RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI – TOPLANTI TUTANAĞI
Ana Konu Başlığı:

(5.7) Ormancılık İstatistikleri

Toplantı Tarihi/Saati:

30.11.2012 Saat: 14.00

Toplantı Yeri:

TÜİK 125 nolu oda

1. Toplantının Amacı
Resmi İstatistik Programı II. Dönem (2012-2016) çalışmaları doğrultusunda, Ormancılık İstatistikleri konusunda
yapılacak çalışmaların değerlendirilmesi.

2. Katılımcılar
Adı Soyadı

Korkut ÖZDEMİR

Hakan GÖKHAN
Elif ALIM
Muammer Zeki
GÜVEN
Mehmet
ESENKAR
Mehmet Metin
AVŞAROĞLU

Kurum /
Birim

OSBÇölleşme ve
Erozyonla
Mücadele
Genel
Müdürlüğü
OSB-Orman
Genel
Müdürlüğü
OSB-Orman
Genel
Müdürlüğü
OSB-Strateji
Geliştirme
Başkanlığı
OSB-Strateji
Geliştirme
Başkanlığı
Türkiye
Ormancılar
Derneği

Ünvanı

e-posta

Telefon

Mühendis

korkuto@cevreorman.gov.tr

2075711

Şube Müdürü

hakangokhan@ogm.gov.tr

2076676

İstatistikçi

elifalim@ogm.gov.tr

2076684

Şube Müdürü

muammerzg@ormansu.gov.tr

2075295

Şehir ve
Bölge
Plancısı

mesenkar@ormansu.gov.tr

2075052

Yönetim
Kurulu Üyesi

mehmetmetinavsaroglu@ogm.gov.tr

2076454

İlhan TARLACI

TÜİK -TİD

Daire Başkanı

İlhan.tarlaci@tüik.gov.tr

4100252

Yavuz AKOVA

TÜİK -TİD

Grup
Sorumlusu

yavuz.akova@tuik.gov.tr

410 0218

Arap DİRİ

TÜİK -TİD

Mühendis

arap.diri@tuik.gov.tr

4100217

Göktuğ
TAMZARALIOĞLU

TÜİK -TİD

İstatistikçi

goktug.tamzaralioglu@tuik.gov.tr

4100216

Nihal BALCI

TÜİK -TİD

Mühendis

nihal.balci@tuik.gov.tr

4100217

Belgizar BEKTAŞ

TÜİK -TİD

Mühendis

belgizar.bektas@tuik.gov.tr

4100217

Sevgi DEVECİ

TÜİK -UHD

İstatistikçi

sevgideveci@tuik.gov.tr

4100537

Ethem
YURTSEVEN

TÜİK- KSD

Uzman

ethemyurtseven@tuik.gov.tr

4100720

3. Toplantı Gündemi
•

Resmi İstatistik Programı II. Dönem (2012-2016) çalışmaları doğrultusunda

Ormancılık

İstatistikleri konusunda yeni hazırlanan programda yer alan konuların tartışılarak
değerlendirilmesi, mevcut verilerin kalitesinin artırılması, mevcut olmayan verilerin
derlenmesi için yapılacak çalışmaların belirlenmesi ve idari kayıtların değerlendirilmesi için
yapılacak çalışmaların belirlenmesidir.

4. Alınan Kararlar
Paylaşımlar / Öneriler
•

•

•

•

•

Resmi İstatistik Programı (RİP) II. Dönem (2012-2016) çalışmaları ve ormancılık istatistiklerine
ilişkin TÜİK tarafından oluşturulan programın tablosu katılımcılara sunulmuştur. Hazırlanan
dokümanda devam edecek düzenli çalışmalardan bahsedilmiş ve önceki dönemde uluslar
arası kuruluş yayınlarında eksik olarak görülen veriler hakkında detaylı bilgi verilmiştir.
Tarım İstatistikleri Dairesi (TİD) Başkanlığı uzmanları tarafından RİP II. Dönem (2012-2016)
ormancılık istatistiklerine ilişkin yapılacak çalışmalarla ilgili katılımcı kurum ve kuruluşlar
bazında beklentiler ile yapılması düşünülen çalışmalara ilişkin katkılar ile ilgili sunum
yapılmıştır.
OGM katılımcıları tarafından kurulmaya ve ormancılık bilgilerini bir sistem altında toplamayı
sağlayacak olan ORBİS (Orman Bilgi Sistemi) hakkında bilgi verilmişlerdir. Ayrıca OSB
tarafından veri derleme konusunda düşünülen web tabanlı veri giriş sistemi çalışmalarında,
TÜİK tarafından katkı sağlayabileceği belirtilmiştir.
TÜİK Ulusal Hesaplar Dairesi Başkanlığı tarafından ihtiyaç duyulan “Kavak” ve “Söğüt Ağacı
Üretimi” ile ilgili verilerin tamamının OGM tarafından temin edilemeyeceği, OGM’ de sadece
orman alanlarında doğal yetişen kavaklık ve söğütlük verisinin mevcut olabileceği, bunun
içinde OGM tarafından bir çalışma/araştırma yapılabileceği belirtilmiştir. Bu konunun aslında
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın sorumluluk alanına girdiği ve TAORBA-2008 de
“Tarım” başlığı altında sınıflandırıldığı ifade edilmiştir.
“Ormancılık İstatistikleri -2011“ yayınının UVYT' ne uygun olarak OGM web sayfasında Aralık
ayı ortalarında yayınlanacağı belirtilerek içerik ve kapsamda genişlemelerin olacağı
belirtilmiştir.

Alınan Kararlar
•

•
•

Orman ve Su İşleri Bakanlığı /Orman Genel Müdürlüğü uzmanları tarafından EUROSTAT,
FAO vb. uluslararası kuruluşların web sayfaları incelenerek hatalı ve eksik verilerin tespit
edilerek düzeltilmesi yoluna gidileceğine karar verilmiştir.
OGM tarafından kurulmaya çalışılan ORBİS (Orman Bilgi Sistemi)'de sınıflamaların dikkate
alınması hususunda fikir birliğine varılmıştır.
Uluslararası kuruluş yayınlarında eksik veri olarak görülen “Ormanlardaki Odun Üretimi İçin
Artım ve Kesimler” verisinin mevcut olup OGM de farklı iki Daire Başkanlığınca oluşturulan
verilerin birleştirilmesi ile oluşturulduğu ifade edilmiştir. “Yaprak Dökümü Nedeniyle Zarar
Gören Orman Ağaçları” ile ilgili çalışmaların OGM ve Araştırma Müdürlüklerinin çalışma
konuları olduğu belirtilmiştir ve bu verinin üretilip üretilmediğinin araştırılacağı belirtilmiştir.

•

•
•

“Orman Ekosistemindeki Karbon Stoku” bilgisinin OGM’ de mevcut olmadığı belirtilmiştir.
Ayrıca “Orman Ekosistemindeki Karbon Stoku” ve ”Ortak Kuş Endeksi” konularının Çevre
İstatistikleri altındaki “Doğa Koruma ve Çölleşme İle Mücadele Çalışma Grubu”nda
değerlendirilmesine karar verilmiştir. Konunun “Doğa Koruma ve Çölleşme İle Mücadele
Çalışma Grubu”na iletilmesi ve aynı zamanda o çalışma grubu üyesi olan OSB katılımcıları
tarafından konuların değerlendirilmesine karar verilmiştir.
Ormancılık istatistikleri kapsamında uluslar arası veri gönderimi ile ilgili olarak OGM’ de odak
noktalarının tespitine yönelik çalışmalar OSB ve OGM uzmanları tarafından yapılarak, çalışma
sonuçlarının tartışılması için bir sonraki toplantıya getirilmesine karar verilmiştir.
Bir sonraki RİP toplantısının, 2013 yılı Şubat ayı sonlarında “Uluslararası Veri Gönderimi”
konu başlığı altında yapılabileceğine karar verilmiştir. Bu tarihten önce OSB/OGM ile
TÜİK/TİD ve UHDB uzmanları gerekli görürlerse bir alt çalışma grubu kapsamında toplantı
yapabileceklerdir.

Toplantıda tartışılan dokümanlar ekte yer almaktadır.

