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Konu

: Resmi İstatistik Programı Su İstatistikleri Çalışma Grubu Toplantısı

Yer

: 7. kat toplantı salonu

Tarih/Saat

: 08/07/2014 10:00

Gündem

: Mevcut durum değerlendirmesi, yapılacak çalışmaların planlanması

Çalışma Grubu toplantısında TÜİK Çevre, Enerji ve Ulaştırma İstatistikleri Daire Başkanı
tarafından öncelikle bir önceki çalışma grubu toplantısında alınan kararlar hatırlatılmış ve 20122016 programının temel hedefleri olan idari kayıtların kullanımı ve veri kalitesinin geliştirilmesi
konularının önemi belirtilmiştir. 20.06.2014 tarihinde Marriott otelde yapılan Resmi İstatistik
Programı konulu toplantıda ele alınan; üretilen istatistiklerde metaveri bilgilerinin hazırlanması
ve istatistik üretiminde idari kayıtların önemi vurgulanmıştır. Sorumlu kurumlarca üretilen ve
belli standartları sağlayan istatistiklere kalite logosu verilmesi çalışması hakkında bilgi
verilmiştir.
Toplantıda Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yürütülen Ulusal Su Bilgi Sistemi (USBS)
çalışmasının son durumu ve Türkiye İstatistik Kurumu’nun odak noktası olarak belirlendiği
Dünya Bankası WAVES programı kapsamında su ve orman muhasebesi konusunda yürütülecek
olan çalışmalar hakkında çalışma grubu üyeleri bilgilendirilmiş, TÜİK tarafından raporlanan
uluslararası soru kağıtlarının cevaplanabilmesi için katılımcılardan beklentiler tartışılmıştır.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Kararlar:
1. 15 Ekim 2014 tarihine kadar Resmi İstatistik Programı revize önerilerinin TÜİK
Başkanlığına gönderilmesine,
2. USBS kapsamında yürütülen çalışmalar ve gelişmeler hakkında RİP Su İstatistikleri
Çalışma Grubunun da bilgilendirilmesine ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu’nun
10. Maddesi uyarınca sistemin kurulma aşamasında Türkiye İstatistik Kurumu’ndan
görüş alınmasına,
3. USBS kapsamında yürütülecek çalışmalarda ulusal ve uluslararası tanım ve
sınıflamaların yanı sıra uluslararası raporlama ihtiyaçlarının da gözetilmesine,
4. “6.1.1. Su kalitesi” altkonusu için sorumlu kuruluş olan Orman ve Su İşleri Bakanlığı
tarafından RİP kapsamındaki ilgili kuruluşların ve RİP’e eklenmesi gereken kurumların
(örneğin Sağlık Bakanlığı) katılımı ile toplantı düzenlemesine, ihtiyaçlar doğrultusunda
sözkonusu altkonunun revize edilmesine,
5. Resmi İstatistik Programı “6.1. Su ve Toprak Yönetimi İstatistikleri” kapsamındaki “2.
Mevcut Durum” bölümüne Devlet Su İşleri Gn. Md. (DSİ) tarafından üretilen tarımsal
sulama verileri ile ilgili açıklamalar eklenmesine,
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6. DSİ web sayfasında “Resmi İstatistikler” bölümünde yayımlanan tablolarının gözden
geçirilerek yeni bir format oluşturulmasına,
7. TÜİK tarafından Eurostat’a 2012 yılında gönderilen OECD/Eurostat İç Sular Soru
Kağıdının bilgi ve 2014 hazırlıklarının başlatılması için DSİ’ye gönderilmesine,
8. WAVES programı kapsamında Dünya Bankası tarafından İstanbul’da düzenlenecek olan
uluslararası çalıştaya ait taslak gündeme Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın da görüş
göndermesine ve çalıştaya katılım sağlanmasına,

karar verilmiştir.
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