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5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu ile 05/05/2006 tarih ve 26159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

İstatistik Konseyi Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince;  İstatistik Konseyi 11. Toplantısı 31 Mart 

2015 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. 

TÜİK Başkanı Sayın Birol AYDEMİR 

TÜİK Başkanı Sayın Birol AYDEMİR, daha önceki toplantılarda olduğu gibi genel olarak idari kayıtlar, 

idari kayıtlardan istatistik üretimi ve daha önceki konsey toplantılarında yapılacağı söylenen ve 

katılımcılarla paylaşılan konulardan hangilerini, ne kadarı yaptıklarını ve bundan sonra ne yapmayı 

düşündüklerini konsey katılımcıları ile paylaşacaklarını ayrıca bu konularda kendilerinin fikirlerini 

alacaklarını söyleyerek konuşmalarına başlamıştır.  

İstatistik Konseyinin bir yol gösterici olduğunu, aynı amaca yönelme açısından çok önemli olduğunu 

vurgulayan Sayın AYDEMİR, tek başına TÜİK olarak istatistikleri daha iyi hale getirme şanslarının çok 

sınırlı olduğunu dolayısıyla hep birlikte adım atıldığı sürece başarılı olunabileceğini belirtmiştir. 

Konuşmasına Resmi İstatistik Programı hakkında kısa bir açıklama yaparak başlayacağını belirten 

Sayın AYDEMİR, 2005 yılında bir kanun değişikliğine gidildiğini ve Devlet İstatistik Enstitüsü’nün 

Türkiye İstatistik Kurumu olduğunu, 2005 yılında çıkan bu kanunun şu anda dünyadaki İstatistik 

Ofislerinin sahip olmaya çalıştıkları nitelikte bir kanun olduğunu ifade etmiştir.  

Türiye İstatistik Kanunu’nun bir istatistik kurumunun ve istatistik sisteminin sahip olması gereken 

özelliklerini kapsayan, çerçevesini çizen ve yetkiler anlamında esneklik anlamında İstatistik 

Kurumunun önünü açan bir kanun olduğunu belirten Sayın AYDEMİR,  bu kanuna dayanılarak da 2007 

yılından itibaren Resmi İstatistik Programını (RİP) uygulamaya başladıklarını ilkini 2007-2011 yılında 

yapıp bitirdiklerini, şimdi de 2012-2016 Resmi İstatistik Programını uyguladıklarını söylemiştir.  

Resmi İstatistik Programının (RİP), istatistiklere bir disiplin getirdiğini, mükerrerlikleri önlediğini, 

programla hangi kurumun hangi istatistikleri yayınlayacağının belirlendiğini ve bir yıl önceden ilan 

edildiğini, programın kamuoyundaki hangi istatistiğin doğru olduğuna ilişkin kafa karışıklığını da 

gideren bir sistem getirdiğini söylemiştir. Son zamanlarda bu sistemden bazı sapmalar olmaya 

başladığını bunların kısa zamanda tekrar yoluna girmesini temenni ettiklerini belirten Sayın AYDEMİR 

“Aksi takdirde bu zamana kadar yapılmış çalışmalara yazık olur.” demiştir.  

Resmi İstatistik Programında Revizyon konusunda bazı kolaylaştırıcı hükümler koyduklarını belirten 

Sayın AYDEMİR, daha önceden her türlü değişikliğin Bakanlar Kurulu kararı gerektirdiğini ekstra 

bürokrasi oluşturacak durumlara önlem amacıyla geçen yıl yapılan düzenlemeyle artık RİP’de önemli 

olan üç hususun (yeni konu eklenmesi, mevcut olan konunun programdan çıkarılması, sorumlu-ilgili 

kurum değişiklikleri) yine Bakanlar Kurulu kararıyla, diğer ikinci derecede önemli konuların da 

kurumlardan gelen taleplerin incelenerek TÜİK Başkanlığınca yapılmasına karar verildiğini belirterek 

son revizyonun da 23.02.2015’de yayınlandığını ifade etmiştir.  

RİP’in temel amacının disiplinli bir istatistik yönetimine geçmek, disiplinli bir istatistik üretim süreci 

oluşturmak olduğunu belirten Sayın AYDEMİR, burada kanunun getirdiği çok önemli bir artının da 

kanunun sadece TÜİK’i değil, tüm Türkiye İstatistik Sistemini düzenlediği gerçeği olduğu yani bu 

kanunun Konseye katılan kurumlarının tamamını kapsadığını ifade etmiştir. “Bu kanunla sizlerde 

bizim kadar bağlısınız.” diyen Sayın AYDEMİR, bu kanun hepimizin çok iyi bilmesi gereken bir kanun 

olduğunu ifade ederek “bu kanunla TÜİK olarak bize düşen yükümlülükler var ve biz bunları yapmaya 



10. İstatistik Konseyi Toplantı Raporu 

Türkiye İstatistik Kurumu 3

başladık” demiştir. Bu yükümlülüklerin aslında ana amacının da idari kayıtlardan istatistik üretimini 

sağlamak olduğunun ifade eden Sayın AYDEMİR, bunun daha az maliyetli bir sistem olduğunu 

söylemiştir.  

Sayın AYDEMİR konuşmasında gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde idari kayıtlardan istatistik 

kullanım oranın %35 civarında olduğunu belirtmiş, bu oranın gelişmiş ülkelerde çok daha yüksek 

olduğunu, Kuzey Avrupa ülkelerinde %70, %80 lere çıktığını söylemiştir. Hollanda’nın muhtemelen bu 

konuda lider ülke olduğunu ifade eden TÜİK Başkanı, Hollanda’nın neredeyse hiç anket yapmadığını, 

bütün istatistiklerini idari kayıtlardan topladığını, İşgücü istatistikleri için bile anket yapmadıklarını 

ifade etmiş, bu konuda herşeyi birbirine çok iyi entegre ettiklerini belirtmiştir.  

Bizdeki temel sorunun idari kayıtlarımızın istatistik üretmeye çok elverişli olmaması ve bu 

istatistiklerinde birbiriyle entegrasyonunu yapamamamız olduğunu belirten Sayın AYDEMİR, 

“Dolayısıyla biz bu konularda sizlerle daha fazla işbirliği yaparak, sizlerin bu konuda dikkatini daha 

fazla çekerek bu sorunları çözmek çabasındayız. “ demiştir. 

Sayın AYDEMİR, “Ben burada Kalkınma Bakanlığı’na da teşekkür ediyorum. 10. Kalkınma Planı’nda 

İstatistik bilgi alt yapısının geliştirilmesi programı yazıldı. Burada birinci temel amaç bizim idari 

kayıtlardan ürettiğimiz istatistik sayısını arttırmak, ikincisi ise  üreteceğimiz istatistiklerin uluslar arası 

normlarda olmasını sağlamaktır. Buna ilişkin de dört temel hedef ve bunlara ilişkin de göstergelerimiz 

planda yer aldı. Şimdi kısaca bu göstergelerden üçüne değinmek isterim. Bunlardan birincisi; istatistik 

üretiminde idari kayıt kullanım oranının arttırılması; biz 2014’de %37,3 deymişiz. Bu oran çok düşük 

bu oranın %70-80’lere çıkması lazım ki biz istatistikleri kullanıcılara daha zamanlı, daha az maliyetli ve 

cevaplayıcı yükü daha düşük şekilde sunalım. Dokuzuncu gösterge uluslar arası veri gönderim 

sistemiyle uluslar arası kuruluşlara gönderilen veri seti sayısı; biz tahmini 177 veri setini bu şekilde 

gönderiyoruz, biz sitemi kurduk, çalışmaya da başladı birazdan bununla ilgili detaylı bilgi vereceğiz. Biz 

bunu ciddi şekilde arttırıp program dönemi sonunda 650’ye çıkarmak istiyoruz. 10. Gösterge ise 

Uluslar arası kuruluşlara veri gönderen kamu kurumu sayısı. Şu anda bu sayı % 20 Biz bunu % 90 a 

çıkarmayı hedefliyoruz. Bizim sistemimiz buna uygun. Sistemi anlattıktan sonra ben bütün kamu 

kurumlarımızın gönüllü olarak sisteme girmek isteyeceklerin inanıyorum.” demiştir. 

Geleceğin istatistik dünyasında Eurostat’ın hedeflediği iki ana konu olduğunu belirten Sayın AYDEMİR, 

Bunlardan ilkinin; geleceğin dünyasında istatistikleri kesinlikle insanların toplamayacağı, makineden 

makineye veri akışı olacağı, İkincisinin ise istatistik kurumlarının direkt üretimdeki rollerinin giderek 

düşeceği ve veriyi artık direkt olarak istatistik kurumlarının üretmeyecekleri, istatistikleri artık diğer 

kurumlar ve özel sektörün üreteceği ve istatistik kurumlarının rolünün giderek koordinasyon rolüne 

bürüneceği hususu olduğunu ifade etmiştir. 

Yani istatistik kurumları gelecekte istatistiklerin nasıl üretileceği, hangi standartta üretileceği, ne 

zaman yayınlanacağı gibi temel koordinasyon görevlerini yürüteceklerdir. “Aslında Avrupa’nın 

hedeflediği konuya biz ciddi bir şekilde başladık ve ilerleme kaydettik” diye sözlerine devam eden 

Sayın AYDEMİR, Türkiye İstatistik Sisteminde TÜİK’in koordinasyon rolünün gelişmiş ülkelerin arzu 

ettikleri yerlere doğru gittiğini hatta çoğundan daha iyi olduğunu belirtmiştir.  

Sayın AYDEMİR, TÜİK olarak koordinasyon rollerinin bir gereği olarak da biz istatistik sisteminde 

üretilen istatistiklerin kalitesini arttırmaya çalıştıkları, kurumların idari kayıtlarından istatistik 

üretilmesini sağlamaya çalıştıkları olduğunu ifade etmiştir.  
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Sayın AYDEMİR, bu anlamda RİP çerçevesindeki çalışma gruplarında kurumlarımızın çalışmalarının 

değerlendirip ona göre bir yol haritası çizildiğini belirtmiş, yapılan kurumsal tarama çalışması sonucu, 

443 adet idari kaydın incelendiği ve bunların % 70’inde sınıflama olmadığını belirtmiştir. Aslında 

bunların istatistik olmadığı, istatistik bilimin tanımında bunun istatistik olarak kabul edilmediğini ifade 

etmiştir.   

“Sınıflama yoksa biz bunu istatistik sayamayız. Zaten bizimde bu çalışma gruplarındaki temel 

amacımız sizin ürettiğiniz istatistiklerin uluslar arası norm ve standartlarda olması için gerekli olanı 

tespit etmektir. Değişken tanımı, kapsam, metodoloji, metaveri , revizyon yapılıyor mu, veri nasıl 

toplanıyor. Amacımız sizlere bu konularda ışık tutmak.” diyen Sayın AYDEMİR, “Biz bu anlamda 

konuyu daha da ileri götürerek, ulusal kayıt sistemleri standardı çalışmasına başladık. Çalışmanın 

amacı şu; Sizin idari kayıtlarınızı tekrar ele alacağız, kayıtlarınızdaki kapsamınız, değişkenleriniz, 

tanımlanırız, kodlarınız, sınıflamanız vb. hepsini gözden geçireceğiz. Farklı kurumlarca aynı türden 

istatistik toplanıyorsa herkes aynı standart değişkeni kullanacak, aynı sınıflamayı kullanacak. Bu 

çalışmayı biz kendimizde kurumumuzda yaptık. Bizde de benzer sorun vardı ama biz bunun üzerinde 

ısrarla çalışarak çözdük. Bir örnek vermek gerekirse iş istatistiklerinde şu an değişik kurumlarda alınan 

veriler ortak anahtar olmayınca istatistiklerin entegrasyonu mümkün değil. Bu entegrasyonu sizlerin 

işbirliği olmadan yapmamız mümkün değil. Bu konularda sizlerin yardımınızı bekliyoruz. Bizim 

koordinasyon rolümüzün en önemli çalışmalarında birisi bu olacak.” demiştir 

TÜİK olarak koordinasyon rollerinin bir diğer gereği olarak “kalite logosu” verme çalışmasından 

bahseden Sayın AYDEMİR, “Bildiğiniz gibi 2013 yılında bu konuyu burada sizlerle paylaştık, 2015 

itibarıyla kalite logosu ile ilgili pilot çalışmalarımızı yaptık ve bugün bununla ilgili olarak altı istatistiğe 

biz kalite logosu verebilecek durumdayız. Bunlar Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı Orman Genel 

Müdürlüğünün Ormancılık İstatistikleri, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel 

Müdürlüğü’nün Üç Aylık ve Yıllık Verimlilik İstatistikleri, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İklim İstatistikleri, ve Merkez Bankası Aylık Para ve Banka 

İstatistikleri ile Ödemeler Dengesi İstatistikleridir. Bir yıl boyunca analizler yapıldı, iyileştirmeler 

sağlandı ve bu noktaya gelindi. Merkez Bankamızın devam eden iki çalışması daha var; “İktisadi 

Yönelim Anketi” ve “Reel Kesim Güven Endeksi ile Yatırım Anketi”. Bu çalışmalarda da sona gelinmiş 

ve tamamlanmak üzeredir.” demiştir. 

Bugün ilgili kurumlara “Kalite Logosu” belgelerin vereceklerini ifade eden Sayın AYDEMİR, “Bu çok 

önemli bir konu. Belki istatistik dünyasıyla çok fazla haşır neşir olmayanlar için çok önemli olmayabilir 

ama bu çalışma Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat’ın yapmak istediği çalışmadır. Onların yapmak 

istediği çalışmaya biz başladık  ve pilotları bitirdik. Bu çok önemli bir çalışmadır. Bu nedenle de bizim 

Kurum olarak niyetimiz bunu basının önünde ilgili kurumları ve Sayın Bakanlarımızı da çağırarak bu 

plaketleri basın önünde tekrar vermek ve kamuoyuna bu gelişmeyi duyurmak istiyoruz.” şeklinde 

konuşmasını sürdürmüştür. Diğer gönüllü kurumlarla da bu çalışmaların hızla yapılacağına inandığını 

ifade eden TÜİK Başkanı, gönüllük olmadan bu işte başarı şansı olmadığını belirtmiştir. Kurum olarak 

bu süreçte koydukları ilkelerin tamamen uluslar arası norm ve statndartlara uygun olduğunu söyleyen 

Sayın AYDEMİR, TÜİK’in de kurum olarak aynı süreçten geçtiğini, TÜİK’in de Eurostat tarafından aynı 

izleme sürecinden geçtiğini, Avrupa Birliği Uygulama İlkeleri çerçevesinde TÜİK’in kendi ürettiği 

istatistiklerin kalitesinin izleme sürecinin çok daha ağır olduğunu ifade etmiştir.  
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Konsey Başkanı Sayın AYDEMİR, ayrıca iki yeni çalışma daha olduğunu söyleyerek bunlardan 

birincisinin “Uluslar arası endeks ve göstergeler” olduğunu çok önemli uluslar arası endeks ve 

göstergeleri internet sayfalarından yayınlayacaklarını belirtmiştir. Tahminen 50 civarında uluslar arası 

endeks ve gösterge olacağını söyleyen Sayın AYDEMİR,  artık herhangi bir Bakanlık kendi konusu ile 

ilgili bir endeks arayacaksa direkt TÜİK internet sayfasından Nisan başından itibaren ulaşabileceğini 

söylemiştir. 

İkinci konunun “Uluslar arası Veri Gönderim Sistemi (UVGS)” olduğunu söyleyen Sayın AYDEMİR, 

Türkiye’deki kurum ve kuruluşların uluslar arası kurum ve kuruluşlara veri gönderimini disiplin altına 

almak istediklerini, hangi kuruma ne kadar veri gönderildiği, ne kadar doğru gönderildiği vb. 

hususların takibinin sağlanacağını belirtmiştir. Çalışmaya üç yıl önce başladıklarını ifade eden Sayın 

AYDEMİR, sitemin kurulduğunu, pilot uygulamaların başladığını, buradan veri gönderimin başladığını 

ifade etmiştir. Böylece sistem, kurumlarımızda kurumsallaşmaya katkıda bulunacak, gönderdiğimiz 

verinin güncel ve doğru olmasını sağlayacağını söylemiştir. Sayın AYDEMİR, sistemin işleyişinde sorun 

olmazsa bir yıl içinde bu sistemin kullanımını tüm kurumlar için zorunlu hale getireceklerini de ifade 

etmiştir. 

Son olarak, “idari verilere erişim” konusunda maalesef istatistiklerin paylaşımı konusunda 

kurumlarımızın TÜİK’e daha çok yardımcı olması gerekirken bu oranın giderek azaldığını belirten Sayın 

AYDEMİR, bunun sonucunda doğru politikaların üretilmesi imkanın azaldığını, bu hususta 

kurumlarımızın veri paylaşımı konusunda TÜİK’e yardımcı olunmasının önemine bir kez daha 

değinmiştir.   

Ev sahipliğinden dolayı TOBB’a özellikle teşekkür eden Sayın AYDEMİR, tüm katılımcılara teşekkür 

ederek giriş konuşmasını tamamlamıştır. 

Kayıt Sistemleri Daire Başkanı Sayın Dr. Levent AKÇAY 

Kayıt Sistemleri Daire Başkanı Levent AKÇAY yaptığı sunumunda 10. İstatistik Konseyinin genel bir 
değerlendirmesini yaparak gelişmeler hakkında bilgi vermiştir. 
  
TÜİK, paydaş gruplar, STK’lar, üniversiteler ve ilgili/bağlı kuruluşlardan oluşan 50 çalışma grubu 
olduğunu söyleyen Akçay, Resmi İstatistik Programı Çalışma Gruplarının katkısını; kurumlar arası 
işbirliği ve iletişimin güçlendirilmesi, kurumlarda istatistik bilincinin yerleşmesi, veri kalitesinin 
arttırılması, kurumların eğitim ihtiyaçlarının karşılanması ve yeni İdari kayıtların istatistik üretimine 
kazandırılması olarak özetlemiştir. 
  
Bu çalışma gruplarının çevre, enerji ve ulaştırma istatistikleri, demografi istatistikleri, tarım 
istatistikleri, sosyal sektör istatistikleri, ekonomik ve sosyal göstergeler konularında ilerlemeler 
kaydettiğini belirtmişlerdir.  
 
Sayın AKÇAY, burada ifade edilmesi önemli olan şeyin idari kayıtlar olduğunu, istatistik üretiminde 
maliyeti düşürmek, cevaplayıcı yükünü azaltmak için idari kayıtların kullanımının artırılması 
gerektiğini söylemiştir. 
 
Bu amaçla, Sağlık Bakanlığı (Sağlık Bilgi Sistemi, MHRS Kayıtları, İntihar Teşebbüsü Kayıtları), Maliye 
Bakanlığı (Yurt Dışına çıkan Kişilere ait Harç Pulu ve Kayıtları) ve Devlet Personel Başkanlığı (Veri 
Derleme Sistemi içinde yer alan veriler) kayıt sistemleri kapsamında temini sağlanan idari kayıtlardan 
bazıları olduğunu söyleyen Sayın AKÇAY, Buna karşın, Milli Eğitim Bakanlığı (Veli Bilgi Sistemi) ve 
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İçişleri Bakanlığı (İntihar Girişimi İstatistikleri)  kayıt sistemleri kapsamında temin edilmesine çalışılan 
idari kayıtlar olduğunu belirtmiştir. 
 
Resmi İstatistik Programı kapsamında 2015 yılında 298 adet alt başlıkta 2844 adet bülteni/veriyi 
resmi istatistik portalinde yayımlamayı hedeflediklerini söyleyen Sayın AKÇAY, Resmi İstatistik 
Portalindeki (Ulusal Veri Yayımlama Takvimi-UVYT) yayınlanma oranlarına bakıldığında son üç yılda 
%96 seviyesinde bir gerçekleşme olduğunu belirtmiştir. 
 
Ayrıca Program dönemi içerisinde yer almasına rağmen 8 adet konuda istatistikler yayınlanamamıştır. 
  
Program döneminde 37 istatistiğin yayım döneminin öne çekildiğini söyleyen Sayın AKÇAY, programa 
7 konunun eklendiğini, 5 konunun programda güncelliğini yitirerek çıkarıldığını ve 6 konunun da 
sınıflama sisteminde ilerleme olduğunu söylemiştir. 
 
Sayın AKÇAY, TÜİK ve paydaş kurumlarının istatistiklerini tek bir kapıdan yönetmek adına kurulan 
Resmi İstatistik Portaline şu ana kadar 160.000 ziyaret olduğunu söylemiştir. 
 
Kurumların yayınlarında “RİP kapsamında üretilmektedir” etiketlemesinin yapılmasının önemine 
değinen Sayın AKÇAY, 15 adet kurum/kuruluşun istatistiklerinde bu etiketlemenin olduğu ifade 
ederek bundan sonraki çalışmalarında 295 adet başlığın tümünde bu sistemi kullanmak istediklerini 
ifade etmiştir. 
 
İstatistiklerde metaveri kullanımının önemine de değinen Sayın AKÇAY, bir istatistiğin metaverisi 
yoksa onun bir anlam ifade etmediğini, metaverinin bir bilginin/istatistiğin kimlik bilgisi olduğunu, 
istatistiğin anlam kazanabilmesi ve karşılaştırılabilir olması için metaverisinin mutlaka olması gereğini 
söyleyerek konuşmasını tamamlamıştır. 
 
TÜİK Başkanı Sayın Birol AYDEMİR 

Sayın AYDEMİR bu noktada, iki konunun altını çizmek istediğini ifade etmiş ve birinci hususun, RİP’in 
bir parçası olarak yayımlanan istatistiklerde etiketlemenin, 63 kurum/kuruluştan 15 kurumun bu 
etiketlemeyi yaptığını, bunun yetersiz olduğunu belirterek geri kalan diğer kurumların da yayınlarında 
bu etiketlemeyi kullanmalarını istemiştir.  
 
İkinci husus olarak, metaverinin bir kimlik olduğunu, metaverisiz istatistiğin bir anlam ifade 
etmediğini ayrıca istatistiklerle birlikte metaverinin yayınlanması gerektiğini belirterek, kurumlardan 
bu iki hususun kullanılması konusunda özveride bulunmasını dile getirmiş ve Nisan ayı içerisinde bu 
iki konu hakkında dikkat edilmesi ve çalışma yapılması hususunda kurumlara yazı yazılacağını 
söylemiştir. 
 
Metaveri ve Standartlar Daire Başkanı Sayın Nilgün DORSAN  

Sayın Nilgün DORSAN, Resmi istatistiklerde kalite değerlendirmesi çalışmalarında hedeflerinin, resmi 

istatistiklerin kalite ilkelerine uygun olarak üretilmesini sağlamak, Ulusal kalite ilkeleri, standart ve 

göstergelerine ilişkin farkındalık yaratmak, işbirliğini güçlendirmek, deneyim paylaşımı sağlamak, 

ulusal ve uluslararası gereksinimler doğrultusunda iyileştirmelerin yapılmasını sağlamak, 

sürdürülebilir istatistik sistemini yapılandırmak ve tüm bunları güvence altına almak olduğunu ifade 

etmiştir. 

Sayın DORSAN, kalite değerlendirmesi çalışmasını, 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu; kalite ilke ve 

uygulama esasları çerçevesiyle, standardizasyon, kullanıcı odaklılık ve sürdürülebilirlik vizyonuyla, 
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Avrupa İstatistikleri Uygulama İlkeleri-COP, İstatistiki İş Süreçleri Modeli- GSBPM, metaveri 

standartları- ESMS, ESQRS, SIMS gibi Uluslararası gelişmeler ile sürdürdüklerini söylemiştir. 

Sayın DORSAN, değerlendirme sürecine ilişkin temel hususların ise logonun “Resmi istatistiğe” 

verilmesi, gönüllülük esasına göre değerlendirme yapılması, kurum talebine göre; kurumun tüm 

istatistiklerinin değerlendirme sürecine alınması, kurumun ürettiği bazı istatistiklerin değerlendirme 

sürecine alınması, değerlendirme sürecinin 3 yılda bir tekrar etmesi, sürecin kurumun üst yöneticisi 

tarafından resmi yazı ile başlatılması, Kalite Güvence Beyanı’nın üst yönetici tarafından imzalanması,  

“Güvenilir Metodoloji” ile “Tutarlılık ve Karşılaştırılabilirlik” ilkelerinin değerinin en az “2” olması, 

herhangi bir ilke değerinin 1 ve 1’in altında değer almaması ve ilkeler bazında ortalama puanlamanın 

en az 90 olması 1 olarak belirtilmiştir.  

Değerlendirmenin ise kalite ilkelerinin eşit değere sahip olduğu, her bir ilke bazında göstergelerin 

katsayılarının farklı değerlere sahip olduğu, göstergelerin uyumluluk durumunun 3: tam uyumlu, 2: 

büyük ölçüde uyumlu, 1: kısmen uyumlu, 0:uyumlu değil olduğu, kalite değerlendirmeleri sonucunda, 

göstergelerin aldığı değerin katsayılarla çarpılarak ilkenin aldığı değerin elde edildiğini ve kalite 

ilkelerinin değeri hesaplandıktan sonra, puanlamaya dönüştürüldüğünü söylemiştir.  

TÜİK Başkanı Sayın Birol AYDEMİR 

Sayın Birol AYDEMİR, kalite logosu çalışmalarına başlamamızın bir tek ön şartının olduğunu onun da 

istatistik biriminin olması gerektiğini, istatistik biriminin olmasının çok önemli olduğunu, yapılan bir 

çalışma sonucu 17 kurumda istatistik biriminin olmadığının tespit edildiğini vurgulamışlardır. 

Ayrıca 2 yıl önce Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ imzasıyla istatistik biriminin kurulması 

konusunda resmi bir yazının kurumlara gönderdiğini belirterek, kalite belgesinin gönüllülüğe dayalı 

olduğunu ancak bu belgenin de faydasının çok olduğunu, bunun zamanla daha iyi anlaşılacağını ifade 

etmiştir. 

Bilgi Dağıtım ve İletişim Daire Başkanı Sayın Doğan Böncü 

Sayın Doğan BÖNCÜ, son birkaç Konsey Toplantısında uluslararası veri gönderim sistemi (UVGS) 

gündeme geldiğinden bahsederek, logosu da belirlenen, çalışma ve analizleri tamamlanan kısaca 

UVGS olarak adlanılan sistem hakkındaki sunumuna başlamıştır. 

UVGS’nin, Türkiye’den uluslararası kuruluşlara yapılan resmi veri gönderimini düzenleyen ve 

raporlayan web tabanlı bir uygulama olduğunu, bu uygulama ile hangi kurumun,  ne zaman, nereye 

ve ne gönderdiğinin düzenlendiğini belirterek, UVGS’ye iki nedenle ihtiyaç duyulduğunu ifade 

etmiştir. Bunların Türkiye’yi uluslararası veri kaynaklarında temsil eden verilerdeki eksikler ve hatalar 

ve uluslararası kuruluşlara yapılan resmi veri gönderimi trafiğindeki artış ve gönderim sürecini 

yönetim ihtiyacı olarak açıklamıştır. 

Sayın BÖNCÜ, uluslararası yayınlarda Türkiye verilerinin 2011, 2012 ve 2014 yılları için incelendiğini 

ve UVGS’ye bizi asıl yönlendiren bilginin ise uluslar arası kuruluşlara gönderilen resmi bilginin %20’sini 

karşı tarafta bulamadıkları hususu olduğunu vurgulamıştır. Kim, neyi, hangi tarihte gönderdi bunların 

bilgisine ulaşmanın mümkün olmadığı, bunları bir sistem olmadan kurumların da takip etmesinin de 

oldukça zor olduğunu ifade etmiştir. 
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Sistem yoğun olarak çalışmaya, kullanılmaya başlayınca envanterin gerçek bilgilerine 

ulaşılabilineceğini belirtilerek en güncel çalışma olan 2011 yılı veri gönderim trafiğine göre 35 Kamu 

Kurum/Kuruluşundan, 116 Uluslararası Kuruluşa toplam 690 soru kağıdının gönderildiği bilgisini 

vermiştir.  

UVGS’nin geliştirilmesi için ilham kaynaklarından birinin de EDAMİS olduğu, veri gönderim 

periyodunun da analizlerden elde edilen bir diğer sonuç olduğu yine sunumda ifade edilmiştir. Ayrıca 

sistemin, yıllık ve da daha üzeri gönderilen verilerin bir kopyasının da sistem üzerinde kalacak şekilde 

planlandığı ifade edilmiştir.  

Mevcut durumda verilerin uluslararası kuruluşlara Türkiye’yi temsil etmek üzere bir şekilde 

gönderilmekte olduğu, yeni tasarlanan sistemde ise verilerin sisteme yükleneceği ve karşı tarafa 

şifreyle birlikte erişim yeri bilgisi gönderilerek alıcının veriyi almasının sağlanacağı bilgisi verilmiştir. 

Sisteme TÜİK internet sayfası ve Resmi İstatistik Portali üzerinden erişim sağlanacaktır. Sisteme 

kullanıcı yetkisiyle girilebileceği, sisteme gönderilecek veriler için bir şablon yani metaverisi de 

oluşturulacağı belirtildikten sonra sistemin çalışması teknik düzeydeki personele anlatıldığı ifade 

edilmiştir. Bu sistem ile gönderilen verinin takibinin de söz konusu olacağı tekrar belirtilmiştir. 

Sayın BÖNCÜ, sistemin Ocak ayı itibariyle kullanılmaya başlanmış olduğunu, şu ana kadar, Doğa 

Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 1, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1, Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı (ORMANSU)  1, Türkiye İstatistik Kurumu 3, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel 

Müdürlüğü 1 soru formunu sistem üzerinden gönderdiği bilgisini vererek bu sayının hızla artmasını 

istediklerini,  TÜİK’in artık bu sistem üzerinden verilerini göndereceğini ve diğer kurumlarında bu 

sistemi kullanmasını istediklerini belirtmiştir.  

Bu programın daha önce kurumların temsilcilerinin katıldığı diğer toplantılarda da anlatıldığını, 11 

Aralık’taki tanıtım toplantısına 55 kurumun temsilcileri katıldığını, programın geliştirilmesi sürecinde 

diğer kurumların da görüş ve desteklerinin alındığı bilgilerini paylaşmıştır. 85 kuruma sistemin hazır 

olduğu ve sorumlularının bildirilmesi istendiğini, 62 kurumdan 123 sistem operatörü ismi geldiğini ve 

sisteme işlendiğini ve bu konuda her türlü desteği kurumlara vermeye hazır olduklarını vurgulamıştır. 

10. Kalkınma Planı İstatistiki Bilgi Altyapısını Geliştirme Öncelikli Dönüşüm Programı Eylem Planında 

bu uygulamanın kullanımının bir gösterge olarak ele alındığını belirten Sayın BÖNCÜ, “RİP 

kapsamında Uluslararası Kuruluşlara bir uygulama çerçevesinde sistematik olarak veri/bilgi gönderen 

Kamu Kurumu oranı (%)” olarak tanımlanan göstergenin, 2015 için %20, 2016 için %50 ve 2017 için % 

90 olarak planlandığını ifade etmiştir. 

UVGS kullanımının arttırılması için kurumlardan beklentilerin, UVGS’ye yönelik farkındalığın 

artırılması,  TÜİK ile iş birliğinin geliştirilmesi,  UVGS’ye geçiş için kurum içi planlama yapılması olarak 

özetlenebilir diyen Sayın BÖNCÜ, ülkemizi temsil etmek üzere uluslar arası düzeyde veri 

gönderenlerin yanı sıra yurtdışında ülkemizi temsil eden herkesi bu sistem hakkında bilgi sahibi 

olmasının faydalı olacağını vurgulanmıştır. 

TÜİK Başkanı Sayın Birol AYDEMİR 

Sayın Birol AYDEMİR, TÜİK tarafından sunumların tamamlandığını ifade ederek görüş, öneri ve 

katkılarını sunmak üzere konsey üyelerine söz vermişlerdir: 
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı,  Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Memiş KÜTÜKÇÜ 

11. İstatistik Konsey toplantısının hayırlı olması dileğiyle sözlerine başlayan Sayın KÜTÜKÇÜ, 11. 

Konsey Toplantısına ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirmişlerdir.  

Bilgi ve veri üretmenin başarının en temel şartı olduğunu ifade eden Sayın KÜTÜKÇÜ, TÜİK’i ve 

Konseyi çok önemsediklerini belirtmişlerdir. Veri olmadan sağlıklı politika üretilmeyeceğini, 

uygulanan politikalarında sonucunun sağlıklı değerlendirilemeyeceğini belirten Sayın KÜTÜKÇÜ, 

sağlıklı veri olmadan ekonomi ve sosyal politikada başarılı olma şansının olmadığını, bu nedenle bilgi 

ve veri kapasitelerini güçlendirecek her türlü adımın sonuna kadar arkasında olduklarını, olmaya da 

devam edeceklerini ifade etmiştir.  

RİP kapsamında, Kurulan Kapanan Şirket İstatistikleri ile Sanayi Kapasite Raporu İstatistiklerini düzenli 

olarak ürettiklerini ifade eden Sayın KÜTÜKÇÜ, Uluslar arası Veri Gönderim Sistemini (UVGS) de TOBB 

olarak desteklediklerini ve kendi gönderdikleri istatistiklerde de bu sisteme geçeceklerini belirtmiştir. 

Sağlık Bakanlığı, Genel Müdür, Sayın Dr. Rıfat KÖSE  

Ulusal kalite ilke ve standartlarının yürürlüğe konulması ve bu konudaki çabalarını arttırdığı için TÜİK’i 

tebrik ederek sözlerine başlayan Sayın Dr. Rıfat KÖSE, ölüm bildirim sistemi ile ilgili 

değerlendirmelerde il bazında yaş ve cinsiyete göre bir dağılımın mümkün olup olmadığını, yaşam 

beklentisi ile ilgili verilerin üretildiği ancak bazı uluslar arası kuruluşların eğitim düzeyine göre de bilgi 

talebinde bulunduklarını, bu konuda programda bir düzenleme yapılıp yapılamayacağını bir de 

doğum istatistiklerinin nisan ortalarında yayımlandığını, bunu teknik olarak öne çekmenin mümkün 

olup olmadığını sormuşlardır. 

TÜİK Başkanı Sayın Birol AYDEMİR  

Yayımlanma tarihlerini Sağlık Bakanlığı’nın ihtiyacını giderecek kadar öne çektiklerini belirten Sayın 

AYDEMİR, yaşam beklentisi istatistiklerinde de verinin elverişliliğine göre, detay çalışmaya elverişli ise 

değerlendireceklerini ifade etmiştir. 

Milli Eğitim Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Veysel ERDEL 

Sayın Veysel ERDEL, Eğitim İstatistiklerinin okullarının kapanışını takip eden Temmuz ayında olmasının 

Okullaşma Oranlarının daha sağlıklı üretilmesi için önemli olduğunu düşündüklerini, takvimlerinin 

Mart ayı içinde olduğunu, özellikle Açık Öğretim Liselerinin öğrenci sayılarının okullaşma oranlarında 

örgün eğitim içerisinde değerlendirildiğini, dolayısıyla açık öğretim liselerinin öğrenci sayılarının daha 

sağlıklı alınabilmesi için (Açık Öğretim Liseleri yıl içinde üç dönemde kayıt yapıyor) bir önceki yılın 

verisinin temmuz ayında okulların kapanışından sonra toplu olarak alınmasının Okullaşma Oranları 

açısından daha sağlıklı olacağını ifade etmiştir. Diğer verilerin Mart ayında yayımlanması mümkün 

olduğunu, ancak Okullaşma Oranı verisinin Temmuza bırakılıp bırakılamayacağını sormuşlardır. 

Sayın ERDEL ayrıca Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü çalışma alanında yer alan, hayat boyu 

öğrenmeye katılım oranlarının hesaplanmasında kullanılan anket yönteminin AB ülkelerindeki 

yöntemle kağıt üzerinde aynı olduğu fakat alan uygulamaları biraz farklılaştığından sonuçların 

göreceli olarak ülkemiz verilerindeki artışın düşük gözükmesine yol açtığını ifade etmiştir. Ayrıca 

UVGS’ yi MEB olarak da desteklediklerini ifade etmiştir. 
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TÜİK Başkanı Sayın Birol AYDEMİR  

Sayın AYDEMİR, Konsey’de Kurumlarımızın kendi sıkıntılarını dile getirmeleri çok normal olduğunu 

belirterek bu konuları ayrı olarak birebir daha konuşup, çözüm getireceklerini ifade etmiştir. 

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirleri Odaları Birliği Başkanlığı, 

Başkan, Nail SANLI 

Sayın Nail SANLI, Türkiye’de kurumlararası bilgi paylaşım sisteminin ivedilikle kurulması ve kurumların 

kendi aralarında oluşturacakları bir bilgi havuzundan her kurumunun kendisine lazım olacak bilgiyi 

çekmesine yönelik bir çalışmanın gereğinden bahsetmiştir. Mükerrer bilgilerin önlenmesi ve sağlıklı 

bilginin ortaya çıkması için kurumlararası bilgi paylaşımının çok önemli olduğuna işaret etmiştir. 

TÜİK Başkanı Sayın Birol AYDEMİR 

Sayın AYDEMİR, kendilerinin de tüm çabalarının bunu arttırmaya yönelik olduğunu belirterek, idari 

kayıt sistemini geliştirip kurumlararası veri paylaşımının sağlanabilmesi gerektiğini ve işbirliği ile bu 

sorunların birkaç yıl içinde çözülebileceğini belirtmiştir. 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Müsteşar Yardımcısı, İbrahim ÇİFTÇİ 

Kurumlarımızın en geç üç ayda bir TÜİK Başkanlığında toplanarak değerlendirmeler yapmasının çok 

faydalı olacağı kanaatini dile getirmiştir.  

TÜİK Başkanı Sayın Birol AYDEMİR 

Sayın AYDEMİR, spesifik konularla ilgili olarak zaten RİP Çalışma Gruplarının temel amacının zaten bu 

olduğunu ifade etmiştir. Ama kurumlarımızla genel kapsamda daha sık bir araya gelin diyorsanız da 

bunun kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu ifade etmiştir. 

Kalkınma Bakanlığı, Müsteşar M. Cüneyd DÜZYOL 

Kendisinin katıldığı ilk İstatistik Konsey toplantısı olduğunu söyleyen Sayın DÜZYOL memnuniyetlerini 

dile getirmiştir. Kalkınma süreci ve bilgi üretimi arasındaki ilişkiden bahsetmeden geçemeyeceğini 

söyleyen Sayın DÜZYOL, kalkınma planlamasının en önemli ayağının sağlıklı veriye ulaşım olduğunu 

dile getirmiştir. Şu anda kanıta dayalı politika oluşturma süreci dediğimiz sağlıklı veriye dayalı politika 

sürecini destekleyen en önemli husustur diyen Sayın DÜZYOL, yanlış eksik ve yönlendirilmiş bilginin, 

bilgi olmamasından daha kötü olduğunu belirtmiştir. 

“Sayın Başbakanımızın açıkladığı reform programındaki 25 dönüşüm programını açıklanırken, 

istatistik bilgi altyapısını geliştirmenin önemine bir kez daha vurgu yapılmıştır. İstatistik bilgi altyapısı 

altlık olması bakımından en önemlisidir. Sağlıklı bilgiye dayanmadığı sürece tüm yapılanlar boştur. 

Bilgi elbette önemli ama kalitesi daha da önemli. TÜİK’in başlattığı bu kalite seferberliği ve 

gösterdikleri önem bizleri çok memnun ediyor kendilerini ve katılan tüm kurumlarımızı tebrik 

ediyoruz. Önümüzdeki dönemde her alanda olduğu gibi kaliteye odak ön planda olacak. Bizim her 

alanda daha kaliteli icraatlara ihtiyacımız var. İstatistik de bunların başında geliyor. Kalkınma Bakanlığı 

olarak biz TÜİK’le birlikte çalışıyoruz. Her açıdan her türlü desteği de vermeye çalışıyoruz.” şeklinde 

konuşmasına devam eden Sayın DÜZYOL, “istatistik Sayın Başkanımızın da ifade ettiği gibi sadece 

TÜİK’İn işi değil tüm kurumlarımızın birlikte yapması gereken bir iştir. Veri sistemleri ile bilgi 



10. İstatistik Konseyi Toplantı Raporu 

Türkiye İstatistik Kurumu 11

sistemleri arasında bir ilişki var. Tüm kurumlarımız bilgi ve iletişim sistemlerini kullanmakta hevesliler 

fakat istatistiki metodolojiye uygun olmayan bir kısım algoritma ve tasarımlar daha sonra başımıza 

maalesef dert oluyor. Kamu yatırımları bağlamında önemli bir kaynak harcıyoruz. Kurumlarımız bilgi 

altyapılarının kurarken veri altyapılarını kurarken TÜİK ile birlikte hareket etsinler. Özellikle veri 

tabanlarının kurulumunda başlangıçta eğer uluslar arası standartta bir veri altyapısı oluşturabilirsek 

daha sonra bunları geliştirme imkanımız olur diye düşünüyorum.” demiştir. 

Sayın Müsteşar, diğer bir konunun, kalkınma, planlama ve politika yapma sürecinde bilginin 

niteliğinin değişmesi olduğunu belirterek, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bilginin çok dinamik 

olduğunu ve mikro verilere ihtiyacın giderek arttığını ifade etmiştir. 

“Suriye’li misafirlerimiz örneğindeki gibi saha bilgilerine olan ihtiyaç artıyor. Bölgesel bazlı veriye 

ihtiyaç artıyor. İdari kayıtların burada önemi büyük. Sosyal destek programı kapsamında belli 

kesimlere belli alanlarda bir sosyal program uygulayacaksınız. Mahalleler, buralarda yaşayanların 

nitelikleri, durumları faklılaşıyor. Nokta atışı yapabilmek açısından detaylı idari kayıtların önemi 

büyük. İstatistik sistemimiz geliştikçe farkındalık da artıyor, ihtiyaçlar da artıyor. Bilginin niteliği ve 

yayımlanma periyodu artıyor.” diyen Sayın DÜZYOL, diğer bir konunun UVGS olduğunu, bunun çok 

önemli bir gelişme olduğunu, özellikle istatistik kurumumuzun burada ortada bir kontrol mekanizması 

olarak durmasının önemine değinmiştir. 

Sayın DÜZYOL, uluslar arası endeks ve göstergeler bağlamında ihtiyacımızın her geçen gün arttığını, 

artık Türkiye’deki her verinin uluslar arası verilerle karşılaştırıldığını belirterek, uluslar arası 

endekslerin en çok planlamanın kullandığı bir araç olduğunu söylemiştir.  Sayın DÜZYOL 50 adet 

önemli endekse tek bir noktada ulaşılabilmesinin çok önemli bir gelişme olduğunu, uluslar arası 

istatistikler bağlamında da Türkiye ile karşılaştırılmalı tek bir noktadan bilgi alabileceğimiz bir portal 

oluşturulabilirse faydalı olacağını söylemiştir. 

TÜİK Başkanı Sayın Birol AYDEMİR 

Sayın AYDEMİR, Avrupa İstatistikleri Uygulama İlkelerinin maddelerinden birisi “Kaynakların 

yeterliliği” olduğunu belirterek, Kalkınma Bakanlığımıza veri altyapısının iyileştirilmesi ve bilişim 

sistemlerindeki desteklerinden dolayı teşekkür etmiştir. 

Sayın AYDEMİR konuşmasına “Bu ana kadar hiçbir talebimizi geri çevirmediler. Bundan sonrada 

devam edeceklerine inanıyorum. Bilgi artık günümüzde çok stratejik bir ürün. Özellikle de en detaylı 

en zamanlı en az israfla elde edilen veri idari kayıtlara dayanan verilerdir. Başka çaremiz yok bunları 

geliştirmeye mecburuz. Gönüllü olarak bizlere yardımcı olmanızı rica ediyoruz. Bugün TÜİK dünyada 

ilk on istatistik kurumu içindedir. Kurum olarak dışarıda çok takdir ediliyoruz. Ama biz asıl istediğimiz 

noktaya ancak sizlerle gidebiliriz.”  şeklinde devam etmiştir. 

Avrupa Birliği Bakanlığı, Müsteşar Büyükelçi Rauf Engin SOYSAL 

Sayın SOYSAL, Kurum olarak TÜİK’ in gerçekten uluslar arası alandaki yerinin çok muteber olduğuna 

bizzat şahit olduğunu belirterek, Türkiye’nin idari kayıt alanında alacağı mesafenin ülkemizin 

bulunduğu coğrafyadaki duruşuna katkısının çok önemli olacağına işaret etmiştir.  
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Gelir İdaresi Başkanlığı, Başkan Yardımcısı Semi OKUMUŞ 

Sayın OKUMUŞ “Veri paylaşımı konusunda en statükocu ve ketum kurumlardan birisi olarak bizde 

kesinlikle olayın öneminin farkındayız. Sağlıklı verilerin oluşturulması ve bunların optimum düzeyde 

paylaşımı konusunda olaya çok önem veriyoruz. Önümüzdeki süreçte hem TÜİK’le ilgili ve sorumlu 

kuruluşlarımızla yakın işbirliği içerisinde çalışıp bu konudaki katkılarımızı optimum düzeye 

çıkaracağız.” demiştir.  

TÜİK Başkanı Sayın Birol AYDEMİR 

Sayın AYDEMİR, “Zaten en fazla veri alışverişi yapacağımız kurumlardan bir zaten sizsiniz. Birisi SGK 

birde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı. Bu üç kurumla veri paylaşımını iyi yapabilirsek sorunlarımızın 

büyük bir kısmını çözmüş olacağız.” demiştir. 

Ekonomi Bakanlığı, Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirmeler Genel Müdür Yrd. Alper 

KURTOĞLU 

Sayın KURTOĞLU, “Metaveri, etiketleme, kalite logosu ve UVGS hususunda Bakanlık olarak 

ürettiğimiz resmi istatistikler bağlamında yapabileceklerimizi detaylı olarak çalışacağımız taahhüd 

ediyorum”. Söz almasındaki aslı nedenin uluslar arası platformlarda istatsitik üretmede ülkemizin 

konumu, AB ile ilişkiler ve 2023 hedefleri kapsamında çok önemsediğimiz ve kurumunuzca 2012 

yılında beri çalışılan Hizmet Ticareti Üretimi konusunda da ayrıca çabalarınız için teşekkürlerimizi 

sunuyoruz.” demiştir.  

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Genel Müdür Yrd. Dr. Zehra GAMGAM 

Bakanlık olarak RİP kapsamında Konaklama, sınır ve tesis istatistikleri olduğunu belirten Sayın 

GAMGAM, idari kayıtların kurumlararası paylaşımının öneminden yola çıkarak Kültür ve Turizm 

Bakanlığı olarak, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ile 

birlikte başlattığımız çalışmada turizm istatistiklerinde idari kayıt verisi kullanım oranını arttırdıklarını 

ifade etmişlerdir.  

TÜİK Başkanı Sayın Birol AYDEMİR 

Sayın AYDEMİR, son olarak, kurumlarımıza çalışmalarında yardımcı olacaklarını, bundan mutluluk 

duyacaklarını ifade etmiştir. Katılımcılara kalite logosu ve UVGS konusunda gönüllü olmaları ve 

kendilerine yardımcı olmaları hususunu bir kez daha ifade ederek 11. Konseyi kapatmıştır. 


