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Konu  : Resmi İstatistik Programı Su ve Toprak İstatistikleri Çalışma Grubu       

Toplantısı 
    
 
Yer  : TÜİK 7. Kat Toplantı Salonu 
   
Tarih/Saat : 11.08.2016      10:00   

 

Gündem : 

I. Açılış ve III. Resmi İstatistik Programı (RİP) dönemi hazırlık çalışmaları hakkında 
bilgilendirme, 

II. Su ve Toprak İstatistikleri mevcut durum değerlendirmesi ve geleceğe yönelik (2017-
2021 dönemi) planlar 

 su kalitesi ve su potansiyeli istatistikleri 

 su çekimi ve kullanımı istatistikleri 

 atıksu istatistikleri 

 deniz kirliliği istatistikleri 

 toprak kirliliği istatistikeri 

III. Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri konusunda bilgilendirme, 

IV. Diğer konular ve genel değerlendirme 

 

Çalışma grubu toplantısında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Çevre, Enerji ve Ulaştırma 
İstatistikleri Daire Başkanı tarafından II. RİP dönemi (2012-2016) süresince gerçekleştirilen 
çalışmalar ve III. RİP dönemi (2017-2021) hazırlık çalışmaları konusunda genel bilgilendirme 
yapıldı. III. RİP döneminin veri entegrasyonu ve idari kayıt odaklı olacağı vurgulanarak "Su 
ve Toprak İstatistikleri" alt konu başlığında gerçekleştirilmesi olası olan güncellemelere 
değinildi. Ayrıca paydaş kurumlarda, Su ve Toprak Yönetimi konusundaki çalışmalar 
hakkında bilgi verildi. 
 
Sorumlu kurumların, başvuruları üzerine RİP kapsamında yer alan istatistiklerin kalite 
değerlendirmesi sürecinden geçirildiği ve aynı kurumların yeterli görüldüğü takdirde TÜİK 
tarafından verilen Kalite Logosu taleplerinin değerlendirildiği vurgulandı. Türk İstatistik 
Sistemi'nin 2015 yılında Emsal Tarama sürecinden geçtiği ve Emsal Tarama Heyeti 
tarafından hazırlanan nihai raporda Türkiye'nin Avrupa Birliği Uygulama İlkeleri (CoP) 
kapsamında bulunan 15 başlıktaki kriterlere emsalleri ile karşılaştırıldığında uyum 
durumunun daha iyi olduğunun belirtildiğine değinildi. Ayrıca, Ulusal Veri Gönderim 
Sistemi'ne değinilerek, TÜİK tarafından geliştirilen portal sayesinde kamu kurumlarının 
uluslararası raporlamalar kapsamında veri gönderimlerini gerçekleştirmelerinin ön görüldüğü, 
sistem kapsamında yer alan Ulusal Veri Gönderim Sistemi Envanteri ile veri setlerinin 
hazırlanmasından ve gönderiminden sorumlu kurum ve yetkililere ait bilgilerin, vb. kayıt 
altında tutularak veri gönderim süreçlerinin daha sağlıklı işlemesinin hedeflendiği belirtildi. 
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"6.1.1 Su Kalitesi İstatistikleri" alt konu başlığına ilişkin olarak T.C. Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı (OSİB) Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün (SYGM) İzleme ve Su Bilgi Sistemi 
Daire Başkanı Nermin ANUL tarafından SYGM'nin henüz 5 yıllık bir genel müdürlük olduğu 
ve su kalitesi ile ilgili verilerin en az 5 yıllık bir zaman serisi gerektirdiği belirtildi. Bunun 
yanı sıra, SYGM'nin istatistiki analiz için gerekli personel ve altyapı konularında halen 
eksiklerinin bulunduğu dile getirildi.  Bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda su kalitesi 
verilerinin ancak 2020 yılında yayınlanabileceği, bu zaman zarfında SYGM tarafından su 
kalitesi ile ilgili birim ve altyapı oluşturulmasının planlandığı belirtildi. SYGM yetkilisi 
tarafından ayrıca, Ulusal Su Bilgi Sistemi'nin 2019 yılında aktif hale geleceği bilgisi de 
verildi.  
 
Toplantıya katılan Kurumların yetkilileri tarafından T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk 
Sağlığı Kurumu tarafından içme suyu ve yüzme suyu ölçümlerinin yapıldığı ve sonuçların 
kayıt altına alındığı belirtilerek, bu nedenle bir sonraki toplantıya Türkiye Halk Sağlığı 
Kurumu'nun da çağırılması teklif edildi. 
 
"6.1.2 Su Potansiyeli İstatistikleri" alt konu başlığına ilişkin olarak Devlet Su İşleri (DSİ) 
Strateji Geliştirme Dairesi Başkan Yardımcısı Mustafa PARLAK tarafından konu başlığının 
"Su Kaynakları İstatistikleri" olarak değiştirilmesi yönünde bir talepleri olduğu ve bu talebin 
ilerleyen günlerde resmi yazı ile TÜİK'e bildirileceği dile getirildi. Bunun yanı sıra, veri 
envanter projesinin tamamlandığı, veri sözlüğünün oluşturulduğu ve RİP kapsamına 
aktarılabilecek veriler hakkında çalışıldığı belirtildi. OSİB'in kurumsal kapasiteyi geliştirmek 
amacıyla RİP kapsamında üretilen verilerin iyileştirilmesine yönelik hedeflerin stratejik 
planda yer alması konusunda çalışmaları olduğu dile getirilerek bu çerçevede RİP kapsamında 
yayınlanan sınıflandırılmış ve sınıflandırılmamış veri sayısının takibinin Ölçülebilir 
Performans Göstergeleri kapsamına alınmasının düşünüldüğü bilgisi verildi.  
 
"6.1.3 Su Çekimi ve Kullanımı İstatistikleri" ve "6.1.4 Atıksu İstatistikleri"  başlıkları altında 
T.C. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü(MİGM) personeli tarafından 
KÖYDES Bilgi Sistemi hakkında bilgi verildi, ünite bazı veri toplandığı için köy verilerinin 
derlenmesinde zorluklarla karşılaşıldığı hususuna değinildi. Bu hususa cevaben TÜİK 
tarafından Avrupa Birliği ve OECD  tanımlarının incelendiği ve kent, kır tanımlaması 
üzerinde çalışıldığı bilgisi paylaşıldı. KÖYDES kapsamında oluşturulan kayıt sisteminde 
köylerin içme suyu, atıksu, sulama suyu ve yol verileri kayıtlarının tutulduğu ve köylerin 
sayısal verisinin mevcut hale getirilmesi yönünde çalışıldığı belirtildi. 
 
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan toplantıya mazeretleri gereği katılamayan 
katılımcılarla 12.08.2016 tarihinde görüşme yapıldı. Bu kapsamda kendilerine kültür 
balıkçılığında kaynaklardan su çekimi istatistikleri mevcudiyeti soruldu. Su ürünleri 
yetiştiriciliği yapan işletmelerin kullandıkları suyu Bakanlıktan kiraladıkları ve karşılığında 
ücret ödedikleri bilgisi verildi. Konu ile ilgili verilerin Su Ürünleri Kayıt Sistemi kapsamında 
kayıt altında tutulduğu belirtildi. Su ürünleri yetiştiriciliği sektörüne ait tatlı su kullanımı 
bilgilerinin uluslararası raporlamalarda da kullanılmak üzere Bakanlıktan temin edilebileceği 
dile getirildi. 
 
"6.1.5 Deniz Kirliliği İstatistikleri" alt konu başlığına ilişkin olarak T.C. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı yetkilisi tarafından ilgili verilerin Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü altında yer 
alan Deniz ve Kıyı Yönetimi Daire Başkanlığı bünyesinde bulunmadığı ve bu nedenle 
toplantıya bu birimden katılım sağlanmadığı belirtilerek, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) 
Genel Müdürlüğü, Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Daire Başkanlığı'nın bu konuda 
çalışmalarının olduğu bildirildi. Ancak bahsi geçen birimden katılım olmadığından konu 
görüşülemedi. 
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"6.1.6 Toprak Kirliliği İstatistikleri" konu başlığı altında T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
yetkilisi tarafından Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi oluşturulduğu ve bu kapsamda 08.06.2015 
tarihinden itibaren Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara 
Dair Yönetmeliğin Ek-2 Tablo-2’sinde yer alan "Potansiyel Toprak Kirletici Faaliyetler"e 
ilişkin verilerin bahsi geçen sistem vasıtası ile envanterinin tutulduğu bilgisi verildi. Sistem 
kapsamında 237 sektöre ait potansiyel kirletici faaliyetler listesi oluşturulduğu ve verilerinin 
sisteme kaydedildiği belirtildi. Toprak kirliliğine ait verilerin koordinatlarıyla ile beraber 
tutulmakta olduğu ve 2017 yılında yayınlanmasının planlandığı bildirildi. 
 
Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri başlığı altında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Çevre, 
Enerji ve Ulaştırma İstatistikleri Daire Başkanı tarafından BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma 
Gündemine ilişkin göstergeler ve metaverisi hakkında katılımcılarla bilgi paylaşımında 
bulunuldu. İlgili oldukları Sürdürülebilir Kalkınma Göstergelerine ilişkin gösterge listesinin 
ve metaverilerin katılımcılara gönderileceği belirtildi. 
 

Toplantı sonucunda: 

1. RİP kapsamında Su ve Toprak istatistikleri konusu altında bulunan 6.1.1 Su Kalitesi 
(Kıyı Suları, Nehir ve Göl) istatistiklerinin III. Dönem RİP Su ve Toprak Yönetimi 
İstatistikleri konu başlığı altında metin olarak kalmaya devam etmesine ancak ilgili 
tablodan çıkarılmasına, 

2. Bir sonraki çalışma grubu toplantısına içme suyu ve yüzme suyu kalitesi istatistikleri 
hakkında bilgisi alınmak üzere T.C. Sağlık Bakanlığı bünyesinde bulunan Türkiye 
Halk Sağlığı Kurumu'nun katılımının sağlanmasına, 

3. RİP, Su ve Toprak İstatistikleri başlığı altında bulunan Su Çekimi ve Kullanımı 
İstatistikleri'ne balıkçılık sektöründen kaynaklanan ilgisi nedeniyle T.C. Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı'nın "ilgili kuruluş" olarak eklenmesine ve uluslararası 
raporlamalarda talep edilen "kültür balıkçılığında kullanılan tatlı su miktarı" 
verilerinin Bakanlıktan talep edilmesine, 

4. Deniz kirliliği konusunda çalışılmak üzere T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED 
Genel Müdürlüğü, Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Daire Başkanlığı'nın davet 
edilmesine, 

5. "Su Potansiyeli" alt konu başlığının adının OSİB'den gelecek olan resmi talebe 
müteakiben III. Dönem RİP kapsamında "Su Kaynakları" olarak değiştirilmesine,  

6. Sürdürülebilir Kalkınma Göstergelerinin katılımcı kurumlara iletilmesine, 

karar verilmiştir. 

 
EK: 

Katılımcı İmza Listesi (3 sayfa) 

  
  
  Sebahattin SARI 

Çevre, Enerji ve Ulaştırma 
İstatistikleri Daire Başkanı 








