RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI – TOPLANTI TUTANAĞI
RİP Konu Başlığı:

Eğitim İstatistikleri

Toplantı Tarihi/Saati:

01.07.2014 Saat:14.00

Toplantı No:

1

Toplantı Yeri:

1. Kat 125 no.lu oda

1. Toplantının Amacı
Resmi İstatistik Programı’nın (RİP) II. Döneminde (2012-2016) yapılması planlanan çalışmalar ile
ilgili çalışma grubu üyelerinin bilgilendirilmesidir.

2. Katılımcılar
Adı Soyadı
Cengiz ERDOĞAN

Çalıştığı Birim/Unvanı
TÜİK/ SSİD Daire Başkanı

e-posta

Telefon

cengiz.erdogan@tuik.gov.tr

0312 410 06
09

Bora BORANLIOĞLU

TÜİK/ Eğitim Kültür ve
Adalet İSt. Grup Sor.

boraboranlioglu@tuik.gov.tr

0312 410 06
29

Turgut ÖZKILIÇ

MEB Strateji
Glş.Bşk./Bilgisayar
İşletmeni

tozkilic@meb.gov.tr

0312 413 14
80

ibrahim.cetinarslan@tuik.gov.t
r

0312 410 06
20

suheyla.tulumbaci@tuik.gov.tr

0312 410 06
20

Hakki.kurt@tuik.gov.tr

0312 417 64
45/152
0312 413 18
02

İbrahim ÇETİNARSLAN
Süheyla TULUMBACI
Hakkı Taner KURT

TÜİK/İstatistikçi

TÜİK/Uzman
TÜİK-RİP/Uzman

Hümeyra ALTUNTAŞ

MEB Strateji Glş.Bşk./
Şube Müdürü

h.altuntas@meb.gov.tr

Nur SALMANOĞLU

ÖSYM

nur.salmanoglu@yok.gov.tr

Feray ELDENİZ

Kalkınma Bakanlığı/
Planlama Uzman Yrd.

eldeniz@kalkinma.gov.tr

0312 294 63
22

Hulusi YAMUK

MEB Strateji Glş.Bşk/
Uzman

hyamuk@meb.gov.tr

0312 416 14
73

Cengiz SARAÇOĞLU

MEB Strateji
Glş.Bşk/İstatistikçi

csaracoglu@tuik.gov.tr

0312 413 14
79

Asuman ORAL

MEB Strateji Glş.Bşk/
Yatırım Bütçe

asumanoral@meb.gov.tr

0312 413 14
88

1

3. Toplantı Gündemi
1.
2.
3.

Açılış
II. Program döneminde yapılması planlanan çalışmalar
Görüş ve Öneriler
Sosyal Sektör İstatistikleri Daire Başkanı Sayın Cengiz ERDOĞAN toplantı açılış konuşmasını yaparak
gündem ile ilgili katılımcılara bilgi vermiştir. Ayrıca, eğitim istatistikleri konusunda yapılması gereken ve
planlanan çalışmalar ile özellikle eğitim harcamaları konusunda kapsam eksiklikleri ve bu eksikliklerin
giderilmesi için izlenmesi gereken yöntemlerle ilgili bilgi verilmiştir.
Kültür, Eğitim ve Suç İstatistikleri Grup
Sayın ERDOĞAN’ın açılış konuşmasının ardından,
Sorumlusu Sayın Bora BORANLIOĞLU tarafından “Eğitim İstatistikleri” konusu başlığı altında, özellikler
eğitim harcamaları konusunda, 2012- 2016 RİP döneminde üretilecek istatistikler ile ilgili çalışma grubu üyelerini
bilgilendirmek amacıyla bir açıklama yapılmıştır.
Üzerinde önemle durulan konu başlıkları:
1.) "Örgün Eğitim İstatistikleri" kitabındaki tablolar üzerinde bazı değişiklikler yapılması, ihtiyaca uygun
yeni tabloların yayına eklenmesi, uzun olan tabloların bölünmesi,
2.) Ulusal ve uluslararası düzeyde önemli bir gösterge olan "Eğitim Harcamaları" konusunda TÜİK
tarafından yapılan çalışmaların ve gelinen noktanın aktarılması, verinin eksik kalan bölümleri ile ilgili
bilgi verilerek MEB tarafından eğitim harcamaları konusunda yapılan proje sonuçları ile eksik bölümlerin
tamamlanmasına yönelik işbirliği yapılması ve TÜİK-MEB arasında eğitim harcamaları için ortak bir yol
haritası çizilmesi.
TÜİK'ten Süheyla TULUMBACI tarafından TİSG III (Türkiye İstatistik Sistemi'nin Geliştirlmesi) sisteminde yer
alan "Eğitim Harcamaları İstatistikleri'nin Geliştirilmesi" projesi kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi
verilmiştir. Veri derleme sürecinde kamu eğitim harcamaları için Maliye Bakanlığı verilerinden; özel harcamalar
konusunda ise TÜİK Hanehalkı Bütçe Araştırması ve TÜİK Yapısal İş İstatistikleri Araştırması sonuçlarının
kullanılmasının planlandığına değinilmiştir. Özel harcamalar konusunda MEB tarafından yürütülmekte olan
TEFBİS (Türkiye'de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Yönetim Sistemi) Projesi ile ilgili bilgi
istenmiş ve bu projeden eğitim harcamaları konusunda nasıl faydalanılabileceği sorulmuştur.
MEB'den Asuman ORAL, TEFBİS projesinin kapsamı ve derlenen veriler ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi vermiştir.
İlgili veri toplama sisteminde tüm eğitim kurumları (yükseköğretim hariç) tarafından okul tarafından yapılan
harcama bilgilerinin girildiği modül dışında öğrenci verileri tarafından web üzerinden doldurulan ve hanehalkının
yaptıgı eğitim harcamalarının çeşit ve kaynağına yönelik soruları da içeren bir modül daha olduğuna değinilmiştir.
Ayrıca TEFBİS veri giriş modülünün sisteme bağlanarak tanıtımı yapılmıştır.
İlgili veri giriş sisteminin tanıtımı sırasında Sayın Cengiz ERDOĞAN tarafından veri giriş sürecinde veri
kontrolünün önemli olduğuna; ancak yapılacak analiz çalışmaları ve sorgular ile olası hatalı kayıtların
düzeltilebileceğine değinmiştir. TEFBİS veri giriş sisteminin ekim ayında açılacalağı belirtilmiş ve TÜİK
tarafından veri giriş süresince TÜİK'ten eğitim harcamaları konusunda çalışan personelin davet edilmesi
istenmiştir.
MEB temsilcileri konu ile ilgili olarak üst düzey bir toplantı yapılmasının faydalı olacağı ve bu toplantıda alınacak
kara doğrultusunda sistemden elde edilen verilerin TÜİK'le birlikte değerlendirilebileceğini belirtmiştir.
MEB'den Sayın Hümeyra ALTUNTAŞ Eurostat tarafından düzenlenen ETS (Education and Training Statistics)
toplantılarına (özellikle UOE verilerinin yoğun olarak konuşulduğu toplantılar için) MEB'in de davet edilip
edilemeyeceğini sormuştur. Bu konuda TÜİK Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı ile görüşülüp MEB'e bilgi
verileceği belirtilmiştir. Toplantı sonunda Strateji Geliştirme Daire BAşkanlığı'ndan Sayın Hakkı Taner KURT
tarafından RİP portalı hakkında bilgi verilmiş, ayrıca toplantıya katılan kurumlardan sisteme girilmesi ve sistemin
incelenmesi istenmiştir. Bundan sonraki süreçte RİP kapsamında yayınlanan yayın, haber bülteni, veritabanı vb.
üzerine 'RİP kapsamındadır' logosunun eklenmesi gerektiği belirtilmiş ve toplantıya katılım sağlayan kurumların
bünyesindeki istatistik biriminde çalışan personel sayısının e-posta ile bildirilmesi istenmiştir.
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4. Sorunlar
-

5. Alınan Kararlar
1. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı çalışmalarla ilgi bilgi almak üzere Bakanlığa bir ziyaret
gerçekleştirilecektir.
2. Bir sonraki genel toplantı 6 ay sonra yapılacak olup, toplantı tarihi çalışma grubu üyelerine
duyurulacaktır.
3. Toplantıya katılım sağlayan kurumların bünyesindeki istatistik biriminde çalışan personel sayısı eposta ile bildirilecek.

6. Bir sonraki Toplantı Tarihi
Tarih:

Saat:

Yer:

.

Gündem:
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