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T.C. 
TÜRK İYE İSTATİSTİK KURUMU BA ŞKANLI ĞI  

 
13/05/2015 

 
TUTANAK 

 
Konu  : Havza İzleme ve Değerlendirme Sistemin Geliştirilmesi Projesi kapsamında 
Türkiye Çölleşme Modelinin Doğrulama ve Kalibrasyon çalışmasına ilişkin görüş alışverişi 
 

 
Yer  : 119 no’lu Toplantı Salonu 
 
Tarih/Saat :13/05/2015     10:00 -12:00 
 

 
Örnekleme ve Analiz Teknikleri Daire Başkanı Sayın Hasibe Dedeş’in başkanlığında 

gerçekleştirilen Havza İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi Projesi kapsamında 
Türkiye Çölleşme Modelinin Doğrulama ve Kalibrasyon çalışması konulu toplantıda, Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK’dan gelen 
katılımcılar tarafından proje kapsamında oluşturulan modelle ilgili olarak modele ulaşılırken 
gerçekleştirilen tüm aşamalar hakkında bir sunum yapılmıştır.  

 
Toplantı Sn. Hasibe DEDEŞ ve Sn. Cafer ORHAN’ın tanıtım konuşmalarından sonra Sn. 

Hande Bilir’in proje ile ilgili bilgilendirme sunumu ile devam etmiştir.  
 
Sunumda projenin genel tanıtımı, projenin amaçları, bu amaçlar doğrultusunda oluşturulan 

model, modelin planlanacak ulusal çalışmalar için yaratacağı katkı, modelin kullanımı sonucu 
hedeflenen çıktılar, risk haritalarının kullanımı ile yapılabilecek çalışmalarla ilgili açıklayıcı bilgiler 
verilmiştir.  

 
Modelin oluşturulması aşamasında modele katkı sağlayan kişi, kurum, kuruluş ve yapılan 

toplantılar ile bu süreçte gerçekleştirilen çalışmalar detaylı olarak anlatılarak TÜİK’ten talep edilen 
destek, görüş ve öneriler ile ilgili bilgilendirmeler yapılmıştır.  

 
Bu doğrultuda yapılan bilgilendirme sonrası iki noktada TÜİK’ten beklentiler ortaya 

çıkmıştır. Bu beklentiler; 
 
1. Risk haritasının oluşturulmasına temel olacak hazırlanan modelin test çalışmasının 

yapılacağı Gebze Havzasında örnekleme alanlarının belirlenmesi. 
(Bu konu ile ilgili yapılan 6 farklı örnekleme çalışması ve bunların içinde kabul edilen 
yöntem,  detaylı olarak anlatılarak kullanılan yöntemin uygun olup olmadığı konusunda 
görüşler sorulmuştur.) 
 

2. Hazırlanmış olan modelin kabul edilmesi ile oluşturulacak risk haritalarının Resmi 
İstatistik Programına dahil edilmesi ve  Resmi istatistik olarak yayınlanabilmesi, 

 
olarak ifade edilmiştir.   
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Toplantı sonucunda, 
 

• Risk haritasının oluşturulmasında temel olacak modelin test çalışmasında yapılacak 
örnekleme çalışması için göstergelere dayalı olarak oluşturulan risk alanlarının tabaka olarak 
düzenlenmesi, kapsam dışına alınması uygun görülen risk alanlarına giren piksellerin 
tabakalardan çıkarılması, düzenlenen bu tabakalarda eğer bir tahmin hedefleniyorsa 
tabakalar düzeyinde tahmini sağlayacak bir örnek hacmi hesaplanması, herhangi bir sebeple 
cevapsızlığın ortaya çıkabilme ihtimaline karşılık hesaplanan örnek hacmine kayıp 
oranlarının ilave edilmesi, örnek piksellerin seçiminde tabakalardaki piksellerin 
numaralandırılarak seçimin belli alanlarda yığılmaların olmaması için sistematik olarak 
yapılması, 

• Proje sonunda oluşturulan haritaların Resmi İstatistik olarak kabul edilmesine yönelik 
kararın Resmi İstatistik programı kapsamında Çölleşme İstatistikleri Çalışma grubu 
paydaşlarının katılımı ile yapılacak toplantı ile netleşmesi, 
 

• TÜİK’te ilgili daire başkanlığı ile RİP kapsamına alınacak çalışmaların belirlenme 
kriterlerinin tartışılmasının uygun olacağı  
 
 görüşleri paylaşılmıştır.  

 
 






