise adres çerçevesi ve 
Kurumumuzun yapmış olduğu çalışmalardan bahsedilmiştir. TÜİK tarafından Maden 
İşletmeleri Atık İstatistikleri adres listesi için Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden 
(MİGEM) üretimlerini beyan eden maden ocaklarının listesi alındığı ancak bu liste baz 
alındığında yüksek cevapsızlık oranıyla karşılaşıldığı belirtilmiştir. Toplantıya katılan 
MİGEM temsilcileri tarafından bu cevapsızlık durumu hususuna çözüm olarak Devlet Hakkı 
Harç Bedeli yüksek olan ocaklara gidilmesi önerilerek bu şekilde veri derlenmesinin daha 
sağlıklı sonuç vereceği belirtilmiştir. Ayrıca T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık 
Yönetimi Daire Başkanlığı Maden Atıkları Şube Müdürlüğü'nden Ayhan ŞEREF tarafından 
Maden Atıkları Yönetmeliği'nin 15 Temmuz'da yürürlüğe gireceği ve Yönetmeliğin yürürlüğe 
girdiği tarihten sonraki 6 aylık süreçte ÇED kapsamındaki tüm tesislerden veri elde edileceği 
belirtilmiştir. Maden tesisleri ile ilgili çerçevenin belirlenmesi hususuna değinilmiştir. 
MİGEM ile ortak toplantı yapılması konusu gündeme gelmiştir. TÜİK tarafından, her yıl 
Nisan ayı itibariyle işletmeler tarafından MİGEM'e bildirilen faaliyet raporlarında yer alan  
bilgilerin Ağustos ayında netleştiği, bir önceki yıla ait üretim rakamlarının netleşmesini 
beklemeden sadece üretim yaptığını beyan eden tesislerin adreslerinin Mayıs ayı itibariyle 
TÜİK'e iletilip iletilemeyeceğinin sorulmuştur. MİGEM temsilcileri tarafından bunun 
mümkün olabileceği belirtilmiştir. 
 
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdür Vekili İskender 
ERMİŞ tarafından Bakanlığa ait Firma Bilgi Sistemi hakkında bilgi verilmiş, Maliye 
Bakanlığı ile imzalamış oldukları bir protokol ile firma bilgilerinin alındığı, sistemde yeni bir 
yapılandırmaya gidildiği belirtilmiştir. Firma Bilgi Sistemi'nde yer alan adres bilgilerinin 
Ulusal Adres Veri Tabanı standartlarına uygun hale getirilmesi gerektiği belirtilmiştir. 
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Toplantı sonucunda: 

1. TÜİK ile ortak hazırlanacak bir form vasıtasıyla T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından tüm büyükşehir belediyelerinden Belediye Atık Kompozisyonu konusunda 
yapılmış çalışmaların detaylarının bir yazıyla istenmesine 

2. Belediye Atık Kompozisyonu'nun Resmi İstatistik Programı kapsamında kalmasının 
devam etmesine 

3. RİP kapsamında yayımlanmayan ve önümüzdeki dönemde de yayımlanması zor 
görünen inşaat ve yıkıntı atık istatistikleri alt konu başlığının RİP'de yer alan tablodan 
çıkarılarak sadece metin kısmında değinilmesine 

4. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Firma Bilgi Sistemi ve TÜİK'in İş Kayıtları 
Sistemi'nin ele alınacağı bir toplantı düzenlenmesine 

5. Tıbbi atıklara ilişkin istatistiklerin T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ait TABS ile 
elde edilen tıbbi atık verilerinden yayımlanması hususunun TÜİK ile birlikte 
yürütülecek çalışmalardan sonra yeniden değerlendirilmesine 

6. Resmi İstatistik Programı taslağının görüş ve güncelleştirmeler için  T.C. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı'na gönderilmesine 

karar verilmiştir. 

 

EK: 

Katılımcı İmza Listesi (2 sayfa) 

 

  
  
 Sebahattin SARI 
    Çevre, Enerji ve Ulaştırma  
         İstatistikleri D. Bşk. 






