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1. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sektöre ilişkin meslek, iş ve kavramlar çerçevesinde 

ISCO-08 sınıflaması ve Ulusal Meslek Sınıflama Sistemine (UMSS) ilişkin tespit ve 

değerlendirmelerinin görüşülmesi 

2. Spor konusundaki verilerin  toplulaştırılması  

Açıklama    : 

 

Toplantı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Metaveri ve Standartlar Daire Başkanlığı 

(MSDB) tarafından yapılan açılış konuşması ile başlamıştır. Bu kapsamda, birlikte 

çalışabilirliğe önem verildiği belirtilerek, uluslararası standartlarda veri üretimine vurgu 

yapılmış, üretilen verinin uluslararası düzeyde karşılaştırılabilirliğini sağlayabilmek için bu 

tanım ve standartların kullanımının gerekli olduğu ifade edilmiştir.  

Daha sonra katılımcılara ISCO-08 sınıflaması konusunda bir sunum yapılmıştır. Gençlik ve 

Spor Bakanlığı (GSB) temsilcileri tarafından ISCO-08 sınıflaması ve halihazırda Mesleki 

Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yürütülen UMSS oluşturmaya yönelik çalışmada spor 

sektörüne yönelik güncel iş ve mesleklerin yer alması gerektiği belirtilmiştir. Bunun yanında, 

UMSS çalışmalarında Spor ve Rekreasyon sektörüne ilişkin alınan kararların güncel spor 

sektörüne hitap etmediği bu sebeple, hazırlanan UMSS'nin GSB ihtiyaçlarına yanıt vermediği 

belirtilerek bu konuda Kurumumuzun desteği talep edilmiştir. Buna ilişkin olarak TÜİK 

tarafından ISCO-08 kodunun uluslararası bir sınıflama olduğu, kod ve tanımlarında herhangi 

bir değişiklik yapılamayacağı, ISCO-08’e dayalı olarak oluşturulacak ulusal sınıflamanın ise 

MYK sorumluluğunda olduğu belirtilmiştir. MYK ile yapılan protokol çerçevesinde TÜİK’e 

iletilecek dosyaların ISCO-08 açısından kontrol edileceği bilgisi verilmiştir.  

Toplantıda ayrıca spor istatistiklerinin geliştirilmesine yönelik olarak mevcut verilerin 

toplulaştırılması konusunda görüş alış verişi yapılmıştır. Bu kapsamda Avrupa Birliği 

İstatistik Ofisi (Eurostat) veritabanı katılımcılarla birlikte incelenmiştir. TÜİK tarafından 

yürütülen farklı araştırmalardan elde edilebilecek spor konusundaki verilerin spor 

istatistiklerinin üretilmesinde kullanılabilirliği hakkında TÜİK ilgili birimleri tarafından genel 

bir bilgilendirme yapılmıştır. TÜİK tarafından çeşitli araştırmalar yoluyla derlenen verilerin 



T.C. 

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI 

Metaveri ve Standartlar Daire Başkanlığı 

kalitesine yönelik analiz çalışmaları yapıldığı, tahmin düzeyi yetersiz olan verilerin 

kullanıcılarla paylaşılmasının mümkün olmadığı vurgulanmıştır. 

Bu kapsamda uluslararası tanım ve metodoloji çerçevesinde spor konusundaki verileri tek 

kapıdan sunma ve detaylandırma çalışmalarının başlatılması için konu bazında teknik 

toplantılar yapılmasına karar verilmiştir. 

Halihazırda işgücü istatistikleri, iş demografisi, sanayi ürün, dış ticaret, zaman kullanımı, 

hanehalkı tüketim harcamaları vb. konu başlıkları altında sunulan veriler, spor istatistikleri 

başlığından da sunulabilecek ve bu da kullanıcılara daha etkin veri temin etmeyi 

sağlayacaktır.  

Konuya ilişkin diğer detaylar kurumlar arası görüşmelerde netleştirilecektir. 

Toplantıya Katılan Kurum/Kuruluşlar ve birimler: 

 Gençlik ve Spor Bakanlığı 

o Strateji Geliştirme Başkanlığı 

o Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü 

o Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 

o Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

o Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

o Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

o Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü 

o Personel Genel Müdürlüğü 

o Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 

o Sağlık İşleri Daire Başkanlığı 

o Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 

 Türkiye İstatistik Kurumu 

o Metaveri ve Standartlar Daire Başkanlığı  

 Metaveri Grubu 

 Sınıflamalar Grubu 

o Sosyal Sektör İstatistikleri Daire Başkanlığı  

 Kültür ve Adalet İstatistikleri Grubu 

o İşgücü ve Yaşam Koşulları Daire Başkanlığı  

 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri Grubu 

 Hanehalkı Bütçe İstatistikleri Grubu 

o Ekonomik ve Sosyal Göstergeler Daire Başkanlığı 

 Dış Ticaret İstatistikleri Grubu 

 Tüketici Fiyatları Grubu 

o Demografi İstatistikleri Daire Başkanlığı 

 Toplumsal Yapı ve Cinsiyet İstatistikleri Grubu 

o Kayıt Sistemleri Daire Başkanlığı 

 Resmi İstatistik Grubu 
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 İş Kayıtları Grubu 

o Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı 

 İşgücü Girdi Göstergeleri Grubu 

 

Kararlar: 

1. Spor verilerine ilişkin Eurostat ve TÜİK veritabanlarında gerekli incelemelerin 

yapılmasına, 

2. Uluslararası tanım ve metodoloji çerçevesinde farklı araştırmalardan elde edilebilecek 

spora ilişkin verilerin tek bir yerden sunulması konusunda teknik toplantılar 

yapılmasına, 

3. Gençlik ve Spor Bakanlığı taleplerinin resmi yazı ile TÜİK’e gönderilmesine karar 

verilmiştir.  

Toplantı imza çizelgesi EK’te yer almaktadır. 


