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

İstatistik Konseyi Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince;  İstatistik Konseyi VII. Toplantısı 26 Ekim 

2011 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Konsey Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. 

TÜİK  Strateji  Geliştirme  Daire  Başkanı  Sayın  Nilgün  DORSAN,  Resmi  İstatistik  Programı  (RİP)  ve 

bileşenleri  hakkında  genel  bilgilendirmeler  yaparak,  2012‐2016  yıllarını  kapsayacak  olan  İkinci 

Program dönemi çalışmaları ve yenilikleri  ile  İkinci Program Dönemi’nin öncelikleri ve beklentilerini 

içeren bir sunum yapmıştır. 

1. TÜİK Başkanı Sayın Birol AYDEMİR’in Konuşması 

Sayın Birol AYDEMİR, OECD yayınlarında mevcut olmayan ya da kısmen mevcut olan Türkiye verileri 

ve  bunların  karşılanması  için  yapılan  çalışmalar  hakkında  genel  bilgilendirme  yaparak,  kurumların 

sağlıklı  karar  alma  sürecinde  istatistiklerin  önemini  vurgulamış,  ayrıca  eksik  ya  da  doğruları 

yansıtmayan istatistiklerin politika üretme sürecinde yaşatacağı sıkıntılara değinmiştir. 

Sayın AYDEMİR, Konsey  toplantılarının önemine  işaret  ederek bu platformda  tartışılacak  konuların 

RİP’in şekillendirilmesinde önemli bir rol oynadığını ifade etmiştir. Programlı dönemin yararlarının göz 

önünde bulundurulmasını ve Konsey toplantılarına gerekli mesainin harcanması konusuna değinerek, 

Konsey üyelerinin RİP çalışma grubuna üye olan kurum personelleri  ile konsey toplantıları akabinde 

bilgilendirme amaçlı toplantı düzenlemelerinin gerekliliğini ifade etmiştir.   

Sayın AYDEMİR,  Konsey  toplantılarına Müsteşar düzeyinde  katılım  sağlanmasının,  Türkiye  İstatistik 

Sistemi’nin  etkinliği  ve  kalitesi  açısından  son  derece  önemli  bir  husus  olduğunu  vurgulamıştır. 

Programda  yer  almayan,  ancak  kurumlar  tarafından  yıl  içerisinde  talep  edilen  yeni  istatistik 

üretimlerinin, TÜİK’te  ciddi  sıkıntılar ortaya  çıkardığını ve bundan  sonraki  süreçte bu  tür  taleplerin 

karşılanamayacağını  belirtmiştir.  Bu  doğrultuda,  yeni  istatistik  taleplerinin  Konsey  platformunda 

tartışılması ve akabinde çalışma gruplarında detaylandırılması gerektiğini vurgulayarak, bunun kaynak 

planlaması  açısından  gerekli  olduğunu  ifade  etmiştir.  İkinci  Program  Dönemi’nin  planlandığı  bu 

dönemde, bu tür taleplerin tespit edilerek Programa  ilave edilmesi  için kurumların bir araya gelerek 

çalışma  yapmaları  gerektiğini,  ayrıca  kurumların  istatistik  konularındaki  eksikliklerini  ve  iyileştirme 

çalışmalarını  bütüncül  bir  iyi  niyet  yaklaşımıyla  talep  etmeleri  halinde  birlikte  çalışılacağını  da 

belirtmiştir. 

Sayın  AYDEMİR,  Aile  ve  Sosyal  Politikalar  Bakanlığı  tarafından  üretilen  istatistikleri  nasıl 

düzeltebilecekleri ve eksikliklerini nasıl giderebilecekleri konusunda yapmış oldukları geri bildirimden 

dolayı teşekkür ederek, diğer kurumlarımızdan da bu tür bildirimler beklediklerini vurgulamıştır.  
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TÜİK’in idari kayıtları kullanarak derleyeceği verileri anket yoluyla toplamak zorunda kaldığını, bunun 

da  ciddi  anlamda  sıkıntılara  yol  açtığını  belirtmiştir.  Gelişmiş  ülkelerde  istatistiklerin  idari  kayıt 

yöntemi kullanılarak üretildiğini, ancak ülkemizde henüz bu düzeye ulaşamadığımıza vurgu yapmıştır.  

İstatistiğin geleceğe yönelik olduğunu,  iyi politika ve strateji geliştirmek  için  istatistiklere  ihtiyacımız 

olduğunu,  istatistik  olmadan  üretilen  politika  ve  stratejilerin,  ancak  iyi  niyet  göstergesi  olacağını, 

dolayısıyla kurumların bu konuya önem vermeleri gerektiğini ifade etmiştir. 

Sayın AYDEMİR, Türkiye İstatistik Sistemi’nin koordinasyonu açısından çalışma usullerinde değişikliğe 

gidileceğini, her bir Bakanlıktan sorumlu TÜİK uzmanlarının belirleneceğini ve bundan sonraki süreçte 

ilgili  kurumlarla  bire  bir  çalışılacağını  belirtmiştir.  Kurumların  istatistik  üretme  kapasitelerinin  ve 

eksikliklerinin neler olduğunun  tespitine yönelik çalışmaların, TÜİK uzmanları  tarafından kurumlarla 

işbirliği çerçevesinde gerçekleştirileceğini ve böylelikle resmi istatistik üreten kurumlarımızın mevcut 

durum analizinin ortaya çıkarılacağını belirtmiştir. Uluslarararası tanım ve standartlara uygun istatistik 

üretebilmek  için bu çalışmaların gerekli olduğunu  ifade ederek, elde edilen bulguların, üst düzeyde 

tartışılacağını  ve  ihtiyaç  duyulan  alanlarda  TÜİK’in  kurumlara  teknik  destek  sağlayacağını  da 

eklemiştir.    

RİP  çerçevesinde  kurumlara  verilen  eğitim  programlarının  oldukça  detaylı  ve  yararlı  olduğunu,  

kurumların söz konusu eğitimlere RİP çalışma grubuna üye olan ve istatistik üretim sürecinde rol alan 

personelin katılım sağlaması konusunda gerekli hassasiyeti göstermeleri gerektiğini belirterek, bunun 

RİP etkinliğinin artması açısından son derece önemli olduğunu ifade etmiştir.  

Çalışma  ve  Sosyal  Güvenlik  Bakanlığı  Strateji  Geliştirme  Başkanlığı’nda  bir  istatistik  biriminin 

yapılandırıldığını  örnek  göstererek,  kurumlarda  asli  işi  istatistik  üretmek  olan  ayrı  bir  birimin 

yapılandırılmasının kalite ve kurumsallaşma açısından önemine değinmiştir.  

Sayın AYDEMİR, TÜİK’in, 2011’de AB  tarafından gerçekleştirilen Emsal Tarama  sürecinden  geçtiğini 

belirterek, Eurostat’ın eksiklikler ve yapılması gereken çalışmalar hakkında bir rapor hazırladıklarını ve 

bu doğrultuda, hayata geçirilmesi önerilen bazı konuların bir kısmının TÜİK dışındaki kurumlarla ilgili 

olduğunu ve kurumlarla işbirliğinin gerekli olduğunu belirtmiştir. 
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2. Konsey Üyelerinin Görüş ve Değerlendirmeleri 

Türkiye  Cumhuriyet  Merkez  Bankası  Başkanlığı  Başkan  Yardımcısı  Sayın  Mehmet 
YÖRÜKOĞLU 

İstatistiklerin  özellikle  de merkez  bankaları  ile  ilgili  olanların  bir  ülkenin  adeta  namusu  olduğunu, 

burada bir kredibilite eksikliği ya da bu istatistiklerde bir sorun olmasının ekonomiye maliyetinin çok 

yüksek olacağını belirtmiştir. Ülkelerin, özellikle de gelişmekte olan ülkelerin büyümeyi olduğundan 

düşük, enflasyonu ise olduğundan yüksek ölçtüğünü,  bunların çapraz şekilde ekonomiye etkisinin çok 

büyük  olduğunu,  büyüme  ve  enflasyonu  daha  iktisadi  temeller  üzerine  ölçmemiz  gerektiğini  ifade 

etmiştir.  Bu  anlamda,  TCMB  olarak  üzerlerine  düşen  görev  ne  ise  onu  yapmaya  hazır  olduklarını 

eklemiştir.  

Dışişleri Bakanlığı Genel Müdür YARDIMCISI Sayın Elçi N. Gökçen KAYA 

Yapılan sunumdan dolayı  teşekkür ederek,  istatistiklerin ülkemizin  tanıtılması,  imajının geliştirilmesi 

için çok önemli olduğunu, istatistiğin hem daha iyi kavranması hem de yalın bir dille Türk kamuoyuna 

anlatılmasının  gerektiğini;  sağlıklı,  tutarlı,  güncel  zamanında  verilen  istatistiklerin  önemini 

vurgulamıştır.  Yanlış  verilerden  kaçılamayacağını,  o  yüzden  kurumlar  arasında  veri  farklılıklarının 

önlenmesi  gerektiğini  belirtmiş,  TÜİK’in  birikim  ve  tecrübelerinin  az  gelişmiş  ülkelerle  ve  diğer 

gelişmekte olan ülkelerle paylaşılmasında da yarar olduğunu ifade etmiştir. 

Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Ahmet YÜCEL 

AB sürecinde en çok önemsenen konuların başında  istatistik olduğunu, 33 fasıl  içinde bir fasıl olarak 

yer  almasına  rağmen  bu  fasıl  içinde  ele  alınan  birçok  konunun  diğer  fasıllarla  doğrudan  ilişkisi 

olduğunu  belirtmiştir. Gerek  TÜİK'in  başarılı  çalışmaları,  gerekse  bu  alanda  yürütülen AB  projeleri 

sayesinde  istatistik  faslında  ciddi  ilerlemeler  sağlandığını,  ancak  diğer  fasıllarda  ilerleme 

sağlayabilmek  için  bu  fasıla  daha  çok  önem  verilmesi  ve  bu  anlamda  yapılacak  daha  çok  çalışma 

olduğunu  ve  AB  sürecinde  istatistik  faslının  en  az  TÜİK  kadar  ilgili  diğer  kurumlar  tarafından  da 

sahiplenilmesi ve desteklenmesi gerektiğini vurgulamıştır. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Sayın Kenan BOZGEYİK 

Beş  ayrı  kurumun  konsolidasyonu  ile  oluşturulmuş  bakanlık  olduklarını  ve  yapılanmaya  giderken 

Strateji Geliştirme Başkanlığı’na bağlı ayrı bir  istatistik birimi oluşturduklarını belirtmiştir. Son 10 yıl 

içinde  sosyal  yardımlarda  bütçe  ödenekleri  itibarıyla  10  kat  artış  sağlandığını,  ama  artan  bu 

yardımların  nereye  gittiği,  ülkede  nasıl  etki  yaptığı  ve  bunun  sonucunda  nasıl  bir  sosyal  politika 
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belirlenmesi  konusunda  halihazırda  veri  olmadığını,  istatistik  ile  ilgili  kapasitelerini  geliştirip 

eksikliklerini tamamlamak  için TÜİK’ten eğitim talep ettiklerini  ifade etmiştir. Bakanlığın  istatistik  ile 

ilgili  kapasitesini  geliştirip  eksikliklerini  tamamlamak  için  ne  gerekiyorsa  yapılacağını  ve URGVE'de 

Bakanlıkla  ilgili  5  başlığın  yer  aldığını  ve  bunlardan  birinin  tamamen,  dördünün  ise  kısmen 

karşılandığını  belirtmiştir.  Bu  bilgilerin  2012  yılı  içerisinde  tamamen  karşılanması  için  gerekli 

çalışmaların yapılacağını ifade etmiştir.  

Ayrıca kadına şiddet konusunda, daha önce kayıt  içerisinde olmayan hususların kayıt altına alınması 

ile  birlikte,  durumun  sosyal  patlama  varmış  gibi  göründüğünü,  ancak  böyle  bir  değerlendirmenin 

doğru olmayacağını vurgulamıştır. 2012 yılına  ilişkin kurumsal bazda hazırlanacak  istatistikler  için 15 

gün içerisinde TÜİK’e yazılı olarak bildirimde bulunacaklarını ilave etmiştir.  

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Vekili Sayın Namık ATA 

Program’da  yer  almayan  çocuk  işgücüne  ilişkin bir  araştırmanın Program’da  yer  alması  gerektiğini, 

ayrıca her yaştaki nüfus projeksiyonlarına ihtiyaç olduğunu belirtmiştir. 

TÜİK Başkanı Sayın Birol AYDEMİR 

Çocuk  işgücü araştırmasının 2012’de yapılacağını, nüfus projeksiyonlarının  ise hesaplandığını, ancak 

metodoloji konusunda emin olunması gerektiğini, çalışma sonuçlarının test edildikten sonra en yakın 

zamanda yayımlanacağını ifade etmiştir. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Sayın Basri Hakan HAKYEMEZ 

İstatistik  konusunda  koordinasyon  açısından  TÜİK'in  son  derece  önemli  bir  sorumluluğu  olduğunu 

ifade etmiştir. Bakanlığın Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü üzerine inşa edildiğini, bu kurumun daha 

önce sadece spor üzerinden yürüdüğünü gençlik kısmının çok az ele alındığını, yeni çalışmaların büyük 

bir kısmının gençlik üzerine  inşa edildiğini, bu çalışmalarda  istatistiklere çok  fazla  ihtiyaç olduğunu, 

fakat  bu  alandaki  verilerin  çok  sınırlı  olduğunu,  bu  anlamda  belki  hizmet  alımı  yoluyla  anket 

yaptırarak bir  takım verileri elde etmeye gerek duyulduğunu belirtmiştir. Ancak  ilk aşamada,  resmi 

olan verilerden yola çıkarak projelerini inşa edeceklerini, bu anlamda yeni kurulan bir bakanlık olarak 

TÜİK ile birlikte çalışmak istediklerini ifade etmiştir. Ayrıca, Bakanlık bünyesinde istatistik ile ilgili ayrı 

bir birim oluşturacaklarını sözlerine ekleyerek, yapılacak çalışmaların Türkiye gençliği için çok önemli 

olduğunu vurgulamıştır. 
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RİP  taslak  metninde,  Gençlik  ve  Spor  Bakanlığı’nın  YURTKUR  olarak  sadece  bir  alt  başlıkta 

değerlendirildiğini  ifade  ederek,  yeni  yapılanmaya  göre  Programda  düzeltme  yapılmasını  talep 

etmiştir. 

TÜİK Başkanı Sayın Birol AYDEMİR 

Bakanlıkların yeni yapısına göre revizelerin yapılacağını belirtmiştir. Kurumların hizmet alımı yoluyla 

anket  yaptırmasına,  Sosyal  Yardım  Yararlanıcılarının  Belirlenmesine  Yönelik  Puanlama  Formülünün 

Geliştirilmesi Projesi kapsamında  ihtiyaç duyulan araştırmanın özel bir firma tarafından yapılmasının 

başarısızlıkla sonuçlandığını örnek vererek, bu yöntemin çok doğru olmadığını, bundan sonra TÜİK’ in 

bu konuda eldeki imkanlar el verdiği ölçüde bu tür küçük çaplı araştırmaları yapmayı kabul edeceğini 

ifade  etmiştir. Ancak  büyük  çaplı  araştırmaların, mevcut  iş  yükü  dikkate  alınarak  yapılamayacağını 

bildirmiştir. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Sayın Kenan BOZGEYİK 

Kurumların  bütçe  hazırlıklarında  istatistik  ihtiyaçları  konusunu  dahil  edebilmeleri  açısından  Konsey 

toplantılarının bu dönemden iki ay önce yapılmasını önermiştir.  

TÜİK Başkanı Sayın Birol AYDEMİR 

Toplantının  olağan  olarak Mart  ayında  yapıldığını,  kurumların  istatistik  ile  ilgili  öngörülerini  bütçe 

görüşmeleri öncesi belirlemelerinin kaynak aktarımı açısından gerekli olacağını,  bu yıl gerçekleştirilen 

bu  ikinci  toplantının  ise  İkinci  Beş  Yıllık  Programın  görüşülerek  nihayetlendirilmesi  için  yapıldığını 

ifade etmiştir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Faruk Şahin 

Kamuoyunda turizm konusunda “turist bol, gelir az” tartışmaları olduğunu, turizm gelirleri konusunda 

tartışmaların  yoğunlaştığını,  bunların  ortadan  kalkması  için  AB  hesaplama  yöntemlerinin  

uygulanmasını  istediklerini  belirtmiştir.  Bu  doğrultuda  gerekli  çalışmaları  başlattıklarını  ve  yeni 

çalışma grupları oluşturduklarını sözlerine eklemiştir. 

TÜİK Başkanı Sayın Birol AYDEMİR 

Kurumların  istatistik  konularında  eksiklikleri  giderme  ve  iyileştirme  çalışmaları  için  bütüncül  bir 

yaklaşımla  birlikte  çalışılacağını,  sadece  sorunlu  alanlarda  değil  tüm  alanlarda  işbirliği  yapılacağını 

vurgulamıştır.  
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Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Erhan USTA 

Bazı  konularda  bir  kaç  toplantıya  daha  ihtiyaç  duyulduğunu,  bazı  detaylara  üst  seviyede  karar 

verilmesi  gerektiğini,  kurumların  potansiyellerinin  ve  veri  ihtiyacının  ortada  olduğunu,  kurumların 

yapabileceği  bazı  işlerin  TÜİK  üzerinden  yapılmaya  çalışılması  durumunda  TÜİK'in  esas  itibarıyla 

yapması gereken işlerin geri kaldığını, ulusal hesaplara ilişkin TÜİK’in yetersiz veri ürettiğini, ama belki 

kurumlarımızın  yapması  gereken,  başka  ülkelerde  istatistik  kurumlarının  yapmadığı  birçok  işi  de 

TÜİK’in yaptığını belirterek, bu dengesizliğin giderilmesi gerektiğini  ifade etmiştir. Harcanabilir gelir 

kavramının  da  dahil  edildiği  gelir  yöntemiyle  milli  gelir  rakamlarına,  sektörel  sabit  sermaye 

yatırımlarına,  güncel  girdi‐çıktı  tablolarına  ihtiyaç duyulduğunu  ifade etmiştir. 9. Kalkınma Planı  ile 

aynı dönemde, yeni baz yılıyla güncellenen milli gelir rakamlarının Plan’daki tahminleri, hedefleri bir 

anda geçersiz kıldığını, benzer bir riskin 10. Kalkınma Planı için de geçerli olduğunu ifade etmiştir. 

TÜİK Başkanı Sayın Birol AYDEMİR 

Önceki  durumla  karşılaşmamak  için  yeni  serilerin  programlamasının  birlikte  çalışılarak  yapılması 

gerektiğini ifade etmiştir. 

YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Sayın Şaban H. ÇALIŞ  

Kurumlarında istatistik birimi oluşturma konusunda eleman sıkıntısı olduğunu, elaman alımı için ilana 

çıkıldığını  ancak  eleman  sayısının  yetersiz  olduğunu  ifade  ederek,  TÜİK  tarafından  YÖK  adına 

yapılabilecek ne varsa talep ettiklerini belirtmiştir. 

TÜİK Başkanı Sayın Birol AYDEMİR 

Fransa’da, Bakanlıkların bünyesinde  Fransa  İstatistik Kurumu elemanlarının  çalıştığını, buna benzer 

bir  uygulamanın  Türkiye’de  olabilirliği  konusunda  Konsey  üyelerinin  görüş  birliğine  varması 

durumunda,  gerekli  mevzuat  değişikliği  de  dahil  olmak  üzere  bunun  bir  takvim  içinde 

planlanabileceğini ifade etmiştir. Ayrıca, kurumlarda oluşturulan istatistik birimlerinin bağımsız olması 

gerektiğini,  Avrupa  Birliği  Uygulama  Esasları’nın  bir  numaralı  ilkesinin  de  “bağımsızlık”  olduğunu 

vurgulamıştır.  YÖK  tarafından  talep  edilen  teknik  destek  için,  TÜİK  uzmanlarının  haftanın  belirli 

günleri YÖK’te çalışabileceğini ve gerekli desteği sağlayabileceklerini sözlerine eklemiştir.  

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Hüseyin Rahmi ÇETİN 

Bilginin doğru bir şekilde üretilip sistematik bir şekilde sunulabilmesinin son derece önemli olduğunu, 

her kurumun kendi  ihtiyacını kendi  imkanları çerçevesinde karşılamaya çalıştığını, bir üst yaklaşımla 

bilginin kamuda bir kez oluşturulmasını sağlayacak bir altyapının kurgulanmasının kamu kaynaklarının 
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etkin kullanımı açısından son derece önemli olduğunu  ifade etmiştir. Girişimci Bilgi Sistemi hakkında 

bilgilendirme  yaparak,  kamu  kurumları  arasındaki  tanım  ve  sınıflamalar  konusundaki  farklılıklara 

dikkat  çekmiştir.  Ayrıca  toplam  faktör  verimliliği  ile  ilgili  çalışmaları  tamamladıklarını,  bu  anlamda 

sermaye stok verilerine ihtiyaç duyulduğunu belirtmiştir. 

TÜİK Başkanı Sayın Birol AYDEMİR 

Merkezi  Tüzel  Kişilik  projesinin  ulusal  hesaplar,  milli  gelir  ve  kayıt  dışılık  açısından  çok  önemli 

olduğunu, bir an önce tamamlanması gerektiğini ifade etmiştir. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Hüseyin Rahmi ÇETİN 

MERSİS’in Girişimci Bilgi Sistemi’ne de çok ciddi girdi sağlayacağını, işletmelerin il bazında ve sektörel 

dağılımı ile sınıflandırılmasının özellikle takip edildiğini, ayrıca kurumlarda işletmelerin NACE Rev.2’ye 

göre sınıflandırılması çalışmalarının tamamlanması gerektiğini belirtmiştir. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Zafer BENLİ 

İstatistiğin  bir  ülke  için  çok  önemli  olduğunu  ve  bir  yığın  iş  arasında  biraz  da  istatistik  yapayım 

denilecek  türden  bir  iş  olmadığını  vurgulamıştır. Ayrıca,  verilerinin  önemli  olduğunu  düşünen  tüm 

kurumlarda,  tek  işi  istatistik olan bağımsız daire başkanlıklarının KHK kapsamında  ilave edilmesinin 

somut önerisi olduğunu ifade etmiştir. 

TÜİK Başkanı Sayın Birol AYDEMİR 

İstatistik üretiminin sadece TÜİK’in işi olmadığının altını çizmiştir. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Mehmet İSLAMOĞLU 

RİP  kapsamında  olan  5  başlıktaki  istatistiklerinin  yanı  sıra;  RİP’te  yer  almayan  ancak,  Bakanlık 

tarafından  üretilmesi  öngörülen  beton  üretim miktarı,  sınıfı  ve  değerleri,  yapı  bilgi  formları,  yapı 

denetimleri, yapı kooperatifleri ve binalarda enerji verimliliğine ilişkin istatistikler üzerine çalışıldığını 

belirtmiştir.  Kamu  kurumlarında  bütün  işlerin  yürütüldüğü  (örneğin,  e‐kooperatif  sistemi,  yapı 

denetim  sistemi,  v.b.)  yazılımlara  kolaylıkla  istatistik modülleri  eklenebileceğini,  kurumların  bunun 

için  TÜİK  ile  işbirliği  yapabileceğini,  hatta  TÜİK’in  bunu  bir  Başbakanlık  genelgesiyle  tüm  kamuya 

duyurabileceğini  ifade etmiştir. Ayrıca, her bir kurumdan  sorumlu TÜİK uzmanlarının, verilerle  ilgili 

kontrolleri yapması gerektiğini sözlerine eklemiştir.   
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TÜİK Başkanı Sayın Birol AYDEMİR 

Türkiye  İstatistik  Kanunu’nun  10.  maddesinde  yer  alan  ulusal  kayıt  sistemleri  başlığı  altındaki 

hükümleri  hatırlatarak,  bunun  bilindiğinin  ve  uygulanacağının  varsayıldığını,  ama  uygulamada 

durumun  farklı  olduğunu  ifade  etmiştir.  TÜİK’in  uygun  görüşü  olmadan  uluslararası  kuruluşlara 

gönderilen verilerin aslında uluslararası geçerliliği olmadığını vurgulamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 

istatistik  konusunda  en  iyi  kurumların  başında  geldiğini  söyleyerek Bakanlığın  eksik  verileriyle  ilgili 

özel bir çalışma yapıldığını, bunun ayrıca resmi yazı ile iletileceğini belirtmiştir.  

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Vekili Sayın Ali NURAL 

TÜİK  ile beraber üretilen dış  ticaret  istatistiklerinin önümüzdeki  yıldan  itibaren Bakanlık  tarafından 

yayınlanmasının beklendiğini belirterek, MERSİS hakkında genel bilgilendirme yapmıştır. Bu çalışma 

ile  Hal  Kayıt  Sistemi,  lisanslı  depoculuk  ürünleri  ile  ilgili  bilgiler  ve  Esnaf  Bilgi  Sistemi’ne  ilişkin 

bilgilerin Programın İstatistiksel Altyapı bölümüne  ilave edilebileceğini  ifade etmiştir. Bakanlıkta Risk 

Analizi ve Kontrol Genel Müdürlüğü altında  İstatistik  ile  ilgili bir Daire Başkanlığının yapılandırıldığını 

belirtmiştir.  

TÜİK Başkanı Sayın Birol AYDEMİR 

Merkezi  Tüzel  Kişilik  Kaydı  projesinin  önemini  vurgulayarak Bakanlıkla  birebir  yapılacak  çalışmanın 

akabinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı önderliğinde, Kalkınma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı, Maliye  Bakanlığı,  Türkiye  Odalar  ve  Borsalar  Birliği  ve  TÜİK’in  bu  konu  ile  ilgili  ayrıca 

çalışacağını belirtmiştir. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı Sayın Halim METE 

Yunanistan örneğini  çok önemsediğini,  istatistiklerin ülkelerin,  kurumların  ve  şirketlerin  geleceğine 

yön  veren  bir  olgu  olduğunu  söylemiştir.  TOBB’un  sürdürmekte  olduğu  istatistik  çalışmalarına 

ilaveten geçiş belgesi ve tır karnesine ilişkin istatistiklerinin mevcut olduğunu, bunun resmi olması için 

RİP'e dahil etmek  istediklerini  ifade etmiştir. Ticaret  sicil kaydı otomasyonu hakkında bilgilendirme 

yaparak, Birlikte 1954 yılından bu yana Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi bilgilerinin otomasyon  ile kayıt 

altına alındığını,  ülkemizin en büyük arşiv projesi olduğu ve son derece başarılı çalışmaların yapıldığı 

belirterek, kurumlarında istatistikten sorumlu bir birim de oluşturduklarını sözlerine eklemiştir.  
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TÜİK Başkanı Sayın Birol AYDEMİR 

Konsey’in kamu ağırlıklı olduğunu, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının daha fazla katılımının 

sağlanması gerektiğini, bunun emsal taramada da önerilen hususlar arasında yer aldığını, bu konuda 

gerekli hazırlığın yapıldığını ama bunun için kanun değişikliği ya da KHK gerektirdiğini belirtmiştir. 

Araştımacılar Derneği Başkanı Dr. Sayın İbrahim USLU 

Bütün  kamu  kurumlarının  araştırma  ihtiyacını  tek  bir  kurumun  karşılayamayacağını,  özel  sektörün 

yoksulluk  araştırmasında  olduğu  gibi  kötü  uygulamaları  olduğunu,  ama  çok  başarılı  örneklerin  de 

olduğunu ifade etmiştir. Özel sektörün kamuya hizmet üretmekte başarısız olmasının 2 temel nedeni 

olduğunu:  ilk olarak ADNKS’nin güncel olmaması ve gerçek  saha verileriyle örtüşmemesi nedeniyle 

cevapsızlık kotalarının örneklemin dayandığı bu veri tabanından kaynaklanan hatalardan daha baştan 

doldurulduğunu;  ikinci  olarak  hizmetlerin, mevcut  kamu  ihale  kanunundan  dolayı  en  ucuz  teklifi 

verene ihale edilmesinin doğurduğu kalite sorunları olduğunu ifade etmiştir. Bu doğrultuda yapılacak 

her türlü çalışmada işbirliğine açık olduklarını sözlerine eklemiştir.  

TÜİK Başkanı Sayın Birol AYDEMİR 

Tespitlere  katıldığını,  çok  düşük  maliyetlerle  araştırma  yapılamayacağını,  fakat  kanuni  zorunluluk 

nedeniyle  kurumların  bu  yola  gittiklerini  belirtmiştir.  Zaten  TÜİK’in  tüm  araştımaları  değil  ama 

yoksulluk, gençlik gibi örnekleri dile getirilen, istatistikleri ileride resmi olabilecek önemli araştırmaları 

özel sektörün yapmasını doğru bulmadığını ifade etmiştir.  

Araştımacılar Derneği Başkanı Dr. Sayın İbrahim USLU 

Bilişimle  ilgili  hizmetlerin  Türksat'a  ihalesiz  devredilmesini,  bunların  da  Türksat  tarafından  alt 

yüklenicilere devredilmesi örneğini  vererek  istatistik  konusunda da bu  tür bir duruma  gelinmesine 

sektör olarak direnç göstereceklerini ifade etmiştir. 

TÜİK Başkanı Sayın Birol AYDEMİR 

Bu  politikayı  doğal  karşıladığını  belirterek,  araştırma  şirketlerinin  hizmet  kalitesi  ve  dolayısıyla 

akreditasyon sorununa değinmiştir.  

Araştırmacılar Derneği Başkanı Dr. Sayın İbrahim USLU 

Sektör olarak Derneğin de “Güvenilir Araştırma Belgesi” verdiğini, bu sertifikasyonun da uluslararası 

bir geçerliliği olduğunu belirtmiştir. 



7. İstatistik Konseyi Toplantı Raporu 

Türkiye İstatistik Kurumu, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı  11

TÜİK Başkanı Sayın Birol AYDEMİR 

Kurumların  rakip  olmadığını,  işbirliği  yapılabileceğini,  bu  konularda  ayrı  bir  toplantı  yapılmasını 

önermiştir. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Sayın Kenan BOZGEYİK 

Yoksulluk Araştırması  ile  ilgili  ayrıntılı  bilgilendirme  yaparak; projenin  kır‐kent  ayrımında, bölgesel, 

kırsal ve kentsel ihtiyaçları belirlemede otoriter olarak TÜİK’in rol alması gerektiğini vurgulamıştır.  

Sağlık Bakanlığı Hıfzıssıhha Mektep Müdürlüğü Sayın Dr. Berrak BAŞARA 

Sağlık Bakanlığı bünyesinde Hıfzısıhha Mektep Müdürlüğü’nün 2008 yılından beri sağlık konusundaki 

istatistikleri  üretip  yayımlayan  kurum  olduğunu  ifade  etmiştir.  Sağlık  konusunda  karşılanamayan 

verilerin  büyük  bölümünün  karşılanamama  sebebinin  mevcut  sistemin  uluslararası  tanımlara 

uymaması olduğunu, bunlarla  ilgili neler yapılabileceği ve TÜİK’ten beklentiler konusunda bir  rapor 

hazırlandığını,  Sayın  Bakana  sunulduktan  sonra  TÜİK’e  de  iletileceğini  belirtmiştir.  TÜİK  tarafından 

yürütülen  hanehalkı  araştırmalarında  örneklemin  büyütülmesi  ve  bazı  yeni  soruların  eklenmesi 

gerektiğinin altını çizmiştir. Ayrıca, ölüm nedeniyle ilgili istatistiklerde gecikme olduğunu ama bundan 

sonra  sürecin  daha  hızlı  olacağını  belirtmiştir.  TÜİK  tarafından  OECD  yayınlarının  incelenerek 

eksikliklerin tespit edilmesi çalışmasında raporlar yerine veri tabanlarının incelenmesini önermiştir.  

Türk İstatistik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Süzülay HAZAR 

İstatistikçilerin  iş  bulmada  sıkıntı  çektiklerine  değinmiştir.  İstatistik  araştırmalarında  bir  denetim 

mekanizması  olarak  Derneğin  yer  alabileceğini  ve  bunu  gönüllü  olarak  yapabileceklerini  ifade 

etmiştir. 

Hazine Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Cavit DAĞDAŞ 

İdari  kayıtlarla,  ulusal  hesaplar  ve  istihdam  tahminleri  arasındaki  farkların  meydana  getirdiği 

sıkıntılara  dikkat  çekmiştir.  Milli  gelirde  mevsimsel  düzeltilmiş  serilerin  gerekliliğini  ve  yöntemi 

konusunda,  katsayıların  durağan  olmamasından  kaynaklanan  sıkıntıları  belirtmiştir.  Bu  hususta  ve 

genel  olarak  idari  kayıtların  tahminlerle  uyumlaştırılması  konularında  bir  yöntem  geliştirilmesi  için 

akademisyenlerle  çalıştaylar  yapılmasını önermiştir. Uluslararası  kuruluşların  da  katılım  sağlayacağı 

bu çalıştaylarla gerekli metodolojinin geliştirilmesi ve böylelikle veri kalitesinin artırılmasına da ihtiyaç 

olduğunu ifade etmiştir. 
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Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın M. Sami KENEZ 

2012 bütçesinin Meclis’te olduğunu, ödenek  ihtiyaçlarının dile getirilebileceğini  ifade etmiştir. Gelir 

İdaresi  Başkanlığı’ndan  veri  alınamaması meselesi  ile  ilgili  olarak,  bazı  verileri mükelleflerden  yeni 

almaya başladıkları için yeni verilmeye başlandığını ifade etmiştir. 

TÜİK Başkanı Sayın Birol AYDEMİR 

Vergi Usul Kanunu’ndaki hükme dayanarak, orada TÜİK yer almıyor diye veri alınamadığının iletildiğini 

ifade etmiştir.  İstatistik Kanunu’nun özel  kanun olduğunu,  gizlilik  anlamında TÜİK’in  işi  gereğinden 

fazla sıkı tuttuğunu, dolayısıyla bu konunun ayrıca görüşülmesi gerektiğini ifade etmiştir  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Temsilcisi Dr. Yüksel VARDAR 

Örneklemden  elde  edilen bilginin  istatistik,  ama  kitleden  elde  edilen bilginin parametre olduğunu, 

istatistik  jargonuna uyması açısından  istatistik ve parametre kavramlarının kullanılmasına biraz daha 

dikkat  edilmesinde  fayda  olduğunu,  kurumlardaki  ulusal  kayıtlardan  üretilen  bilgilerin  bir  istatistik 

değil bir parametre olduğu bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca TÜİK’in sadece 

anketle değil bazı modellerle tahmin yapmasının faydalı olacağını da eklemiştir. 

3. Konsey Üyelerinin İstişari Görüşleri   
1. Resmi istatistiklerde kalite ilkelerine uyulması,  

2. Üretilen  verilerin  anlaşılırlığının  sağlanabilmesi  için  verilerin  kapsamı,  veri  üretiminde 

kullanılan  yöntem  ve  sınıflama  gibi  açıklayıcı  bilgileri  içeren  metaveri  bilgileriyle  birlikte 

yayımlanması,  

3. İstatistiklerin uluslararası tanımlanmış standartlarda üretim ve dağıtımının sağlanması,  

4. Resmi  istatistik  üretimine  elverişli  idari  kayıt  tutulması,  kullanılması  ve  paylaşılmasının 

kurumlar tarafından benimsenmesi,  

5. II. Program Döneminde Veri Kalite Kontrol Kurulu’nun etkinleştirilerek; 

• sunulan verilerin kalitesini ölçmeyi hedefleyen temel ilkelerin belirlenmesi, 

• yürütülecek  iş  ve  işlemler  için  “Kalite  Kontrol  Çalışma  Planı  ve  Takvimi”nin 

hazırlanması,  

• çalışmaların ilgili tarafların katılımı ile gerçekleştirilip rapor haline getirilmesi.   

6. Bütünleşik bir istatistik sistemi ve resmi istatistiklerin entegrasyonunun sağlanması. 
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7. Resmi  İstatistik  Programı’nda  yer  almayan  ancak,  kurum/kuruluşlar  tarafından  üretilen  ve 

yayımlanan  istatistiki  konuların  Programa  dahil  edilmesi  için  TÜİK  ile  koordineli  olarak 

çalışılması, 

8. İhtiyaç  duyulan  istatistiklerin  Konsey’de  tartışılabilmesi  için  önceden  TÜİK’e  bildirilmesi  ve 

çalışma gruplarında tartışılması, 

9. Çalışma gruplarının etkinliğinin sağlanması, 

10. Kurumlarda  “istatistik  birimleri”  nin  oluşturularak,  sistemin  etkinliğinin  ve  devamlılığının 

sağlanması,  ayrıca  kurumların  kapsamlı  ve  zamanlı  veri  üretim  sürecine  aktif  katılımı  ve 

desteği, 

11. Program  kapsamındaki eğitimlere etkin  şekilde devam edilmesi, eğitimlere  istatistik üretim 

sürecinde rol alan temsilcilerin katılımının sağlanması, 

12. Kurum/kuruluşların sorumluluk alanları dışındaki verileri  farklı ortamlarda yayımlamamaları, 

söz  konusu  bilgiler  için,  veriyi  üreten  kurumların  internet  sitelerine  bağlantı  vererek 

yönlendirme yapmaları, 

13. İlgili ve sorumlu kurumların  internet sitelerinde “Resmi  İstatistikler” başlığı açarak Program 

kapsamında  yayımlanacak  istatistiki  verilerin bu başlık  altında  yayımlanması,  TÜİK  internet 

sitesinde yer alan “UVYT” bağlantısına yer verilmesi, 

14. Uluslararası  kuruluşlara  veri  gönderiminin  sistematize  edilmesi,  uluslararası  kuruluşlara, 

Program’da belirlenen sorumluluklar dahilinde veri gönderimi yapılması ve veri gönderiminin 

gerçekleştirildiğine dair bilgilendirme mesajlarını rip@tuik.gov.tr adresine iletmeleri,  

15. Üretilen istatistiklere ilişkin kamuoyu farkındalığının sağlanması, 

16. Program  kapsamında  kullanıcıya  sunulacak  resmi  istatistiklerin  Yayın  ve  Dağıtım  Kurulu 

tarafından belirlenen standartlarda yayımlanması ve  

17. II.  Program  dönemi  kapsamında  üretilecek  ve  yayımlanacak  istatistiklerde  Resmi  İstatistik 

Logosu’nun kullanılmasına 

ilişkin İstatistik Konseyi’nin istişari görüşleri olmuştur. 

 

4. İstatistik Konseyi 7.Toplantısı Kararları  

1. İkinci Beş Yıllık Resmi İstatistik Programı’nın kurumlar tarafından tekrar gözden geçirilmesi, ihtiyaç 

duyulan düzenlemeleri içeren resmi yazıların en geç 15 gün içerisinde TÜİK’e bildirilmesi, 

2.  TÜİK  tarafından  taslak  Programın  kurumlardan  gelen  görüş  ve  öneriler  doğrutusunda  yapılacak 

çalışma grubu toplantıları ile nihai hale getirilmesi ve Bakanlar Kurulu’nun onayına sunulması. 

3. URVGE çalışmasının güncelliğini sağlamak üzere kurumlara resmi yazı ile gönderilmesi. 


