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TUTANAK 
 
 

Konu : Resmi İstatistik Programı Su ve Toprak İstatistikleri Çalışma Grubu Toplantısı 

Yer : 7. Kat toplantı salonu 

Tarih/Saat : 27/10/2015  10:00 

Gündem 

1. 2014 yılı Çalışma Grubu toplantısında alınan kararların gözden geçirilmesi 
2. Su istatistiklerine ilişkin uluslararası soru kağıtlarındaki eksik verilerin 

değerlendirilmesi 
3. Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından aşağıda yer alan konularda bilgi 

verilmesi 
• Su potansiyeli istatistikleri 
• Su Bilgi Sistemi 
• İçme Suyu Temin Ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü 

Yönetmeliği ve uygulamaları 
4. Diğer kurum temsilcileri tarafından su ve toprak istatistikleri konularında 

kurumlardaki son gelişmelere ilişkin bilgi verilmesi 

 
Çalışma grubu toplantısında TÜİK Çevre, Enerji ve Ulaştırma İstatistikleri Daire Başkanı tarafından 
bir önceki çalışma grubu toplantısında alınan kararlara değinilmiştir. Akabinde Resmi İstatistik Kalite 
Logosu ve Dünya Bankası’nın WAVES programı hakkında bilgi verilmiştir.  
 
TÜİK tarafından Eurostat ve OECD’ye su istatistiklerinin raporlandığı İçsular Ortak Soru Kağıdı 
hakkında bilgi verilmiştir. Resmi İstatistik Programı kapsamında sorumlu ve ilgili kuruluşlara soru 
formunda doldurulamayan hücrelere ilişkin bilgi verilerek  bu verilerin mevcudiyeti ve 
hesaplanabilirliği hakında ilgili kuruluşların görüşleri alınmıştır. 
 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) katılımcıları tarafından, verilerin yıllık olarak hesaplanmasına 
olanak sağlayan bir su potansiyeli modeli oluşturulması yönünde çalışmalar yapılmakta olduğu bilgisi 
verilmiştir. Çalışmaların 1 yıldır sürmekte olduğu, Fırat – Dicle Havzası’nda pilot bölge olarak 
çalışmaların Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı sorumluluğunda yapıldığı ve çalışmaların devam ettiği 
bildirilmiştir. DSİ temsilcisi tarafından su veri tabanın güncellendiği ve bu kapsamda veri üretimi için 
eylem planı oluşturulacağı bilgisi verilmiştir. 
 
Tarımda kullanılan yıllık su miktarının tespiti ile ilgili olarak DSİ’de işletmelere tahsis edilen yer altı 
suyu miktarı kaydının olduğu, ancak sayaç kullanımının belli havzalar hariç zorunlu olmadığı ve 
bundan dolayı gerçekleşen su tüketim miktarının bilinemediği belirtilmiştir. Bununla beraber, Yeraltı 
Suyu Ölçüm Sistemleri Yönetmeliği'ne istinaden sanayi sektörünün yer altı su kullanımında sayaç 
kullanımının zorunlu olacağı bilgisi verilmiştir.  
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcisi tarafından ise, Arıtma Tesisleri Kimlik Belgesi Genelgesi'ne 
istinaden tüm atıksu arıtma tesislerinden kimlik belgesi alarak sisteme kayıt olmalarının istendiği 
belirtilerek, bu düzenlemenin izleme ve sağlıklı envanter oluşturma süreçlerine katkı sağlamasının 
amaçlandığı dile getirilmiştir. 
 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı katılımcısı tarafından Resmi İstatistik 
Programı kapsamında yazışmaların Bakanlık içi koordinasyonun sağlanabilmesi için doğrudan Strateji 
Geliştirme Başkanlığı’na gönderilmesi talep edilmiştir. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü temsilcisi 



tarafından su kaynakları ile ilgili her türlü bilginin toplanmasını ve su ile ilgili oluşturulmuş mevcut 
sistemlerin aktarılmasını da sağlayacak olan Ulusal Su Bilgi Sistemi’nin 2013 yılında fizibilite 
çalışmasının tamamlandığı; sistemin tasarım ve yazılım geliştirme aşamasında olduğu beyan 
edilmiştir. Yeni Su Kanunu tasarısının  mecliste görüşülmek üzere hazır hale getirildiği bildirilmiştir. 
İçmesuyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında 
belediyelerce doldurulması gereken formların tam anlaşılamadığı ve tam doldurulamadaığı belirtilerek 
bu konuya yönelik olarak 2016 yılından itibaren bölgesel toplantılar yapılacağı bilgisi verilmiştir. Son 
olarak ulusal su, orman ve meteoroloji veri sözlüklerini içeren veri envanteri hazırlandığına 
değinilmiştir. 
 
Kalkınma Bakanlığı temsilcisi tarafından ise su istatistikleri kapsamında etkin bir veri ağının önemi 
vurgulanmıştır. 
 
 
Kararlar: 

1. Kültür balıkçılığında su kullanımı ve tarım sektöründen kaynaklanan noktasal olmayan atıksu 
deşarjı kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile görüşülmesine, 

2. OECD/Eurostat İçsular Ortak Soru Kağıdı ile talep edilen tatlı olmayan su kaynaklarının tarım 
ve balıkçılıkta kullanımına ilişkin verilerin mevcudiyetinin DSİ tarafından araştırılarak 
TÜİK'e özet bir döküman gönderilmesine, 

3. Su potansiyeli istatistikleri ve resmi istatistik kalite logosu başvurusu öncesi çalışmalar 
hakkında daha detaylı bilgi alınması için Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile ayrı bir toplantı 
yapılmasına, 

4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan atıksu arıtma tesisi kimlik belgesi ve toprak kirliliği 
konularında bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar detaylı bilgilerin elektronik ortamda 
TÜİK'e iletilmesine, 

5. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliği kapsamında 
derlenen veriler hakkında TÜİK'e özet bir döküman ile bilgi verilmesine, 

6. DSİ tarafından TÜBİTAK’a artıma tesisleri hakkında yaptırılmış olan proje hakkında TÜİK'e 
bilgi vermesi için toplantı düzenlenmesine, 

7. DSİ’nin özel teşebbüs tarafından işletilen hidroelektrik santrallerinin elektrik üretimi için 
kullandığı yıllık su miktarlarına ilişkin TÜİK'e özet bir döküman ile bilgi vermesine, 

8. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı 
Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik kapsamında oluşturduğu sistem hakkında TÜİK'e özet 
bir döküman ile bilgi vermesine, 

9. TÜİK tarafından uluslararası soru kağıtlarından olan ve bölgesel çevre verilerinin raporlandığı 
Bölgesel Çevre Soru Kağıdı (REQ)’nın toprak kirliği ile ilgili tablosunun Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’na gönderilmesine 

karar verilmiştir. 

 

 

EK: 

Katılımcı İmza Listesi (1 sayfa) 

 

 

 

 

 

       Sebahattin SARI 

Çevre, Enerji ve Ulaştırma 

     İstatistikleri D. Bşk. 




	Su ve Toprak İstatistikleri Grubu Çalışma Toplantısı 2015.pdf
	RİP_su_toprak_2015_katılımcı_listesi.pdf



