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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 VI. Olağan Toplantısı 30 Mart 2011 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 

Konsey Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. 

I. İSTATİSTİK KONSEYİ 6. TOPLANTISI TUTANAĞI  

1. Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ’ın Açılış Konuşması 

İstatistik Konseyi 6. Toplantısı, Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ’ın açılış 

konuşmasıyla başlamıştır. Sayın YILMAZ konuşmasında, istatistiğin sadece ekonomi 

değil, sosyal politikalar, demokrasi gibi birçok konuyla ilişkili olduğunu, gerek kamuda 

gerek özelde karar alıcıların, daha sağlıklı karar alabilmeleri bakımından kritik bir 

öneme sahip olduğunu, sivil toplum kuruluşları açısından ve demokratik bir ülkede 

vatandaşın yönetimden hesap sorabilmesi, yönetimin performansını takip etmesi 

bakımından da son derece önemli bir alan olduğunu ifade etmiştir. 

Sayın YILMAZ resmi istatistiklerin altını çizerek, aynı konuda farklı kurumların resmi 

istatistik yayımladığı ortamda insanların sağlıklı analizler yapmasının mümkün 

olamayacağını, dolayısıyla resmi istatistiklerin ve bunların koordinasyonunun son 

derece önemli olduğunu, Konsey’in bu açıdan son derece önem verilen bir platform 

olduğunu ifade etmiştir. 

İstatistiklerin diğer ülkelerle mukayese edilebilir nitelikte olması gerektiğini ifade 

ederek, tüm istatistiklerin uluslararası tanım ve yöntemlere uygun bir şekilde üretmenin 

önemini vurgulamıştır. Kullanıcı odaklı bir istatistik anlayışının daha güçlü bir şekilde 

yerleşmesi gerektiğini, toplumdan ve taleplerden bağımsız bir şekilde istatistik 

üretilmemesi gerektiğini, ilgili tarafların ortaya koyacağı ihtiyaçların son derece 

önemli olduğunu, TÜİK’in bu ihtiyaçları karşılamak üzerine yoğunlaşacağını ifade 

etmiştir. 

TÜİK’in istatistik üretimini koordine etmek ve mevcut kurumların kapasitelerini, idari 

kayıtlarını kullanarak istatistik sistemimizi zenginleştirme işlevinin, doğrudan istatistik 

üretme işlevinden çok daha önemli olduğunu, saha araştırmalarının işin bir parçası 

olduğunu, diğer ve daha önemli parçanın idari kayıtlarımızın çok sağlıklı bir şekilde 

kurgulanması, zenginleşmesi ve istatistik üretimimize katkıda bulunması olduğunu, idari 

kayıtlarımızın sağladığı imkanlarla çok daha zamanlı kaliteli veriler üretmemizin 
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mümkün olduğunu, Türkiye'de kayıt dışı ekonomi daraldıkça, kurumsal kapasiteler 

arttıkça ilgili tüm kurumlar kayıt sistemlerini iyileştirdikçe istatistik üretimimizin de bunun 

doğal bir sonucu olarak güçlü bir hale geldiğini ve daha da güçleneceğini ifade 

etmiştir. 

İstatistiğin bir tek kurumun, sadece TÜİK'in işi olmadığını, bütün kurumlar arasında 

işbirliğini gerektiren bir alan olduğunu, bu anlamda mutlaka istatistik ile ilgili farklı 

çalışmaların ortak standartlarda, ortak veri kalitesini sağlayacak şekilde güçlü bir 

işbirliği içinde üretilmesi gerektiğini belirtmiştir. 

Daha önce de Konsey gündeminde de yer alan uluslararası kuruluşlara ülkemizden 

veri gönderimi ve ülkemizle ilgili verilerin derlenmesi konusunun üzerinde hassasiyetle 

durulduğunu, TÜİK tarafından Uluslararası Resmi Veri Gönderim Envanteri 

oluşturulduğunu, bu çalışmanın tüm kurumlar tarafından benimsenmesi ve 

uygulanması, ayrıca veri gönderimlerinin TÜİK koordinasyonunda yapılması ve bu 

konuya önem verilmesi gerektiğini ifade etmiştir. 

Bu yıl gerçekleştirilecek Nüfus ve Konut Araştırması’nın çok kapsamlı bir şekilde 

nüfusumuzun profilini ortaya çıkaracak bir çalışma olduğunu, bu konuda bütün 

kurumlarımızla işbirliği içinde gerek merkezi ve yerel düzeyde çalışılması gerektiğini 

belirtmiştir. 

İş kayıtlarımızın geliştirilmesi, veri kalitesinin artırılması ve kurumların verilerinin entegre 

edilmesinin ekonomik istatistiklerin kalitesini geliştirmek bakımından önem verilen bir 

konu olduğunu, burada özellikle TÜİK ve Maliye Bakanlığı işbirliğine büyük önem 

verildiğini, bu işbirliğini daha da güçlendirme ihtiyacı hissedildiğini belirtmiş, bu alanda 

yine güzel bir işbirliği örneği olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile TÜİK tarafından 

gerçekleştirilen Tarımsal İşletme Kayıt Sistemi çalışmasına vurgu yapmıştır. 

Bu yıl yapılan çalışmaların 5 yıllık hazırlanan Resmi İstatistik Programı’na da bir zemin 

oluşturacağını, 2012–2016 dönemini kapsayan İkinci 5 yıllık Resmi İstatistik Programı'nın 

hazırlanma sürecinde olduğunu, Konsey’in yapacağı tartışmaların Programın 

şekillenmesine de katkıda bulunacağını, toplantının etkin bir istatistik sistemi açısından 

faydalı olmasını temenni etmiştir. 
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2. Türkiye İstatistik Kurumu Başkan V. Sayın A. Ömer TOPRAK’ın 
Sunumu ve Sunumda Yeralan Konulara İlişkin Konsey 
Üyelerinin Görüşleri 

Sayın A. Ömer TOPRAK, Resmi İstatistik Programı’nın amacı, resmi istatistiklerin 

uygulama esasları, resmi istatistiklerde güven unsuru, kurumlar arası veri paylaşımı ve 

Resmi İstatistik Programı’nda koordinasyonun önemi hakkında genel bilgilendirme 

yaparak, bir önceki Konsey kararları doğrultusunda yapılan çalışmalar, 2010 yılında 

gerçekleştirilen önemli faaliyetler ve gelişmeler, Program’ın 2010 Yılı İzleme Sonuçları, 

2012–2016 yıllarını kapsayacak olan İkinci Program dönemi hazırlık çalışmaları ile 24–

27 Mayıs 2011 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan “Emsal Tarama Faaliyeti” çalışmasını 

içeren bir sunum yapmıştır. 

Program’da 44 kurum ve kuruluşun yer aldığını, toplam 283 alt konu bulunduğunu ve 

2010 yılında 2188 adet bülten/veri yayımlandığını belirterek, izleme sonuçlarına göre 

2010 yılında tamamlanması planlanan çalışmaların %92’sinin tamamlandığını ifade 

etmiştir. 

Sayın TOPRAK, idari kayıt kullanımının, kurumlar arası veri paylaşımı etkinliğinde ve 

cevaplayıcılar üzerindeki yükün azaltmasındaki gerekliliğini vurgulamıştır. 

İstatistik Konseyi 5. Toplantısında alınan kararların izlenmesi çerçevesinde; 

Kurumların web sayfalarında “Resmi İstatistikler” başlığı açmaları ve UVYT linkine yer 

vermeleri konusunda, Programa dahil olan kurumların internet sayfalarında 

yapılan incelemeler neticesinde, bazı kurumların “Resmi İstatistikler” başlığını 

açarak UVYT linkini sağladığı, bazılarının ise henüz bu hususları yerine 

getirmediğinin görüldüğünü ifade etmiştir. 

Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ, konuyla ilgili olarak ilgili Bakanlara bir mektup 

yazılarak, konunun hatırlatılmasını istemiştir. 

Sayın TOPRAK, Konsey kararları doğrultusunda Uluslararası Resmi Veri Gönderimi 

Envanterinin hazırlandığını, bu yıl içerisinde çalışmanın veritabanı olarak kullanıma 

açılacağını belirtmiştir. Envanterin güncel tutulmasının önemli olduğunu, veri 

gönderiminin usul ve esaslarını belirleyecek bir arayüzün gerçekleştirileceğini, 

kurumların gönderecekleri veriyi doğrudan bu arayüz vasıtası ile göndermelerini 
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sağlamayı planlandığını, kurumların konuya hassasiyet göstermeleri gerektiğini 

belirtmiş, ayrıca envanterde sorumlulukların belirlendiğini, bir verinin Türkiye'de 

üretiminden hangi kurum sorumluysa o veriyi uluslararası kurumlara sorumlu kurumun 

göndermesi gerektiğini ifade etmiştir. 

Sayın YILMAZ, konunun son derece önemli olduğunu ve bu konuda bir ilerleme 

sağlandığından dolayı duyduğu memnuniyeti belirtmiştir. 

Sayın TOPRAK, konsey kararları çerçevesinde 2010 yılı içerisinde web servislerinin 

kullanıma açıldığını ifade etmiş, ayrıca Tarımsal İşletme Kayıt Sistemi (TİKAS)’nin 

gerçekleşme durumu hakkında bilgilendirme yapmış, TİKAS kapsamındaki 

çalışmaların istenen düzeyde olmadığını belirtmiştir.  

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşarı Sayın Vedat MİRMAHMUTOĞULLARI, 

özellikle et üretimi istatistiklerinin veri kalitesi konusunda alınan mesafe ve TİKAS’ın 

gerçekleşme yüzdesi konularında bilgilendirme yaparak TÜİK ile etkin işbirliğinin 

devam ettiğini ifade etmiştir.  

Sayın TOPRAK, sınıflamalar konusunda paydaş kurumlarla ortaklaşa yürütülen 

çalışmaların daha etkin hale getirilmesi konusunda, pek çok kuruma eğitim verildiğini, 

Gelirler İdaresi Başkanlığı tarafından kullanılan 6 basamaklı NACE Rev.2-TR faaliyet 

sınıflamasının kurumların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeniden revize edildiğini,  

İş Kayıtları ve Sınıflamalar Eylem Planı kapsamında Ulusal Sınıflama Komitesi üyesi 

kurum ve kuruluşların katılımı ile toplantı yapıldığını ve İş kayıtları ortak eylem planının 

MTK çalışmaları kapsamında karara bağlanmasına karar verildiğini ifade etmiştir. Tüm 

kamu kurumlarında ortak anahtar kullanılması, birim tanımlarının belirlenmesi, UAVT'ye 

göre adres ve uluslararası sınıflamalara göre faaliyet kayıtlarının tutulması hususlarında 

başta Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu 

olmak üzere ilgili kurum/kuruluşlarla görüşmelerin sürdürüldüğünü belirtmiştir. 

Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın M. Sami KENEZ, gerek SGK ile “Say2000i” 

işyerleri itibarıyla gerekse Vedok kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtları itibarıyla 

TÜİK ile birlikte üst düzeyde toplantıların yapılmasının daha etkili olacağını ifade 

etmiştir. 

Sayın A. Ömer TOPRAK, 2010 yılında kaydedilen önemli gelişmeler kapsamında, 

İşgücü Maliyeti Endeksi, Evlenme ve Boşanma İstatistikleri, 2009 Yaygın Eğitim 
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Faaliyetleri Araştırması, Türkiye Özürlülerin Sorun ve Beklentileri Araştırması, 2009 yılı 

Mahalli İdareler Seçimi’ne ve 2010 Halk Oylaması’na katılan Seçmen Profili 

Veritabanı, Kültür İstatistikleri kapsamında Uluslararası Standart Kitap Numarası(ISBN), 

Yurtiçi Turizm Araştırması Dönemsel Sonuçları, Girişim Özelliklerine Göre Dış Ticaret 

İstatistikleri, NACE Rev.2’ye göre 2005 Temel Yıllı Kısa Dönemli İş İstatistikleri Endeksleri, 

Konut Fiyat Endeksi, Yabancı Kontrollü Girişim İstatistikleri, Sanayi ve Hizmet 

Sektörlerinde Yoğunlaşma İstatistikleri, Doktora Derecelilerin Kariyer Gelişimi 

Araştırması, Hanehalkı Yolcu Hareketliliği Araştırması, Tarım İzleme ve Bilgi Sistemi 

(TARBİL), Aylık Et, Süt, Kümes ve Yumurta Üretim İstatistikleri ile ilgili bilgi vermiştir. 

Kurumların çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla metodoloji, uygulama, veri 

derleme, veri işleme ve analizi, yayım ve dağıtım konularında 2010 yılında verilen 

modüler eğitim programları hakkında bilgilendirme yapmıştır. 

Sayın Cevdet YILMAZ, Yaşam Memnuniyeti Araştırması’na ulaştırma ve haberleşme 

sektörlerinde memnuniyetin eklenmesi hususunun değerlendirilmesini istemiştir. 

Sayın TOPRAK, 2010 yılı İzleme Sonuçlarına göre 2010 yılında tamamlanması 

öngörülen çalışmaların %92’sinin tamamlandığını belirterek 2010 yılı sonuçlarına göre 

tamamlanmayan/kısmen tamamlanan çalışmalar üzerinde değerlendirmelerde 

bulunmuştur.  Ayrıca, programlı dönemin başlangıcından itibaren tamamlanamayan 

çalışmalar hakkında bilgi vermiştir. 

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Yasin ERKOÇ, Katastrofik Sağlık Harcamaları 

konusunda geri kalındığını, onun dışında çok iyi yol alındığını, Dünya Sağlık Örgütü 

(DSÖ)'nün baz aldığı verilerin eski veriler olduğunu ve onların üzerine projeksiyonlar 

yapıldığını, TÜİK’in bu konuda gerekli girişimleri yaptığını, bu girişimlerin kendileri 

tarafından DSÖ'ye iletildiğini, yeni düzenlenmelerin yapılmasının beklendiğini 

belirtmiştir. 

Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ, Yurt Dışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına İlişkin 

İstatistikler kapsamında, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşların tamamına ait veri 

tabanı oluşturulmasının önemini belirterek, konunun pek çok çalışmayı etkildeğini, bu 

konuya özel önem verilmesini istemiştir. 

Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Büyükelçi Mehmet T. GÜCÜK, 

konsolosluklarda bilgisayarlı sisteme geçtikten sonra önemli aşama kaydedildiğini, 
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fakat şu aşamada fiili durumu yansıtan gerçekçi rakamlara sahip oldunmadığını, 

ancak yurt dışı temsilciliklerimizin gerek vatandaşlarımıza duyuru ve telkinler yoluyla 

gerekse bu tür bildirimleri kurallara bağlama suretiyle bu konuda mümkün olduğunca 

veri tabanlarını geliştirme konusunda çalıştıklarını ifade etmiştir. 

TÜİK Başkan V. Sayın A. Ömer TOPRAK, Maliye Bakanlığı tamamlanmayan Gelir-Gider 

Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Merkezi Yönetim, Mizan, Bütçe Uygulama Sonuçları 

Tablosu, Yıllık Bilanço konularını ve tamamlanamama gerekçelerini sunmuştur.  

Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın M. Sami KENEZ, Genel Yönetim,  Mizan,  

Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu, Gelir-Gider (Faaliyet) Tablosu, Nakit Akım Tablosu, 

Yıllık Bilanço, Genel Yönetimin Fonksiyonel Harcamaları kapsamındaki konuların 

SGK’dan veri gelmediği için tamamlanamadığını ifade ederek, ancak son dönemde 

SGK’dan 2007-2010 ile ilgili ayrıntılı verilerin geldiğini, Bakanlıkta konuyla ilgili teknik 

çalışmaların yapıldığını, çözülmesi gereken bazı sorunlar olduğunu, problemlerin 

giderilerek  bu verilerin yayımlanacağını belirtmiştir. Ayrıca, Merkezi Yönetim, Mizan, 

Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosunda Dış Borçlar Saymanlığı’ndan veriler geç 

geldiği için bunların geç yayımlanmaya devam edileceğini ifade etmiştir. 

Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ, SGK’nın istatistik sisteminde lokomotif 

kurumlardan birisi olduğunu, oradan sağlıklı ve yeterli veri gelmediği sürece Gelir 

İdaresi’ne benzer şekilde istatistik sistemimizi sağlıklı bir zemine oturtup 

oturtamayacağımızla ilgili olarak yapılan çalışmaları sormuştur.  

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Birol EKİCİ, 11 konuda 

görüş belirteceği için daha sonra söz almak istediğini ifade etmiştir.  

TÜİK Başkan V. Sayın A. Ömer TOPRAK, Program Dönemimin başlangıcından itibaren 

tamamlanamayan çalışmalar ile ilgili ayrıntılı bilgilendirme yapmıştır. Bu kapsamda 

Gelir Yöntemiyle Gayrisafi Yurtiçi Hasıla ve Arz-Kullanımı çalışmalarının tamamlanarak 

2011 yılı içerisinde yayımlanacağını belirterek, bu kapsamda DPT’nin görüşlerinin de 

alındığını ifade etmiştir. 

Diğer bir konu olan Vergi veya Sosyal Katkı Tipine Göre Detaylı Vergi ve Sosyal Katkı 

Gelirleri kapsamında, SGK’nın yeniden yapılandırılması sonucu verilerin birbiriyle 

entegre edilememesi Maliye Bakanlığı ile ilgili hesapların tamamlanamamasındaki en 
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önemli sebep olduğunu, entegrasyon tamamlandıktan sonra bu hesapların 

yapılabileceğini belirtmiştir. 

Sanayi sektörü kapasite istatistiklerinin TOBB sorumluluğunda olduğunu ve bu 

çalışmanın tamamlandığını, ancak otomasyon ve altyapı çalışmalarının devam 

ettiğini ifade etmiştir.  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı Sayın Halim METE, otomasyon 

çalışmalarını tamamladıklarını ve 2011’in sonunda yayımlamayı planlandığıklarını 

ifade etmiştir.  

TÜİK Başkan V. Sayın A. Ömer TOPRAK, imalat sanayinde enerji tüketimi, binaların 

yapısal durumları ve enerji tüketimleri, enerji yoğunlukları ve enerji verimliliği 

endeksleri’nin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı sorumluluğunda olduğunu ve bu 

çalışmaların 2011 yılı içerisinde yayımlanacağının bildirildiğini ifade etmiştir. 

Sayın TOPRAK, Resmi İstatistik Programı revizelerinin takip eden yıllar itibari ile 

azalmasının Programın sağlam temellere oturduğunu bir göstergesi olduğunu 

vurgulamıştır. 2012–2016 yıllarını kapsayacak olan ikinci beş yıllık Program dönemi 

hazırlık çalışmalarına değinerek Mayıs-Haziran 2010 döneminde çalışma gruplarında 

değerlendirildiğini, ayrıca, hazırlanan Program’ın Ekim ayı içerisinde Konsey Toplantısı 

yapılarak Konsey üyelerinin görüşlerine sunulacağını, akabinde Bakanlar Kurulu’na 

sunulacağını ifade etmiştir. 

Sayın A. Ömer TOPRAK, daha sonra Avrupa Birliği emsal tarama faaliyeti ile ilgili 

açıklamalarda bulunmuştur. TÜİK’in 24–27 Mayıs 2011 tarihlerinde Emsal Tarama 

Faaliyetine ev sahipliği yapacağını, emsal taramanın Avrupa İstatistikleri Uygulama 

Esasları kapsamında geliştirilmiş ilkelerin uygulanması konusunda Ulusal İstatistik 

Ofislerinde dışsal bir gözlem ve değerlendirme yapılması olduğunu, bu amaçla AB 

üyesi ülkelerden 2 temsilci, 1 Eurostat temsilcisi ve en fazla 2 gözlemciden oluşan bir 

ekibin uygulama esaslarında yer alan ilkeleri gözden geçirmek ve değerlendirme 

yapmak üzere geleceğini belirtmiştir. İstatistik Konseyi Üyelerinden bazıları ile de 

görüşmeler yapılacağını, bu görüşmelerde, mesleki bağımsızlık, veri toplama yetkisi, 

kalite taahhüdü, erişilebilirlik ve açıklık ilkeleri ve “TÜİK’in ulusal istatistik sistemini 

koordinasyonu ve bu süreçte İstatistik Konseyi’nin rolü”nün ele alınacağını ifade 

etmiştir. 
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Sayın TOPRAK, emsal taramanın üyelik sürecinde ilgili faslın kapatılması öncesi söz 

konusu kurumun baştan sona tüm süreçleriyle gözden geçirildiği bir faaliyet olduğunu 

belirtmiştir. Yeni ülkelerin birliğe katılımıyla birlikte bu tarama faaliyetinin son safhada 

yapılmasının ciddi sıkıntılar doğurduğunu ve geriye doğru dönüş yapma 

gerektirdiğini, dolayısıyla AB Emsal Tarama’nın bu sebeple ortaya çıkarıldığını ifade 

ederek, İstatistik Sisemi ve TÜİK açısından son derece önemli olduğu ilave etmiştir.  

Sayın TOPRAK, ülkemizde kayıtlı olan ve yük taşımacılığı yapan araçlarla taşınan 

yüklere ve bu araçlarla yapılan seyahatlere ilişkin istatistiklerin derlenmesi 

yükümlülüğü söz konusu olduğunu, Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü (KUGM) ve TÜİK 

işbirliği ile bu bilgilerin derlenmesinin uygun olacağının değerlendirildiğini, konu ile ilgili 

önemli gelişmeler olduğunu ifade etmiştir.  

Ulaştırma Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Kenan BOZGEYİK, konuyla ilgili 

gerekli koordinasyonu yaptıklarını ve bu sorunun aşılacağını ifade etmiştir. 

TÜİK Başkan V. Sayın A. Ömer TOPRAK, Su Kalitesi ve Su Potansiyeli istatistiklerinin 

Çevre ve Orman Bakanlığı sorumluluğunda olduğunu, ancak, su kalitesi ve su 

potansiyeli konusunda Çevre ve Orman Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı (ETKB) Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü’nün ölçümlerinin mevcut 

olduğunu, RİP ile mükerrer çalışmaların önlenmesi ve aynı konuda üretilen tüm 

verilerin entegrasyonunun sağlanması amaçlandığını belirterek, bu konuların Çevre 

ve Orman Bakanlığı “Çevresel Bilgi Değişim Ağı (TEIEN)” bünyesinde birleştirilerek 

yayımlanmasının uygun olacağının değerlendirildiğini ifade etmiştir. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın Fatih KOCABEYLER, bu konuda 

Bakanlıkta bir toplantı yapıldığını, bu verilerin DSİ tarafından üretildiğini, ancak 

ETKB’nin de bu verileri ürettiklerini belirtmiştir. DSİ ve ETKB’nin ilgili verileri kendi 

aralarında paylaştıklarını vurgulamıştır. Yetki ve sorumluluğun ETKB ile hem fikir 

olunursa DSİ bünyesinde derlemeyi düşündüklerini ifade etmiştir. 

Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Atilla GÜRBÜZ, su kalitesindeki 

ölçümlerin Çevre ve Orman Bakanlığı’na, DSİ veya ilgili Genel Müdürlüğe 

gönderildiğini belirtmiştir. Su potansiyeli ile ilgili olarak ise sadece enerji amaçlı ölçüm 

yaptıklarını bu konuda çok sayıda akım gözlem istasyonlarının olduğunu, ilgili 

standartlarına göre bu ölçümlerin devam ettiğini, sonuçların değerlendirilip 

yayımlandığını ifade etmiştir.  
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Benzer çalışmayı DSİ’nin de yaptığını, ama farklı akım gözlem istasyonlarında 

yapıldığını belirtmiştir. Zaman senkronizasyonu olarak iki kurum arasında fark 

olduğunu, ancak yine de Çevre ve Orman Bakanlığı’nın işaret edeceği bir Genel 

Müdürlüğe veya DSİ’ye iletebileceklerini eklemiştir. Ancak arzularının her iki tipteki 

ölçümün standart kalitede ve aynı ölçekte akım gözlem istasyonlarında, aynı 

derecede güvenilir ölçümlerin elde edilmesi ve kullanıcıya sunulması olduğunu da 

vurgulamıştır. 

Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ, Su Enstitüsü Kanunu’nun Başbakanlık’tan Meclise 

gönderildiğini ifade etmiştir. İlk aşamada mevcut kurumların işbirliği ile bu çalışmanın 

yürütebileceğini, ileride perspektif olarak bu çalışmayı Su Enstitüsü’nün takip 

edebileceğini belirtmiştir. Önemli olan bu verilerin aynı tanımlar çerçevesinde bir 

havuzda toplanıp istatistik haline getirilmesi olduğunu, burada öncü kuruluşun DSİ 

olması gerektiğini ifade etmiştir. Çalışmaların DSİ ve TÜİK işbirliği ile olması gerektiğini 

de vurgulamıştır. 

Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Atilla GÜRBÜZ, bu konuda 

sorumlu kuruluşun DSİ olabileceğini, Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 

ilgili kurum olabileceğini belirtmiştir. 

Çevre ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Sayın İsmail CERİTLİ, konuyla ilgili 

daha önce toplantılar yapıldığını ve verilerde mükerrerliğin olmadığı kanaatine 

varıldığını ifade etmiştir. Su potansiyeli ile ilgili iki kurumun farklı istasyonlarda aynı 

verileri ürettiklerini ve aralarında bir işbirliğinin mevcut olduğunu ifade etmiştir. Su 

kalitesi ile ilgili henüz bir veri üretiminin söz konusu olmadığını da eklemiştir. Tarım ve 

Köyişleri Bakanlığı’nda nitrat ölçümünün mevcut olduğunu, Sağlık Bakanlığı’nda 

yerleşim birimlerinde içme sularında bir takım ölçümlerin mevcut olduğunu ifade 

etmiştir. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın bununla ilgili çok daha detaylı bir programı 

olduğunu “Ortak Su Veri Tabanı“ şeklinde bir yazılımın gündemde olduğunu 

belirterek, bu sistemin Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından kurulduğunu, su 

numunelerinin alınmaya ve havza bazında ölçümlerin yapılmaya başlandığını 

belirtmiştir. 2012 yılı sonunda veri girişinin tamamlanacağını, 2013 yılında kullanıma 

açılabileceğini ifade etmiştir. Bu çerçevede DSİ ve Elektrik İşleri Etüt İdaresi’nin 

verilerinin de bu veri tabanı üzerinden derlenip raporlanmasını arzu ettiklerini ifade 

etmiştir. Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel 

Müdürlüğü’nün de bu sisteme dahil edilmesi durumunda, sistem kurulduktan sonra 
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her birimin bu ortak sistem üzerinden veri girişi yapabileceğini ve bu verileri 

kullanabileceğini de ilave etmiştir. 2013 yılı itibari ile de 25 havzadan 4 havza hariç 21 

havzanın verilerinin derlenmiş ve sistem üzerinde kullanılabilir hale gelmiş olacağını da 

vurgulamıştır. 

Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ, konunun önemli olduğunu ve suyun stratejik bir 

öneme sahip olduğunu ifade etmiştir. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 

koordinasyonunda bütün ilgili kurumların katkısıyla ortak bir veri tabanı ve bir bilgi 

sistemi oluşturulacağını belirtmiştir. Sayın YILMAZ ayrıca, bu konunun Resmi İstatistik 

Programı’nda önemli bir unsur olarak takip edilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Bu 

süreçte ihtiyaç halinde, TÜİK tarafından destek verileceğini de ifade etmiştir. 

Çevre ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Sayın İsmail CERİTLİ, çalışmalar 

başladıktan sonra zaman zaman sorunlarla karşı karşıya kalınabildiğini ve bu konuda 

Sayın Bakanımızın desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade etmiştir. Sağlık Bakanlığı ve 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı hususlarının da burada netleştirebilmesini talep etmiştir.  

Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşarı’nın 
görüşlerini istemiştir.  

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşarı Sayın Vedat MİRMAHMUTOĞULLARI, Türkiye’ye 

yıllık düşen su miktarının 901 milyar m3 olduğunu, bunun 112 milyar m3’ünün teknik ve 

fiziki olarak kullanılabilir su olduğunu, ancak bunun 40 milyar m3’ünün kullanılabildiğini, 

bunun %74’ünün tarım alanları tarafından kullanıldığını belirtmiştir. Su arzının ve 

talebinin ya birbirinden ayrılarak ya da bir üst şemsiyede birleştirilerek çoklu bir yapı 

oluşturularak yönetilmesi gerektiğine dair bir bilgilendirme yapmıştır. Üzerlerine düşen 

görevleri hassasiyet içinde yapmaya hazır olduklarını da ifade etmiştir. 

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Yasin ERKOÇ, Refik Saydam Hıfzıssıhha 

Merkezi Başkanlığı olarak içme sularının denetleme kısmında yer aldıklarını, geniş 

kapsamlı yapılandırmanın içinde bulunmalarının doğal olduğunu ifade etmiştir. 

Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 

oluşturulan çalışma grubuna Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın da 

dahil edilmelerini istemiştir. Amacın mükerrerlikleri önleme ve ortak tanımlar 

çerçevesinde etkin kaliteli bir veri sistemi kurmak olduğunu ifade ederek, bu 

hususların politikaların üretilmesinde zemin oluşturacağını belirtmiştir.  
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Sunumdan dolayı TÜİK Başkanına teşekkür ederek, sunum esnasında birçok konunun 

tartışıldığını, ancak ilave görüş ve öneri dile getirmek isteyen kurumlarımız varsa onlara 

söz verip, toplantının tamamlanacağını ifade etmiştir.  

3. Konsey Üyelerinin Görüş ve Değerlendirmeleri 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Birol EKİCİ 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak hem çalışma hayatına ilişkin hem de 

soysal güvenliğe ilişkin istatistikleri hazırladıklarını, TÜİK ile işbirliği içinde en güncel 

güvenilir şekilde yayımlamak istediklerini ifade etmiştir. Daha önce farklı çalışma 

modellerinden kaynaklanan kurumların farklı bilişim sistemlerinin mevcut olduğunu 

belirterek DPT yatırım bütçesine alınan “Arşiv Sayısallaştırma Projesi”nden bahsetmiştir. 

Ulaştırma Bakanlığı’na da ayrıca teşekkür ederek, Bakanlığın 50 milyon TL ile bu 

projeyi desteklediklerini eklemiştir. İhale aşamasında olduklarını, 2011 yılına kadar 

Ankara’da yürürlüğe gireceğini, 2012 yılında da ülkemizin genelinin tüm çalışanların 

bütün arşivdeki kayıtlarının sayısal olarak bilgisayara aktarılacağını ifade etmiştir. 

Böylelikle, emeklilik taleplerinin 1 gün içerisinde değerlendirilebileceğini, ve bu 

entegrasyonun önümüzdeki yıl içinde tamamlanacağını ifade etmiştir. 

Yabancı çalışma izni istatistiklerini güncel olarak verebildiklerini, ortalama 27 günde 

elektronik ortamda yabancı çalışma izni başvurularının alındığını, izinleri 

düzenlediklerini ve 27 gün içerisinde de verdiklerini belirtmiştir. Buna ait kayıtları yine 

elektronik ortamda tuttuklarını ve tüm kurumlarla paylaşılabildiğini ifade etmiştir. Bu 

süreçte, Dışişleri, İçişleri, Bayındırlık ve Maliye Bakanlıkları ile işbirliğinde olduklarını ilave 

etmiştir. 

İşgücü, işyeri, sendika ve sendikal üyeliklerine ait verilerin tutulduğu yetki otomosyon 

sistemlerini tamamladıklarını, böylece ülkemizdeki işçi sayısı, sendikalı işçi sayısı ve 

toplu iş sözleşmesi yapmaya yetki kazanan sendika sayısına dair bilgi işlem sistemini 

yürürlüğe koyduklarını, fakat kanunla 2 yıl ertelendiğini, çünkü gerçek durumla çok 

büyük farklılıklar olduğunu, o yüzden yayımlayamadıklarını ifade etmiştir.  

Hanehalkı işgücü istatistiklerinde mesleklere ve mesleğe ilişkin olarak kişinin eğitim 

gördüğü meslekte çalışıp çalışmadığına dair veri mevcut olmadığını vurgulamıştır. 

Bakanlık olarak buna çok ihtiyaçları olduğunu, işsizliğin azaltılmasında ihtiyaç duyulan 

mesleki eğitimlerin nereye yönlendirilmesi yönünde gerekli politikaların oluşturabilmesi 
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için TÜİK’in hanehalkı işgücü anketlerine kişinin kendi mesleğinde çalışıyor olup 

olmadığını veya hangi meslekte eğitim görüp mevcut durumda hangi meslekte iş 

yaptığı konusunda bir veri derlenmesinin çalışmalarına katkı sağlıyacağını ifade 

etmiştir. MEB ve TOBB ile işbirliği yaptıklarını, ülkemizde bu alanda çok önemli 

kaynakların aktarıldığını, mesleki eğitimin geliştirilmesi ve gerekli politikaların çok daha 

doğru belirlenebilmesi açısından yararlı olacağını vurgulamıştır.   

Açık iş istatistiklerinin aylık ve yıllık olarak iller bazında yayımlandığını, fakat bunun 

kurumun kendi internet sayfasında yayımlandığını, ülke genelinde yayımlanmadığını, 

ama EUROSTAT’ın bu verileri istediğini ifade ederek, bu konuda TÜİK’den destek 

beklediklerini belirtmiştir. 

Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ 

İŞKUR’un idari bir kaydı olup olmadığını sormuştur. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Birol EKİCİ 

İdari kayıtlarının mevcut olduğunu, ancak bunun açık iş aylık ve yıllık olarak iller 

bazında yayımlanabildiğini, ülke genelinde yayımlanamadığını ifade etmiştir. AB 

ülkelerinde bu yönde istatistikler yayımlandığını, bu konuda teknik destek 

beklediklerini vurgulamıştır. 

İşçi sayısında TÜİK’in her ayın pazartesi ile başlayıp pazar ile biten haftasında 

çalışanları o ay çalışan olarak saydığını, SGK’da 2009 yılında tek bildirime geçildiğini, 

çalışanlara ay boyunca elektronik ortamda işçi ve işverene yönelik veriler verildiğini 

ifade etmiştir. Veriler arasında farklılık olduğunu, kendi verilerinin doğru olduğunu ve 

TÜİK’in bu verileri kullanmasını önermiştir. 

Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ 

TÜİK’in işsizlikle ilgili rakamlarda kayıt dışını da kapsadığını, SGK’nın ise sadece kayıtlıyı 

içerdiğini, %43–44 oranında kayıt dışılığın sözkonusu olduğunu ifade etmiştir. 

Zamanların çakıştırılması durumunda dahi her halükarda bir farklılığın olacağını 

vurgulamıştır.  

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Birol EKİCİ 

5018 sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanununun 14. maddesinde sosyal 

güvenliğe ilişkin kanun tasarı ve tekliflerine, nüfus projeksiyonunun ve aktüeryal fon 
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dengesinin yapılması gerektiğine dair bilgilendirme yapmıştır. Nüfus projeksiyonlarının 

en az 20 yıllık istendiğini, TÜİK’in 2005–2025 yılına kadar yaptığı bir nüfus 

projeksiyonunun mevcut olduğunu, ancak bunu 30 yıl ileriye götürmek istediklerini 

ifade etmiştir.  

TÜİK’in doğuşta yaşam beklentisini 71–72 olarak yayımladığını, ancak bunun 18–60 

veya 65 yaşında da yaşam beklentisinin ne olduğuna ilişkin olarak TÜİK’in bir 

projeksiyon yapmasına dair beklentileri olduğunu belirterek, sağlık harcamalarının 

ileriye dönük olarak tahmin edilmesinde bu projeksiyonların oldukça önemli olduğunu 

da vurgulamıştır.  

Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ 

Bu konuların yazılı olarak TÜİK’e iletilmesini, çalışma gruplarının oluşturulmasını ve 

Resmi İstatistik Programı kapsamında ele alınmasını istemiştir. 

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Nurettin KONAKLI 

TÜİK ile işbirliği içerisinde 2010–2011 yılları eğitim istatistikleri çalışmasının yayımlandığını 

belirtmiştir. TÜİK ile işbirliği içerisinde yapılan yazılımda şu anda pilot uygulama 

aşamasında olunduğunu, bundan sonra söz konusu verileri elektronik ortamda 

toplamaya başlayacaklarını ifade etmiştir. Türkiye’de eğitimin finansmanı ve eğitim 

harcamaları bilgi yönetim sistemi projesinin beklenenden daha kapsamlı olduğunu 

belirterek, 2011 yılında arzu edilen raporlama düzeyine geçemediklerini açıklamıştır. 

Türkiye geneli deneme uygulamasının devam ettiğini, Dünya Bankası’nın da bu 

projeyle ilgilendiğini belirtmiştir. 

Bakanlıktaki tüm e-programları özellikle veri bazdaki olanları bir araya toparlayacak 

olan MEB “İstatistik Altyapı Projesi” çalışmalarının 2 aydır devam ettiğini ve TÜİK ile 

işbirliği içerisinde olduklarını ifade etmiştir. 2012 dönemi için Türkiye Ar-Ge 

harcamalarının TEFBİS gibi bir projeyle hazırlanmasında fayda olacağını belirtmiştir.  

Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ 

Bu konularda teknik düzeyde görüş alışverişi yapılabileceğini, deneyimlerin 

paylaşılabileceğini ve faydalı olacağını vurgulamıştır. Ancak, okur-yazar sayısının hep 

tartışma konusu olduğunu, özellikle valilerin bu konuyu sürekli gündeme getirdiklerini 

ifade etmiştir. TÜİK’in bu sorunu 2011 yılı içerisinde çözeceğine dair bilgi vermiştir.  
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Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Vekili Sayın Hüsnü TEKİN  

Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi ile ilgili 2009–2010 yıllarında bazı çalışmaların olduğu, 

ancak proje isminin DPT ile ortak karar alınarak “Merkezi Sicil Bilgi Sistemi” olarak revize 

edildiğini açıklamıştır. Daha önce sadece ticaret sicillerinin ağırlıklı olarak bir tek kayıt 

altında birleştirilmesi söz konusu iken şimdi tüzel kişiliğe haiz vakıflar, dernekler, 

apartman yönetimlerine kadar, serbest çalışanlar dahil olmak üzere herkese TC kimlik 

benzeri 16 haneli bir numara vermek istediklerine dair bilgilendirme yapmıştır. Bu 

noktada pilot çalışmaların Mersin’de tamamlandığını, bu yılın sonuna kadar tüm 

illerimizdeki ticaret sicillerindeki kayıtların da geçeceğini belirtmiştir. Daha sonra diğer 

vakıf derneklerin dahil edileceğini, ihalesinin de yapıldığını eklemiştir. Gerçek 

kişilerdeki TC vatandaşlık kimlik numarası gibi tüm tüzel kişilerin de 16 haneli bir 

numara alarak takip edilmesinin ve karşılıklı olarak verilerin okunmasının yararlı 

olacağını vurgulamıştır. Bazı sorunların yaşandığını, SGK, Gelir İdaresi Başkanlığı, TÜİK 

gibi kurumlarda bu verilerin karşılıklı birbirini görmesi imkanı olmadığını belirtmiştir. Bazı 

toplantılar yapılarak, aynı numaranın kullanılmasının temin edilmesi, verilerin karşılıklı 

hem kullanımı hem de birbirini görmesi imkanı sağlandığına dair bilgilendirme 

yapmıştır. Verilerin tamamının girilmesi ile birlikte tüzel kişilerle ilgili de sağlıklı bir alt 

yapıya kavuşulacağına dair bilgi vermiştir.  

Girişimci Bilgi Sistemi (GBS) projesinden bahsederek, TURKSAT ile anlaşma yapıldığı, 

2011 yılı sonuna kadar da yazılımın yapılacağına dair bilgilendirme yapmıştır. Bu 

verilerle 3,2 milyon gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine ilişkin verilerin elde 

edileceğini ve SGK’dan 10,5 milyon çalışan verilerinin de sağlanacağını ifade etmiştir. 

Bakanlığın sanayi verileri, patent, marka verileri yatırım teşvik ve diğer benzeri tüm 

ekonomik göstergeleri toplayarak sektörel analizler yapma imkânı bulacaklarına dair 

bilgi vererek, her iki projenin de Bakanlık için önem taşıdığı vurgulamıştır.  

Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ 

GBS’de karar destek sistemi olarak bir yapı kurulması gerektiğini, istatistik üretilecekse 

tanımların, sınıflamaların uluslararası sınıflamalara uygun olması gerektiği hususlarını 

vurgulanmıştır. Çalışmanın ayrıca TÜİK çalışmaları ile uyumlu olması gerektiğini ve bu 

konuda TÜİK ile işbirliği içerisinde olunmasını istemiştir. 
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Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Vekili Sayın Hüsnü TEKİN  

TÜİK ile işbirliği içerisinde olduklarını ve NACE Rev.2 faaliyet kodları esas alınarak 

merkezi bir veri tabanı oluşturduklarını ifade etmiştir.  

Uluslararası Zeytin Konseyi’ne 2010 yılında tekrar üye olunduğu ve bu anlamda 

Bakanlığın bazı sorumlulukları üstlendiğini, ilgili kuruma bazı resmi verilerin gönderilmesi 

gerektiğini ve bu verilerin elde edilmesinde de mükerrerlik olmaması bakımından 

TÜİK’den destek isteyeceklerini ifade etmiştir. 

OECD ülkeleri ile ilgili çıkan raporlarda KOBİ tanımlarında farklılık olduğunu, OECD’nin 

2010 yılı içinde çıkan raporlarında Türkiye’de mikro işletme olarak 1–19, küçük işletme 

olarak da 20–49 görüldüğünü,  Bakanlığın mevzuatına göre mikro işletmenin 0–9 

küçük işletmenin de 10–49 olarak tanımlandığını ifade etmiştir. Bu hususun hem Türkiye 

ile ilgili değerlendirmeler yapılırken yanlış anlamalara, yani mikro işletme sayısında bir 

şişmenin, küçük işletme sayısında bir azalma veya ona göre bazı analizleri yanlış 

yapmaya sebebiyet verdiğine dair vurgu yapmıştır. AB ülkelerinde mikro işletmenin 0-

9, küçük işletmenin 10-49 olarak tanımlandığını, yani Bakanlık mevzuatı ile paralel 

olduğunu ifade etmiştir. Bu anlamda, TÜİK’ten giden verilerde düzeltmeye gidilirse 

sağlıklı bir değerlendirme yapılacağının düşünüldüğünü belirtmiştir.  

TÜİK’in yayımladığı karşılaştırmalı bölgesel istatistiklerle iş istatistikleri, iş kayıtlarına göre 

girişim sayıları gibi istatistiklerde çalışan sayıları KOBİ ölçeğinde tasnif edilmiş halde 

illere ve sektörlere göre hesaplanabilirse daha yararlı olacağı görüşünü ifade ederek, 

Ar-Ge faaliyetleri ve girişimlerde bilişim teknolojileri kullanımı ve KOBİ paylarının 

gösterilmesinin Bakanlık açısından yararlı olacağı hususunu belirtmiştir.  

Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ 

Değerlendirmelerin oldukça kapsamlı olduğunu ve bunların yazılı olarak talep 

edilmesini istemiştir. TÜİK ile işbirliğine mutlaka ihtiyaç olduğunu ifade etmiştir.  

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdürü Sayın Zeki CAN 

Turizm gelirlerinin istatistiklere yansıdığından daha fazla olduğuna dair bir kanaat 

oluştuğunu vurgulamıştır. 2003 yılında paket turlarda ülkemize kalan gelir miktarı 

konusunda kabul edilen belli oranların mevcut olduğunu belirtmiştir. TÜİK ile toplantılar 

yapıldığını ve Bakanlıktan bazı verilerin talep edildiğini ifade etmiştir. Bu oranların 
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yeniden belirlenmesi konusunda, TÜİK tarafından çalışıldığını belirtmiştir. 2003 yılında 

paket tur için ödenen bedelin ülkemizde kalan kısmının %40-60 olarak belirlendiğini, 

ancak bunun daha fazla olacağı konusunda bazı bilgilere sahip olduklarını ifade 

etmiştir.  

Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ 

Bu konunun önemli bir konu olduğunu vurgulayarak, konunun makro ekonomiyle 

ilgilenen herkesi ilgilendirdiğini, dolayısıyla çalışmanın bir an önce sonuçlandırılmasını 

istemiştir. Çalışma olgunlaşınca bilgilendirilmesi hususunu dile getirmiştir.  

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar Yardımcısı Sayın Erhan USTA  

Konsey ile ilgili görüşlerini TÜİK’e ilettiklerini, 4 Nisan 2011 tarihinde de bu konularla ilgili 

bir toplantı düzenleneceğini belirtmiştir. 9. Kalkınma Planı’nın 2007–2013 dönemini 

kapsadığını 2006’nın Haziran ayında da meclisten geçtiğini, yaklaşık bir yıl sonra da 

TÜİK’in milli gelir serilerini revize ettiğini belirtmiştir. Bu revizyonun birtakım sıkıntılara yol 

açtığını, ancak plan hedeflerini gerçekleştirmede yardımcı olduğunu ifade etmiştir. 

10. Kalkınma Planı çalışmalarını başlattıklarını, 2014’den başlayarak belirli bir dönemi 

kapsayacağını ifade etmiştir. TÜİK tarafından eğer yeni bir revizyon çalışması 

gündeme gelecekse bu hususların göz önünde bulundurulması gerektiğini 

vurgulamıştır.  

TÜİK’in başarılı çalışmalar yaptığını, verilerin ve serilerin sürekli yenilendiğini, kalitesinin 

arttığını ifade etmiş, ancak bunun verilerde bir kırılmaya neden olduğunu 

vurgulamıştır. Analiz yapabilmek için belli bir seriye ihtiyaç olduğunu, bunları DPT’nin 

yapmaya çalıştığını, ancak yaparken bazı sorunlar ortaya çıktığını ifade etmiştir. 

TÜİK’ten bu konuda DPT’ye teknik destek sağlanması veya bazı konularda bilgi 

alışverişi yapılması hususunu ifade etmiştir.  

2011 yılında gelir yöntemiyle milli gelir ve GNI verilerinin TÜİK tarafından 

yayımlanmasının son derece memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, bu konuda 

TÜİK ile ortak bir platform oluşturulması gerektiği hususunu dile getirmiştir. Gayri safi 

sabit sermaye yatırımlarının TÜİK tarafından 2011’de sektörel bazda karşılanacağını ve 

bu paralelde, sermaye stoğu hesaplarına ilişkin TÜK’ten taleplerinin olduğunu ifade 

etmiştir.  
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Tarımsal İşletme Kayıt Sistemi’nin hayata geçirilmesi ile birlikte, tarım sektörüyle ilgili, 

iktisadi kollara göre milli gelir verilerinde daha detaylı verilerin verilebileceği hususunu 

ifade etmiştir.  

Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ 

İstihdamla ilgili veri modeline tam uymayan gelişmelerin tarımdaki yapısal 

dönüşümün sonucu olarak ifade edilebileceğini, tarımsal alandaki dönüşümü tam 

anlamıyla yakalamada sorun yaşandığını belirtmiştir.  

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşarı Sayın Vedat MİRMAHMUTOĞULLARI 

Tarımda çok ciddi bir değişim ve gelişim programının uygulandığını, bu programın 

altında da çok ciddi projelerin olduğunu ifade etmiştir. Tarım alanında çok büyük 

sıkıntıların olduğunu belirtmiş, miras yoluyla tarım arazilerinin sürekli bölünmesinin, o 

parsele ve ait olduğu işletme ile ilgili verileri temin etmekte çok ciddi sıkıntılara 

sebebiyet verdiğini dile getirmiştir.  TÜİK ile yapılan çalışmada işletme bazında çok 

ciddi bir mesafe kaydedildiği, ama esas önemli olanın artık küçük işletmelerin 

bölünmesinin önüne geçilmesi ve o işletmelerin nasıl ölçek büyüklüğüne taşınacağı 

konusunun olduğunu vurgulamıştır.  

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar Yardımcısı Sayın Erhan USTA  

Girdi-Çıktı tablolarının güncellenmesiyle ilgili, ticaret ve ulaştırma marjlarını sabit kabul 

ederek ve 2002 dağılımlarını sabit kabul ederek 2006’ya kadar uzatılabileceği 

hususunu ifade etmiştir. TÜİK tarafından il bazında GSYİH verileri hesaplandığını, ancak 

bunun ilçe bazında talep edildiğini ifade etmiştir. Bu konudaki ihtiyacın halen devam 

ettiğini vurgulamıştır. 

Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ 

Konunun TÜİK ile işbirliği içerisinde görüşülmesini istemiştir.  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı Sayın Halim METE 

Program kapsamında, önemli gelişmeler kaydedildiğini, kurumlararası uyum 

sorununun olmadığını vurgulamıştır.  
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Hazine Müsteşarlığı Genel Müdür Sayın Gülsüm YAZGAN ARIKAN 

Müsteşarlığın görevleri arasında teşvik programlarının düzenlenmesi konusunun yer 

aldığını, bu kapsamda kararların alınabilmesi için detaylı ve güncel bölgesel 

gelişmişlik istatistiklerine ihtiyaç olduğunu, TÜİK tarafından 2001 yılında bu konuda bir 

yayın hazırlandığını, ancak konunun daha güncel olması gerektiğini ifade etmiştir.  

Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ 

Bu konuda hayli mesafe katedildiğini, Düzey 2 bazında katma değerlerin 

açıklandığını, ilk defa il bazında işsizlik rakamlarının (2007–2008) bu dönemde 

yayımlandığını, buna benzer detay çalışmaların giderek artacağını vurgulamıştır. 

Ancak, sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksinin yenilenmesi ve bu yılın 2. yarısında 

sonuçlandırılmasını istemiştir. Burada bir anlayış birliğinin oluşturulması gerektiğini ve 

bunun sadece TÜİK’den beklenmemesi gerektiğini vurgulamıştır. Bu konunun özellikle 

DPT’nin işi olduğunu belirtmiştir. İdari bir konu olduğunu, il-ilçe bazında ölçüm 

yapılacaksa, bunun mutlaka bir kurulla yapılması gerektiğini belirtmiştir. TÜİK’in üretip 

istatistik olarak yayımlamasının mümkün olmadığını, içinde Hazine Müsteşarlığı’nın ve 

Sanayi Bakanlığı’nın da yer aldığı diğer ilgili kurumlarla birlikte idari bir komite 

oluşturulmasını ve farklı amaçlara yönelik sosyo-ekonomik gelişmişlik endekslerinin 

hesaplanmasının gerektiğini ifade etmiştir.  

Maliye Bakanlığı’nın personel-ücret sisteminde kullanabileceği bir endeks ile İçişleri 

Bakanlığı’nın mahalli idarelere fon tahsis ederken kullanacağı endeks veya Hazine 

Müsteşarlığı’nın bölgesel teşvikleri dağıtırken kullanacağı endekslerin 

farklılaşabileceğini ifade etmiştir. Maliye Bakanlığı’nın kullandığı istatistiklerin 

yoksullukla ve gelir dağılımıyla ilgili olduğunu Hazine Müsteşarlığı’nda ise işletmelerin, 

ticaretin durumu,  işsizlik rakamları gibi hususların ağırlıklı kullanıldığını vurgulayarak, 

birden fazla ilçe bazına kadar inen sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksine ihtiyaç 

olduğunu belirtmiştir. TÜİK’in mutlaka bu sürece destek vermesini, ama bunları idari bir 

yapının üretmesi gerektiğini vurgulamıştır. DPT’nin koordinasyonunda yeni bir yapıya 

ihtiyaç duyulduğunu ve bu hususların DPT tarafından takip edilmesini istemiştir.  

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı İstatistik Genel Müdürü Sayın 
Ahmet N. KIPICI 

Konut Fiyat Endeksi oluşturma çalışmaları kapsamında, 2010 yılı Ocak ayından 

itibaren bankalardan konut özellikleri ve konut değerine yönelik veri derlenmesine 



6. İstatistik Konseyi Toplantı Raporu 

Türkiye İstatistik Kurumu, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı  20

başlandığını, halen derlenen verilerin analiz çalışmalarının devam ettiğini, bu 

çalışmaların 2011 yılının ilk yarısında tamamlanması ve oluşturulan Türkiye geneli 

endeksinin kontrol ve test aşamalarını takiben yayımlanmasının düşünüldüğünü ifade 

etmiştir. 

Türk İstatistik Derneği Başkan Yardımcısı Sayın Sevtap KESTEL  

Gündeme ilişkin genel açıklamalar yaparak çalışma hayatında istatistik bölümü 

mezunlarına ilişkin iyileştirmeler yapılması konusuna değinmiştir. 

Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ 

Katılımcıların görüş ve önerilerinin ardından Sayın YILMAZ, uluslararası istatistiklerin 

önemli olduğunu, Uluslararası Resmi Veri Gönderim Envanteri’nin önemli bir altyapı 

oluşturduğunu, bu çalışmanın mutlaka daha işlevsel bir hale getirilmesi gerektiği 

hususunu vurgulamıştır. Verilerin uluslararası organizasyonlara gönderilmesiyle ilgili usül 

ve esasların netleştirilmesi gerektiğini ifade ederek, bu çalışmanın kısa sürede 

tamamlanması gerektiğini belirtmiştir.  

İkinci beş yıllık Resmi İstatistik Programı kapsamında, Ekim ayında bir konsey 

toplantısının daha gerekli olduğunu, bu süreç içerisinde çalışma gruplarının daha 

yoğun bir şekilde çalışacağını ifade etmiştir.  

2011 yılı sonunda yapılacak olan Nüfus ve Konut Araştırmasının çok ciddi maliyeti 

olduğunu ve Avrupa ile eş zamanlı yapılacağını belirtmiştir. Kurumların bazı 

taleplerinin bu çalışmaya entegre edilebileceğini ve çalışma sürecinde gerekli 

değerlendirmelerin yapılmasını istemiştir. TÜİK ile işbirliğinin çok önemli olduğunu, 

ancak her şeyin istatistik olarak görülmemesi bazı konuların da idari olarak 

çözümlenmesi gerektiğini vurgulamıştır. Bu konuda Bakanlıklara görevler düştüğünü 

ifade ederek, TÜİK’in ise oluşturulacak idari kurullara teknik destek sağlaması 

gerektiğini belirtmiştir.  

4. Konsey Üyelerinin İstişari Görüşleri   

1. Ulusal Veri Yayımlama Takvimi (UVYT) ile ilgili olarak, sorumlu kurumların web 

sitelerinde “Resmi İstatistikler” başlığı açarak Program kapsamında 

yayımlanacak istatistiki verilerin bu başlık altında yayımlanması, TÜİK internet 

sitesinde yer alan “UVYT” bağlantısına link verilmesi konusunda gerekli 
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hassasiyetin gösterilmesine, bu konuda ilgili Bakanlara konunun önemini 

açıklayan bir yazı yazılmasına,  

2. Kurum ve kuruluşların uluslararası kuruluşlara veri gönderiminin TÜİK Başkanlığı 

tarafından hazırlanan Uluslararası Resmi Veri Gönderim Envanteri ile koordine 

edilmesi ve güncelliğinin sağlanması, tüm katılımcı kurumların bu çalışmaya 

her türlü desteği vermesi ve sürece aktif katılım sağlanmasına,  

3. Resmi istatistik üretim sürecinde kalite ilkelerine uyulmasına, 

4. Kurumlararası veri paylaşımının etkinleştirilmesine, 

5. İdari kayıtların istatistik üretim sürecine dahil edilebilmesi için kapsam 

eksikliklerinin giderilmesine, 

6. İlgili kurumların katkılarıyla “Tarımsal İşletme Kayıt Sistemi” çalışmasının en kısa 

sürede tamamlanmasına, 

7. Su kalitesi ve su potansiyeli alt konuları kapsamında Çevre ve Orman Bakanlığı 

tarafından oluşturulan veritabanı çalışmalarının ilgili kurumlarla (Sağlık 

Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Devlet Meteoroloji İşleri Genel 

Müdürlüğü, TÜİK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı) işbirliği içerisinde 

tamamlanarak yayımlanmasına ve Çevre ve Orman Bakanlığının 

koordinasyonunda ilgili kurumların katkısıyla oluşturulacak bu ortak veri tabanı 

ve bilgi sistemine Resmi İstatistik Programı’nda yer verilmesine, 

8. İş Kayıtları Sistemi’nin geliştirilerek, veri kalitesinin artırılması, gerekli 

entegrasyonun sağlanması ve bu kapsamda, TÜİK ile Maliye Bakanlığı arasında 

üst düzeyde görüşmeler yapılarak Maliye Bakanlığı verilerinin TÜİK tarafından 

kullanılmasını sağlamaya yönelik çalışmaların hızlandırılmasına, TÜİK’in hali 

hazırda oluşturduğu iş kayıtları ve sınıflamalar ile ilgili çalışmaların 

sürdürülmesine,  

9. Nüfus ve Konut Araştırması konusuna bütün kurumların gerekli hassasiyeti 

göstermesine, 

10. Okuryazar oranlarının daha sağlıklı hesaplanması çalışmalarına önem 

verilmesine, 

11. Yaşam Memnuniyeti Araştırması kapsamına ulaştırma ve haberleşme 

hizmetlerinin eklenmesi konusunun TÜİK ve Ulaştırma Bakanlığı’nın işbirliği ile ele 

alınmasına, 

12. Katastrofik sağlık harcamaları konusunda istenilen düzeye erişebilmek için 

Sağlık Bakanlığı ile çalışmaların devam ettirilmesine, katastrofik sağlık 
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harcamaları konusunda uluslararası kabul görmüş tanım ve yöntemlerin 

incelenmesine, 

13. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına ilişkin istatistikler konusundaki veri 

tabanı çalışmalarına hız verilmesine, gerekirse DPT kanalıyla 

projelendirilmesine,  

14. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı önerilerini 

yazılı vermesini müteakiben gündeme getirdiği önerilerin ortak bir çalışma 

grubunda değerlendirilmesine, 

15. Turizm İstatistikleri kapsamında paket tur için ödenen bedelin ülkemizde kalan 

kısmına ilişkin değerlendirmeler konusundaki gelişmelerin Sayın Bakan’a 

raporlanmasına,  
16. DPT ve TÜİK teknik işbirliğinin güçlendirilmesine,  

17. Sosyo-ekonomik gelişmişlik endekslerinin yenilenmesinin yılın ikinci yarısında 

sonuçlandırılmasına; DPT koordinasyonunda ilgili kurumlardan oluşan bir 

komitenin oluşturularak farklı amaçlara yönelik sosyo-ekonomik gelişmişlik 

endekslerinin hesaplanmasına, 

ilişkin İstatistik Konseyi’nin istişari görüşleri olmuştur. 

II. İSTATİSTİK KONSEYİ 6. TOPLANTISI KARARLARI  

1. 2012–2016 yıllarını kapsayan ikinci beş yıllık Resmi İstatistik Programı’nın 

görüşülerek karara bağlanması için İstatistik Konseyi’nin Ekim 2011 tarihinde 

toplanmasına, 

2. Ekim ayında yapılacak Konsey toplantısı öncesinde 2012–2016 2.dönem Resmi 

İstatistik Programı’nın hazırlanması için tüm kurum ve kuruluş temsilcilerinin 

katılımlarıyla oluşan alt çalışma gruplarının gerekli çalışmaları tamamlamasına 

ve Programda yer alacak veri/bilgilerin değişken bazına indirgenerek metaveri 

bilgileri ile birlikte hazırlanmasına 

karar verilmiştir. 
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