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RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI – TOPLANTI TUTANAĞI 
 
 
RİP Konu Başlığı: GENÇLİK İSTATİSTİKLERİ 

Toplantı Tarihi/Saati: 11/07/2014   Saat:10.00 

Toplantı No: 1 (2014 yılı) 

Toplantı Yeri: TÜİK, 7. Kat Toplantı Salonu 

 
 

1. Toplantının Amacı 

 

1. Ülkemizin en önemli insan kaynağı olan genç nüfusumuzu en iyi şekilde değerlendirmek ve 
karşı karşıya kaldığı ekonomik, sosyal ve kültürel bir çok sorunu çözebilmek üzere 
oluşturulacak etkin ve doğru gençlik politikaları için genç nüfusun profilini ortaya koyacak 
istatistikler üretmek amacıyla kurumlar arası işbirliğini geliştirmek ve hedefleri belirlemek, 

2. 2012-2016 dönemini kapsayan Resmi İstatistik Programı çerçevesinde yapılan toplantıda 
Gençlik İstatistikleri konusunda mevcut durum ve gelecekteki çalışmaların kurumlarla 
işbirliğinde değerlendirilmesi  hedeflenmektedir. 

   

 

2. Katılımcılar   

Adı Soyadı  Çalıştığı Birim/Ünvanı e-posta Telefon 

Dr. Şebnem BEŞE CANPOLAT TÜİK- Demografi İstatistikleri 
Daire Başkan V. 

sebnem.canpolat@tuik.gov.tr 410 06 08 

Dilek GÜDER TÜİK- Demografi İstatistikleri 
Daire Başkanlığı/Hayati ve 
Toplumsal Cinsiyet İstatistikleri 
Grup Sorumlusu 

dilek.guder@tuik.gov.tr 410 06 24 

Hakkı Taner KURT TÜİK- Kayıt Sistemleri Daire 
Başkanlığı-Resmi İstatistik ve 
İdari Kayıtlar Grubu/Uzman 

hakki.kurt@tuik.gov.tr 417 64 45 / 
152 

Nuray YURDAKONAR YÖK/Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığı/İstatistikçi 

nuray.yurdakonar@yok.gov.tr 298 74 40/41 

Sevim ŞAHLAN YÖK/Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığı/İstatistikçi 

sevimsaylan@yok.gov.tr 298 79 68 

298 74 41 

Gökhan TAŞDELEN  Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Gençlik ve Spor Uzmanı 

gokhantasdelen@hotmail.com 596 67 22 

Özlem ÖZKARSLI Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Gençlik ve Spor Uzmanı 

ozlemozkarsli@gmail.com 596 67 19 

Sezai DEMİR Kredi Yurtlar Kurumu Gn. 
Md./İstatistikçi 

sdemir@kyk.gov.tr 551 62 92 

Yeşim YAHYA TÜİK- Demografi İstatistikleri 
Daire Başkanlığı/Hayati ve 
Toplumsal Cinsiyet İstatistikleri 
Grubu/İstatistikçi 

yesimkose@tuik.gov.tr 410 06 04 
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Nevin UYSAL TÜİK- Demografi İstatistikleri 
Daire Başkanlığı/Hayati ve 
Toplumsal Cinsiyet İstatistikleri 
Grubu/Uzman 

nevin.uysal@tuik.gov.tr 410 06 04 

İdris BEYAZİT TÜİK- Demografi İstatistikleri 
Daire Başkanlığı/Hayati ve 
Toplumsal Cinsiyet İstatistikleri 
Grubu/Uzman 

idris.beyazit@tuik.gov.tr 410 06 18 

Aslıhan KABADAYI  TÜİK- Demografi İstatistikleri 
Daire Başkanlığı/Hayati ve 
Toplumsal Cinsiyet İstatistikleri 
Grubu/Uzman 

aslihan.kabadayi@tuik.gov.tr 410 07 17 

Evrim SULTAN TÜİK- Demografi İstatistikleri 
Daire Başkanlığı/Hayati ve 
Toplumsal Cinsiyet İstatistikleri 
Grubu/Uzman 

 

evrim.sultan@tuik.gov.tr 410 07 17 

Birgül KRUŞA TÜİK- Demografi İstatistikleri 
Daire Başkanlığı/Hayati ve 
Toplumsal Cinsiyet İstatistikleri 
Grubu/V.H.K.İ 

birgülkruşa@tuik.gov.tr 410 06 04 

3. Toplantı Gündemi  

 

1. 2012-2016 dönemini kapsayan Resmi İstatistik Programı kapsamına giren “Gençlik 
İstatistikleri” konusunda değerlendirme yapılması, 

2. 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü, 2014 hakkında kısa bilgi verilmesi,  

3. Genç nüfusla ilgili üretilen istatistikler ve basılacak olan yayın konusunda kurumlar arası 
işbirliğinin geliştirilmesi, mevcut çalışmaların değerlendirilmesi ve yapılacak çalışmaların 
planlanması. 
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4. Görüşülen Konular  

 

2012-2016 Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında, “Sosyal ve Demografik İstatistikler” 
ana konu başlığı altında yer alan alt konu başlıklarından biri olan “Gençlik İstatistikleri” konulu 
toplantı, ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilmi ştir. Toplantı, Demografi İstatistikleri Daire 
Başkanı Sn. Şebnem BEŞE CANPOLAT’ın açılış konuşması ile birlikte başlamıştır. Demografi 
İstatistikleri Daire Başkanlığına bağlı Hayati ve Toplumsal Cinsiyet İstatistikleri Grup Sorumlusu Sn. 
Dilek GÜDER tarafından konu ile ilgili bir sunum yapılmıştır.  

Sunumda; 

• Mevcut durum, 

• Özet istatistikler, 

• Yayınlar, haber bültenleri, 

• Son dönemli yeni çalışmalar,  

• Yapılması/planlanması gereken konular, 

• Gençlik ile ilgili ele alınması gereken konulara yer verilmiştir. 

Sunum sonrasında, Gençlik ve Spor Bakanlığı temsilcisi Sn. Özlem ÖZKARSLI tarafından, 
gençlerin engelli sayılarının bölgelere göre verilebilmesinin kendileri için çok faydalı olacağını ve Spor 
Genel Müdürlüğü’nden de toplantıya bir temsilcinin katılmasının daha faydalı olacağını belirtmişlerdir. 
Ayrıca lisanslı sporcuların sayılarına ilişkin bilgilerin de cinsiyet bazında verilebileceğini 
belirtmişlerdir. 

Sn. Sezai Demir tarafından yurtlarda kalan öğrenci sayılarına ilişkin bilginin Kredi ve Yurtlar 
Kurumu’ndan alınabileceğini, ancak özel yurtlarda kalan öğrenci sayılarının Milli Eğitim 
Bakanlığı’ndan alınması gerektiği belirtilmiştir. 

 Sn. Özlem ÖZKARSLI, Bakanlık faaliyet raporunda genç nüfus yaş grubunun 15-29 olarak ele 
alındığını, bu nedenle İstatistiklerle Gençlik yayınındaki yaş grubunun (15-24) ihtiyaçlarını 
karşılamadığını belirtmişlerdir. TÜİK’e resmi yazı göndererek yayında geçen her başlık atındaki 
tablonun 15-29 yaş grubuna göre hazırlanarak iletilmesinin istendiği belirtilmiştir. 

Sn. Dilek GÜDER, Birleşmiş Milletler tarafından genç nüfusun 15-24 yaş grubu olarak 
tanımlandığını, bu nedenle 2011 yılından beri yayımlanan yayınlarda bu yaş grubundaki nüfusa ilişkin 
istatistiklere yer verdiklerini belirtmişlerdir. Avrupa ülkelerindeki yaşam standartlarının yüksek olması, 
ortalama ömrün daha uzun olması, genç nüfusun giderek azalması vb. konular dikkate alınarak Eurostat 
tarafından genç nüfus tanımının 15-29 yaş grubu olarak alındığı ifade edilmiştir.                                                                               
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen resmi yazının ellerine ulaştığını belirterek belli konu 
başlıkları için 15-29 yaş grubuna ilişkin istatistiklerin hazırlandığını ifade etmiştir.  
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 Sn. Dilek GÜDER, gelecek yıl yayımlanacak olan “İstatistiklerle Gençlik, 2014” yayınında 
söz konusu yaş grubuna ilişkin detaylı istatistiklere yer verilebileceğini ifade etmiştir. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, yaptırdıkları araştırmanın yayınının çıktığı belirtilerek 
(Gençlik ve Sosyal Medya Araştırması Raporu) bir kopyasının TÜİK’e verilmek üzere getirildiği 
belirtilmiştir. Sn. Şebnem BEŞE CANPOLAT, kurumların yaptıkları/özel firmaya yaptırdıkları 
araştırmaların Resmi İstatistik Programına dahil edilebileceğini belirterek, yayın konusunda da 
TÜİK Yayın Kurulu’na girmesi gerektiğini belirtmişlerdir. 

Sn. Dilek GÜDER, Türkiye İstatistik Kurumu’nun özel günlere atfen yayın ya da haber 
bülteni çıkarma çalışmaları kapsamında bu yıl, “11 Temmuz Dünya Nüfus Günü”ne özel çıkarılan 
haber bülteninde “Gençlere yapılacak yatırımlar, yarınlara                                                                                                                              
yapılacak yatırımlardır”  temasının ele alındığını belirtmiştir. Ayrıca, TÜİK web sayfasından haber 
bültenleri ve basın odası haberlerine nasıl ulaşılması gerektiği de göstermiştir.  

           Sn. Şebnem BEŞE CANPOLAT, 2014-2015 Zaman Kullanım Araştırması hakkında kısa bir 
bilgi vererek, bu çalışmanın ışığında gençlerin zamanlarını nasıl kullandıkları, boş zamanlarını nasıl 
değerlendirdikleri vb. istatistiklerin cinsiyet ayrımında üretileceğini belirtmiştir. Ayrıca istatistik 
bilincinin yerleştirilmesi gerektiğine ve önemine ilişkin bir konuşma yapmıştır.  

          Sn. Dilek GÜDER Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında TÜİK olarak neler yapıldığını 
ve program kapsamında kurum ve kuruluşlarla işbirliği çalışmalarının nasıl planlandığını 
anlatmıştır. 2007 yılında ilk kez planlı döneme geçildiğini, ilk beş yıllık planlı dönemde kurum, 
kuruluş, üniversiteler ve ilgili sivil toplum örgütleri ile işbirliği çalışmalarının başlatıldığını ve 
faaliyet başlıkları altında ulusal istatistiklerin üretilmesi konusunda sorumlu ve ilgili tarafların 
belirlendiğini açıklamıştır. 2012-2016 yıllarını kapsayan 2. dönem RİP çalışmalarında kurumların 
idari amaçları ile tuttukları idari kayıtların geliştirilmesi, standartlarının işbirliğinde sağlanarak 
istatistiksel amaçlar için kullanılır hale dönüştürülmesi çalışmalarına önem verildiği belirtmiştir. 
Buna göre; 2014 yılı Ekim ayında 2012-2016 Resmi İstatistik Programının 2. Revizesinin 
çıkacağını ve konu başlıkları itibarıyla ilgili/sorumlu kurum ve kuruluşların revize edileceğini, yeni 
çalışmaların RİP kapsamına alınacağını belirtmiştir. 

Kayıt Sistemleri Daire Başkanlığına bağlı Resmi İstatistik ve İdari Kayıtlar Grubu temsilcisi 
Sn. Hakkı Taner Kurt ise Resmi İstatistik Programı (RİP) ile ilgili genel tanıtım yaptıktan sonra, 
güncel gelişmeleri aktarmış ve kurum ve kuruluş temsilcilerinden beklentileri belirtmiştir: 

1- İdari kayıtlar dışında anketlerle, araştırmalarla istatistik üretmenin çok maliyetli 
olduğunu, güncel veri sağlamadığını ve analiz etme zamanının uzun sürdüğünü 
belirterek kurum ve kuruluşların idari kayıtlarını geliştirerek istatistik üretme amaçlı 
çalışmalar yapması gerektiği belirtilmiştir. 

2- Kurum ve kuruluşların anlık olarak yayımlamış oldukları haber bültenleri, yayınlar ve 
istatistiklerin konulduğu Resmi İstatistik Portali web sitesi hakkında bilgi verilerek son 
dönemli çalışmalar için kurumlar tarafından daha sık takip edilmesinin sağlanması 
gerektiği ifade edilmiştir. 
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3- Resmi İstatistik Programı kapsamında üretilen istatistikler için bir “labelling-etiketleme” 
ibaresinin geliştirilmesi çalışmasının yürütüldüğü, bu çalışma ile üretilen istatistiklere 
“Resmi İstatistik Kapsamında yayımlanmaktadır.” şeklinde geçerli ve kaliteli bir ulusal 

istatistik anlamına gelen bir ibare getirilmeye çalışıldığı ifade edilmiştir.  

4- RİP üyesi kurum ve kuruluşların yayımlamış oldukları haber bülteni ve yayınlarda 
standardizasyonu sağlamak amacıyla haber bültenlerinin, yayınların vb. 
standartlaştırılması kapsamında TÜİK olarak talep eden herkese teknik destek 
sağlanacağı, bu konuda yetkili merciinin TÜİK olduğu ifade edilmiştir. 

5- RİP kapsamına alınacak çalışmaların üst düzeyde görüşüldüğü toplantının her yıl Mart 
ayında toplanan İstatistik Konseyi olduğu belirtilerek bu toplantı gündeminde 
görüşülmesi talep edilen konuların toplantı öncesi iletişime geçilerek bilgi verilmesinin 
sağlanması gerektiği belirtilmiştir. 

 

 
 

5. Alınan Kararlar  

 

1. Gençlik istatistikleri konusunda işbirliğinin sağlanması ve bu konuda ilgili kurumlarca üretilen 
istatistiklerin geliştirilmesi ve paylaşılmasına, 

 
2. Konu ile ilgili başka kurum ve kuruluşların da toplantılara katılım sağlanması konusunda 

iletişime geçilmesine, 
 

3. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat’ın kullandığı genç yaş tanımının “İstatistiklerle 
Gençlik, 2014” yayınında “15-29” olarak tanımlanmasına/eklenmesine, 

 

4. Toplantıya katılan kurum ve kuruluşların bünyelerinde (Kurumun kendisinde veya bağlı 
olduğu Bakanlıkta) bağımsız istatistik birimlerine sahip olup olmadıkları, varsa bu birimlerde 
istihdam edilen personel sayısı bilgilerinin hakki.kurt@tuik.gov.tr e-posta adresine 
bildirilmesine, 

 
karar verilmiştir.  

 
 

 
 

6. Bir sonraki Toplantı Tarihi 

Tarih:        

Gündem:   Gençlik istatistikleri konusunda yapılan çalışmalar ve işbirliğinin değerlendirilmesi 

 
 


