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25.07.2014 
 

TUTANAK 
 
 

Konu            : Bilim, Teknoloji ve Bilgi Toplumu İstatistikleri  
 
Yer           : 7. Kat Toplantı Salonu 
 
Tarih/Saat    : 11/07/2014  
 
Gündem        : Resmi İstatistik Programı Değerlendirme Toplantısı 
 

Katılımcılar:  

 

 

Toplantı: 

Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanı Sayın Ş. Şenol BOZDAĞ açılış konuşmasında idari 
kayıtlar konusunda devam eden çalışmalar hakkında bilgilendirme yapmıştır. Daha sonra 
gerçekleştirdiği sunumda resmi istatistiklerde kalite ilkeleri, uluslararası tanımlanmış 
standartlarda istatistik üretim ve dağıtımının sağlanması, uluslararası kuruluşlar tarafından 
talep edilen ancak üretilmeyen istatistikler ve yayımlanan verilerin meta verileri ile birlikte 
yayımlanmasının sağlanması konularında katılımcıları bilgilendirmiştir.  

Adı Soyadı Kurumu Telefon E-ileti 

Ş. Şenol   BOZDAĞ TÜİK 410 04 35 senol.bozdag@tuik.gov.tr 

Ayhan  DOĞAN TÜİK 410 04 12 ayhan.dogan@tuik.gov.tr 

Ayşegül  GÜNEL ARAS TÜBİTAK 468 53 00-
1356 

aysegul.gunel@tubitak.gov.tr 

Ercan  BOYAR KALKINMA 
BAKANLI ĞI 

294 66 05 ercan.boyar@kalkinma.gov.tr 

Fatih GÜRCAN KALKINMA 
BAKANLI ĞI 

294 66 37 fatih.gurcan@kalkinma.gov.tr 

Hakan   SEYİTOĞLU TÜİK 417 64 45-
151 

hakanseyitoglu@tuik.gov.tr 

Hüseyin CENGİZ BTK 294 77 72 hcengiz@btk.gov.tr 

İbrahim CİCİOĞLU TÜİK 410 04 19 ibrahim.cicioglu@tuik.gov.tr 

Müge  BAYSAL TPE 303 11 38 mugebaysal@tpe.gov.tr 

Nuray  YURDAKONAR YÖK 298 74 40 nuray.yurdakonar@yok.gov.tr 

Osman TURGUT TÜRKSAT 615 32 55 oturgut@turksat.com.tr 

Salim  GÜRBÜZ TÜİK 410 04 19 salim.gurbuz@tuik.gov.tr 

Serap   DOBAK TOPSAKAL TÜİK 410 04 19 serap.topsakal@tuik.gov.gov.tr 
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Resmi İstatistik ve İdari Kayıtlar Grubundan Sayın Hakan SEYİTOĞLU; RİP kapsamında 
resmi istatistik üretiminde bulunan BTK, TPE ve TÜBİTAK katılımcılarına ilgili web 
sayfalarında ürettikleri istatistikler için “Resmi İstatistik Programı Kapsamında 
Yayımlanmaktadır.” etiketinin konulmasını ve yayımladıkları verileri bir haber bülteni ile de 
yayımlamaları konusunda bilgilendirmiştir. Ayrıca BTK ve TÜBİTAK yetkililerine web 
sayfalarında bulunun İstatistikler başlığı altında bir çok verinin yayımlandığını, kullanıcı 
açısından RİP kapsamında yer alan istatistiklerin ayrıştırılabilmesi için diğerlerinden ayrı 
olarak ve etiketli bir şekilde yayımlanmasının uygun olacağını ifade etti.  
 
Bilim ve Teknoloji İstatistikleri Grup Sorumlusu Sayın Ayhan DOĞAN konuşmasında idari 
kayıtların istatistik üretim sürecindeki önemine değinerek, bazı idari kayıtların doğrudan 
istatistik üretimine imkan verecek kayıt sistemine dönüşmemiş olmasına rağmen mevcut 
istatistiklerin üretim sürecinde çok önemli bir yardımcı kaynak olarak kullanıldığını cari 
çalışmalardan örnekler vererek açıkladı. Metaveri ve haber bülteni hazırlıklarında daha etkili 
kurumsal destek verilebilesi için paydaşların belirleyeceği tarih ve gündem ile toplanılmasının 
daha etkili olacağını ifade etti.     
 
Türk Patent Enstitüsü yetkilisi Sayın Müge BAYSAL uluslararası veri gönderime ilişkin 
bilgilendirme yaptı. İdari kayıt sisteminden istatistik üretimine güzel bir örnek olan TPE 
istatistiklerinin veri gönderimi aşağıda şekildedir.  
 

• WIPO’ya marka, tasarım, patent-faydalı model istatistiklerini, 
  

• EPO’ya  6 aylık periyotlar ya da yıllık olarak patent, faydalı model, tasarım, marka 
başvuru ve tescil sayıları ya da bilgiler, patent ya da faydalı model dosyalarının 
geçerlilik durumlarına göre sayıları,rüçhanlı-rüçhansız başvuru sayıları, EPO 
başvurusu mu yoksa direk TPE başvurusu mu gibi ayırım bilgileri içeren verileri,  
 

• OHIM Verileri olarak da 2013 yılında devreye alınan Web Servis aracılığı ile marka 
başvuru bilgileri gönderildiği belirtilmiştir.  

 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan Sayın Hüseyin CENGİZ, BTK raporlarından 
daha detaylı bilgiye Internet Servis Sağlayıcılarına uygulanan soru formlarının revize 
edilmesiyle erişilebileceğini, bu konuda ikili çalışmalar yapılması gerekliliğini ifade etmiştir.  
Bu veriler mevcut bilgi toplumu istatistikleri çalışmalarına altlık teşkil edecek çok değerli 
kontrol bilgileri sağlayacaktır.   
 
 
Kararlar:  
 

• RİP çalışma grubu üyelerinin, RİP kapsamında yayımladıkları resmi istatistiklerin 
kullanıcılar tarafından daha iyi anlaşılmasına imkan veren standart metaveri ile 
yayımlanan istatistiklerin ayrıca kamuoyuna ana unsurları ile duyurulmasını sağlayan 
Haber Bülteni hazırlıklarının, TÜİK tarafından sağlanan standartlara uygun olarak 
hazırlanması, 
 

• Yukarıda belirtilen söz konusu faaliyetler veya diğer talepler için kurumsal destek 
ihtiyacı duyulması durumunda önerilecek tarih ve gündem ile çalışma grubunun 
toplantıya davet edilmesi,  
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• RİP kapsamında veri yayımlayan kurumların web sayfalarında ürettikleri istatistikler 
için “Resmi İstatistik Programı Kapsamında Yayımlanmaktadır.” etiketi koymaları, 
 

• Uluslararası veri eksiğinin tamamlanması konusunda küçük grup toplantılarının 
yapılması uygun görülmüştür.  
 
 

 
Ayhan DOĞAN 
Bilim ve Teknoloji 

İstatistikleri Grup Sorumlusu 


