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Önsöz

ÖNSÖZ
Bilgi çağı olan günümüzde güncel ve kapsamlı istatistiklere ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Tutarlı,
güvenilir ve karşılaştırılabilir istatistikler, ekonomik ve sosyal politikalara yön vererek, ülkemizdeki
ilerleme ve gelişmenin izlenmesi ve geliştirilmesine kaynak teşkil etmektedir.

Dünyada başta istatistik kurumları olmak üzere bilgi üretiminde rol alan tüm kurum ve kuruluşların
sosyal ve ekonomik süreçlerin planlanması, yürütülmesi ve izlenmesindeki önemi gittikçe artmaktadır.
İstatistik üretimi bir bütündür ve veri sağlayıcılardan, kendi amaçları için dahi olsa, kayıt tutan kurum
ve kuruluşlara kadar tüm unsurları içermektedir.

Doğru ve güvenilir verilerin teminatı olan güçlü bir istatistiksel altyapıya sahip olmak için resmi istatistik

üretiminde yer alan tüm kurumların işbirliğine ihtiyaç bulunmaktadır. Türkiye İstatistik Sistemi gibi çok
aktörlü bir sistemde sürdürülebilirlik kavramı son derece önemlidir. Resmi istatistik üretim sürecinin her

aşamasında kaliteyi artırabilmek ve sürdürülebilirliği sağlayabilmek için ise öncelikle belirli
standartların mevcut olması gerekmektedir.
Resmi istatistiklerde kalite güvence çerçevesini belirlemek amacıyla, uluslararası uygulamalar da

dikkate alınarak 10 kalite ilkesi ve bu ilkeler altında 16 standart ve 41 gösterge belirlenmiştir.
İstatistiklerin kalite değerlendirmesi bu ilke ve standartlara göre yürütülecek, söz konusu ilke ve
standartlara uyan istatistiklere Kalite Logosu verilecektir.

Resmi istatistiklerin kalite ilke ve standartlarına uyumunun değerlendirilerek Kalite Logosu verilmesi
ile, sürdürülebilir bir istatistik sisteminin yapılandırılması, üretim sürecinde varsa eksikliklerin tespit
edilerek iyileştirme
hedeflenmiştir.

alanlarının

belirlenmesi

ve

istatistik

üretiminde

farkındalık

yaratılması

Bu rehber yayında, öncelikle Türkiye İstatistik Kanunuʼnda yer alan kalite ilkeleri ile Avrupa İstatistikleri

Uygulama İlkelerine değinilmiş, ulusal kalite ilke, standart ve göstergeleri detaylı olarak açıklanmıştır.
Ayrıca istatistiklerin değerlendirmesinde kullanılan dokümanlara ve süreç akışına da yer verilmiştir.
İstatistiklerin kalitesinin artırılmasında önemli rol oynayacağı düşünülen bu ilke ve standartların, resmi

istatistik üretiminde kurum ve kuruluşlara rehber nitelikte olmasını temenni eder, bu ilkelere göre
yürütülecek değerlendirme sürecinde görev alan ve emeği geçen tüm personele teşekkür ederim.

Birol
BirolAYDEMİR
AYDEMİR
Başkan
Başkan
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Özet

ÖZET
Bu yayının temel amacı resmi istatistiklerin üretim sürecinde dikkate alınması gereken kalite ilkeleri ve
standartları hakkında bilgi vermek ve Resmi İstatistiklerde Kalite Değerlendirme Süreci ve Kalite

Logosu kapsamında yürütülen çalışmaları açıklamaktır.

Yayının ilk bölümünde Türkiye İstatistik Sisteminin genel çerçevesine değinilerek, 5429 sayılı Türkiye

İstatistik Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak oluşturulan Resmi İstatistik Programı ile mevzuatta yer
alan kalite ilkeleri hakkında bilgiler verilmiştir. Bu bölümde ayrıca, Avrupa İstatistikleri Uygulama

İlkeleri (CoP)ʼne de değinilmiştir. İkinci bölümde ulusal kalite ilke ve standartları ile göstergeleri detaylı
bir şekilde açıklanmıştır. Üçüncü bölümde ise resmi istatistiklerde kalite değerlendirme sürecinde
dikkate alınan ulusal ve uluslararası dokümanlara değinilmiş, çalışmada kullanılan değerlendirme
formu, kontrol çizelgesi, süreç haritası, vb. dokümanlara ise bu yayının ekinde yer verilmiştir.
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Giriş

1. Giriş
Bilginin en üst değerde tutulduğu günümüzde güçlü bir istatistiksel altyapıya ve güvenilir verilere sahip

olmak kaçınılmazdır. İstatistikî veriler, ekonomik ve sosyal kalkınmayı yönlendiren belirleyici
araçlardandır ve aynı zamanda istatistikler, karar alma ve kararların muhtemel sonuçlarının
değerlendirilmesinde vazgeçilmez bir işleve sahiptir.
İstatistik üreten kurum ve kuruluşlar, istatistik üretiminde çeşitli veri kaynaklarına ihtiyaç

duymaktadırlar. İstatistik üretim sürecinin hammaddesi olarak nitelendirilen veri kaynakları ise
1
araştırma/anket, sayım ve idari kayıtlardır .

Sosyo-ekonomik analizler için örneklemeye dayalı araştırmaların rolü vazgeçilmez olmakla birlikte,

günümüzde istatistiklere olan ihtiyacın giderek artması, maliyet etkinliğinin ön plana çıkması gibi
hususlar, idari kayıtlara olan ihtiyacın da artmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda gelişmiş

ülkelerde; veri kaynağı olarak, ekonomik olarak en avantajlı yol olan idari kayıtlar sıklıkla
kullanılmaktadır. Ülkemizde ise araştırma/anket ve sayım yolu ile istatistik üretimi en sık kullanılan

yöntemlerdir. Programlı dönem ile birlikte; ülkemizde istatistik üretiminde idari kayıtların kullanımı ivme
kazanmış olmakla birlikte, idari kayıtların resmi istatistik üretim sürecine dâhil edilebilmesi için belirli
standartları sağlaması gerekmektedir.

İdari kayıtların istatistik amaçlı kullanımının ankete göre en belirgin avantajları, veri toplama maliyetini
ve cevaplayıcı yükünü azaltması, elde edilen istatistiklerin daha küçük coğrafi alanlar için daha
kapsamlı veriler üretmeye imkân vermesidir. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımı ilkesini öngörmektedir. Farklı kaynaklardan elde edilen

veri setleri üzerinde karşılaştırma ve detaylı analizler yapmaya fırsat vermesi ve verilerin daha sık
güncellenebilmesi de idari kayıtların diğer avantajları arasında yer almaktadır.

İstatistik üretiminde idari kayıtlar ön plana çıkmakla birlikte, söz konusu kayıtlarda bazı olumsuzluklar

da sıklıkla görülmektedir. Örneğin; veri sağlayan kurumlar arasında veri tutarsızlıklarının olması, idari
kuralların değişmesi sonucunda verilerde zaman içerisinde tutarsızlıkların görülebilmesi, idari

kayıtlarda ihtiyaç duyulan kitlede tüm birimlerin kapsanamaması, kullanıcı ihtiyaç ve isteklerinin idari
kayıtlarla üretilebilecek bilgilerle örtüşmemesi gibi hususlar karşımıza çıkmaktadır.
Yukarıda belirtilen idari kayıt kullanımı ile ilgili olumsuzlukların giderilmesi, resmi istatistik üretiminde

merkezi rol almaya başlayan idari kayıtlar için kaçınılmazdır. Bu anlamda, söz konusu sıkıntıların

giderilmesi ve idari kayıtların istatistik üretimine elverişli hale getirilmesi için çalışmalar yapılması
gerekmektedir.

Resmi istatistiklerin üretimi sırasında kullanılacak istatistiki kavramları, tanımları, yöntemleri ve
sınıflamaları, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak belirlemek; kurum ve kuruluşlara verilen

resmi istatistik görevlerinin yerine getirilmesini izlemek, kurumlar tarafından üretilen resmi istatistiklerin

1

İdari kayıtlar, alanda bir anket uygulamadan, hali hazırda tutulan kurumsal kayıtlardan derlenen veri ve bilgiler
(yazılı formlar, belgeler, ruhsatnameler, cetveller, fişler, tutanaklar, manyetik ortamda tutulan veriler, vb.) olarak
tanımlanır.
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standartlara uygunluğunu incelemek ve kalite kontrolünü yapma görevi, 5429 sayılı Türkiye İstatistik
Kanunuʼnun 18. maddesi ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)ʼna verilmiştir.

Resmi İstatistik Programının İkinci Döneminde (2012-2016) temel faktör “kalite” olarak ön plana

çıkmıştır. Program kapsamında resmi istatistik üreten tüm kurum ve kuruluşlar görevlerini Türkiye
İstatistik Kanunu ve Programda belirtilen ilkeler çerçevesinde yürütmekle yükümlüdürler.
TÜİK tarafından 2013 yılında resmi istatistiklerde kalite değerlendirme çalışması ve buna ilişkin olarak

kalite etiketlemesinin sağlanması süreci başlatılmıştır. Kurumların istatistik üretim süreçlerine ve kalite

ilkelerine odaklanan “Resmi İstatistiklerde Kalite Değerlendirme Çalışması” bugüne kadar yürütülen

ilgili diğer çalışmaların da değerlendirileceği ve kalite etiketlemesinin gerçekleştirileceği bir
değerlendirme sürecidir. Çalışma ile tüm resmi istatistiklerde mevcut durum analizi yapılarak, kalite

iyileştirme önerilerinin tespit edilmesi ve eyleme dönüştürülmesi de sağlanacaktır. Remi istatistiklerde

kaliteye odaklanırken göz önünde bulundurulan hususlar, sürekli iyileştirme ve sürdürülebilirliktir.

Kurum ve kuruluşlar tarafından üretilen resmi istatistiklerin ulusal kalite standartlarını sağlaması,
Türkiye İstatistik Sistemi kapsamında kullanıcılara sunulan ürünlerin kalitesini güvence altına alacaktır.

1.1. Türkiye İstatistik Kanunu
Ülkemizde üretilen istatistiklerde uluslararası standart tanımların kullanılması, karşılaştırılabilirliğin

sağlanması, ayrıca bilgiye zamanlı ve kolay erişilebilmesi amacıyla Türkiye İstatistik Sistemiʼnin
bileşenlerini oluşturan tüm kurum ve kuruluşların koordinasyon içinde olması gerekmektedir. Bu

kapsamda, ülkemizde resmi istatistik altyapısının güçlendirilmesi ve uluslararası platformda
gerçekleştirilen çalışmalara paralel bir şekilde yapılandırılması kaçınılmaz olmuş, 2005 yılında

yürürlüğe giren 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunuʼnda ülkemiz istatistik sistemi, kalite ilkeleri
gözetilerek ele alınmıştır.
Söz konusu Kanun ülkemiz istatistik sistemi için bir çerçeve kanun niteliğindedir. 5429 sayılı Türkiye

İstatistik Kanunuʼnun 4, 10, 11 ve 12. maddelerinde resmi istatistiklerde kalite ilkelerine ilişkin
hükümler yer almaktadır. Bu maddeler aşağıda verilmiştir;
Madde 4- Resmi istatistiklerin kalitesinin geliştirilmesi için Program kapsamında üretilen istatistikler,
güvenilirlik, tutarlılık, tarafsızlık, istatistiksel gizlilik, güncellik ve şeffaflık ilkelerine göre hazırlanır ve
uygulanır. Resmi istatistiklerin gerçekleri yansıtmasının sağlanması, tüm kullanıcılara tarafsız ve eş

zamanlı olarak sunulması, gizlilik ilkesine riayet edilmesi, kamuoyunun bilgi edinme hakkının
gözetilmesi

temel

esaslardır.

Resmi

istatistiklerin

kalitesinin

ve

ilkelere

uygunluğunun

değerlendirilebilmesi için gerekli tüm bilgiler ve resmi istatistik üretiminde kullanılan yöntemler
kamuoyuna açıklanır. Programı uygulayan tüm kurum ve kuruluşlar ile görevliler, bu Kanunda ve bu

Kanuna dayanılarak çıkarılacak her türlü düzenleyici işlemlerde belirtilen ilkelere uymakla yükümlüdür.

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.

Madde 11- Kurum ve kuruluşlar, Başkanlık tarafından oluşturulan istatistik amaçlı tanım ve
sınıflamaları kullanmakla; kendi ihtiyaçları doğrultusunda belirleyecekleri sınıflamaları kullanmaları
2
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hâlinde ise, Başkanlığın belirlediği sınıflamalara dönüştürülmesini sağlayacak tedbirleri almakla
yükümlüdür.

Madde 12- Başkanlık ve Programda yer alan kurum ve kuruluşlar, üretilen resmi istatistiklere,

Programda belirtilen standart ve yayın tarihine uyarak, tüm kullanıcıların kolay ve eşit şartlarda
erişmesini sağlayacak tedbirleri alırlar. Kurum tarafından derlenen istatistikî bilgiler, kullanıma
açılmadan önce herhangi bir şahsa veya makama verilemez.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)ʼin görev ve yetkileri Kanunun 18. Maddesinde detaylandırılmıştır.
Söz konusu maddenin (h) Bendinde “Programın kurum ve kuruluşlara verdiği resmi istatistik

görevlerinin yerine getirilmesini izlemek, bu kurumlarca üretilen istatistiklerin uluslararası standartlara
uygunluğunu incelemek, kalite kontrolünü yapmak ve bu konularda teknik destek ve koordinasyonu
sağlamak” hükmü yer almaktadır.

1.2. Resmi İstatistik Programı
Türkiye İstatistik Kanunuʼnun yürürlüğe girmesi ile birlikte, planlı istatistik üretimi ve dağıtımına
geçilmiş, bu kapsamda beş yıllık dönemleri kapsayan Resmi İstatistik Programı (RİP) hazırlanmıştır.

Programın amacı, resmi istatistiklerin üretimine ve yayımına ilişkin temel ilkeler ile standartları
belirlemek, ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan alanlarda güncel, güvenilir, zamanlı, şeffaf
ve tarafsız veri üretilmesini sağlamaktır.

2007-2011 yıllarını kapsayan ilk programlı dönemde veri yayımı ve dağıtımı süreçleri
standartlaştırılmaya çalışılmıştır. Bu standartlaştırma, Ulusal Veri Yayınlama Takvimi (UVYT) ile

somutlaştırılmış, her yıl yapılan İstatistik Konseyi toplantıları ile de kullanıcı odaklılık gözetilmeye
çalışılmıştır. Bu süreç içerisindeki tüm kurum ve kuruluşlarımızın gösterdikleri özverili çalışmalar, ilk

programlı dönemdeki başarının temelini oluşturmaktadır.

İkinci program döneminin (2012-2016) temel olgusu, Türkiye İstatistik Sistemiʼnde üretilen resmi
istatistiklerde kalite faktörüdür. Ulusal kalite standartları doğrultusunda üretilecek resmi istatistikler,

kullanıcılar tarafından algılanan kaliteyi ve resmi istatistiklere duyulan güveni artıracaktır. Bunu temin
edebilmek için, resmi istatistiklerde kaliteye odaklanırken sürekli iyileştirme faaliyetlerine önem
verilmesi gerekmektedir.

2012-2016 yıllarını kapsayan ikinci programlı dönemde, 65 kurum ve kuruluş, 6 ana konu ve 50 alt
konu bulunmaktadır. Bu alt konularda 298 resmi istatistik yer almaktadır.
Resmi istatistikler, karar alıcılara ve kamuya toplumsal ve ekonomik çerçeveden bakış açısı sağlayan,

karar alma süreçlerini destekleyen temel bilgilerdir. RİP kapsamında üretilen resmi istatistiklerin
gerçekleri yansıtmasının sağlanması, istatistiklerin kullanıcı ihtiyaçlarına cevap vermesi, kullanıcılara

tarafsız ve eş zamanlı olarak bilgi sunulması, gizlilik ilkesine uyulması, kamuoyunun bilgi edinme
hakkının gözetilmesi temel esaslardır.
RİP kapsamında resmi istatistik üreten tüm kurum ve kuruluşlar görevlerini 5429 sayılı Türkiye
İstatistik Kanunu ve Programda belirtilen ilkeler çerçevesinde yürütmekle yükümlüdürler. Program, bu
ilkelerin hayata geçirilmesini amaçlamakta ve bu doğrultuda hazırlanarak uygulamaya konulmaktadır.
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Resmi İstatistiklerde Ulusal Kalite İlke, Standart ve Göstergeleri

2. Resmi İstatistiklerde Ulusal Kalite İlke,
Standart ve Göstergeleri
Göstergeler
Kullanılan veri kaynağı ister araştırma/anket/sayım
ştırma/anket/sayım
tırma/anket/sayım verileri olsun, ister idari kayıtlar olsun, kullanıcı
boyutu açısından nihai çıktının, yani resmi istatistiklerin kalitesi önemlidir. Çıktıların elde edilmesi
aşamasında,
amasında, girdilerin kalitesi, kullanılan üretim
ü
yöntemleri, kullanıcılara sunum şekilleri gibi hususlar
kaliteyi belirleyici faktörlerdir. Dolayısıyla modern kalite yönetimi yakla
yaklaşımlarını
ımlarını dikkate alarak, resmi

istatistiklerin kalitesi olarak nitelendirilen olgu içerisinde tüm bu faktörlerin göz ö
önünde
nünde bulundurulması
önemlidir.
Bu doğrultuda, Türkiye İstatistik
statistik Sistemi kapsamında üretilen tüm resmi istatistiklerde sürekli

iyileştirme ilkesi benimsenmeli ve kalite olgusu da bu yaklaşımla
yakla
ele alınmalıdır.. Sürekli iyile
iyileştirme
ilkesi ise, resmi istatistiklerde bir kalite güvence çerçevesinin oluşturulmasını
olu turulmasını gerekli kılmaktadır.

Resmi istatistiklerde kalite güvencesini sa
sağlamak
lamak için belirlenen kalite ilkeleri, üretim sürecinin temel
taşlarını oluşturan üretici, veri sağlayıcı
ğlayıcı
layıcı ve kullanıcı boyutlarında yapılandırılmalıdır. Bu nedenle, resmi
istatistiklerin üretim süreçlerinde; veri toplama, iişleme, analiz ve dağıtımında
ıtımında dikkate alınacak ilkeler
mevcut olmalıdır.
algıladığı kalite
Şekil 1. Resmi İstatistiklere
statistiklere güven ve kullanıcının
kullanı

Resmi istatistiklere olan güveni ve kullanıcının algıladı
algıladığı kaliteyi sağlayabilmek
layabilmek için, kurumsal çevre,
istatistiksel süreçler ve ürünlerde kalite sağlanmalıdır.
sa
Şekil 1ʼde, üç kalite bileşeninin
şeninin altında yer alan

ilkeler yer almaktadır.
aktadır. Bu ilkelerin temel amacı politika oluşumuna,
olu umuna, karar almaya, planlamaya hizmet
etmek ve uygulanan politikaları, kararları, planları izlemek ve kamuoyunda resmi istatistiklere duyulan
güveni artırmaktır. Bu güven veri ve istatistiksel yöntemlerin/süreçlerin
yöntemlerin/sür
şeffaflığı
ğı ve kalitesi üzerine
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kurulmalıdır. Ayrıca, uygulamalardaki kalite için verilen taahhütler de kamuoyuna açık olmalıdır. Bu
ilkeler istatistik kullanıcıları ve kamuoyunun bu alanda beklediği hizmetlerin standartlarını da belirler.

Aynı zamanda, “Türkiye İstatistik Sistemi” çerçevesinde üretilen istatistiksel ürün ve hizmetlerin
kullanıcılara aktarılmasında ve geliştirilmesinde görev alan personel için de bir rehber niteliği
taşımaktadır.

Resmi istatistiklerin karşılaştırılabilirlik, açıklık, erişilebilirlik, doğruluk, tutarlılık, zamanlılık ve
uygunluğunun sağlanması ve karar alıcılara, kullanıcılara bu verilere ilişkin güvenin sağlanması

gerekmektedir. İdari kayıtların da amacına hizmet etmesinin yanı sıra istatistikî ihtiyaçlara da cevap
verip vermediğinin belirlenmesi, gerektiğinde bu kayıtlara belirli sorgulama alanlarının da eklenmesi ve

kalitesinin artırılması, gerektiğinde ihtiyaca cevap verecek şekilde yapısal düzenlemelerin
yapılabilmesine imkân verilmesi konuları üzerinde detaylı çalışmalar yapılması önem arz etmektedir.

Ayrıca, belirli standartların sağlanmaması, uygunluğu ve kullanılabilirliği sağlanamayan veya ihtiyacı
karşılamayan istatistiklerin üretiminin sorgulanması da gereklidir. Tüm bu hususlar dikkate alınarak,
resmi istatistiklerde kalitenin sistematik olarak izlenmesi temel bir önceliktir.

2.1. Resmi İstatistiklerde Ulusal Kalite İlkeleri
Türkiye İstatistik Sistemiʼnde, “uluslararası standartlarda, kullanıcı odaklı, sürdürülebilir bir istatistik
sisteminin kurulması” vizyonu; üretilen resmi istatistiklerde bir kalite güvence çerçevesinin belirlenmesi
ihtiyacını ortaya koymaktadır. Kalite güvence çerçevesi ile istatistik üretim ve dağıtım süreçlerinin
uluslararası standartlar ve kullanıcı ihtiyaçları gözetilerek sürekli iyileştirilmesi ve sonuç olarak
ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması hedeflenmektedir.

Türkiye İstatistik Sistemi gibi çok aktörlü bir sistemde, geniş ölçekli bir işbirliği ve birlikte çalışabilirlik
olgusunun başarıya ulaşabilmesi için sürdürülebilirlik kavramı son derece önemlidir. Sürdürülebilir

istatistik sistemi ile fayda yerine değer yaratabilme olgusunu geliştirmek, kullanıcılar ve paydaşlarla
sürekli işbirliği halinde olunması, resmi istatistiklere olan güvenin artırılması konuları bu kapsamda ön

plana çıkan hususlardır. Bu anlamda, resmi istatistiklerde kalite güvence çerçevesi, üretilen resmi
istatistiklere ve istatistik üreten kurumlara olan güvenilirliği de ortaya koyan önemli bir altyapı görevi

sağlayacaktır. “Resmi İstatistiklerde Ulusal Kalite İlke ve Standartları”, resmi istatistiklerde kalite
güvence çerçevesini belirlemektedir.
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Resmi istatistiklerde kalite güvencesi çerçevesi aşağıda verilen temel ilkeler çerçevesinde
yapılandırılmıştır;

1. Kaynakların yeterliliği
2. İstatistiksel gizlilik
3. Tarafsızlık ve nesnellik
4. Güvenilir metodoloji
5. Uygun istatistiksel işlemler
6. Kullanıcı odaklılık
7. Doğruluk ve güvenilirlik
8. Zamanlılık
9. Tutarlılık ve karşılaştırılabilirlik
10. Erişilebilirlik ve açıklık

Ulusal kalite standartları, istatistiklerin ulusal ve uluslararası standartlarda üretilmesini, analizini ve

dağıtımını gerektirir. İstatistikler anlaşılır bir şekilde açıklanmış olmalı ve kullanıcı ihtiyaçlarını
karşılamalıdır. Kurum ve kuruluşlar tarafından üretilen resmi istatistiklerin ulusal kalite standartlarını
karşılaması, Türkiye İstatistik Sistemi kapsamında kullanıcılara sunulan ürünlerin kalitesini güvence
altına alacaktır.
Ayrıca, sistematik kalite yönetiminin sağlanabilmesi için, resmi istatistiklerin söz konusu standartlar

dikkate alınarak periyodik olarak gözden geçirilmesi ve gerekli iyileştirmelerin yapılması da
hedeflenmektedir.
Türkiye İstatistik Sistemiʼnin sürekli iyileştirilmesi ve sürdürülebilirliğini temin edebilmek için, kurum ve
kuruluşlarla işbirliği halinde çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Gerek İstatistik Konseyi toplantılarında,
gerekse yıl içerisinde düzenlenen ve kurum temsilcilerinin katılım sağladığı Resmi İstatistik Programı

Çalışma Grubu toplantılarında, resmi istatistiklerde standardizasyon ve kalite konusunda temel
çalışmalar gerçekleştirilmektedir. 2012 ve 2013 yıllarında kurum ve kuruluşlarımızın sorumluluğunda
olan idari kayıtlar ve kurumlar tarafından yürütülen araştırmaların değerlendirilmesi amacıyla “İdari
Kayıt, Araştırma ve Kurumsal Değerlendirme Çalışması” yapılmıştır. Çalışmada veri üreten kurum ve
kuruluşlarımızda, Avrupa İstatistikleri Uygulama İlkeleri (CoP) ve kalite bileşenleri ile ilgili farkındalık
yaratmak da amaçlanmıştır.

Kurumların istatistik üretim süreçlerine ve kalite ilkelerine odaklanan “Resmi İstatistiklerde Kalite

Değerlendirmesi” çalışması, bugüne kadar yürütülen tüm faaliyetlerin ele alınacağı ve kalite
etiketlemesinin gerçekleştirileceği bir değerlendirme sürecidir. Çalışma ile tüm resmi istatistiklerde
mevcut durum analizi yapılarak, olabilecek iyileştirmelerin tespit edilmesi ve eyleme dönüştürülmesi
sağlanacaktır.

TÜİK, Resmi İstatistiklerde Ulusal Kalite İlke ve Standartları
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Çalışmada, programda yer alan resmi istatistikler değerlendirme kapsamına alınacaktır. Çalışma ile

ayrıca, aşağıda sıralanan konular kapsamında da somut çıktıların elde edilmesi hedeflenmektedir;
•
•
•
•
•
•

Resmi istatistik üretim sürecinde kullanılan tüm veri kaynaklarına ilişkin “Veri Kaynakları

Envanteri”nin hazırlanması,
Resmi istatistik üretim aşamalarında gerçekleştirilen kurumlar arası işbirliği süreçlerinin
belirlenmesi,
Kullanıcı ihtiyaçlarının ne ölçüde dikkate alındığına dair mevcut durum değerlendirmesinin
yapılması,
Veri toplama, işleme ve analiz süreçlerine ilişkin temel bulguların elde edilmesi,

Veri kaynağı olarak idari kayıtları kullanan kurum ve kuruluşların kullandıkları kaynakların
yeterliliğine ilişkin durum değerlendirmesinin yapılması,

Kalite standartları ile ilgili bilgi paylaşımlarının sağlanması.

2.2. Resmi İstatistiklerde Kalite Standart ve Göstergeleri
Resmi İstatistiklerde Ulusal Kalite Standartlarının ilkeler ve göstergeler bazında detayı aşağıda
verilmiştir.

1. İlke: Kaynakların Yeterliliği
Standartlar:
- Resmi istatistik üretiminde kullanılan insan kaynakları, mali kaynaklar ve bilgi işlem kaynakları hem
büyüklük hem de kalite açısından Türkiye İstatistik Sistemi'nin ihtiyaçlarını karşılayacak yeterlilikte
olmalı ve etkin kullanılmalıdır.
- Maliyet etkinliğini sağlamak için idari kayıtlardan istatistik üretme potansiyeli geliştirilmelidir.

Kalite göstergeleri
1. Resmi istatistik üretim ve koordinasyon süreçlerinden sorumlu birim mevcudiyeti
Resmi istatistik üretiminde, verilerin toplanması, işlenmesi, analizi, yayımlanması ve koordinasyon

faaliyetlerini yürütecek sorumlu bir birim ya da birimler kurum bünyesinde yapılandırılmalıdır.
Böylelikle, resmi istatistikle ilgili çalışmalar daha etkin ve sağlıklı işler ve kurumun paydaşlarıyla
eşgüdümü ve faaliyetlerin sürdürülebilirliği sağlanır.

Resmi istatistik üretmekle sorumlu kurum ve kuruluşlarda istatistik birimi kurulması bir gerekliliktir.
Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan 10. Kalkınma Planı (2014-2018) kapsamında oluşturulan
öncelikli dönüşüm programları arasında yer alan “İstatistiki Bilgi Altyapısını Geliştirme Programı”nda
“Uluslararası Standartlarda İstatistik Üretiminin Artırılması” bileşenine yer verilmiştir. Bu bileşen altında

“Kurumlarda istatistik analizi yapabilecek birimler kurulacaktır.” eylemine yer verilmiştir.
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2. Resmi istatistik üretim ve koordinasyon süreçlerindeki insan kaynaklarının niceliksel
yeterliliği

Resmi istatistiğin üretim ve koordinasyon süreçlerinde görev alan personelin niceliksel olarak yeterliliği
esastır. Yeterlilik düzeyinin belirlenmesinde istatistik üretim süreçlerinden sorumlu personel sayısı
dikkate alınmalıdır.

3. Resmi istatistik üretim süreçleri için ayrılan mali kaynakların yeterliliği
Resmi istatistik üretim süreçleri için ayrılan mali kaynakların yeterliliği bilgisi için tek ölçüt kurum
beyanıdır. Üretilen istatistiklerin kalitesini temin etmek üzere yeterli mali kaynak ayrılmalıdır.
4. Resmi istatistik üretim süreçlerinde kullanılan bilgi işlem kaynaklarının yeterliliği
Resmi istatistik üretim süreçlerinde kullanılan bilgi işlem kaynaklarının yeterliliği, süreçlerin
yürütüldüğü ortamların (PC, veritabanı, bilgi sistemi, vb.) ne olduğu ve bunların kapasitesi, sayısal
olarak yeterli olup olmaması gibi bilgiler niteliksel ve niceliksel durumu belirlemede dikkate alınan
unsurlardır. Gelişen teknolojiye paralel olarak artan gereksinimleri karşılamak için üretim süreçlerinde

bilişim teknolojilerinin etkinliği sağlanmalıdır.

5. İdari kayıtlardan istatistik üretme potansiyelini geliştirmeye yönelik yasal düzenleme
durumu

Resmi istatistik üretmekle sorumlu olan kurumların mevcut idari kayıtlarından istatistik üretimini

sağlamaya yönelik yasal düzenlemeye sahip olmaları kaynakların yeterliliği ilkesini sağlamada oldukça
önemlidir. Resmi istatistiğin üretilmesinde geçerli olan yasal dayanaklar, diğer kurum/kuruluşların idari
kayıt ya da verileri kullanılıyorsa, hangi yasal dayanak ile verilerin sağlandığı bu gösterge kapsamında
değerlendirilir. Ayrıca, kurumun mevcut yasal altyapısında resmi istatistiğin geliştirilmesine yönelik özel
düzenlemeler/maddeler mevcut ise bu bilgiler de yine bu gösterge kapsamında ele alınmalıdır.

Kurumlar idari kayıtlarında yasa vb. kurallar gereği düzenleme yapmak zorunda kaldıklarında ilgili
paydaş kurumların da bu doğrultuda bilgilendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca idari kayıtlarla ilgili çıkan
yönetmelik ve yönergelerdeki kurallara uyulmasının sağlanması ve takip edilmesine yönelik çalışmalar

da yürütülmelidir (Örneğin, kurumsal nüfus barındıran kurumlarda kalan kişilerin adres bilgilerinin

kurum yetkilileri tarafından ilgili kuruma zamanında bildirilmesi, vb. faaliyetler).

2. İlke: İstatistiksel Gizlilik
Standartlar:
- Resmi istatistiğin üretiminde ve yayımlanmasında istatistiksel gizliliği temin edici önlemler alınır.
- Resmi istatistik üretim (toplama, işleme, analiz, dağıtım) süreçlerinde veri güvenliği sağlanır.

TÜİK, Resmi İstatistiklerde Ulusal Kalite İlke ve Standartları
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5. Kullanıcıların resmi istatistiğe eşit erişebilme durumu
İstatistiğin açıklanmadan önce herhangi bir dış kullanıcının erişimine açılmaması tarafsızlığı sağlayıcı

önemli bir unsurdur. Ayrıca kullanıcıların resmi istatistiğe eşit erişebilmesinde sunum şekli de
önemlidir. Resmi istatistik sadece basılı yayın yani kitap şeklinde yayımlanıyorsa tam olarak eşit erişim
söz konusu değildir. Her düzeyde kullanıcıya erişebilmek için en uygun kanalların tercih edilmesi

gerekir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılması, özellikle internet sayfasında olabildiği ölçüde
detaylı (haber bülteni, veritabanı, istatistiksel tablo, vb.) veri ve bilgilerin sunulması gerekir. Mikro
verilere sınırlı olmak kaydıyla erişim kuralları belirlenmeli, protokollerle güvence altına alınmalıdır.
Referans: Türkiye İstatistik Kurumu Mikro Veriye Erişim ve Kullanımı Hakkında Yönerge

4. İlke: Güvenilir Metodoloji
Standart:
- Resmi istatistiğin üretilmesinde kullanılan yöntemlerin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğu
sağlanır.
- Resmi istatistik üretim ve dağıtımında kullanılan kavram, tanım, kapsam ve sınıflamaların ulusal ve
uluslararası standartlara uygunluğu sağlanır.

Kalite göstergeleri
1. Resmi istatistiğin üretiminde kullanılan yöntemlerin ulusal ve uluslararası standartlara
uygunluğu

Resmi istatistiği üretmekle sorumlu olan kurum istatistik üretiminde kullandığı metodolojinin ulusal ve
uluslararası standartlara uygunluğunu sağlamalıdır. Metodoloji ile ilgili dokümantasyon yapılmalı ve bu
belgede kurum tarafından hangi standartların izlendiği açıkça ifade edilmelidir.
2. Temel değişkenlerin kavram, tanım, sınıflama ve kodlama uygunluğu
Resmi istatistik yayımlanırken kullanılan temel değişkenlerin kavram, tanım, sınıflama ve
kodlamalarında ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğu sağlanmalıdır. Söz konusu bilgilerin

dokümantasyonu yapılmalı ve bu belgede kurum tarafından temel değişkenler için hangi standartların
izlendiği açıkça ifade edilmelidir.
Hangi değişkenlerde standartlara uygunluğun sağlanamadığı ve bunun gerekçeleri de yine bu

gösterge kapsamında ele alınmalıdır. Ayrıca, tanım, kavram ve sınıflamalarla ilgili olarak kurumun
gelişmeleri takip etme durumu ve bunun için ne tür bir kurumsal yaklaşım benimsendiğine dair bilgilere

yer verilmelidir.

Referans: http://tuikapp.tuik.gov.tr/DIESS/
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3. Resmi istatistik üretim ve koordinasyon süreçlerindeki insan kaynaklarının niteliksel
yeterliliği

Resmi istatistiğin üretim ve koordinasyon süreçlerinde görev alan personelin niteliksel olarak yeterliliği
esastır. Yeterlilik düzeyinin belirlenmesinde istatistik üretim süreçlerinden sorumlu personelin eğitim

durumları dikkate alınır. Söz konusu personelin etkinliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla
düzenlenen eğitim programları da yine bu gösterge kapsamında değerlendirilen hususlardır.

İstatistik bölümü mezunu personelin istihdam edilmesi istatistik üretim süreçlerinin kalitesinin güvence

altına alınmasında gereklidir. Bu çerçevede istatistik üretiminden sorumlu birimlerde üretilen
istatistiklerin kapsamı göz önünde bulundurularak yeterli sayıda istatistik mezunu personel istihdam
edilmelidir.

4. Metodolojiyi geliştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası bilim çevreleri ile yapılan
işbirliği düzeyi

Bu gösterge ile metodolojiyi geliştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası bilim çevreleri ile yapılan
işbirliği düzeyi belirlenir. İşbirliği faaliyetinin (seminer, konferans, toplantı, vb.) kapsamı, işbirliği yapılan
kurum, kuruluş ya da organizasyon, işbirliğinin zamanı ve amacına yönelik bilgiler değerlendirilir.
5. Resmi istatistiğin ulusal ve uluslararası uygunluğunun sağlanması için personelin
aldığı eğitimlerin yeterliliği

Kurum için geçerli olan mesleki/personel eğitim politikasının resmi istatistiğin gelişimine yönelik

hedefleri içermesi önem taşımaktadır. Personelin standartlar, sınıflamalar, vb. konularda katılım
sağladığı ulusal ya da uluslararası eğitimler bu gösterge kapsamında değerlendirilir.
Resmi istatistiğin ulusal ve uluslararası uygunluğunun sağlanması için personel tarafından alınan
eğitimlerin yeterliliği değerlendirilir. Bu kapsamda eğitimi düzenleyen kurum, kuruluş, ya da
organizasyon, eğitimin tarihi ve amacı bilgileri dikkate alınır.

5. İlke: Uygun İstatistiksel İşlemler
Standart:
- Resmi istatistiğin üretiminde uygun işlemlerin (mikro kontrol, makro kontrol, imputasyon, veri
kaynağında düzeltme, veri analizi, revizyon, mevsimsel düzeltme, vb.) olması sağlanır.

TÜİK, Resmi İstatistiklerde Ulusal Kalite İlke ve Standartları
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Kalite göstergeleri
1. Veri kaynaklarındaki eksiklikleri gidermek için yapılan işbirliği faaliyetlerinin yeterliliği
Bu gösterge kapsamında, veri kaynakları ile ilgili olabilecek problemleri gidermek için yürütülen
kurumlar arası işbirliği çalışmaları (tedarikçilerle görüşme, TÜİK ile işbirliği, kurum içi çözümler, vb.)

değerlendirmeye alınır. Ayrıca, yürütülen işbirliği faaliyetlerinin veri kaynağının eksikliklerinin
düzeltilmesine yönelik etkinliği gözden geçirilir.
2. Resmi istatistik üretim süreçlerinin dokümantasyonunun yeterliliği

Resmi istatistik üretim süreçlerinin dokümante edilmesi önemli bir husustur. İstatistik üretim sürecinin
kurum tarafından yazılı hale getirilmesi gerekir. Bu dokümantasyonun hangi ortamda ve araçla
hazırlandığı değerlendirmeye tabii değildir. Ancak, dokümantasyonun amacı ve kapsamı net olarak
açıklanmalı ve süreç adımlarındaki değişiklikler dokümantasyona güncel olarak yansıtılmalı ve kurum

personelinin iş adımları hakkında bilgisi olmalıdır. Bu kapsamda, üretim süreçlerinin sorumlusu,
işlemlerde kullanılan materyaller ve çıktılar mümkün olduğu ölçüde dokümanda yer almalıdır. Bu
gösterge için, Resmi İstatistik Üretim Süreci Kontrol Listesi (Ek 1) kullanılır.

Referans: Resmi İstatistik Üretim Süreci Kontrol Listesi, TÜİK
3. Veri toplama, işleme, analiz ve dağıtım süreçlerinde bilgi ve iletişim teknolojilerini
kullanma düzeyi

Verilerin toplanması, işlenmesi, analizi ve dağıtımı süreçlerinde mümkün olduğu ölçüde bilgi ve iletişim
teknolojilerinden yararlanılmalıdır. Verilerin sadece kağıt ortamında toplanması yerine elektronik

ortamda veri toplamanın sağlanması, kağıt ortamında toplama yapılıyor ise elektronik ortama veri
aktarımının gerçekleştirilmesi, verilerin tek bir merkezde işleme öncesi hazır hale gelebilmesi için
gerekli düzenlemelerin yapılması önemlidir. Ayrıca, analiz süreçlerinde SAS, SPSS, vb. istatistiksel
analiz programlarının kullanımı da tercih edilmelidir.
Gösterge kapsamında kurumun veri toplama, işleme, analiz ve dağıtım süreçlerinde bilgi ve iletişim
teknolojilerinden yararlanma durumu incelenmelidir.
4. Mikro ve makro kontrollerin uygunluğu
İdari kayıt, anket, sayım, araştırma, vb. yöntemlerle toplanan verilerde istatistiksel birim bazında edit

ya da düzeltme yapılması mikro düzeyde kontrol olarak tanımlanır. Kurum tarafından yürütülen edit
işlemlerinin kendi içinde tutarlı olması sağlanmalıdır. Editlerin doğrudan veya dolaylı olarak başka
hatalara neden olmamaları gerekmektedir. Ayrıca, editler ciddi hataları tanımlamaya uygun olmalıdır.
Bu nedenle, elle yapılacak editlerin gerekliliği ile birlikte otomatik editler tercih edilmelidir. Edit işlemi

veri toplama sürecinin ilk aşamasında veri sağlayıcıya halen ulaşılabilir iken başlamalıdır.

Uç değer verilerinin saptanması da yine mikro kontrol kapsamında ele alınır. Mikro verideki
tutarsızlıklar, verinin mikro kontrolü yapılarak ve gerektiğinde verinin toplandığı en uç birime dönülerek

düzeltilir.
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Makro düzeyde tutarlılık kontrolü ise toplulaştırılan veri üzerinde yapılır. Bu amaçla farklı yöntemler
kullanılabilir. Örneğin; resmi istatistiğin önceki dönemler ile karşılaştırılması, kurumun ürettiği diğer veri
kaynakları ile karşılaştırma yapılması ya da diğer kurumların veri kaynakları ile karşılaştırma yapılması

gibi.

Bu gösterge ile kurum tarafından mikro ve makro kontrole yönelik yürütülen faaliyetler ve kullanılan
yöntemlerin istatistiksel metodolojiye uygunluğu gözden geçirilir.
Referans: Kaliteli Bir Araştırmanın El Kitabı, TÜİK, 2014
5. İmputasyon uygulanma durumu
İmputasyon, eksik, kayıp ya da boş gözlemlerin/verilerin tahmin edilmesi amacıyla kullanılan
yöntemlerdir ve mevcut veri setinin yapısına bağlı olarak tanımlanan bir süreçtir. Üretilen resmi
istatistikte imputasyon uygulamasının mevcudiyeti ve kullanılan yöntemin uygunluğu bu gösterge
kapsamında değerlendirilir. Kullanılan imputasyon yöntemleri belirleyici (deterministik) ve rastgele ya
da stokastik olmak üzere iki şekilde gruplandırılır. Belirleyici imputasyon yöntemleri; mantıksal
imputasyon, tarihsel imputasyon (cold deck), ortalama imputasyonu, oran imputasyonu ve tek en yakın
komşu imputasyonudur. Rastgele ya da stokastik imputasyon yöntemleri; hot deck, en yakın birkaç
komşudan tesadüfi seçim ile belirlenmiş en yakın komşu imputasyonu vb.

Referans: Kaliteli Bir Araştırmanın El Kitabı, TÜİK, 2014
6. Revizyonların uygunluğu
Bu gösterge kapsamında revizyon politikasının mevcudiyeti, dokümante edilmesi ve resmi

istatistiklerde yapılan revizyonların, revizyon politikasına uygun olarak yapılıp yapılmadığı durumu
değerlendirilir.
Referanslar:
1. Türkiye İstatistik Kurumu Revizyon El Kitabı, 2014

2. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Tarafından Üretilen İstatistiklerde Revizyon Yapılmasına
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge

6. İlke: Kullanıcı Odaklılık
Standartlar:
- Resmi istatistik üretiminde kullanıcı ihtiyaçları dikkate alınır.
- Resmi istatistiğin geliştirilmesi amacıyla Türkiye İstatistik Sistemiʼnde görev alan kurum/kuruluşlar
işbirliğini güçlendirici/artırıcı önlemler alır.
- Resmi istatistiğin üretilmesinde idari kayıtların kullanımı ve resmi istatistik üreten kurum/kuruluşlar
arasında veri paylaşımı yaygınlaştırılır.

TÜİK, Resmi İstatistiklerde Ulusal Kalite İlke ve Standartları
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Kalite göstergeleri
1. Resmi istatistiğin kullanıcı ihtiyaçlarını karşılaması durumu
Resmi istatistiğin temel kullanıcılarının (kurum/kuruluşlar, Eurostat, diğer uluslararası organizasyonlar,
akademik camia, özel sektör, vb.) bilinmesi gerekir. Söz konusu temel kullanıcıların ihtiyaçlarının

karşılanması durumu son derece önemlidir. Kurumun ulusal ya da uluslararası kullanıcılardan gelen
veri/bilgi taleplerini kayıt altına alması ve değerlendirmesi gerekir.

Bu gösterge ile karşılanamayan ya da kısmen karşılanan talepler aşağıdaki maddeler kapsamında
değerlendirilir.
•
•
•
•
•
•
•

Üretilmiyor, veriyi üretecek sorumlu birimin/ kurum/ kuruluşun belirlenmesi gerekiyor,
Üretiliyor ancak zaman serisi mevcut değil,
Eksik veri/değişken,
Tanım/kavram/sınıflama uyumlu değil,
Kitle kapsam sorunu,
Veri gizliliği,
Tahmin düzeyi uyumlu değil

TÜİK tarafından yürütülmekte olan “Uluslararası Kuruluşların (OECD, BM, Dünya Bankası)

Yayınlarında Yer Almayan Veriler Çalışması” kapsamında tespit edilen eksiklikler de bu gösterge
kapsamında değerlendirmeye alınır.
2. Kullanıcı ihtiyaçlarının düzenli olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi durumu

Kurum tarafından kullanıcıların memnuniyetini/ihtiyacını belirlemeye yönelik periyodik olarak
uygulanan anket ya da benzeri çalışmalar bu gösterge kapsamında değerlendirilir (örneğin; kullanıcı
memnuniyet araştırması). Yürütülen çalışmanın uygulanma sıklığı ve uygulandığı ortam (web, kâğıt,
vb.) ele alınır. Diğer taraftan, Stratejik Plan kapsamında kurum tarafından yürütülen paydaş
çalışmaları, kullanıcı değerlendirmeleri bu göstergenin kapsamı dışındadır.

3. Kullanıcı ihtiyaçlarının stratejik plan, çalışma programı ya da faaliyet planına yansıtılma
durumu

Resmi istatistik kapsamında ulusal ya da uluslararası kullanıcı talepleri doğrultusunda politika/strateji

geliştirilmesi ya da karar alınması ve resmi istatistikle ilgili çalışmalara yansıtılması bu gösterge
kapsamında incelenir.
Kurumun Stratejik Planı, Faaliyet Raporu ya da Faaliyet Planı gibi kurumsal belgelerinde (Resmi
İstatistik Programı hariç) resmi istatistiğin iyileştirilmesine yönelik belirlenen stratejiler, hedefler, vb.
bilgiler ile bu çalışmaların gerçekleştirilme durumu değerlendirilir.

4. Kullanıcı ihtiyaçlarının karşılanması için kurum/kuruluşlarla işbirliği yapma düzeyi
Ulusal ya da uluslararası kullanıcı taleplerinin hangi ortamlarda (RİP çalışma grubu toplantıları, TÜİK
ile yapılan teknik görüşmeler, İstatistik Konseyi toplantıları, kurum içi değerlendirme toplantıları, diğer

18

TÜİK, Resmi İstatistiklerde Ulusal Kalite İlke ve Standartları

Resmi İstatistiklerde Ulusal Kalite İlke, Standart ve Göstergeleri
kurumlarla ortaklaşa yapılan toplantılar, vb.) değerlendirildiği ve bu faaliyetlerin etkinliği gösterge
kapsamında ele alınır.

7. İlke: Doğruluk ve Güvenilirlik
Standart:
- Resmi istatistiğin doğruluğu ve güvenilirliği sağlanır.

Kalite göstergeleri
1. Veri kaynağının istatistiksel kullanıma uygunluğu
Resmi istatistik üretilirken kullanılan veri kaynağının birim, tanım, kapsam, sınıflama ve tanımlayıcı kod
açısından istatistiksel kullanıma uygun olup olmadığı değerlendirilir.
Resmi istatistik üretilirken kullanılan veri kaynakları idari kayıt verileri ise kaynakların yeterliliğini
belirleyici temel maddeler aşağıda sıralanmıştır:
• Tanımlayıcı kimliğin (tekrarsız kod, ortak anahtar) mevcut olması,
•
•
•
•
•
•

Tanımlayıcı kimliğin eşleştirmeye imkan vermesi,
Sınıflamaların uluslararası standartlara uyumlu olması,

Tanım ve kavramların uluslararası standartlara uyumlu olması,
Cevapsızlık oranının kabul edilebilir sınırda olması,

Kayıp ya da boş gözlemlerin/verilerin kabul edilebilir seviyede olması,
Mükerrer veri içermemesi.

Veri kaynağı; örnekleme, tamsayım, uzaktan algılama, vb. ise kaynakların yeterliliğini belirleyici temel
maddeler aşağıda sıralanmıştır:
•
•
•
•
•
•
•

Verilerin kayıt altına alınması,
Sınıflamaların uluslararası standartlara uyumlu olması,

Tanım ve kavramların uluslararası standartlara uyumlu olması,
Örneklem tasarımının uluslararası normlara uygun olarak oluşturulması,
Cevapsızlık ve kapsam dışı oranının kabul edilebilir sınırda olması,
Kullanılan formların (anket, vb) ve veri toplama yönteminin uygunluğu,
Tahminlerin uluslararası normlarda sunulması.

Referans: İstatistik Üretiminde İdari Kayıtların Rolü, TÜİK, 2013
2. Kontrol sonrası veri kaynağında düzeltme yapılma durumu
Veriler kontrol edildikten sonra, idari kayıtta hata tespit edildiği durumlarda veri kaynağında düzeltme
yapılıp yapılmadığı bu gösterge kapsamında incelenir. Veri kaynağının farklı bir kurum kaydı olması

durumunda dahi bu gösterge değerlendirilecektir. Bu kapsamda, ilgili diğer kurum kaydının
düzeltilmesi yönünde gerekli çalışmalar yürütülmelidir.
TÜİK, Resmi İstatistiklerde Ulusal Kalite İlke ve Standartları
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8. İlke: Zamanlılık
Standartlar:
- Resmi istatistiğin yayımlanma dönemi ile verinin referans dönemi arasında geçen sürenin ulusal ve
uluslararası standartlara uygunluğu sağlanır.
- Resmi istatistiğin yayımlama zamanı önceden belirlenir ve Ulusal Veri Yayımlama Takvimi (UVYT)ʼye
uygun olarak yayımlanır. Resmi istatistiğin yayımlama tarihindeki değişiklikler, gerekçeleri ile birlikte
önceden kamuoyuna duyurulur.

Kalite göstergeleri
1. Resmi istatistiğin yayımlanma dönemi ile verinin referans dönemi arasında geçen
sürenin uygunluğu

Resmi istatistiğin yayımlanma dönemi ile referans dönemi (verinin ait olduğu dönem) arasında geçen
süre için Resmi İstatistik Programıʼnda belirtilen yayım dönemi dikkate alınarak değerlendirme yapılır.

Kurum tarafından resmi istatistiğin yayım döneminin aşağıda yer alan hususlar göz önünde
bulundurularak belirlenmesi durumu bu gösterge kapsamında değerlendirilir. Bunlar;
•
•
•

Verilerin toplanmasından yayıma hazır hale getirilmesi sürecinin süresi,
Yayımlamaya ilişkin ulusal ya da uluslararası mevzuatlar ve
Kullanıcı talepleridir.

2. Resmi istatistik yayımlama zamanının kullanıcı ihtiyaçlarını karşılaması durumu
Ulusal ya da uluslararası kullanıcıların resmi istatistiğin daha erken yayımlanması konusundaki
talepleri bu göstergenin değerlendirme kriteridir.
3. Resmi istatistiğin Ulusal Veri Yayımlama Takvimiʼne uygun yayımlanması durumu
Resmi istatistiklerin hangi kurum tarafından, ne zaman ve ne şekilde yayımlanacağını belirten Ulusal
Veri Yayımlama Takvimi (UVYT) her yılın başında TÜİK tarafından kamuoyuna açıklanır. Programda

görev alan kurum ve kuruluşlar her yıl 1 Aralık tarihine kadar, bir sonraki yılın veri yayın tarihlerini
belirleyerek UVYTʼde yer almak üzere TÜİKʼe iletirler. Kurum ve kuruluşlar, TÜİK tarafından sağlanan

Ulusal Veri Yayımlama Takvimiʼne ait web adresine kendi sayfalarında bağlantı vermek ve
yayımlayacakları verilerin yer alacağı web adreslerini TÜİKʼe bildirmekle yükümlüdürler. Verilecek

bağlantılar sabit olmalı, değişiklik durumunda TÜİKʼe bildirim yapılmalıdır.

Bu gösterge kapsamında resmi istatistiğin UVYTʼye uygun olarak yayımlanması durumu yıllar itibariyle
gözden geçirilir.

20

TÜİK, Resmi İstatistiklerde Ulusal Kalite İlke ve Standartları

Resmi İstatistiklerde Ulusal Kalite İlke, Standart ve Göstergeleri
4. Yayımlama tarihindeki değişikliklerin kamuoyuna duyurulması durumu
Resmi istatistiğin yayım tarihinde değişiklik olması durumunda değişiklikler ve nedenleri kurumun web
sayfasından kamuoyuna duyurulur.
Yayım tarihindeki değişiklikler ayrıca UVYTʼde öngörülen tarihten en geç iki gün önce gerekçesiyle

birlikte ulusaltakvim@tuik.gov.tr adresine bildirilir. Gösterge kapsamında bildirimlerin düzenli olarak
yapılıp yapılmadığı da değerlendirilir.

9. İlke: Tutarlılık ve Karşılaştırılabilirlik
Standart:
- Resmi istatistik içsel ve zaman serisi olarak tutarlı, bölgeler ve ülkeler arasında karşılaştırılabilir ve
farklı kaynaklardan birbiri ile ilgili veriler birleştirilebilir ve ortak kullanılabilirdir.

Kalite göstergeleri
1. İstatistiksel verinin tutarlılığı
Resmi istatistiğin kurum içerisinde veri tutarlılığı sağlanmalıdır. Kurum ya da kuruluşa bağlı tüm ilgili

birimlerde istatistiksel veriler arasında tutarlılık sağlanmalı ve bunun için gerekli önlemler alınmalıdır.
Ayrıca, resmi istatistiğin ilişkili ve ilgili olduğu diğer istatistiklerle de tutarlılığı sağlanmalıdır. Bu
gösterge ile kurumun bu tutarlılıkları nasıl sağladığı bilgisi değerlendirilir.
2. Karşılaştırılabilir zaman serisi mevcudiyeti ve tutarlılığı
Resmi istatistiğin tanım, kavram ve metodolojileri belirli bir zaman aralığı (haftalık, aylık, dönemlik,

yıllık vb.) için karşılaştırılabilir olmalıdır. Bu gösterge kapsamında, yıllar itibariyle geçmişten günümüze
sıralanmış verilerin mevcudiyeti ve tutarlılığı dikkate alınarak karşılaştırılabilirliği değerlendirilir.

3. Farklı veri kaynaklarında kullanılan tanım, kavram, sınıflama ve kodlamaların tutarlılığı
Resmi istatistik üretilirken birden fazla idari kayıt ya da veri kaynağı kullanılıyor ise, her bir veri
kaynağının kullandığı tanım, kavram, referans tarihi, kapsam, sınıflama ve kodlamalar verilerin

birleştirilebilmesine uygun hale gelmelidir. İdari kayıt verileri birleştirilirken tanımlayıcı kimliğin
(tekrarsız kod, ortak anahtar) mevcut olmaması ya da birleştirmeye (eşleştirmeye) imkân vermemesi
kalite açısından önemli bir sorundur. Bu nedenle idari kayıt verilerinin birleştirilmesinde seçilen
birleştirme yöntemi ile istatistik programının hedeflerinin örtüşmesi önemlidir.
Örneğin; eğitim veri kaynakları, sağlık ve suç raporları, doğum ve evlenmeler, araç kayıtlarının her biri

farklı kurum ya da organizasyon tarafından tutulmaktadır. Bu nedenle, kayıtlar, tanım, kavram,
referans tarihi, sınıflama ve kodlamalar açısından farklılıklar içerebilir. Bu tür farklılıkların giderilerek
bağdaştırılması gerekir.
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Kayıt birleştirmenin tutarlılığı için kurumda kullanılan mevcut yöntemlerin ve programların uygunluğuna
bakılır.

Referans: İstatistik Üretiminde İdari Kayıtların Rolü, TÜİK, 2013

10. İlke: Erişilebilirlik ve Açıklık
Standart:
- Resmi istatistiğin metaverileri ile birlikte açık, anlaşılabilir ve kullanışlı bir biçimde yayımlanması ve
erişilebilir olması sağlanır.

Kalite göstergeleri
1. Resmi istatistiğin kullanıcıya bilgi teknolojilerinden yararlanılarak sunulması durumu
Resmi İstatistik Programına göre, resmi istatistikler, kurum ve kuruluşların web sayfalarından html

sayfaları, veritabanları veya pdf dosyaları şeklinde, basılı yayınlarla veya CD yoluyla yayımlanabilir.
İstatistiklerin öncelikli yayımlama aracı kurumun web sayfasıdır. Kurum ve kuruluşlar, internet ana
sayfalarında “resmi istatistikler” başlığı açarak yayımlayacakları resmi istatistikleri bu başlık altında
yayımlarlar.

Bu gösterge kapsamında resmi istatistik yayımlanırken bilgi teknolojilerinden ne ölçüde yararlanıldığı

değerlendirilir.

2. Kullanıcıların resmi istatistiğe kolay erişebilme durumu
Resmi istatistiğin sunum şekli veritabanı, haber bülteni ya da istatistiksel tablo, elektronik ya da basılı

yayın, tematik harita şeklinde olabilir. Kurum, verilerini sunarken bilgi teknolojilerinden mümkün
olduğunca yararlanmalıdır. Bu durum kolay erişimi garanti altına almaz. Ancak, kullanıcıların resmi

istatistiğe kolay erişebilmesi için kullanıcı dostu uygulamalar ile istatistiğe kolay erişim imkânı
sağlanmalıdır. Bu uygulamaların erişim ve kullanım kolaylığı sağlayıp sağlamadığı test edilmeli,
sorgulanmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.

Kurum web sayfasında yayımlanan resmi istatistiklere erişimde çok fazla geçiş yapılması ya da
karmaşık bir sayfa tasarımı içerisinde istenilen bilginin bulunamaması gibi durumlar kullanıcının

aradığı istatistiğe erişimini zorlaştırmaktadır. Tüm bu hususlar konusunda kurum tarafından gerekli
iyileştirmeler yapılmalıdır.

Ayrıca, üretilen veriler daha özet bilgileri içerecek şekilde haber bülteni şeklinde de kullanıcılara
sunulmalıdır. Mikro verilere sınırlı olmak kaydıyla erişim kuralları belirlenmeli, protokollerle güvence
altına alınmalıdır.

Referans: TÜİK Haber Bülteni Hazırlama Standartları El Kitabı (2. Sürüm - Nisan 2014)
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3. Metaveri dokümantasyonu mevcudiyeti ve güncelliği
Kurum tarafından resmi istatistikle ilgili metaveri dokümantasyonu hazırlanmalı ve güncelliği

sağlanmalıdır. Bu gösterge kapsamında, resmi istatistiğe ait metaverilerin bir doküman halinde
mevcudiyeti ve yayımlanan istatistik ile birlikte güncelliği incelenir.

Referans: Resmi İstatistik Metaveri Şablonu (Ek 2)
4. Kullanıcının metaveriye erişebilme durumu
Kurum ve kuruluşların, internet ana sayfalarında “resmi istatistikler” başlığı altında ilgili resmi istatistiği
açıklayıcı bilgiler ve metaveri ile birlikte yayımlaması gerekir. Kullanıcının metaveri bilgilerine erişip
erişemediği bu gösterge ile incelenir.

5. Metaverinin standartlara uygunluğu
Verilerin kullanıcıları tarafından doğru şekilde algılanması, kullanılması ve yorumlanmasına olanak

sağlayacak ortak bir anlam veya anlayış oluşturmayı amaçlayan standartlara metaveri standartları
denir. TÜİK, uluslararası platformda kabul görmüş metaveri standardını esas alarak bir metaveri
şablonu belirlemiştir. Üretilen resmi istatistiklere ait metaverilerin bu standarda uygun olarak
hazırlanması gerekmektedir. Bu gösterge kapsamında, kurumun hazırladığı metaveri bilgilerinin bu
standarda uygunluğu incelenir.

Referans: Resmi İstatistik Metaveri Şablonu (Ek 2)
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3. Resmi İstatistik Kalite Değerlendirme
Sürecinde Kullanılan Yöntem
Resmi istatistiklerde ulusal kalite standartları, ulusal ve uluslararası çalışmalar ve uluslararası
standartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. 5429 Sayılı Türkiye İstatistik Kanunu ve gereklilikleri, 5018

Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Birinci ve İkinci Resmi İstatistik Programı ve bu
kapsamda Resmi İstatistik Programı Çalışma Grubu toplantılarına ilişkin kararlar, İstatistik Konseyi

Yönetmeliği, İstatistik Konseyi toplantılarında alınan kararlar, Veri Kalite Kontrol Kurulu Yönetmeliği ve
Veri Kalite Kontrol Kurulu tarafından yürütülen faaliyetler değerlendirmeye alınmıştır. Ayrıca,
Avustralya, İngiltere, Hollanda, İsveç, Finlandiya ve Yeni Zelanda gibi çeşitli İstatistik Ofisleri
tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ile Avrupa İstatistik Sistemi (AİS) Uygulama İlkeleri (CoP), AİS
Kalite Güvence Çerçevesi (QAF) ve Birleşmiş Milletler Jenerik Kalite Güvence Çerçevesi (NQAF),
Eurostat Araştırma Yöneticileri için Öz-Değerlendirme Kontrol Listesi (The European Self Assessment

Checklist for Survey Managers (DESAP)), İstatistiki İş Süreçleri Modeli (GSBPM) ve Eurostat Emsal
Tarama Öz-Değerlendirme Soru Formu dikkate alınmıştır.
Resmi istatistiklerde bulunması gereken ulusal kalite standartları on temel kalite ilkesi çerçevesinde

belirlenerek, bu standartlara uygunluğun tespit edilebilmesi için “Resmi İstatistik Kalite Değerlendirme
Formu” (Ek 3) ve “Kontrol Listesi” (Ek 4) geliştirilmiştir. Resmi istatistiklerde kalite değerlendirmesi için,

ulusal kalite ilke ve standartları dikkate alınarak, bir değerlendirme sistemi geliştirilmiştir. Bu sistemde
bütüncül, dengeli ve ağırlıklı bir yapı ortaya konularak, belirli kurallar ve standartlar çerçevesinde
puanlama yapılacaktır. Değerlendirme sürecine girdi teşkil eden diğer çalışmalar aşağıda maddeler
halinde sıralanmıştır:
•

İdari Kayıt Değerlendirme Çalışması (Ek 5)

•
•

RİP Çalışma Grubu toplantı tutanakları ve alınan kararlar
RİPʼde yer alan tanımlayıcı bilgiler

•
•

•
•
•

Uluslararası kuruluşların yayınlarında yer almayan veriler
İstatistik Konseyinde alınan kararlar

RİP izleme sonuçları
RİP metaveri dokümanları

Ulusal Veri Yayımlama Takvimi (UVYT) izleme sonuçları

Kalite değerlendirme süreci kurumlardan gelen resmi başvuru ile başlatılmaktadır. Sürecin işleyişi Ek
6ʼda detaylı olarak verilmiştir.
Kalite standartlarını sağlayan istatistiklerde kalite logosunun kullanımının uygun görülmesi durumunda

belirtilen standartların devam ettirilmesi kurumların üst düzey yöneticilerinin sorumluluğundadır. Kalite
standartlarını sağlayamayan istatistiklerin uygunluğunun kontrol edilmesi işlemi düzenli olarak

gerçekleştirilir.

Bu kapsamda istatistiklerin;
•
•
•
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Kullanıcı ihtiyaçlarını karşıladığı,
Açıklama bilgileri ile birlikte erişilebilir olduğu,
Uluslararası standartlarda üretildiği,
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•

Tarafsız olarak kullanıcılara sunulduğu,

anlaşılmalıdır. Bu standartların düzenli olarak gözden geçirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması
kurumların sorumluluğundadır.
Resmi istatistiğin kalite ilke ve standartlarına uygunluğu durumunda, aşağıda verilen Resmi İstatistik
Kalite Logosuna, Program kapsamında üretilen istatistiklerde yer verilir.
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EK 1: Resmi İstatistik Üretim Süreci Kontrol Listesi
Öz Değerlendirme Sorusu

Gerçekleşme
durumu
Evet

1. Resmi istatistiğin
değerlendirildi mi?

üretilmesi sürecindeki ihtiyaçlar

ilgili kurum/kuruluşlarla

2. Resmi istatistiğin üretim sürecindeki veri kaynakları, verilerin uygunluğu, erişim
koşulları (yasal düzenlemeler) ve eksiklikler değerlendirildi mi? İhtiyaçlar için
stratejiler belirlendi mi?

3. Veri sağlayıcı kurum/kuruluşla anlaşma ya da protokol yapıldı mı?

4. Resmi istatistik farklı idari kayıt kaynakları ile üretiliyorsa bu kaynakların
birleştirilmesi ve entegrasyonuna yönelik çalışmalar yapıldı mı?

5. Resmi istatistik örnekleme yapılarak üretiliyorsa örneklem seçimi ve örneklem
kitlesi, kapsamı, çerçevesi, tasarımına yönelik çalışmalar yapıldı mı?
6. Resmi istatistik üretim süreci ve
Dokümantasyon haline getirildi mi?

iş

akış

şemaları

oluşturuldu

mu?

7. Resmi istatistik üretim sürecinde (toplama, işleme, analiz, dağıtım) kullanılan
yöntem (edit, imputasyon, mikro ve makro kontrol, mevsimsel düzeltme vb.) ve
araçlar (otomatik edit uygulamaları, SAS, SPSS vb. uygulamaları) geliştirildi mi?
8. Metaveri dokümantasyonu hazırlandı mı? Güncelliği sağlandı mı?
9. Kayıtların kontrolü ve güncellenmesi sağlandı mı?
10. Dış kaynaklı veri kullanılacaksa kullanımına yönelik koordinasyon yapıldı mı?
11. Veri toplama sonrası veriler
değerlendirmeler yapıldı mı?

kontrol

edilerek,

12. Veriler elektronik ortama aktarıldı mı?

28

TÜİK, Resmi İstatistiklerde Ulusal Kalite İlke ve Standartları

gerekli

düzeltmeler

ve

Hayır

Ek

13. İstatistiksel birimlerin kodlama ve sınıflamaları ulusal ve uluslararası standartlara
uygun olarak yapıldı mı?
14. Veriye yönelik gerekli kontroller ve düzeltmeler yapıldı mı?
15. Sapan (aykırı) ve kritik değerler belirlendi mi?
16. Makro düzeyde kontroller yapılarak, değerlendirildi mi?
17. Kısmi ve birim bazında cevapsızlıklar için imputasyon yöntemi uygulandı ve
sonuçlar değerlendirildi mi?
18. Ağırlıklar hesaplandı mı?
19. Mevsimsel düzeltilmiş istatistik ve tahmin üretildi mi? (gerekli durumlarda)
20. Resmi istatistik önceki dönemlerle karşılaştırıldı mı?
21. Resmi istatistik diğer veri kaynaklarıyla karşılaştırıldı mı?
22. İstatistiki gizlilik kuralları uygulandı mı?
23. Resmi istatistik metaverisi ile birlikte web sayfasında yayımlandı mı?
24. Ulusal Yayımlama Takvimi ile ilgili çalışmalar yürütüldü mü?
25. Kullanıcı talepleri ve karşılanma durumları kayıt altına alınarak değerlendirildi
mi?
26. Kullanıcı memnuniyetini ölçmeye yönelik çalışma (anket, araştırma vb.) yapıldı
mı?
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EK 2: Resmi İstatistik Metaveri Şablonu
Başlık

Doldurulacak Alan/Açıklamalar

İstatistik adı

Bu başlıkta istatistiğin/verinin/göstergenin adı yazılacaktır.

Veri: Kapsam, Dönemsellik ve Zamanlılık
Kapsam karakteristikleri

Bu başlık altında:
• Çalışmanın amacı
• Verinin tanımı

• İstatistiki kavramlar ve tanımlar
• Sınıflamalar
• Hedef kitle

• Coğrafi kapsam
• Coğrafi düzey

• Sektörel kapsam
• Zaman kapsamı
• Diğer kapsam

• Kapsamdaki sınırlılıklar

• İstatistiki birim (istatistiki birimden farklıysa gözlem, analiz ve
raporlama birimleri)
• Temel dönem/yıl
• Referans dönemi
• Ölçü birimi

belirtilecektir.
Dönemsellik

Bu başlık altında:
• Verinin toplama (kaynaktan alınma) sıklığı

• Verinin yayımlama sıklığı
belirtilecektir.
Zamanlılık

Bu başlık altında:
• Yayımlanan her veri için ortalama üretim süresi

− İlk sonuçların yayımlandığı tarih ile referans döneminin son
tarihi arasındaki fark (gün)
− Nihai sonuçların yayımlandığı tarih ile referans döneminin
son tarihi arasındaki fark (gün)
belirtilecektir.
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Kamuoyunun Bilgiye Erişimi
Yayımlama takviminin önceden
duyurulması

Eş zamanlı yayımlama

Bu başlık altında:
• Bu başlıkta veriye ilişkin yayımlama takviminin önceden
duyurulup duyurulmadığı
• Veri yayımlama takviminin internet adresi
• Veri dağıtım politikası
belirtilecektir.

Bu başlık altında:
• Tüm kullanıcılar ile aynı anda paylaşılıp paylaşılmadığı
• Basın veya diğer belirli kullanıcılar ile özel anlaşmalar
kapsamında verinin önceden paylaşılıp paylaşılmadığı
belirtilecektir.

Bütünlük
Resmi istatistiklerin üretilmesine
ilişkin şartlar, koşullar ve gizlilik

Bu başlık altında:
• İstatistiklerin toplanması, işlenmesi ve dağıtımına ilişkin
sorumluluk
• Veri üreten kuruluşlar ile veri paylaşımı ve koordinasyon
• Bireysel cevaplayıcılara ait verinin gizliliği
• İstatistik üretiminde çalışanlar, olanaklar, finansman
• Kullanıcı ihtiyaçlarının izlenmesi
• Kalite politikası
• Kalitenin izlenmesi
• İstatistiklerin yansızlığı
• Veri kaynakları
• Yöntem
• Dağıtım şekilleri
• İstatistiklerin hatalı yorumlanması ve yanlış kullanımına ilişkin
görüş belirtme/tekzip
• İstatistiksel veri toplama, işleme ve dağıtımdaki şartlar ve
koşulların açıklanması
• Mevsimsel düzeltme
• İstatistiğin toplanması, işlenmesi ve dağıtılması süreçlerinde
bağlayıcı olan mevzuat
gibi konular belirtilecektir.

Yayımlanmadan önce veriye
devletin içeriden erişimi

Veri yayımlanmadan önce kurum içinden veya başka bir kurum
tarafından veriye erişim olup olmadığı belirtilecektir.

İstatistiklerin yorumlanarak
yayımlanması

Veri yayımlanırken yorumlanarak yayımlanıp yayımlanmadığı
belirtilecektir.

Yenileme ve yöntemdeki büyük
değişikliklerin önceden bildirimi

Bu başlık altında:
• Revizyon takvimi
• İlk verinin ve revize edilmiş verinin tanımlanması
• Metodoloji, veri kaynağı ve istatistiksel tekniklere ilişkin büyük
değişikliklerin önceden duyurulup duyurulmadığı
belirtilecektir.
TÜİK, Resmi İstatistiklerde Ulusal Kalite İlke ve Standartları
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Kalite
İstatistiklerin hazırlanmasında
kullanılan yöntem ve kaynaklara
ait dokümantasyonun
yayımlanması

Bu başlık istatistiklerin hazırlanmasında kullanılan yöntem ve veri
kaynaklarının yayımlanıp yayımlanmadığı, yayımlanıyorsa
erişilebilecek internet adresi belirtilecektir.

Bileşen detayının, ilgili veri ile
uyumlaştırmanın, kabul
edilebilirliğinin güvencesini
sağlayan ve istatistiksel çapraz
sorguları destekleyen istatistiksel
çerçevenin yayımlanması

Bu başlık altında:
• Verinin içsel tutarlılığı
• Verinin zamansal tutarlılığı
• Verinin sektörler arası ve alanlar arası tutarlılığı
belirtilecektir.

Notlar
Metaverinin son gönderilme tarihi
Metaverinin son onaylanma tarihi
Metaverinin son güncellenme
tarihi
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Resmi İstatistik Değerlendirme Formu (RİDF) Ekleri
Kontrol
no
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1

RİDF
Soru
no
2

RİDF soru ifadesi

Resmi İstatistik Değerlendirme Formu ekine konulması
gereken ilave bilgi/dokümanlar

Resmi istatistiğin üretilmesindeki yasal dayanakları
belirtiniz.
Resmi istatistik üretim (veri toplama, işleme, analiz ve
dağıtım) sürecinde görev alan kurum/kuruluş/daire
başkanlığı/birim isimlerini ve çalışan sayılarını belirtiniz.

Yasal dayanaklarda istatistik üretimine özel ifadeleri
içeren madde varsa, ilgili maddelerin çıktısı
Kurum ya da kuruluşta resmi istatistik üretim
süreçlerinde görev alan istatistik mezunu personel var ise
kaç kişi olduğuna dair bilgi- ayrı bir istatistik birimi
mevcudiyeti

2

4

3

5

Resmi istatistik üretim (veri toplama, işleme, analiz ve
dağıtım) sürecinde kullandığınız kaynakların ne ölçüde
yeterli olduğunu belirtiniz (birden fazla seçenek
işaretlenebilir).
Resmi istatistik üretim (toplama, işleme, analiz,
dağıtım) sürecinde işbirliği halinde olunan
kurum/kuruluşlarla bağlantıların düzeyini belirtiniz
(birden fazla seçenek işaretlenebilir).

Bilgi işlem kaynaklarının niteliksel ve niceliksel durumunu
açıklayan bir doküman

4

9

5

12

Resmi istatistik üretim (toplama, işleme, analiz,
dağıtım) sürecinin iş adımları yazılı hale getirildi mi?

6

13

Resmi istatistiğin kavram ve tanımları uluslararası
kavram ve tanımlara uygun mu?

Resmi istatistiğin kavram ve tanımlarında geçerli olan
uluslararası standartları açıklayan bilgi ya da doküman

7

17

Kullanıcı memnuniyet ya da ihtiyaç belirleme
araştırması/anketinin çıktısı ya da web adresi

8

20

9

24

Kullanıcıların memnuniyetini & ihtiyacını
belirlemeye/tespit etmeye yönelik periyodik olarak
uyguladığınız anket ya da benzeri bir çalışmanız
(kullanıcı memnuniyet araştırması gibi) (Stratejik Plan
kapsamında yürütülen paydaş çalışmaları hariç
tutulacaktır) var mı?
Resmi istatistik kapsamında kullanıcı (ulusal &
uluslararası düzeyde) ihtiyaçları/talepleri
doğrultusunda politika/strateji geliştiriliyor ya da karar
alınıyor ve resmi istatistikle ilgili çalışmalara yansıtılıyor
mu?
Karşılanamayan/kısmen karşılanan kullanıcı (ulusal &
uluslararası) ihtiyaçları ve taleplerinin kısmen
karşılanma/karşılanamama nedenlerini belirtiniz
(birden fazla seçenek işaretlenebilir).

Kurumun Stratejik Plan, Faaliyet Raporu/Planı, vb. (Resmi
İstatistik Programı hariç) çalışmalarında resmi istatistiğin
iyileştirilmesine yönelik bilgiler varsa, bu sayfaların bir
kopyası. Doküman üzerine, ilgili çalışma adı ve geçerli
olduğu yıl bilgisi girilmelidir.
RİDF'de 24. soruda "üretilmiyor, veriyi üretecek sorumlu
birimin/ kurum/ kuruluşun belirlenmesi gerekiyor"
seçeneği işaretlendi ise, veriyi üretebileceği öngörülen
kurum adı bilgisi

10

35

Resmi istatistiğin temel değişkenlerinde
sınıflama/kodlama kullanım durumunu belirtiniz.

RİDF'de 35. soruda kodlama bilgisi işaretlendi ise,
kodlama listesinin çıktısı

11

36

Mikro kontrolde yapılan çalışmaları açıklayıcı bilgi ya da
doküman

12

38

13

40

14

43

İdari kayıt/Anket/Sayım/Araştırma, vb. yöntemlerle
toplanan verilerde mikro düzeyde (istatistiki birim
bazında edit/düzeltme) kontrol yapılıyor mu?
Eksik/kayıp/boş gözlemlerin/verilerin tahmin
edilmesine yönelik kullandığınız yöntemler (kural bazlı,
çıkarsamalı, model bazlı imputasyon, vb.) var mı?
Ürettiğiniz resmi istatistiğin mevsimsellikten (örneğin;
verinin yaz aylarında yüksek kış aylarında düşük olması
ya da resmi ve dini tatil dönemlerinde verinin normal
seviyesinden farklılık göstermesi gibi durumlar)
etkilendiğini düşünüyor musunuz?
Ulusal Veri Yayımlama Takviminde belirtilen tarihten
farklı olarak, resmi istatistiğin daha erken yayımlanması
konusunda uluslar arası kullanıcı talepleri var mı?

15

45

Ürettiğiniz resmi istatistiğin kullanıcıya sunum şeklini
belirtiniz (birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz).

İstatistiklere erişilen web adresi

16

47

Resmi istatistiğin metaverisi (istatistiki veriyi
tanımlayan tüm bilgi) kullanıcıya sunuluyor mu?

Metaveri dokümanı

17

50

Resmi istatistikle ilgili revizyon politikanız kullanıcılarla
paylaşılıyor mu?

Revizyon politikasının çıktısı - kullanıcıya sunulduğu web
adresi
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1. Resmi istatistiğin ulusal ve uluslararası uygunluğunun
sağlanması için personel tarafından alınan eğitimlerin
kapsamını açıklayıcı doküman
2. Metodolojiyi geliştirmek amacıyla yapılan işbirliği
faaliyetlerinin kapsamını açıklayıcı doküman
İstatistik üretim süreci iş adımlarının çıktısı

Uygulanan imputasyon yöntemini açıklayıcı bilgi ya da
doküman
Mevsim ve/veya Takvim Etkilerinden Arındırma
çalışmasına yönelik açıklayıcı bilgi ya da doküman

Talepte bulunan uluslararası organizasyon adı:
Talep edilen yayımlanma dönemi/tarihi:

Ek

EK 5: İdari Kayıt Değerlendirme Formu
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Ek
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Ek
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Ek
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Ek
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Ek

EK 6: Resmi İstatistik Kalite Değerlendirme Süreci
RESMİ İSTATİSTİK KALİTE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

GİRDİ

İlgili birim*, Kayıt Sistemleri Daire
Başkanlığı

İlgili birim, Metaveri ve Standartlar
Daire Başkanlığı, Kayıt Sistemleri
Daire Başkanlığı

Kayıt Sistemleri Daire Başkanlığı

Kayıt Sistemleri Daire Başkanlığı

Kalite Logosu
Resmi
Başvurusu

ÇIKTI

Çalışmanın
uygulanacağı
resmi istatistikler

Çalışmada görevlendirilecek
üretici birim sorumluları
belirlenir

Görevlendirilen ilgili
birim sorumluları

Görevlendirilen ilgili
birim sorumluları

Taslak Çalışma Takvimi
hazırlanır

Taslak Çalışma
Takvimi

Görevlendirilen
ilgili birim personeli,
taslak çalışma
takvimi

Ön bilgilendirme toplantısı
talebi resmi yazısı hazırlanır

Çalışma
Takvimi, resmi yazı,
Resmi İstatistik Kalite
Değerlendirme Formu,
Kontrol Listesi

Kalite logosu için başvuran
kuruma resmi yazı gönderilir

Bilgilendirme

Kalite logosu için başvuran
kurum ile ön bilgilendirme
toplantısı yapılır

Görüş ve
öneriler

Kalite Değerlendirme formu
ve kontrol listesi ile ilgili
üretici birime eğitim verilir

Eğitim almış
üretici birim
personeli

Çalışma
Takvimi,resmi yazı,
Resmi İstatistik Kalite
Değerlendirme Formu,
Kontrol Listesi

İlgili birim, Metaveri ve
Standartlar Daire Başkanlığı,
Kayıt Sistemleri Daire
Başkanlığı

Çalışma takvimi,
sürecin işleyişi,
usul ve esaslar

İlgili birim, Metaveri ve
Standartlar Daire Başkanlığı,
Kayıt Sistemleri Daire
Başkanlığı

Resmi İstatistik Kalite
Değerlendirme Formu,
Görevlendirilen ilgili
birim personeli

A

* İlgili birim: Resmi istatistik konusu ile ilgili faaliyetler yürüten, RİP çalışma
grubundan sorumlu TÜİK teknik birimini ifade eder.
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Ek

RESMİ İSTATİSTİK KALİTE DEĞERLENDİRME SÜRECİ
A
İlgili birim

İlgili birim

Çalışma
Takvimi, Resmi
İstatistik Kalite
Değerlendirme
Formu, Eğitim almış
çalışma
grubu üyesi

Resmi İstatistik Kalite
Değerlendirme Formu
yüzyüze görüşme tekniği ile
kalite logosu talep eden
kurum ile birlikte doldurulur

Doldurulmuş
Resmi İstatistik
Kalite
Değerlendirme
Formu

Kontrol Listesi kapsamında
talep edilen destekleyici
materyaller kurumdan alınır

Doldurulmuş
Resmi İstatistik
Kalite
Değerlendirme
Formu

Kontrol Listesi
kapsamında alınan
tüm dokümanlar

Eksik/Hatalı
İlgili birim

Doldurulmuş
Resmi İstatistik Kalite
Değerlendirme Formu,
Kontrol Listesi ile
alınan tüm
dokümanlar

Eksik/Hatalı

Kontrol Edilir

Eksik hatalı Resmi
İstatistik Kalite
Değerlendirme Formu,
diğer destekleyici
dokümanlar

Doğru/Tam

İlgili birim

Metaveri ve Standartlar
Daire Başkanlığı

İlgili birim

Kayıt Sistemleri Daire
Başkanlığı, İlgili birim,
RİP Çalışma Grubu

İlgili birim

Kontrol edilmiş
Resmi İstatistik Kalite
Değerlendirme
Formu, diğer
destekleyici
dokümanlar

Resmi İstatistik
Kalite
Değerlendirme
Ön-Raporu

Resmi iststistik
kalite ön
değerlendirme
raporu, MSD görüş
ve önerileri

Güncellenen Resmi
İstatistik Kalite
Değerlendirme ÖnRaporu

Güncellenen Resmi
İstatistik Kalite
Değerlendirme Ön-Raporu
Resmi İstatistiklerde Ulusal
Kalite İlke ve Standartları
Yayını, RİP Çalışma Grubu
görüşleri

Resmi İstatistik Kalite
Değerlendirme Ön-Raporu
hazırlanır

Resmi İstatistik
Kalite
Değerlendirme
Ön-Raporu

Resmi istatistik Kalite
Değerlendirme Ön-Raporu
incelenir

Görüş ve
Öneriler

Görüş ve öneriler
doğrultusunda Resmi
İstatistik Kalite
Değerlendirme Ön-Raporu
güncellenir

Güncellenen
Resmi İstatistik
Kalite
Değerlendirme
Ön-Raporu

RİP Çalışma Grubu
tarafından toplantılar yapılır

RİP Çalışma
Grubu görüşleri

Resmi İstatistik Kalite
Değerlendirme Raporu
hazırlanır

Resmi İstatistik
Kalite
Değerlendirme
Raporu

B
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Ek

RESMİ İSTATİSTİK KALİTE DEĞERLENDİRME SÜRECİ
GİRDİ

İlgili birim

İlgili birim

İlgili birim, Resmi
istatistikten sorumlu kurum

İlgili birim

İlgili birim

İlgili birim, VKKK, Metaveri
ve Standartlar Daire
Başkanlığı, Kayıt Sistemleri
Daire Başkanlığı

Kayıt Sistemleri Daire
Başkanlığı

B

Kurul

Veri Kalite
Kontrol Kurulu
görüşüne sunulur

Kurul görüşleri

Kurul görüşleri

Resmi İstatistik Kalite
Değerlendirme Raporu
güncellenir

Güncellenmiş
Resmi İstatistik
Kalite
Değerlendirme
Raporu

Güncellenmiş
Resmi İstatistik
Kalite
Değerlendirme
Raporu

İlgili Kurumun Resmi
İstatistik Kalite
Değerlendirme Raporu
hakkında görüşleri alınır

İlgili Kurumun
Rapor hakkında
görüşü

İlgili Kurumun
Rapor hakkında
görüşü

Resmi İstatistik Kalite
Değerlendirme Raporu
hazırlanır

Resmi İstatistik
Kalite Değerlendirme
Raporu, iyileştirme
eylemleri

Resmi İstatistik Kalite
Güvence Beyanı hazırlanır

Resmi İstatistik
Kalite Güvence
Beyanı

Resmi İstatistik
Kalite
Değerlendirme
Raporu, iyileştirme
eylemleri

Resmi İstatistik
Kalite Değerlendirme
Raporu, iyileştirme
eylemleri, Resmi İstatisitk
Kalite Güvence Beyanı

Kalite logosu
verilecek resmi
istatistikler

Başkanlık onayına
sunulur

Kalite logosu organizasyonu
hazırlıkları yapılır

C
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ÇIKTI
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Nihai Resmi İstatistik Kalite
Değerlendirme Raporu,
Değerlendirme Sonucu, Resmi
İstatistik Kalite Güvence
Beyanı ve iyileştirme eylemleri,
Kalite logosu verilecek resmi
istatistikler

Kalite logosu
verilecek kurum
listesi

Ek

RESMİ İSTATİSTİK KALİTE DEĞERLENDİRME SÜRECİ
GİRDİ

Kayıt Sistemleri Daire
Başkanlığı

Nihai Resmi İstatistik Kalite
Değerlendirme Raporu,
Değerlendirme Sonucu, Resmi
İstatistik Kalite Güvence
Beyanı ve iyileştirme eylemleri,
Kalite logosu verilecek resmi
istatistikler

ÇIKTI

C

Değerlendirme sonucu
kuruma resmi yazı ile bildirilir

Uygun

Kalite Logosu

Uygun değil

Kayıt Sistemleri Daire
Başkanlığı

Resmi İstatistik Kalite
Değerlendirme Raporları,
iyileştirme eylemleri,
Resmi İstatistik Kalite
Güvence Beyanı

Üç yılda bir
Resmi İstatistik Programı
Yıllık İzleme Raporu
kapsamında takibi yapılır

Resmi İstatistik
Programı Yıllık
İzleme Raporu
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