
İstatistik Konseyi Birinci Toplantısı Tutanağı 
(TÜİK Konsey Salonu, 29.11.2006, Ankara) 

 
 
1. 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu ile 05/05/2006 tarih ve 26159 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanan İstatistik Konseyi Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince oluşturulan İstatistik 
Konseyi birinci toplantısı 29 Kasım 2006 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Konsey 
salonunda gerçekleştirilmiştir. 
 
2. Toplantı saat 10:00’da, Devlet Bakanı Sayın Beşir Atalay’ın açılış konuşmalarıyla 
başlamıştır. Toplantı gündemi ile ilgili olarak, TCMB temsilcisinin resmi istatistik olmayan 
verilerin yayımlanması durumu; TOBB temsilcisi tarafından veri gizliliği uygulamaları; MSB 
temsilcisi tarafından anket uygulamalarında ilgili kurumların önceden bilgilendirilmesi; 
BDDK temsilcisi tarafından veri kaynakları üzerindeki yüklerin azaltılması konularının 
gündeme alınması teklifleri kabul edilerek gündeme geçilmiştir. 
 
3. İlk gündem maddesi olarak TÜİK Başkanı Doç. Dr. Ömer Demir, 5429 sayılı İstatistik 
Kanunu ile getirilen yenilikler ile ilgili bir sunum yapmıştır. 
 
4. 2007-2011 Resmi İstatistik Programı taslak metni üzerinde görüşmelere başlanmıştır. 
Taslak metnin birinci bölümünün 2. sayfa 3. paragrafının: “Programın yürürlüğe girmesiyle 
birlikte, Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayınladığı verilerin yanı sıra, Resmi İstatistik 
Programı’nda diğer kurum ve kuruluşlar tarafından üretilmesi öngörülen veriler resmi 
istatistik olarak kabul edilecektir. Böylece ihtiyaç duyulan her alanda güvenilir tek bir resmi 
istatistik üretilmesi sağlanmış olacaktır.  
 
Program dönemi için öngörülmemiş, ancak dönem içinde kurum/kuruluşlarca üretilmesine 
ihtiyaç duyulan istatistiklerin yıllık güncelleme tarihine kadar TÜİK ile işbirliği yapılmak 
suretiyle resmi istatistik niteliği kazanması sağlanabilir.” şeklinde değiştirilmesi oy birliğiyle 
kabul edilmiştir.  
 
5. Taslak metnin birinci bölümün 5. sayfa 3. paragrafının: “Uluslararası Resmi Veri 
Kullanıcı Envanteri: Kurum ve kuruluşların yurt dışı kurumlar ve uluslararası kuruluşların 
istatistiki yayınlarında yer almak üzere istatistiki veri gönderimi, Türkiye İstatistik Kurumu 
Başkanlığı tarafından hazırlanacak olan Uluslararası Resmi Veri Kullanıcı Envanteri 
vasıtasıyla yapılır.” şeklinde değiştirilmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir. 
 
6. RIP Tablosunun 2.10.1 satırında yer alan istatistiklerde sorumlu kurum/kuruluş tarafından 
derlenemeyen bilgilerin TÜİK tarafından derlenebilmesi için taslak metinde yer alan yeni 
çalışmalar bölümüne “2007 yılından itibaren ASİGM tarafından yayımlanacak olan adalaet 
istatistikleri yayını kapsamında, mahkeme, savcılık ve icra müdürlükleri çalışmalarına ait 
bilgiler ASİGM tarafından derlenecek ve yayımlanacak; Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, 
Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Milli 
Savunma Bakanlığı Askeri Adalet İşleri Başkanlığı, Yüksek Hakem Kurulu, Adli Tıp Kurumu 
ve Türkiye Noterler Birliği çalışmalarına ait bilgiler TÜİK tarafından derlenerek, 
yayımlanmak  üzere ASİGM’ye gönderilecektir.” cümlesinin eklenmesi oy birliğiyle kabul 
edilmiştir.  
 
 



7. RIP Tablosunun 3.1.17 satırındaki sorumlu kurum/kuruluş “Maliye Bakanlığı” olarak 
belirlenmesi, ilgili kurum/kuruluş bölümüne Hazine Müsteşarlığının eklenmesi, aynı satırın 
açıklamalar kısmında yer alan bilgilerin çıkarılması oy birliğiyle kabul edilmiştir.  
 
8. Konsey üyesi ve diğer katılımcı kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilen ifade 
değişikliklerinin yapılması ve bazı çalışmaların taslak metne eklenmesi oy birliğiyle kabul 
edilmiştir.  
 
9. Dilek ve temenniler kısmında; sorumlu kurum/kuruluşlar tarafından ulusal düzeyde üretilen 
birçok verinin mümkün olabilecek en ayrıntılı düzeyde (İBBS Düzey 1, 2 ve 3) üretilebilmesi; 
cevaplayıcı yükünün azaltılmasına yönelik kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi dile 
getirilmiştir. 
 
10. TOBB temsilcisi, dış ticaret verilerinin gizliliği ile ilgili sektörlerden kendilerine ulaşan 
talepleri dile getirilmiş, konunun yasal ve mesleki boyutları ile ilgili açıklamalar TÜİK 
yetkilileri tarafından yapılmıştır. 
 
11. İstatistik Konseyi birinci toplantısı saat 19:20’de, TÜİK Başkanı Doç. Dr. Ömer 
DEMİR’in kısa bir teşekkür konuşması ile kapanmıştır.  


