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İstatistik Konseyi 12. toplantısı 31 Mart 2016 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilmiştir.  

Konsey Başkanı TÜİK Başkan V. Mehmet AKTAŞ  

Açılış konuşmasına istatistiklerin temel kaynaklarından söz ederek başlayan ve bu kaynakları; 

sayımlar, idari kayıtlar, örneklemeye dayalı araştırmalar ve büyük veri olarak tanımlayan Sayın AKTAŞ, 

idari kayıtların önemine vurgu yapmıştır. İdari kayıt kullanımının gelişmiş ülkelerde ileri düzeyde 

olduğunu, ancak ülkemizdeki idari kayıtların yetersiz veya çoğunun istatistik amaçlı kullanıma uygun 

olmadığını ifade eden Sayın AKTAŞ, bu nedenle pek çok verinin tam sayım ve araştırmalar yolu ile 

elde edilmekte olduğunu belirtmiştir. İstatistik ofislerinin her konuda, hanelere veya işyerlerine 

giderek araştırma yapmasına imkanı olmadığını vurgulayan Sayın AKTAŞ, ülkedeki göçmenlerin sayısı, 

tarımsal işletme sayısı ve tarımsal üretim miktarı gibi bilgilerin doğrudan idari kayıtlardan temin 

edilmesi gereken veriler olduğunun altını çizmiştir.  

5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu'nun İdari Kayıtlara Erişim ile ilgili 9. ve 10. maddeleri ile Avrupa 

İstatistikleri Uygulama Esasları'nın ilgili maddesine değinen Sayın AKTAŞ, Kurumumuza bu Kanun ile 

idari kayıtlara erişim yetkisi tanımlanmış olmasına rağmen, bazı kurumların kendi mevzuatlarını 

gerekçe göstererek idari kayıtlarını tam anlamıyla resmi istatistik üretim sürecine dahil etmediklerini 

ve bu durumun resmi istatistiklerin kapsamını, zamanlılığını, coğrafi ve sektörel detayını, maliyetini, 

kalitesini ve hatta bazen varlığını etkilediğini ifade etmiştir.   

Sayın AKTAŞ konuşmasının devamında Türkiye İstatistik Sistemi ile İstatistik Konseyinin görev ve 

yetkileri ile sistem içindeki rolüne değinerek; resmi istatistik üretiminde karşılaşılan sorunlar ile resmi 

istatistik ihtiyaçlarının tespit edilerek değerlendirilmesi, programda tanımlanan çalışmaların sorumlu 

kurum ve kuruluşlarının belirlenmesi, programın hazırlanması, programın uygulanması, önceki 

dönemlere ait raporların değerlendirilmesi olarak özetlemiştir. Sayın AKTAŞ, Türkiye istatistik 

sisteminde planlı döneme 2007 yılında geçildiğini, ilk programın 2007-2011 dönemini kapsadığını; 

2012-2016 yıllarını kapsayan ikinci Resmi İstatistik Programının ise bu yılsonu itibarıyla tamamlanmak 

üzere olduğunu vurgulayarak, 2017-2021 yıllarını kapsayacak olan üçüncü Resmi İstatistik Programı 

için hazırlık çalışmalarına başlandığını ifade etmiştir.  

İlk plan döneminde; resmi istatistiklerin üretiminde ve yayımında karşılaşılan mükerrerliklerin 

önlenmesine, cevaplayıcı yükünün azaltılmasına, kamuda insan gücü ve kaynak tasarrufu 

sağlanmasına çalışıldığını belirten Sayın AKTAŞ, bu dönemde ayrıca resmi istatistiklerde 

standardizasyon sağlanması, sorumlu ve ilgili kurumların tanımlanması, verinin hangi yöntemle 

derleneceği ve hangi dönemler için ne zaman yayımlanacağı gibi konulara açıklık getirildiğini 

vurgulamıştır. 
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İkinci Resmi İstatistik Programı ile birlikte resmi istatistiklerde kalite unsurunun ön plana çıkartıldığını, 

verilerin metaverileriyle birlikte sunumu üzerinde yoğunlaşıldığını belirten Sayın AKTAŞ, hazırlıklarına 

devam edilmekte olan üçüncü Resmi İstatistik Programı ile istatistiki alt yapı çalışmaları ve idari 

kayıtların entegrasyonu konularına öncelik verilmesinin planlandığını ifade etmiştir. 

Konuşmasının son bölümünde ileri seviye istatistik sistemlerinin temel özelliklerine değinen Sayın 

AKTAŞ, bu sisteme sahip olan ülkelerde, özellikle de Kuzey Avrupa ülkelerinde istatistik üretiminin 

büyük oranda idari kayıtlara dayandığını belirtmiştir. Ülkemizde ise idari kayıtların; tanım ve 

kavramlarının uluslararası standartlara uygun olmaması, kayıtların eşleştirilmesinde kullanılabilecek 

ortak bir anahtarın eksikliği, farklı adres yapılarının kullanılması, kayıtların güncel veya güvenilir 

olmaması gibi nedenlerle istatistik sistemine istendiği ölçüde dahil edilemediğini ifade etmiştir. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Sekreter Yardımcısı, Cengiz ÖZCAN 

Sayın AKTAŞ'ın ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz ÖZCAN 

12. İstatistik Konseyi toplantısına ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını belirterek RİP kapsamında 

ürettikleri istatistikler hakkında bilgi vermiş ve sonrasında sunumlara geçilmiştir. 

TÜİK Kayıt Sistemleri Daire Başkanı, Dr. Levent AKÇAY 

Kayıt Sistemleri Daire Başkanı Dr. Levent AKÇAY, 2015 yılı Resmi İstatistik Programının genel bir 

değerlendirmesini yaptığı sunumunda, 2007 yılında 248 alt konu yer alırken 2015 yılında 298 alt 

konunun yer aldığını, ulusal veri yayınlama takviminde 2008 yılında 2204 yayın bulunurken 2015 

yılında yayın sayısının 2855’e ulaştığını belirtmiştir.  

Sayın AKÇAY,  2015 yılında sağlanan ilerlemeleri,  RİP kapsamında istatistik üretiminden sorumlu 68 

kurum ve kuruluşun 28’inde istatistik birimi varken bu sayının 33’e ulaştığını, RİP kapsamında 

istatistik üretiminden sorumlu 68 kurum ve kuruluşun 15’inde etiketleme ilgili çalışmalar varken bu 

sayının 30 kuruma çıktığını, eğitim programına davet edilen 68 kurum ve kuruluşundan toplam 116 

kişiye eğitim ve katılım belgeleri verildiğini, RİP kapsamında üretilen istatistiklerden 9’unun 

yayımlama tarihinin öne çekildiğini,  RİP kapsamında yer alan 298 alt konu başlığının 189’unda  

metaveri bilgisi varken bu sayının 208 olduğunu ve 12 alt konu başlığının Kalite Belgesi almaya hak 

kazandığını belirtmiştir. Ayrıca 2015 yılı için uluslararası kuruluşların yayınlarında karşılanamayan 

istatistik oranının  %22 ve 2015 yılı için RİP   kapsamında uluslararası kuruluşlara bir uygulama 

çerçevesinde sistematik olarak veri/bilgi gönderen kamu kurumu oranının ise %20 olarak 

gerçekleştiğini vurgulamıştır. Sayın AKÇAY, RİP kapsamında yer almasına rağmen üretilemeyen 

istatistiklerin 2017-2021 dönemi RİP kapsamından çıkarılabileceğini de belirtmiştir. 
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Sayın AKÇAY'ın sunumunun ardından Resmi İstatistik Kalite Belgesi takdim törenine geçildi. Sayın 

AKTAŞ tarafından T.C. Merkez Bankası’na 4 istatistik için,  Hazine Müsteşarlığı’na 3 istatistik için, 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na 2 istatistik için kalite belgesi takdim edilmiştir.  

TÜİK Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanı, Şehmus Şenol BOZDAĞ 

Kalite belgesi takdimlerinin ardından "3. Dönem (2017-2021) Resmi İstatistik Programı" hazırlıkları 

konusunda sunum yapan Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanı Sayın BOZDAĞ, ilk plan döneminde (2007-

2011), mükerrer istatistik üretiminin engellendiği, konuların RİP kapsamında sınıflandırıldığı, 

koordinasyonun güçlendiği, resmi istatistiklerin kapsamının belirlendiği ve kurumlar arasında görev 

dağılımının belirlendiğini, ikinci plan döneminde ise (2012-2016),  ulusal kalite standartlarının 

belirlendiği, idari kayıtların envanterinin oluşturulduğu, resmi istatistik portalının açıldığı, uluslararası 

veri gönderim sisteminin kurulduğu, metaveri bilgilerinin oluşturulduğu ve AB emsal tarama 

sürecinden geçildiği gibi kazanımların elde edildiğini özetlemiştir. Sayın BOZDAĞ, üçüncü plan 

döneminin (2017-2021) ana unsurunu oluşturacak olan başlıkları idari kayıtların mevcut durumu, iyi 

uygulama örnekleri ve sorunlarını birey, işyeri, tarım ve mekan ayrıntısında sınıflandırarak idari kayıt 

kullanımından beklenen faydaları,  istatistiklerde zamanlılığın iyileştirilmesi, daha çeşitli sektörel ve 

bölgesel istatistik üretilmesine olanak sağlanması, cevaplayıcı yükünde azalma, kurumsal iş yükünün 

azalması, kamu kaynaklarının en etkin şekilde kullanılması olarak ifade etmiştir.  Sayın BOZDAĞ yeni 

dönem hazırlıkları kapsamında,  Ekim ayına kadar çalışma gruplarının yoğun şekilde toplanacağını, 

yeni Resmi İstatistik Programının kapsamının belirleneceğini, hazırlanan taslak planın İstatistik 

Konseyinde görüşülerek Bakanlar Kurulu’na sunulması çalışmalarının yürütüleceğini belirtmiştir. 

TÜİK Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı, Şennur ONUR 

Son olarak Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Şennur ONUR tarafından "Türkiye İstatistik Sisteminin 

Değerlendirilmesi ve Emsal Tarama Çalışması" konusunda yapılan sunumda; AB bağımsız 

uzmanlarınca AB Üye ve Aday Ülkelerine uygulanan emsal tarama çalışmasının kapsamı, önemi, 

uygulanma yöntemi ve sonucu hakkında bilgi verildi. Ayrıca bu faaliyet sonucunda Kurumumuza 

iletilen raporda yer alan temel hususlar özetlendi. Sayın ONUR, raporda tespit edilen eksikliklerle ilgili 

iyileştirme faaliyetlerinin paydaş kurumlarımızla işbirliği halinde belirli bir takvime uygun olarak 

planlanması gereğini belirterek, bu çalışma sürecinde destek veren ve katkıda bulunan tüm kurum ve 

kuruluşlara teşekkürlerini iletmiştir. 

Avrupa Birliği Bakanlığı, Müsteşar Büyükelçi Rauf Engin SOYSAL 

Sayın SOYSAL, ilk olarak gerek vizyon gerekse sonuç odaklı bakış açısına sahip bir kurum olarak TÜİK’ 

in gerçekten Avrupa Birliği kapsamındaki çalışmalarının ve çıtayı yükseltmesinin önemine işaret 

etmiştir. İkinci olarak, Avrupa Birliği ilişkilerinde çok farklı bir dönemin içinde olduğumuzu tüm 
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kurumlarımızı ilgilendiren Türkiye Avrupa Birliği ülkeleri zirveleri sistematiği çerçevesinde reform ve 

AB odaklı bir yılda olduğumuzu ve bunların odağında da yine istatistiğin bulunduğunu, son olarak da 

emsal tarama çalışmalarının ve sonuçlarının başarısının da tanıtılmasının ve paylaşılmasının önemine 

dikkat çekmiştir.  

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Müsteşar Yardımcısı Erhan BATUR  

TÜİK Başkan V. Sayın AKTAŞ’ın Suriyeliler hakkındaki bilgilendirmesi için teşekkür etmiştir. Mülteciler 

konusunda yapılan toplantılarda Suriyelilere ilişkin verilerin merak edildiğini, ayrıca Bakanlık olarak 

çalışma izinlerine ilişkin taahhütleri olduğunu ve bu doğrultuda yönetmeliklerin çıktığını belirtmiştir. 

Hazırlık safhasında konuşulan önemli hususlardan birinin de detay veri olduğunu belirten Sayın 

BATUR, mülteciler konusunda “kaç kişi başvuracak ve bu kişilerin vasıfları neler vb.” gibi bilgiler içeren 

detay verinin önemini işaret etmiştir. 

Veriye ve veriler arası geçişliliğe ihtiyaç olduğunu söyleyen Sayın BATUR,  kurumlar arası bağlantılarda 

üretilen verilerin değerlendirilmesi, veri güvenliği ve veri paylaşımının önemine dikkat çekmiştir. Son 

olarak, bundan sonraki toplantılar için program hakkında ön bilgilendirmenin daha detaylı olmasını ve 

alınacak ortak karar ve politika önerilerine ilişkin kendilerine önceden bilgi verilmesi hususunu ifade 

etmiştir. 

Hazine Müsteşarlığı, Müsteşar Yardımcısı Taşkın TEMİZ 

Müsteşar Yardımcısı Sayın TEMİZ, ulusal hesaplardan kamu maliyesi verilerine kadar kamu sektörü 

istatistiklerinde mevcut sorunların koordinasyon içinde çözülmesi gerekliliğinin yanısıra muhasebe ve 

idari kayıtlarıyla istatistik üretiminin uyumlaştırılması ihtiyacını da dile getirmiştir. Bunun yanında 

içerik, sunum, gizlilik konularında standardın sağlanmasının ve entegrasyonun önemine işaret 

etmiştir.   

İçişleri Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanı İsmail USTAOĞLU 

Nüfus ve Göç konularına ilişkin hususların önemine dikkat çekmiştir. Bu doğrultuda iyi uygulama  

olarak Mernis’i ve sorun olarak mekansal adres kayıt sistemini örnek göstermiştir. Bu konularda,  Göç 

İdaresi Genel Müdürlüğü ile ilgili hususları Genel Müdürleri aracılığı ile istişare edeceğini dile 

getirmiştir. 

Kalkınma Bakanlığı, Müsteşar Yardımcısı Hayri MARAŞLIOĞLU 

Kalkınma Bakanlığı olarak detaylı talep ve görüş ilettiklerini belirten Sayın MARAŞLIOĞLU bunlardan 

önemli olanlarını kısaca belirtmiştir. Bunların başında yeni milli gelir serisinin geldiğini vurgulayan 

Sayın MARAŞLIOĞLU özel olarak bu çalışmanın bölgesel bir boyut içermesi ve gelir yöntemiyle de 

hesaplanabilmesinin önemine dikkat çekmiştir. TÜİK Başkan V. Sayın AKTAŞ gönderilen taleplerin 
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değerlendirildiğini ve cevaplarının iletileceğini belirtmiştir. 

Maliye Bakanlığı, Müsteşar Yardımcısı Ömer DUMAN 

Her kurumun kendi çalışmaları için tuttuğu verileri paylaşmaktan imtina ettiklerini ve kendilerinin de 

bu durumla sıkça karşılaştıklarını ifade etmiştir.   

Devlet Personel Başkanlığı, Başkan Yardımcısı Erdal AYDIN  

Sayın AYDIN, devlet personel verilerini istenilen ayrıntıda TÜİK’le paylaşabileceklerini belirtmiştir. 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Başkan Yardımcısı Ahmet ALGAN 

Kendileri gibi yeni kurumların kendi sistemlerini kurma aşamasında TÜİK'den lojistik destek talep 

ettiklerini, üçüncü dönemde veri entegrasyonunun paylaşımında kurumların daha önceden 

bilgilendirilmesi ve daha fazla personelin sisteme dahil olması açısından kurumlara gereken 

eğitimlerin sağlanmasını da talep ettiklerini ifade etmiştir. 

Türk İstatistik Derneği, Başkan Yardımcısı Süzülay HAZAR  

Sayın HAZAR, üretilen istatistiki verilere dışarıdan ulaşım problemine değinmiştir. Verilerin karmaşık 

olduğunu belirten Sayın HAZAR, talep edilen istatistiki verilerin alınamayışı neticesinde araştırmacının 

farklı kaynaklara müracaat ettiğini belirtmiş, ayrıca söz konusu kaynakların bilimselliği ve yapılan 

çalışma sonucu elde edilen çıktının doğruyu ne kadar yansıttığı hususunda endişelerinin olduğunu dile 

getirmiştir. Veri gizliliği nedeniyle bazı verilerin verilememesinin anlaşılabilir bulmakla birlikte bu 

problemlerin varlığına dikkat çekmiştir. Sayın HAZAR, Kurum ve kuruluşlarda istatistik meslek 

profesyonellerine yer verilmesi hususunun önemine değinmiştir. Ayrıca veri okuryazarlığı hususuna 

da değinen Sayın HAZAR, istatistikte doğru bilinen yanlışlar seminerleri verdiklerini belirtmiştir. 

Vergi Konseyi Başkanlığı, Başkan Yardımcısı Fatih DURAL 

Sayın DURAL, yapılacak her etki analizinde ilgili kurum ve kuruluşlardan aldıkları verilerde ciddi 

faklılıklar olduğunu ve bunların bazen sayısal çokluk olarak anlaşılmasında güçlük çektiklerini ifade 

etmiştir.  

TÜRMOB,  Başkan Nail SANLI 

Bilgi paylaşımı eksikliği ele alındığında teknolojinin gelişmesi ile birlikte ortak bir veri havuzu 

üretilmesinin önemine işaret etmiştir.   

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı, Ankara temsilcisi Taylan ERTEN 

Özellikle Ekonomi Basınında, yapıları derinlemesine gösterecek istatistik sunumun önemine 

değinmiştir. Veri gazeteciliğinin Türkiye’de de yaygınlaştırılmasına dikkat çeken Sayın ERTEN, TÜİK’in 



12. İstatistik Konseyi Toplantı Raporu 

Türkiye İstatistik Kurumu 7

katkısının gerekliliğini işaret etmiştir. 

Adalet Bakanlığı, Müsteşar Yardımcısı Yüksel KOCAMAN 

Sayın KOCAMAN, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü bünyesinde TÜİK’le birlikte koordinasyon 

içinde çalışıldığını ifade etmiştir. 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Müsteşar Yardımcısı Cevahir UZKURT 

Kurum olarak diğer kamu kurumlarının resmi istatistiklere temel teşkil edecek kayıtların belli 

standartlara göre tutulması ve paylaşımı hususundaki TÜİK’in hassasiyetine katılacaklarını; ancak 

zaman zaman veri toplamanın veri üreten birimler için de bir yük olduğunu ifade etmiştir. 

Merkez Bankası, Başkan Yardımcısı Mehmet YÖRÜKOĞLU  

Emsal Taramanın öneminden bahseden Sayın YÖRÜKOĞLU, çok ciddi ve artan bir bilgi asimetrisi 

olduğunu ve böyle bir ortamda da piyasaların istikrarlı çalışamayacağını söylemiştir.  Bazı şirketlerin 

bilgiye çok hızlı ulaşmasının piyasada haksız rekabete yol açtığını belirten Sayın YÖRÜKOĞLU, 

istihdam ve işsizlik verileri vb. önemli verilerin daha kısa sürede üretiminin önemine işaret etmiştir.  

Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hüsnü DİLEMRE 

Sayın DİLEMRE, üçüncü program döneminde İthalat ihracat verilerinde TÜİK’le birlikte çalışarak; 

özellikle gerçek ve tüzel kişilerin tanımlayıcı bilgilerinin ve değişkenlerinin standart hale getirilmesi 

hususunda katkı sağlayacaklarını ve bunun önemli olacağını ifade etmiştir.   

Kültür Bakanlığı, Müsteşar Yardımcısı Nihat Gül  

Koordinasyon, işbirliği ve paylaşıma hazır olduklarını belirtmiştir. 

Milli Eğitim Bakanlığı, Müsteşar Yardımcısı Muhterem KURT  

Kurumlararası veri paylaşımında yaşanılan sorunlarda bir üst kurum olarak TÜİK’in önemine işaret 

etmiştir.  

Milli Savunma Bakanlığı, Müsteşar Yardımcısı Tümgeneral Mete SALT 

Teşekkürlerini ifade etmiştir.  

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Müsteşar Yardımcısı Orhan BİRDAL 

2017-2035 ulaştırma ana planı hazırlık çalışmalarına başlanıldığını ve önümüzdeki süreçte alt yapı ve 

düzenleme konularında çok kapsamlı bir çalışma olacağını belirtmiştir. Çalışma neticesinde elde 

edilen verilerin ulaştırma talep tahmin modelinin geliştirilmesi amacıyla uygun bir veritabanında 

depolanıp işleneceğini söylemiştir. Bu çalışma kapsamında veri paylaşımı hususunda konseyin 

desteğini talep etmiştir. 
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Gelir İdaresi, Başkan Yardımcısı Yıldırım BOZBIYIK  

İstatistik konularındaki farkındalık eksikliğine ve veri derleme aşamasında karşılaşılan mevzuattan 

kaynaklı katı yasal düzenlemelere dikkat çeken Sayın BOZBIYIK, tek kapı uygulamasına ihtiyaç 

olduğunu da ayrıca belirtmiştir. 

Türkiye Araştırmacılar Derneği, Başkan Fulya DURMUŞ 

Teşekkürlerini ifade ederek sözlerine başlayan Sayın DURMUŞ, büyük verinin önem kazanmaya 

başladığını söylemiştir. Bunun yanında kişisel veri güvenliği hususunda da görüşlerini de dile 

getirmiştir. Son olarak güvenilirlik anlamındaki sertifikasyon sürecinde TÜİK’in yardımlarına ihtiyaç 

duyduklarını ifade etmiştir. 

YÖK temsilcisi, Doç Dr. Şakir GÖRMÜŞ 

İki yüze yakın üniversitenin veri oluşturmaya çalıştığını ve bu anlamda standardizasyon sorunları 

yaşandığını ifade eden Sayın GÖRMÜŞ, YÖK'ün bu konuda standart oluşturma çalışmalarına 

başlayacağını ifade etmiştir. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Mustafa SEPETÇİ 

Kooperatif İstatistikleri konusuna değinen Daire Başkanı Sayın SEPETÇİ, oluşturulan çalışma grubu ile 

beş toplantı düzenlendiğini belirterek; Bakanlık olarak bu konunun programa dahil edilmesini talep 

etmiştir. 

TÜİK, Konsey Başkanı, Başkan V. Mehmet AKTAŞ 

Konsey Başkanı Sayın AKTAŞ, katılımcıların konuşmaları üzerinden genel bir değerlendirmede 

bulunarak oturumu sonlandırmıştır. 

 


