
T.C.  
TÜRK İYE İSTATİSTİK KURUMU BA ŞKANLI ĞI  

 
 

07/05/2018 
TUTANAK 

 

 
Konu  : Resmi İstatistik Programı  
 
Yer  : TÜİK 7. Kat Toplantı Salonu 
   
Tarih/Saat : 07.05.2018      10:00   
 
Gündem : Köy Su, Atıksu ve Yol Uzunluklarına ilişkin istatistikler 
 
Toplantı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Çevre, Enerji ve Ulaştırma İstatistikleri Daire 
Başkanı Sebahattin SARI başkanlığında yapılmıştır. Toplantıda TÜİK Çevre, Enerji ve 
Ulaştırma İstatistikleri Daire Başkanlığı, Su ve Atık İstatistikleri Grubu ile Ulaştırma 
İstatistikleri Grubu personelleri hazır bulunmuştur. Toplantıya İçişleri Bakanlığı Mahalli 
İdareler Genel Müdürlüğü katılmıştır.  
 
TÜİK, Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında MİGM sorumluluğunda bulunan Köy 
Yolları Uzunlukları hakkında TÜİK ile MİGM arasındaki veri akışına ilişkin son durumu 
paylaşmıştır. Yine RİP kapsamında MİGM sorumluluğunda olup, RİP'de t+6 ayda 
yayımlanacağı belirtilen Kent İçi Yol Uzunlukları konusundaki son duruma ilişkin bilgi 
alınmıştır. 
 
MİGM, kırsal yol tanımı konusundaki sorunların henüz aşılamadığını, gelinen son noktada 
kırsaldaki yolların sokak gibi tanımlanmasına karar verildiğini ve verilerin bu şekilde 
derleneceğini belirtmiştir. Verilerin derlenmesi için valiliklere yazı yazıldığını ve bu verinin 
RİP'e uygun olarak Haziran ayı sonuna yetiştirilmeye çalışılacağına değinmiştir. Bunun 
üzerine TÜİK, asıl önemli hususun veri kalitesi olduğunu, verinin taahhüt edilen zamanda 
yayımlanması için veri kalitesinin göz ardı edilmemesi gerektiğini, verinin RİP'te belirtildiği 
tarihte yayımlanamayacak olması halinde ise bu durumun Kayıt Sistemleri Daire 
Başkanlığımıza resmi yazı ile bildirilmesi gerektiğini belirtmiştir. 
 
Daha sonra TÜİK, Köy Su ve Atıksu İstatistikleri ile ilgili bir sunum yapmıştır. Sunum 
içeriğinde su ve atıksu tahmin yöntemleri hakkında bilgi verilmiş, Köy Su, Atıksu 
İstatistikleri'nin üretilmesi aşamalarında karşılaşılan problemler aktarılmıştır. Bu problemler 
şu şekilde özetlenmiştir. 
 

• TÜİK ve MİGM köy adres çerçeveleri, ortak kod kullanılmamasından dolayı tam 
eşleşememektedir. 

• MİGM adres çerçevesinde köy bağlıları ile ilgili kod problemleri bulunmaktadır. 
• MİGM'den gelen su ve atıksu verilerinde aykırı değerler bulunmaktadır. 

 
Köy bağlılarına ilişkin kodlar başta olmak üzere verilerin ulusal kod sistemine uygun 
derlenmesi gerektiği belirtilmiştir.  
 
MİGM, yapılan çalışmalar ve veri derlemede karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi vermiştir. 
Köylerin atık miktarı ve bertaraf yöntemlerine ilişkin veri derlendiği ve ayrıca ilk kez 
kapsamlı bir Köy Envanteri çalışması yapıldığını belirtmiştir. Köylere ilişkin istatistiklerin 
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elektronik ortamda derlenmeye başlandığını ve çalışmaların kısmen tamamlandığını 
eklemiştir.  

Toplantı sonucunda: 

1. MİGM tarafından 2017 yılı köy su ve atıksu verilerinin incelenmek üzere 15 Mayıs 
2018 tarihine kadar TÜİK ile paylaşılmasına, 

2. Verilerin ulusal kod listesine uygun olarak derlenmesi için TÜİK tarafından köy 
bağlılarına ilişkin kodların olup olmadığının araştırılmasına ve MİGM’e bilgi 
verilmesine 

3. TÜİK Belediye Su ve Atıksu Anketlerinde kullanılan kaynak, alıcı ortam gibi standart 
kod listelerinin köy su ve atıksu verilerinin derlenmesinde de kullanılmasına, 

4. MİGM tarafından su ve atıksu konusunda geliştirilen veritabanı yapısının ve Köy 
Envanteri soru kağıdının TÜİK tarafından incelenmesine ve varsa görüş ve önerilerin 
paylaşılmasına, 

5. MİGM Köy Atık verilerinin incelenmek üzere 15 Mayıs 2018 tarihine kadar TÜİK ile 
paylaşılmasına, 

karar verilmiştir. 

 

EK: 

Katılımcı İmza Listesi (1 Sayfa) 
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