
 1

IV. İstatistik Konseyi Toplantı Tutanağı 
(TÜİK Konsey Salonu, 31 Mart 2009) 

 

 
5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu ile 05/05/2006 tarih ve 26159 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan İstatistik Konseyi Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince; İstatistik Konseyi 
IV. Olağan Toplantısı 31 Mart 2009 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Konsey 
Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. 
 
1. Toplantı saat 14:30’da Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Prof.Dr. Nazım 
Ekren’in açılış konuşmalarıyla başlamıştır.  
 
2. İlk gündem maddesi olarak, TÜİK Başkan V. Sayın A. Ömer TOPRAK Resmi İstatistik 
Programı (RİP) hakkında genel bir bilgilendirme yaparak, sistemin çok iyi bir şekilde 
işlediğini belirtmiş, Program kapsamında 2008 yılında kaydedilen önemli gelişmeleri  ve 
2008 Yılı İzleme  Raporu sonuçlarını içeren bir sunum yapmıştır.  
 
3. Ulusal Veri Yayımlama Takvimi (UVYT) ile ilgili olarak, sorumlu kurumların web 
sitelerinde Resmi İstatistikler başlığı açarak program kapsamında yayımlanacak istatistiki 
verilerin bu başlık altında yayımlanması, TÜİK internet sitesinde yer alan “UVYT” 
bağlantısına link verilmesi gerektiği, ayrıca kurum/kuruluşların sorumluluk alanı dışındaki 
verileri farklı ortamda yayımlamamaları; söz konusu bilgiler için veriyi üreten kurumların 
internet sitelerine bağlantı vererek yönlendirme yapmaları kararlaştırılmıştır.  
 
4. Kurum ve kuruluşların uluslararası kuruluşlara veri gönderiminin TÜİK Başkanlığı 
tarafından hazırlanmakta olan Uluslararası Resmi Veri Kullanıcı Envanteri vasıtasıyla 
yapılacağı belirtilmiş, bu kapsamda AB ülkeleri ve aday ülkelerin Avrupa Birliği istatistik 
ofisine veri/bilgi gönderimi için belirlenmiş standart bir yol olan eDAMIS yazılımı tanıtılarak 
TÜİK’in ulusal koordinatörlük sorumluluğu hatırlatılmış ve bundan sonraki dönemde artık bu 
yolla veri/bilgi gönderileceği kararlaştırılmıştır.  
 
5. Resmi İstatistik Programı Bilgi Sistemi’nin içeriği ve sisteme üyelik hakkında bilgi 
verilerek kurum/kuruluşların üye olmaları hatırlatılmıştır. 
 
6. TÜİK web sayfasında yer alan Resmi İstatistik Sınıflama Sunucusu (RİSS) tanıtılmış, 
kurum/kuruluşların çalışmalarının RİSS’te yer alan sınıflamalar ile uyumlu hale getirilmesi 
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gerektiği belirtilerek, RİSS bünyesindeki tartışma platformu ve sözlüklerden de 
yararlanılabileceği vurgulanmıştır. 
 
7. Dış ticaret verilerinde gizlilik konusunda yaşanılan sıkıntıların giderilmesi amacıyla 5429 
Sayılı İstatistik Kanunu’nun 13. maddesine eklenen “ Dış ticaret istatistiklerinde dolaylı 
tanıma ile ilgili gizlilik kapsamına giren veriler için bu gizlilik hükümleri, istatistiki birimin 
kendisine ait verinin gizlenmesini talep eden yazılı başvurusu halinde uygulanır.” fıkrası ile 
pasif gizlemeye geçildiği hususunda Konsey üyeleri bilgilendirilmiştir. 
 
8. TÜİK ile diğer kurum/kuruluşlar ve ülkelerin İstatistik Ofisleri ile yapılan protokoller ve 
Avrupa İstatistik sistemindeki gelişmeler konusunda katılımcılar bilgilendirilmiştir.  
 
9. 2009 yılı başından itibaren Dış Ticaret İstatistiklerinin TÜİK ve Gümrük Müsteşarlığı 
tarafından ortak bir haber bülteni ile yayımlandığı konusunda katılımcılar bilgilendirilmiştir. 
 
10. RİP kapsamında üretilen istatistikler ve derlenen verilerde standardizasyonu sağlamak 
amacıyla kurumların teknik bilgi/eğitim desteği ihtiyaçlarını karşılamak için gerçekleştirilen 
Modüler Eğitim Programları hakkında katılımcılar bilgilendirilmiştir. 
 
11. 2008 Yılı İzleme Raporu sonuçları konusunda genel bir değerlendirme yapılarak, 
programlı dönemin ikinci yılı olmasına karşın, Program gerçekleşme düzeylerinin oldukça 
yüksek olduğu belirtilmiş, gerçekleşmeme nedenlerinin daha çok veri derleme ve idari 
düzenlemelerden kaynaklandığı ifade edilmiştir.  
 
12. TÜİK tarafından yayımlanan şirket, kooperatif ve ticaret unvanlı işyeri istatistiklerinin yer 
aldığı Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri’nin sorumluluğunun TÜİK ve TOBB 
uzmanlarının ortak yürüteceği çalışmalar sonucunda, Türkiye Sicil Gazetesi’nde yer alan 
kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini derleyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne 2010 
yılı başından itibaren devredilmesine karar verilmiştir. 
 
13. 5018 Sayılı Kanun’da yapılan değişiklikle Maliye Bakanlığınca kullanılan genel yönetim 
tanımı uyumlaştırılarak DPT tarafından kullanılan genel devlet tanımına yaklaştırıldığından 
ve genel yönetime ilişkin istatistiklerin Maliye Bakanlığı tarafından derlenmesi 
gerekliliğinden hareketle, Genel Devlet Gelir-Giderleri ve Dengesi istatistiklerinin 
sorumluluğunun 2010 yılı başından itibaren DPT’den Maliye Bakanlığı’na devredilmesine 
karar verilmiştir. 
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14. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarlığı tüm kurum ve kuruluşlar tarafından NACE 
sınıflama sisteminin kullanılmasının önemini vurgulayarak; dış ticaret, yatırım, AR-GE ve 
yurtdışına e-ticaret istatistiklerinin KOBİleri de içerecek şekilde detaylandırılması 
konusundaki taleplerini dile getirmiştir. 
 
15. Merkez Bankası, finansal istikrar ve finansal sürdürülebilirlilik bağlamında bir gösterge 
niteliği taşıyan konut değeri ve özelliklerine ilişkin konut fiyatları endeksi üretmeye yönelik 
yürüttüğü çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirmiştir. TÜİK ve Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğü tarafından konut piyasasında alım satıma konu olan konutların satış fiyatlarının 
derlenmesi ve endeks oluşturulmasına ilişkin çalışmalarda Maliye Bakanlığı ve Merkez 
Bankası ile işbirliğine gidilmesi kararlaştırılmıştır. 
 
16. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı illerin ve ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik 
endeksini hesaplamaları çerçevesinde il ve ilçe düzeyinde veri üretilmesi için öncelikle 
TÜİK’in, sonrasında diğer kurum/kuruluşlarının verilerinde revizyona gitmesi gerektiğini dile 
getirmiş; ayrıca ulusal ve bölgesel düzeyde veri üretmek için detaylı veriye ulaşabilmek adına 
TÜİK ile bir protokol imzalanması taleplerini iletmiştir. Bu kapsamda, TÜİK Başkan V. A. 
Ömer TOPRAK Gayrisafi Yurtiçi Hasıla verilerinin TÜİK tarafından önce bölgesel düzeyde, 
2010 yılı son çeyreği itibariyle il düzeyinde; işgücü rakamlarının ise 2009 yılı son çeyreği 
itibariyle il/bölgesel düzeyde üretilmesinin planlandığını belirtmiştir. 
 
17. 1 Ocak 2009 tarihinde uygulamaya başlanan Ölüm Nedeni İstatistikleri  ve süreçte aktif 
rol alması gereken Adalet Bakanlığı (Ceza İşleri Genel Müdürlüğü), Sağlık Bakanlığı, İçişleri 
Bakanlığı (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü- Belediye Hastaneleri) ve YÖK’ün 
sorumlulukları hakkında bilgi verilmiş, ortak çalışma kararı alınmıştır.  
 
18. Konsey gündemine alınmak üzere kurum ve kuruluşlar tarafından bildirilen gündem 
önerilerinin, ilgili çalışma gruplarında tartışılarak değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır. 
 
19. Kurumlardan gelen Resmi İstatistik Programı’na ilişkin revize önerilerinin 
değerlendirilerek Bakanlar Kurulu’na gönderilmesine karar verilmiştir.     
 
20. İstatistik Konseyi IV. Olağan Toplantısı, TÜİK Başkan V. A. Ömer TOPRAK’ın teşekkür 
konuşmasıyla kapanmıştır. 
 


