
İstatistik Konseyi İkinci Toplantısı Tutanağı 
(TÜİK Konsey Salonu, 21 Mart 2007) 

 
 
5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu ile 05/05/2006 tarih ve 26159 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanan İstatistik Konseyi Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince oluşturulan İstatistik 
Konseyi 2. Toplantısı 21 Mart 2007 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Konsey 
Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. 
 
1. Toplantı saat 14.00’de TÜİK Başkanı Doç. Dr. Ömer DEMİR’in açılış konuşmasıyla 
başlamıştır. Toplantı gündemiyle ilgili olarak, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı temsilcisi inşaat 
sektöründeki aşırı fiyat farkları sebebiyle 1994/100 endeks gruplarının değiştirilmesi 
konusunun gündeme alınması teklifinde bulunmuştur. İlgili konunun oluşturulacak çalışma 
gruplarında değerlendirileceği belirtilmiştir. Toplantı gündemi aynen kabul edilmiştir. 
 
2. İlk gündem maddesiyle ilgili olarak TÜİK Başkan Yardımcısı Dr. Ünal GÜNDOĞAN 
Türkiye-AB İstatistik Müzakerelerine ilişkin bir sunum yapmıştır. 
 
3. TÜİK Başkanı Ulusal Veri Yayımlama Takvimini portal üzerinden tanıtmış, Uluslararası 
Resmi Veri Kullanıcı Envanteri hakkında bilgilendirme yapmış, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı 
ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın verilerinin Ulusal Yayınlama Takvimine uygun 
olarak yayımlandığını, takvim ile ilgili tüm uygulamaların sonraki konsey toplantılarında 
raporlanacağını ifade etmiştir. TÜİK Yayın ve Bilgi Dağıtım Daire Başkanı tarafından Ulusal 
Veri Yayımlama Takvimi çalışmalarının koordinasyonuna ilişkin durum değerlendirmesi 
yapılmıştır. DPT temsilcisi çalışma gruplarının toplanmasına ilişkin bir takvim 
oluşturulmasını ve DPT’nin ilgili çalışma gruplarına dahil edilmesini talep etmiştir. 
 
4. Adalet Bakanlığı temsilcisi, TÜİK’ten Avrupa’daki adalet istatistikleri çalışmalarını; Türk 
İstatistik Derneği temsilcisi ise uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan 
uluslararası karşılaştırmalarda ortaya çıkan Türkiye’ye ilişkin eksiklikleri konu alan bir 
çalışma yapılmasını talep etmiştir. EUROSTAT veri setleri ile karşılartırmayı esas alan “veri 
elde edilebilirlik” çalışması konusunda TÜİK tarafından kısa bir açıklama yapılmıştır. 
 
5. Türk İstatistik Derneği temsilcisi resmi istatistiklerden türetilen rakamların, yorumların ve 
projeksiyonların; Adalet Bakanlığı temsilcisi Resmi İstatistik Programı’ndaki sorumlu 
kurumların Programda yer almayan, ancak günlük ihtiyaçları doğrultusunda oluşturduğu 
verilerin; DPT temsilcisi ise düzeltilmiş mevsimsel verilerin resmi nitelikleri konusunda bilgi 
talep etmiştir. TÜİK Başkanı resmi istatistiklerden türetilmiş verilerin resmi istatistiklere 
alternatif oluşturmadığını ve kaynağı açıklandığı sürece kullanılabileceğini, TÜİK’in 
mevsimsel düzeltme yapmadığını, ancak uygun teknik ve metedolojiyi kullanmak ve 
açıklamak suretiyle diğer kurumların bunu yapabileceğini ifade etmiştir. 
 
6. Toplantının ikinci gündem maddesiyle ilgili olarak, TÜİK Başkan Yardımcısı A. Ömer 
TOPRAK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne ilişkin bir sunum yapmıştır. Araştırmacılar 
Derneği tarafından dile getirilen ADNKS veri tabanındaki mikroveriye erişim konusuyla ilgili 
olarak, TÜİK Başkanı bu veriye ulaşmanın usül ve esaslarının İçişleri Bakanlığı tarafından 
belirleneceğini ifade etmiştir. Denizcilik Müsteşarlığı iş istatistikleri ana konusu kapsamında 
yer alan deniz taşımacılığınaa yönelik gündem önerisini olumlu olarak değerlendirdiğini 
belirtmiştir. 
 



7. Toplantının diğer bir gündem maddesi olarak istatistiki gizlilik konusu tartışmaya açılmış; 
Dış Ticaret Müsteşarlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Gümrük Müsteşarlığı 
temsilcileri dış ticaret verilerinin gizliliği hususunda sorunlar yaşadıklarını belirtmişlerdir. 
TÜİK Başkanı dış ticaret istatistiklerine ilişkin verilerin Gümrük Müsteşarlığı’ndan alındığını, 
Resmi İstatistik Programı’nda belirtildiği gibi, dış ticaret istatistiklerinin bir müddet sonra 
Gümrük Müsteşarlığı tarafından yayımlanacağını, dolayısıyla bu verinin paylaşımı ile ilgili 
olarak Müsteşarlık tarafından bir yönem belirlenmesi gerektiğini ifade etmiştir. Yine çokca 
gündeme gelen pasif gizlilik konusunun halen tartışılmakta olduğu, bu konuda Avrupa 
ülkelerinde tek tip bir uygulama bulunmadığı, dış ticaretleri dünya çapında olan ülkelerin 
genelde pasif gizliliği uyguladıkları, ülkemizde pasif gizlilik uygulansa dahi firmaların 
başvuruları halinde yine aktif gizleme yapılacağı, şu anda firmaların razı olması durumunda 
firma bilgilerinin kullanıma açılabileceği, özetle, konunun hem AB ülkelerinde hem de 
ülkemizde tartışma sürecinde olduğu belirtilmiştir. 
 
8. TÜİK Başkanı 27-30 Haziran’da İstanbul’da yapılacak olan “Toplumların İlerlemesinin 
Ölçülmesi ve Teşvik Edilmesi” konulu 2.OECD Forumu hakkında Konsey üyelerini 
bilgilendirerek foruma katılmaya davet etmiştir. 
 
9. İstatistik Konseyi 2. Toplantısı, TUİK Başkanı Doç. Dr. Ömer DEMİR’in teşekkür 
konuşmasıyla kapanmıştır. 
 
 


