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TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI RESMÎ İSTATİSTİKLERDE 

KALİTE LOGOSUNA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Başlangıç Hükümleri 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; resmî istatistiklerde ulusal kalite ilke ve standartları 

doğrultusunda yürütülecek kalite değerlendirme çalışmasına ve kalite logosunun verilmesine 

ilişkin ilkeleri ve uygulama esaslarını belirlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Türkiye İstatistik Kurumuna Kalite Logosu başvurusu yapan 

kuruluşların Resmî İstatistik Programı kapsamında sorumlu olduğu resmî istatistikleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3- (1)  Bu Yönerge; 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik 

Kanununun 4 üncü maddesi, Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile diğer 

Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 600 ve 

605 inci maddeleri, 20/10/2021 tarihli ve 31634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veri Kalite 

Kontrol Kurulu Yönetmeliği ile Resmî İstatistik Programı hükümlerine dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

Tanımlar ve kısaltmalar 

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen; 

a) Başkanlık: Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığını,  

b) Birim: Kurum merkez teşkilatı hizmet birimlerini, 

c) Kalite birimi: Resmî İstatistik Programı kapsamındaki istatistiklerin kalite ilke ve 

standartlarını belirlemeden, kalite değerlendirme çalışmalarının uygunluğunu 

değerlendirmeden sorumlu birimini, 

ç) Kalite iyileştirme eylem planı: Kalite değerlendirme raporunda yer alan geliştirilmesi 

önerilen hususlar doğrultusunda yapılması planlanan eylemleri, başlangıç ve bitiş tarihlerini 

içeren belgeyi, 

d) Kalite logosu: Resmî İstatistiklerde Ulusal Kalite İlke ve Standartları dikkate alınarak 

yapılan kalite değerlendirme çalışması sonucunda standartlara uygunluğu belirlenen resmî 

istatistikler için kullanılan logoyu, 

e) Kalite logosu ulusal kalite ilkeleri: Kaynakların yeterliliği, istatistiksel gizlilik, 

tarafsızlık ve nesnellik, güvenilir metodoloji, uygun istatistiksel işlemler, kullanıcı odaklılık, 

doğruluk ve güvenilirlik, zamanlılık, tutarlılık ve karşılaştırılabilirlik, erişilebilirlik ve açıklık 

ilkelerini, 

f) Konsey: İstatistik Konseyini, 

g) Kontrol listesi: Resmî İstatistik Kalite Değerlendirme Formunda yer alan belirli soruları 

açıklayıcı bilgi ya da dokümanlar ile destekleyen listeyi, 

ğ) Kurum: Türkiye İstatistik Kurumunu (TÜİK),  

h) Kurum ve kuruluşlar: Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklar ile bunların bağlı, ilgili ve 

ilişkili kuruluşlarını, mahallî idareler ve bunların bağlı ve ilgili kuruluşları ile birlik ve 

şirketlerini, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul ve üniversiteler de dâhil 

olmak üzere, tüzel kişiliği haiz enstitü, teşebbüs, teşekkül, birlik, döner sermaye, fon ve sair 

adlarla kurulmuş olan diğer kurum ve kuruluşlar ile kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşlarını, 

ı) Program: Resmî İstatistik Programını (RİP), 

i) Rapor: Kalite değerlendirme çalışması sonucunda hazırlanan temel doküman olan Resmî 

İstatistik Kalite Değerlendirme Raporunu, 
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j) Resmî istatistik: Türkiye İstatistik Kurumu veya Programda yer alan konularda istatistik 

üretecek kurum ve kuruluşlar tarafından derlenen verilerin kitle özelliklerini ortaya koymak 

amacıyla işlenmesi ile elde edilen bilgiyi, 

k) Resmî istatistik kalite değerlendirme formu: Kalite değerlendirme çalışmasında temel 

ölçüm aracı olarak kullanılan soru formunu, 

l) Resmî istatistik kalite güvence beyanı: Kalite değerlendirme çalışması neticesinde 

Resmî İstatistiklerde Ulusal Kalite İlkeleri ve Standartları açısından tam uyumluluk düzeyine 

erişebilmek için raporda belirlenen iyileştirme eylemlerinin gerçekleştirilmesi için kurum ve 

kuruluşların bünyesinde gerekli çalışmaların (kalite iyileştirme eylem planı, yıllık çalışma 

planı, vb.) yapılacağını taahhüt eden belgeyi, 

m) Resmî istatistiklerde ulusal kalite ilke ve standartları: Avrupa İstatistikleri Uygulama 

İlkeleri başta olmak üzere diğer uluslararası ilkelere dayanılarak oluşturulan değerlendirme 

kriterlerini,   

n) Resmi istatistik portalı: RİP kapsamında Programa dâhil tüm kurum ve kuruluşlarca 

üretilen istatistiklerin,  Türkiye İstatistik Sistemine ilişkin bilgilerin ve gelişmelerin kamuoyuna 

internet üzerinden tek kapıdan sunumunu gerçekleştirmek amacıyla hazırlanan internet sitesini, 

o) RİP birimi: Kurumun Resmî İstatistik Programını hazırlama, izleme, değerlendirme ve 

raporlamadan, koordinasyon ve bilgi akışını sağlamaktan sorumlu birimini, 

ö) RİP çalışma grubu: Programda yer alan veya yer alması planlanan konu başlıklarındaki 

istatistiklerin üretilmesi ve yayımlanmasından sorumlu ve ilgili kurum ve kuruluş 

temsilcilerinden oluşan çalışma gruplarını, 

p) Üretici birim: Resmî istatistik konusu ile ilgili faaliyetleri yürüten ve ilgili RİP çalışma 

grubundan sorumlu TÜİK birimini,  

r) Üst düzey yönetici: Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı 

gibi kurum ve kuruluşların karar alma mekanizmasında yer alan kişiyi, 

s) VKKK: Veri Kalite Kontrol Kurulunu, 

ş) Yenileme: Kalite logosu almış ve beş yıllık logo süresi dolmuş olan resmî istatistik için 

tekrar logo başvurusunda bulunulmasını, 

t) Yenileme raporu: Kalite logosu almış ve beş yıllık logo süresi dolmuş olan resmî 

istatistikler için tekrar logo başvurusunda bulunulmasının ardından yapılan değerlendirme 

sonucu oluşturulan raporu, 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kalite Logosu Uygulama Esasları 

Genel ilkeler 

MADDE 5- (1) Program çerçevesinde üretilen resmî istatistiklerin ulusal kalite ilkelerine 

uygunluğu, “Resmî İstatistiklerde Ulusal Kalite İlke ve Standartları” doğrultusunda 

değerlendirilir. 

(2) Kalite logosu değerlendirmesi Programda yer alan resmî istatistikler için yapılır. 

(3) Kalite logosu başvurusu, kurum ve kuruluşların Program kapsamında sorumlu olduğu 

tüm resmî istatistikler ya da sadece belirli resmî istatistikler için yapılabilir. 

(4) Kalite logosu değerlendirme başvuruları her yıl haziran ayı sonuna kadar kabul edilir. 

(5) Resmî istatistiklerin kalite logosu değerlendirmesine alınabilmesi için aşağıdaki 

şartların sağlanması gerekmektedir; 

(a) Başvuruda bulunan kurum ve kuruluşun kendi iç süreçlerinde istatistik üretiminden 

sorumlu bir birimi yazılı olarak görevlendirmiş olması ve Programda tanımlanmış istatistiğin 

üretilmesi sorumluluğunun bu birime verilmiş olması, 

(b) Başvuruda bulunan kurum ve kuruluşun istatistik üretiminden sorumlu biriminin RİP 

çalışma grupları kapsamında Kurum ile iletişim halinde bulunması, 
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(c) Yıl altı dönemlerde yayımlanan istatistiklerde en az iki yıllık zaman serisi, yıl ve daha 

üstü dönemlerde yayımlanan resmî istatistiklerde ise en az üç yayın döneminin mevcut olması. 

(6) Kalite logosu değerlendirme çalışması, üretici birim sorumluluğunda ilgili birimler ve 

kurum ve kuruluş temsilcileri ile koordineli bir şekilde hazırlanan çalışma takvimi 

doğrultusunda yürütülür. 

(7) Kalite logosu beş yıllığına verilir ve bu sürede kalite iyileştirme eylem planı yıllık 

olarak izlenir. Kurum ve kuruluşlar süre bitiminde aynı konuda yenileme başvurusunda 

bulunabilir. 

Resmî istatistik kalite logosu değerlendirme çalışması süreci 

MADDE 6- (1) Kalite logosu değerlendirme süreci, Programda “sorumlu”  olarak 

belirlenen kurum ve kuruluşun yazılı talebi ile başlar.  

(2) Kalite logosu değerlendirme başvuruları Başkanlığa yapılır. 

(3) Kalite logosu değerlendirme başvuruları Başkanlık tarafından sürecin koordinasyonu 

için RİP Birimine gönderilir.  

(4) Kalite logosu değerlendirme başvuruları, sürecin başlaması ve takibinin yapılması için 

RİP Birimi tarafından Kalite Birimi ve ilgili üretici birimler ile paylaşılır. 

(5) Kalite logosu değerlendirme başvuruları başvurunun gerçekleştiği tarihten itibaren en 

geç 2 ay içinde RİP Birimi tarafından VKKK’ye sunulur. 

(6) VKKK tarafından kalite değerlendirme süreci başlatılacak resmî istatistikler onaylanır. 

(7) VKKK kararları doğrultusunda, kurum ve kuruluş ile yapılacak ön bilgilendirme 

toplantısının organizasyonu (toplantı yeri ve tarihinin belirlenmesi, vb.) RİP Birimi tarafından 

yapılarak Kalite Birimine ve ilgili üretici birime bilgi verilir, toplantıya resmî istatistikten 

sorumlu kurum ve kuruluşun üst düzey yöneticisi ve ilgili personeli resmî yazı ile davet edilir. 

Resmî yazı ekinde; çalışma takvimi şablonu, Resmî İstatistik Kalite Değerlendirme Formu ve 

Kontrol listesi yer alır. 

(8) İlgili üretici birim, sınıflama, standartlar, süreç ve metaveriden sorumlu birimler, RİP 

Birimi, Kalite Birimi ve kurum ve kuruluş temsilcileri ile ön bilgilendirme toplantısı yapılır. 

(9) Ön bilgilendirme toplantısında Kalite Birimi “Resmî İstatistiklerde Ulusal Kalite İlke 

ve Standartları ile Kalite Değerlendirme Süreci” konusunda katılımcıları bilgilendirir.  

Toplantının tutanağı RİP Birimi tarafından hazırlanarak toplantı katılımcılarına toplantı 

tarihinden itibaren en geç 2 hafta içinde gönderilir. 

(10) Üretici birim, kurum ve kuruluş temsilcileri ile birlikte çalışma takvimini hazırlayarak 

RİP Birimine ve Kalite Birimine gönderir. 

(11) Gerekli durumlarda ilgililerin katılımları ile bilgilendirme ve eğitim toplantıları 

düzenlenir. 

(12) Kurum ve kuruluş temsilcileri Resmî İstatistik Kalite Değerlendirme Formunu, 

Kontrol Listesi kapsamında talep edilen destekleyici dokümanları, üretici birimin sorumluları 

ile işbirliği halinde hazırlayarak üretici birime gönderir. 

(13) Üretici birim tarafından Resmî İstatistik Kalite Değerlendirme Formu ve Kontrol 

Listesi kapsamında alınan tüm destekleyici dokümanlar kontrol edilerek ilgili kurum ve 

kuruluşa bilgi verilir. 

(14) Kurum ve kuruluş, nihai Resmî İstatistik Kalite Değerlendirme Formunu ve Kontrol 

Listesi kapsamında talep edilen destekleyici dokümanları üretici birime iletilmek üzere 

Başkanlığa resmî yazı ile gönderir. 

(15) Üretici birim, kurum ve kuruluştan alınan tüm dokümanları dikkate alarak raporun ilk 

taslağını hazırlar ve görüş için Kalite Birimi ve sınıflama, standartlar, süreç ve metaveriden 

sorumlu birimlere gönderir. 

(16) Sınıflama, standartlar, süreç ve metaveriden sorumlu birimler ilgili dokümanları 

dikkate alarak raporda yer alan kendi konuları ile ilgili hususları ulusal kalite ilkeleri 

kapsamında inceleyerek görüşlerini Kalite Birimine ve üretici birime gönderir. 
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(17) Kalite Birimi, kurum ve kuruluştan alınan tüm dokümanları ve sınıflama, standartlar, 

süreç ve metaveriden sorumlu birimlerden gelen görüşleri de dikkate alarak raporu ulusal kalite 

ilkeleri kapsamında inceler ve görüşlerini üretici birime gönderir. 

(18) İlgili birimlerden alınan görüş ve öneriler doğrultusunda rapor üretici birim tarafından 

güncellenir. 

(19) Üretici birim, gerekli hallerde ilgili kurum ve kuruluşlar ile toplantı düzenleyerek 

toplantı kararları doğrultusunda raporu günceller. 

(20) Raporda geliştirilmesi önerilen hususların bulunması durumunda, ilgili üretici birim 

kurum ve kuruluş ile koordineli olarak Kalite İyileştirme Eylem Planını hazırlar. 

(21) Rapor, Kalite İyileştirme Eylem Planı ve ilgili dokümanlar VKKK gündemine 

alınmak üzere VKKK sekretaryasından sorumlu birime üretici birim tarafından gönderilir. 

(22) Kalite logosu değerlendirme süresi VKKK tarafından kalite değerlendirme süreci 

başlatılacak resmî istatistiklerin onaylanması ile başlar, rapor taslağının sunulduğu VKKK 

toplantısı ile sona erer. Bu süre bir yıldan fazla olamaz. 

(23) Gerek duyulması halinde rapor taslağını değerlendirmek üzere kurum ve kuruluş 

temsilcileri VKKK toplantısına davet edilir. VKKK kararları doğrultusunda taslak rapor üretici 

birim tarafından güncellenir. 

(24) VKKK’de alınan kararlar nihai rapor ve Kalite İyileştirme Eylem Planı ile birlikte, 

Veri Kalite Kontrol Kurulu Yönetmeliği’nin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasına istinaden 

Başkanlık oluruna sunulur. 

(25)  VKKK kararları doğrultusunda Başkanlık oluru alınan rapor, Kalite İyileştirme Eylem 

Planı ve ilgili dokümanların nihai hali üretici birim tarafından Kalite Birimine ve RİP Birimine 

gönderilir.  

(26) Kalite değerlendirme çalışması sonucunda üretici birim tarafından hazırlanan nihai 

Resmî İstatistik Kalite Değerlendirme Raporu, Kalite Birimi tarafından ilgili kurum ve kuruluşa 

resmî yazı ile gönderilir. Kalite logosu alması uygun görülen resmî istatistikler için Resmî 

İstatistik Kalite Güvence Beyanı, Kalite İyileştirme Eylem Planı resmî yazı ekinde yer alır. 

(27)  Resmî İstatistik Kalite Güvence Beyanı ilgili kurum ve kuruluşun üst düzey yöneticisi 

tarafından imzalanıp en geç 1 ay içerisinde Başkanlığa resmi yazı ile gönderildikten sonra 

Kalite Logosu kullanım hakkı kazanılır.  

(28) İlgili kurum ve kuruluşun üst düzey yöneticisi tarafından imzalanan Kalite Güvence 

Beyanı alındıktan sonra Kalite Birimi tarafından RİP Birimine bilgilendirme yapılarak Resmi 

İstatistik Portalında kalite logosu alan resmî istatistik başlığının yanına kalite logosu eklettirilir. 

(29) Kalite değerlendirme çalışması tamamlandıktan sonra ilgili üretici birim tecrübelerine 

yönelik değerlendirmeleri Kalite Birimine gönderir. Yıllık olarak geri bildirimler VKKK'de 

değerlendirmeye alınır. 

(30) Kalite logosu değerlendirme çalışmalarına ilişkin tüm yazışmalar, raporlar ve belgeler 

Kalite Birimi ve RİP Birimi tarafından arşivlenir. 

(31) Konseyde kalite logosu alan kurum ve kuruluşlara resmî istatistik kalite belgesinin 

takdimi yapılır. 

Kalite logosu yenileme süreci 

MADDE 7- (1) Kalite logosu almış ve beş yıllık logo süresi dolmuş olan resmî istatistikler 

Kalite Birimi tarafından yıllık takip edilerek RİP Birimine bildirilir.  

 (2) Kalite logosu süresi dolmuş resmî istatistiklerin üreticisi olan kurum ve kuruluşlara 

kalite logosu süresinin dolduğu ve kalite logosunun yenileme talebinin değerlendirilmeye 

alınabileceği bilgisi RİP Birimi tarafından resmî yazı ile bildirilir. İlgili resmî yazı, Kalite 

Birimi ve değerlendirme sürecinden sorumlu üretici birimlere bilgi amaçlı gönderilir.  

 (3) Kalite logosu almış ve beş yıllık logo süresi dolmuş resmî istatistik için Kalite Logosu 

yenileme başvurusunun logo süresi bitiş tarihinden itibaren 12 ay içinde yapılmaması halinde 

Resmî İstatistik Portalındaki istatistik başlığının yanında yer alan kalite logosu kaldırılır.  
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(4) Kalite logosu yenileme başvuruları Başkanlığa yapılır. 

(5) Kalite logosu yenileme çalışmasının başlaması için ilgili üretici birim ve Kalite Birimi 

sürecin başlatılması için RİP Birimi tarafından resmî yazı ile bilgilendirilir. 

(6) Kalite logosu yenileme süreci, bir önceki kalite logosu alınma sürecinde hazırlanmış 

olan dokümanların güncellenmesi kapsamında yürütülür.  

(7) Kalite logosu yenileme süreci, bu Yönergenin 5 inci maddesinde yer alan yedinci ve 

otuz birinci fıkraları uyarınca yürütülür. 

Resmî istatistik kalite logosu değerlendirme yöntemi 

MADDE 8- (1) Kalite ilkelerinin her biri eşit değere sahiptir. 

(2) İlkelerin altında yer alan kalite göstergelerinin katsayıları farklı değerlere sahiptir. 

(3) Ulusal kalite ilkeleri; 3: Tam uyumlu, 2: Büyük ölçüde uyumlu, 1: Kısmen uyumlu, 0: 

Uyumlu değil olarak değerlendirilir. 

(4) “Güvenilir Metodoloji” ile “Tutarlılık ve Karşılaştırılabilirlik” ilkelerinin kalite 

değerlendirme çalışması neticesindeki değeri en az “2” olmalıdır.  Bu ilkelerin haricindeki diğer 

ilkelerin değeri ise en az “1” olmalıdır. 

(5) İlkeler altındaki göstergelerin söz konusu istatistikle ilgili uygulanabilir olmaması 

durumunda, doğru puanlamayı sağlamak açısından; uygulanabilir olmayan göstergeler dışarıda 

tutularak hesaplamada temel alınacak göstergelerin orijinal ağırlığı dikkate alınır ve toplam 

ağırlık 1 olacak şekilde yeniden ağırlıklandırma yapılarak ilkenin puanı hesaplanır. 

(6) Kalite değerlendirme çalışması neticesinde 90 ve üzeri puan alan resmî istatistiğe kalite 

logosu verilir. 

Kalite logosu izleme süreci 

MADDE 9- (1) Resmî İstatistik Programı Yıllık İzleme çalışması kapsamında kalite 

değerlendirme sonuçları (rapor, Kalite İyileştirme Eylem Planı) Kalite Birimi tarafından 

hazırlanarak izleme raporlarında ve İstatistik Konseyinde değerlendirilebilmesi için RİP 

Birimine gönderilir. 

(2) Kalite değerlendirme izleme sonuçları her yıl İstatistik Konseyinde paylaşılır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Yönergede hüküm bulunmayan haller 

MADDE 10- (1) Bu Yönergede yer almayan veya tanımlanmayan hususlar ile tereddüde 

düşülen durumlarda Başkanlık Makamının talimatına göre işlem yapılır. 

(2) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından üretilen resmî istatistiklerin kalite değerlendirme 

çalışmaları “Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kalite İzleme ve Değerlendirme Aracına 

ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge” hükümlerine göre yürütülür. 

Yürürlükten kaldırılan yönerge 

MADDE 11- (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 21/07/2016 tarihinde 

yürürlüğe konulan Resmi İstatistiklerde Kalite Değerlendirmesine İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 12- (1) Bu Yönerge, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı tarafından onaylandığı 

tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 13- (1) Bu Yönerge hükümlerini Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı yürütür. 


