RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI – TOPLANTI TUTANAĞI
RİP Konu Başlığı: Kültür ve Spor İstatistikleri-Yazılı Medya İstatistikleri-Basın İlan İstatistikleri
Toplantı Tarihi/Saati: 08/02/2018-10:00
Toplantı No:
Toplantı Yeri: TÜİK 611 No.lu Oda

1. Toplantının Amacı
a. Basın İlan Kurumu ile TÜİK arasında işbirliği yollarının tespiti,
b. Basın İlan Kurumu’nun üretmekte olduğu verilere ilişkin yapılan TÜİK ön değerlendirmesi.

2. Katılımcılar
Adı Soyadı

Çalıştığı Birim/Ünvanı

e-posta

Bora BORANLIOĞLU

TUİK- SSİD- KAİ GrubuGrup Sorumlusu

bora.boranlioglu@tuik.gov.tr

İdris A. ÇAM

Basın İlan Kurumu-İlan
Hizmetleri Müdürü

idris.cam@bik.gov.tr

Zafer BOZAK

Basın İlan Kurumu-Bilgi İşlem
Müdürlüğü-Şef

zafer.bozak@bik.gov.tr

Yunus Emre UZEL

Basın İlan Kurumu-İlan
Hizmetleri Müdürlüğü-Şef

yunusemre.uzel@bik.gov.tr

Satı ÖZGÜR

TUİK- SSİD- KAİ Grubuİstatistikçi

sati.ozgur@tuik.gov.tr

Telefon

3. Toplantı Gündemi
a. Basın İlan Kurumu’nun üretmekte olduğu verilerin standart hale getirilerek TÜİK ile paylaşılması,
b. Basın İlan Kurumu verilerine ilişkin olarak TÜİK’e gönderilen ön veri setinin değerlendirilmesi,
c. Olası işbirliği ve yayın imkanları konusunun değerlendirilmesi ve muhtemel süreç hakkında
bilgilendirme.
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4. Toplantı İçeriği
Toplantının içeriği, Basın İlan Kurumu (BİK) ile TÜİK arasında işbirliğinin geliştirilmesi, veri paylaşımı ve
olası yayın olanakları, önceden gönderilen BİK veri setinin değerlendirilmesi hususları olarak ifade
edilmiştir. Merkezi İstanbul’da bulunan BİK’nun İlan Hizmetleri Müdürü İdris A. ÇAM ve beraberindeki
heyet, düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda, BİK görev alanında yer alan 615 (38’i yaygın, 11’i bölgesel,
566’sı yerel), valiliklerin görev alanında yer alan 506 olmak üzere toplam bin 121 adet resmi ilan yayımlayan
gazete ile, resmi reklam yayımlayan 775 adet dergiye ilişkin verilerin standart hale getirilerek iki Kurum
arasında paylaşılması, değerlendirilmesi, ardında da kamuoyuna duyurulması konuları ele alındı.
Kültür ve Adalet İstatistikleri Grup Sorumlusu Bora BORANLIOĞLU, ortak değişkenlere ilişkin üretilen
istatistiklerin, iki Kurumun farklı kapsamından dolayı şu an için bir arada değerlendirilemeyeceğini, ancak
BİK’in TÜİK’ten farklı ürettiği birtakım istatistiklere ilişkin tablo-tabloların 2018 Temmuz’da TÜİK’in
yayımlayacağı haber bülteni kapsamında istatistiksel tablo olarak yayımlanması konusunun TÜİK
yönetimine iletileceğini ve bu konuda BİK’na dönüş yapılacağını belirtti.
BİK İlan Hizmetleri Müdürü İdris A. ÇAM, veri paylaşımı konusunda istekli olduklarını ve paylaşılan
verilerin TÜİK tarafından yayının gerçekleşmesi durumunda bunun kendi kurumları için önemli bir başarı
olacağını ifade etti. En büyük isteklerinin bu sektöre dair tüm verilerin hazırlanmasında daha aktif rol almak
olduğunu belirten Sayın ÇAM, amaçlarının kamuoyunun yazılı basın sektörüne dair daha çok bilgi sahibi
olması ve bu alana dair yapılacak değerlendirmelerin günümüz teknolojik gelişmeleri bağlamında sağlıklı
yapılmasına katkıda bulunmak olduğunu söyledi. Bora BORANLIOĞLU, resmi ilan ve reklam yayımlayan
süreli yayınlara ilişkin verilerin, TÜİK’in Temmuz 2018’de kamuoyuyla paylaşacağı yazılı medya
istatistiklerine dair haber bülteninde ve/veya istatistiksel tablolar kısmında yer alması konusunun TÜİK
tarafından idari olarak değerlendirileceğini, ancak bu aşamaya gelinebilmesinin ayrı bir süreç olduğunu ifade
etti. İstatistikte idari kayıtların önemine işaret ederek resmi ilan ve reklam yayımlayan süreli yayınlara ait
verilerin TÜİK tarafından incelendiğini, BİK’in idari kayıtlarından üretilecek istatistiklerin kamuoyuyla
paylaşılıp paylaşılmayacağı ve paylaşılacaksa ne şekilde paylaşılacağı kararının ise yapılacak incelemeden
sonra verileceğini belirtti. BİK’in ülke genelinde hizmet vermesiyle tüm gazete ve dergilerin doğrudan görev
alanına girmesinin ardından Yazılı Medya İstatistikleri verilerinin elde edilmesine ilişkin yapının taraflarca
tekrar değerlendirilebileceği, ancak bunun için öncelikle bu sürecin tamamlanması gerektiği ifade edildi.

5. Alınan Kararlar
1. Süreli yayın sayısı, bu yayınlarda kadrolu çalışanlar ve görevleri, yayın türleri, içerikleri,
yüzölçümleri, tirajları ile süreli yayınlarda yayımlanan ilan-reklam türleri, adetleri ve tutarlarından
oluşan bilgilerin BİK tarafından TÜİK’e gönderilmesi kararlaştırıldı.
2. Resmi ilan ve reklam yayımlayan süreli yayınlara ilişkin verilerin, TÜİK’in Temmuz 2018’de
kamuoyuyla paylaşacağı yazılı medya istatistiklerine dair haber bülteninde veya istatistiksel
tablolar kısmında ayrı bir alt başlıkta değerlendirilmesi konusunun TÜİK yönetimiyle paylaşılması
ve uygun görülmesi durumunda paylaşılan verilerden hangilerine Yazılı Medya İstatistikleri
kategorisinde yer verileceğine TÜİK’in kararı vermesi üzerinde mutabık kalındı.
3. TÜİK’ten BİK verilerinin standardizasyonu ve bu kurum tarafından üretilen göstergelerin doğru
sunumu (metaveri vs.) konusunda destek sağlanması için taraflar arasındaki görüşmelerin devamı
konusunda karar verildi.
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