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T.C. 
TÜRK İYE İSTATİSTİK KURUMU BA ŞKANLI ĞI  

 
 

10/08/2016 
TUTANAK 

 
 
Konu :Resmi İstatistik Programı Kapsamında Değerlendirilecek Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı Araştırmaları 
 
Yer  :  TÜİK 7. Kat Toplantı Salonu 
 
Tarih/Saat :  10/08/2016          10:00-11:30 
 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı; 01.08.2016 tarihli ve 77285514-604.01.01-

E.20099 sayılı yazısı ile, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB)’na bağlı Aile ve 

Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, yeni dönem Resmi İstatistik Programı 

(RİP)’na "Türkiye Ergen Profili Araştırması", "Nesiller ve Aile Araştırması" ile "Türkiye’de 

Yaşlılık ve Emeklilik Araştırması" konularının dahil edilmesini talep etmiştir. 

 

Söz konusu araştırmaların 2017-2021 Resmi İstatistik Programı kapsamına alınmasının 

değerlendirilmesi için 10 Ağustos 2016 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 

oluşturulan “Resmi İstatistik Programına Dahil Olma Kriterleri” göz önüne alınarak Metaveri 

ve Standartlar Daire Başkanı Sayın Nilgün DORSAN, Kayıt Sistemleri Daire Başkanı Sayın 

Levent AKÇAY, Örnekleme ve Araştırma Teknikleri Daire Başkanlığı’ndan Daire Başkanı 

Sayın Hasibe DEDEŞ ve Araştırma Tasarımları Grubu Grup Sorumlusu Sayın Oğuz CİNEL, 

Demografi İstatistikleri Daire Başkanlığı’ndan Sayın Şebnem BEŞE CANPOLAT, Hayati ve 

Toplumsal Cinsiyet İstatistikleri Grubu Grup Sorumlusu Sayın Salim GÜRBÜZ ve Sayın 

Aslıhan KABADAYI’nın katılımı ile bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmi ştir. 

 

Toplantıda görüşülen, Türkiye Ergen Profili Araştırması, Nesiller ve Aile Araştırması ile 

Türkiye’de Yaşlılık ve Emeklilik Araştırması projeleri için alınan kararlar şu şekildedir; 

 

• 2017-2021 Resmi İstatistik Programı hazırlık çalışmaları kapsamında alınan karara 

göre; verinin idari kayıtlardan elde edilmesi önceliği politikası gereği yukarıda adı 

geçen bu araştırmaların RİP’de kapsanmaması,  

• Bu araştırmaların RİP kapsamında değerlendirilebilmesi için, araştırmaların her 

aşamasına ait kalite kontrol süreçlerinin TÜİK tarafından bilinmesi ve yönetilmesi 

gereği, 

• Özel şirketler tarafından yürütülen bu araştırma verilerinin güvenilir olmaması 

nedeni ile araştırma sonuçlarına dayalı veriler TÜİK tarafından çoğu zaman 

kullanılamamaktadır.  Bu araştırmaların, RİP’e dahil olabilmesi için öncelikle 
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araştırmaların, ASPB tarafından hangi kurum/kuruluşa yaptırılacağının daha önceden 

bilinmesi, 

• Metaveri ve Standartları Daire Başkanı Sayın Nilgün DORSAN, bu araştırmaların 

RİP kapsamına alınabilmesi için, öncelikle verinin üretilmiş bir veri olması ve bir 

zaman serisi olması gereğini belirtmiştir. Bu araştırmalar için zaman serisi verisi 

oluştuktan sonra RİP kapsamında değerlendirilmesi gereği, 

• Daha önce yaşanılan tecrübelere bağlı olarak özel şirketler tarafından yürütülen 

araştırmaların veri kalitesine olan güvensizlik nedeni ile özel şirketler tarafından 

yapılan veya yapılacak olan hiçbir araştırmanın RİP’de kapsanmaması, 

• Üniversiteler tarafından gerçekleştirilen araştırmalar için ise, araştırmaya ait bir 

zaman serisi oluşmuş ise verinin kalitesinin değerlendirilerek RİP kapsamına alınıp 

alınmaması kararının verilmesi, 

• Nesiller ve Aile Araştırması’nın örneklem tasarımı ve örnek hacmi bilinmemektedir.  

TÜİK dışında başka bir kurum/kuruluş tarafından alan uygulaması yapılan/yapılacak 

olan bu araştırma kapsamında, örneklem tasarımının doğru uygulanıp uygulanmadığı 

konusunda bilgi sahibi olunmadığı için araştırma verisine onay verip RİP kapsamında 

değerlendirilmesinin uygun bulunmadığı, 

• Panel araştırma olan Nesiller ve Aile Araştırması ile Türkiye’de Yaşlılık ve 

Emeklilik Araştırması kapsamında fert takibi için TCKN bilgisi gerekmektedir. TÜİK 

Kanunu gizlilik esasları gereği TCKN sorgusu ve paylaşımı konusunda tereddütlerin 

bulunduğu, 

• Araştırmaların alan uygulamasının Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü 

tarafından gerçekleştirilmesi RİP’e dahil olmada tercih sebebi olması, 

• Kesit veri sunan Türkiye Ergen Profili Araştırması’nın TÜİK tarafından üstlenilmesi 

araştırmanın hem nicel hem de nitel bir araştırma olma sebebi ile ve TÜİK’in nitel 

araştırma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmayışı nedeni ile kabul edilmemesi, 

• RİP kapsamında yer alan tüm araştırmaların güvenilir metodoloji ve uygun 

istatistiksel işlemler kapsamında yürütülüyor olması gereği, 

• 19 Ağustos 2016 tarihinde TÜİK, ASBP, Kalkınma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve 

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü katılımı ile bir toplantının 

gerçekleştirilmesi, 

• 19 Ağustos 2016 tarihinde TÜİK, ASBP, Kalkınma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve 

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü katılımı ile gerçekleştirilecek 

toplantıda, 2017-2021 Resmi İstatistik Programı hazırlık çalışmaları kapsamında 

oluşturulan kararlardan biri olan “İdarenin görevini yaparken tuttuğu veri/kayıtlardan 

istatistik üretilmiş olması” maddesinin tartışılması. 
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