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Önsöz

ÖNSÖZ

Gelece÷in, bugünün ve geçmiúin bilgi ve deneyimler ile úekillenece÷inin bilincinde olan
toplumlar, gelece÷e iliúkin öngörülerini daha sa÷lam zeminde yürütebilmek için istatisti÷e
ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle bugün üretti÷imiz istatistikler yarn için tarihi veri olaca÷ gibi
bugünden yarnn belirleyicisi de olacaktr. Bu denli önemli iúlev yüklenen verilerin güncel ve
güvenilir olmas beklenir. Bu nedenledir ki uluslararas örgütler veri kalitesine iliúkin olarak
kalite göstergelerini tanmlamakta ve bu göstergeleri takip etmektedirler. Takip edilen
göstergelere bakld÷nda veri kalitesini olumsuz etkileyebilecek “zamanllk” göstergesinin,
kalite bileúenlerinden biri olarak tanmland÷ görülmektedir. Bir verinin referans tarihi ile
yaymlanma tarihi arasndaki zaman fark olarak tanmlanan zamanllk göstergesi, son yllarda
dünyada gözlemlenen ekonomik krizlerle daha da önem kazanmú durumdadr. Sorunu
gözlemlemek ve önlem alabilmek için ihtiyaç duyulan verinin, sorun ortaya çktktan sonra
kullanma sunulmas veriyi iúlevsiz hale getirmektedir. Bu nedenle, bilgilerin zamannda
derlenmesi, de÷erlendirilmesi ve karar vericilere zamannda duyurulmas çok önemlidir. Bilgiyi
alandan derlemek ve iúlemek, zaman maliyetini arttrc unsur oldu÷undan idari kaytlar
kullanarak istatistik üretmek her geçen gün yaygnlaúmaktadr.
Günümüz dünyasnda veri, yönetimin bir parças oldu÷undan, kurum ve kuruluúlar
kendi iú ve iúlemlerini yürütmek amac ile hali hazrda topladklar verileri kullanmaktadrlar.
Kurum ve kuruluúlar gelece÷e yönelik politikalarn üretirken, öncelikle dünya ülkeleri arasnda
hizmet kalitesi açsndan ne durumda olduklarn bilmek, ülke içerisinde de kendi bulunduklar
konumu belirlemek dumundadrlar. Bu gereklilik, kurum ve kuruluúlarn kendi idari kaytlarn
uluslararas tanm ve standartlar do÷rultusunda tutmalarn zorunlu klmaktadr. Bu da,
istatisti÷in evrensel bir dil olarak kullanlmas anlamna gelmektedir. Do÷al olarak, istatistik
kurumlar bu evrensel dili daha hzl kavramak ve hayata geçirmek potansiyeline sahiptirler. Bu
nedenle, toplanan idari kaytlarda kullanlacak temel tanm ve standartlarn belirlenmesi
konusundaki yönlendirici rol, uluslararas örgütler tarafndan istatistik kurumlarna
tanmlanmútr. Bu do÷rultuda, Türkiye østatistik Kurumu, 5429 Sayl “Türkiye østatistik
Kanunu” çerçevesinde, uluslararas tanm ve snflamalarn kullanlmas amacyla kurum ve
kuruluúlar ile iúbirli÷i içerisinde idari kayt verilerinin kullanlmasn içeren “Resmi østatistik
Programlar”n hazrlamaktadr.
østatistik üretiminde, idari kaytlarn kullanmnda dikkat edilecek kriterler ile idari kayt
verilerinin kalitesine iliúkin temel göstergelere açklk getiren bu yaynn kullanclara yararl
olaca÷ inac ile hazrlanmasnda eme÷i geçenlere teúekkür ederim.
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Giriş

GøRøù
Kitlenin mevcut durumunu bilmek, mevcut duruma iliúkin nedenleri ortaya çkartabilmek ve
gelece÷e yönelik plan ve programlar oluúturabilmek için istatistiki verilere ihtiyaç duyulmaktadr. Bu
nedenle, istatistiki verilerin geçerlili÷i ve güvenirlili÷i önem arz etmektedir. Di÷er yandan, gerek
yerel gerek ulusal gerek uluslar aras düzeyde artan bilgi ihtiyac, istatistiki verilere olan talebi de
her geçen gün arttrmaktadr. østatistiki bilgi ihtiyacn karúlamakla görevli olan istatistik kurumlar,
artan bu talepleri temelde gerçekleútirdikleri araútrma ve saymlarla gidermektedirler. Ancak, artan
talepler karúsnda istatistik kurumlar gerek personel, gerek bütçe ve gerekse cevaplayc yükü
açsndan zorlanmaktadrlar. Bu nedenle alternatif veri kaynaklar arayúlarna yönelmektedirler. Bu
arayúlardan biri, ikincil veri kaynaklar olarak idari kayt verilerinin istatistiki amaçlarla kullanmdr.
Di÷er yandan, istatistik kurumlar do÷ru, uygun, zamanl, karúlaútrlabilir, tutarl ve eriúilebilir
kalitede ve düúük cevaplayc yükü ile etkin maliyetli üretim yapmakla yükümlüdürler. ødari kayt
verileri, idari amaçlarla oluúturulduklarnda istenilen kalitede istatistiki bilgi üretilmesine uygun
olmayabilir. Bu nedenle, idari kayt verilerinin istatistiki amaçla kullanlmasna baúlanmadan önce bu
verilerin istatistiki amaçlarda ve istatistiki kalitede kullanma uygunlu÷u araútrlmaldr. Bu da,
istatistik kurumu ile idari kayt verisine sahip kurumlarn yakn iúbirli÷ini zorunlu klmaktadr.
Bu yaynda, idari kayt verilerinin istatistiki amaçla kullanm konusunda karúlaúlabilecek güçlükler
ve idari kayt verilerinin de÷erlendirilmesinde temel yaklaúmlara iliúkin bilgiler sunulmaktadr. Yayn
dört bölümden oluúmaktadr.
x

østatistiki Veri Kaynaklar ve ødari Kayt Verileri: Bu bölümde, istatistiki bilgi
üretiminde baú vurulan veri kaynaklarna iliúkin temel bilgiler ile idari kayt kavram ve
idari kayt türlerine iliúkin bilgiler yer almaktadr.

x

ødari Kayt Verilerinin østatistiksel Amaçla Kullanm: Bu bölümde, idari kayt
verilerinin, istatistiki amaçla kullanmdaki avantajlar ve dezavantajlar, kullanm alanlar,
istatistiki amaçla kullanmdaki kstlar, idari kayt verilerinde istatistik üretiminde dikkat
edilmesi gereken temel kurallara iliúkin bilgiler ve di÷er ülkelerde idari kayt verilerinin
istatistik amaçl kullanmna iliúkin örnekler yer almaktadr.

x ødari Kayt Verilerinde Kalite Bileúenleri ve Kalite De÷erlendirme: Bu bölümde,
istatistiki veri üretimi için Avrupa Birli÷i østatistik Ofisi (EUROSTAT) tarafndan belirlenen
istatistiki verilerde kalite bileúenleri, idari kayt verilerinde kalite bileúenleri, idari
kaytlardan sa÷lanan girdi ve ürün verilerinin kalite bileúenleri analizi için øsviçre østatistik
Ofisi tarafndan oluúturulan model ve veri kaynaklarnn kalite de÷erlendirmeleri için
Hollanda østatistik Ofisi tarafndan geliútirilen model ve kontrol listelerine iliúkin bilgiler yer
almaktadr.
x

Türkiye’de ødari Kaytlarn Kullanm: Bu bölümde, Osmanl döneminde tutulan
kaytlara iliúkin ksa bilgiler, Türkiye østatistik Kanunu’nda kurum/kuruluúlarda mevcut olan
idari kayt verilerinin kullanmna iliúkin maddeler, Resmi østatistik programlar, program
çerçevesinde idari kayt verilerinden üretilecek istatistikler ve mevcut kayt sistemlerine
iliúkin bilgiler yer almaktadr.
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İstatistiki Veri Kaynakları ve İdari Kayıt Verileri
1. øSTATøSTøKø VERø KAYNAKLARI VE øDARø KAYIT VERøLERø
Bir konuya iliúkin istatistiksel veriler; tamsaym, örneklem araútrmalar ve idari kaytlardan elde
edilmektedir.
1. Tamsaym yöntemi ile bilgi derlenmesi: Kitlede yer alan tüm birimlere iliúkin bilgi
derlenmesi tamsaym yöntemi olarak adlandrlr. Kitleye iliúkin en küçük birim bazndaki
bilgi tam saym ile verilir. Ancak, kitlenin çok büyük olmas, kitleye iliúkin de÷iúimin çok
hzl gerçekleúmesi, zaman ve maddi olanaklarn çok kstl olmas durumunda tam saym
yönteminin uygulanmas zorlaúmaktadr.
2. Örneklem yöntemi ile bilgi derlenmesi: Uygun örnekleme yöntemi ile kitledeki tüm
birimlerin özelliklerini temsil edecek belli saydaki birimden derlenen bilgiler ile kitleye
iliúkin tahminler elde edilmesine örneklem araútrmalar denir. Tam saymn zorunlu
olmad÷ durumlarda veya belirlenen konuda en küçük birim baznda veri derlenmesine
ihtiyaç duyulmamas durumunda örnekleme araútrmalar ile veri derlenir.
3. ødari kaytlardan bilgi derlenmesi: Kurumlarn kendi iú ve iúlemlerini yürütmek amac
ile tuttuklar kaytlar kullanlarak istatistik üretilmesidir. Bir idari kayt istatistiksel kullanma
uygunsa istatistiksel veri kayna÷ olarak kullanlr.
1.1 ødari Kayt Kavram ve Türleri
1.1.1 ødari Kayt Kavram
Bu kavram daha iyi anlayabilmek için idari kayt, idari kayt verileri ve kayt sistemleri kavramlarnn
iyi tanmlanmas gerekir.
ødari kaytlar (Adminisrative record), en genel anlamyla kurum/kuruluúlarn gerek mevzuatlar
çerçevesinde tutmakla zorunlu olduklar, gerekse kurumsal hizmetlerin yürütülmesinde ihtiyaç
duyduklar konularda kiúi, iúletme veya olay baznda düzenlenen rapor, belge ve ölçüm türü gibi
dokümanlardr (do÷um, ölüm raporlar, iúyeri tescil belgesi, vergi mahsuplar vb).
ødari kayt verileri (Administrative data), ilgili konuya iliúkin açklayc bilgiler üretmek
amacyla, derlenen idari kaytlardaki (rapor, belge) bilgilerden iúlenerek oluúturulan bilgi setleridir.
Örne÷in; evlenme verileri, iú kayt verileri gibi. Veri setleri genellikle ilgilenen kitleye iliúkin toplu
bilgi üretmek amac ile oluúturulurlar.
ødari kayt sistemleri (Administrative register system), ço÷unlukla istatistiksel bilgi üretmek
amacyla bir ya da birden fazla veri setinin birleútirilmesinden oluúan, sistematize edilmiú veri
sistemleridir. Örne÷in; nüfus kayt sistemleri (nüfus kayt verisi, e÷itim kayt verisi, do÷urganlk
kayt verisi v.b. kayt verilerinin birleútirilerek sistemin oluúturulmas), iú kayt sistemleri gibi.
Sistemde yer alan veri setlerinin tamam idari kaytlardan oluúabilece÷i gibi idari kayt ve araútrma
verileri ya da tamamen araútrma verilerinden de oluúabilir. Bu nedenle istatistik kayt sistemi
(statistical register system) olarak da adlandrlr.
Yukardaki tanmlardan da anlaúlaca÷ gibi idari kaytlar, kurum/kuruluúlar tarafndan kendi idari
hizmetlerini yürütebilmek ve kendi istatistiksel kullanmlarna dönük olarak oluúturuldu÷undan, idari
kaytlardaki verilerin kapsam, tanm, snflamas ve veri kalitesine iliúkin kurallar da kurumlarn
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İstatistiki Veri Kaynakları ve İdari Kayıt Verileri
kendileri tarafndan belirlenmektedir. Bu nedenle idari kaytlar kullanmada baz temel yaklaúmlar
ve kontrol noktalar belirlemek gerekir.
1.1.2 ødari Kayt Türleri
Kurumlar tarafndan oluúturulan idari kaytlar, amacna göre 6 gruba ayrlmaktadr.
1. Snrlarda insan ve mal akúnn ayarlanmasn sa÷lamak amacyla tutulan idari
kaytlar: Bu amaçla tutulan kaytlar; ihracat, ithalat, dú göçe iliúkin kaytlar içerir. Bu
idari kaytlarn kapsam ve içerikleri, uygulanmakta olan özel kanunlar ve yönetmelikler
çerçevesinde belirlenmektedir. Bu nedenle ilgili mevzuatlarn uygulamay zorlamalar
ölçüsünde baúarl olan idari kaytlardr.
2. Kaydedilmesi yasal olarak zorunlu olan olaylara iliúkin tutulan idari kaytlar: Bu
amaçla tutulan kaytlar; hayati olaylar olarak adlandrlan ölüm, do÷um, evlenme, boúanma
olaylarna iliúkin tutulan kaytlar, iúyerinin kurulmas, kapanmas, faaliyet de÷iútirmesi gibi
iúyeri demografisi ile ilgili kaytlar, ruhsat iúlemleri gibi kant zorunlulu÷u için tutulan
kaytlardr. Bu tür kaytlarda, kayda konu olan birimler yasalar karúsnda elde edecekleri
kazanç ya da kayp durumunda belge olarak bu kaytlar kullandklarndan kayt kalitesinin
yüksek olmas beklenir. Baz kültürel ve ekonomik yaplarda bu kaytlarda da kapsam
eksikli÷ine ya da eksik, hatal bildirime rastlanr.
3. Sosyal haklar ve yükümlülükleri icra edebilmek için tutulan idari kaytlar: Bu
kaytlar; vergi, iúsizlik sigortas, sa÷lk sigortalar, emeklilik maaúlar, aile nafakalar/yardm
v.b. kaytlardr. Bu kaytlarn kapsam ve içerikleri ço÷unlukla programlara ba÷ldr. Kiúilerin
elde edecekleri kazançla do÷rudan ilgili oldu÷undan kiúileri kayt altna almakta sorun
yaúanmasa da, programlardan yaralanacak nüfusun tanmnn politik ya da idari nedenlerle
yapld÷ndan, kapsamda yer alan birimlerin analitik olarak kullanmnda sorunlar
yaúanabilir.
4. Kamu kurumlarnn kurulmasn belirlemek amacyla tutulan idari kaytlar: Bu
kaytlar; okul, üniversite, sa÷lk oca÷, hapishane vb. kaytlardr. Bu kaytlar kiúilerin
kurumlara geçiúinden çok kurumsal iú yo÷unlu÷una odaklama yönünde e÷ilim
göstermektedir. Di÷er yandan bu kaytlar ilgili kurum kaytlarn kullanan kiúilere iliúkin
olarak toplam düzeyde istatistiki bilgi verir.
5. Endüstri alannda idari olarak yaplan düzenlemelerin ulaút÷ noktay
belirlemek amacyla tutulan idari kaytlar: Bu kaytlar; ulaútrma, bankaclk,
radyo/televizyon yaymcl÷, telekomünikasyon v.b. kaytlardr. Kaynak yönetimi ya da baz
ticari mal fiyatlarna (özellikle tarmsal alanda) iliúkin kaytlar da bu gruptaki kayt türüne
girmektedir.
6. Altyap hizmetlerinin ulaút÷ yapy belirlemek amacyla tutulan idari kaytlar:
Bu kaytlar; elektrik, telefon, su servisleri v.b. iliúkin kaytlardr. Bu kaytlara iliúkin olarak
abonelik kapsamlar, servisler ile ortaklk ya da fatura bilgilerinin kalitesi genellikle iyi
olmaktadr. Yine ilgili servislerin ço÷u il ya da belediye düzeyinde yaplanmú idari servisler
oldu÷undan bu kaytlar yerel düzeyde bilgi sa÷layan kaytlardr.
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2. øDARø KAYIT VERøLERøNøN øSTATøSTøKSEL AMAÇLA KULLANIMI
Yaúamsal, sosyal ve ekonomik durumlara iliúkin istatistiksel verilere olan talepler her geçen gün
artmakta, istatistik kurumlar da bu taleplerin giderilmesi konusunda çok sayda araútrmalar
yapmak durumunda kalmaktadrlar. Ancak araútrma saysnn artmas, istatistik kurumlarnn kstl
olan bütçelerini ve çok sayda oluúan veri setlerinin de÷erlendirilmesi noktasnda kurumlarn zaman
ve personel úartlarn zorlamaktadr. Di÷er yandan araútrma saysnn artmas cevaplayclara da
artan bir yük getirmekte, idari makamlara ve araútrmalara ayn konuda (örne÷in; ciro konusunda)
birden fazla kez bilgi vermek cevaplayclarda olumsuz tepkilere de neden olabilmektedir.
Bilginin hzla tüketildi÷i ve tüketilen bilginin baúka bilgi ihtiyacn tanmlad÷, yerelin uluslararas
sistemi etkileyen ve etkilenen faktör olarak ortaya çkt÷ günümüzde, istatistik kurumlar artan bilgi
taleplerinin giderilmesi konusunda araútrmalara alternatif imkan arayúlarna yönelmiúlerdir.
Alternatif kaynaklar arasnda mevcut idari kaytlarn istatistiksel veri kaynaklar olarak kullanlmas
ön plana çkmaktadr. Zira idari kayt bilgileri hâlihazrda mevcut oldu÷undan, veri derleme
konusunda ek bir maliyet ve cevaplaycya da ek yük getirmemektedir. Esasnda idari kaytlarn
istatistiksel veri kayna÷ olarak kullanlmas yeni bir fikir de÷ildir. Hayati olaylar (do÷um, ölüm,
evlenme, boúanma), ithalat ve ihracat, sa÷lk ve e÷itim konularndaki idari iúlem ve kaytlar,
istatistiksel veri kaynaklar olarak yllardan beri kullanlmaktadr. Son yllarda iú hayat, aile ve bireye
iliúkin konularda idari kaytlarn istatistiksel veri kaynaklar olarak kullanlabilirli÷i konusunda
arayúlar yo÷unluk kazanmútr.
2.1 ødari Kayt Verilerinin østatistik Amaçl Kullanmnda Avantaj ve Dezavantajlar
ødari kaytlarn istatistiksel veri kayna÷ olarak kullanlmasnn avantaj ve dezavantajlar úu úekilde
sralanabilir.
Avantajlar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Veriler idari iú ve iúlemler srasnda derlenmiú oldu÷undan, istatistik üretimi amaçl olarak
kullanm ek bir maliyet getirmez.
Hazr, düzenli (baz durumlarda sürekli) güncel veri sa÷lar.
Yeni bir araútrmann cevaplaycya getirece÷i yükü azaltr.
Tarihsel veri sa÷lar.
En küçük idari birim baznda bilgi sa÷lar.
Araútrmalarda cevap vermeyen kiúilerin bilgilerine ulaúma olana÷ sa÷lar.

Dezavantajlar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ødari amaçlar için derlendi÷inden, kullanclarn amaçlar ve uluslararas standartlar
açsndan tanmlarda snrllklar ve eksiklikler içerir.
Ayn istatistiki birim için farkl veri kaynaklarndan gelen bilgilerin birleútirilmesinde sorunlar
olabilir.
øçeri÷e yönelik kontrol kayb olabilir. (Eksik/hatal bilgi olmas)
Temsili göstergeler (Proxy indicators) bazen kullanlamaz.
Geçmiúe ait bilgilerde eksiklik olabilir.
ødari iúlemlerdeki de÷iúiklikler tanmlarda de÷iúime neden olabilir. Bu da zaman
boyutundaki karúlaútrmalarda (zaman serilerinde) bozulmalara neden olabilir.
De÷iúkenlerin kalitesi (örne÷in; adres detaynn güncellenmesi) idari kurumlarca takip
edilmeyebilir.
Verinin korunmas (arúivlenmesi) konusunda sorun içerebilir.
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9.

Kayt tutan kurumun kendisi tarafndan istatistik üretmesi durumunda, az geliúmiú teori ve
yöntem kullanm ya da yanlú metodoloji kullanm söz konusu olabilir.

østatistiksel veri kayna÷ olarak saym araútrma ve idari kaytlarn temel ölçütler baznda
karúlaútrlmas Çizelge 1’de verilmiútir.
Çizelge 1. østatistiksel veri kayna÷ olarak tamsaym, örneklem araútrmalar ve idari
kaytlarn temel ölçütler baznda karúlaútrlmas.
Ölçütler

Tamsaymlar

Örneklem Araútrmalar

ødari Kaytlar

Kapsam

ølgili kitlenin tamamnn
kapsanmas amaçlanr.

Bazen kitlede belirli bir kesim
kapsam dúnda tutulabilir

Hedef kitle idari
ihtiyaçlara göre
belirlenir.

øçerik

Çapraz snflamalara olanak
sa÷lar. Araútrmalara göre
daha az bilgi içerir.

Tanm ve
kavramlar

Sosyal ve ekonomik
analizlerin gereksinimleri
temelinde uluslararas
normlara uygun yaplr.

Küçük alan
tahminleri

Amaçlanan kapsamn
sonucuna ba÷l olarak
yaplabilir.

Kalite
kontrol
(Hatalarn
azaltlmas)

Hatalar en aza indirgenecek
úekilde tasarlanabilir.

Veri derleme
maliyeti

Yüksektir.

Sayma göre düúüktür.

Göreceli olarak ucuzdur.

Ver derleme
skl÷

Araútrma konusuna ba÷l
olarak 5 ya da 10 ylda bir
uygulanr.

Araútrmann konusuna ba÷l
olarak, yllk, 3’er aylk ya da
aylk olarak uygulanr.

ødari programa ba÷l
olarak yllk, aylk,
dönemlik ya da sürekli
olarak derlenir.

Zamanllk

Saym sonuçlarna, saym
gününden sonraki 6 ay ile
2,5 yl aral÷ndaki bir zaman
diliminde ulaúlabilir.

Düzenli olarak tekrarlanan
araútrmalarda birkaç ayda, bir
defaya özgü araútrmalarda yl
içinde araútrma sonuçlarna
ulaúlr.

De÷iúmezlik/
süreklilik

Kullanc ihtiyaçlar
do÷rultusunda
istatistikçilerin kontrolünde
de÷iúebilir.

Tekrarlanan araútrmalarda
zaman boyutunda kyaslamalara
izin verecek úekilde yaplr.

Kanunlar, düzenlemeler
ya da idari
uygulamalardaki
de÷iúimlere ba÷l olarak
de÷iúebilir.

Cevaplayc
yükü

Fazladr, ancak tamsaymlar
nadiren uygulanr.

Saymlara göre daha azdr.
Ancak örneklem biriminin
seçimine ba÷l olarak fazla
olabilir.

Cevaplaycya ek bir yük
getirmemektedir.

Genellikle araútrma baúl÷na
göre içerik dar tutulur. Ancak
saymlara göre daha
derinlemesine bilgi verir.
Sosyal ve ekonomik analizlerin
gereksinimleri temelinde
uluslararas normlara uygun
yaplr.
Ço÷u durumda yaplamaz.

Saymdan daha iyi kontrol
edilebilir.

ødari amaçlarn ihtiyaç
duydu÷u de÷iúkenlerle
snrldr.
ødari ihtiyaçlara göre
tanmlanr.
Bireysel kaydn co÷rafik
alan kodunun
sa÷lanmas durumunda
yaplabilir.
ødari kurumun kontrolü
altndadr. Genellikle
temel de÷iúkenler
dúnda kontrol
yaplmayabilir.

ødari iúlemlere ba÷ldr.
Yllk verilere yl içinde
ulaúlamayp, bir sonraki
ylda ulaúlabilir.

Kaynak: Brackstone, G.J., (1987). Issues in the Use of Administrative Records for Statistical
Purposes. Survey metedology, June. 1987, Vol. 13. No. 1, 9929-43, Statistics Canada.
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2.2 ødari Kayt Verilerinin østatistik Amaçl Kullanm Alanlar
ødari kayt verilerinin istatistiksel olarak kullanm 5 temel baúlkta gruplandrlmaktadr. ødari kayt
verilerinden istatistiksel olarak yararlanmak, ço÷unlukla bu gruplardan biri ya da bu gruplarn
de÷iúik varyasyonlarla birleúiminin kullanmas úeklinde olmaktadr.
2.2.1 Do÷rudan østatistik Üretmek Amaçl Kullanm
ødari kayt verilerinin istatistik üretmek amacyla do÷rudan kullanm en yaygn kullanm úeklidir.
østatistiksel amaçla idari kayt verilerinden do÷rudan yararlanma genellikle, kayt dosyasnda yer
alan birimlerin says, niteliklerine göre çapraz-snflama/tablolar ve nicel de÷iúkenlerde y÷lm
tablolar úeklinde olmaktadr. Hayati olaylar (do÷um, ölüm, evlenme, boúanma) ve dú ticarete iliúkin
istatistikler idari kaytlarn bu kullanmna en iyi örneklerdir. Bu kullanma di÷er bir örnek, aylk
olarak iúsizlik sigortasndan yararlanmak için baúvuranlar ve iúsizlik sigortasndan yararlananlarn il,
yaú, cinsiyet, yararlanma süresi ve yararlanma türüne göre da÷lmlarna iliúkin istatistiksel bilgilerin
üretilmesidir. Yine di÷er bir örnek, kiúisel gelir vergisi dosyasndan yerleúim yeri baznda yllk gelir
da÷lm konusunda yaplan çalúmalar olarak verilebilir.
2.2.2 Dolayl Olarak østatistik Üretmek Amaçl Kullanm
ødari kayt verilerinin istatistik üretmek amacyla dolayl olarak kullanm, idari kayt verilerinden
gelen bilgilerin tahmin iúlemlerinin girdilerinden biri olarak içerilmesidir. Bu tür kullanma örnek
olarak, saymn referans tarihinden itibaren göç edenlerin tahmininin üretilmesi için, kiúisel vergi
ödemelerinin tutuldu÷u, ayn vergi dosyas kaytlarnn bir yldan bir sonraki yla linki kurularak göçe
iliúkin tahminlerin üretilmesi ve bu tahminlerin, yaplacak nüfus tahminlerinde kullanlmas verilebilir.
Yine do÷um, ölüm kaytlar kullanlarak göçmenler için benzer tahminlerin yaplabilmesi örnek olarak
verilebilir.
Dolayl tahminlerin üretilmesinde farkl idari kayt verileri ya da istatistiksel dosyalar arasnda linkler
kurularak tahminler üretilebilmektedir. (Örne÷in; ölüm kaytlar dosyas ile kiúisel dosyalar arasnda
link kurularak, farkl ölüm düzeyleri tahminleri üretilmesi; vergi dosyas, iúsizlik sigortas dosyas ve
iúgücü e÷itim dosyalar arasnda link kurularak, iúgücü piyasas analizlerine ek veri sa÷lanmas vb.).
2.2.3 Araútrmalarda Kullanm
x

Çerçeve Amaçl Kullanm: Saym ya da araútrmalarda kullanlacak çerçevenin
yaratlmas, mevcut çerçevenin tamamlanmas ya da güncellenmesi amacyla idari kayt
verilerinin kullanlmasn içermektedir.

x

Tabaka Oluúturma Amaçl Kullanm: ødari kayt verilerinin birçok etkin örneklem
araútrma tasarmlarnn ve örneklem büyüklü÷ünün geliútirilmesinde, örneklem
tabakalarnn oluúturulmasnda kullanlmasn içermektedir.

x

Dúsal De÷iúken Amaçl Kullanm: ødari kayt verileri örneklem araútrmalarnda
maliyetin belirlenmesinde ölçüt veri olarak kullanlabilir. (Örne÷in; destekleyici oran
tahminleri ya da regresyon analiz teknikleri, kalibrasyon gibi çalúmalarda dúsal de÷iúken
olarak kullanlabilir.)
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x

Cevapszlklar øçin ømputasyon ve Edit øúlemlerinde Bilgi Sa÷layc Olarak
Kullanm: Araútrmalarda, cevapsz birim saysnn yüksek olmas en önemli örneklem dú
hata nedenidir. ødari kayt verisi cevapszlara yaklaúk de÷er atama (impute) için yararl
bilgiler sa÷lar. Yerine de÷er atama, birim baznda yaplaca÷ndan örne÷in, iúletmenin temel
karakteristiklerine iliúkin yararl bilgiler sa÷lar. Ayn úekilde, baz nedenlerden ötürü edit
iúlemlerinin baúarsz olmas durumunda yerine koyma iúleminde idari verilerden
yararlanlr.

2.2.4 Panel/Uzun Dönemli (Longitudinal) Bilgi Kayna÷ Olarak Kullanm
ødari kayt verilerinin bu amaçla kullanlabilmesi için idari kayt verilerinde kayt birimi için
tanmlayc kimlik (tanmlayc tekrarsz kod) bulunmaldr. Teorik olarak bu tanmlayc
kimlik zaman boyutunda de÷iúmeden ayn úekilde korunmaktadr. Böylece teoride idari kayt
verilerindeki tanmlayc kimlik kullanlarak kiúisel ya da iúletme baznda zaman boyutunda meydana
gelen de÷iúimler hakknda idari ve istatistiki bilgiler sa÷lanr.
2.2.5 Araútrmann De÷erlendirilmesinde Kullanm
Araútrma sonucunda elde edilmiú verinin kontrolü, onaylanmas ya da de÷erlendirilmesi amacyla
idari kayt verilerinin kullanlmasn içermektedir. De÷erlendirmeler birim (kiúisel ya da iúletme)
baznda ya da toplam düzeyde yaplabilir. Bu de÷erlendirmelerdeki temel kriter, idari kayt verisinin
güvenirli÷idir. Ancak, idari kayt verilerinde baz kültürel ve ekonomik nedenlerle oluúabilecek
kaytszlk ve yanlú beyanlar dikkate alnmaldr.
2.3 ødari Kaytlarn østatistik Amaçl Kullanmdaki Kstlar ve østatistik Üretiminde
Dikkat Edilmesi Gereken Temel Kurallar
ødari kayt verilerinin istatistiksel olarak kullanlabilirli÷indeki en önemli belirleyici, araútrmalardan
elde edilmesi amaçlanan bilgilere iliúkin olarak idari kayt verilerinin nasl kullanlaca÷dr. Kimi
durumlarda araútrmadaki cevapszlklarn de÷erlendirilmesinde idari kayt verileri kullanlrken, kimi
durumlarda da araútrma verileri idari kayt verilerinden elde edilecek tahminler için girdi
sunmaktadr.
ødari kaytlarn istatistiksel amaçl kullanlabilirli÷i, temel olarak aúa÷da verilen üç faktöre ba÷ldr.
Bu üç faktöre iliúkin zayflk (eksiklik) idari kayt verisinin istatistiksel amaçlar için kullanlmasn
etkiler. Bu faktörler;
1. ødari sistem içerisinde kullanlan tanmlar,
2. ødari sistemin kulland÷ kapsam,
3. ødari sistem içerisinde iúlenmiú ve raporlanmú verinin kalitesidir.
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ødari kayt verileri istatistik üretiminde kullanlrken, bu kaytlarn öncelikle idari
nedenlerle tutuldu÷u ve idari amaca yönelik nitelik ve yeterlilikte veri içerdi÷i
unutulmamaldr. ødari kayt verilerinden istatistik üretimi planlanrken ço÷unlukla bu kaytlarn
istatistiksel kullanlabilirli÷i önceden bilinmemekte ve istatistik kurumlar verilerin kullanm
aúamasnda sklkla kstlarla karú karúya kalmaktadr. Bu nedenle kayt verilerinin istatistiksel
kullanmna karar verilirken idari kaytlara iliúkin olarak;
x
x
x
x
x
x
x
x

Kapsam,
øçerik,
Tanm ve kavramlar,
Kalite güvenilirli÷i,
Süreç kontrolü ve kalitesi,
Veri derleme skl÷,
ødari verinin istatistik kurumuna ulaútrlma zaman,
Programn zaman boyutundaki süreklili÷i konular öncelikle de÷erlendirilmelidir.

2.3.1 ødari Kaytlarn østatistik Amaçl Kullanmdaki Kstlar
ødari kayt veya kayt sistemleri verilerinin istatistiksel amaçlarla kullanmnda baz kstlar (zorluklar)
bulunmaktadr. Bu kstlar, gerek idari kaytlarn tutuluú amaçlarndan, gerekse istatistik kurumu ile
idari kurumlarn iúbirli÷i düzeylerinden kaynaklanabilir. Kstlar aúa÷daki konu baúlklarnda ortaya
çkmaktadr:
x
x
x
x
x
x
x
x

ødari otoriteler aras iliúkiler (idari koúullar, kurumsal izinler, iliúkilerin yönetilmesi vb.).
Kaytlarn altyapsnn ihtiyaçlar desteklememesi.
Kstl de÷iúkenler içermesi.
De÷iúkenlerin istatistiki amaçlara uygun olmamas.
østatistiksel standartlara ve snflamalara uygunluk konusunda problemler.
ødari uygulamalar ya da yasalardaki de÷iúimler.
ødari verilerin zamanl olmama problemi.
ødari verilerdeki eksikliklerin kalite yönetimi.

2.3.2 ødari Kaytlardan østatistik Üretiminde Dikkat Edilmesi Gereken Temel Kurallar
Yukarda bahsedilen kstlar nedeniyle idari kaytlardan istatistik üretiminin gerçekleútirilmesi
aúamasnda dikkat edilmesi gereken baz temel kurallar söz konusudur. Bu kurallar;
x
x
x
x
x
x

ødari kurallar,
Kalite de÷erlendirilmesi,
ødari kaytlarda gizlilik,
Cevapszlk,
Kayt birleútirme
Dokümantasyon konular baúl÷ altnda toplanmútr.
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2.3.2.1 ødari Açdan Dikkat Edilecek Temel Kurallar
1. ødari
kaytlarn
sa÷layclar
ile
irtibatn
(iliúkilerin)
sürdürülebilirli÷inin/süreklili÷inin sa÷lanmas ve korunmas gerekir.
østatistik kurumlarnn idari kayt verilerinin kullanmnn baúndan itibaren veri sa÷layan
idari kurumlar ile irtibat kurmalar zorunludur. østatistik kurumlarnn idari kurumlar ile
oluúturacaklar yakn iúbirli÷i ile kurumlarda idari olarak yaplan de÷iúiklikleri yakndan takip
edebilir ve idari kurumlar yönlendirebilir. østatistiksel veri sa÷layan kurumlara gelecek
yönlendirici ve veride bulunan eksikliklere iliúkin bilgileri içeren bu tür geri bildirimler, veri
sa÷layan kurumlarn kendi idari kayt verilerini takviye ederek güçlendirilmelerini
sa÷layacaktr.
2. ødari kayt sa÷layclarn, idari kaytlar oluútururken kanun gere÷i sorumlu
olduklar yasalar ve yönetmelikleri dikkate almak zorunda olduklarnn göz
önüne alnmas gerekir.
Bu bilgiye sahip olmak aúa÷daki konular üzerinde etkili olur.
x
x
x
x
x
x

Kapsam
øçerik
Kullanlan kavram ve tanmlar
Derlenme skl÷ ve zaman
Kayt bilgilerinin kalitesi
Zaman boyutunda süreklilik, de÷iúmezlik

ødari verinin çoklu kaynaklardan gelmesi durumu (örne÷in; her bir ilin kendi programn
düzenlemesi ve yönetmesi gibi) verinin kalitesi ve kavramlarn tutarll÷ konusunda özel
dikkat gerektirir.
3.

ødari kaynaklara sa÷lanan kiúisel ya da iúletme bazl bilgilerin, bilgi
sa÷layclarda kayp ya da kazanca yol açacak olmas nedeniyle, bilgi
sa÷layclarda kapsam dúnda kalma ya da kapsam dahiline girme e÷ilimi
oluúturaca÷, bununda bilgilerde yanll÷a neden olaca÷ göz önünde
bulundurulmaldr.
Kaynaklardaki bu tür hatalar anlamak ve de÷erlendirmek için özel çalúmalar yaplmaldr.

2.3.2.2 Kalite De÷erlendirmesi Açsndan Dikkat Edilecek Temel Kurallar
1. Di÷er veri derleme yöntemlerinde geçerli olan kurallar idari kaytlar için de
geçerli olmaldr.
Tamsaym ve örneklem araútrmalarnda kullanlan kodlamaya iliúkin kurallarn idari kayt
verileri için de geçerli olmas gerekir. ødari kaytlar sadece ka÷t ortamnda tutuluyor
olabilir. Bu úekilde tutulan kaytlar istatistiksel kullanma uygun de÷ildir. østatistiksel
kullanma uygun olabilmeleri için idari kaytlarn kodlanarak elektronik ortama aktarlmas
gerekir. Bu aúamada di÷er veri derleme yöntemlerinde geçerli olan kodlama kurallar, idari
kayt verilerinde de geçerli olmaldr.
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2. Yeni kayt ya da kayt sistemlerinin oluúturulmas ve mevcut kayt ya da kayt
sistemlerinin revize edilmesi aúamasnda istatistik kurumlar ile iúbirli÷i
yaplmas gereklidir.
Bu iúbirli÷inin sistemin baúlangç aúamasnda yaplmas istatistiksel ihtiyaçlarn sistem
içerisinde yer almasna yardmc olur. Bu tür iúbirli÷i olanaklar çok nadir olarak yakalanr.
Ancak ihtiyaç duyulan istatistikleri üreten istatistik kurumlarnn iúbirli÷ine katlm,
zamandan kazanmay ve konu üzerinde pratik yaplmú olmasn sa÷lar. Bu konuya iliúkin
olarak ülkemizde yasal düzenleme yaplmútr. Bu düzenlemeye göre Türkiye østatistik
Kurumunun kurumlarn kayt sistemi oluúturma sürecinde standartlar belirleme ve kayt
sistemine eriúim yetkisi tanmlanmútr. (Türkiye østatistik Kanunu Madde 10- Kurum ve
kuruluúlar kendi görev alanlarna iliúkin ulusal kayt sistemlerini Baúkanl÷n belirledi÷i
standartlarda oluúturmak, güncellemek ve Baúkanl÷n istatistik amaçl kullanmna açmakla
yükümlüdür. Bu konuda yaplacak her türlü mevzuat çalúmalarnda Baúkanl÷n uygun
görüúü alnr. )
3. østatistiksel amaç için kullanlmas planlanan idari kaytlarda yer alan her bir
kalem/unsurun incelenmesi, kalitesinin araútrlmas gerekir.
ødari kayt verilerinde yer alan tanm ve kavramlar ile veri derleme ve veri analiz
süreçlerinin kurumlar baznda iyi anlaúlmas gereklidir. ødari kaytta yer alan baz kalemler
yetersiz veya uluslararas normlara uygun olamayabilir. Örne÷in kullanlan snflama kodlar
(meslek, iktisadi faaliyet gibi) uluslararas standartlara uygun olmayabilir ya da kalitesi
istatistiksel kullanm için yetersiz olabilir.
4. ødari kaynaklardan elde edilen verinin sürdürülebilirli÷i ve devamll÷ için
snflama tanm ve kavramlarda geçiúlerin istatistik kurumlar ile birlikte
yönetilmesi gerekir.
Zaman içerisinde yaplan idari de÷erlendirmeler sonucunda, idari programlarda yer alan
kavramlar, tanmlar, kapsam, derlenme skl÷, zamanllk ve di÷er niteliklere iliúkin
bilgilerde de÷iúim yaplmas zorunlu olabilir. Bu de÷iúimler idari veri kaynaklarndan gelen
zaman serilerinde bozulmaya neden olur. Bu tür de÷iúimler karúsnda istatistik
kurumlarnn de÷iúimlerden haberdar olmas gerekir. Bu da istatistik kurumu ile idari
kurumlarn sürdürülebilir bir iúbirli÷i içinde olmas ve idari kayda yanstlacak de÷iúimleri
birlikte yönetmeleri ile mümkün olabilir.
5. Veri kalitesinin takip edilmesi, gelen de÷erlendirmelerin sürekli ya da periyodik
olarak hayata geçirilmesi.
ødari kayt verilerinin derlenmesi ve kontrolünün istatistik kurumlar tarafndan yaplmamas
nedeniyle idari kayt verisinin kalitesine güven önemlidir. ødari kurumdan alnan idari kayt
verisi, di÷er veri kaynaklaryla karúlaútrma ya da örneklem çalúmalarnn takip edilmesi
amacyla kullanlacak ise, idari kayt verisine iliúkin yaplacak de÷erlendirmelerde veriye
iliúkin yaplan koruma ve kontrol uygulamalarna da yer verilmelidir (Örne÷in; kullanlan
istatistiksel kalite kontrol yöntemleri ve iúlemleri, edit kurallar). Bu tür iyi de÷erlendirmeler
idari kaynaklara kendilerini iyileútirmelerine yardmc olacak geri bildirimler sa÷lar.
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2.3.2.3 Gizlilik Açsndan Dikkat Edilecek Temel Kurallar
1. ødari kayt verilerinden elde edilen bilgilerin yaynlanmasnda gizlilik ilkesinin
olas sonuçlar göz önünde bulundurulmaldr.
østatistik kurumu ile ilgili idari kurumlar arasnda kaytlarn kullanlmasna iliúkin protokolün
yaplmas gerekir. Protokol yaplmú olmasna ra÷men, idari bilgilerin istatistiksel amaçla
kullanlmas bilginin orijinal sa÷layclar (kiúiler, úirketler) tarafndan öngörülmüyor ya da
bilinmiyor olabilir. Bu nedenle idari kayt verinin derleme programnda bu verilerin kiúilere
zarar vermemek koúuluyla, kamusal bilgiler olarak ikinci kiúiler tarafndan kullanlaca÷na
iliúkin açklayc bilgilere yer vermelidir. (Türkiye østatistik Kanunu’na atfta bulunulmal,
yalnzca istatistik amaçl kullanlaca÷ belirtilmelidir.)
2. ødari bilgiler baz durumlarda, cevaplaycya sorularak yantlar alnacak soru
setlerinin yerine kullanlrlar.
ødari kayt verilerinin bu úekilde kullanlmas durumunda cevaplaycn izninin sa÷lanmú
olmas gerekir. Bu izin sa÷lanmamúsa, idari kayt verisinin derlenme sürecinde,
cevaplaycya sorulacak araútrma sorularna eúde÷er bir alan oluúturularak yer verilmelidir.
3. ødari veriler ço÷unlukla kiúiler ya da iúletmelere özgü bilgiler içerir.
østatistik kurumlar, bu idari verileri kamu alannda kullanp açklayaca÷ zaman istatistiksel
gizlilik anlaúmasna tabi tutulmaldrlar.
2.3.2.4 Cevapszlk Açsndan Dikkat Edilecek Temel Kurallar
1. Araútrma yolu ile derlenen verilerde, araútrma nedeniyle oluúan ksmi ya da
toplam cevapszlklarn idari kaytlarda da oluúmas.
Baz durumlarda idari verinin tamamnn toplanmasnda zamanllk konusunda meydana
gelen eksiklikler cevapszl÷ arttrmaktadr. Böyle durumlarda baz cevapszlk yöntemlerine
(cevapszlk düzeltmesi) baúvurulacaktr. E÷er cevapszlar ayn seyri takip ediyor ve
cevaplar sa÷lanabiliyorsa, bu cevapszlar için uygun yerine koyma (imputasyon) ya da
düzeltilmiú a÷rlklandrma iúlemleri geliútirilmelidir. Cevapszlk düzeltmesi çalúmalarnda
istatistik kurumundan destek alnmaldr.
ødari kaytlar bazen geçerlili÷ini (güncelli÷ini) kaybeder. Bu nedenle yerine koyma iúlemi
yaplrken birimin aktif olup olmad÷nn tanmlanmas konusuna özellikle dikkat etmek
gerekir.
2.3.2.5 Kaytlar Birleútirme Açsndan Dikkat Edilecek Temel Kurallar
1. ødari kaytlarn birleútirilmesinin idari kurumun kayt birleútirme politikasna
uygun olmas gereklili÷i.
Yaln olan bir idari kayt verisinin di÷er kaynaklarla birleútirilerek kullanlmas durumu, özel
hayatn gizlili÷inin ortadan kalkmas konusunu gündeme getirmektedir. Bu gibi
durumlarda, veri sa÷layclar iki ba÷msz olay için sa÷lanan bilgilerin birbiriyle
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birleútirilece÷inden haberdar olmayabilirler. Kayt birleútirme politikas, her bir kayttaki
genel de÷erler için özel hayatn gizlili÷ini koruyacak úekilde tasarlanmaldr.
2. Bir idari kayna÷n di÷er idari kaynaklarla birleútirilmesi her zaman kolay
de÷ildir.
ødari kayt verilerinin birleútirilmesinin mümkün olmamas ya da zor olmas durumu, iki
idari veri kayna÷nn birleútirmede kullanlacak ortak (evrensel) bir anahtarn (tanmlayc
kimlik bilgisi) olmamasndan ya da kaytlarn birleútirilmesinde kullanlan birleútirme
tekniklerinden (örne÷in; tam eúleútirme ya da istatistiksel eúleútirme) kaynaklanr.
ødari kayt verilerinin birleútirilmesinde seçilen birleútirme yöntemi ile istatistik programnn
hedeflerinin uzlaúmas önemli olmaktadr. Eúleútirmede amaç çerçeve yaratmak ya da veri
editi yapmak ise tam eúleútirme yöntemi kullanlmaldr. Yaklaúk de÷er atama
(imputasyon) ya da a÷rlklandrma yapma durumunda tam eúleútirme yöntemi
kullanlmaldr. Böyle bir durum söz konusu oldu÷unda istatistiksel eúleútirme yöntemi de
baúarl olabilmektedir.
Veri analizi gerçekleútirilecek ise kesinlikle istatistiksel eúleútirme yöntemi kullanlmadr.
Bunun için di÷er yöntemin kullanlmas mümkün de÷ildir.
3. Kayt birleútirme için mevcut yazlm programlarnn uygunlu÷una baklmaldr.
4. Birden fazla idari kayttan gelen veri birleútiriliyor ise her bir veri kayna÷nn
kulland÷ tanm, kavram, referans tarihi, kapsam ve veri kalitesi standartlar
arasndaki farkllklarn ba÷daútrlmas için fazladan çaba harcamak ve özen
göstermek gerekir.
Örne÷in e÷itim veri kaynaklar, sa÷lk ve suç raporlar, do÷um ya da evlenme lisanslar,
araç kaytlarnn her biri farkl kurum ya da organizasyon tarafndan tutulmaktadr. Bu
nedenle tanm, kavram, kapsam, referans tarihi ve veri kalitesi açsndan farkllklar
içerebilirler. Bu tür farkllklarn giderilerek ba÷daútrlmas gerekir.
5. Baz idari kayt verileri yaplar gere÷i panel/uzun dönem (longitudinal)
verilerdir. Bu tür idari kayt verilerinde, kayt biriminin tanmlayc kimlik
bilgisinin kullanmnda özel dikkat ve özen göstermek gereklidir.
ødari kayt birimine iliúkin olarak farkl referans tarihine sahip verilerin birleútirilmesi ile
oluúturulan veri setleri, araútrmaclar için zengin veri kaynaklar oluútururlar. Bu tür
boylamsal ve kiúiye yönelik veri tabanlarnn oluúturulmasnda özellikle dikkatli olunmaldr.
Çünkü bu tür veri tabanlarnn kullanmnn artmas özel hayatn gizlili÷inin ihlal edilmesine
iliúkin çok ciddi endiúeler içerir. Di÷er yandan, kayt biriminin tanmlayc kimlik bilgisi
zaman içinde de÷iútirebilece÷inden, tanmlayc kimlik kullanmnda dikkatli olunmas
gerekir. Tanmlayc kimlik bilgisi zaman boyutundaki analizleri yapabilmek için kullanlacak
anahtar de÷iúken oldu÷undan, bu tür de÷iúikliklerin takip edilmesi gereklidir. Yine ayn
referans döneminde kayt birimi birden fazla tanmlayc kimlik bilgisine sahip olabilir. Bu
durum idari veri setinde duplikasyona neden olur. Böyle bir durumun gerçekleúmesini
önlemek için duplikasyonu önleyici mekanizmalarn geliútirilmesi gerekir.
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2.3.2.6 Dokümantasyon Açısından Dikkat Edilecek Temel Kurallar
1.

İdari kayıt verisinin kalitesi ve niteliklerine ilişkin yapılan değerlendirmelerin
dokümantasyonu.
Dokümantasyon istatistiksel kulanım için hangi idari kayıt verisinin iyi bir çalışma olacağına
karar vermede yardımcı olur. Dokümantasyon idari kayıt verisi temelinde oluşturulmalıdır.
Oluşturulan dokümantasyon istatistik programı için uygun metodolojinin seçimi ve
kullanıcılara veri kalitesi ve metodolojisi hakkında bilgi sunulmasını sağlayacaktır.

2.4. Diğer Ülkelerde İdari Kayıt Verilerinin İstatistik Amaçlı Kullanımı
Günümüzde ülkelerin neredeyse hemen hepsi idari kayıt verilerinden istatistikler üretmektedirler.
Ancak idari kayıtların en yoğun olarak kullanıldığı ülkelere bakıldığında, Kuzey Avrupa Ülkelerinin
başı çektiği görülmektedir. Bu kapsamda, Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim 2012 tarihinde özellikle
Danimarka, Finlandiya, İsveç ve Norveç gibi Kuzey Avrupa Ülkeleriyle iletişime geçmiş, istatistik
üretiminde idari kayıtları hangi oranda kullandıklarını sorgulamıştır.
Ülkelerden alınan cevaplar doğrultusunda, bu ülkeler tarafından istatistik üretiminde kullanılan idari
kayıttan elde edilen istatistikler ile anketlerden elde edilen istatistiklerin oranı aşağıdaki Çizelge 2’de
verilmiştir.

Çizelge 2. Ülkelere göre istatistik üretiminde kullanılan idari kayıt verisi ve anket verisi oranları

Ülke

İdari Kayıt
(%)

Anket
(%)

Toplam (%)

Danimarka

95

5

100

Finlandiya

96

4

100

İsveç

90

10

100

Norveç

70

30

100

Ülkelerde idari kayıt verilerine dayalı üretilen istatistiklerden bazıları şunlardır:
•
•
•
•
•
•
•
14

Nüfus İstatistikleri (Nüfus Kayıt Sistemi, Yerel Kayıtlar)
Hayati İstatistikler (Doğum, Ölüm, Evlenme vb. Kayıtları)
Dış Ticaret İstatistikleri (Gümrük Kayıtları)
Gelir İstatistikleri (Vergi Kayıtları)
Sosyal İstatistikler (Kamu Hizmet Kayıtları)
İstihdam İstatistikleri (İşsizlik Kayıtları)
Eğitim İstatistikleri (Öğrenci Kayıtları)
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x
x
x

Sa÷lk østatistikleri (Tbbi Kaytlar)
Suç østatistikleri (Adli Kaytlar)
øú østatistikleri (Giriúim/ùirket Kaytlar, Maliye Kaytlar)

Ülkelerin ço÷unda idari kayt verilerinden istatistik üretimi genellikle her bir idari kayt verisinden
istatistik üretmek úeklinde olmaktadr. Di÷er bir ifade ile bir kaynaktan (kayt verisinden) bir çeúit
istatistik üretmek yönünde olmaktadr. Örne÷in; gelir bildirimlerinden oluúan “gelir kayt verisinden”
gelir istatistiklerinin üretilmesi.
Kuzey Avrupa ülkeleri (Nordic Countries) (øsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka ve Hollanda)
istatistiksel bilgi üretiminde idari kayt verilerden kapsaml bir úekilde yararlanmaktadrlar. Örne÷in;
Finlandiya’nn üretti÷i istatistiklerin %96’s idari veri kaynaklarndan gelmektedir. Bu ülkeler idari
kayt verilerinin istatistik amaçl kullanlmasnn geliútirilmesi konusuna yönelmiú, konuya iliúkin
çalúmalar açsndan uzun bir tarihe ve deneyime sahiplerdir.
Di÷er Avrupa Ülkeleri, Kuzey Amerika (Amerika Birleúik Devletleri, Kanada), Avustralya ve Yeni
Zelanda da idari kayt verilerinin kullanm konusunda önemli deneyimlere sahiptirler. Bu ülkeler
ulusal hesaplarn beslemek (desteklemek) için ekonomik istatistiklerin üretiminde “idari vergi
kaytlarn” kullanmaktadrlar. Avusturalya ve Yeni Zelanda kayt verilerinin nasl kullanld÷ ve bu
duruma ulaúmada geliútirdikleri stratejiler konusunda önemli deneyimlere sahiptirler.
ødari kaytlarn baúarl bir úekilde birleútirilmesi sonucunda kayt temelli araútrmalar
yaplabilmektedir. Bugün Kuzey Avrupa Ülkeleri, istatistiksel kayt sistemini kurmak ve kullanmak
üzere, çok saydaki idari kayt verilerini tanmlayc kimlik bilgisi de÷iúkeni ve adres kodlar ile
birleútirmektedirler.
ødari kayt verilerinin kullanm konusunda edinilen bilgilere göre, farkl yaklaúmlar olmasna ra÷men
Fransa, Danimarka, Finlandiya, Norveç ve øsveç gibi ülkeler idari kaytlarn kullanm konusunda
Avrupa Birli÷i uygulamas için ön planda yer almaktadrlar. Bu ülkelerde idari kaynaklarn istatistik
derleme sürecinde ana veya yan kaynak olarak kullanm uzun zamandan beridir uygulanmaktadr.
x
x
x
x

x

Fransa merkezileútirilmiú sistemiyle, özellikle SIRENE olarak adlandrdklar “øú Kaytlar
Sistemi”ni bu amaçla kullanmaktadr.
Kuzey Avrupa ülkelerinde ise, veri sahibi kurumlar arasndaki düzenli görüúmeler yoluyla
belirlenen ortak amaçlar do÷rultusunda strateji ve süreçler tanmlanr ve uygulanr.
ørlanda, idari kurumlardaki kaytlarn istatistiksel amaçl kullanlabilmesi için vergi
kurumlaryla iúbirli÷i yaparak çalúmalar yapmútr.
2010 ylnda øtalya østatistik Kurumu’na idari kaytlardaki bilgilerin istatistik üretme
amacyla kullanlabilmesi için formlar ve bilgi iúleme süreçlerinde gerekli düzenlemeleri
yapma yetkisi ve görevi bir kararnameyle verilmiútir.
Slovenya’da ise idari kaytlarn istatistik amacyla kullanmnn yasal dayana÷, elde edilmesi
ve uyumunun sa÷lanmas çalúmalar için østatistik Danúma Komitesi kurulmuútur.
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2.4.1 Kuzey Avrupa Ülkelerinde ødari Kayt Verilerinin Kullanm
Kuzey Avrupa Ülkelerinde idari kaytlarn kurulumu ve istatistiksel bilgi üretimi çalúmalar 1960’l
yllarn sonlarnda baúlamútr. Kuzey Avrupa ülkelerinde kayt türüne göre kaytlarn kurulum ve
kullanm yl Çizelge 3’te yer almaktadr.
Kuzey Avrupa Ülkeleri, kiúisel verinin kullanlma iznini içeren “Kiúisel Verinin Kullanlmas Kanunu” na
sahiptirler. Bu kanuna göre, idari veri derleme amaçlarnn içerisinde yer almasa dahi verinin
istatistiksel amaçla kullanmna izin verilmektedir.
Bu ülkelerde, kayt birimleri (kiúiler, iúletmeler/úirketler) idari kurumun kaytlarn istatistik
kurumunun, istatistiksel amaçlarla kullanm için de derledi÷ini bilmektedirler. Günümüzde Kuzey
Avrupa Ülkeleri istatistik üretiminde kullanmak üzere hemen hemen tüm kaytlarda ortak
tanmlanmú kimlik tantm kodu kullanmaktadrlar.
Çizelge 3. Kuzey Avrupa ülkelerinde kayt türü ve ülkelere göre kaytlarn kurulum ve kullanm yl
Danimarka
Kayt
Türü

Finlandiya

Norveç

Kurulum

Saymda
ølk
kullanm

øsveç

Kurulum

Saymda
ølk
kullanm

Kurulum

Saymda
ølk
kullanm

Kurulum

Saymda
ølk
kullanm

Merkezi
Nüfus
Kayd

1968

1981

1969

1970

1964

1970

1967

1975

øú Kayd

1975

1981

1975

1980

1965

1980

1963

1975

Mesken
(konut)

1977

1981

1980

1985

2001

2011

2008?

2011

Bina
Koúullar

1977

1981

1980

1985

2001

2011

2008?

2011

E÷itim

1971

1981

1970

1975

1970

1980

1985

1990

østihdam

1979

1981

1987

1990

1978

2001

1985

1985

Aile

1968

1981

1978

1980

1964

1980

1960

1975

Hanehalk

1968

1981

1970

1975

2001

2011

2011?

2011

Gelir

1970

1981

1969

1970

1967

1980

1968

1975

Kaynak: United Nations (2007), Register-Based Statistics in the Nordic Countries. Reviev of best
practies with focus on population and social statistics. United Nations Economic Commission for
Europe. United Nations, New York and Geneva, 2007.
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2.4.2 Yeni Zelanda’da ødari Kayt Verilerinin Kullanm
Yeni Zelanda kayt verilerden demografik, sosyal ve ekonomik istatistikler üretmek konusunda uzun
bir tarihe sahiptir.
Yeni Zelanda’da istatistiki bilgi üretimi alannda kullanlan idari kayt verileri úunlardr.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Do÷um, ölüm, evlenme, boúanma kaytlar,
Uluslararas göç kaytlar,
Kürtaj kaytlar,
Nüfus tahmin ve projeksiyonlar,
Hastane ödemeleri, kanser kaytlar, ölüm nedenleri, iúyeri kazalar,
E÷itim kaytlar, çalúma kursu kaytlar,
Suç kaytlar, mahkum ve hükümlü kaytlar, hapishane kaytlar,
Gelir kaynaklar ve da÷lmlar kaytlar, sosyal yardm alclar kaytlar
ønúaat izin kaytlar,
Ticari mal faaliyetleri kaytlar.

Yeni Zelanda idari kayt verilerinden, entegre (birleúmiú) veri setleri de oluúturmaktadr. Bunlardan
bazlar úunlardr:
x
x
x

Birleútirilmiú iúveren-iúçi veri taban,
Birleútirilmiú ö÷renci kredileri ve ö÷renci indirimleri veri taban,
Uzun dönemli iú kaytlar örnek veri taban.

Yeni Zelanda’da idari kayt kaynaklarnn de÷erlendirilmesi ve tanmlamas için “Model Bilgi
ùablonu” hazrlamútr. Bu úablon, idari kaytlarn istatistiksel amaçla kullanlabilirli÷ini belirlemek
amacyla geniú bir alanda kullanlmaktadr.
Bununla birlikte, Yeni Zelanda østatistik Kurumu tarafndan idari kaytlarn birleútirilmesi konusunda
çalúmalar baúlatlmútr. Bu çalúmalarn bir çkts “Veri Birleútirme Elkitabdr”.
Yeni Zelanda østatistik Kurumu, son yllarda idari kurumlardan istatistik kurumuna gelen idari kayt
verilerinin koordinasyonu ve kalitelerinin iyileútirmesine iliúkin baz giriúimler uygulamaktadr. Bu
giriúimler;
x
x
x
x

Birinci Srada østatistiklerin Üretilmesi için Protokol ve Prensipler,
Resmi østatistikler Araútrma Program,
Resmi østatistikler Sistemi Seminer Serileri.
Alan Planlar (Domain Plans)
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2.4.3 Birleúik Krallkta ødari Kayt Verilerinin Kullanm
Birleúik Krallk (United Kingdom) idari kaytlar dört temel amaçla kullanmaktadr. Bunlar; yaln
kaynak olarak idari kaytlarn analizi, analizler için di÷er kaynaklarla birleútirme, küçük alan
istatistikleri ve kayt dosyas oluúturma.
1. Yaln kaynak olarak idari kaytlarn analizi: Sistemi yönetmek ve de÷iúik plan
seçeneklerinin de÷erlendirilmesinde yaygn olarak kullanlmaktadr.
2. Analizler için di÷er kaynaklarla birleútirme: østatistik Kurumu ile Emeklilik ve Çalúma
Servisi uzun dönemli (longitudinal) çalúmalarda veri kaynaklarnn birleútirilmesini
yapmaktadrlar.
østatistik Kurumu tarafndan yürütülen Boylamsal Çalúmalarda, “saym verileri” ile
“hayati kayt verilerini” %1 orannda birleútirmektedir. 1971, 1981, 1991 ve 2001 yllar
“saym verileri” ile “do÷um, ölüm ve kanser kayt verileri” birleútirilmiútir. Her saymda
yaklaúk 500 bin örnek birim eklenmiútir. 30 yllk çalúma döneminde, yaklaúk 1 milyon kiúi
örneklemde kaydedilmiútir. Bu çalúmaya 1970 ylnda do÷urganlk ve ölümlülük
konularnda daha iyi veri oluúturma ihtiyacn karúlamak amacyla baúlanmútr. O günden
bu güne geniú kapsaml olarak yaplan sosyal hareketlilik, yaúlanma ve göç konularndaki
araútrmalarda kullanlmaktadr. Boylamsal çalúma, saymlar ve hayati kaytlarn
birleútirilmesi ile zincirleme gelen sosyal, demografik ve meslek bilgilerden ötürü,
ölümlülük, kanser oluúumu ve do÷urganlk örüntüsü çalúmalarnda tam anlamyla
yararlanlacak veri sunmaktadr.
Emeklilik ve Çalúma Servisi tarafndan 2005 ylnda “Çalúma ve Emeklilik Boylamsal
Çalúmas”nda” gelir ve gümrük bilgilerinden oluúan “istihdam kaytlar” birleútirilmiútir.
3. Küçük alan istatistikleri: Küçük alan istatistikleri yerel (lokal) düzeyde bilgi
sunmaktadr. Bu istatistikler Sosyal Dúlanma Biriminin 1998 ylndaki raporunu takiben
geliútirilmiútir. Bu rapor ile küçük co÷rafik alanlarda yeterince verinin olmad÷ ve hükümet
planlarnn küçük yerel birimleri de de÷erlendirmeye alacak úekilde yeniden düzenlenmesi
gerekti÷ini ortaya koymuútur. ødari kayt verileri, küçük alan istatistiklerin geliútirilmesi
çalúmasnn belkemi÷ini oluúturmaktadr.
4. Kayt dosyas oluúturma: Örneklem araútrmalarnda çerçeve olarak kullanlmak üzere
iki temel kayt dosyas kurulmuútur.
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x

Posta kodu adres dosyas: Royal Mail tarafndan posta da÷tmn planlamak için
yaratlmútr. Nüfus kaydndaki eksikliklerle birlikte hanehalk ve fert
araútrmalarnda örneklem çerçevesi olarak sklkla kullanlmaktadr.

x

Bölümler/birimler aras iú kaytlar: IDBR tarafndan hükümetin istatistiksel
amaçlarla kullanmna yönelik oluúturulmuútur. østatistik kurumu ve di÷er idari
kurumlar tarafndan gerçekleútirilen iú istatistikleri araútrmalarnda örneklem
çerçevesi olarak kullanlmaktadr. Buraya üç idari kaynaktan girdi gelmektedir.
Birleúik Krallk’taki ekonomik aktivitelerin yaklaúk %99’u kapsanmaktadr.
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İdari Kayıt Verilerinde Kalite Bileşenleri ve Kalite Değerlendirme
3. øDARø KAYIT VERøLERøNDE KALøTE BøLEùENLERø VE KALøTE DEöERLENDøRME
3.1 Avrupa Birli÷i Veri Kalite Bileúenleri
Avrupa østatistik Ofisinin (Eurostat) Avrupa østatistik Sistemi Standard (ESS) 2009 versiyonunda
istatistiksel veri için 5 temel kalite bileúeni belirlenmiútir. Bunlar; ilgililik/uygunluk, do÷ruluk,
zamanllk ve yaymlanma takvimine uygunluk, eriúebilirlik ve açklk, karúlaútrlabilirlik ve
tutarllktr. østatistiki veriye iliúkin düzenlenecek kalite raporlarnda bu bileúenler ve bileúenlerin alt
bileúenlerine iliúkin ayrntl bilgilere yer verilmesi istenmektedir.
x

ølgililik/uygunluk (Relevance): ølgililik/uygunluk bileúeni tanm ve kavramlarn
kullanlabilirli÷i ile ilgilidir. Di÷er yandan istatistik kullanclarnn ihtiyaçlarnn ne dereceye
kadar karúland÷nn bir ölçütüdür. Kullanclarn ihtiyac olan tanm ve snflamalar ile
veride kullanlan tanm ve snflamalarn örtüúmesi önemlidir. Subjektif bir de÷erlendirme
olan ilgililik/uygunluk kullanclarn ihtiyaçlarna göre de÷iúmektedir. Bu kalite bileúenin
kendi içinde alt bileúenleri bulunmaktadr. Bunlar; kitle ve birim, de÷iúkenler, referans
tarihi, çalúmann tanm kümesi, istatistiksel ölçümler ve kapsamllk.
ølgililik/uygunluk bileúeni için Eurostat tarafndan kalite raporlarnda yer almas gereken
göstergeler úu úekildedir:
Mevcut uygun istatistiklerin oran (Mevcut uygun istatistik saynn, Avrupa
istatistik sisteminin istedi÷i toplam sayya oran)

x

Do÷ruluk (Accuracy): Tahmin edilen de÷er ile bilinmeyen gerçek kitle de÷eri arasndaki
yaknlk derecesidir. Bu kalite bileúenin kendi içindeki alt bileúenleri; kapsam çerçevesi,
cevapszlar, ölçüm sistemi, örneklem, veri iúleme, model varsaymlar, toplam (overall)
do÷ruluk, do÷ruluk ölçümleridir.
Do÷ruluk bileúeni için Eurostat tarafndan seçilen göstergeler úu úekildedir:
De÷iúim katsays
Fazla kapsam
Edit hata oran
Birim cevap oranlar
Madde cevap oranlar
ømputasyon oran
Bask hatas says (Basmdan sonra fark edilen ciddi hatalar)
Yaplan revizelere iliúkin bilgiler

x

Zamanllk ve Yaymlanma Takvimine Uygunluk(Timeliness and Punctuality):
Yaymlanma takvimine uygunluk, verinin yaym tarihi ile hedef tarih arasndaki yaknl÷a
iúaret etmektedir. E÷er iki tarih ayn ise, bu tarihte bu unsur sa÷lanmú demektir.
Zamanllk ise bilginin referans tarihi ile bilginin kullanlabilir hale geldi÷i tarih arasndaki
süreyi ifade eder. Bu kalite bileúenin alt bileúenleri; derlenme skl÷, üretim tarihi ve
dakikliktir. Bu bileúen için Eurostat tarafndan kalite raporlarnda yer almas gereken
göstergeler úu úekildedir:
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Referans dönemi sonu ile ilk sonuçlarn açklanmas arasndaki zaman fark (ilk
sonuçlar).
Referans dönemi sonu ile nihai sonuçlarn açklanmas arasndaki zaman fark
(nihai sonuçlar).
Bildirilen yaym tarihi ile gerçek yaym tarihi arasnda geçen süre (da÷tm ve
yayn).
x

Eriúilebilirlik ve Açklk (Accessibility and Clarity): Bu bileúen genel olarak, verinin
anlaúlmasndaki basitli÷e ya da kolayl÷a, bu verilere ulaúmdaki kolayl÷a, verinin kullanc
merkezli hazrlanmasna, beklentilere uygun bir úekilde sunulmasna ve kullanc tarafndan
anlaúlmas için ek bilgi içermesine iúaret etmektedir. Eriúilebilirlik, kullanclarn veriyi hangi
koúullarda elde edebilece÷i ile ilgilidir. Verinin açkl÷ ise veriye ait bilginin ortamdr. Bu
kalite bileúenine iliúkin alt bileúenler; yaym biçimleri, sunuú, belgeleme (dokümantasyon),
mikro veriye ulaúm, bilgi servisleri vb.
Bu bileúen için Eurostat tarafndan kalite raporlarnda yer almas gereken göstergeler úu
úekildedir:
Abone says
Veri tabanna giriú says
Meta verilerin tamamlanma oran

x

Karúlaútrlabilirlik ve Tutarllk (Comparability and Coherence): Tutarllk, farkl
yöntemler ile toplanlsa bile ayn konu hakkndaki verilerin tutarl olmas dolaysyla yeterli
güvenilirli÷e ulaúmas demektir. Karúlaútrlabilirlik; istatistiksel kavramlarda, tanmlarda,
co÷rafi veya co÷rafi olmayan alanlarda veya zaman boyutu ile oluúan farkllklar
içermektedir. Bu bileúenin alt bileúenleri; alanlar (tanm, kavram, co÷rafik) arasnda
karúlaútrma, zaman boyutunda karúlaútrma, di÷er istatistiklerle tutarllktr.
Tutarllk ve karúlaútrlabilirlik bileúeninde, istatistiksel süreçler arasndaki farkllklar,
Avrupa yönetmelikleri/standartlar ve/veya di÷er uluslararas standartlara uygunluk,
referans döneminde seri krlmas durumunda nedenleri, içsel tutarllk, di÷er istatistiklerle
tutarllk, ulusal düzeyde tutarllk ve tutarszlklarn de÷erlendirilmesine iliúkin bilgilerin yer
almas istenmektedir.
Karúlaútrlabilirlik ve tutarllk bileúeni için Eurostat tarafndan kalite raporlarnda yer
almas gereken göstergeler úu úekildedir:
Karúlaútrlabilir zaman serilerinin says ve uzunlu÷u
Ülkenin istatistik süreci ile regülasyon/uluslararas standart arasndaki farkllk
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3.2 ødari Kayt Verilerinde Kalite Bileúenleri
ødari verilerin, temel kalite bileúenlerinden ilgililik/uygunluk, do÷ruluk, zamanllk ve tutarllk
konusundaki durumlar önemlidir. ødari veriler ile örneklem araútrmalarnn kalite bileúenleri
açsnda karúlaútrlmas Çizelge 4’te verilmiútir.
ølgililik/uygunluk: Her ne kadar idari kayt verilerinin derlenmesi araútrmalara oranla daha az
maliyetli ise de, ilgililik/uygunluk açsnda analitik hedeflere cevap verecek düzeyde yeterli
olmayabilir.
Do÷ruluk: ødari kayt verileri genellikle araútrma verilerinin geçirdi÷i edit süreçlerinden farkl edit
süreçlerinden geçmektedir. ødari kayt verileri idari kurum tarafndan kendi amaçlar do÷rultusunda
geliútirdikleri editlerden geçmektedir. Ancak bu editler genellikle istatistik kurumlarnnkinden farkl
olmaktadr. Bununla birlikte, örneklendirilmiú idari kayt verileri standart örneklem planlarna uygun
olmayabilir. Bu durum ise sapmalara ve örneklem hatalarnn hesaplanmasnda güçlüklere neden
olur.
Zamanllk: Zamanllk bileúeni, idari kayt verileri için ciddi úekilde de÷erlendirilmesi gereken kalite
bileúenidir. ødari kayt verileri referans tarihleri bitmeden kullanlamamaktadr. Bu durum, idari kayt
verilerinin araútrmalar için çerçeve olarak kullanlmas durumunda tarihi geçmiú veri oldu÷undan
güncel olmayan çerçeve kullanlmasna neden olacaktr. Bununla birlikte, idari kayt verileri
ço÷unlukla güncel bilgi içerirler.
Tutarllk: Tutarllk bileúeni de idari kayt veriler için ciddi olarak de÷erlendirilmesi gereken bir
bileúendir. ødari kayt verilerinde kullanlan tanm ve kavramlarn kurumlarn ihtiyaçlar
do÷rultusunda oluúturulmas nedeni ile ayn konudaki di÷er veri kaynaklar ile tutarll÷
etkilenmektedir.
Çizelge 4. Kalite bileúenlerinin idari kayt verisi ve örneklem araútrmalar verisi baznda
Karúlaútrlmas
Kalite Bileúenleri

ødari Veriler

Örneklem Araútrmas

ølgililik/uygunluk
(Relevance)

Tanm ve kapsam, analitik ihtiyaçlardan
çok idari sisteme uygun olacaktr. Detay ve
yerel alan analizleri için iyi kaynaktr.

Araútrmalar analitik ihtiyaçlara
uygun olacak úekilde tasarlanr.
Detay analizlerin kalitesi örneklem
büyüklü÷üne ba÷ldr.

Do÷ruluk (Accuracy)

Örneklem dú hatalara açktr.
østatistikçilerin kontrol dúndadr.

Örneklem hatalar ile birlikte
örneklem dú hatalara açktr. Ancak
istatistiksel kontrol altndadr.

Zamanllk
(Timeliness)

Ço÷unlukla zamanl bilgi içerir. Ancak, baz
idari veriler araútrmalardan daha az
zamanldr.

Araútrmalar cevaplama zamanna
ba÷l kalmaktadr. (Araútrma
uygulama zaman)

Eriúebilirlik
(Accessibility)

Yasal durumuna ba÷ldr. Veriye ulaúmada
teknik ve kurumsal engeller olabilir.

Do÷rudan istatistik kurumunun
kontrolündedir.

Karúlaútrlabilirlik
(Comparatibility)

ødari tanmlarn zaman boyutundaki
de÷iúimine ba÷ldr.

Do÷rudan istatistik kurumunun
kontrolündedir

Tutarllk
(Coherence)

Sklkla müúterek (ortak) tanmlayc kimlik
kodunun varl÷na ba÷ldr.

Müúterek (ortak) kaytlara ba÷ldr.

Kaynak: Penneck, S., (2007). Using Administrative Data for Statistical Purposes. Papers Presented at the ICESIII, June 18-21, 2007,





TÜİK, İstatistik Üretiminde İdari Kayıtların Rolü

21

İdari Kayıt Verilerinde Kalite Bileşenleri ve Kalite Değerlendirme
3.3 ødari Kaytlardan Sa÷lanan Girdi ve Ürün Verilerinin Kalite Bileúenleri Analizi
(øsveç Modeli)
ødari kayt verilerinin istatistiksel amaçla kullanmnn temelinde istatistiksel bilgi üretmek
yatmaktadr. Bu ba÷lamda idari kayt verisinin kullanlabilirli÷inin de÷erlendirilmesi gerekir. øsveç bu
konuda bir model geliútirmiútir. Modelde, idari kayt verisinin istatistiksel kullanlabilirli÷ini
saptanmas için “Ürün Kalite Bildirimi Modeli” (Çizelge 5) geliútirmiútir.
Ürün Kalite Bildirimi Modeli’ne göre idari kayt verisi yeterli ise ürün verisi (output data) olarak
adlandrlmaktadr. Ürün Kalite Bildirimi modelinde yer alan göstergelere göre iyi ürün olarak
belirlenen idari kayt verileri istatistiksel üretimde kullanlrlar. Bildirim modelinde yer alan 25 kalite
alt bileúeninin 12 tanesi için ölçülebilir göstergeler bulunmaktadr. 13 alt bileúen için ise ölçülebilir
gösterge bulunmamaktadr.
Ürün Kalite Bildirimine göre veri kayna÷na iliúkin iki durum belirlenebilir.
a) Veri kayna÷nda baz kalite sorunlar bulunmakla birlikte baz hazrlklardan sonra veri
kayna÷nn istatistiksel üretimde kullanlmas mümkün olabilir.
b) Veri kayna÷ halihazrda istatistiksel üretimde kullanlabilir, ancak özel istatistiksel kayt
iúlemleri ile di÷er veri kaynaklar ile birleútirildikten sonra istatistiksel üretimde çok daha
fazla avantaj sa÷lar. Bu tür idari kayt verileri de girdi verisi (input data) olarak
adlandrlr.
Çizelge 5. ødari kaytlarn ürün kalitesinin saptanmas için göstergeler
Kalite Bileúeni
Kalite Alt Bileúeni
Kalite Göstergesi

ølgililik/uygunluk
(Relevance)

Do÷ruluk
(Accurancy)

Zamanllk ve Dakiklik
(Timeliness and Punctuality)

Karúlaútrlabilirlik ve Tutarllk
(Comparability and Coherence)

Eriúebilirlik ve Açklk (Accessibility
and Clarity)

Kitle ve birim

Kitlenin tanm

De÷iúkenler
Referans tarihi
Çalúma alanlar

Birimin tanm
De÷iúkenlerin tanm
Referans tarihi
Alan de÷iúkenleri

østatistiksel ölçümler
Kapsamllk

Ölçüm göstergesi yok
øçeri÷in geniúli÷i

Çerçevenin kapsam
Cevapszlk
Ölçüm sistemleri
Örneklem
Veri iúleme
Model varsaymlar
Toplam do÷ruluk
Do÷ruluk ölçümleri
Derleme skl÷
Üretim tarihi

Eksik kapsam-Fazla kapsam
Kayp de÷erler
Ölçüm hatalar
Ölçüm göstergesi yok
Ölçüm göstergesi yok
Ölçüm göstergesi yok
Ölçüm göstergesi yok
Ölçüm göstergesi yok
Güncelleme skl÷
Veri teslim tarihi

Dakiklik

Veri teslim tarihindeki belirsizlik

Alanlar aras karúlaútrma

Ölçüm göstergesi yok

Zaman boyutunda karúlaútrma

Zaman boyutunda karúlaútrma

Di÷er istatistiklerle karúlaútrma

Ölçüm göstergesi yok

Yaym biçimleri
Sunuú

Ölçüm göstergesi yok
Ölçüm göstergesi yok

Belgeleme (dokümantasyon)

Ölçüm göstergesi yok

Mikro veriye ulaúm

Ölçüm göstergesi yok

Bilgi servisler

Ölçüm göstergesi yok

Kaynak: Laitila, T., Wallgren, A., Wallgren B., (2011). Quality Assessment of Administretive Data.
Reserch and Development-Methodology reports from Statistics Sweden 2011. Statistics Sweden.
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Bir idari kaydn ya da kayna÷n kaliteli ürün ya da girdi oldu÷una karar vermek için 2 aúamal analiz
önerilmektedir.
1. Birinci Aúama: ødari kaydn istatistik üretimi ile olan iliúkisinin tanmland÷ ilgililik
analizi (A).
Bu aúama idari kayt verileri ya da idari kaynaklarn analiz edilmesi çalúmasnn ilk admdr. Bu
aúamada idari kayt için kullanlan formlar, broúürler, elkitaplar araútrlmaldr. Ayn zamanda idari
otoritede ilgili kayttan sorumlu olan kiúilerle görüúmeler gerçekleútirilmelidir. Bu çalúma
aúamasnda idari kaydn istatistik üretimi ile olan iliúkisi tanmlanmaktadr. Bu aúama için
sorgulanmas gereken göstergeler Çizelge 6’da yer almaktadr.
Çizelge 6. ødari kaytlarn ürün ve girdi veri olarak kalitesinin saptanmas için göstergeler
(ølgililik)
Gösterge

Kalite faktörü

Açklama

A1

Hedef kitle

ødari olarak kayt altna alnan kitlenin tanmlanmas. Tanmlanan
kitle hangi idari hükümler çerçevesinde belirlemektedir?
Tanmlanan kitle istatistiksel olarak istatistik üretimi hedeflenen
kitle ile uyumlu mudur?

A2

Birim

ødari kayt biriminin tanmlanmas. ødari olarak kaytlanan birim
istatistiki birim olarak uygun mudur?

A3

Tanmlayc kod

ødari kayt verisi kaynakta temel tanmlayc kimlik kodu mu farkl
tanmlayc kimlik kodu mu var? Bu tanmlayc kimlik kodlar ile
idari kayt verisi mikro veri düzeyinde istatistik kurumu verileri ile
eúleútirilebilir mi?

A4

De÷iúken tanmlar

ødari kayt de÷iúkenlerinin tanmlanmas. Tanmlanan bu de÷iúken
tanmlar, de÷iúkenin istatistiksel tanmlarna uygun mu?

A5

Referans zaman

ødari kaydn referans zaman istatistiksel kullanma uygun mu?
ødari verinin aylk ve yllk olarak derlenmesini belirleyen kurallar
var m? Bu kurallar istatistiksel kullanma uygun mu?

A6

Çalúma alanlar

Birimler ilgili çalúma alanlar arasnda da÷tlabiliyor mu?

A7

Kapsam

ødari kayt verisinin kayna÷nda istatistik üretmek için eksik ya da
fazla kapsam söz konusu mudur? ødari kayt istatistiksel olarak
ilgilenilen de÷iúkenleri içeriyor mu?

A8

Güncelleme

ødari kaytlar güncelleniyor mu? Hangi sklkla ve hangi zaman
noktasnda güncelleniyor?

A9

Teslim tarihi

ødari kayt verilerinin idari kurum tarafndan istatistik kurumuna
teslim tarihi.

A10

Dakiklik

Kabul edilen teslim tarihi ile gerçekleúen teslim tarihi arasndaki
fark.

A11

Zaman boyutunda
karúlaútrlabilirlik

Zaman içerisinde idari kaydn içeri÷inde de÷iúiklikler olmuú mudur?
Olmuú ise de÷iúikli÷in büyüklü÷ü nedir?

Kaynak: Laitila, T., Wallgren, A., Wallgren B., (2011). Quality Assessment of Administretive Data.
Reserch and Development-Methodology reports from Statistics Sweden 2011. Statistics Sweden.
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2. økinci Aúama: Kayna÷n veri editi ve analizi (B).
ødari kaynaklarn analiz edilmesi çalúmasnda ikinci adm kaynaktan gelen verinin mikro veri seti
olarak analiz edilmesidir. Bu çalúmada öncelikle istatistiksel olarak veriyi tanmlama ve keúfetme
çalúmalar yaplmaldr. (Örne÷in de÷iúken da÷lmndaki farkllklar nasldr?) Bundan sonra
genellikle benzer editlerin yaplmas konusunda çalúmalar yaplmaldr. Bu çalúmann amac;
kayna÷ teúhis etmek ve rutin istatistik üretimi srasnda otomatik editin uygulamasnda düzensizli÷e
(kargaúaya) neden olmasn engellemektir. ødari de÷iúkenlerin iyi edit kurallarna ihtiyac konusunda
net olmak gerekir
Çizelge 7. ødari kaytlarn ürün ve girdi veri olarak kalitesinin saptanmas için göstergeler
(Do÷ruluk)

Gösterge

Kalite faktörü

Açklama
Temel tanmlayc kimlik kodu olan birimlerin oran. Temel
tanmlayc kod, format ve uygun de÷erleri do÷rulamaldr.

B1

Temel tanmlayc kimlik kodu

B2

Farkl anahtarlar

B3

Kaynaktaki çift kaytlar
(duplicates)

B4

Kayp de÷erler

østatistiksel olarak ilgilenilen de÷iúkenler için kayp de÷erleri olan
birimlerin oran.

B5

Yanlú de÷erler

østatistiksel olarak ilgilenilen de÷iúkenler için yanlú ya da
mantksz de÷er içeren birimlerin oran.

Farkl tanmlayc kimlik kodu olan birimlerin oran. Farkl
tanmlayc kimlik kodu, format ve uygun de÷erleri do÷rulamaldr.
Birden fazla gerçekleúen tanml birimlerin oran (Ayn birimin
fazla kaydedilmesi).

Kaynak: Laitila, T., Wallgren, A., Wallgren B., (2011). Quality Assessment of Administretive Data. Reserch and
Development-Methodology reports from Statistics Sweden 2011. Statistics Sweden.

ødari kaytlarn kalite bileúenleri analiz yaplandktan sonra Temel Kayt ile Kayna÷n
Birleútirilmesi (C) aúamasna geçilmektedir. Birleútirme üç hedefte yaplr. Birincisi yalnzca
kaynaktaki birimlerde, ikincisi temel kayt birimlerinde ve üçüncüsü her ikisindeki birimlerde. Çizelge
8’de temel kayt birimi “iú kaytlar (BR)” olarak alnmú ve idari kaynak ile olabilecek problem
durumlar belirlenmiútir.
Çizelge 8. ødari kaytlarn ürün ve girdi veri olarak kalitesinin saptanmas için göstergeler
(Kapsam)
Gösterge

Kalite faktörü
eksik

Açklama

C1

BR’de
kapsam

Referans periyodu süresince giriúim/birim aktif ancak BR’de kayp yada aktif
de÷il olarak kodlanan birimlerin oran.

C2

Kaynakta eksik
kapsam

Referans periyodu süresince giriúim/birim BR’de aktif ancak kaynakta kayp
görünen birimlerin oran.

C3

BR’de fazla
kapsam

Giriúim/birim kayna÷n kapsamnda belirlenen kategorinin üyesi olarak BR’de
aktif olarak kodlanan ancak kaynakta aktif de÷il olarak bildirilen birimlerin
oran.

C4

Kaynakta fazla
kapsam

Birimlerin oran. Birimlerin kaynakta bir kategoride yer almas yada bir
kategoride görünmesi. Bu istatistiksel olarak uygun de÷ildir.

Kaynak: Laitila, T., Wallgren, A., Wallgren B., (2011). Quality Assessment of Administretive Data. Reserch and
Development-Methodology reports from Statistics Sweden 2011. Statistics Sweden.
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Araútrmalardaki Benzer De÷iúkenleri ile Birleútirme: Bu aúama, aúamalar içerisinde en zor
olan aúamadr. Bu aúamada özel istatistiksel yöntemlere ihtiyaç vardr. Bu aúamada ilgili kaynak
benzer de÷iúkenleri olan ilgili tüm araútrmalar ve kaytlarla eúleútirilir. Bu aúama için çalúmaya çok
basit baúlanmas önerilmektedir. ùöyle ki; öncelikle çok önemli araútrmalar ve kaytlar birleútirilir.
Daha sonra di÷er kaynaklar sras ile eklenerek birleútirilmiú veri setine ulaúlr.
3.4 ødari Veri Kaynaklarnn Kalite De÷erlendirmeleri øçin Kontrol Listeleri
(Hollanda østatistik Ofisi)
Hollanda østatistik Ofisi, ikincil veri kayna÷ olarak kulland÷ ødari Kayt Verileri’nin kalitesinin
de÷erlendirilmesi ve tanmlanmasna iliúkin çalúmalar yapmaktadr. Bu amaçla öncelikle bir “kalite
çalúma çerçevesi” oluúturulmuútur. Bu çalúma çerçevesi birkaç düzeyde oluúmaktadr. Literatürde
bu düzeyler “kategoriler ya da üst boyutlar (hyperdimension)” olarak adlandrlmaktadr. Hollanda
østatistik Ofisi srasyla, Kaynak (Source), Metaveri (Metadata) ve Veri (Data) olmak üzere üç düzey
(üst boyut) belirlemiútir. Kalite anlayú, her bir düzey için veri kayna÷nn farkl alanlarda
kullanlabilirli÷inin tanmlanmas anlamn taúmaktadr. Düzeyler, kendi içinde alt boyutlardan (alt
düzeylerden) oluúmakta olup her bir alt boyut da kendi içerisinde bir ya da daha fazla kalite
göstergesi ve göstergenin hesaplanmasna iliúkin yöntemleri içermektedir. Kalite çalúma
çerçevesinin yaps aúa÷daki úekilde tanmlanmútr.
Düzey (Üst Boyut)
1. Kaynak
2. Metaveri
3. Veri

Alt Boyutlar

Göstergeler

Hesaplama Yöntemleri
økincil veri kayna÷ olarak idari kayt verilerinin kalitesi, yukarda belirtilen düzeylerde srasyla
zincirleme olarak yaplan de÷erlendirmeler ve içerdi÷i kalite göstergeleri dikkate alnarak
belirlenmektedir. Di÷er bir ifade ile idari veri kaynaklarnn kalite de÷erlendirmeleri, kaynak,
metaveri ve veri düzeyleri srasnda yaplmaldr. Veri düzeyinde yer alan kalite göstergeleri ve
hesaplama yöntemleri, metaveri düzeyinde yer alan göstergelerden ve yöntemlerden daha
detayldr. Metaveri düzeyindeki göstergeler ve hesaplamalar da kaynak düzeyindeki gösterge ve
yöntemlerden daha detayldr. Bu nedenle idari verilerin kalite de÷erlendirmesi yaplrken düzeylerin
sral olarak takip edilmesi önemlidir. Yine kaynak düzeyinde kalite de÷erlendirilmesi yaplmadan,
sadece veri düzeyinin de÷erlendirilmesi sonucunda idari verinin kullanlabilir veri olarak
de÷erlendirilmesine karún kaynakta yer alan ve çözülmemiú sorunlarn bulunmas, verinin kullanm
aúamasnda sorunlara neden olabilir. Bu nedenle idari verilerin kullanlabilirli÷i ve kalitesinin
de÷erlendirilmesi çalúmasnda düzey srasnn takip edilmesi önemlidir.
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3.4.1 Veri Kayna÷ Düzeyi (Üst Boyutu)
Kaynak boyutunda, veri kayna÷na iliúkin kalite üzerinde çalúmalar yaplmaktadr. Örne÷in veri
tedarikçileri, veri kayna÷nn istatistik ofisine teslimat gibi konularn ortaya çkartlmasna yönelik
çalúmalar ele alnmaktadr. Bu düzeyde; Tedarikçiler, ølgililik/Uygunluk, Gizlilik ve Güvenlik, Da÷tm
ve Süreçler olmak üzere beú boyuttan oluúmaktadr (Çizelge 9). Kaynak düzeyinde, idari yük ve
maliyet dúndaki göstergeler dúnda ço÷unlukla nitel yöntemler sunulmaktadr.
Çizelge 9. ødari veri kaynaklarnda, kaynak düzeyinde yer alan kalite boyutlar, göstergeleri
ve yöntemler
Boyutlar
Kalite Göstergeleri
Yöntemler
Veri kayna÷nn ad.
Veri kayna÷na iliúkin irtibat bilgileri.
1.1 ørtibat
1. Tedarikçiler
østatistik ofisindeki irtibat kurulacak kiúinin
bilgileri.
1.2 Amaç
østatistik ofisinin, veri kayna÷n kullanma nedeni.
2.1 Kullanlrlk, yararllk
Veri kayna÷nn istatistik ofisi için önemi.
Veri kayna÷nn istatistiksel olarak kullanm
2.2 Öngörülen fayda
olana÷.
2. ølgililik
2.3 Bilgi talebi
Veri kayna÷ istenilen bilgileri sa÷lyor mu?
Veri kayna÷ kullanmnn cevaplayc yüküne
2.4 Cevaplayc yükü
etkisi.
3.1 Yasal gereklilik
Veri kayna÷nn oluúum gerekçesi.
Kiúisel Veri Koruma Akdi uygulanyor mu?
3.2 Gizlilik
3. Gizlilik ve
Veri kayna÷nn kullanmnda gizlilik kurallarna
güvenlik
uyum için gerekli raporlama yaplyor mu?
Veri kayna÷nn istatistik ofisine gönderilme úekli.
3.3 Güvenlik
Güvenlik, gerekli ölçütlerde midir?
4.1 Maliyet
Veri kayna÷nn kullanm maliyeti.
Teslimat úartlar belgelendirilmiú midir?
4.2 Düzenleme
Teslimat skl÷.
Veri kayna÷nn da÷tmnda dakiklik nasldr?
Dakikli÷in sa÷lanmad÷ durumlarn rapor edilme
oran.
4.3 Dakiklik
4. Teslimat
Veride de÷iúim oldu÷unda de÷iúikli÷in bildirilme
oran.
4.4 Format
Verinin da÷tmnn yapld÷ format nedir?
Hangi verinin teslim alnaca÷?
4.5 Seçenek (Seçim)
Bu veri istatistik ofisinin ihtiyaçlar ile ne kadar
uyumlu oldu÷u?
5.1 Veri derleme
Veri derleme yönteminde benzerlik.
Veri kayna÷nda planlanan de÷iúikliklere yaknlk.
5.2 Planlanan de÷iúiklikler
De÷iúiklikler
konusunda
østatistik
Ofisine
bilgilendirme yaplyor mu?
Sorunlu durumlarda veri kayna÷nn sahibine geri
bildirim yaplyor mu?
5. Süreçler
5.3 Geri bildirim
Niçin ve hangi durumlar için geri bildirim
yaplyor.
østatistik Ofislerinin ba÷mllk riski.
5.4 Geri çekilme durumlar
Veri
kayna÷nn
østatistik
Ofisine
teslim
edilmemesi durumunda yaplan düzenlemeler.
Kaynak: Daas, P., Ossen, S., Vis-Vissher, R., Arends-Toth, J., (2009). Checklist fort he Quality evaluation of
Administrative Data Source. Discussion paper. Statistics Netherlands. 2009.
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3.4.2 Metaveri Düzeyi (Üst Boyutu)
Metaveri düzeyinde, özellikle veri kayna÷nn görünümü ile ilgili bilgiler üzerinde odaklanlmaktadr.
Tanmlardaki netlik ve meta bilgilerdeki eksiklikler verinin kalitesine iliúkin baz bilgileri içerir. Bu
düzeyde; Netlik, Karúlaútrlabilirlik, Tanmlayc Benzersiz Anahtarlar ve Veri øyileútirme (veriye
sahip kurum tarafndan yaplan) olmak üzere dört boyuttan oluúmaktadr (Çizelge 10). Burada veri
iúleme boyutu özel bir durumdur. Bu boyutta veriye sahip kurumlarn veride gerekli kontrolleri ya da
de÷iúiklikleri/düzeltmeleri yaplp yaplmad÷na iliúkin performanslarn ölçen kalite göstergeleri yer
almaktadr. Bu meta bilgiler tedarikçi tarafndan sa÷lanan ürünün kalitesi açsndan østatistik Ofisleri
için önemli bilgilerdir. Metaveri düzeyi sadece nitel bilgileri içermektedir.
Çizelge 10. ødari veri kaynaklarnda, metaveri düzeyinde yer alan kalite boyutlar,
göstergeleri ve yöntemler
Yöntemler
Tanmn anlaúlrlk düzeyi.
Tanmn anlaúlrlk düzeyi.
1. Netlik (açklk),
Tanmn anlaúlrlk düzeyi.
anlaúlrlk
Tanmn anlaúlrlk düzeyi.
Gerçekleúen de÷iúikliklere
1.5 Tanm de÷iúiklikleri
aúinalk.
østatistik Ofisi tanm ile
2.1 Kitle birimi tanmnn karúlaútrlmas
karúlaútrlabilirli÷i.
2.2 Snflama de÷iúkenler için tanmlarn
østatistik Ofisi tanm ile
karúlaútrlmas.
karúlaútrlabilirli÷i.
2. Karúlaútrlabilirlik
2.3 Saylabilen de÷iúkeler için tanmlarn
østatistik Ofisi tanm ile
karúlaútrlmas.
karúlaútrlabilirli÷i.
østatistik Ofisince tanmlanmú
raporlama periyodu ile
2.4 Zaman farkllklar
karúlaútrlabilirli÷i.
Tanmlayc kimlik anahtarlarnn
varl÷.
Tanmlayc kimlik anahtarlarnn
3.1 Tanmlayc kimlik anahtarlar
østatistik Ofisinde kullanlan
3. Tanmlayc
tanmlayc anahtarlar ile
benzersiz anahtarlar
karúlaútrlabilirli÷i.
3.2 Tanmlayc benzersiz de÷iúken
De÷iúkenlerin birleútirilmesinde
birleúimlerinin (kombinasyon)
anahtarlarn kullanlabilirli÷i.
Kitle birimine iliúkin
gerçekleútirilen kontroller.
De÷iúkenlere iliúkin
gerçekleútirilen kontroller.
4.1 Kontroller
De÷iúkenlerin birleútirilmesine
iliúkin gerçekleútirilen kontroller.
4. Veri iúleme (Veri
Uç de÷erlerin varl÷ ve kontrolü.
kayna÷nn sahibi
Veri
tarafndan yaplan)
de÷iúikli÷i/düzenlemelerindeki
benzerlik.
4.2 De÷iútirmeler (Modifications)
De÷iútirilen de÷erler iúaretleniyor
mu, nasl?
Kullanlan standart de÷erlere
yaknlk.
Kaynak: Daas, P., Ossen, S., Vis-Vissher, R., Arends-Toth, J., (2009). Checklist fort he Quality evaluation of
Administrative Data Source. Discussion paper. Statistics Netherlands. 2009.
Boyutlar

Kalite Göstergeleri
1.1 Kitle birimi tanm
1.2 Snflama de÷iúkenleri için tanmlar
1.3 Saylabilen de÷iúkeler için tanmlar
1.4 Zaman boyutu
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3.4.3 Veri Düzeyi (Üst Boyutu)
Veri düzeyi on boyuttan oluúmaktadr. Bu düzeyde, veri kayna÷ndaki mevcut verinin kalite görünümüne
odaklanlmaktadr. Veri düzeyinin kalite görüntüsü, teknik kontroller boyutunda içerilen istisnalarla birlikte büyük
ölçüde “do÷ruluk” ile ilgidir. Teknik kontrol boyutunda yer alan göstergeler veri dosyasnn okunabilirli÷i ve
verinin metaveri tanmlar için uygunlu÷una onay veren göstergelerdir. Bu düzeyde yer alan ve do÷rulukla ilgili
olan di÷er dokuz boyut ise úunlardr: Fazla kapsam, Eksik kapsam, Birleútirilebilirlik, Birim Cevapszlk, Madde
Cevapszlk, Ölçüm, øúleme, Do÷ruluk ve Duyarllk (Çizelge 11). Bu düzeydeki ölçüm yöntemleri “Temsili indeks
(R-index)” olarak adlandrlan ölçüme dayandrlarak yaplmaktadr (Bkz. Schouten and Cobben, 2007). Bu
indeks Hollanda østatistik Ofisi tarafndan geliútirilmiútir. øndeks, veri kayna÷nda yer alan birimlerin zaman
boyutunda belli bir noktadaki görünümlerini ve kitleden sapma derecelerini ölçmektedir.
Çizelge 11. ødari veri kaynaklarnda, veri düzeyinde yer alan kalite boyutlar, göstergeleri ve yöntemler

Boyutlar
1. Teknik
kontroller
2 . Fazla kapsam

3. Eksik kapsam

Kalite Göstergeleri

Yöntemler

1.1 Okunabilirlik

Kaynaktaki veriye ulaúlabilir mi?
Veri, metaveri tanmlar ile uyumlu mu?
E÷er uygun de÷il ise anormalliklerin raporlanmas.
Kitleye ait olmayan birimlerin yüzdesi.
Hedef kitleden yer almayan birimlerin yüzdesi.
Farkl kaynaklardan elde edilen bilgileri kullanarak kitledeki kayp gözlem
birimleri için yaplan tahmin göstergesi (oran-R-indeksi).
Temel (core) de÷iúkenler için ortalamann maksimum yanll÷.
Temel de÷iúkenler için, maksimum ortalama hata karelerinin kökü
(RMSE).
Anlamsz (mu÷lak) bir úekilde birleútirilmiú birimlerin yüzdesi.
Do÷ru bir úekilde birleútirilmeyen birimlerin yüzdesi.
Birleútirilen kaytlarda farkl kaynaklardan elde edilen bilgileri kullanarak
kayp gözlem birimleri için yaplan tahmin göstergesi (oran-R-indeksi).
Temel de÷iúkenler için ortalamann maksimum yanll÷.
Temel de÷iúkenler için, maksimum ortalama hata karelerinin kökü
(RMSE).
Bütün verisi kayp (eksik) olan birim yüzdesi.
Farkl kaynaklardan elde edilen bilgileri kullanarak birim için cevapszl÷
gidermek amaçl yaplan tahmin göstergesi (R-indeksi)
Temel de÷iúkenler için ortalamann maksimum yanll÷.
Temel de÷iúkenler için, maksimum ortalama hata karelerinin kökü
(RMSE).
Verisi eksik (kayp) olan hücrelerin yüzdesi.
Farkl kaynaklardan elde edilen bilgileri kullanarak de÷iúken cevapszl÷
gidermek amaçl yaplan tahmin göstergesi (R-indeksi).
Temel de÷iúkenler için ortalamann maksimum yanll÷.
Temel de÷iúkenler için, maksimum ortalama hata karelerinin kökü
(RMSE).
Denetim ya da benzerlik testleri yapld m?
Girdi süreçleri test edildi mi?
Edit kurallar çi÷nenmiú alanlarn oran.
Yanll÷n büyüklü÷ü (göreceli ölçüm hatalar)
Düzeltilmiú (adjusted, edited) alanlarn oran.

1.2 Metaveri uygunlu÷u
2.1 Kitle dú birimler
3.1 Eksik/kayp birimler
3.2 Seçicilik
3.3 Ortalamaya etki
4.1 Ba÷lanabilir birimler
4.2 Yanlú eúleútirme

4.
Birleútirilebilirlik
(eúleútirilebilir)

4.3 Seçicilik
4.4 Ortalamada etkisi
5.1 Verisi olmayan birimler

5. Birim
cevapszlk

5.2 Seçicilik
5.3 Ortalamaya etkisi
6.1 Eksik de÷erler

6. Madde
cevapszlk

6.2 Seçicilik
6.3 Ortalamaya etkisi
7.1 Dúsal kontrol

7. Ölçüm

8. øúleme

9. Do÷ruluk

7.2 Uyumsuz kaytlar
7.3 Ölçüm hatalar
8.1 Düzeltmeler
8.2 Yerine koyma
(imputasyon)
8.3 Uçde÷erler (dúlananlar
de÷erler)
9.1 Standart hata
10.1 Eksik/kayp de÷erler

Yerine koyma (impute) iúlemi yaplmú alanlarn oran.
Uç de÷erler nedeni ile düzeltme yaplmú alanlarn oran.

Temel de÷iúkenler için ortalama hata kareleri.
Boú hücre yüzdesi.
Toplamlarn kompozisyonu (birleúimi) için farkl kaynaklardan elde edilen
bilgileri kullanarak yaplan eksik gözlem tahmin göstergesi (oran-R10.2 Seçicilik
10. Duyarllk
indeksi).
Toplam için maksimum yanllk.
10.3 Toplama etkisi
Toplamlar için maksimum ortalama hata kareleri.
Kaynak: Daas, P., Ossen, S., Vis-Vissher, R., Arends-Toth, J., (2009). Checklist fort he Quality evaluation of Administrative Data
Source. Discussion paper. Statistics Netherlands. 2009.
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3.4.4 Kontrol Listeleri (Checklist)
Hollanda østatistik Ofisi tarafndan kaynak ve metaveri düzeyleri için kontrol listeleri (checklist)
geliútirilmiútir. Kaynak ve metaveri düzeylerindeki kalite göstergeleri de÷erlendirilirken bu kontrol
listeleri kullanlmaktadr (Ek-1, Ek-2). Veri düzeyindeki kalite göstergelerinde ise hesaplamalar ve
uygulamalar yer ald÷ndan kontrol listeleri geliútirilmemiútir. Kaynak ve metaveri düzeyleri için
oluúturulan kontrol listeleri, Hollanda østatistik Kurumu tarafnda yeni bir veri kayna÷nn
de÷erlendirilmesinde kullanlmaktadr. Bu iki düzeyde yer alan göstergeler, kontrol listesinde yer
alan sorulara verilen cevap do÷rultusunda de÷erlendirilmektedir. Kontrol listelerinde yer alan
sorular, verilen cevaplar seçeneklendirilmiú ve yine verilen cevap seçenekleri do÷rultusunda
sorulara yönlendirilmeler yaplmútr. Kontrol listelerine iliúkin ayrntl bilgiler “Daas, P., Ossen, S.,
Vis-Vissher, R., Arends-Toth, J., 2009, Checklist for the Quality Evaluation of Administrative Data
Source. Discussion paper. Statistics Netherlands. 2009” yaynnda ele alnmaktadr. Aúa÷da kontrol
listesinde yer alan sorulara ve verilecek cevap seçeneklerine iliúkin örneklere yer verilmiútir.
Örnek 1: Kaynak Düzeyi, Tedarikçi Alt Boyutu, ørtibat göstergesi için kontrol listesinde yer alan
soru

1.1.a ørtibat 1: Veri kayna÷nn ismi
Veri kayna÷nn ad nedir?
Uygun olmas durumunda internet adresini de
içermesi.

Örnek 2: Kaynak Düzeyi, ølgilik Alt Boyutu, Yararllk göstergesi için kontrol listesinde yer alan
soru

2.1.b Yararllk: Bütünleyici/ilave Kullanm
Veri kayna÷ aúa÷daki istatistikleri oluúturmak
için kullanlacak potansiyelde mi?

1 ……………………… Derece

En fazla 3 istatistik listeleyin ve de÷erlendirme
derecesini iúaretleyin. Burada halihazrda veri
kayna÷ kullanlarak oluúturulan istatistikler de
dahil edilecektir.
1: ksmen kullanúl
2: kullanúl
3: kesinlikle kullanúl
0: bilinmiyor

1 2 3 0

2 …………………….... Derece 1 2 3 0
3 ……………………… Derece

1 2 3 0

Örnek 3: Kaynak Düzeyi, ølgilik Alt Boyutu, Cevaplayc Yükü göstergesi için kontrol listesinde yer
alan soru

2.4.a Cevaplayc yükü: Beklenen sonuçlar
Veri kayna÷nn kullanlmasnn østatistik
Ofisinin cevaplayc yükünde beklenen etkisi
nedir?

1:
2:
3:
4:





Cevaplayc yük artar
Farkllk olmaz Æ 3. Gizlilik ve Güvenli÷e git
Cevaplayc yükü azalr.
Bilinmiyor Æ 3. Gizlilik ve Güvenli÷e git
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Örnek 4: Metaveri Düzeyi, Netlik/Açklk Alt Boyutu, Kitle Birimi Tanm göstergesi için kontrol
listesinde yer alan soru

1.1 Kitle Birim Tanm
0: tanm mevcut de÷il/eksik
1: tanm açk de÷il/mu÷lak

Kitle birimi net olarak tanml m?

2: tanm açk/net
Kitle birimini veri kayna÷ sahibinin tanm ile
betimleyin.

Örnek 5: Metaveri Düzeyi, Netlik/Açklk Alt Boyutu, Snfl De÷iúken Tanmlar göstergesi için
kontrol listesinde yer alan soru
1.2 Snfl de÷iúken tanmlar
1 ………………… Derece

0

1

2

Snfl de÷iúkenlerden en fazla 10 temel de÷iúkenin

2 ………………… Derece

0

1

2

ismini listeleyiniz ve veri kayna÷ sahibi tarafndan bu

3 ………………… Derece

0

1

2

de÷iúkenler için yaplan tanmlar derecelendiriniz.

4 ………………… Derece

0

1

2

5 ………………… Derece

0

1

2

0: tanmlama mevcut de÷il/eksik

6 ………………… Derece

0

1

2

1: tanmlama açk de÷il/mu÷lak

7 ………………… Derece

0

1

2

2: tanmlama açk/net

8 ………………… Derece

0

1

2

9 ………………… Derece

0

1

2

10 ………………. Derece

0

1

2

Örnek 6: Metaveri Düzeyi, Karúlaútrlabilirlik Alt Boyutu, Snfl De÷iúken Tanmlarnn
Karúlaútrlabilirli÷i göstergesi için kontrol listesinde yer alan soru
2.2 Snfl de÷iúken tanmlarnn karúlaútrlabilirli÷i
1 ………………… Derece

0

1

2

kullanlan snfl

2 ………………… Derece

0

1

2

de÷iúken tanmlarnn, østatistik Ofisi tarafndan

3 ………………… Derece

0

1

2

kullanlan

4 ………………… Derece

0

1

2

5 ………………… Derece

0

1

2

6 ………………… Derece

0

1

2

karúlaútrlacaktr.

7 ………………… Derece

0

1

2

De÷iúkenin karúlaútrlma derecesi iliúkin olarak

8 ………………… Derece

0

1

2

uygun de÷er iúaretlenecektir.

9 ………………… Derece

0

1

2

10 ……………….. Derece

0

1

2

Veri kayna÷

sahibi tarafndan

tanmlar

ile

karúlaútrlmas

durumu

nasldr?
1.2’de

listelenen

de÷iúkenler

0: tanmlama mevcut de÷il/eksik
1: ayn de÷il, dönüútürülmesi imkansz
2: ayn de÷il, dönüútürülmesi mümkün
3: Ayn/eúit, (100% ayn)
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Türkiye’de İdari Kayıtların Kullanımı
4. TÜRKİYE’DE İDARİ KAYITLARIN KULLANIMI
Osmanlı imparatorluğunun heterojen yapısının yönetimde doğurduğu güçlükler, imparatorluğun
gücünün devlet hazinesinin dolu tutulması ile sağlanabileceği gerçeği, seferlerde askeri beslemek
için gerekli yiyecegin güzergah üzerinde nereden ne miktarda sağlanabileceğinin bilinmesi
zorunluluğu devlet arazisinin ve vergiyi verecek kitlenin kayıtlarının tutulmasını zorunlu kılmıştır.
Tutulan bu kayıtlar 1389 yılında kurulan ve bu günkü Türkiye İstatistik kurumunun başlangıcı
sayılan Defterhane’de arşivlenmiştir. Defterhane arazi tahrirleri, tımar kayıtları, vakıf muamelatı ile
ilgili defterlerin tutulduğu üzerinde işlemlerin yapıldığı ve muhafaza edildiği, divan-ı
hümayun toplantıları sırasında sadrazamın mühürüyle açılıp-kapanan temel bir daire ve arşiv idi.
daima divanın yakınında muhafaza edilirdi. Defterhanede üç farklı defter tutulurdu;
"İcmal Defterleri", devlete ait gelirlerin kimler tarafından tasarruf edildiğini, idari birimleri ve
toplam miktarları içiren kaynaklardı. "Rûznâmçe Defterleri", günlük muamelatın kaydedildiği
defterlerdi. Terfi, nakil gibi sebeplerle hazırlanan tımar beratları da buraya işlenirdi.
"Derdest Defterleri", tımarların çekirdeğini oluşturan yerlerin tam listesini, tımarların uğradığı
değişiklikleri verirdi. bu defterler verilmiş tımarların takibinde büyük kolaylık sağlardı. Osmanlı
döneminde yerel olarak tutulan kayıtlar ve icmallerin, yönetimde önemli bir rol aldığı görülmektedir.
Osmanlıdan sonra Genç Cumhuriyet, bilgiyi yönetimsel olarak kullanmayı önemsediğinden 1926
yılında İstatistik Kurumu’nu kurmuş ve 1927 yılında ilk nüfus sayımını gerçekleştirmiştir. İstatistik
Kurumu aracılığı ile bilgi ihtiyacına cevap bulmaya çalışan Türkiye Cumhuriyeti gelişen dünya
konjektürüne bağlı olarak bilgiyi en kısa sürede en doğru biçimde sunabilmek için idari kayıtlara
yönelmiş ve bu konudaki yasal düzenlemesini 2005 yılında 5429 Sayılı Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) Kanunu ile gerçekleştirmiştir.
Resmî istatistiklerin üretimine ve organizasyonuna ilişkin temel ilkeleri ve standartları belirlenen
5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu ile; TÜİK, ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda veri ve bilgilerin
derlenmesini, değerlendirilmesini, gerekli istatistiklerin üretilmesini, yayımlanmasını, dağıtımını ve
Resmî İstatistik Programında istatistik sürecine dâhil kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu
sağlamakla görevlendirilmiştir. Ayrıca öncelik sırasına göre ekonomik ve sosyal alanlar başta olmak
üzere ihtiyaç duyulan tüm konularda karar alıcılara yön verecek bilgiler üreten kurumdur.
Bu düzenlemeye göre yasada “Madde 10- Kurum ve kuruluşlar kendi görev alanlarına ilişkin
ulusal kayıt sistemlerini Başkanlığın belirlediği standartlarda oluşturmak, güncellemek ve Başkanlığın
istatistik amaçlı kullanımına açmakla yükümlüdür. Bu konuda yapılacak her türlü mevzuat
çalışmalarında Başkanlığın uygun görüşü alınır.” ifadesi yeralmaktadır. Bu ifadenin yanısıra
standarlarla ilgili en temel bileşenlerden biri olan sınıflamaların kullanımınada aynı yasanın 11.
Maddesinde vurgu yapılmıştır. ”Madde 11- Kurum ve kuruluşlar, Başkanlık tarafından oluşturulan
istatistik amaçlı tanım ve sınıflamaları kullanmakla; kendi ihtiyaçları doğrultusunda belirleyecekleri
sınıflamaları kullanmaları hâlinde ise, Başkanlığın belirlediği sınıflamalara dönüştürülmesini
sağlayacak tedbirleri almakla yükümlüdür”. Bu maddelerin yanı sıra Türkiye İstatistik Kurumu’nun
idari kayıt verilerine erişimi de Madde 9’da “Kurum ve kuruluşlar, resmî istatistik üretiminde
kullanılmak üzere, kendi görev alanları ile ilgili konularda topladıkları, işledikleri ve sakladıkları kayıt
ve diğer veri dosyalarını ve her türlü harita ile uzaktan algılanmış veriyi, belirlenen süre içerisinde
ücret talep etmeksizin Başkanlığa vermek veya kullanımına açmakla yükümlüdürler” ifadesi ile
tanımlanmıştır.

TÜİK, İstatistik Üretiminde İdari Kayıtların Rolü

31
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TÜİK, tam sayım, örneklem ve idari kayıtlar olmak üzere 3 yöntemden derlediği veriler
doğrultusunda kullanıcılara bilgiler üretmektedir. İdari kayıtlardan elde edilen sonuçlar kuşkusuz
gerçeğe en yakın cevapları vereceği, hızlı, maliyeti düşük ve cevaplama yükü az olduğu tartışılmaz
bir gerçektir. Kapsam, yöntem ve sınıflama açısından uygun olması halinde bir ülkenin istatistik
kurumunun da diğer iki yönteme çok daha az başvurmak suretiyle üretim yapılıyor olması
kaçınılmazdır.
2005 yılında çıkarılan 5429 Sayılı Türkiye İstatistik Kanunu ile gündeme gelen ve ilk olarak 20072011 yılları için programlanan Resmi istatistik Programı ile birlikte, idari kayıtları referans alan
istatistiklerin sistematize edilmesi gündeme alınmış, devletin çeşitli organlarınca farklı verilerin
üretilmesi disipline edilmiştir. Bu süreç, daha doğru daha tutarlı kaynak verisinin resmi istatistik
olarak yayınlanmasını gündeme getirmesinin yanısıra, EUROSTAT tarafından bir önceki bölümde
tanımlanan kalite göstergelerinden veriye eşit erişim ve zamanlılık konularının kontrol altına
alınmasını sağlamıştır.
Bu olumlu gelişmelere rağmen hala idari kayıtların istatistik amaçlı kullanımında oldukça büyük
sorunlar yaşanılmaktadır. Buna örnek olarak, Yapısal İş İstatistikleri kapsamında derlenen ciro,
çalışan sayısı, çalışanlara yapılan ödemeler, üretime ilişkin temel girdi kalemleri gibi değişkenlerin
kayıtlardan alınması mümkünken araştırma yöntemi ile derlenmesi verilebilir. Bu durum, kayıtlar için
bazen burada olduğu gibi birkaç kurum tarafından derlenen bilginin ayrıca birde istatistik amaçlı
olarak bazen birden fazla araştırmada derlenmesini gündeme getirmektedir. Bu örnekler
çoğaltılabilir. Devletin bir biriminde oluşan kayıt diğer birimlerince de kullanılabilir olmalıdır. Ancak
hangi bilgiye kimin nereye kadar ulaşabileceğinin tanımı önceden belirlenmek durumundadır.
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki sosyal güvenlik numarası en güçlü idari kayıttır, kişiler tek ve
tekrarsız bir numara ile takip edilirler. Bu numaranın belirli bölümlerine kadar olanına belirli
kurumlar, onlardan daha üst yetkiye sahip olanlar belirli bir bölümüne kadar ulaşabilir. Ulaşılabilen
her bölüm belirli düzey bilgi anlamını taşımaktadır. Amerika Birleşik Devletlerinde istatistik üretimi
dağıtık olarak kurgulandığından sisteme erişimde üretilen istatistiklere bağlı olarak tanımlanmıştır.
Avrupadaki uygulamalarda İstatistik Kurumlarının idari veriye erişiminde sınırlamanın olmadığı
görülmektedir. Bu nedenle özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde kayıtların istatistik amaçlı kullanımı
oldukça eski ve yaygındır (bakınız Çizelge 2).
Kurumların süreç içerisinde oluşan birikimleri ve Türkiye İstatistik Kurumu’nun gerek yasadan aldığı
güç, gerekse yeni dünya düzeninde sadece güvenilir değil politika belirliyebilmek için anlık veri
kullanım ihtiyacının artması nedeni ile kurumlar olumlu yönde çaba içindedirler. Bu çabanın somut
örneği, Adalet Bakanlığı’nın, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) kapsamında oluşturduğu veri
tabanından kaliteli ve güvenilir istatistiklerin üretilebilmesi için Türkiye İstatistik Kurumu ile
işbirliğine gitmesi ve istatistiksel çalışmalar için bir birim oluşturmasıdır.
4.1 Türkiye’de İdari Kayıt Verisi Kullanılarak Üretilen İstatistikler

Türkiye İstatistik Kurumu beş yıllık dönem için hazırlanmış olan “Resmi İstatistik Programı 20072011” ile Türkiye istatistik sisteminde programlı döneme geçilmiştir.
Bu Programla, resmi istatistiklerin üretiminde ve yayımında karşılaşılan mükerrerliklerin önlenmesi,
cevaplayıcı yükü azaltılması, kamuda insan gücü ve kaynak tasarrufunun sağlanması ve resmi
istatistiklere olan güvenin artırılması sağlanacaktır. Ayrıca, resmi istatistikler bir standarda
kavuşturulmuş, sorumlu ve ilgili kurumlar tanımlanmış, hangi verinin hangi kurum tarafından, hangi
yöntemle derleneceği ve hangi dönemler için ve ne zaman yayımlanacağı konularına açıklık
getirilmektedir.
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Programın yürürlüğe girmesiyle birlikte, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in yayınladığı verilerin yanı
sıra, Resmi İstatistik Programında diğer kurum ve kuruluşlar tarafından üretilmesi öngörülen veriler
resmi istatistik olarak kabul etmiştir. Böylece ihtiyaç duyulan her alanda güvenilir tek bir resmi
istatistik üretilmesi sağlanmaktır.
“Resmi İstatistik Programı 2007-2011” hazırlık çalışmaları kapsamında, 28 çalışma grubu
oluşturulmuş, bu gruplar tarafından toplam 108 toplantı gerçekleştirilmiş ve bu toplantılara 193
kurum ve kuruluştan 906 temsilci katılmıştır. Toplantılarda, paydaş kurumlarca üretilen istatistiki
bilgilerin mevcut durumu, veri kaynakları, veri derleme yöntemleri, kullanılan sınıflamalar, resmi
istatistiklerin hangi kurum tarafından ve ne zaman yayınlanacağının belirlenmesine yönelik
değerlendirmeler yapılmıştır.
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından hazırlanan “Resmi İstatistik Programı (20072011)’nın kabul edilmesi; Devlet Bakanlığının 14/12/2006 tarihli ve 858 sayılı yazısı üzerine, 5429
sayılı Türkiye İstatistik Kanunu’nun 3’üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/12/2006
tarihinde kararlaştırılmış ve 30/12/2006 tarih ve 26392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir. Resmi İstatistik Programı kapsamında yer alan kurumlardan gelen görüş ve
öneriler doğrultusunda, Program 2008 ve 2009 yıllarında Bakanlar Kurulu kararıyla revize edilmiştir.
İkinci Resmi İstatistik Programı 2012-2016 yıllarını kapsamaktadır. “Resmi İstatistik Programı 20122016” hazırlık çalışmaları kapsamında 40 çalışma grubu oluşturulmuştur. Gruplar tarafından 91
toplantı geliştirilmiş ve bu toplantılara 155 kurum ve kuruluştan 438 temsilci katılmıştır.
Toplantılarda, paydaş kurumlarca üretilen istatistiki bilgilerin mevcudiyet durumu, veri kaynakları,
veri derleme yöntemleri, kullanılan sınıflamalar, resmi istatistiklerin hangi kurum tarafından ve ne
zaman yayınlanacağının belirlenmesine yönelik değerlendirmeler yapılmıştır.
Türkiye İstatistik Kurumu ve Programda yer alan kurumlarla işbirliği içerisinde hazırlanan, ikinci beş
yıllık uygulama dönemini kapsayan “2012-2016 Resmi İstatistik Programı”nın kabul edilmesi;
Kalkınma Bakanlığı’nın 21/12/2011 tarih ve 151 sayılı yazısı üzerine Türkiye İstatistik Kanunu’nun
3’üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu tarafından 23/12/2011 tarihinde kararlaştırılmış,
05/01/2012 tarih ve 28164 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
İkinci program dönemi ile birlikte Resmi İstatistikler metaveri ve değişken listeleri ile birlikte
kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır.
İdari kayıt kullanılarak üretilen istatistikler ile ilgili olarak gerek birinci gerekse ikinci program
döneminde yaşanan temel sıkıntı standart tanım, kavram ve sınıflamaların kullanımdaki sorunlar ve
idari kayıtların birbiri ile konuşur anahtarlara sahip olmaması ile ilgilidir.
Resmi İstatistik Programı 20012-2016 döneminde yer alan ve idari kayıt verilerinden yararlanılarak
istatistiki bilgi üretimi yapılan istatistikler şunlardır:
1. Nüfus ve Hayati İstatistikler
Yerleşim yerlerine göre nüfusun büyüklüğü, yaş ve cinsiyet yapısı, iller arası göç, eğitim
durumu, medeni durum, nüfusa kayıtlı olunan il bilgileri her yıl Ocak ayında bir önceki yılın
verilerini içerecek şekilde İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Adrese Dayalı Nüfus Kayıt
Sistemi’nden açıklanmaktadır.
Doğum, ölüm, evlenme ve boşanma istatistiklerine ilişkin veriler, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi
(MERNİS)’den elde edilmektedir.
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İntihar olaylarına ilişkin bilgiler ise, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel
Komutanlığı’nın idari kayıtlarından elde edilmektedir.
Eğitim durumuna ilişkin olarak kurulan Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı (UEİVT) ise
her yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), Ölçme Seçme ve
Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’dan alınan kayıtlar ile
güncellenmektedir.
2. İşgücü Piyasası İstatistikleri
Kamu sektörü istihdamına ilişkin veriler, Maliye Bakanlığı tarafında Hazine müsteşarlığı ve
İçişleri Bakanlığı kayıtları esas alınarak oluşturulmaktadır.
Kayıtlı issiz sayısına ilişkin veriler İŞKUR kayıtları kullanılarak oluşturulmaktadır.
Açık işler konusundaki veriler, özel sektör için yalnızca İŞKUR’a yapılan bildirimlere dayalı
olarak oluşturulmaktadır.
3. Eğitim İstatistikleri
Örgün ve yaygın eğitim istatistikleri, Milli Eğitim Bakanlığının idari kayıtlarından,
Yükseköğretim istatistikleri YÖK’ün idari kayıtlarından elde edilmektedir.
Kuran kurslarına ilişkin istatistikler Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın
kayıtlarından elde edilmektedir.
4. Kültür ve Spor istatistikleri
Kültürel miras alanındaki bilgiler Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Doğa
Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye Büyük Millet
Meclisi (TBMM) Milli Saraylar Daire Başkanlığının idari kayıtlarından derlenmektedir.
Arşivler alanındaki bilgiler TBMM, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğünün idari kayıtlarından derlenmektedir.
Kütüphane istatistikleri Milli Kütüphane, halk kütüphaneleri, üniversite kütüphaneleri ve
okul kütüphanelerinin idari kayıtlarından ve anket yoluyla derlenmektedir.
Görsel sanatlar alanında sanat galerileri, opera ve bale istatistiklerine ait bilgiler Kültür ve
Turizm Bakanlığı’nın idari kayıtlarından derlenmektedir.
Spor istatistikleri Spor Genel Müdürlüğü ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun idari
kayıtlarından üretilmektedir.
5. Sağlık İstatistikleri
Sağlık istatistiklerinin veri kaynağı, Sağlık Bakanlığı’nın idari kayıtları ile aynı Bakanlık
tarafından yürütülen araştırmalar ve beş yılda bir yapılan Türkiye Nüfus ve Sağlık
Araştırmasıdır (TNSA).
6. Sosyal Koruma İstatistikleri
Sosyal koruma istatistiklerinin veri kaynağı, bu alanda faaliyet yürüten kurum ve
kuruluşların idari kayıtlarıdır.
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7. Suç ve Adalet İstatistikleri
Adalet istatistikleri kapsamında derlenmekte olan yüksek mahkemeler, savcılık, mahkeme
(adli ve idari yargı), icra müdürlükleri, infaz hakimliği ve adalet teşkilatı çalışmaları ile
personel yapısına ait bilgiler Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü (ASİGM) kayıtlarından
oluşturulmaktadır.
Ceza infaz kurumu istatistikleri Adalet Bakanlığı’na bağlı tüm ceza infaz kurumları idari
kayıtlarından elde edilmektedir.
Olay istatistikleri Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı (JGK),
Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü idari kayıtlarından,
ceza infaz kurumu istatistikleri Adalet Bakanlığı’nın idari kayıtlarından derlenmektedir.
Güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuk istatistikleri, EGM ve JGK’nın idari
kayıtlarından derlenmektedir.
8. Seçim İstatistikleri
Seçim istatistikleri, idari kayıtlara dayalı bilgiler olup, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığı
il ve ilçe seçim kurulları tarafından, seçim sonucuna göre tanzim edilen birleştirme
tutanaklarından elde edilmektedir
9. Turizm İstatistikleri
Sınır istatistikleri, her ay sınır kapılarımızdan yapılan giriş–çıkış sayıları, Emniyet Genel
Müdürlüğü’nün idari kayıtlarından derlenerek üretilmektedir.
Tarifesiz uçaklar (charter) istatistikleri, KTB tarafından Devlet Hava Meydanları işletmesinin
idari kayıtlarından elde edilmektedir.
10. Uluslararası Göç İstatistikleri
Türkiye’de uluslararası göç istatistikleri konusunda veri kaynakları, nüfus sayımları, sınır
istatistikleri, idari kayıtlar ve araştırmalardır. İdari kayıt olarak, oturma izinleri, sığınmacı ve
mülteci kayıtları ile pasaport ve yasa dışı göç bilgileri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından,
çalışma izinleri ve yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına ait bilgiler Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı tarafından, vatandaşlık bilgileri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğü tarafından derlenmektedir.
11. Ulusal Hesaplar ve Para, Banka, Maliye İstatistikleri
Bu alandaki istatistikler gerek ilgili kurumlardaki mevcut idari kayıt verilerinden gerekse
anket yolu ile elde edilen verilerden üretilmektedir.
Dönemsel gayri safi milli ve yurtiçi hasıla hesapları ve arz-kullanım tabloları; idari kayıtlar,
sektör raporları ve anket sonuçları kullanılarak oluşturulmaktadır.
Maliye Bakanlığı tarafından üretilen istatistiklerin veri kaynağı idari kayıtlardır.
Hazine Müsteşarlığı tarafından üretilen merkezi yönetim iç borç ve dış borç verileri ile
toplam kamu dış borç, net borç, hazine garantili dış borç, hazine alacak, genel bütçe
k
k
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finansmanı, merkezi yönetim bütçe finansmanı, nakit dengesi verileri ve doğrudan dış
yatırım verilerinin kaynağı idari kayıtlar ve yılda bir kez yapılan anket çalışmalarıdır.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından para ve banka istatistikleri
kapsamında aylık ve haftalık olarak üretilmekte olan istatistikler, Türkiye’de yerleşik
bankalardan Tekdüzen Raporlama Paketi aracılığı ile derlenen raporlama formları, ek
istatistik raporlama formları ve TCMB detay bilanço kalemlerini içeren idari kayıtlar aracılığı
ile üretilmektedir.
Para politikası istatistikleri ile kurlar ve seçilmiş faiz istatistikleri çoğunlukla Türkiye
Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın idari kayıtlarından üretilmektedir.
Finansal hesap tablolarının veri kaynakları; bankacılık sektörü için para ve banka
istatistikleri, bankalardan derlenen ek istatistik raporlama formları ve para piyasası fonları
için Sermaye Piyasası Kurulu kayıt verileridir.
Ödemeler dengesi istatistiklerinin veri kaynakları; Türkiye’de yerleşik bankalar ve TCMB
dövizli işlem raporlamalar, TÜİK tarafından üretilen dış ticaret, turizm ve bavul ticareti
istatistikleri, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu
(MKK)'ndan elde edilen veriler, kuruluşlardan doğrudan sağlanan raporlar ve ilgili
anketlerdir.
Uluslar arası doğrudan yatırım istatistikleri ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı idari kayıtları,
Türkiye’de faaliyette bulunan yabancı sermayeli şirketler, ticaret sicil memurlukları, noterler
tarafından gönderilen veriler oluşturmaktadır.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’nın sorumluluğunda üretilen ve
yayımlanan istatistikler, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanarak BDDK’ya
gönderilen idari kayıtlardan derlenmektedir.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)’nun sorumluluğunda üretilen ve yayımlanan
istatistikler, idari kayıtlardan derlenmektedir.
Sermaye Piyasası
derlenmektedir.

Kurulu

(SPK)

tarafından

üretilen

istatistikler

idari

kayıtlardan

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından üretilen istatistikler idari
kayıtlardan derlenmektedir.
12. Dış Ticaret İstatistikleri
Dış ticaret istatistiklerinin ana veri kaynağı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın idari
kayıtlarıdır.
13. Kısa Dönemli iş İstatistikleri:
Yapı İzin İstatistikleri, Yetkili idareler tarafından Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) üzerinden
düzenlenen ve sorumluluğu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nde (NVİ) olan
yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerine ilişkin kayıtlardan, TÜİK yapı izin
istatistiklerini derlemektedir.
14. Enerji istatistikleri
Elektrik enerjisi üretim-iletim istatistikleri için temel veri kaynakları; Elektrik Üretim A.Ş.
(EÜAŞ) kanalı ile EÜAŞ’ın Bağlı Ortaklıkları ve EÜAŞ tarafından kiralama ve hizmet alımı
yolu ile işletilen mobil santraller, işletme hakkı devredilen santraller, özelleştirme kapsam
ve programına alınan santraller, yap işlet, yap işlet devret ve serbest üretim şirketi
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statüsünde lisans almış olan elektrik üretim şirketleri, otoprodüktör veya otoprodüktör
grubu lisansına sahip vb. santraller ile Türkiye Elektrik Dağıtım Şirketi (TEDAŞ) ve Türkiye
Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ)’ın idari kayıtlarıdır.
Elektrik dağıtım ve tüketim istatistikleri için, elektrik dağıtım müesseseleri, TETAŞ, TEİAŞ,
EÜAŞ v.b. kuruluşların idari kayıtları veri kaynağını teşkil etmektedir.
Petrol ve doğal gaz arama üretim faaliyetlerine ilişkin istatistikler, Petrol İşleri Genel
Müdürlüğü tarafından oluşturulan idari kayıtlardır.
Petrol, doğal gaz ve LPG piyasa faaliyetlerine ilişkin istatistikler Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu’nun idari kayıtları kullanılarak oluşturulmaktadır.
Taşkömürü istatistikleri, Türkiye’deki tek taşkömürü üreticisi olan Türkiye Taşkömürü
Kurumu tarafından, idari kayıtlar esas alınarak, aylık ve yıllık olarak, maden ocağı
detayında taşkömürü üretimine ve istihdama dayalı veriler derlenmektedir.
Doğal gaz istatistikleri, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, aylık ve yıllık olarak, idari
kayıtlar kullanılarak Türkiye düzeyinde derlenmektedir. Temel veri kaynağı Boru Hatları ile
Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), TEİAŞ ve Petrol
İşleri Genel Müdürlüğü’nün idari kayıtlarıdır.
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, aylık ve yıllık olarak, Türkiye düzeyinde üretilen
petrol istatistiklerinin veri kaynağı EPDK, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, TEİAŞ ve Petrol
İşleri Genel Müdürlüğü’nün idari kayıtlarıdır.
Enerji fiyat istatistikleri kapsamında yer alan petrol ürün fiyatları, dağıtım şirketlerinden;
doğal gaz fiyatları, BOTAŞ’ın idari kayıtlarından ve dağıtım şirketlerinden; kömür fiyatları,
Türkiye Taşkömürü Kurumu ve Türkiye Kömür İşletmeleri’nin idari kayıtlarından; elektrik
fiyatları, TEDAŞ’ın idari kayıtlarından elde edilmektedir.
15. Ulaştırma istatistikleri
Karayolu istatistiklerine ait veriler,
çalışmalarından elde edilmektedir.

ilgili

kurumların

idari

kayıtlarından

ve

etüt

Trafik kazalarına ait istatistikler EGM ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın idari kayıtlarından
derlenmektedir.
Karayolu yük ve yolcu taşımacılığına ait ton-km ve yolcu-km verileri, Karayolları Genel
Müdürlüğü tarafından derlenmektedir.
Karayolu uzunluklarına ilişkin istatistikler, otoyol, devlet ve il yolları uzunluğu Karayolları
Genel Müdürlüğü, köy yolları uzunluğu ise İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel
Müdürlüğü’nün idari kayıtlarından derlenmektedir.
Boru hatları ile yapılan doğal gaz ve petrol taşımacılığına ilişkin veriler, Boru Hatları ile
Petrol Taşıma A.Ş. tarafından tutulan idari kayıtlardan elde edilmektedir.
Demiryollarına ilişkin tüm istatistikler, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel
Müdürlüğü tarafından idari kayıtlara dayalı olarak üretilmektedir.

TÜİK, İstatistik Üretiminde İdari Kayıtların Rolü

37

Türkiye’de İdari Kayıtların Kullanımı
Denizyolu taşıma istatistikleri, liman başkanlıklarının idari kayıtlarından elde edilmektedir.
Deniz taşıtları istatistiklerine ilişkin veriler, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
tarafından, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sicil Liman Başkanlıkları idari
kayıtlarından derlenmektedir.
16. Haberleşme istatistikleri
Haberleşme istatistiklerinde posta ve kurye hizmetlerine ilişkin veriler, Posta ve Telgraf
Teşkilatı (PTT) Genel Müdürlüğü tarafından, iletişim istatistiklerine ait veriler, Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından üretilmektedir.
17. Bitkisel üretim istatistikleri
Ülkemizde bitkisel üretime ait tarımsal alan, üretim miktarı, ağaç sayıları, verim bilgileri ile
gübre, tarımsal ilaç, organik tarım, tarımsal alet ve makine sayılarına ilişkin istatistiklerin
kaynağı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından tutulan idari
kayıtlardır.
18. Hayvansal Üretim İstatistikleri
Hayvansal üretim istatistiklerine ait veriler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın idari
kayıtları ile mezbahane ve kombina kayıtlarından yılda bir kez derlenmektedir. İpek
böcekçiliği verileri ise Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğü’nden
(Kozabirlik) elektronik ortamda alınmaktadır.
19. Gıda Güvenliği İstatistikleri
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın idari kayıtları kullanılarak üretilmektedir.
20. Ormancılık istatistikleri
Ormancılık istatistiklerine ilişkin tüm veriler Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından
derlenip, tutulmaktadır.
4.2 Türkiye’de Kayıt Sistemleri
İdari kayıtların sistematize edilmesi ile oluşan kayıt sistemleri incelendiğinde “Ulusal Adres Veri
Tabanı”, “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi” ve “İş Kayıt Sistemi” karşımıza çıkmaktadır.
4.2.1 Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT)
Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT), Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki tüm adreslerin standart
adres bileşenleri ile tutulduğu merkezi veri tabanıdır.
UAVT, 31 Temmuz 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 26245 sayılı Adres ve Numaralamaya
İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılan “Numaralama Çalışması” sonucunda kurulmuştur. Bu
çalışmada, belediye ve il özel idareleri tarafından, öncelikli olarak yerleşim yerlerindeki tüm bina ve
arsalar numaralandırılmış; cadde, sokak, bulvar, meydan, küme evler (CSBM) ve mahalleler
isimlendirilmiş; adres levhaları asılmıştır.
Yapılan numaralama çalışması sonrasında, ülke genelindeki tüm adresler ulusal adres standardında
tanımlanmış adres bileşenlerini içerecek şekilde merkezi veri tabanına kaydedilmiştir.

38

TÜİK, İstatistik Üretiminde İdari Kayıtların Rolü

		

Türkiye’de İdari Kayıtların Kullanımı
UAVT’deki adres bileúenleri úunlardr: øl, ilçe, bucak, belediye, köy ve mahalle isimleri; cadde,
sokak, bulvar, meydan, küme evler (CSBM) isimleri; dú kap (bina) ve iç kap (daire) numaralar.
UAVT’de ayrca adreslerin niteliklerini gösteren (konut, iúyeri, arsa gibi) bilgiler de mevcuttur.
UAVT’deki adreslerin güncelli÷i (yeni adres ekleme, yklmú bir adresi silme, isim de÷iúiklikleri vb.)
belediye snrlar içerisindeki yerlerde belediyeler, köylerde ise il özel idareleri tarafndan
sa÷lanmaktadr.
øl, ilçe ve belde kurulmas; belediye snrlar içinde mahalle kurulmas, kaldrlmas, birleútirilmesi,
bölünmesi, adlaryla snrlarnn tespiti; köyün oluúturulma, güncelleme, ba÷ll÷nn de÷iútirilmesi ve
silme kararnn kesinleúmesi gibi durumlarda ise Nüfus ve Vatandaúlk øúleri Genel Müdürlü÷ü
tarafndan Ulusal Adres Veri Tabannda gerekli güncellemeler gerçekleútirilmektedir.
4.2.2 Adrese Dayal Nüfus Kayt Sistemi
Türk Vatandaúlar ve Türkiye’de ikamet eden yabanclarn yerleúim yeri adres bilgilerinin elektronik
ortamda merkezî bir yap içerisinde güncel olarak tutulmas ve nüfus hareketlerinin izlenebilmesi için
10/11/2005 tarih ve 5429 sayl Resmi Gazete’de yaynlanan “Türkiye østatistik Kanunu” ve
29/04/2006 tarih ve 5490 sayl Resmi Gazete’de yaynlanan “Nüfus Hizmetleri Kanunu” gere÷i
Türkiye østatistik Kurumu (TÜøK) tarafndan Adrese Dayal Nüfus Kayt Sistemi (ADNKS) 2007
ylnda kurulmuú ve øçiúleri Bakanl÷ Nüfus ve Vatandaúlk øúleri Genel Müdürlü÷ü’ne devredilmiútir.
Sistemin güncelli÷inin sa÷lanmas kapsamnda, kiúilerin ikamet adresi de÷iúikliklerini en geç 20 gün
içerisinde adrese dayal hizmet alnan kamu kurum ve kuruluúlarna, ilçe nüfus müdürlüklerine veya
dú temsilciliklere bildirmeleri esastr.
ADNKS, Ulusal Adres Veri Taban’nn (UAVT) Merkezi Nüfus ødaresi Sistemi (MERNøS) kaytlarnn
Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaras esasna göre eúleútirilmesiyle oluúturulmuútur. Türkiye’de
yaúayan yabanc uyruklu kiúilerin ikamet adresleri ile yurt dúnda yaúayan Türkiye Cumhuriyeti
vatandaúlarnn yaúadklar ülke ve il bilgileri de sistemde kapsanmútr.
Sistemin hayata geçmesiyle;
x
x
x
x
x
x

Kamuda bürokratik iúlemler azaltlarak, hem kaynak, hem de zaman tasarrufu sa÷lanmútr.
Adrese dayal nüfus kayt sistemindeki bilgilerin tüm kamu kurum ve kuruluúlar tarafndan
kullanlmas ile birçok kurum tarafndan yaplan mükerrer çalúmalar sona ermiútir.
Farkl kurumlardan alnan hizmetler, nüfus kayt sistemi veritabannn tüm kurumlar
tarafndan kullanlmas sonucunda tek bir baúvuru sayesinde gerçekleúebilmektedir.
Belediyelerin bütçe paylar, milletvekillerinin illere da÷lmlar gibi nüfus büyüklü÷üne ba÷l
düzenleme içeren kanunlarn yürütülmesinde bu sistemdeki güncel bilgiler temel
alnmaktadr.
Ülkemizde yaúanan yo÷un göç ve nüfus hareketleri güncel olarak takip edilebilmekte, daha
etkin sosyal, ekonomik ve idari politikalar uygulanabilmektedir.
Yerleúim yeri baznda nüfus büyüklü÷ü, cinsiyet ve yaú niteliklerine iliúkin temel istatistikler
ayrntl olarak üretilmektedir.

Adrese iliúkin bilgiler, Kimlik Paylaúm Sistemi (KPS) üzerinden kamu kurum ve kuruluúlar ile 5411
sayl kanun kapsamndaki Bankalarn paylaúmna sunulmuútur. Bu kapsamda, 2008/8 Baúbakanlk
Genelgesi uyarnca, kamu kurum ve kuruluúlar yaptklar iúlemlerde MERNøS veri tabannda yer alan
ve T.C. kimlik numaras ile iliúkilendirilmiú bulunan "Kimlik Paylaúm Sistemi"nden (KPS) temin
edecekleri yerleúim yeri ve di÷er adres bilgilerini esas alacaklar ve kamu kurum ve kuruluúlarnca
yürütülen iú ve iúlemlerde, nüfus müdürlüklerinden veya vatandaúlarmzdan yerleúim yeri ve di÷er
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adres belgesi (ikametgâh ilmühaberi) ile nüfus kayt örne÷i istenmeyece÷i, bu belgelerin, ilgili
kuruluú tarafndan do÷rudan KPS'den elde edilmesi öngörülmüútür.
Ayrca, UAVT üzerinden adres eúleútirmesini yaptktan sonra yap izni düzenleme modülü TÜøK
tarafndan kurulmuú, iúletilmiú ve 2009 ylnn sonundan itibaren NVø’ye devir edilmiútir. Yetkili
idareler (belediye, il özel idaresi, organize sanayi müdürlü÷ü) yap izinlerini UAVT üzerinden
düzenlemekte ve bu durumda adres kaytlarnn düzelmesine yardmc olmaktadr.
4.2.3 øú Kaytlar Sistemi
øú kaytlar, ülkemizde faaliyet gösteren ve gayri safi milli haslaya katkda bulunan iúletmelere ait
adres, kimlik, faaliyet, tabakalama (ciro, çalúan says) ve ba÷lant de÷iúkenlerini içinde bulunduran
bir sistemdir.
øú Kaytlar Sistemi, Türkiye østatistik Kurumu tarafndan idari kaytlara dayal kurulmuútur. Sistem
ile kamu kurum ve kuruluúlarna ait kaytlardan yararlanlarak istatistiki amaçl güncel ve güvenilir
bilgiler istatistik birim tanmlamalarna uygun olarak derlenmiútir. øú kaytlar, iú istatistikleri
kapsamnda yaplacak olan araútrmalar için bir çerçeve oluúturulmaktadr.
øú Kaytlar Sistemi, sadece kamu kurum ve kuruluúlarnn resmi kaytlarnda yer alan birimleri
kapsamaktadr. ødari kaytlardan alnan veriler, yasal birim (YB) olarak de÷erlendirilerek istatistiki
çalúmalar için giriúim (G), yerel birim (YeB), yerel faaliyet türü birimi (YFTB) v.b. istatistik birimler
haline getirilmektedir.
øú kaytlarnn ana veri kayna÷, Gelir ødaresi Baúkanl÷nn sicil kaytlardr. Uyumlu olmas halinde
di÷er kurum ve kuruluúlara (Sanayi ve Ticaret Bakanl÷, Çalúma ve Sosyal Güvenlik Bakanl÷,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli÷i (TOBB), v.b.) ait kaytlar da güncelleme amac ile kullanlacaktr.
Bu nedenle, ortak anahtarn kullanlmas konusunda di÷er kurumlarla görüúmeler sürdürülmektedir.
øú kaytlarnda faaliyet snflamas olarak NACE, bölge snflamas olarak da øBBS kullanlmaktadr.
Adres bilgisi ise ulusal adres standardna uygun olarak tutulmaktadr.
øú kaytlarnn oluúturulmas ve güncellenmesi çalúmalarnda standardn sa÷lanabilmesi için, baúta
Maliye Bakanl÷, Çalúma ve Sosyal Güvenlik Bakanl÷, Sanayi ve Ticaret Bakanl÷ ve TOBB olmak
üzere tüm kamu kurum ve kuruluúlar Ulusal Adres Kayt Sistemi’nde yer alan adresleri
kullanacaklardr.
Sistemin sa÷lkl iúleyebilmesi için, kamu kurum ve kuruluúlar idari kaytlarnda vergi kimlik
numaras ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasn da kapsayacak düzenlemeleri yapacaklardr. Bu
kaytlarda Türkiye østatistik Kurumu tarafndan belirlenen birim, kavram ve ulusal snflamalar
kullanlacaktr.
øú kaytlarndan do÷um, ölüm, birleúme, bölünme gibi iú demografisine yönelik olarak istatistikler
üretilecektir. Bu amaçla, Sanayi ve Ticaret Bakanl÷ ile TOBB kaytlar iú demografisine uygun
olarak düzenlenecektir.
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Değerlendirme ve Öneriler
5. DEöERLENDøRME VE ÖNERøLER
Avantaj ve dezavantajlar bulunmakla beraber idari kayt verileri, istatistiki veriler için önemli veri
kaynaklardr. Cevaplayc yükünü azaltmas ve daha az maliyetli olmasnn getirdi÷i avantajlar
nedeni ile istatistik kurumlar tarafndan idari kayt verilerinin kullanm her geçen gün artmaktadr.
Bu durum istatistik kurumlarnn idari kayt verisine sahip kurumlara ba÷ml olmas sonucunu
beraberinde gerektirmektedir.
Di÷er taraftan idari kaytlarn oluúturulma amac ile istatistik kurumlarnn üretim amaçlarnn
uyuúmamas, bu kaytlardan istatistik üretimi sürecinde sorunlara neden olmaktadr. Kapsam
farkllklar, tanm, snflama, referans tarihi farkllklar soruna neden olan alanlardandr. Yine
derlenen de÷iúkenlerdeki farkllklar ya da yetersizlikler idari kayt verisinden istenilen düzeyde
yararlanlmasna engel teúkil edebilmektedir.
ødari kayt verilerinin istatistik üretimi amacyla kullanlmasnda ilgili kurumlar ile istatistik
kurumunun yakn bir iúbirli÷i içerisinde olmas önemlidir. Bu iúbirli÷i çerçevesinde idari kaytlarn
istatistik üretimi amacyla kullanlmasna iliúkin süreçler baúlatlabilir. Bu süreçte öncelikle verinin
kullanmna iliúkin yasal ve idari sorunlarn aúlmas gerekmektedir. Devamnda idari kayt verisinin
istatistiksel amaçla kullanlabilirli÷ine iliúkin de÷erlendirmeler yaplmaldr. ødari veri kayna÷na iliúkin
de÷erlendirmeler, veri kayna÷nn güçlü yanlar, zayf yanlar, elveriúlilik durumu ve içerdi÷i
tehditleri ortaya çkartmaldr.
De÷erlendirmeler sonucunda idari kayt verisinin istatistiki amaçla kullanlmasnda sorun oluúturan
alanlarda (kapsam, tanm, snflama farkll÷, gizlilik v.b.) iyileútirme ve düzenlemeler yaplmaldr.
Bu süreci takiben verinin transferi konusunda gerekli alt yap ve düzenlemeler yaplmaldr. Yine
kurumlar ile istatistik kurumunun iúbirli÷ini sürdürülebilirlikleri idari verinin kullanmndaki devamllk
açsndan önemlidir.
østatistik kurumlar yukarda belirtilen husular dikkate alarak idari kaytlarn kullanmna iliúkin temel
kriterleri tanmlamal ve kayt sahibi kurumlarla iúbirli÷ine gitmelidir. østatistik kurumlar, daha
kaliteli idari veriye kurumlara verdi÷i katk orannda ulaúabilecektir.
Birçok Ulusal østatistik Ofisinin idari kaytlara eriúimin konusunda iki temel zayf nokta söz
konusudur. Bunlar, istatistik kurumlarnn idari kaynaklara eriúme hakk ve østatistik kurumlarnn
veri sa÷layclarla koordinasyon sa÷layc yetkilerinin yetersizli÷i veya yoklu÷udur. Ancak TÜøK’in rolü
yasada oldukça net tanmlanmú olmas art bir durumdur. Süreç yasal olarak tanmlanmú olmasna
karún uygulamada belirli skntlar nedeni ile henüz pekçok idari kayda ulaúlamamakta ya da
ulaúlan kaytlar veri kalitesi açsndan yeterli güvenirlikte de÷ildir.
Yaplan araútrmalarn ve derlenen bilgilerin mutlak surette önem arz etmesine karún, kiúisel
kullanclarn ve di÷er Devlet Kurumlarnn ‘büyüme hz ve enflasyon’ gibi daha çok önem arz eden
konularda idari kaytlarn çok etkin rol almad÷ gözlenmektedir. Özellikle iúgücü, istihdam, üretim,
gelir, tüketim, stok, ciro gibi ekonomik araútrmalara temel oluúturulacak konularda idari kaytlarn
oldukça yetersiz hatta olmad÷ düúünülmektedir. Özellikle tarm sektörünün yo÷un oldu÷u
ülkemizde, ilgili Bakanlk belirli konularda idari kayt tutmasna karún bu kaydn yine beyan usulüne
göre gerçekleúti÷i ve hayvanclk sektöründe ise ‘hayvan hareketlili÷i’ izlenemedi÷i için
Kurumumuzda yaplan çalúmalarn da eleútiriye maruz kalabilece÷i sonuçlar üretmesine sebep
oldu÷u zamanla gözlenmektedir.
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Değerlendirme ve Öneriler
Di÷er Kurumlar tarafndan yaplanmas planlanan idari kayt sistemlerinde, TÜøK ile kesinlikle iúbirli÷i
içinde olmal ve istatistik amaçl kullanm da kesinlikle düúünülerek alt yap oluúturulmaldr. Bu
konuda yasadan gelen yaptrm gücünün yan sra TÜøK proaktif bir rol oynamaldr.
Di÷er kamu kurum ve kuruluúlarca asli görevlerini yerine getirirken oluúturulan idari kaytlarn ana
kullanm amaçlarndan birinin de istatistik üretimi olmaldr.
ødari kaytlarn tutulmasnda kullanlan tanm, kavram ve snflamalar, kurumlar arasnda paralel ve
uluslararas standartlara uygun olmaldr.
Tutulan idari veri kaynaklarn kalitesine güven olmal ve di÷er veri kaynaklaryla karúlaútrma amaçl
kullanlmamaldr.
TÜøK, di÷er kurumlarn tuttu÷u idari kaytlar kontrol etme yükümlülü÷ü taúmal, kurumlar aras
güven olmaldr.
Cevaplaycnn iznine tabi olmakszn idari kaytlarn paylaúlabilmesi konusunda yasal düzenlemeler
yaplmaldr. Kuzey Avrupa ülkelerin de oldu÷u gibi ‘Kiúisel verinin kullanlmas’ kanunu çkabilir.
ødari veri derleme amaçlarnn içerisinde yer olmasa dahi verinin istatistiksel amaçl kullanmna izin
verilebilir.
Tüm idari kaytlarda, istatistik üretiminde kullanmak üzere tüm kaytlarda ortak tanmlanmú kimlik
tantm kodu kullanlmaldr.
ødari kaytlarn analitik hedeflere cevap verecek düzeyde yeterli olmas gerekir.
ødari veriler zamanl bilgi içerir. Bu bilgiler zaman içinde arúivlenip geçmiú idari kaytlardan ileriye
yönelik projeksiyonlar yapma imkan sa÷lamaldr.
Bu ba÷lamda, cevaplayc yükünü azaltan en az maliyetli, hzl ve en do÷ru veri kayna÷ olan idari
kaytlar büyük önem arz etmektedir.
Ancak unutulmamaldrki idari kaytlardan istatistik üretmek sadece istatistik kurumlarnn
sorumlulu÷u de÷ildir. Devletin iú ve iúlemleri srasnda oluúturdu÷u idari kaytlar yetkili idarenin
yönetim sürecinin bir parças de÷ilse sadece kanuni iúlemler için kullanlyorsa yetkili idare
sorumluluk alan ile ilgili olarak politika üretmede sorun yaúyor demektir.
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Ek
EK1. KAYNAK DÜZEYø øÇøN KONTROL LøSTESø

(Kaynak: Statistics Netherlands, Division of Methodology and Quality, Checklist Quality of
Secondary Data Sources)
KAYNAK: 1. Tedarikçi.
1.1.a. ørtibat 1: Veri kayna÷nn ad
Veri kayna÷nn ad nedir?
Uygun olmas durumunda internet adresine eriúimi de
içermesi.
1.1.b. ørtibat 2: Veri kayna÷n muhafaza edene iliúkin irtibat bilgileri
Kurumun ad
Veri kayna÷n üreten ve oluúturan kuruma iliúkin

Sokak ad ve numaras

irtibat bilgileri.

Posta kodu/ùehir

Veri tamamlanmamú ya da eksik olsa dahi bu bilgiler

ørtibat kurulacak kiúinin ad soyad:
ørtibat kurulacak kiúinin telefon numaras:

alnmal. Veri kayp ise not edilmeli.

ørtibat kurulacak kiúinin e-posta adresi:
ørtibat kurulacak kiúinin birimi ve görevi:
ørtibat kurulacak kiúiye iliúkin di÷er bilgiler:

1.1.c. ørtibat 3: Veri kayna÷n sa÷laycsna iliúkin irtibat bilgileri
Kurumun ve irtibat kurulacak kiúinin ad
Veri kayna÷n üreten ve oluúturan kurum ayn

ørtibat kurulacak kiúinin telefon numaras:

de÷ilse veri kayna÷n sa÷layan kuruma iliúkin irtibat

ørtibat kurulacak kiúinin e-posta adresi:

bilgilerini kaydedin.

1.1.d. ørtibat 4: østatistik ofisinde irtibat kuracak kiúiye iliúkin bilgileri
Ad ve soyad:
Veri kayna÷ için østatistik ofisinde irtibat sa÷layan

Telefon numaras

kiúiye iliúkin irtibat bilgileri.

Bölümü ve birimi:
Ek bilgiler:

1.2. Amaç: Kullanm nedeni
Veri kayna÷n muhafaza edenin veriyi kullanma
nedeni?
Veriyi muhafaza eden, neden veriyi derledi÷i ve
koruyup devamll÷n sa÷lad÷?
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Ek
KAYNAK: 2. ølgililik.
2.1.a. Yararllk 1: økame/Yerine koyma
Veri kayna÷ aúa÷daki istatistiklerin veri derleme
süreçlerinin yerine kullanlmaya uygun potansiyelde
mi?

1 …………………………………. Derece 1 2 3 0
2 …………………………………. Derece 1 2 3 0
3 …………………………………. Derece 1 2 3 0

En fazla 3 istatistik listeleyin ve kullanlabilirli÷ine
iliúkin de÷erlendirme derecesini iúaretleyin.
1: ksmen kullanúl
2: kullanúl
3: kesinlikle kullanúl
0: bilinmiyor

2.1.b. Yararllk 2: Bütünleyici (tamamlayc) kullanm/kontrol
Veri
kayna÷
aúa÷daki
istatistikleri
oluúturmak/kontrol
etmek
için
kullanlabilir 1 …………………………………. Derece 1 2 3 0
potansiyelde mi?
2 …………………………………. Derece 1 2 3 0
En fazla 3 istatistik listeleyin ve kullanlabilirli÷ine
iliúkin düúündü÷ünüz de÷erlendirme derecesini 3 …………………………………. Derece 1 2 3 0
iúaretleyin. Burada halihazrda veri kayna÷
kullanlarak oluúturulan istatistikler de dahil
edilecektir.
1: ksmen kullanúl
2: kullanúl
3: kesinlikle kullanúl
0: bilinmiyor
2.2. Öngörülen fayda
Veri kayna÷ aúa÷daki yeni
kullanlabilir potansiyelde mi?

istatistikler

için

østatistiklerin isimlerini listeleyin ya da tanmlayn.
2.3. Bilgi talebi
østatistik ofisi için veri kayna÷nn önemi nedir?

1:
2:
3:
0:

Uygun gördü÷ünüz dereceyi iúaretleyiniz.

Çokta önemli de÷il
Önemli
Çok önemli
Bilinmiyor

Veri kayna÷nn istatistik ofisi için önemini ksaca
tanmlayn.
2.4.a. Cevaplayc yükü 1: Beklenen sonuçlar
Veri kayna÷nn kullanlmasnn østatistik Ofisinin
cevaplayc yükünde beklenen etkisi nedir?

1: Cevaplayc yükü artar
2: Farkllk olmaz Æ 3. Gizlilik ve Güvenli÷e git
3: Cevaplayc yükü azalr.
4: Bilinmiyor Æ 3. Gizlilik ve Güvenli÷e git

2.4.b. Cevaplayc yükü 2: Saat olarak beklenen etki
Cevaplayc yükünde saat olarak beklenen etki
nedir?
Hesaplama: Net etki = (Normalde gönderilen soru
says – Veri kayna÷ kullanld÷nda gönderilecek
soru says) * Ortalama doldurulma zaman.
Tahmin de verilebilir.
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Ek
KAYNAK: 3. Gizlilik ve Güvenlik.
3.1 Yasal
Veri kayna÷nn sa÷lanmasna temel olan bir

1: Hayr

kanun, yasa, ya da di÷er bir yasal anlaúma var

2: Evet, úöyle ki ………………………………

m?

……………………………………………..

Kanun, yasa ya da yasal anlaúmann referans da

………. (yasal dayana÷ ksaca tanmlayn)

…………………………………………….
0: Bilinmiyor

dahil edin.
3.2.a. Gizlilik 1: Veri Koruma Yasas
Veri kayna÷na baúvuruda Ulusal Veri Koruma Yasas

1: Hayr Æ 3.3a Güvenlik 1.’e git

ya da Avrupa Veri Koruma Yasas direktifleri var m?

2: Evet
0: Bilinmiyor

3.2.b. Gizlilik 2: Raporlamada kullanm
Veri Koruma Yasas’nda belirtilen hükümler uyarnca

1: Hayr Æ Kurum (ya da yerel temsilci ile)

kiúisel verilerin iúlenmesinde

irtibat

kayna÷n kullanm

2: Evet

kuruma rapor ediliyor mu?

0: Bilinmiyor
3.3.a. Güvenlik 1: Verinin teslimi
Veri østatistik Ofisine ne úekilde teslim edilecek?
Kullanlacak teslim úeklinin tanmlayn örne÷in: bant
(úerit), FTP, e-mail, DVD gibi.
3.3.b. Güvenlik 2: Veri güvenli÷i düzenlemeleri (anlaúmalar)
Veri tesliminin güvenli÷i için gerekli görülen özel

1: Hayr

düzenlemeler var m?

2: Evet, úöyle ki ………………………………
……………………………………………..
………. (düzenlemeleri ksaca tanmlayn)
0: Bilinmiyor

3.3.c. Güvenlik 3: Özel donanmlar/yazlmlar
østatistik

Kurumu

güvenli

teslimata

imkan

sa÷layabilmek için herhangi bir özel donanm yada

1: Hayr
2: Evet, úöyle ki ………………………………

yazlm satn almak zorunda kalabilir mi?

……………………………………………..
.………. (donanm/yazlmlar ksaca
tanmlayn; ismi, tipi, markas gibi)
0: Bilinmiyor
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Ek
KAYNAK: 4. Teslimat.
4.1. Maliyet
Veri kayna÷nn kullanm ile ilgili herhangi bir
maliyet var m?
Teslimatn says miktar ve periyodunu doldurunuz.

1: Hayr
2: Evet, úöyle ki ………………………………
……………………… günlük/aylk/yllk
……….…………….. teslimatlar
0: Bilinmiyor

4.2.a. Anlaúmalar/düzenlemeler 1: Teslimat úartlar
1:
2:
Teslimat úartlar belgelendirilmiú mi?
3:
0:

Hayr
Evet, tek genel bir sözleúmede
Evet, her bir teslim tipi için özel ayr bir doküman
Bilinmiyor

4.2.b. Anlaúmalar/düzenlemeler 2: Teslimat skl÷
1: Talep üzerine
2: Düzenli aralklar ile …….…. (skl÷ yaznz)
0: Bilinmiyor

Verinin teslimat skl÷ nasldr?
Mevcut ya da beklenen durumu tanmlaynz.
4.3.a. Dakiklik 1: Mevcut Teslimat

1: Teslimat tarihi/zaman de÷iúiyor: ……. ‘nin
gecikmesi genel olarak ………. (ay, hafta, gün, ay)’dr.
2: Teslimat hep zamannda yaplmaktadr.
0: Bilinmiyor

Verinin teslimatnda dakiklik durumu nasldr?
Mevcut durumu tanmlaynz.
4.3.b. Dakiklik 2: Gecikmelerin raporlanmas

1: Hayr, istatistik ofisi zamannda bilgilendirilmiyor.
2: Evet, istatistik ofisi zamannda bilgilendiriliyor.
0: Bilinmiyor.
9: Uygulanabilir de÷il: Teslimat hep zamannda
yaplmaktadr.

Gecikme oldu÷u zaman, bu durum østatistik Ofisine
zamannda rapor ediliyor mu?
Mevcut durumu tanmlaynz.
4.3.c. Dakiklik 3: Veri toplama (depolama)
Veri kayna÷n tutanlar yeni ya da de÷iúmiú veriyi
toplamada (depolamada) ne kadar çabuklar?

1: ………………. (gün, saat, dakika) gecikme ile.
2: Derhal (hemen)
0: Bilinmiyor

Mevcut ya da beklenen durumu tanmlaynz
4.4. Format
østatistik Ofisine teslim edilecek verinin format.
4.5.a. Seçim 1: Veri seçimi
østatistik Ofisine hangi veri teslim edilebilir?
Birim ve de÷iúkenleri listeleyiniz.
(çok sayda de÷iúken içeren veri kaynaklar için ksa
bir açklama yapnz.)
4.5.b. Seçim 2: Gereksinimler
Seçilen veriler istatistik ofisinin tüm gereksinimleri ile
birlikte teslim edilebilir mi?
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1: Hayr ………………. (kayp verileri yaznz).
2: Evet
0: Bilinmiyor




		

Ek
KAYNAK: 5. Süreçler.
5.1. Veri toplama
Veri sa÷layc tarafndan gerçekleútirilen veri derleme
yönteminden istatistik ofisi haberdar m?

1: Hayr
2: Evet
0: Bilinmiyor

5.2.a. Planlanan de÷iúiklikler 1: Aúinalk
Veri kayna÷nda yaplan de÷iúiklikler
yeniliklerden østatistik Ofisi haberdar m?

ya

da

Teslimatn says miktar ve periyodunu doldurunuz.

1: Hayr
2: Evet, úöyle ki ………………………………
……………………………………. (planlar belirtiniz)
0: Bilinmiyor

Cevap evet (2) ise: østatistik Ofisi için beklenen
önemli sonuçlar nelerdir?
(Ksaca tanmlayn)
5.2.b. Planlanan de÷iúiklikler 2: Aúinalk
1: Hayr
2: Evet, úöyle ki ……………………………………………..
……………………………………………………………..
(de÷iúikliklerin nasl bildirildi÷ini belirtiniz.)
0: Bilinmiyor

Veri kayna÷nda yaplan de÷iúikliklerle ilgili olarak
østatistik
Ofisi,
veri
sa÷laycs
tarafndan
bilgilendiriliyor mu?

5.3. Geri bildirim
Problemlerin olmas durumunda østatistik Ofisinin,
veri sa÷laycya soru sorma ya da iletiúim kurmasna
müsaade edilmiú midir?

1: Hayr, çünkü ………………………………………………..
………………………………………………………………..
(nedenini tanmlaynz.)

øletiúim kurmay, hem genel hem de içerik
anlamnda ikisini birlikte ele alarak de÷erlendirin.

2: Evet
0: Bilinmiyor

Cevap evet (2) ise: bilginin geri dönüúümü ile
ilgili herhangi bir snrlama var m? (Teknik ve içerik
ile ilgili)

1: Hayr
2: Evet, úöyle ki ……………………………………………….
(nedenini tanmlaynz.)
0: Bilinmiyor

5.4.a. Geri çekilme durumu 1: Risk Tahmini
1: Düúük
2: Orta
3: Yüksek, úöyle ki ……………………………………………
(nedenini tanmlaynz.)
0: Bilinmiyor

Veri
kayna÷nn
zamannda
teslimatnn
yaplmamasnn ulusal istatistik ofisi için risk
tahmini.
Cevap yüksek (3) ise; geri çekilme durumuna
iliúkin hazrlk var m?
Not: Bu durum görüntü ile ilgili istatistikler (imagerelevent statistics) için gereklidir.

1: Hayr
2: Evet
0: Bilinmiyor

5.4.b. Geri çekilme durumu 2: Düzenlemeler
Veri kayna÷nn zamannda da÷tlmamas ya da
ksmen da÷tlmas durumunda hangi düzenlemeler
yaplmaldr?
Düzenlemeleri ksaca tanmlaynz. (Zamannda
da÷tmda kararllk)
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Ek
KAYNAK: 6. Kanaatler.
6.1. Tedarikçi ve irtibata iliúkin gözlemler

Karar ve Eylemler
Tedarikçiye iliúkin bilgiler tamamlanmadysa, veri sa÷layc ile iletiúime geçilmelidir Æ 6.6.’ya git
6.2. ølgilili÷e iliúkin gözlemler

6.3. Gizlilik ve güvenli÷e iliúkin gözlemler

6.4. Teslimata iliúkin gözlemler

6.5. Süreçlere iliúkin gözlemler

6.6. Sonuç KAYNAK
Veri koruyucu ya da veri tedarikçisi ile iletiúime
geçmek gerekli mi?
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1: Evet Æ Veri kayna÷ndaki kontak kiúi ile
istatistik ofisi toplant talep etmeli (e÷er uygun
ise)
2: Hayr Æ METAVERø ile devam edin




		

Ek
EK 2. METAVERø DÜZEYø øÇøN KONTROL LøSTESø

(Kaynak: Statistics Netherlands, Division of Methodology and Quality, Checklist Quality of
Secondary Data Sources)
METAVERø 1. Netlik.
1.1 Kitle Birim Tanm

0: tanm mevcut de÷il/eksik
1: tanm net de÷il/mu÷lak
2: tanm net

Kitle birimi net olarak tanml m?
Kitle birimini veri kayna÷ sahibinin tanm ile
betimleyin.
1.2 Snfl de÷iúken tanmlar
Snfl de÷iúkenlerden en fazla 10 temel de÷iúkenin
ismini listeleyiniz ve veri kayna÷ sahibi tarafndan bu
de÷iúkenler için yaplan tanmlar derecelendiriniz.
0: tanmlama mevcut de÷il/eksik
1: tanmlama net de÷il/mu÷lak
2: tanmlama net

1 ......................
2 ......................
3 ......................
4 ......................
5 ......................
6 ......................
7 ......................
8 ......................
9 ......................
10 ....................

Derece
Derece
Derece
Derece
Derece
Derece
Derece
Derece
Derece
Derece

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1 ......................
2 ......................
3 ......................
4 ......................
5 ......................
6 ......................
7 ......................
8 ......................
9 ......................
10 ....................

Derece
Derece
Derece
Derece
Derece
Derece
Derece
Derece
Derece
Derece

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1.3. Saylabilen de÷iúken tanmlar
Saylabilen de÷iúkenlerden en fazla 10 temel
de÷iúkenin ismini listeleyiniz ve veri kayna÷ sahibi
tarafndan bu de÷iúkenler için yaplan tanmlar
derecelendiriniz.
0: tanmlama mevcut de÷il/eksik
1: tanmlama net de÷il/mu÷lak
2: tanmlama net

1.4. Zaman boyutu
0: tanm mevcut de÷il/eksik Æ Veri sa÷layc ile
irtibata geçiniz.
1: tanm net de÷il/mu÷lak
2: tanm net

Veri kayna÷ sa÷laycs tarafndan verinin periyodu
yada zaman noktas net olarak tanmlanmú mdr?

Veri sa÷layc tarafnda belirtildi÷i úekliyle zaman
aral÷n tanmlayn.
1.5. Tanm de÷iúimleri
1:
2:
0:
9:

Veri kayna÷ sa÷laycs tanmlarda düzenleme
yapt÷nda, bu de÷iúiklikleri net bir úekilde ifade
ediyor mu?
Cevap evet (2) ise; Hangi tanmlar de÷iútirildi.

Hayr
Evet
Bilinmiyor
Uygun de÷il: de÷iútirme olmad

1.6. Karar ve Eylemler
Yukardaki kalite göstergelerinden bir ya da daha fazlas “ tanm net de÷il (kod 1), ya da “tanmlama
mevcut de÷il (kod 0) derecesi almú ise veri kayna÷ sa÷laycs ile iletiúime geçmek gerekmektedir. Yalnzca,
bu sorunlar çözüldü÷ünde burada de÷erlendirmeye devam edilebilir. Di÷er bütün durumlarda de÷erlendirme
burada durdurulur.
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Ek
METAVERø 2. Karúlaútrlabilirlik.
2.1. Kitle birimi tanmnn karúlaútrlabilirli÷i
0: tanmlama mevcut de÷il/bilgi yok
1: ayn de÷il, dönüútürülmesi imkansz
2: ayn de÷il, dönüútürülmesi mümkün
3: Ayn/eúit, (100% ayn)

Veri kayna÷ sahibi tarafndan kitle birim tanmnn,
østatistik Ofisi tarafndan kullanlan tanm ile
karúlaútrld÷nda, durum nasldr?

2.2. Snfl de÷iúken tanmlarnn karúlaútrlabilirli÷i
1 ......................
2 ......................
3 ......................
4 ......................
5 ......................
6 ......................
7 ......................
8 ......................
9 ......................
10 ....................

Veri kayna÷ sahibi tarafndan kullanlan snfl
de÷iúken tanmlarnn, østatistik Ofisi tarafndan
kullanlan tanmlar ile karúlaútrld÷nda, durum
nasldr?
1.2’de
listelenen
de÷iúkenler
karúlaútrlacaktr.
De÷iúkenin
karúlaútrlma
derecesi iliúkin olarak uygun de÷er iúaretlenecektir.
0: tanmlama mevcut de÷il
1: ayn de÷il, dönüútürülmesi imkansz
2: ayn de÷il, dönüútürülmesi mümkün
3: Ayn/eúit, (100% ayn)

Derece
Derece
Derece
Derece
Derece
Derece
Derece
Derece
Derece
Derece

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Derece
Derece
Derece
Derece
Derece
Derece
Derece
Derece
Derece
Derece

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2.3. Saylabilen de÷iúken tanmlarnn karúlaútrlabilirli÷i
1 ......................
2 ......................
3 ......................
4 ......................
5 ......................
6 ......................
7 ......................
8 ......................
9 ......................
10 ....................

Veri kayna÷ sahibi tarafndan kullanlan saylabilen
de÷iúken tanmlarnn, østatistik Ofisi tarafndan
kullanlan tanmlar ile karúlaútrld÷nda, durumu
nasldr?
1.3’de
listelenen
de÷iúkenler
karúlaútrlacaktr.
De÷iúkenin
karúlaútrlma
derecesi iliúkin olarak uygun de÷er iúaretlenecektir.
0: tanmlama mevcut de÷il
1: ayn de÷il, dönüútürülmesi imkansz
2: ayn de÷il, dönüútürülmesi mümkün
3: Ayn/eúit, (100% ayn)
2.4. Zaman farkllklar

0: tanmlama mevcut de÷il
1: ayn de÷il, dönüútürülmesi imkansz
2: ayn de÷il, dönüútürülmesi mümkün
3: Ayn/eúit, (100% ayn)

Veri kayna÷ sahibi tarafndan kullanlan referans
tarihi, østatistik Ofisi tarafndan kullanlan ile
karúlaútrld÷nda durum nasldr?

2.5. Karar ve Eylemler
Veri kayna÷, di÷er veri kaynaklarnn yerine ya da di÷er veri kaynaklarna tamamlayc olarak kullanld÷nda,
karúlaútrlabilirlik kalite göstergelerinden bazlar “ tanm uygun de÷il, dönüútürülmesi mümkün de÷il
(kod 1)”, ya da “tanmlama mevcut de÷il (kod 0)” olarak derecelendirilmiú ise bu veri kayna÷
kullanlamaz, de÷erlendirme burada durdurulur. Bu dereceler veri kayna÷nn yeni istatistikler için kullanlmas
için uygun de÷illerdir. Di÷er derecelerde de÷erlendirmeye devam edilir.

52

TÜİK, İstatistik Üretiminde İdari Kayıtların Rolü






		

Ek
METAVERø 3. Tanmlayc benzersiz anahtarlar.
3.1. Tanmlayc benzersin anahtarlarn mevcudiyeti
Kitle

birimini

kullanlabilen,

tanmlamada
tanmlayc

(tespit
benzersiz

etmede)
kimlik

1: Hayr
2: Evet, úöyle ki …………………………………….

anahtarlar oluúturulmuú mudur?

……………………………………………………
(en önemli tanmlayc kimlik anahtarnn ad.)

Birden fazla tanmlayc kimlik anahtar varsa, en
uygun olan ya da en önemli olan yaznz (bir tane

0: Bilinmiyor

yazlacak).
Cevap evet (2) ise; tanmlayc benzersiz kimlik

0: Tanmlama mevcut de÷il

anahtarlar

1: Anahtarlar ayn de÷il, dönüútürülmesi imkansz

istatistik

ofisi

tarafndan

kullanlan

2: Anahtarlar ayn de÷il, dönüútürülmesi mümkün

tanmlayc anahtarlar ile benzer mi?

3: Anahtarlar ayn/eúit, (100% ayn)

3.2. Tanmlayc benzersiz de÷iúken birleúimlerinin (kombinasyon) mevcudiyeti
Benzersiz

kitle

birimini

tanmlamada

(tespit

etmede) kullanlabilen, de÷iúkenlerin birleúimleri

1: Hayr
2: Evet, úöyle ki ……………………………………………

oluúturulmuú mudur?

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
(kombinasyonlar listeleyiniz.)
0: Bilinmiyor
9: Uygun de÷il

2.5. Karar ve Eylemler
Veri kaynaklar di÷er veri kaynaklar ile birleútirilmesi gerekti÷inde ve benzersiz tanmlayc anahtarlarn ya da
benzersiz tanmlayc de÷iúken kombinasyonlarnn bulunmamas durumunda veri kayna÷ kullanlamaz.

Bu

durumda de÷erlendirme burada durdurulur. Veri kayna÷ için benzersiz tanmlayc anahtarlarn ya da benzersiz
tanmlayc de÷iúken kombinasyonlarnn mevcudiyetinin bilinmemesi durumunda daha ayrntda inceleme
yaplmas gerekir. Bu sorunu çözümlemek için veri sa÷layc ile iletiúime geçmek gerekebilir. Di÷er tüm
durumlarda de÷erlendirmeye devam edilir.
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Ek
METAVERø 4. Veri sa÷laycs tarafnda verinin iúlenmesi.
4.1.a. Kontroller 1: Kitle birimleri
1: Hayr
Veri kayna÷ sa÷laycs kitle birimlerini kontrol

2: Evet, úöyle ki ………………………………………..

ediyor mu?

……………………………………………………….
(kullanlan kontrolü tanmlaynz.)
0: Bilinmiyor

4.1.b. Kontroller 2: De÷iúkenler
1: Hayr
Veri

kayna÷

sa÷laycs

de÷iúkenleri

kontrol

2: Evet, úöyle ki ………………………………………..

ediyor mu? (örne÷in: da÷lm kontrolleri)

……………………………………………………….
(kullanlan kontrolü tanmlaynz.)
0: Bilinmiyor

4.1.c. Kontroller 3: De÷iúken kombinasyonlar
1: Hayr
Veri

kayna÷

sa÷laycs

de÷iúken

2: Evet, úöyle ki ………………………………………..

kombinasyonlarnn olabilirli÷ini kontrol ediyor

……………………………………………………….

mu? (örne÷in: edit kurallar)

(kullanlan kontrolü tanmlaynz.)
0: Bilinmiyor

4.1.d. Kontroller 4: Uç de÷erler
1: Hayr
Veri kayna÷ sa÷laycs uç de÷erlerin neden

2: Evet, úöyle ki ………………………………

oluútu÷unu kontrol ediyor mu?

…………………………………………..
(kullanlan kontrolleri tanmlaynz.)
0: Bilinmiyor

4.2. De÷iúiklikler/Düzenlemeler
Veri sa÷layc veriyi düzenliyor mu (yerine koyma,

1: Hayr

edit, standart de÷erlerin kullanm)?

2: Evet, úöyle ki ………………………………………..
……………………………………………………….
(kullanlan düzenlemeler tanmlaynz.)
0: Bilinmiyor

Cevap evet (2) ise; düzenlenmiú de÷erler veri

1: Hayr

kayna÷nda

2: Evet

iúaretleniyor

ve

orijinal

korunuyor yada kullanlabilir mi?

veri

0: Bilinmiyor

4.3. Karar ve Eylemler
Yukardaki göstergelerden bir ya da daha fazlasna “bilinmiyor (0)” derecesi verilmiú ise, veri sa÷layc ile bu
durumlar aç÷a kavuúturmak için iletiúime geçilmelidir.
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Ek
METAVERø 5. Kanaatler.
5.1. Netli÷e iliúkin gözlemler

5.2. Karúlaútrlabilirli÷e iliúkin gözlemler

5.3. Benzersiz tanmlayc anahtarlar iliúkin gözlemler

5.4. Veri kayna÷ sahibi tarafndan yaplan verinin iúlemeye iliúkin gözlemler

5.5. Sonuç METAVERø 1
Her bir gösterge için tüm cevaplar verildi mi?

5.5. Sonuç METAVERø 2
Netlik, karúlaútrlabilirlik ve benzersiz tanmlayc
anahtar boyutlar 2 ya da üstü derece ve veri
düzenleme boyutu 1 ya da alt derece almú m?
Cevap hayr (1) ise : Bu durun østatistik Ofisi için
problem oluúturur mu?

1: Hayr,çünkü …………………………………….
………..…………………………………..
(göstergeleri ve nedenlerini tanmlaynz.)
2: Evet

1: Hayr
2: Evet Æ De÷erlendirme sürecinin VERø düzeyi
ile devam edin (Takip eden düzey)
1 Hayr, çünkü …………………………………….
………..…………………………………..
Æ De÷erlendirme sürecinin VERø düzeyi ile
devam edin (Takip eden düzey)
2: Evet, çünkü …………………………………….
………..…………………………………..
Æ De÷erlendirmeyi durdurun.

Di÷er gözlem ve düúünceler
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