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BAKAN SUNUŞU

Ekonomik, toplumsal ve teknolojik gelişmelerin paralelinde, ekonomiyi ilgilendiren faaliyetlerin eşgüdümünde
güncel, kaliteli ve güvenilir verilere gereksinimin önemi yadsınamaz. Bu ihtiyaçtan hareketle, Türkiye İstatistik
Kurumu bir yandan istatistik üretim yelpazesini genişletirken diğer yandan da ülkemizin istatistik sistemi
içerisinde sorumluluğu bulunan bütün kamu kurum ve kuruluşları ile yakın işbirliği içinde çalışmalarına devam
etmektedir.
Yürütülen faaliyetlerin ve sunulan hizmetlerin, önceden belirlenen amaç ve hedeflere uygun olması ve bu
hizmetlerin izlenebilmesi oldukça önem arz etmektedir. Kamu kaynaklarının, ülkemizin önceliklerine uygun
olarak şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin sağlanmasına hizmet edecek yapı ve nitelikte kullanılması, iyi
yönetişimin sağlanması ve kamu hizmetlerinin kaliteli ve paydaş odaklı üretilmesi temel önceliklerimizdendir.
TÜİK, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu doğrultusunda, 2017-2021 Stratejik Planı’na dayalı
olarak yıllık performans programlarını hazırlamakta ve performans sonuçlarını yıllık faaliyet raporlarında
kamuoyunun bilgisine sunmaktadır.
Ülkemizin gelişmesine yönelik yapılacak planlamalarda aynı zamanda bir envanter de niteliği taşıyan “TÜİK,
2020 Yılı Faaliyet Raporu”nun tüm ilgililere yararlı olması temennisiyle çalışmada emeği geçen herkese
teşekkürlerimi sunarım.

Lütfi ELVAN
Hazine ve Maliye Bakanı
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BAŞKAN SUNUŞU

Güçlü bir istatistik ve bilgi sistemi ülkemizin bugünü ve geleceği için önem arz etmektedir. Daha verimli, hızlı
ve doğru kararların alınması, sorunların çözümü, güçlü bir istatistik ve bilgi sistemi altyapısı ile mümkün
olabilmektedir. Ülkemizin bugünü ve geleceği için yaşanmakta olan son gelişmeler de göz önüne alınarak
sistematik bilimsel bilgilerin toplanmasının kritik rol üstlendiğini görmekteyiz.
TÜİK'te, önceki yıllarda olduğu gibi 2020 yılında da, uluslararası standartlara uygun istatistik üretimi ve bu
konuda ihtiyaç duyulan altyapı çalışmaları öncelikli olarak ele alınmış, Kurumun koordinasyon rolünün
güçlendirilmesi ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik faaliyetlere odaklanılmıştır. Uluslararası
standartlarda, kullanıcı odaklı ve sürdürülebilir bir istatistik sistemi kurma yolunda çalışmalarına devam eden
Kurumumuz, geçmiş deneyimlerini de dikkate alarak kendini yenilemekte ve geliştirmektedir. Bu bağlamda
Kurumumuz, artan ve çeşitlenen veri ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla yeni ürünler hazırlamaktadır.
İstatistik üretiminin yanı sıra, bilişim teknolojilerindeki değişim ve yüksek düzeydeki veri akışı dikkate alınarak,
veri entegrasyonunu sağlayacak, verilerin birbirleri ile karşılaştırılmasını mümkün kılacak, sistemler arasında
veri paylaşımını artıracak projeler üzerinde çalışılmaya devam edilmektedir.
Kurum olarak, tüm çalışmaların yıllık değerlendirmesi niteliğindeki 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu doğrultusunda hazırlanmış olan “2020 Yılı Faaliyet Raporu” nu kamuoyu ile paylaşmaktan memnuniyet
duymaktayız. Raporda, 2017-2021 TÜİK Stratejik Planı’nda öngörülen vizyon doğrultusunda belirlenmiş
stratejik amaçlar kapsamında 2020 yılı içerisinde yürütülen faaliyet ve projeler hakkında bilgiler sunularak söz
konusu döneme ait performans programı izleme ve değerlendirme sonuçları ile bütünleşik, kapsamlı
değerlendirmelere yer verilmiştir.
Ülkemizin kalkınma sürecine katkı sağlayacağına olan inancımla, raporun hazırlanmasında emeği geçen tüm
çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Prof. Dr. Sait Erdal DİNÇER
TÜİK Başkanı
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Statistical Management Information System
İstatistiksel Yönetim Bilgi Sistemi
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Short Message Service
Kısa Mesaj Hizmeti
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Siber Olaylara Müdahale Ekibi

SPSS

Statistical Package for the Social Sciences
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Sosyal Bilimler İçin İstatistik Paket Programı
SQL

Structured Query Language
Yapılandırılmış Sorgu Dili
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Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü

STK

Sivil Toplum Kuruluşları
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Tehlikeli Atık Beyan Sistemi

TAORBA

Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Sınıflaması

TARSİM

Tarım Sigorta Havuzu

TCMB

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

TİKA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
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Tarım ve Orman Bakanlığı
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

TransMonEE

Transformative Monitoring for Enhanced Equity
Artırılmış Eşitlik için Dönüştürücü İzleme
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Türk Standartları Enstitüsü
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Turizm Uydu Hesabı

TURBOARD

Yeni Nesil Yerli İş Zekası Yazılımı

TÜBİTAK

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

TÜFE

Tüketici Fiyat Endeksi

TÜİK

Türkiye İstatistik Kurumu

TÜSPE

Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü

UAVT

Ulusal Adres Veri Tabanı

UEİVT

Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı
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I. GENEL BİLGİLER
A. Misyon ve Vizyon
TÜİK’in 2017-2021 dönemi Stratejik Planında, Kurumun vazgeçilmez değerleri olan ve benimsenen misyon ve
vizyon muhafaza edilmiş, Kurumun geçmişten gelen bilgi ve tecrübesi, bugünün gelişmeleri ile birleştirilerek,
mevcut altyapı ve sistemlerin güçlendirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması hedeflenmiştir.
2017-2021 Dönemi Stratejik Planı ile üretilen ve sunulan istatistiklerin kalitesinin artırılması ve kullanıcı
ihtiyaçlarını karşılayacak yeni istatistiklerin üretilmesinin yanı sıra, Kurumun koordinasyon rolünün
güçlendirilmesi, kurumsal kapasitenin ve kurumsal kültürün geliştirilmesi ile kurumsal tanınırlığın artırılması
hedeflenmiştir.
Misyonumuz:
Ulusal ve uluslararası kullanıcıların ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak kaliteli, güncel, güvenilir,
tutarlı, tarafsız, uluslararası standartlara uygun istatistikleri üretmek, kullanıma sunmak ve resmi
istatistik üretim sürecinde yer alan kurumlar arasında eşgüdümü sağlamaktır.
Vizyonumuz:
Uluslararası standartlarda, kullanıcı odaklı ve sürdürülebilir bir istatistik sistemi kurmaktır.
Temel değerlerimiz:
Kurumsal çevre ve istatistik üretiminden dağıtımına kadar olan süreçlere ilişkin değerlerden
oluşmaktadır. Bu değerler;


Bilimsellik,



Mesleki Bağımsızlık,



Kullanıcı Odaklılık,



Güvenilirlik,



Veri Gizliliği ve Güvenliği,



Tarafsızlık,



Şeffaflık,



Erişilebilirlik,



Yenilikçiliktir.

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar
TÜİK, resmi istatistiklerin üretimi ve organizasyonuna ilişkin temel ilkeleri ve standartları belirleyen, ülkenin
ihtiyaç duyduğu alanlarda gerekli veri ve bilgileri derleyen, değerlendiren ve kullanıcılara sunan bilimsel ve
teknik bir kurumdur. TÜİK, 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununda yapılan değişiklikler ve 4 sayılı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında faaliyetlerini yürütmekte olup görev, yetki ve sorumlulukları;
 5429 sayılı Kanunda belirtilen Resmi İstatistik Programını hazırlamak.
 Resmi İstatistik Programı ile belirlenen istatistiki faaliyetlerin yürütülmesini organize etmek ve uygulanmasını
sağlamak.
 Resmi istatistiklerin üretimi sırasında kullanılacak istatistiki yöntemleri, tanımları, sınıflamaları ve standartları,
ulusal ve uluslararası normlara uygun olarak belirlemek.
 Ülkenin ekonomi, sosyal, demografi, kültür, çevre, bilim ve teknoloji alanları ile gerekli görülen diğer
alanlardaki istatistiklerini derlemek, değerlendirmek, analiz etmek ve yayımlamak.
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 Resmi istatistik sonuçlarının bilimsel ve teknik açıklamalarını yapmak.
 İstatistik alanındaki bilimsel araştırma teknikleri ile istatistiki yöntem ve bilgi teknolojilerine ilişkin gelişmeleri
takip etmek ve bunların uygulanması için gerekli çalışmaları yapmak.
 İstatistik alanındaki ulusal ve uluslararası öncelikleri dikkate alarak istatistiki veri ihtiyacı duyulan alanları ve
veri toplama yöntemlerini ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde belirlemek.
 Resmi İstatistik Programının kurum ve kuruluşlara verdiği resmi istatistik görevlerinin yerine getirilmesini
izlemek, bu kurumlarca üretilen istatistiklerin uluslararası standartlara uygunluğunu incelemek, kalite
kontrolünü yapmak ve bu konularda teknik destek ve koordinasyonu sağlamak.
 Kalkınma planları, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen program ve politikalar, ilgili mevzuat ve benimsediği
temel ilkeler çerçevesinde, Kurumun orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek; Kurumun
stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedeflerine bağlı olarak teşkilat yapısını, hizmet kalite standartlarını,
yönetim hizmet ve süreçlerini sürekli geliştirici tedbirler almak.
 Resmi İstatistik Programının uygulanmasına ilişkin Yıllık İzleme Raporlarını hazırlamak.
 İstatistiki bilgilerin saklanmasını, kullanıcıya sunulmasını, bu alanlara ilişkin sistemlerin geliştirilmesini ve bu
amaçla ulusal ve uluslararası bir bilgi ağı ve bilgi akış sisteminin oluşturulmasını koordine etmek.
 5429 sayılı Kanunda belirtilen ulusal kayıt sistemlerinin oluşturulmasında standartları tanımlamak,
uygulamak ve kurumlar arası koordinasyon ile uygulanmasını sağlamak.
 Uluslararası düzeyde karşılaştırmalar yapmak amacıyla diğer ülkelere veya ülke gruplarına ait göstergeleri
takip etmek, değerlendirmek ve gerekli durumlarda yayımlamak.
 İhtiyaç duyulan alanlarda veri üretilmesi, teknik kapasitenin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla, ulusal
ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde araştırma ve teknik yardım projeleri hazırlamak,
geliştirmek ve yürütmek.
 İstatistikle ilgili konularda diğer ülkelerle ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini sağlamak ve uluslararası
toplantılar düzenlemek.
 Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile tüm kamu kurumlarının
istatistik faaliyetlerine bir çerçeve getirilmiş ve TÜİK'in koordinasyon rolü güçlendirilmiştir.
C. İdareye İlişkin Bilgiler
1- Teşkilat Yapısı
15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
598. ila 614. maddeleri ile Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiştir. Bu
kararname ile İstatistik Konseyi ve TÜİK Başkanlığı görev ve yetkileri ile teşkilatlanması düzenlenmiştir.
İstatistik Konseyi, Resmi İstatistik Programı (RİP) ve resmi istatistikler konusunda tavsiyelerde bulunmak,
ileriye yönelik görüş ve önerileri kapsayan çalışmalar yapmak üzere oluşturulmuştur.
TÜİK Başkanlığı ise, ilgili mevzuatın (5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi) uygulanmasını sağlamak ve ilgili mevzuatla kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere
kurulmuştur. Kararnamenin 602. maddesine göre Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı; merkez ve taşra
teşkilâtından meydana gelir.
4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 604. maddesi gereğince Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
Hizmet Birimlerinin Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Yönetmelik ile Kurumun görev alanıyla ilgili
hizmetlerinden sorumlu birimleri 19 daire başkanlığından oluşturulmuş, diğer birimler ise Strateji Geliştirme
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Daire Başkanlığı (SGD), Personel Daire Başkanlığı (PD), Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı (DHD), Hukuk
Müşavirliği ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği (BHİM)’dir. Kararnamenin 614. maddesi ile Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğünün (DÖSİM) kurulabileceği de hükme bağlanmıştır. TÜİK'in hizmet birimlerinin yer aldığı
teşkilat şeması Ek 1'de verilmiştir.
4

sayılı

Cumhurbaşkanlığı

Kararnamesinin

608.

maddesi

ile

Kurumun

taşra

teşkilatının,

bölge

müdürlüklerinden ve ihtiyaç halinde kurulabileceği belirtilen il irtibat bürolarından oluşabileceği hükme
bağlanmıştır. Taşra teşkilatı, ulusal düzeydeki sayım ve araştırma faaliyetlerine ilişkin olarak, sorumluluk
bölgesine ait verilerin derlenmesi, değerlendirilmesi, kalite kontrolü, analizi ve merkeze aktarımı ile bölgesel
istatistiklerin altyapısını oluşturmak ve üretmekle görevlidir.
703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) 99. maddesinin d fıkrası ile Kurumun taşra teşkilatına ilişkin
5429 sayılı Kanunda yer alan düzenlemeler iptal edilmiş olsa da 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
geçici 1. maddesine istinaden taşra teşkilatı görevleri, yeni bir düzenlemeye kadar 26 Bölge Müdürlüğü ve 1
adet il irtibat bürosu vasıtasıyla yürütülmeye devam etmektedir. Söz konusu 26 Bölge Müdürlüğü 2003 yılında
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması'na göre yapılandırılmış olup bölge müdürlükleri ve sorumluluk alanlarına
giren liste Ek 2'de sunulmuştur.
2- Fiziki Kaynaklar
TÜİK görev ve hizmetlerini, merkez ve taşra olmak üzere toplam 32 hizmet binasında yürütmektedir. Kullanılan
hizmet binalarının 26’sı tahsisli, 6'sı ise kiralıktır. 2020 yılında ulaşım hizmetlerinin yürütülmesi için kiralanmış
107 taşıt olup 95 taşıt veri toplama görevini yapan taşra teşkilatı için görevlendirilmiştir.
Tablo 1.1 Fiziki Kaynakların Sayısal Dağılımı, Aralık 2020
Merkez

teşkilatınca

17

adet

taşıt

kiralanmış ancak bu taşıtların 5’i Ankara
Bölge

Müdürlüğünün

çalışmalarında

alan

ve

hizmet

görevlendirilmiş,

bu

nedenle tabloda Taşra teşkilatı araçlarında
yer

verilmiştir.

Aralık

2020

itibarıyla

kullanılan fiziki kaynakların dağılımı Tablo
1.1'de sunulmuştur.

Fiziksel Kaynaklar

Toplam

Merkez

Taşra

26

1

25

Kiralık hizmet binaları

6

0

6

Demirbaş taşıtlar

4

4

0

107

12

95

Tahsisli hizmet binaları*

Kiralık taşıtlar

(*) Siirt Bölge Müdürlüğü Valilik Hizmet Binasında hizmet vermektedir.

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Bilimsel ve teknik niteliğini bu alandaki ileri dünya ülkeleri standartlarına yükseltme ve Türkiye’nin çağdaş
istatistik yapısını her geçen gün geliştirme gayretinde olan TÜİK, ülkemizin karar alma süreçlerinde etkin rol
oynayan bir kurumdur. Ulusal ve uluslararası alandaki gelişmeler, TÜİK’in kurumsal yapısında ve iş
tanımlarında değişime ve gelişime yol açmakta, istatistik alanındaki ihtiyaçlar günden güne artmaktadır.
Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler, istatistik alanındaki çalışmaları her açıdan etkilemektedir. Bu etkileşimler;
verilerin derlenmesi, işlenmesi ve dağıtımı aşamalarında yeni teknik ve yöntemlerin devreye girmesi
sonucunda oluşmaktadır. Bilgi teknolojilerinin sağladığı kolaylıklar sayesinde veri; elektronik ortamda
derlenmekte, kısa sürede analiz edilmekte, farklı biçimlerde ve hızlı bir şekilde kullanıcılara sunulmaktadır.
TÜİK’te, bilişim hizmetleri yürütülürken yeni teknolojiler yakından takip edilmekte, son yıllarda kişisel
bilgisayarlar, sunucu sistemleri, mobil bilgisayarlar gibi iletişim araçları; veri toplama, analiz ve dağıtım
süreçlerinde etkin olarak kullanılmaktadır.
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2020 yılında, ekonomik ve teknolojik ömrünü tamamlamış donanımlar hurdaya ayrılmış, yerine yeni donanımlar
sağlanmıştır. Kurumdaki bilişim ve iletişim araçlarının merkez ve taşra teşkilatı ayrımında sayısal dağılımı
Tablo 1.2'de sunulmuştur.
Tablo 1.2 Bilişim ve İletişim Araçlarının Sayısal Dağılımı, Aralık 2020
Bilişim ve iletişim araçları
Kişisel bilgisayarlar
Mobil bilgisayarlar
Yazıcı
Video konferans

Toplam
2 682
3 551
731
72

2020
Merkez
1 401
185
308
18

Taşra
1 281
3 366
423
54

2019 yılının son çeyreğinde ortaya çıkan ve 2020 yılında etkisi tüm dünyayı saran Koronavirüs Hastalığı - 2019
(Covid-19 – Coronavirüs Disease-2019) salgını karşısında ülkemizde alınan önlemler çerçevesinde,
Kurumumuzda da kamu çalışanlarının esnek çalışma sürecine geçişleri doğrultusundaki süreçte, yılın ilk
aylarında esnek çalışmaya imkan sağlayacak taşınabilir bilgisayar kaynağının kısıtlı olması dolayısı ile Devlet
Malzeme Ofisi (DMO) kanalı ile alımlar gerçekleştirilmiştir. Temin edilen bu bilgisayarlar birimlere yaptıkları işin
mahiyeti çerçevesinde önem derecesine göre dağıtılmıştır.
Kurumuzda 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen yapılandırma sonucu, oluşturulan yeni birimlerde çalışan
personelin teknolojik eksiklikleri bütçe imkanları ölçüsünde karşılanmaya çalışılmıştır. Kurum personelinin
sağlıklı

ve

verimli

çalışmasını sağlamak

amacıyla

ergonomik

monitörler

satın alınarak,

dağıtımı

gerçekleştirilmiştir.
Son kullanıcı hizmetleri kapsamında, Windows 10 işletim sistemi ve MS Office Lisanslarının tüm kurum
bilgisayarlarında aktif edilmesi kapsamında Merkez teşkilatında bulunan bilgisayarlara yükleme yapılmaya
başlanmıştır. 2020 yılı itibarı ile 400 adet bilgisayara yükleme yapılmıştır.
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak TÜİK'te bilişim teknolojileri açısından önemli atılımlar gerçekleştirilmiş, bilgi
teknolojileri etkin olarak kullanılmış ve gelişmeler takip edilerek sisteme adapte edilmiştir. TÜİK'te; yazılım,
donanım ve güvenlik alanlarındaki teknolojik gelişmeler yakından takip edilmekte ve bu alandaki gelişmeler
kullanılarak gereksinimleri karşılayacak bilgi sistemleri ve hizmetleri sağlanmaktadır. Bilişim alanında verilen
hizmetler; “Yazılım ve Veri Tabanları”, “Sunucu Sistemleri”, “Bilgisayar Ağları” ve “Kullanıcı Destek Hizmetleri”
olarak dört ana başlıkta toplanabilir.
Kurumda bilişim ve iletişim teknolojileri ve kullanım alanları aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
TÜİK yönetsel konularda ve istatistik üretim sürecinin her aşamasında bilişim teknolojilerini yaygın ve etkin
biçimde kullanmaktadır. İstatistik üretiminin ilk aşaması olan veri toplama süreçlerinde olabildiğince bilişim
imkanlarından faydalanılmaktadır. Bu amaçla TÜİK tarafından kaynağından veri toplama için çeşitli
platformlarda veri giriş imkanı sunulmaktadır.
Harzemli Platformu: Yazılım geliştirme süreçlerinin standart hale getirilmesini hedefleyen, soru formu
metaveri bilgisine dayalı, ortak sınıflama verilerini kullanarak çevrimiçi ve çevrimdışı modda veri toplayan,
çevrimdışı modda toplanan verileri internet bağlantısı sağlandığında web servisleri aracılığıyla merkezi veri
tabanlarına aktaran, Bilgisayar Destekli Telefonla Görüşme (CATI) teknolojisi kullanılarak veri toplanabilen,
mobil uygulamalar ile alanda zaman/kişi damgalı konum alabilen, barkod okuma özelliğini destekleyen, bölge
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müdürlükleri için etkin bir alan organizasyonu yapmaya imkan sağlayan, veri işleme ve analiz işlemleri için
çeşitli raporlama modüllerine sahiptir. Salgın nedeniyle anketlerin önemli bir kısmı CATI yöntemiyle yapılmaya
başlanmıştır. Bu amaçla geliştirilen program için açık kaynak kodlu PostgreSQL veri tabanı kurulmuş ve
ihtiyaca göre gerekli kapasite artırımları ve verit abanı ince ayar (tuning) işlemleri yapılmıştır.
Web tabanlı veri toplama uygulamaları, çoğunlukla doğrudan anket birimleri tarafından kullanılmaktadır. Bu
süreçte merkezi kimlik doğrulama ve yetkilendirme sistemi kullanılmakta, tüm anket birimlerinin kendi anket
formlarına güvenli bir şekilde erişimi sağlanmaktadır. Aynı kimlik doğrulama ve yetkilendirme sistemi, aktif dizin
ile entegre şekilde, Kurum içi kullanıcılar tarafından da uygulama ve bilişim kaynaklarına erişim için de
kullanılmaktadır. İdari kayıtlara dayalı verilerde ise, uygun altyapısı olan kurumlardaki veriler, web servisi
aracılığı ile merkezi veri tabanlarında güncellenmektedir. Bu kapsamda Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) ve
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) bilgileri güncel olarak sağlanabilmektedir. Elektronik Veri Transferi
(e-VT), yüklenen çeşitli formatlardaki dosyaları XML formatına dönüştüren ve buradan ilişkisel veri tabanına
aktaran bir sistemdir. Bu sistem gönderilen veriyi doğrulayarak, hatalı kayıtlar için kullanıcıya geribildirim
yapabilmektedir. e-VT, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları kapsamındaki, Kurumsal Yerler Nüfus
Belirleme Çalışması'nda verilerin veri tabanına yüklenmesinde kullanılmıştır. Dosya aktarımı Bölge
Müdürlükleri tarafından yapılmaktadır.
Veri toplama süreci sonrasında tüm veriler, elektronik ortamlarda merkezi veri tabanlarına aktarılmaktadır.
TÜİK veri tabanı platformlarında; üretim, kurumsal ve dağıtım olmak üzere üç farklı yapıdan oluşan bir veri
mimarisi benimsenmiştir. Üretim veri tabanları cari döneme ait bilgilerin toplandığı ve verilerin temizlenmesine
ilişkin güncellemelerin gerçekleştirildiği operasyonel veri tabanlarıdır. Kurumsal veri tabanları, güncelleme
işlemi tamamlanmış, tarihsel boyutta, en detay verileri içeren, kullanım yetkileri ayarlanmış, veri ambarı
teknolojileri ile ilgili gerekli yazılım ürünleri sağlanmış ve kurum içi analiz/raporlamalara yönelik nihai veri
tabanlarıdır.
2020 yılında, kurum içi veri alışverişinde kullanılan web servisleri:


İnsan Kaynakları,



Lokal Kimlik Paylaşım Sistemi (Lokal KPS),



Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS),



Harzemli Masaüstü Versiyon 4 web servisleridir.

Dağıtım veri tabanları ise; kurumsal veri tabanlarından beslenen, toplulaştırılmış, özellikle kurum dışı
kullanıcılara dağıtım amaçlı açılmış olan veri tabanlarıdır. Dağıtım veri tabanları için, mevcut verilerin belirli bir
takvim dahilinde aktarıldığı, standart yedekleme politikalarının oluşturulduğu ve düzenli yedeklemelerin
yapıldığı, web ve web servis arayüzü bulunan Merkezi Dağıtım Sistemi (MEDAS) geliştirilmiştir. Kurumumuz,
kamu kurumları ve kamu kurumu niteliği taşıyan diğer kurumların taleplerinin karşılanmasına yönelik olarak
MEDAS web ara yüzünden paylaşılan bilgilerin tamamını kapsayan web servisini, sözleşme ile kullanıcıların
erişimine sunmaktadır. 2020 yılı itibarıyla 25 kuruma hizmet sunulmaktadır.
Toplanan verilerin işlenmesi, analizi ve raporlama süreçlerinde, ileri seviyede istatistiksel analizlerin yanı sıra
veriler arası ilişkisel bütünlük testleri, tutarlılık analizleri ve çok boyutlu tablolama işlemlerine imkan sağlayan
yazılımlar kullanılmaktadır. Bu yazılımlara bir de Kurum çapında kullanılan ve ‘Büyük Veri’ de dahil olmak
üzere Kurumdaki tüm veri kaynaklarında veri görselleştirme imkânı sunan bir ‘İş Zekâsı’ yazılımı eklenmiştir.
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Kurumlararası veri alışverişinde, diğer kurumlardan idari kayıt verisi derlenmesi ve Kurumumuz tarafından
üretilen istatistiklerin ve metaverinin diğer kurumlar ile paylaşılması amacıyla web servisi kullanılmıştır. Söz
konusu program kurum içi veri alışverişinde, çeşitli uygulamaların birbirleri ve veri tabanı ile entegre bir şekilde
çalışması amacıyla kullanılmaktadır.
Mevcut Bilgi Güvenliği Olay Yönetimi (SIEM - Security Information Event Management) sisteminin ihtiyaçları
karşılamada yetersiz kalması ve aynı zamanda üretici desteğinin de sona ermesi ile birlikte, farklı SIEM
ürünleri değerlendirilmiştir. Kurumsal gereksinimlere cevap verebilecek ürün belirlenerek güncelleme
çalışmaları yapılmıştır. Mevcut SIEM sistemindeki tüm log kaynakları yeni SIEM sistemine taşınmıştır. 5651
sayılı yasa gereğince kayıt altına alınması, saklanması zorunlu olan kaynakların yanı sıra sistemlerin bireysel
olarak üretmiş olduğu ilgili güvenlik loglarının merkezileştirilmesi ve bir korelasyon sonucunda yorumlanmasını
sağlayan SIEM sisteminin kritik olan bilişim kaynaklarından da logları alması ve saklaması sağlanmıştır. SIEM
sisteminin performansının iyileştirilmesi ve ihtiyaç duyulan depolama alanlarının sağlanması kapsamında
sisteme yeni disk üniteleri alınarak kurumsal kapasitenin artırılması sağlanmıştır. Kritiklik seviyesine göre
kaynaklardan log alınması, korelasyonların ve alarmların oluşturulması işlemlerine devam edilmektedir.
İstatistik üretiminin yanı sıra yönetsel çalışma alanlarında da bilişim altyapısı kullanılmaktadır. Kurumda,
merkez ve taşra teşkilatı, otomasyon sistemlerine dahil edilerek, kağıt üzerinde yürütülen evrak ve kurum
yönetim süreçleri, elektronik belge yönetimi ve e-imza, personel, yemekhane, telefon rehberi, donanım/yazılım
envanter uygulaması projeleri şeklinde, web ortamında geliştirilerek kullanılmaya başlanmıştır. Eğitim
hizmetleri kapsamında Web Tabanlı Uzmanlık Eğitim ve Sınav Sistemi, Uzaktan Eğitim Aracı (Interwise, Video
Konferans) sistemleri kurulmuş olup etkin olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Kurumsal Eğitim Yönetim Sistemi
yazılımı da geliştirilmiş ve kullanıma açılmıştır. Kurumun bölge ve merkez arasında yapılan kurumsal
toplantıları için kurumun mevcut video konferans cihaz altyapısıyla uyumlu yazılım satın alınarak kurulumları
yapılmış ve kurum ağına entegrasyonu sağlanmıştır.
4- İnsan Kaynakları
TÜİK’in hedeflerine ulaşabilmesinde, konusunda uzman, veriyi toplayan, işleyen ve kamuoyuna sunulmak
üzere hazırlayan nitelikli personelin önemi daha da artmış ve insan kaynakları politikası bu yönde
oluşturulmuştur. Özellikle son yıllarda vizyon sahibi bir kuruluş olma amacına yönelik köklü değişiklikler
yapılmış, gençlerin Kurumda çalışmasına daha çok imkan sağlanmıştır.
TÜİK’te, Aralık 2020 itibarıyla merkez ve taşra teşkilatındaki personel sayısı toplam 3 888 kişidir. Bu personelin
%34’ü merkez, %66'i ise veri toplamakla görevli taşra teşkilatında istihdam edilmektedir. Kurumda veri
toplamakla görevli sözleşmeli personel statüsünde çalışan personel sayısı 1 963 olup bu personelin %92'sİ
taşra teşkilatında görev yapmaktadır. Kurum personelinin önemli bir kısmı veri toplamakla görevli taşra
teşkilatında (%66) istihdam edilmektedir. İstihdam şekline göre personelin dağılımı, merkez ve taşra teşkilatı
ayrımında Tablo 1.3'te sunulmuştur.
Tablo 1.3 Personelin Istihdam Şekline Göre Sayısal Dağılımı, Aralık 2020
İstihdam şekli
Toplam
Kadrolu Personel
Sözleşmeli Personel (696)
İşçi (696) - Sürekli İşçi
Bilişim Personeli
Diğer Sözleşmeli Personel

Toplam
3 886
1 649
1963
259
14
1

Merkez
1 309
963
167
164
14
1

Taşra
2 577
686
1 796
95
-
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TÜİK merkez ve taşra teşkilatında 31.12.2020 tarihi itibarıyla kadrolu olarak çalışan 3 886 personelin %66,0’sı
lisans ve üstü okul, %18,'i yüksekokul mezunudur. Personelin mezuniyet durumuna göre dağılımı Tablo 1.4'te
sunulmuştur.

Tablo 1.4 Personelin Mezuniyet (Eğitim) Durumuna Göre Dağılımı, Aralık 2020
Aralık 2020
Toplam
Merkez
Toplam
3 886
1 309
Lise ve altı
602
237
Yüksekokul
697
121
Lisans
2 157
680
Yüksek lisans ve doktora
430
271

Taşra
2 577
365
576
1 477
159

Üniversiteden lisans, yüksek lisans ve doktora dereceli mezun kadrolu personel; TÜİK Uzmanı ve TÜİK
Uzman Yardımcısı, İstatistikçi, Matematikçi, Mühendis, Ekonomist, Sosyolog, Programcı ve diğer kadrolarda
istihdam edilmektedir. Kurumda üniversite mezunu personel istihdamının %46'sını istatistik bölümü mezunları
oluştururken bu sırayı işletme, mühendislik ve iktisat bölümleri takip etmektedir. Söz konusu personelin meslek
dalları itibarıyla dağılımı Grafik 1.1'de sunulmuştur.
Grafik 1.1 Üniversite Mezunu Kadrolu Personelin Meslek Dallarına Göre Dağılımı

TÜİK’in bilimsel ve teknolojik yapısındaki gelişmelere paralel olarak insan gücü planlaması doğrultusunda,
özellikle merkez teşkilatındaki teknik personel sayısında artış olmuştur. 2020 yılında 51 personel alımı
planlanmıştır. 51 personelden, 45 TÜİK Uzman Yardımcısı ve 1 Daire Tabibi olmak üzere toplam 46 kişiye
ilişkin işlemler tamamlanarak merkez teşkilatında görevine başlatılmıştır.
Tablo 1.5 TÜİK Başkanlığına Alınan Personel Sayısı, Aralık 2020
Toplam

Merkez

Taşra

Toplam

46

46

-

TÜİK Uzman Yardımcısı

45

45

-

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

-

-

-

İstatistikçi

-

-

-

Diğer (Mühendis, Psikolog, Diş Hekimi, Diyetisyen, Hemşire)

1

1

-

Kadro Unvanı
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TÜİK, 2020 yılında olduğu gibi bundan sonraki yıllarda da personel ihtiyacını, 3 Mayıs 2002 tarihli ve 24744
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında
Genel Yönetmelik" esaslarına göre A grubu kadrolar için (TÜİK Uzman Yardımcısı) Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında başarılı olanlar ile B grubu
kadrolardan 4 yıllık lisans eğitimi veren fakülte mezunu istatistikçi, matematikçi, sosyolog, ekonomist vb; 2 yıllık
ön lisans mezunları arasından memur, anketör, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile diğer kadro
unvanlarından temin etmek suretiyle karşılamaya devam edecektir.
5- Sunulan Hizmetler
Bilgi toplama ve bilgiyi değerlendirmenin öneminin farkında olan ve "uluslararası standartlarda, kullanıcı odaklı
ve sürdürülebilir bir istatistik sistemi kurma" vizyonu ile hareket eden TÜİK, 1926 yılından günümüze kadar
önemli süreçlerden geçerek, bilimsel ve teknik niteliğini bu alandaki ileri dünya ülkeleri standartlarına
yükseltme ve Türkiye’nin çağdaş istatistik yapısını her geçen gün geliştirme gayretinde olan, ülkemizin karar
süreçlerinde etkin rol oynayan bir kurumdur.
Ülkemizde ekonomi, sosyal, demografi, kültür, çevre, bilim ve teknoloji alanları ile ihtiyaç duyulan diğer
alanlardaki resmi istatistikleri derleme, değerlendirme, analiz etme, yayımlama, resmi istatistik sonuçlarının
bilimsel ve teknik açıklamalarını yapma görevi 2018 yılındaki son düzenlemelere göre 4 sayılı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile TÜİK’e verilmiştir.
Resmi istatistiklerinin üreticisi ve koordinatörü olan TÜİK, uluslararası alandaki istatistiki gelişmeleri yakından
takip ederek, toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verebilecek çeşitlilikte, kaliteli, güncel,
güvenilir, tarafsız karşılaştırılabilir istatistikler üretmek adına kendini ve ülkemiz istatistik sistemini geliştirmeyi
kendisine görev edinerek faaliyetlerini bu çerçevede yürütmektedir.
İstatistik üretim faaliyetleri ana hizmet birimleri tarafından yürütülürken, strateji geliştirme, performans
değerlendirme, hukuk, basın, halkla ilişkiler, insan kaynakları ve destek hizmetleri gibi faaliyetler danışma ve
yardımcı hizmet birimleri tarafından yürütülmekte, istatistik üretim sürecine her yönüyle katkı sağlanmakta ve
tüm süreçler bilişim altyapısı ile desteklenmektedir. TÜİK'te yürütülen hizmet ve faaliyetler stratejik amaçlara
göre aşağıda yer almaktadır.
Amaç 1. Uluslararası standartlarda, kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek çeşitlilikte kaliteli istatistik
üretmek ve kullanıma sunmak.
TÜİK'te, ulusal ve uluslararası kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek çeşitlilikte istatistiklerin üretilmesi ve
dağıtımı yönünde çalışmalar yürütülmektedir. İstatistik üretimi ve dağıtımı sürecinin her aşamasında
uluslararası normlar dikkate alınır, kullanıcı odaklı bir bilgi dağıtım sistemi ile başta internet olmak üzere çeşitli
iletişim araçları yoluyla istatistiklerin kamuoyu ile paylaşılması sağlanır.
İstatistiki altyapı hizmetleri: İstatistik üretiminin temel aşaması olan altyapı çalışmaları bağlamında, genel
olarak, ulusal/uluslararası düzeyde kabul görmüş istatistiki yöntemler incelenmekte, güncel gelişmeler takip
edilmekte, TÜİK bünyesinde yapılan sayım ve araştırmaların teknik altyapıları (soru formu hazırlama vb.)
hazırlanmakta, örnekleme yöntemleri belirlenmekte ve uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra, veri kalitesinin
artırılmasına yönelik çalışmalar ile zaman serisi analizleri, mevsim ve takvim etkilerinden arındırma
tekniklerinin geliştirilmesi vb. çalışmalar yürütülmektedir.
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İstatistik üretimi: İstatistik üretimi, planlı bir çalışmayı gerektiren bilgi, beceri ve deneyim isteyen çok kapsamlı
bir süreçtir. Bu süreç, ihtiyaçların belirlenmesi öncel çalışmaları ile başlayıp, verilerin toplanması, işlenmesi,
analiz edilmesi ve sonuçların alınmasından oluşan bir dizi alt faaliyetler bütünüdür. Bu faaliyetler genel olarak;


Araştırmadan elde edilecek bilginin gerekliliğinin ortaya konulması, mevcut olmayan istatistiklerin
belirlenmesi,



Araştırma soru formunun, tabülasyon planının hazırlanması, pretest ve pilot uygulamanın yapılması, alan
organizasyonu, veri toplama, işleme ve analiz süreçlerinin test edilmesi vb.,



Toplanan/veri girişi yapılan verilerin kontrolü, hata içeren verilerin tespiti, düzeltilmesi vb. faaliyetler,



İşlenmiş verilerin kontrol edilmesi, kullanılabilir hale dönüştürülmesi, tutarlılık kontrollerinin yapılması, yalın
ve genişletilmiş tabloların alınması, alternatif kaynaklardaki verilerle karşılaştırılması vb. çalışmalar,



Veri analizi, derlenen ve işlenen verilerin kullanılabilir bilgiye dönüştürülmesi, zaman ve mevsimsel
düzeltmelerin yapılması, betimsel ve analitik sonuçların elde edilmesi, istatistik, gösterge, endeks, girdi çıktı
tablosu, parite, projeksiyon vb. çıktıların elde edilmesi ve sunuma yönelik tablo ve sonuçların alınması

çalışmaları olarak tanımlanmaktadır. TÜİK'te bu süreçlerden geçerek üretilen istatistikler ana başlıklar halinde
aşağıda sunulmuştur:
Ulusal hesaplar: Ulusal hesaplar sisteminde yer alan üretim, harcama ve gelir yöntemleriyle "Gayri Safi Yurt
İçi Hasıla (GSYH)" tahminleri dönemsel ve yıllık olarak hesaplanmakta, arz ve kullanım tabloları, girdi-çıktı
tabloları, bölgesel hesaplar, devlet hesapları mali bildirim tabloları, kurumsal sektör hesapları ve yıllık
hesaplara ilişkin çalışmalar yapılmaktadır. Avrupa Birliği’nin Ulusal Hesaplar Sistemi’ndeki güncellemelerini ve
değişikliklerini çalışmalara yansıtmak için birçok önemli proje yürütülmekte, yeni standartlara uyum gösteren
ana revizyon çalışmaları yapılmaktadır. Bu bağlamda uluslararası gelişmelerin yakından takip edilmesine
önem verilmektedir.
Ekonomik ve sosyal göstergeler: Ulusal ve bölgesel düzeyde ekonomik ve sosyal gelişmelere ilişkin
göstergeler üretilmekte, tüketici fiyat hareketlerini izlemek amacıyla istatistik ve endeksler üretilmekte, bunun
yanı sıra, ekonomik güven, tüketici ve sektörel güven endeksleri, yatırım araçlarının reel getiri oranları,
satınalma gücü paritesi göstergeleri, dış ticaret istatistikleri ve endeksleri hesaplanmakta, konut satışlarına
yönelik istatistikler üretilmektedir.
Tarım istatistikleri: Bitkisel üretim, hayvancılık ve hayvansal ürün, su ürünleri, gıda güvenliği, tarımsal fiyat,
tarımsal çevre, organik tarım vb. konularda istatistikler üretilmekte, tarımsal işletmeler ve arazi kullanımına
yönelik istatistikler ile tarımsal fiyatlar, tarımsal üretici fiyat endeksi ve tarımsal üretim değerleri hesaplanmakta,
tarımda ekonomik hesaplar tabloları hazırlanmaktadır. Ayrıca arazi kullanımı, bitkisel üretim, su ürünleri, gıda
güvenliği, organik tarım, tarımsal üretim faaliyetlerinde kullanılan alet ve makine istatistikleri ve bunlara ilişkin
göstergeleri üretmek, bitkisel ve hayvansal ürün denge tablolarını hazırlamak, hayvan sayıları ve hayvansal
ürün (et, süt, kümes ve yumurta) istatistikleri ve bunlara ilişkin göstergeleri üretmek, tarımsal işletmelerin
yapılarına, büyüklüklerine ilişkin istatistikleri ve bunlara ilişkin göstergeleri üretmek, tarım sayımı işlemlerini
yürütmek, tarımsal işletmelerde işgücü ücreti, tarımda ekonomik hesaplar (TEH) tablolarını hazırlamak, TEH
envanterini oluşturmak ve tarım istatistikleri ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası veri ve bilgi taleplerini
karşılama fonksiyonlarını yerine getirmektedir.
Çevre, Enerji Ve Ulaştırma İstatistikleri: Çevresel ekonomik hesaplar sistemi ile ilgili istatistikler üretilmekte,
su, atıksu, atık istatistikleri ve seragazı emisyonları vb. çevresel göstergeler hesaplanmaktadır. Bunun yanı
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sıra; katı yakıt, elektrik, doğal gaz, enerji tüketimi ve boru hatlarına ilişkin istatistikler ile ulaştırma, haberleşme
istatistikleri de üretilmektedir.
Demografi İstatistikleri: Nüfusa ilişkin istatistikler ile hayati istatistikler (doğum, ölüm, evlenme, boşanma ve
intihar) çocuk, genç, yaşlı nüfus ve aile konusunda istatistikler üretilmekte, nüfus projeksiyonları
hesaplanmakta ve idari kayıtlara dayalı hayat tabloları oluşturulmaktadır. Ayrıca göç hareketliliği, göçün yönü,
göç etme nedenleri ve göç eden nüfusun sosyal ve ekonomik niteliklerine ilişkin istatistikler, yaşam
memnuniyeti, zaman kullanımı, aile yapısı ile toplumsal cinsiyet konularında istatistikler üretilmektedir.
İşgücü ve Yaşam Koşulları İstatistikleri: Hanehalklarına yönelik işgücü, bütçe, tüketim harcamaları ve
yoksulluğa ilişkin göstergeler hesaplanmakta, gelir dağılımı, yaşam koşulları ve sosyal dışlanma ile ihtiyaç
duyulan konularda modüler anketler uygulanarak istatistikler üretilmektedir.
Sosyal Sektör Istatistikleri: Eğitim, kültür ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin istatistikler ile hanehalkı yurt içi
turizm istatistikleri üretilmekte, turizm gelir ve giderleri hesaplanmaktadır. Bunların yanı sıra, adalet, suç ve
seçimlere yönelik istatistikler ile sosyal koruma, iş güvenliği, engellilik, sağlık ve ölüm nedeni istatistikleri
üretilmektedir.
Yıllık İş İstatistikleri: Sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinin faaliyetlerine ilişkin istatistikler, sanayi ürün, ücret
istatistikleri ile yurt içi yabancı kontrollü girişimler, Türkiye'de yerleşik girişimlerin yurt dışında sahip oldukları
şirket, ortaklık ve şubelere ilişkin istatistikler ile uluslararası hizmet ticareti, kazanç yapısı göstergeleri
hesaplanmaktadır. Ayrıca bilim, teknoloji ve bilgi toplumu alanında araştırma geliştirme, yenilik ve bilişim
teknolojileri kullanımı vb. konularda istatistikler üretilmektedir.
Kısa Dönemli İş İstatistikleri: İnşaat, ticaret, hizmet ve sanayi sektörlerine ilişkin üretim, ciro endeksleri, yurt
içi ve yurt dışı üretici fiyatları endeksleri, perakende satış endeksi, inşaat maliyet endeksi hesaplanmakta ve
yapı izin istatistikleri üretilmektedir.
Dağıtım Faaliyetleri: Ulusal ve uluslararası veri ve bilgi taleplerinin karşılanması amacıyla, üretilen istatistik ve
göstergeler çeşitli kanallarla kamuoyu ile paylaşılmakta, kullanıcı memnuniyet araştırmalarının yapılması ve
yayın politikalarının yeniden oluşturulması çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bunların yanı sıra, Kurumun
prestij yayınları ve tanıtıcı ürünleri ile yayın ve haber bülteni yayımlama takvimleri hazırlanmakta, yayın
dağıtımı ve depolanması gibi istatistiki bilgi sunumu ve paylaşılmasına yönelik faaliyetler yürütülmektedir.
Veri/bilgi ve metaverinin dağıtım kanallarında yayımlanması ve güncellenmesi, veri/bilgi taleplerinin
karşılanması faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. "Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi (EuroStat) Veri Gönderim
Sistemi (EDAMIS – Electronic Dataflow Administration and Management Information System)" üzerinden
EuroStat’a, "Uluslararası Veri Gönderim Sistemi (UVGS)" üzerinden uluslararası kuruluşlara veri gönderimi
yapılmaktadır. "Uluslararası Para Fonu (IMF – International Monetary Fund) Özel Veri Yayınlama Standartları"
ile "Avrupa İstatistiki Veri Desteği (European Statistical Data Support)" kapsamındaki çalışmalar
yürütülmektedir.
Amaç 2. İstatistik üretim sürecini iyileştirmek.
Değişen dünyada istatistik amaçlı olarak veri toplama ve istatistik üretme işi zorlaşmakta olup bu zorlukların
üstesinden gelebilmek için yeni metotların mevcut sisteme entegrasyonu gerekmektedir. Bu amaçla TÜİK'te,
öncelikle idari kayıtların istatistik amaçlı kullanımının yaygınlaştırılması ve kullanım alanlarının genişletilmesi ile
istatistik üretim sürecine ilişkin yeni teknikler geliştirilerek, gerek veri toplama, gerek istatistik üretimi, gerekse
istatistiklerin kalitesinin artırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda;
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İstatistik altyapısını güçlendirmek amacıyla önemli ve öncelikli alanlarda kayıt sistemlerinin belirlenmiş
standartlara göre oluşturulması ve güncellenmesi çalışmaları ile ulusal ve uluslararası sınıflamaların idari
kayıt veya kayıt sistemlerinde kullanılması, ortak sınıflamaların kullanılmasıyla birlikte ulusal ve uluslararası
düzeyde karşılaştırılabilir, uygun ve güvenilir bilgi üretilmesine katkı sağlanması amacıyla işbirliği ve
koordinasyon faaliyetleri yürütülmektedir.



İhtiyaç duyulan kayıt sistemlerinin kurulması, yönetilmesi ve güncellenmesi konularında teknik destek
sağlanmakta, coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama çalışmaları yürütülmektedir.



Resmi istatistik üretiminde kullanılan istatistiki sınıflamaların uyarlanması, tanım ve kavramların takip
edilmesi, sınıflamaların oluşturulması ve güncelliğinin sağlanması faaliyetleri yürütülmektedir.



TÜİK'te idari kayıtların istatistik amaçlı kullanımının yaygınlaştırılması ve kullanım alanlarının genişletilmesi
ile istatistik üretim sürecine ilişkin yeni teknikler geliştirilerek, gerek istatistik üretim sürecinin gerekse
istatistiklerin kalitesinin artırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmektedir.



Veri

toplamaya

yönelik

metodoloji

ve

yöntemlerin

araştırılması,

önerilerin

geliştirilmesi,

alan

uygulamalarının kaynakları ile birlikte planlanması ile alan uygulamalarının yürütülmesine ilişkin izleme,
değerlendirme ve raporlama işlemleri gerçekleştirilmektedir.


Veri kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar ile zaman serisi analizleri, mevsim ve takvim etkilerinden
arındırma tekniklerinin geliştirilmesi vb. çalışmalar yürütülmektedir. Araştırma konusuna ilişkin verilerin,
farklı uygulamalarla (örnekleme, tamsayım, idari kayıt vb.) ile birey veya kurum/kuruluşlardan alınması veya
elde edilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir.



Alan uygulamalarına yönelik kalite denetimi çalışmalarının yürütülmesi, iş süreçlerinin ve istatistik
sisteminin tasarlanması ve istatistik üretim süreçlerine ilişkin metaveri hazırlama ve sistem kurma
çalışmaları yürütülmektedir.



İdari kayıt sistemlerinin entegrasyonunun sağlanması ve geliştirilmesi konusunda kurumlara teknik destek
verilmektedir.



Veri toplama işlemlerinin elektronik platformlar üzerinden aktarılması çalışmaları yapılmaktadır.

Amaç 3. Kurumsal kapasiteyi geliştirmek.
TÜİK'te, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına katkı sağlayacak ve yönetime
yardımcı olacak stratejik yönetim, performans yönetimi uygulamaları ile kurum faaliyetlerinin kayıt altına
alınması, izlenmesi, etkin yönetilmesi ve Kurum yöneticilerine yardımcı olması hedeflenen "Yönetim Bilgi
Sistemi" araçlarının oluşturulması ve etkin kullanımının sağlanması yönünde çalışmalar gerçekleştirilmektedir.
Bunun yanı sıra, günümüz kamu yönetimi alanında öncelikle üzerinde durulan, kurumsal kaynak planlaması ve
yönetimi vb. uygulamalarına ayrı bir önem verilmekte, Kurum kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması,
yönetilmesi, değerlendirilmesi ve izlenmesi, sonuçlara göre yeni politikalar belirlenmesi çalışmaları planlı,
programlı ve uzun vadeli bir bakış açısıyla yürütülmektedir. Kurumda;
Stratejik Yönetim Ve Planlama: Çok yıllı/yıllık plan ve programların ön hazırlık faaliyetleri, plan/programların
hazırlanması, ölçme, izleme ve değerlendirme, plan/programların güncellenmesi, yenilenmesi ve geliştirilmesi
ve örgütlenme faaliyetleri yürütülmektedir. Kurum stratejik planı, performans programları ve faaliyet
raporlarının hazırlanması ve yayımlanması ile Kurum hizmet ve faaliyet sonuçlarının izlenmesi ve
raporlanması faaliyetleri yürütülmektedir. Stratejik yönetimin bir unsuru olan kurumsal ve bireysel performans
ölçümleri, performans değerlendirmesi yapılmakta, yöneticilere sonuçlara ilişkin raporlar hazırlanmaktadır.
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İç Kontrol, İç Denetim Faaliyetleri: İç kontrol eylem planlarının hazırlanması, iç kontrol sistemi standartlarının
uygulanması ve geliştirilmesi, ön mali kontrol faaliyetleri, denetim çalışmalarının planlanması, iç denetimin
yapılması, izleme, değerlendirme, raporlama ve risk yönetimi ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir.
Toplam Kalite Yönetimi: Toplam kalite yönetimini uygulamak amacıyla, bütünsel bakış açısıyla bir üst
çerçeve oluşturma çalışmaları yürütülmektedir. Bu çerçeve ile tüm paydaşların beklentilerini karşılayan
düzeyde sürdürülebilir performans için yönetimsel araç ve tekniklerin uyum içinde ve birbirini tamamlayıcı
olması hedeflenmektedir.
İnsan Kaynakları Yönetimi: Kurumun, insan kaynakları politikalarının oluşturulması, uygulanması,
planlanması ve yönetimi konusunda çalışmalar ile personelin atama, nakil, sicil, terfi, ücret, emeklilik ve
benzeri kadro ve özlük işlemlerine ilişkin faaliyetler yürütülmektedir. Kurum çalışanlarının memnuniyetine
verilen önem gereği memnuniyet araştırması yapılmakta ve insan kaynakları stratejileri doğrultusunda kariyer
planları hazırlanmaktadır.
Eğitim Hizmetleri: Kurumsal eğitim stratejisinin, oluşturulması ve uygulanmasına yönelik çalışmalar
yürütülmekte, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, eğitim plan ve programlarının hazırlanması, uygulanması ve
değerlendirilmesi faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Kurum personelinin bilgi, tecrübe ve verimliliklerini
artırmaya yönelik her türlü eğitim programı hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. Ayrıca istatistik konusunda
eğitime ihtiyaç duyan kurum, kuruluşlar ile uluslararası kurum kuruluşların talepleri doğrultusunda eğitim
programları, seminer, konferans vb. faaliyetler organize edilmektedir.
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Faaliyetleri: Bilgi teknolojileri alanındaki değişim ve gelişim sürecinde, Kurum
stratejileri doğrultusunda, istatistik üretim ve dağıtım sürecinde verimliliği ve kaliteyi ön planda tutan bir
yaklaşımla, yazılım, veri tabanı yönetimi, ağ ve donanım vb. alanlarda bilişim imkanlarının, etkin ve en üst
düzeyde kullanılmasına, veri ve bilginin elektronik güvenliği ve gizliliğinin sağlanmasına yönelik bilişim
hizmetleri yürütülmektedir.
Genel İdari İşler: Çeşitli konularda oluşturulan kurul ve koordinasyon toplantıları, sekretarya hizmetleri,
organizasyon ve koordinasyon hizmetleri ile benzeri idari işleri oluşturan faaliyetler sürdürülmektedir.
Mali ve Hukuki Faaliyetler: Bütçe, kesin hesap ve yatırım programı hazırlama, bütçe uygulama, harcama ve
gerçekleştirme işlemleri, uygulama sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi, mali danışmanlık, alacakların
takibi, mali iş ve işlemlerin diğer idareler nezdinde izlenmesi ile taşınır ve taşınmaz mal işlemleri
yürütülmektedir. Mevzuatlarla ilgili düzenlemeler (kanun, tüzük vb.) yapılmakta, Kurum mevzuatlarının
günümüz ihtiyaçlarına göre yeniden gözden geçirilmesi, anlaşma, sözleşme ve protokoller, hukuki görüşmeler
ve danışmanlık, soruşturmalar, dava takibi, icra işlemleri, vb. hukuki faaliyetler yürütülmektedir.
Destekleyici Faaliyetler: Kurumun ihtiyacı olan her türlü satın alma, kiralama, bakım ve onarım, arşiv, sivil
savunma ve seferberlik hizmetleri, sağlık ve benzeri idari ve mali hizmetler yürütülmekte, Kuruma ait hizmet
binalarının iç ve dış koruma hizmetleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri sağlanmaktadır. Ayrıca DÖSİM
aracılığı ile kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere, her türlü bilgi işlem hizmeti verilmesi, proje
geliştirilmesi, araştırma yapılması, anket düzenlenmesi ve alan uygulamaları yapılması, üretilen her türlü bilgi,
belge ve kitapların satılması hizmetleri gerçekleştirilmektedir.
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Amaç 4. Kurumun koordinasyon rolünü güçlendirmek, kurumsal tanınırlığı ve toplumun istatistik
bilincini artırmak.
Ülkemiz verilerinin karar süreçlerine en iyi şekilde katkı sağlayabilmesi için bütünleşik ve tutarlı bir “Türkiye
İstatistik Sistemi”nin yapılandırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, Kurumun ulusal ve uluslararası
düzeydeki işbirliği ve koordinasyon rolünün, tanınırlığının artırılması ve etkinliğinin sağlanması ile doğrudan
ilişkilidir. Bu amaç altında TÜİK'te aşağıdaki faaliyetler yürütülür.
Türkiye İstatistik Sistemini koordine etme faaliyetleri: Resmi istatistik üreten veya istatistik üretilmesine
katkıda bulunan tüm kurum ve kuruluşların dahil olduğu RİP kapsamında, istatistik üretim çalışmaları bilimsel
yöntemlerle ve uluslararası standartlarda gerçekleştirilirken, üretilen verilere olan güvenin sağlanması, istatistik
sistemi içerisindeki koordinasyon rolünün güçlendirilmesi ve işbirliği konusunda gerekli tedbirlerin alınması
yönünde çalışmalar yürütülür. Ayrıca;


RİP'in, sorumlu ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde hazırlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi
süreçleri yürütülmektedir.



RİP kapsamında ulusal ve uluslararası veri yayımlama takviminin oluşturulması ve güncellenmesi, veri
yayımlama takvimi sisteminin işletiminin sağlanması, yurt dışına veri gönderilmesi koordine edilmektedir.



RİP kapsamındaki kurum, kuruluşların istatistik standartlarına ve sınıflamalarına uyumu ve ihtiyaç duyulan
konularda teknik destek sağlanmaktadır.




İstatistik konusunda eğitime ihtiyaç duyan kurum, kuruluşlara yönelik eğitim programları düzenlenmektedir.
4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile oluşturulmuş İstatistik Konseyi’nin toplantıları, görüş bildirmeleri
ve diğer sekretarya çalışmaları yönetilmekte ve yürütülmektedir.

Uluslararası Faaliyetler: Ulusal düzeyde olduğu kadar uluslararası platformda da gerek ülkemizin gerekse
Kurumun bilinirliğinin ve etkinliğinin artırılması amacıyla çalışmalar yürütülmekte, uluslararası kuruluşlar ve
ulusal istatistik ofisleri ile istatistik alanında işbirliği çalışmaları sürdürülmektedir. Bu çerçevede;


Uluslararası kuruluşlar ve ulusal istatistik ofisleri ile istatistik alanında işbirliğine önem verilmekte, teknik
işbirliği çalışmaları aracılığıyla bilgi ve deneyimlerimiz paylaşılmaktadır. AB istatistik mevzuatına uyum ve
müktesebatın benimsenmesi ile uygulamaya ilişkin çalışmalar yürütülmekte ve izlenmektedir.



Ülkelerle işbirliğinin artırılmasına yönelik diğer ülkelerin istatistik ofisleriyle protokoller imzalanmakta ve
teknik yardım programları yürütülmektedir.



Uluslararası kuruluşlar ve ulusal istatistik ofisleri ile işbirliği içerisinde kurumsal altyapı ve teknik kapasitenin
geliştirilmesi amacıyla dış kaynaklı projeler yönetilmektedir.

Basın ve Tanıtım Hizmetleri: Kurumun, vizyon, misyon, hedefleri ve hizmet politikası çerçevesinde, istatistik
ve bilginin önemine yönelik bireysel ve toplumsal bilinçlenmenin sağlanması, üretilen veriler, yürütülen
faaliyetler hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi, hedef kitle ile iletişimin geliştirilmesi amacıyla özellikle
Kurumun kamuoyu genelinde tanınırlığını artıracak yönde halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetleri yapılması
hedeflenir. Bu bağlamda;


Kurumun tanınırlık düzeyinin artırılması ve istatistiğin tanıtımı için çeşitli faaliyetler düzenlenmektedir.



Üretilen istatistiklerin ve bilginin önemine yönelik bilinçlenmenin sağlanması, kurumsal imaj ve kimliğin
oluşturulması, hedef kitle ile iletişimin geliştirilmesi için kullanıcı gruplarına göre kitle iletişim kanalları
kullanılarak basın, halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetleri yürütülmektedir.
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Basın yayın organları ile olan ilişkiler düzenlenmekte, basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerin planlanması
ve yürütülmesi sağlanmakta, basın toplantıları, seminer vb. düzenlenmesi ve kamuoyu duyuruları
yapılmaktadır.

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
TÜİK Başkanı, TÜİK’in en üst yöneticisidir ve 2018 yılında yayımlanan 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesine göre Cumhurbaşkanı kararı ile 4 yıllığına atanır. Başkan, Başkanlık hizmetlerini, mevzuat
hükümlerine, Kurumun amaç ve politikalarına, RİP'e, stratejik plana, performans göstergelerine ve hizmet kalite
standartlarına uygun olarak yürütmekle görevli ve yetkilidir.
TÜİK'te, başkan yardımcıları, 3 sayılı Kararnameye göre Cumhurbaşkanı onayı ile Kararnamenin I ve II sayılı
cetvellerinde sayılmayan kadro, pozisyon ve görevlere ise, ilgili Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan veya
atamaya yetkili amirler tarafından atama yapılır. Bölge müdürleri, bölgesel düzeydeki tüm istatistik faaliyetlerini
yürütmek ve yerel birimlerle koordinasyonu sağlamakta, doğrudan TÜİK Başkanına karşı sorumludur.
Başkanlıkta, daire başkanlıkları ve bölge müdürlükleri bünyesinde işlerin niteliğine göre, devamlı veya geçici
gruplar ve takımlar oluşturulabilir; Başkan bu birimlere sorumlular görevlendirir. Ayrıca Kanunda, Kurumun
görev alanına giren, özel önem ve öncelik taşıyan konularda kurullar oluşturulması hükme bağlanmıştır. TÜİK
olarak yeniden yapılandığımız 18 Kasım 2005 tarihinden itibaren çıkarılan yönetmelikler Ek 3'te verilmiştir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 58 inci ve 60 ıncı maddeleri ile İç Kontrol ve Ön Mali
Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğe dayanılarak çıkarılan "Türkiye İstatistik Kurumu
Başkanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi"nde belirtilen mali karar ve işlemlerin ön mali kontrolleri SGD
Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.
5018 sayılı Kanun ile kamu mali yönetim sistemi uluslararası standartlar ve AB uygulamalarına uygun bir
şekilde yeniden düzenlenmiş ve bu kapsamda etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulması amaçlanmıştır. Bu
doğrultuda Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB) koordinasyonunda tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından iç
kontrol eylem planları hazırlanmakta ve bu eylem planlarında öngörülen genel şartların gereğini yerine
getirmek için eylemler öngörülmektedir.
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II- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

A. Plan ve Programlar
Kamuda reform olarak tanımlanan 5018 sayılı Kanun ile çok yıllı planlı döneme geçilmiş, bu kapsamda
kurumların stratejik planlarını hazırlamaları ve bütçelerini bu plan doğrultusunda oluşturmaları için gerekli yasal
düzenlemeler yapılmıştır. Kanun doğrultusunda TÜİK’te de planlı döneme geçilmiş, ilki 2007-2011, ikincisi
2012-2016 dönemi olmak üzere stratejik planlar hazırlanmış ve başarıyla uygulanmıştır. Bunun yanı sıra, 2005
yılında yürürlüğe giren 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu ile TÜİK’te, ulusal düzeyde resmi istatistikler
konusunda önemli düzenlemeler içeren RİP’in hazırlanması ve istatistik üretiminin bu program çerçevesinde
yapılması hükme bağlanmış ve 2007-2011, 2012-2016 dönemlerine ait RİP hazırlanarak uygulamaya
konulmuştur. 2016 yılı sonunda uygulama süresi sona eren ikinci stratejik plan ve RİP'in ardından, geçmişten
gelen bilgi, deneyim, tecrübe ve kazanımlarını, bugünün gelişmeleri ile mevcut altyapı ve sistemlerin
güçlendirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanmasının hedeflendiği, 2017-2021 yıllarına ilişkin stratejik plan ve
RİP hazırlanmış, Ocak 2017 tarihinde yayımlanarak uygulamaya konulmuştur. Kurumun yayımladığı plan ve
programlar kapsamında;


Kullanıcıların ihtiyaç ve öncelikleri dikkate alınarak, kaliteli, güncel, güvenilir, tutarlı, tarafsız, uluslararası
standartlara uygun istatistiklerin üretilmesi ve kamuoyu ile paylaşılması sağlanacaktır.



İdari kayıtlardan istatistik üretiminin artırılması ve veri entegrasyonunun sağlanması ile kamunun ve
cevaplayıcıların üzerindeki yük azaltılacaktır.



Kamusal hizmet sunumunda tarafsızlık, şeffaflık, hesap verebilirlik ve kullanıcı memnuniyeti esas
alınacaktır.



Bireysel verilerin gizliliği ve kamuoyunun bilgi edinme hakkının gözetilmesi esas alınacaktır.



Resmi istatistik üretim sürecinde yer alan kurumlar arasında eşgüdüm sağlanacaktır.



İstatistik üretim süreçlerini, veri dağıtımını ve organizasyon altyapısını geliştirmek amacıyla yeni
teknolojilerin kullanımı artırılacaktır.



Kurumsal

kapasitenin

geliştirilmesi

ve

verimliliğin

artırılması,

Kurumun

koordinasyon

rolünün

güçlendirilmesi ile kurumsal etkinliğin artırılması sağlanacaktır.

1- Stratejik Plan
TÜİK'te, uygulama süresi 2016 yılı sonunda tamamlanan ikinci planın ardından, bilgi, tecrübe ve
kazanımlardan yola çıkarak istatistik alanında doğru, güncel, tutarlı, karşılaştırılabilir, erişilebilir ve kaliteli bilgi
üretiminde, bulunduğu noktadan daha ileriye gidebilmenin hedeflendiği 2017-2021 dönemine ilişkin stratejik
plan hazırlanmış ve 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 2017-2021 dönemi stratejik planında, Kurumun
vazgeçilmez değerleri olan ve ikinci planda da benimsenen misyon ve vizyon muhafaza edilmiş, mevcut altyapı
ve sistemlerin güçlendirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması hedeflenmiştir.
2017-2021 dönemi stratejik planı ile üretilen ve sunulan istatistiklerin kalitesinin artırılması ve kullanıcı
ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitlilikte istatistiklerin üretilmesinin yanı sıra, istatistik üretim sürecinin iyileştirilmesi
ve idari kayıt kullanımının artırılması, Kurumun koordinasyon rolünün güçlendirilmesi yoluyla kurumsal
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tanınırlığın ve istatistik bilincinin artırılması, kurumsal kapasitenin ve kurumsal kültürün geliştirilmesi
hedeflenmiştir.
2017-2021 TÜİK Stratejik Planı'nın uygulama sürecinde, Cumhurbaşkanlığı’nın 03.08.2018 tarihinde
yayımlanan “100 Günlük İcraat Programı” kapsamında “Bakanlıklar ve Kurumların 2019–2023 dönemine ilişkin
Stratejik Plan çalışmalarının başlatılması” icraatı nedeniyle Kurumumuzun Stratejik Planı 2019-2023’e göre
yeniden hazırlanmıştır. Plan “Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu 3. Sürüm”e uygun olarak
yenilenmiş, Plana yönelik harcama birimi ve ürün detayında ilaveten beş yıllık bir yol haritası da
oluşturulmuştur.
2- Resmi İstatistik Programı (RİP)
Resmi istatistiklerin üretimi, organizasyonu ve yayımına ilişkin temel ilke ve standartları belirlemek, ulusal ve
uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan alanlarda güncel, güvenilir, zamanlı, şeffaf, tarafsız ve 5429 sayılı Kanuna
dayanılarak beşer yıllık dönemler için hazırlanan RİP ile istatistik sisteminde programlı döneme geçilmiştir.
2007-2011 dönemi Programı ile;


Resmi istatistiklerde standardizasyon sağlanması, üretim ve yayımında karşılaşılan mükerrerliklerin
önlenmesi, cevaplayıcı yükünün azaltılması,



Kurum ve kuruluşlar arasında etkin iş bölümü gerçekleştirilmesi, kamuda insan gücü ve kaynak tasarrufu
sağlanması,



Verilerin hangi kurum tarafından, hangi yöntemle derleneceği, üretilen verilerin hangi dönemler için ve ne
zaman yayımlanacağı konularına açıklık getirilmiştir.

2012-2016 dönemi Programında ise resmi istatistiklerde kalite unsuru ön plana çıkartılmıştır. Ayrıca;


Ulusal kalite ilke ve standartları belirlenmiş,



İdari kayıtların envanteri oluşturulmuş, idari kayıtları referans alan istatistiklerin sistematize edilmesi
gündeme alınmış, devletin çeşitli kurumlarınca farklı verilerin üretilmesi disipline edilmiş,



Daha doğru, daha tutarlı kaynak verisinin resmi istatistik olarak yayınlanması, idari kayıtlara erişimi
kolaylaştırmak, araştırma sayısını düşürmek amaçlanmış,



Verilerin metaverileri ile birlikte sunumu için çalışılmış,



RİP portalı açılmış ve UVGS kurulmuştur.

İstatistik bilincinin tüm paydaşlarda yerleşmesi için yoğun çalışmalarla gerçekleştirilen programların ardından,
2017-2021 dönemini kapsayan üçüncü Program hazırlanmış, taslak “Resmi İstatistik Programı 2017-2021”
İstatistik Konseyi’nin 27 Ekim 2016 tarihinde yapılan toplantısında görüşülerek karara bağlanmış ve 1 Ocak
2017’de yürürlüğe girmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş sonucunda kurumsal yapıda
meydana gelen değişiklikler ile kurumlardan gelen Program metnine ilişkin değişiklik talepleri kurumlarla
varılan mutabakat sonucunda revize edilerek Resmi İstatistik Programı 2017-2021, (Rev.1) hazırlanmış ve
dijital ortamda kullanıma sunulmuştur.
Programda, veri entegrasyonu, idari kayıtların istatistik üretimde kullanımının artırılması, veri güvenliğinin ve
veri gizliliğinin sağlanması, idari kayıtların TÜİK'e açılması ile gerçek ve tüzel kişilerin tanımlayıcı bilgilerinin ve
değişkenlerinin standart hale getirilmesi konularına öncelik verilmesi hedeflenmiştir. Aynı dönemde,
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istatistiklerde zamanlılığın iyileştirilmesi, çeşitli sektörel ve bölgesel istatistik üretilmesine olanak sağlanması,
cevaplayıcı yükünün azaltılması, kurumsal iş yükünün azaltılması ve kamu kaynaklarının en etkin şekilde
kullanılması hedeflenmiştir.
3- Kalkınma Plan ve Programları
TÜİK'te yürütülen faaliyetler, görev ve sorumluluklar, ülke plan ve programları, üst politika belgeleri
kapsamında verilen sorumluluklar dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir. 2017-2021 Dönemi Stratejik Planının
hazırlık sürecinde de üst politika belgeleri göz önünde bulundurulmuş ve stratejik amaç ve hedeflerin üst
politika belgeleri ile uyumlu olmasına ayrı bir önem verilmiştir.
TÜİK'te, 2020 yılında, kurumsal olarak belirlenen stratejilerin yanı sıra, 2020 yılı Programı ve "Yeni Ekonomi
Programı/Orta Vadeli Program (OVP) (2019-2021)" dikkate alınarak istatistik bilgiler üretilmiştir. 2020 yılında
üst politika belgeleri kapsamında sorumlu olunan politika/tedbir/eylemler Tablo 2.1'de verilmiştir. Bunların
dışında kalan "ilgili / işbirliği yapılacak" kurum statüsünde yer alınan eylem planları için de çalışmalar
yürütülmüştür.
TÜİK, 11. Kalkınma Planında 8, OVP kapsamında 7, 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programında 4
tedbir/eylemde sorumlu kurum olarak yer almaktadır.
Tablo 2.1 Üst Politika Belgeleri Kapsamında TÜİK'in Sorumlu Olduğu Politika/Tedbir/Eylemler
Üst Politika Belgesi

İlgili Bölüm/Referans
2.1 İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi
2.2 Rekabetçi Üretim ve Verimlilik

11. Kalkınma Planı
(2019-2023)

2.3 Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum
2.4 Yaşanabilir Şehirler, Sürdürülebilir Çevre
2.5 Hukuk Devleti, Demokratikleşme ve İyi Yönetişim
2. Enflasyon
3. Kamu Maliyesi
5. Büyüme ve İstihdam

Yeni Ekonomi Programı
(OVP)(2019-2021)

7. Program ve Projeler/ İşgücü Piyasası
7. Program ve Projeler/ Çevre ve Şehircilik
7. Program ve Projeler/ Eğitim
7. Program ve Projeler/ Gençlik ve Toplum
Tedbir 403.1. Tarım sayımı yapılacaktır.

2020 Yılı
Cumhurbaşkanlığı Yıllık
Programı

Tedbir 795.1. Politika oluşturma süreçlerinde karar alma, planlama ve izleme süreçlerinin kanıta dayalı
olarak gerçekleştirilebilmesini teminen ülkemizde yaşayan nüfusun sosyo-ekonomik yapısına ilişkin
konularda bütünleşik bilgi sağlayacak bir sistemin kurulması ve düzenli olarak güncellenmesi sağlanacaktır.
Tedbir 845.1. Ulusal sürdürülebilir kalkınma amaçları izleme ve değerlendirme sistemi kurulacaktır.
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11. Kalkınma Planı (2019-2023)
TÜİK Stratejik Planının hazırlanma sürecinde, en üst politika dokümanı olan 11. Kalkınma Planı kapsamında
yer alan politikalar ve eylemler dikkate alınmıştır. TÜİK faaliyetlerinin pek çok eylemle doğrudan ve/veya dolaylı
ilişkisi bulunmaktadır. Aşağıda 11. Kalkınma Planı kapsamında hazırlanan kurumsal sorumluluklara göre TÜİK
8 eylemde sorumlu kuruluş olarak tanımlanmış olup söz konusu eylemlere ilişkin Tablo 2.2'de sunulmuştur.
Tablo 2.2 TÜİK'in 11. Kalkınma Planı Kapsamında Sorumlu Olduğu Eylemler
Politika

Eylem

İşbirliği Yapılacak Kuruluş
Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB),

2.2 Rekabetçi Üretim ve Verimlilik
2.2.2 Öncelikli Gelişme Alanları

İçişleri Bakanlığı, Tapu ve Kadastro

403.1. Tarım sayımı yapılacaktır.

Genel

2.2.2.1 Tarım
2.4 Yaşanabilir Şehirler,
Sürdürülebilir Çevre
2.4.1 Bölgesel Gelişme

Müdürlüğü

8TKGM),

Sivil

Toplum Kuruluşları (STK), Üniversiteler
669.4. Bölge, il ve ilçe bazında başta üretim, gelir
ve

istihdam

verileri

olmak

üzere

bölgesel

gelişmişlik farklarını ölçebilecek resmi istatistik

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

altyapısı geliştirilecektir.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
(ETKB),

İçişleri

Bakanlığı,

Aile,

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
2.4 Yaşanabilir Şehirler,
Sürdürülebilir Çevre
2.4.3 Konut

688.1. Konut sektörü verilerine entegre bir şekilde
tek bir kaynaktan erişim sağlanacaktır.

(AÇSHB),

Toplu

Konut

İdaresi

Başkanlığı (TOKİ), Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Strateji ve
Bütçe

Başkanlığı

(SBB),

Mahalli

İdareler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
(ÇŞB)
2.4 Yaşanabilir Şehirler,
Sürdürülebilir Çevre
2.4.3 Konut

2.4 Yaşanabilir Şehirler,
Sürdürülebilir Çevre
2.4.6 Kırsal Kalkınma

2.4 Yaşanabilir Şehirler,
Sürdürülebilir Çevre
2.4.6 Kırsal Kalkınma

688.2. Konut talebini ve içeriğini belirlemeye
yönelik araştırmalar artırılacaktır.

ETKB,

İçişleri

Bakanlığı,

AÇSHB,

TOKİ, AFAD Başkanlığı, SBB, Yerel
Yönetimler, Üniversiteler

711.1. Kırsal istatistiklerin il ve ilçe bazında
üretilmesi için kırsal alan tanımı revize edilecek,
temel nitelikteki ulusal verilerin kır-kent ve il/ilçe
bazında yayımlanması sağlanacak ve kırsal
göstergeler bilgi sistemi oluşturulacaktır. Bu
çerçevede, TÜİK Nüfus Yoğunluğu verileri ve AB
Ulusal Arazi Örtüsü Sınıflandırma verileri ile iller
bazında kır/kent tanımı ve İçişleri Bakanlığının
yürütmekte olduğu Mekânsal Adres Kayıt Sistemi
verileri kullanılacaktır.
711.2. Kırsal yoksulluk, üretim, istihdam gibi
kırsalın sosyo-ekonomik düzeyini ölçmeye yönelik
istatistik çalışmaları yapılacaktır.

İçişleri Bakanlığı, TOB, ÇŞB

İçişleri Bakanlığı, TOB, ÇŞB

795.1. Politika oluşturma süreçlerinde karar alma,
2.5 Hukuk Devleti,
Demokratikleşme ve İyi Yönetişim
2.5.2 İyi Yönetişim
2.5.2.2 Kamuda Stratejik Yönetim

planlama ve izleme süreçlerinin kanıta dayalı
olarak gerçekleştirilebilmesini teminen ülkemizde
yaşayan nüfusun sosyo-ekonomik yapısına ilişkin

İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları

konularda bütünleşik bilgi sağlayacak bir sistemin
kurulması

ve

düzenli

olarak

güncellenmesi

sağlanacaktır.
2.5 Hukuk Devleti,
Demokratikleşme ve İyi Yönetişim
2.5.2 İyi Yönetişim
2.5.2.7 Sürdürülebilir Kalkınma

845.1. Ulusal sürdürülebilir kalkınma amaçları

RİP kapsamında gösterge üretiminden

izleme ve değerlendirme sistemi kurulacaktır.

sorumlu tüm Kurum ve Kuruluşlar

Amaçları
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2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı
Kalkınma planları kapsamında yıllık uygulamaları olan ulusal programlarda öngörülen tedbirler konusunda
TÜİK olarak gerekli çalışmalar görev anlayışı içerisinde yürütülmektedir. 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık
Programında, TÜİK'in sorumlu veya ilgili kurum olarak yer aldığı toplam 26 tedbir olup bunların üçünden
sorumludur. TÜİK'in sorumlu olduğu tedbirler ve yürütülen faaliyetlere ilişkin özet bilgi Tablo 2.3'te sunulmuştur.
Tablo 2.3 Tüik'in 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında Sorumlu Olduğu Tedbirler Ve Yürütülen
Faaliyetler
Ana Başlık

Alt Başlık

Politika

Tedbir

Yürütülen Faaliyetler

2.2.2.
ÖNCELİKLİ
GELİŞME
ALANLARI

2.2.2.1.
Tarım

Makro ve mikro
düzeyde doğru ve
güvenilir veri temin
edilerek, tohumdan
sofraya uzanan tüm
zincir tam olarak
kayıt altına
alınacak, Yıllık
izleme ve
değerlendirme
çalışmaları
kurumsal hale
getirilecek, tarımsal
bilgi sistemleri
tamamlanarak etkin
kullanımı
sağlanacaktır

Tedbir 403.1. Tarım Covid 19 salgını nedeniyle Tarım Sayımının alan
sayımı yapılacaktır
çalışmasını gerçekleştirecek olan TOB yetkilileriyle
gerekli değerlendirmeler yapılamamıştır. Bu nedenle
bir önceki döneme göre ilerleme kaydedilememiştir.

2.5.2 İYİ
YÖNETİŞİM

2.5.2.2.
Kamuda
Stratejik
Yönetim

Politika oluşturma
ve karar alma
süreçlerini
güçlendirmek
amacıyla daha
sistematik ve
güvenilir veri,
istatistik ve bilgi
üretimi
sağlanacaktır

Tedbir
795.1.
Politika oluşturma
süreçlerinde karar
alma, planlama ve
izleme süreçlerinin
kanıta dayalı olarak
gerçekleştirilebilme
sini
teminen
ülkemizde yaşayan
nüfusun
sosyoekonomik yapısına
ilişkin
konularda
bütünleşik
bilgi
sağlayacak
bir
sistemin kurulması
ve düzenli olarak
güncellenmesi
sağlanacaktır

Veri sağlayıcı kurum ve kuruluşların çoğu ile irtibat
sağlanmış; dönemsel veri teminleri öncesinde
ihtiyaçlar ve talepler aktarılmış; verilere ilişkin olarak
varsa yapısal farklılıklar ve mevzuat değişiklikleri
değerlendirilmiştir.
Çalışmada
kullanılması
planlanan 19 idari kayıttan 15'i ilgili kurumlardan
temin edilmiştir. Bu kayıtların tamamı için gerekli
uyumlulaştırma, kodlama, standartlaştırma ve
mükerrerlikten arındırma işlemleri tamamlanmıştır.
31 Aralık 2019 tarihli ADNKS’nin NNVT
kapsamındaki idari kayıtların uygun referans tarihli
verileri ile eşleştirilmesi çalışmalarına başlanmıştır.
Bu kapsamda ilgili 19 kayıttan 10’unun
eksikliklerinin
giderilerek
ana
çerçeveyle
ilişkilendirilmesi tamamlanmıştır.

2.5.2 İYİ
YÖNETİŞİM

2.5.2.7.
Sürdürülebilir
Kalkınma
Amaçları

Küresel
SKA
gösterge setindeki
gelişmelere paralel
olarak
ulusal
gösterge
setinin
kapsamı öncelikler
doğrultusunda
genişletilecektir

Tedbir 845.1. Ulusal
sürdürülebilir
kalkınma amaçları
izleme
ve
değerlendirme
sistemi kurulacaktır.

Sürdürülebilir kalkınma göstergelerinden mevcut
olanlar, resmi veri üreticisi ve gösterge sorumlusu
kurum ve kuruluşlardan derlenerek 2010-2018
dönemini kapsayacak şekilde 10 Şubat 2020
tarihinde haber bülteni ile yayımlanmış ve faaliyet
tamamlanmıştır. Yol haritası dokümanının içeriği
ana başlıklar itibariyle taslak olarak belirlenmiş ve
üretilmeyen göstergelere ilişkin bir üretim planı
hazırlanmıştır.
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4- Avrupa İstatistik Sistemi (AİS)’nin Yeni Unsurları ve Bu Kapsamda Yürütülen Çalışmalar
Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci kapsamında politika, mevzuat ve uygulamalarını uyumlaştırmakla
yükümlü olduğu müktesebat başlıklarından birisini “İstatistik” oluşturmaktadır. Bu doğrultuda, Türkiye’de resmi
istatistiklerin koordinasyonundan sorumlu kurum olan TÜİK’in, AB adaylık süreci çerçevesinde önemli görevleri
bulunmaktadır.
AİS’e uyum, AB Konseyi ve Komisyonu tarafından kabul edilen istatistik mevzuatının, metodolojisinin ve diğer
teknik unsurların benimsenmesi anlamına gelmektedir. Ayrıca AİS’e uyum, başta metodolojik konular olmak
üzere, istatistik üretim sürecinin Avrupa Birliği standartlarına göre revize edilmesini kapsamaktadır. İstatistik
alanında TÜİK tarafından yürütülmekte olan uyum çalışmalarının iki yönü bulunmaktadır:
1.

Türkiye İstatistik Sistemi’nin AB normları ile uyumlu hale getirilebilmesi için gerekli çalışmaların
yapılmasıdır. Burada öngörülen temel hususlar, istatistiksel kayıt sistemlerinin geliştirilmesi,
sınıflamalarda AB sistemlerinin benimsenmesi, üretilen verilerin çeşitliliğinin artırılması, tüm sistem
içinde kalite standartlarının sağlanması için gerekli çalışmaların koordine edilmesi ve bunlarla birlikte
TÜİK’in idari kapasitesinin güçlendirilmesidir.

2.

AB'ye uyum sürecinde ihtiyaç duyulan istatistiksel verilerin Avrupa istatistikleri kalite standartlarına
uygun bir biçimde sağlanmasıdır.

AB tarafından ulusal istatistik sistemlerinin bir bütün olarak değerlendirildiği “Emsal Tarama” çalışmaları da
TÜİK koordinasyonunda 2011 ve 2015 yıllarında olmak üzere iki kez yapılmıştır. Çalışmalarda TÜİK'in yanı
sıra, Türkiye İstatistik Sistemi ve TÜİK’in sistemdeki koordinasyon rolü değerlendirilmiş, güçlü yönleri
vurgulanmış ve çalışmayı yürüten bağımsız uzmanlar tarafından geliştirilmesi gereken alanlara ilişkin bazı
tavsiyelerde bulunulmuştur. Söz konusu tavsiyelere dayanılarak oluşturulan geliştirme faaliyetlerinin
tamamlanma durumları EuroStat tarafından yıllık olarak izlenmekte ve raporlanmaktadır.
Bu doğrultuda, İkinci Tur Emsal Tarama Faaliyeti Çalışması sonucunda belirlenen 38 adet geliştirme
faaliyetinden, 31 Aralık 2020 itibarıyla 29 tanesi tamamlanmıştır. Tamamlanan bu faaliyetlerin genellikle idari
verilere erişim, kullanıcılar için iyileştirilmiş hizmet sağlanması, kalite usullerinin geliştirilmesi, kullanıcı
ihtiyaçları ve memnuniyeti, TÜİK'in kurumsal kapasitesi, Türkiye İstatistik Sisteminin koordinasyonu alanlarında
olduğu görülmektedir. Bu kapsamda geri kalan geliştirme faaliyetlerinin tamamlanmasına yönelik çalışmalar
sürdürülmekte olup EuroStat tarafından yıllık olarak faaliyetlerin izlenmesi çalışmasının devam edeceği
öngörülmektedir.
Bunun yanında, EuroStat tarafından AB’ye aday ve potansiyel aday ülkelerde “İstatistik” mevzuat ve
uygulamalarının AB müktesebatına ve standartlarına uyum düzeyini izlemek amacıyla İstatistiksel Yönetim
Bilgi Sistemi (SMIS+, Statistical Management Information System) çalışması yürütülmektedir. EuroStat
tarafından yürütülen SMIS+ çalışmasının öz değerlendirme aşaması 20 Aralık 2019 tarihinde başlatılmış ve bu
aşama 22 Ocak 2020 tarihinde TÜİK tarafından tamamlanmıştır. Ardından SMIS+ 2019 Yılı Değerlendirme
Raporu, 19 Haziran 2020 tarihinde Kurumumuza iletilmiş, bu hususta ilgili kurumlar bilgilendirilmiş ve rapora
ilişkin özet bilgi notu 9 Temmuz 2020 tarihinde üst yönetim ile paylaşılmıştır.

Ülke Raporu - Türkiye
TÜİK bünyesinde AB’ye uyum yönünde kaydedilen ilerlemeler, gerek Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (EuroStat)
tarafından

geliştirilen

mekanizmalar,

gerekse

Kurum

içi

çeşitli

araçlar

vasıtası

ile

izlenmekte,

değerlendirilmekte ve raporlanmaktadır. Avrupa Komisyonu bünyesinde yer alan Avrupa Komşuluk Politikası
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ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü tarafından her bir aday ülke için, AB'ye uyum sürecinde son bir
yıllık ilerlemenin değerlendirildiği “Ülke Raporu” yayımlanmaktadır. Bu kapsamda en son yayımlanan 6 Ekim
2020 tarihli Türkiye 2020 Ülke Raporu’nda Türkiye'nin, istatistik alanında kısmen hazır olduğu belirtilmiştir. Söz
konusu raporda Türkiye'nin, AB müktesebatına daha fazla uyum sağlama ve kamu kurumlarının idari
kayıtlarının kullanımında bazı ilerlemeler kaydettiği fakat makroekonomik ve tarımsal istatistiklerin, AB
müktesebatıyla uyumlaştırılması konularında geliştirilmeye devam etmesi gerektiği ifade edilmiştir.
2020 Yılı Ülke Raporuna göre Türkiye’nin:
o

Avrupa Ulusal ve Bölgesel Hesaplar Sistemine (ESA-2010) uyumu artırmaya,

o

TÜİK ve diğer veri sağlayıcıları arasında koordinasyonu güçlendirmeye,

o

Tarım ve göç istatistiklerini iyileştirmeye

devam etmesi gerekmektedir.
B. İdarenin Stratejik Planında Yer Alan Amaç ve Hedefler
5018 sayılı Kanun çerçevesinde, TÜİK'te, 2007 yılından itibaren planlı döneme geçilmiş ve ilki 2007-2011
dönemi, ikincisi 2012-2016 dönemi, üçüncüsü 2017-2021 dönemi ve son olarak 2019-2023 olmak üzere
stratejik planlar hazırlanmıştır. 2019-2023 dönemi stratejik planında, 2017-2021 dönemi stratejik planındaki
“Uluslararası standartlarda ve kullanıcı odaklı, sürdürülebilir bir istatistik sistemi kurmak” vizyonu muhafaza
edilmiş, benimsenen temel değerler çerçevesinde Kurumu hedeflenen vizyona taşıyacak stratejik amaç ve
hedefler oluşturulmuş ve yıllık performans programları aracılığı ile stratejik amaçların gerçekleşmesi
hedeflenmiştir.
2020 Yılı Faaliyet Raporunun temellerini oluşturan 2020 Yılı Performans Programı, Kurumun 2017-2021
dönemi stratejik planı çerçevesinde hazırlanmıştır. 2017-2021 Stratejik Planında istatistik üretiminden
dağıtımına kadar olan sürecin daha da iyileştirilmesi, ürün, hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanması ve
sürekli iyileştirme ilkesi çerçevesinde kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve Kurumun koordinasyon rolünün
güçlendirilmesi, kurumsal tanınırlığın artırılması için stratejik hedefler dört amaç altında toplanmıştır. 20172021 dönemi Stratejik Planı için belirlenen, 4 amaç ve 10 hedefin gerçekleştirilebilmesi için Kurumda önemli
çalışmalar yürütülmüştür.

Stratejik Amaç ve Hedeflerimiz
Amaç 1 ve 2 “İstatistik Programı“ ile Amaç 3 ve 4 ise “Yönetim ve Destek Programı” ile ilişkilendirilmiş olup
stratejik amaçlara ve hedeflere aşağıda yer verilmiştir.
Amaç 1. Uluslararası standartlarda, kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek çeşitlilikte kaliteli istatistik
üretmek ve kullanıma sunmak.
A1/H1. Karşılaştırılabilir, tutarlı, güncel, zamanlı ve ihtiyaçlara uygun istatistikler üretilecek ve sürekliliği
sağlanacaktır.
A1/H2. Dağıtım sisteminin kullanıcı odaklılık özelliği geliştirilecektir.

Amaç 2. İstatistik üretim sürecini iyileştirmek.
A2/H1. İdari kayıtların istatistik üretiminde kullanımı artırılacaktır.
A2/H2. Alternatif yöntemler ile veri toplama ve analiz uygulamaları geliştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır.
A2/H3. İstatistik üretim süreci standardize edilecektir.
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Amaç 3. Kurumsal kapasiteyi geliştirmek.
A3/H1. Yeni yönetim araçları geliştirilecek ve stratejik yönetim yaklaşımı yaygınlaştırılacaktır.
A3/H2. Kurum kaynaklarının geliştirilmesi sağlanacaktır.

Amaç 4. Kurumun koordinasyon rolünü güçlendirmek, kurumsal tanınırlığı ve toplumun istatistik
bilincini artırmak.
A4/H1. Türkiye İstatistik Sistemi içerisinde Kurumun koordinasyon rolü güçlendirilecektir.
A4/H2. Uluslararası alanda işbirliği geliştirilecektir.
A4/H3. Kurumsal tanınırlık artırılacak ve toplum istatistik konusunda bilinçlendirilecektir.

Tablo 2.4 Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi*
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Yıl: 2020
PROGRAM
ALT PROGRAM ADI
ADI

ALT PROGRAM HEDEFLERİ

İLİŞKİLİ OLDUĞU
STRATEJİK AMAÇ

Uluslararası standartlara uygun,
güvenilir ve tutarlı istatistik üretmek
ve kullanıma sunmak

Amaç 1. Uluslararası
standartlarda, kullanıcı
ihtiyaçlarına cevap
verecek çeşitlilikte
kaliteli istatistik
üretmek ve kullanıma
sunmak.
Amaç 2. İstatistik
üretim sürecini
iyileştirmek.

İSTATİSTİK

VERİ İŞLEME, ANALİZ VE
DAĞITIM HİZMETLERİ

İSTATİSTİK

VERİ TOPLAMA,
METAVERİ VE
STANDARDİZASYON

İstatistik üretim sürecinin standardize
edilmesi

ÜST YÖNETİM, İDARİ VE
MALİ HİZMETLER /
TEFTİŞ, DENETİM VE
DANIŞMANLIK
HİZMETLERİ

Kurumsal kapasiteyi geliştirmek;
Kurumun koordinasyon rolünü
güçlendirerek kurumsal tanınırlığı ve
toplumun istatistik bilincini artırmak.
Uluslararası alanda işbirliğinin
geliştirilmesi, kurumsal tanınırlığın
artırılması ve toplumun istatistik
konusunda bilinçlendirilmesi
hedeflenmiştir

YÖNETİM
VE DESTEK

Amaç 3. Kurumsal
kapasiteyi geliştirmek.
Amaç 4. Kurumun
koordinasyon rolünü
güçlendirmek,
kurumsal tanınırlığı ve
toplumun istatistik
bilincini artırmak.

* Tablo 2.4’te yer alan program/alt program bilgileri, e-Bütçe sistemi temel alınarak hazırlanmıştır.
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III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A. Mali Bilgiler
1- Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan TÜİK'te faaliyet ve hizmetlerin yürütülmesi önemli
ölçüde bütçe ödenekleri ile gerçekleştirilirken, başta AB projeleri olmak üzere uluslararası kaynakların yanında
DÖSİM kaynağından da yararlanılarak faaliyet alanlarının kapsam ve çeşitliliği artırılmaktadır.
2020 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Kuruma 427 532 000 TL ödenek tahsis edilmiş, yıl sonu
itibarıyla toplam bütçe ödeneği 428 944 003 TL olmuş ve yıl sonu itibarıyla toplam harcama 408 400 134 TL
olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında ise Kuruma 408 907 000 TL ödenek tahsis edilmiş, yıl sonu itibarıyla
toplam bütçe ödeneği 409 383 684 TL olmuş ve yıl sonu itibarıyla toplam harcama 390 448 224 TL olarak
gerçekleşmiştir.
2020 yılı için tahsis edilen ödenek miktarındaki artışın en önemli nedeni personel giderleri tutarlarında
meydana gelen artıştır. 2020 yılında Kuruma ayrılan bütçe ödenekleri ve yıl sonu harcama toplamlarının bütçe
ana harcama kalemleri ayrımında dağılımı Tablo 3.1’de gösterilmiştir. 2020 yılında, uluslararası projeler
kapsamında AB hibelerinden yapılan harcama toplamı 79 770,56 Euro'dur. 2020 yılında, TÜİK DÖSİM
kaynağından TÜİK faaliyetleri için; 1.796.221,46 TL harcama yapılmıştır.
Tablo 3.1 Ana Harcama Kalemleri Ayrımında Bütçe Dağılımı, 2020
Açıklama

(TL)
Yıl sonu harcama
toplamı

Bütçe başlangıç ödeneği

Yıl sonu ödenek toplamı

Toplam

427 532 000

428 944 003

408 400 134

Cari

396 863 000

398 786 987

389 868 243

28 475 000

27 963 016

16 348 654

2 194 000

2 194 000

2 183 237

Yatırım
Transfer

2020 yıl sonu harcama toplamı, başlangıç ödeneğine göre %4,47 oranında düşük gerçekleşmiştir. Bunun en
önemli nedenlerinden biri, cari bütçedeki planlanan bazı alan uygulamalarının ve bu kapsamda yapılması
planlanan anket çalışmasının yapılmamasından kaynaklı personel harcamalarının düşmesi, ayrıca yatırım
bütçesinde planlanan nakdi gerçekleşmenin sağlanamamasıdır. TÜİK'in 2020 yılı bütçe başlangıç ödenekleri
ve yıl sonu harcama gerçekleşmelerinde, cari harcamalar önemli bir yer tutmaktadır. Cari harcamaların toplam
harcama içerisinde fazla olmasında, Kurumun yaptığı çalışmalar ve sunulan hizmetlerin önemli etkisi vardır.
Kurumsal Kod Sınıflamasına Göre Harcama Tutarları: TÜİK'te yürütülen faaliyetler, merkez ve taşra
teşkilatının koordinasyonu ile gerçekleştirilmektedir. Planlanan ulusal düzeydeki sayım ve araştırma faaliyetleri
için, sorumluluk bölgesine ait verilerin derlenmesi, değerlendirilmesi, kalite kontrolü, analizi ve merkeze
aktarımından 26 bölge müdürlüğü sorumludur. Bu nedenle kurum bütçesinin önemli bir bölümü Bölge
Müdürlüklerine tahsis edilmektedir.
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TÜİK 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %57,61’i bölge müdürlüklerine tahsis edilmiş, bölge müdürlüklerinin
yıl sonu harcamalar toplamı içerisindeki payı %55,69 olmuştur. Bölge müdürlüklerine tahsis edilen bütçe
ödeneği, bölge müdürlüklerinin, sorumluluk bölgesi, personel sayısı, faaliyet ve iş yüklerine paralel bir dağılım
göstermektedir. 2020 yılı Kurum bütçesinin harcama birimleri itibarıyla dağılımı Tablo 3.2'de verilmiştir.
Tablo 3.2 Kurumsal Kod Bazında Harcama Tutarları, 2020
Kurumsal
kod

Birim Adı

TOPLAM
12.77.38.00

Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığı

12.77.55.00

Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı

12.77.00.04

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

12.77.57.00

(TL)
Yıl Sonu
Ödeneği

Yıl Sonu
Harcama

427.532.000

428.944.003

408.400.134

0

3.237.000

3.220.216

Bütçe Ödeneği

0

2.230.000

2.185.249

54.432.000

58.433.217

49.714.125

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma İstatistikleri Daire
Başkanlığı

0

2.273.000

2.239.565

12.77.47.00

Veri Toplama Daire Başkanlığı

0

4.260.000

4.083.816

12.77.41.00

Sektörel İstatistikler Daire Başkanlığı

0

2.012.000

2.001.447

12.77.00.25

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

673.000

786.000

733.582

12.77.00.24

Hukuk Müşavirliği

979.000

968.000

927.387

12.77.00.02

Özel Kalem Müdürlüğü

4.381.000

4.066.000

3.855.249

12.77.56.00

Tarım İstatistikleri Daire Başkanlığı

0

1.816.000

1.782.517

12.77.54.00

Kısa Dönemli İş İstatistikleri Daire Başkanlığı

0

2.542.000

2.506.333

12.77.39.00

Fiyat İstatistikleri Daire Başkanlığı

0

3.335.000

3.287.234

12.77.00.23

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

3.096.000

2.890.000

2.855.539

12.77.34.00

Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı

0

2.561.000

2.542.244

12.77.51.00

Demografi İstatistikleri Daire Başkanlığı

0

2.159.000

2.126.762

12.77.52.00

İşgücü ve Yaşam Koşulları Daire Başkanlığı

0

2.034.000

2.000.625

12.77.50.00

Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı

12.77.00.05

Personel Daire Başkanlığı

12.77.45.00

0

2.031.000

1.952.801

7.074.000

6.584.000

6.531.393

Metaveri ve Kayıt Sistemleri Daire Başkanlığı

0

2.391.000

2.346.591

12.77.33.00

Sosyal İstatistikler Daire Başkanlığı

0

2.219.000

2.204.613

12.77.49.00

Yazılım Daire Başkanlığı

0

5.466.000

5.167.727

12.77.46.00

Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı

0

14.904.000

12.722.613

12.77.37.00

Dijital Dönüşüm ve Projeler Daire Başkanlığı

0

5.684.000

5.656.807

12.77.00.06

Eğitim Daire Başkanlığı

0

1.433.000

1.413.757

12.77.59.00

Uluslararası Ticaret İstatistikleri Daire Başkanlığı

0

2.195.000

2.135.233

12.77.00.61

Bölge Müdürlükleri

246.321.000

238.904.786

230.751.557

12.77.30.00

Daire Başkanlıkları

110.576.000

51.530.000

51.455.152

2020 yıl sonu itibarıyla, harcama tutarının;
 Merkez teşkilatı ana hizmet birimlerine dağılımı %27,3,
 Merkez teşkilatı danışma ve yardımcı hizmet birimlerine dağılımı %16,2,
 Bölge müdürlüklerine dağılımı %56,5 dır.
Kurumsal kod bazında harcama birimleri bütçe ödenekleri ve yıl sonu gider toplamları Ek 4'te verilmiştir.
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Ekonomik Kod Sınıflamasına Göre Harcama Tutarları: 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneği, yıl sonu ödenek
toplamı ve yıl sonu harcamaları, ekonomik kod sınıflaması ayrımında Tablo 3.3'te verilmiştir.
Tablo 3.3 Ekonomik Kod Bazında Harcama Tutarları, 2020
Kod

(TL)
Bütçe
Yıl Sonu Ödenek
Başlangıç
Toplamı
Ödeneği

Açıklama
Toplam

Yıl Sonu
Harcama
Toplamı

427 532 000,00

428 944 003,00

408 400 134,00

305.155.000,00

305.155.000,00

300.574.841,00

01

Personel giderleri

02

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi gideri

51.565.000,00

51.565.000,00

48.876.720,00

03

Mal ve hizmet alımları

40.143.000,00

42.066.987,00

40.416.682,00

05

Cari transferler

2.194.000,00

2.194.000,00

2.183.237,00

06

Sermaye giderleri

28.475.000,00

27.963.016,00

16.348.654,00

2020 yıl sonu bütçe ödeneğinin, %70,07’si personel giderleri, %11,40’ı Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet
primi giderleri, %9,42’si mal ve hizmet alım giderleri, %0,51’i cari transferler ve %3,81’i sermaye giderleri için
harcanmış olup %4,79'u kullanılmayarak iptal edilmiştir. 2020 yılında ekonomik sınıflamaya göre gider türleri
harcama toplamları Ek 5'te verilmiştir.
Fonksiyonel Kod Sınıflamasına Göre Harcama Tutarları: 2020 yıl sonu harcama tutarının, %100’ü genel
kamu hizmetleri için yapılmıştır. Kurum bütçesinin fonksiyonel kod bazında harcama tutarları Tablo 3.4'te
verilmiştir.
Tablo 3.4 Fonksiyonel Kod Bazında Harcama Tutarları, 2020
Kod

Açıklama

Bütçe Başlangıç
Ödeneği

Yıl Sonu Ödenek
Toplamı

427 532 000,00

428 944 003,00

(TL)
Yıl Sonu
Harcama
Toplamı
408 400 134,00

427 532 000,00

428 944 003,00

408 400 134,00

Toplam
01

Genel kamu hizmetleri

Yıllara Göre Bütçenin Değerlendirilmesi: Ulusal ve uluslararası ölçekte istatistiki veri ihtiyacının artması,
TÜİK'in ürettiği istatistikler ile yürüttüğü faaliyetlerin çeşitliliğinin de artmasını sağlamaktadır. Kurumda yıllar
itibarıyla

yapılan

harcamalfar

toplamı,

yıl

sonu

ödenek

toplamının

ortalama

%80-85'i

oranında

gerçekleşmektedir. Bu oran yatırım harcamalarının gerçekleşme durumuna göre değişiklik gösterebilmektedir.
2016-2020 yılları arası başlangıç ödenekleri ile yıl sonu harcama toplamlarının dağılımı Grafik 3.1’de, ödenek
ve harcama gerçekleşmeleri ise Ek 6’da verilmiştir.

25

Grafik 3.1 Bütçe Başlangıç Ödeneği Ve Yıl Sonu Gerçekleşen Harcamalar Toplamı, 2016-2020
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TÜİK'in 2016-2020 yılları arasında bütçe başlangıç ödenekleri ve yıl sonu harcama gerçekleşmelerinde, cari
harcamalar önemli bir yer tutmaktadır. Cari harcamaların büyük bir kısmı personel giderleri için yapılmaktadır.
2016-2020 yılları arasında bütçe başlangıç ödenekleri ve yıl sonu harcama gerçekleşmelerinin dağılımı Tablo
3.5'te verilmiştir.
Tablo 3.5 Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Yıl Sonu Gerçekleşen Harcama Toplamlarının Bütçe Harcama
Kalemleri Ayrımında Dağılımı (%), 2016-2020
Bütçe Başlangıç Ödenekleri
Bütçe yılı
Cari
Yatırım
Transfer

Yıl Sonu Harcama Toplamları
Cari
Yatırım
Transfer

2016

79,1

20,0

0,9

83,6

15,7

0,7

2017

75,0

24,3

0,7

86,7

12,9

0,4

2018

79,2

20

0,8

89,2

10,3

0,5

2019

87,9

11,4

0,7

91

8,6

0,4

2020

92,8

6,7

0,5

93

6,5

0,5

Kurumda 2020 yılında yürütülen faaliyetlerin bütçe sonuçları, bilanço ve bütçe gelirlerinin ekonomik
sınıflandırılması tabloları Ek 7, Ek 8 ve Ek 9'da verilmiştir.
2- Mali Denetim Sonuçları
6085 sayılı Sayıştay Kanununun 38 inci maddesi uyarınca Sayıştay Başkanlığı tarafından TÜİK'te yürütülen
denetimler sonucunda hazırlanan 2019 yılı Taslak İdare Denetim Raporu 08 Haziran 2020 tarihinde
Kurumumuza ulaşmıştır. Taslak Denetim Raporuna ilişkin oluşturulan TÜİK'in görüş ve cevapları, 30 Haziran
2020 tarihinde Sayıştay Başkanlığına iletilmiştir. Sayıştay Başkanlığı tarafından görüş ve cevaplar
çerçevesinde değerlendirilen ve Eylül ayında gönderilen TÜİK, 2019 Yılı Nihai Denetim Raporunda; düzenlilik
denetimi çerçevesinde muhasebe işlemlerine ilişkin 2 adet, idari işlemlere ilişkin 1 adet bulgu yer almış olup
söz konusu bulgulara ilişkin tedbirler alınmıştır.
TÜİK’de 2020 yılı içerisinde, iç denetçiler tarafından merkez teşkilatında 6 harcama biriminde idari ve mali
süreçler ile bilişim süreçlerine ilişkin denetim faaliyeti gerçekleştirilmiştir. İç denetçiler tarafından program dışı
olarak Nevşehir Eğitim ve Dinlenme Tesisi ile spor tesisi ve yemekhane hizmetlerinde idari ve mali işlemlerin
danışmanlık faaliyeti kapsamında inceleme ve denetimi yapılmıştır.
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B. Performans Bilgileri
1- Program, Alt Program ve Faaliyet Bilgileri
2017-2021 dönemi Stratejik Planı, Kuruma verilmiş görevleri en iyi şekilde yerine getirmek, Kurumu ve istatistik
sistemini daha ileri götürmek, “Uluslararası standartlarda, kullanıcı odaklı ve sürdürülebilir bir istatistik sistemi
kurmak” vizyonu temel alınarak hazırlanmıştır. Planda hedeflenen vizyona ulaşabilmek için istatistik
üretiminden dağıtımına kadar olan sürecin iyileştirilmesi, üretilen ve sunulan istatistiklerin kalitesinin ve
çeşitliliğinin artırılmasının yanı sıra, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, Kurumun tanınırlığının artırılması ve
Kurumun koordinasyon rolünün güçlendirilmesi için stratejik amaç ve hedefler oluşturulmuştur.
TÜİK'te, Kuruma verilmiş görevleri yerine getirebilmek ve Planda hedeflenen vizyona ulaşabilmek amacıyla
yürütülen en temel faaliyet, “istatistik üretme ve üretilen istatistikleri yayımlama” faaliyetleridir. İstatistik üretim
sürecindeki faaliyetler, Kurumun görev alanıyla ilgili hizmetlerinden sorumlu birimler tarafından yürütülürken,
strateji geliştirme, performans değerlendirme, hukuk, basın ve halkla ilişkiler, insan kaynakları ve destek
hizmetleri gibi faaliyetler diğer harcama birimleri tarafından yürütülmekte ve istatistik üretim sürecine her
yönüyle katkı sağlanmaktadır.
TÜİK'te, önceki yıllarda olduğu gibi 2020 yılında da, uluslararası standartlara uygun istatistik üretimi ve bu
konuda ihtiyaç duyulan altyapı çalışmaları öncelikli olarak ele alınmış, Kurumun koordinasyon rolünün
güçlendirilmesi ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik faaliyetlere de hız kesmeden devam edilmiştir.
Bu bölümde 2020 yılı Performans Programında yer alan hedeflere yönelik faaliyet değerlendirmesi, Amaç 1 ve
2 “İstatistik Programı“ ile Amaç 3 ve 4 ise “Yönetim ve Destek Programı” ile ilişkilendirilmiş olup 2020 yılı için
Program Bütçe kapsamında alt program performans bilgilerine değinilerek aşağıda sunulmuştur.

Tablo 3.6 TÜİK İstatistik Hizmetleri Programı, Veri İşleme, Analiz ve Dağıtım Hizmetleri Alt Programı Kapsamı
İdare Adı:
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Program Adı:
İSTATİSTİK
Alt Program Adı:
VERİ İŞLEME, ANALİZ VE DAĞITIM HİZMETLERİ
TÜİK'te istatistik üretimi ve dağıtımı, planlı bir çalışmayı gerektiren bilgi ve deneyim
isteyen kapsamlı bir süreçtir. İstatistiklerin güvenilir olmasının en önemli
kriterlerinden biri istatistik üretim sürecinin her aşamasında uluslararası normların
dikkate alınmasıdır. İstatistiklerin üretimi ve dağıtımında kullanıcı odaklı bir bilgi
dağıtım sisteminin geliştirilmesi benimsenmiştir.
Mevcut istatistiklerin üretilmesinin yanı sıra TÜİK istatistik üretim sürecinde yer
Alt Programın
alan tüm unsurları iyileştirmeyi ve geliştirmeyi önemser. Veri işlemenin ve istatistik
Kapsamı:
üretmenin daha hızlı, daha doğru ve daha etkin hale getirilmesi amaçlanır.
Özellikle istatistik üretim sürecine ilişkin yeni teknikler geliştirilerek, gerek istatistik
üretim sürecinin gerekse istatistiklerin kalitesinin artırılması hedeflenir.
Bu alt program, istatistik ihtiyacının belirlenmesinden istatistiklerin dağıtımına
kadar olan tüm üretim sürecini ve istatistik üretim sürecinin iyileştirilmesi
çalışmalarını kapsamaktadır.
Uluslararası standartlara uygun, güvenilir ve tutarlı istatistik üretmek ve kullanıma
Alt Program Hedefi:
sunmak
Veri İşleme, Analiz ve Dağıtım Hizmetleri alt programı kapsamında aşağıdaki faaliyetler yürütülmüştür:
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Amaç 1: Uluslararası standartlarda, kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek çeşitlilikte kaliteli istatistik
üretmek ve kullanıma sunmak
TÜİK'te, uluslararası standartlarda ve kalite ölçütlerini göz ardı etmeyen mevcut istatistikleri üretmenin yanı
sıra, ülkemiz için hazırlanacak plan ve programlara politika üretme olanağı sağlayan ve kullanıcı ihtiyaçlarına
cevap verecek çeşitlilikte istatistiklerin üretilmesi ve dağıtımı yönünde çalışmalar yürütülmektedir. İstatistik
üretimi ve dağıtımı, planlı bir çalışmayı gerektiren bilgi ve deneyim isteyen kapsamlı bir süreç olup üretim
sürecinin her aşamasında uluslararası normlar dikkate alınarak istatistikler üretilir, kullanıcı odaklı bir bilgi
dağıtım sisteminin geliştirilmesi ve üretilen istatistiklerin başta internet olmak üzere çeşitli iletişim araçları
yoluyla kamuoyu ile paylaşılması hedeflenir.
Hedef 1: Karşılaştırılabilir, tutarlı,

güncel,

zamanlı ve ihtiyaçlara uygun istatistikler üretilecek ve

sürekliliği sağlanacaktır
Kaliteli istatistik üretmenin temel koşulu, istatistiklerin, güncel, tutarlı, karşılaştırılabilir, zamanlı ve ihtiyaçlara
uygun üretilmesidir. Ülke ve bölge genelinde üretilen istatistiklerin daha ayrıntılı üretilmesi veya yeni
istatistiklerin üretilmesi beklenmekte olup TÜİK, ihtiyacın karşılanması için gerekli çalışmaların yapılmasını
hedeflemektedir. TÜİK ürettiği istatistiklerde kaliteden ödün vermeden çalışmalarını yürütmekte olup bu konuda
kullandığı metodolojileri belirli periyotlarda gözden geçirmekte, gerekli durumlarda güncellemeye gitmektedir.
TÜİK bu hedefin gerçekleştirilmesinde veri kalitesinin artırılmasını, AİS'e uygun istatistiki metodoloji, sınıflama,
yöntem ve standartların takip edilmesi ve uygulamalara yansıtılmasını, uluslararası standartlara uygun yeni
istatistiklerin üretilmesini, yayımlamada güncelliğin ve zamanlılığın uluslararası standartlara göre geliştirilmesini
ve yayımlama takvimine uygunluğu stratejilerini benimsemiştir. Bu hedef kapsamında yer alan istatistik
faaliyetleri altyapı ve üretim olarak ayrı, ayrı verilmiş olup bu bölümde, yeni ürünlere ve çalışmalara yer
verilmiş, cari olarak üretilen istatistik ürünleri Ek 10 ve 11'de sunulmuştur.
a. İstatistiki Altyapı Faaliyetleri
2017-2021 dönemi Stratejik Planında, istatistiki altyapı faaliyetleri ayrı bir önem kazanmış, istatistik alanındaki
uluslararası gelişmeler, Türkiye İstatistik Sistemine ve TÜİK çalışmalarına yansıtılmaya çalışılmıştır. Bu
kapsamda ulusal/uluslararası düzeyde kabul görmüş istatistiki yöntemler incelenmekte, TÜİK bünyesinde
yapılan sayım ve araştırmaların teknik altyapıları (soru formu hazırlama, yöntem belirleme vb.)
hazırlanmaktadır. Bunun yanı sıra, veri kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılmakta, zaman serisi
analizleri ve modelleme çalışmaları yürütülmektedir. Bu bölümde daha önce başlatılmış olup 2020 yılında da
devam edilen, yeni başlanılan veya önem arz eden istatistiki altyapı faaliyetleri hakkında kısa bilgi verilmiştir.


İdari Kayıt Otomasyon Faaliyetleri

İstatistik üretiminde idari kayıt kullanımı oranı her geçen yıl önemli ölçüde artmaktadır. Bu iş için gerekli
altyapımız ve insan kaynağımız da bununla orantılı şekilde gelişmektedir. İdari kayıtlardan istatistik üretiminin
otomasyonu için gerekli altyapı oluşturulmuş, veri tabanı programları yazılmış ve istatistik üreten birimlere
Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı (BTD) tarafından teknik danışmanlık yapılmıştır. Ayrıca “Dış Ticaret Genel
Sistemi” veri altyapısı hazırlanmış; büyük veri ve “Turboard, İş Zekâsı” gibi modern uygulamaları da içerecek
şekilde bir sistem kurulmuştur. 2020 yılında 50’den fazla konu başlığında idari kayıt verisi Kurumumuzun veri
tabanına aktarılmıştır.



Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri Alanında Çalışmalar
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Sürdürülebilir kalkınma göstergelerinin üretilmesi için veri mevcudiyeti araştırmaları yapılmış, dış kurumların
internet sayfaları ve raporları incelenerek küresel göstergeye girdi olabilecek veriler araştırılmıştır. Gösterge
sayısının 100’den 110’a çıkarılması hedefi kapsamında 2021 yılında “Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri
2010-2019” Haber Bülteninde yayımlanmak üzere çok sayıda yeni gösterge ve hâlihazırda üretilen
göstergelerin kırılımları (yaş grubu, cinsiyet, eğitim durumu, işgücü durumu vb.) tespit edilmiştir. Belirlenen bu
yeni veriler, TÜİK Daire Başkanlıklarıyla toplantılar yapılarak değerlendirilmiştir.


Revizyon Yönergesi Güncellenmesi

“Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Tarafından Üretilen İstatistiki Verilerde Revizyon Yapılmasına İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönerge” üretici birimlerin ihtiyaçları ve geri dönüşleri çerçevesinde güncellenerek
16/12/2020 tarihinde Başkanlık onayı ile yürürlüğe koyulmuş, revizyon el kitabı tekrar gözden geçirilerek
gerekli güncellemelerin ardından kullanıcılara sunulmuştur.
2021 yılında gerçekleştirileceği bildirilen bütün rutin ve ana revizyonlar gözden geçirilmiş, üretici birimlere
gerekli dönüşler sağlanmış ve "Geçmiş Yıl Revizyonları" ve “Cari Yıl Revizyon Planı”nın cari yıl ve yeni yıl
faaliyetleri çerçevesinde yenilenmesinin takip ve koordinesi üzerine çalışmalar yürütülmüştür.


Yöntem Araştırmaları Çalışmaları



Kurumun örneklemeye dayalı tüm cari çalışmalarının örneklem tasarımları hazırlanmış, yıl içerisinde
ilgili dönem ve tarihe ilişkin örnek seçim ve ağırlıklandırma çalışmaları yürütülmüş, bu çalışmalara
ilişkin doğruluk bileşenleri hesaplanmıştır. Kurum bünyesindeki araştırmaların örnekleme tasarımı
hazırlık çalışmaları kapsamında, farklı düzeylerde istatistiklerin üretilmesine imkân tanıyacak
alternatifli örnek hacmi belirleme çalışmaları gerçekleştirilmiş ve ilgili birimlerle paylaşılmıştır.



Kurumda

yürütülen

araştırmaların

Kalite

Denetim

Çalışmalarının

örneklem

tasarımlarının

oluşturulması görevi uygulayıcı birimlerle işbirliği halinde yürütülmeye devam edilmiştir.


Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA)’nda CATI uygulamasının başlatılabilmesi için ihtiyaç duyulan ön
pilot çalışma için tasarım, ağırlıklandırma ve analiz çalışmaları yapılmış sonuçlar ilgili birimler ile
paylaşılmıştır.



HİA’da 2020 uygulama yılı için üçer aylık hareketli ortalama yöntemi ile sonuçların üretilmesinin yanı
sıra aylık tahminlerin Türkiye toplamında temel değişkenler bazında verilebilmesini hedefleyen bir
tasarım geliştirilmiştir. Bu tasarım ile 2020 yılı için üçer aylık hareketli ortalama yöntemi ile sonuçlar
üretilirken, aylık tahminlerin sadece takip ve analiz edilmesi hedeflenmiştir.



Salgın sürecinde uygulama yöntemindeki değişikliklerin işgücü tahminlerine etkisi analiz edilmiş ve
Kurum Başkanlığına bilgi notu olarak sunulmuştur.



HİA kapsamında 2021 yılı ile kullanılmaya başlanan yeni soru kâğıdının etkisinin ölçülebilmesi
amacıyla 2020 yılı son çeyreği için bir pilot çalışmaya başlanmıştır. Tasarım, ağırlıklandırma ve analiz
çalışmaları devam etmektedir.



Hanehalkı Bütçe Araştırmasında gelir değişkeninin tahminlerin üretilmesi sürecinde kalibrasyon
boyutuna katılması ile ilgili çalışmalar yapılmıştır.



HİA’da yıl sonunda il bazında tahmin üretilmesine olanak vermeyebilecek yetersiz veriye sahip iller
için dolaylı yöntemlerle tahminlerin üretilebilirliğine ilişkin çalışmalara başlanmıştır.



2021 Nüfus Konut Sayımı hazırlık çalışmaları kapsamında yapılan toplantılara katılım sağlanmıştır.



İleri örnekleme teknikleri konularında metodolojik çalışmalar yapılmıştır.
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Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmakta olan göstergeler için model belirleme çalışmaları
tamamlanmıştır.



Covid-19 salgını sebebiyle, yılda bir defa yapılan aykırı değer tespiti, nisan ayından itibaren mevsim
ve takvim etkilerinden arındırılan bütün aylık serilerde her ay tekrarlanmıştır.



Zaman serilerindeki takvim etkilerini hesaplamak için oluşturulan ve 2022 yılına kadar devam eden
“Takvim Etkileri Regresörleri” yeniden hesaplanmış ve 2027 yılına kadar uzatılmıştır. Hem regresörler
hem de metodolojik doküman internet sitemizde yayınlanmıştır.



Kurumumuzda ilk kez hazırlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Kalite İzleme Değerlendirme Aracı
(KİDA) için Fiyat Güncelleme Karşılaştırılması, Endeks Hesaplama Yöntem Karşılaştırması ve
Mevsimsel Ürünler Analizi ile ilgili raporlar hazırlanmış ve Kurum Başkanlığına sunulmuştur.



HİA için zaman serisi modelleri kullanılarak 2014-2020 arası 3 aylık hareketli ortalama kullanılarak
yayımlanan veriler aylık verilere dönüştürülmüş ve takip ile analiz için mevsim etkilerinden
arındırılarak üretici birimle paylaşılmıştır.



Konjonktür izleyicisi çalışması için çalışmalar tamamlanarak yayıma hazır hale getirilmiştir.



Zaman serileri modelleri kullanılarak Türkiye ekonomisi için konjonktür süresi tahmin edilmiştir.



TÜFE üzerinde döviz kuru geçişkenliği zaman serileri analizleri ile tahmin edilmiş; sonuçlar HMB ile
üst düzeyde paylaşılmıştır.



Kurumsal Kalite Raporlarının koordinasyonu çalışmalarına devam edilmiştir. 2020 yılının ikinci
yarısından itibaren Kurum bünyesinde gerçekleştirilen tüm yıllık çalışmaların veri kalitesinin
değerlendirilmesi amacıyla uygulayıcı birimlerle işbirliği içerisinde hazırlanan kurumsal kalite
raporlarının koordinasyonu Kalite Denetim Grubu sorumluluğuna geçmiştir. Bu kapsamda daha önce
web sitesinde yayımlanmış olan kalite raporlarının tamamı incelenmiş, eksik/standartlara uymayanlar
listelenmiştir. Eksiklerin giderilmesi için önceki koordinasyon sorumlusu birim ve üretici birimler ile
iletişime geçilmiş, yeni internet sitesinde Türkçe-İngilizce olarak yayımlanabilmesi için çalışmalar
devam etmiştir. TÜİK internet sitesinin 2020 yılında güncellenmesi sebebiyle kurumsal kalite
raporlarının eski web sitesinde yayımlanması durdurulmuştur. 2021 Ocak ayı sonundan itibaren yeni
TÜİK internet sitesinde yayımlanmasına devam edilecektir.



Veri Kalite Kontrol Kurulu sekretarya çalışmaları yürütülmüştür. Kurumun merkez ve taşra teşkilatının
istatistiki çalışmaları ve Resmi İstatistik Programında yer alan istatistiklerin üretimine yönelik alan
çalışmalarından başlayıp verilerin yayımlanmasına kadar geçen tüm süreçleri bilimsellik ve
uluslararası standartlara uygunluk açısından incelemek, değerlendirmek ve gerektiğinde yerinde kalite
kontrol çalışmaları yapmak amacıyla kurulan Veri Kalite Kontrol Kurulu (VKKK), 2012 yılından itibaren
düzenli olarak toplanmaktadır. Kurulun sekretarya hizmetleri 2020 yılı başında Metaveri ve Standartlar
Daire Başkanlığı'dan Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı (YAD)’na devredilmiş olup çalışmalar
Kalite Grubu tarafından yürütülmektedir. VKKK 20.06.2006 tarihli yönetmeliği kapsamında her ay
düzenli toplanmaktadır.
gerçekleştirilmiştir.

2020 yılında Covid-19 salgını nedeniyle 4 defa yüz yüze toplantı

Sekretarya hizmetleri kapsamında her bir Kurul toplantısı için; toplantı

organizasyonunun sağlanması, toplantı gündeminin oluşturulması, karar tutanağının düzenlenmesi,
tutanağın kurul üyelerinin görüşüne gönderilmesi, Başkanlık Oluru’nun alınması ve intranete
yüklenmesi çalışmaları yürütülmektedir. Ayrıca VKKK 2020 yılı çalışma raporu hazırlanmaktadır.

b. İstatistik Üretim Faaliyetleri
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İstatistik üretimi, ihtiyaçların belirlenmesi ile başlayıp, tasarım, yapılandırma, verilerin toplanması, işlenmesi ve
analiz edilmesi ile dağıtımdan oluşan bir dizi faaliyetler bütünüdür. TÜİK'te, 2019 yılında, "Ulusal Veri
Yayımlama Takvimi (UVYT)"ne uygun olarak istatistiklerin üretilmesine devam edilmiş, üretilen istatistiklerin,
çeşitli iletişim araçları ile haber bülteni, standart tablolar ve dağıtım veri tabanları ile kullanıcılara ulaştırılması
sağlanmıştır. TÜİK tarafından üretilen ve Kurumun 2020 yılı Haber Bülteni Yayımlama Takviminde yer alan
istatistiklere yönelik 68 alan uygulamasına 2020 yılında devam edilmiş, kamuoyuna taahhüt edilen takvime
bağlı olarak yaklaşık 90 başlıkta istatistik üretilip haber bülteni olarak kamuoyuyla paylaşılmıştır. 2020 yılında,
istatistiklerin iyileştirilmesi, kullanıcı taleplerinin karşılanması ve ihtiyaçlara uygun istatistiklerin üretilmesi
amacıyla, yeni başlanan, ilk defa yayınlanan ve/veya önem arz eden çalışmalar aşağıda sunulmuştur.


Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma İstatistikleri

2020 yılı içerisinde, tıbbi atık istatistikleri, 1990-2018 dönemi için Sera Gazı Emisyon İstatistikleri ile bu
istatistiklere ilişkin CRF "Ortak Raporlama Formatı" tabloları ve NIR "Ulusal Envanter Raporu", Çevre Koruma
Harcama İstatistikleri, 2018 Çevre İstatistikleri, 2010-2018 dönemi Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri
üretilerek kullanıma sunulmuş ve ilgili uluslararası (Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD –
Organization for Economic Cooperation and Developement), EuroStat, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Çevre
Ajansı, vb.) raporlamalar gerçekleştirilmiştir.
Örgün Eğitim, eğitim seviyesi ve yerleşim yeri düzeyinde okullaşma oranlarını üretme çalışmalarına devam
edilmektedir. Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri içerisinde yer alan “Tamamlama Oranı” göstergesi ortaokul
ve ortaöğretim için hesaplanmıştır. 2019/2020 yayını için okullaşma oranı hesaplamaları Eğitim, Kültür ve
Adalet İstatistikleri Grup Başkanlığı tarafından yapılmış olup yayın Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından
yayımlanmıştır.


Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Sonuçları

RİP gereği, ADNKS sonuçları her yıl 31 Aralık tarihi referans alınarak kamuoyuna açıklanmaktadır. Bu
kapsamda 2019 ADNKS nüfusuna ilişkin sonuçlar 13. kez nüfusun yerleşim yerlerine göre büyüklüğü, yaş ve
cinsiyet yapısı ayrımında 4 Şubat 2020 tarihinde kamuoyuna açıklanmıştır. TÜİK internet sayfasında bulunan
İstatistiksel Tablolar ve veri tabanı 2019 yılı ADNKS sonuçlarını içerecek şekilde güncellenmiştir.


Kurumsal Yerler Adres Veri Tabanının Güncellenmesi

2013 yılında, idari kayıtların geliştirilmesi kapsamında "Kurumsal Yerler Adres Veri Tabanı" oluşturulmuş olup
2014 yılında kurumsal nüfusun belirlenmesi kapsamında Milli Savunma Bakanlığı ile görüşmeler yapılarak ilgili
bakanlık tarafından askeri kurumsal nüfus veri tabanının kurulması sağlanmıştır. Kurumsal yerlerdeki nüfusun
ilgili kurumlardan (Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Kredi ve Yurtlar Kurumu, Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel
Müdürlüğü, Diyanet İşleri) düzenli olarak alınması ile ilgili protokol çalışmalarına devam edilmiştir. Gençlik ve
Spor Bakanlığı ile protokol imzalanmıştır. Bu doğrultuda her yıl "Kurumsal Yerler Adres Veri Tabanı"nın
güncelliği sağlanmaktadır.


Doğum Yeri İstatistikleri

2020 yılında idari kayıtlardan doğum yeri bilgisi elde edilmiş olup bu istatistiğin idari kayıtlara dayalı olarak
üretilmesine devam edilmiştir. TÜİK web sayfasında yer alan bu konudaki istatistiksel tablolar güncellenmiştir.


Hayat Tabloları, 2017-2019 Sonuçları
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Hayat Tabloları 2017-2019 çalışması sonuçları, 17 Eylül 2020 tarihinde haber bülteni ile kamuoyuna
sunulmuştur. Ayrıca Hayat Tablolarıyla ilgili hazırlanan istatistiksel tablolar TÜİK internet sayfasından
kullanıcıların hizmetine açılmıştır.


Nüfus Nitelikleri Veri Tabanı (NNVT) Projesi Çalışmaları

Nüfus Nitelikleri Veri Tabanı (NNVT) Projesi ile politika oluşturma süreçlerinde karar alma, planlama ve izleme
süreçlerinin kanıta dayalı olarak gerçekleştirilebilmesini teminen ülkemizde yaşayan nüfusun sosyo-ekonomik
yapısına ilişkin konularda bütünleşik bilgi sağlayacak bir sistemin kurulması ve düzenli olarak güncellenmesi
amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 12 Kasım 2019 tarihli olur ile "Eksik Veri Çalışma Grubu" kurulmuştur.
Projeye yönelik ilk test çalışmalarına Mayıs 2019’da başlanmıştır. Öncelikle TÜİK’te mevcut olan kayıtlar,
çerçevesi 31 Aralık 2018 tarihli ADNKS olacak şekilde eşleştirilmiştir. Çalışmada Sosyal Güvenlik Kurumu
(SGK), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), YÖK, MEB, Tarım Kayıtları, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Esnaf ve
Sanatkarlar Bilgi Sistemi (ESBİS), 2011 Nüfus ve Konut Araştırması sürecinde Engelli ve Yaşlı Hizmetleri
Genel Müdürlüğünden temin edilmiş engelli nüfus kayıtları kullanılmıştır.
Eşleştirilen veriler üzerinde analiz çalışmalarına başlanmış, işgücü göstergelerinin idari kayıtlar üzerinden il
düzeyinde üretilebilmesi için eksik veri tahminine yönelik çalışmalar 2020 yılında da yürütülmüştür.
SGK’dan 2019 Aralık ayında alınan diğer verilerle (Pasif sigortalı kayıtları, Hizmet Takip Programı (HİTAP),
SPAS, GSS) eşleştirme sürecine başlanmış, verileri tanıma ve analiz faaliyetleri yürütülmektedir. Her gelen veri
sonrasında eksik veri tahminine yönelik çalışmalar yenilenecektir. NNVT’nin ilk somut çıktıları 31 Aralık 2021
referans tarihli Nüfus ve Konut Sayımında (NKS) alınacaktır.
Ayrıca NNVT çalışması faaliyetlerin daha etkili bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla TÜİK bünyesinde
projelendirilmiş ve bu çerçevede ilk iş adımı olarak Proje Beratı hazırlanmıştır. Bu çalışma kapsamında, tüm
bölge müdürlüklerimizin katılımıyla Bina ve Konut Nitelikleri Araştırması ön-test çalışması gerçekleştirilmiştir.


2021 Nüfus ve Konut Sayımı Hazırlık Çalışmaları

TÜİK tarafından Avrupa Birliği (AB) ile işbirliği halinde, İstatistikte Yeni Nesil Programı (NES - New Era in
Statistics) altında "Kayda Dayalı Nüfus Sayımının Altyapısı Olarak Sosyal İstatistikler Veri Tabanının
Kurulması" adlı proje 7 Mayıs 2019 tarihi itibarıyla yürütülmeye başlanmıştır. Kayda dayalı nüfus sayımı
yapabilmek için ihtiyaç duyulan demografik değişkenler ADNKS’den elde edilebilmektedir. Ancak NKS
kapsamında yer alan "işgücü" ve "bina-konut" alanlarına ilişkin gerekli kayıtlar ADNKS'de yer almamaktadır.
Söz konusu istatistiklerin üretilebilmesi için ilgili idari kayıtların entegrasyonu ve gerekirse mevcut hanehalkı
araştırmalarının sonuçlarından yararlanılması planlanmaktadır. Bu kapsamda çalışmalar devam etmektedir.
NNVT 1. Test Çalışması (Pilot Uygulama) kapsamında, idari kayıtlar kullanılarak meslek, faaliyet, işteki durum,
işyerinin bulunduğu il değişkenlerinin üretilmesi; değişkenlerdeki eksik gözlemler için tahmin yapılması ve
analizlerin gerçekleştirilmesi çalışmalarına devam edilmiştir.
NNVT 2. Test Çalışması (Pilot Uygulama) kapsamında, 2019 ADNKS’nin NNVT kapsamındaki diğer idari
kayıtların uygun referans tarihli verileri ile eşleştirilmesi, eksik veri tahmini için modellerin oluşturulması, eksik
veri tahmini yapılması, işgücü göstergeleri için il düzeyinde tabloların üretilmesi ve analizlerin gerçekleştirilmesi
çalışmalarına devam edilmiştir.


İdari kayıtlardan Uluslararası Göç İstatistikleri Üretildi
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Uluslararası Göç İstatistikleri 17 Temmuz 2020 tarihinde haber bülteni ile kamuoyuna sunulmuştur.
Uluslararası göç istatistikleri ile ilgili hazırlanan istatistiksel tablolar TÜİK internet sayfasından kullanıcılara
sunulmuştur. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) ile imzalanan protokol kapsamında "ikamet izin" ve
"uluslararası koruma" kayıtlarının web servisleriyle Kurumumuz tarafından alınmasına yönelik çalışmalara
devam edilmiştir.
2017-2021 RİP kapsamında yer alan "Göç Etme Nedeni İstatistikleri"nin idari kayıtlardan üretilmesi hedefi
doğrultusunda, TÜİK ile NVİGM tarafından ortaklaşa yürütülen çalışmaların sonucunda, kişilerden adres
beyanları sırasında göç etme (taşınma) nedenlerine ilişkin bilgi derlenmeye başlamıştır. İç göç istatistikleri
kapsamında ADNKS'den göç nedenlerinin üretilmesine yönelik çalışmalara NVİGM ile işbirliği içerisinde devam
edilmiştir.
RİP kapsamında Uluslararası Göç İstatistikleri çerçevesinde, Kurumumuzun sorumluluğunda yer alan "Yurt
Dışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına İlişkin İstatistikler" 2018 yılı için hizmete özel (taslak) olarak üretilmiş
olup söz konusu istatistiklerin ilerleyen yıllarda da üretilmesi yönündeki çalışmalara devam edilmiştir.


Dünya Nüfus Günü İle İlgili Çalışmalar

Dünya Nüfus Günü’nün 2020 yılı teması olan "Kadınların ve Kız Çocuklarının Sağlıklarının ve Haklarının
Korunması" ile ilgili haber bülteni yayımlanmıştır.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından, 1989 yılında dünya nüfusunun 5 milyar insana
ulaştığı tarih olan "11 Temmuz 1987" tarihi "Dünya Nüfus Günü" olarak kabul edilmiştir. Bu özel günde
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından nüfusun önemli konularını ele alan bir tema belirlenmekte
ve bu temaya ilişkin farkındalık yaratmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu yıl, UNFPA tarafından Dünya
Nüfus Günü'nde, son yüzyılın en büyük küresel sağlık sorunu olan Covid-19 salgınının dünyadaki tüm
insanları, özellikle de "kırılgan nüfus" olarak tanımlanan grupların sağlığını tehdit ettiğine ve toplumsal cinsiyet
eşitsizliklerini şiddetlendirmekte olduğuna dikkat çekmektedir. UNFPA, salgının üreme sağlığını, haklarını ve
üreme sağlığı hizmetlerine kesintisiz erişimi olumsuz etkilediğini belirterek, daha fazla sayıda kadın ve kız
çocuğunun ailelerini planlama ve sağlıklarını koruma yeteneğini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduklarını
ifade etmektedir.
Bu doğrultuda UNFPA tarafından 2020 yılı Dünya Nüfus Günü teması olarak "Covid-19'u Frenlemek: Şimdi
Kadınların ve Kız Çocuklarının Sağlıkları ve Hakları Nasıl Korunabilir?" temasının vurgulanmasına karar
verilmiştir. Bu konuda atılabilecek ilk ve en önemli adım söz konusu grupların mevcut durumlarına yönelik en
güncel temel istatistiklere sahip olabilmektir. Bu kapsamda haber bülteninde doğum, evlenme ve toplumsal
cinsiyet istatistikleri konusunda temel bilgiler sunulmaktadır.


Hayati İstatistiklerin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar

2020 yılında;


Doğum İstatistikleri,



Evlenme İstatistikleri,



Boşanma İstatistikleri ve



Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri

yayımlanmıştır. Doğum istatistikleri 5 yıl, ölüm istatistikleri 3 yıl ve intihar istatistikleri 1 yıl geriye dönük revize
edilerek açıklanmıştır.
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Annenin yaş gurubuna göre doğum sırası ve çoğul doğumlar ile ilgili 3 adet yeni istatistiksel tablo Kurumumuz
web sayfasından sunulmuş ve EuroStat'a gönderilmiştir.
Doğum ve ölüm kayıtlarının tamlığı ve kalitesinin geliştirilmesi konusunda işbirliği yapılması amacıyla, TÜİK,
Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı NVİGM yönetici ve uzmanlarından oluşturulan "Doğum ve Ölüm Kalite ve
Tamlık Çalışma Grubu" faaliyetlerine devam etmiştir.
"19/10/2017 tarihli ve 7039 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun" ile değişikliğe uğrayan doğum bildirimleri kapsamında oluşturulan e-Doğum Raporlama verilerinin
Sağlık Bakanlığı'ndan web servisler aracılığıyla alınması açıklanacak istatistiklerin zamanlılık, tamlık ve
kalitesinin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.
"Ölüm İstatistikleri" ile "Ölüm Nedeni İstatistikleri" 3 Şubat 2020 tarihinde Kurum Başkan Yardımcımızın
başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda alınan kararlar doğrultusunda birleştirilmiş olup 24 Haziran 2020
tarihinde "Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri, 2019" haber bülteni başlığı altında kamuoyu ile paylaşılmıştır.
Ölüm nedenine ilişkin 3 adet istatistiksel tablo da internet sitemizde yayımlanmıştır. Ayrıca "Ölüm ve Ölüm
Nedeni İstatistikleri" için bütünleşik kurumsal veri tabanı kurma çalışmalarına devam edilmiştir.
İllere göre evlenme sayısı ile akraba evliliği sayısı ve oranı istatistiksel tablosu ilk kez üretilmiş ve kurum
internet sitemizde yayımlanmıştır.
2020 yılında "Toplumsal Cinsiyet İstatistikleri, 2019", "İstatistiklerle Çocuk, 2019", "İstatistiklerle Gençlik, 2019",
"İstatistiklerle Yaşlılar, 2019", "Yaşam Memnuniyeti, 2019" elektronik yayınları hazırlanmış ve internet
sitemizden yayımlanmıştır.


Yaşam Memnuniyeti Araştırması (YMA) Sonuçları

YMA'nın 2019 yılı uygulaması sonuçları, 17 Şubat 2020 tarihinde haber bülteni ile kamuoyuna sunulmuştur.
Araştırma sonuçları, "İstatistiksel Tablolar" ve MEDAS aracılığıyla TÜİK web sayfası üzerinden kullanıcılarla
paylaşılmıştır. Ayrıca araştırma sonuçlarına ilişkin bir rapor hazırlanmış ve pdf formatında Kurumumuz web
sayfasında kullanıcılara sunulmuştur. Araştırmanın mikro veri CD'si ise Haziran 2020 tarihinde kullanıcılarla
paylaşılmıştır. 2020 yılı YMA’nın hazırlık çalışmaları yürütülmüş olup alan uygulaması tamamlanmıştır.



Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) Çalışmaları

Yurt içi üretici fiyatları endeksi verileri ve yurt dışı üretici fiyatları endeksi alandan Harzemli uygulaması ile
Bölge Müdürlüklerimizin sorumluluğunda zamanında toplanmış, kontrolleri, analizleri yapılmış ve aylık haber
bülteni olarak kullanıcılara sunulmuştur. İnşaat maliyet endeksi, üretici fiyatları ve idari kayıt verisi kullanılarak
hesaplanmış kontrolleri, analizleri yapılmış ve aylık haber bülteni olarak kullanıcılara sunulmuştur.
Hizmet üretici fiyat endeksi kapsamındaki veriler, aylık periyotta alandan Harzemli uygulaması ile Bölge
Müdürlüklerimizin sorumluluğunda zamanında toplanmış, kontrolleri, analizleri yapılmış, 2020 yılı içinde
yayımlanmasına başlanmıştır.


Tarımsal Fiyat İstatistikleri Çalışmaları

2020 yılı Üretici Birlikleri, Ticaret Borsaları, Yaş Meyve ve Sebze Halleri, TMO ve Orman Genel
Müdürlüğünden diğer tarımsal ürünlere ait miktar ve fiyat bilgileri aylık olarak derlenmiştir. ‘‘Bitkisel Ürün
Fiyatları ve Üretim Değeri, 2019’’ ve ‘‘Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri, 2019’’ haber
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bülteni olarak yayımlanmıştır. Ayrıca il ve Türkiye düzeyinde bitkisel ve hayvansal üretim değerleri ve madde
bazında il ve Türkiye fiyatı aylık ve yıllık olarak TÜİK internet sayfasına konulmuştur.
2019 yılına ait tarımsal girdi istatistikleri, tarımsal makine ve alet istatistikleri çalışmaları tamamlanmış ve
madde bazında ağırlıklı Türkiye fiyatları hesaplanmıştır. Ayrıca 2019 yılına ait süs bitkilerine ait veri derleme
çalışması tamamlanmış olup analiz çalışmalarına 2020 yılı içerisinde devam edilmiştir.
2015=100 temel yıllı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi 2020 Mart ayından itibaren aylık olarak yayımlanmaya
başlamış, endeks rakamları ve değişim oranları aylık ve yıllık olarak TÜİK internet sayfasında yayımlanmıştır.
Veri paylaşımı kapsamında, EDAMIS, le 2015=100 temel yıllı tarımsal üretici fiyat endeksi ve tarımsal girdi fiyat
endeksi rakamları dönemlik ve yıllık olarak EuroStat’a gönderilmiştir.


Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Çalışmaları

TÜFE aylık haber bültenleri ile eşanlı olarak istatistiksel tablolar ve veri tabanları güncellenerek, ayrıntılı TÜFE
verileri (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması (COICOP-Classification of Individual Consumption
According to Purpose) 4 düzeyinde endeksler, madde düzeyinde fiyat ve ağırlıklar, özel kapsamlı TÜFE
göstergeleri) yayımlanmıştır. TÜFE 2020 yılı zincirleme endeks kapsamında madde-sepeti, ağırlık setleri
güncellenmiş ve zincirleme endeks çalışmaları tamamlanmıştır. EuroStat ve OECD’ye aylık TÜFE veri akışları
sağlanmıştır.
SGP Kapsamında;


2019-2, “Ulaştırma, Otel ve Lokanta” grubuna ait piyasa araştırma çalışması ve fiyat derleme
çalışması gerçekleştirilmiştir.



2020-1, “Hizmetler” grubuna ait piyasa araştırma çalışması tamamlanmış ve fiyat derleme çalışması
başlatılmıştır.



2019-1, “Ev ve Bahçe” grubuna ait piyasa çalışması ve fiyat derleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.



“İnşaat projeleri”ne ilişkin fiyat derleme ve veri kontrol çalışmaları gerçekleştirilmiştir.



“Makine ve teçhizat araçları”na ilişkin piyasa araştırması ve veri derleme çalışmaları yürütülmüş,
raporları hazırlanmıştır.



2020-1, “Hizmetler” grubuna ait fiyat derleme çalışması tamamlanmıştır.



2020-2, “Ulaştırma, lokanta ve oteller” grubuna ait piyasa çalışması ve fiyat derleme çalışmaları
gerçekleştirilmiştir.



Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması

Gelir dağılımı, yaşam koşulları, göreli yoksulluk ve sosyal dışlanma konularında istatistikler üretmek üzere,
2006 yılında uygulamasına başlanan, panel anket niteliğindeki çalışma, 2020 yılında da devam edilmiştir. Her
yıl kesit ve panel olmak üzere iki tür veri elde edilmesi amaçlanan araştırmanın ilk sonuçları olan 2006 ve 2007
kesit sonuçları, 17 Aralık 2009 tarihinde haber bülteni ile duyurulmuş, daha ayrıntılı tablolar TÜİK internet
sayfasında yayımlanmıştır.
2020 yılında; kesit sonuçlarına ilişkin iki haber bülteni çıkarılmıştır. Türkiye sonuçlarını ve bölgesel sonuçları
içeren iki ayrı haber bülteni 11 Eylül 2020 tarihinde yayımlanmıştır. 2019 yılı kesit mikro veri setlerini içeren CD
ile iki, üç ve dört yıllık panel verileri içeren 2018 panel mikro veri CD'si kullanıcıların istifadesine sunulmuştur.
2020 Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından, 2020 yılının
Şubat ayında Ankara'da bir eğitim ve değerlendirme toplantısı yapılmıştır. Mart-Temmuz dönemleri arasında
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alan uygulaması gerçekleştirilmiş, "Aşırı Borçlanma, Tüketim ve Servet" konulu modüle ilişkin sorular da bu
kapsamda araştırmaya dahil edilmiştir. 2020 yılında yaşanan salgın nedeniyle anket çalışması 2., 3. ve 4.
görüşmeler için telefon ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın alan uygulamasının tamamlanmasının ve verinin
Merkeze transferinin ardından bölge müdürlüğü bazında veri analiz çalışmalarına başlanmıştır. 2020 yılında
Harzemli’de geliştirilen veri giriş programı üzerinden uygulamanın gerçekleştirilmesine devam edilmiş ve
EuroStat dokümanına göre değişken yapısı revize edilmiştir. Önceki yıllarda alan uygulamasının ardından
gerçekleştirilen bölge analizleri için Veri Analiz Perspektifi (VAP) kullanımına devam edilmiştir.


Hanehalkı Bütçe Araştırması

Hanelerin sosyo-ekonomik yapıları, yaşam düzeyleri, tüketim kalıpları hakkında bilgi veren, TÜFE’de kapsanan
mal ve hizmet sepetinin güncelleştirilmesi ve ağırlıklarının yenilenmesi, harcamaya dayalı yoksulluk
göstergeleri, gayri safi yurtiçi hasıla hesaplamaları için gereken verilerin üretilmesi ve toplumun ihtiyaçlarının
belirlenmesi, uygulanan sosyo-ekonomik politikaların geçerliliğinin test edilmesi amacıyla kullanılan en önemli
kaynaklardan biridir. Hanehalkı gelirlerine ve tüketim harcamalarına ilişkin bilgiler, hanehalkı fertleriyle yapılan
birebir görüşmeler ve hanehalklarının bir ay boyunca yaptıkları günlük harcamaları işledikleri kayıt defterleri
yoluyla derlenmektedir. Anket uygulaması, 2015 yılından itibaren Harzemli’de geliştirilen veri giriş programı
üzerinden yapılmaktadır.
2020 yılı içinde, anketin aylık alan uygulaması ve veri giriş işlemlerinin koordinasyonu, verilerin kontrol ve
analiz işlemleri gerçekleştirilmiş, 2019 Hanehalkı Bütçe Araştırması'nın mikro ve makro boyuttaki veri analizi
tamamlanarak anketin tüketim harcamaları sonuçlarına ilişkin haber bülteni ve mikro verilerin yer aldığı CD
hazırlanmıştır. Ayrıca 2020 yılına ilişkin soru kağıdı kurumsal standart değişken yapısına göre revize edilmiş, el
kitabı ve kod kitabı ile veri giriş ve veri analiz programları revize edilmiştir. Hanehalkı Bütçe Araştırması’nın
2020 yılı uygulaması salgın nedeniyle Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yapılamamış, daha sonra Haziran
ayında çalışmaya tekrar başlanmış ancak salgın koşullarının olumsuz seyri nedeniyle Eylül ayı itibarıyla
durdurulmuştur. Yine araştırmaya ilişkin en son veriler kullanılarak hazırlanan 1 adet basın odası haberi de
kullanıcılara sunulmuştur.


Hanehalkı İşgücü Araştırması

İşgücü piyasasının (işgücü arzı yönüyle) en önemli veri kaynağını oluşturan HİA'nın uygulanmasına 2020
yılında da devam edilmiş, aylık veri analizi yapılarak, anket sonuçları üçer aylık dönemler esas alınmak
suretiyle, her ay ilgili dönem bitimini takip eden 40. günde haber bülteni ile kamuoyuna duyurulmuştur.
2020 yılında HİA’ya dayalı olarak elde edilen sonuçlar yıllık yayımlama takvimine uygun olarak 14 adet haber
bülteni ile kullanıcıların istifadesine sunulmuştur. 2019 HİA’nın sonuçlarına ilişkin mikro veriler de kullanıcıların
istifadesine sunulmuştur.
2010 yılı Ocak döneminden itibaren yayınlanan cari döneme ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel
işgücü göstergelerinin 2013 yılında kapsamı genişletilerek (toplam işgücü, istihdam, işsiz sayısı ve oranları ile
sektör bazında) HİA haber bülteni ile birlikte her ay düzenli olarak yayımlanması sağlanmıştır.
2013 yılında gerçekleştirilen 19.Uluslararası Çalışma İstatistikçileri Konferansı (ICLS – International
Conference of Labour Statisticians)’nda alınan kararlar ile işgücü istatistikleri standartlarında yapılan
değişiklikler ile Bütünleşik Avrupa Sosyal İstatistik (IESS) tüzüğünün 2021 yılında yürürlüğe girecek olması
nedeniyle; 2021 yılında işgücü piyasası istatistiklerinde yeni tanımlara geçilebilmesi için 2019 yılında başlatılan
çalışmalara 2020 yılında da devam edilmiş ve tüm hazırlıklar tamamlanmıştır. Bu nedenle 2020 yılında; 19.
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ICLS kararları kapsamında; mevcut soru kağıdı ile alınan ek sorularla yeni tanımların etkisinin ölçülmesi
çalışması, 2021 soru kağıdının ve el kitabının nihai hale getirilmesi çalışmaları, 2021 soru kağıdının testi için
bağımsız örneklemle pilot çalışma yürütülmesi, 2021 haber bülteni ve istatistik tablolarına ilişkin hazırlıklar,
örnek hacminin aylık bağımsız tahmin için genişletilmesi çalışmaları tamamlanmıştır. Ayrıca CATI
uygulamasına geçilmesi, HİA yayım tarihinin öne çekilmesi (her ayın 10’u), veri kalitesinin artırılmasına yönelik
idari kayıtların istatistik üretim sürecine entegrasyonu çalışmaları yapılmıştır.
Ayrıca 2020 yılında Covid-19 salgını tedbirleri kapsamındaki alan uygulama zorlukları dikkate alınarak
araştırmada bazı düzenlemelere gidilmiştir. Bunlar;


Bölge Müdürlükleri tarafından yapılan anketlerden telefon ile yapılabilecek olanların, telefon
aracılığıyla yapılması kararı alınmıştır.



Anket yapılması gereken adresler için güncel telefon bilgileri NVIGM ile Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu (BTK) kayıtlarından elde edilmiştir.

Covid-19 salgını nedeniyle yaşanan sıkıntıların ve alınan tedbirlerin işgücü piyasasına etkilerini ölçebilmek
amacıyla HİA’ya geçici bir süre için yeni sorular eklenmiştir. HİA mevcut soru kağıdı ve eklenen modül sorular
ile salgın etkisiyle; evden çalışmaya başlayan, ücretli izin alan, ücretsiz izin için ayrılan, işten çıkartılan ve
referans haftasında istihdamda olmayan, çalışma saatleri değişen, kendi işyerini geçici olarak kapatan, salgın
nedeniyle işgücü dışına çıkan fertlere ilişkin bilgiler kontrol amaçlı elde edilmiştir.


Kısa Dönemli İş İstatistikleri Çalışmaları

Ciro endeksleri kapsamında sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerine ilişkin ciro endeksleri idari kayıt
verisinden (GİB – Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) beyannameleri) hesaplanmış ve
aylık haber bülteni olarak kullanıcılara sunulmuştur.
Perakende satış endeksleri idari kayıt verisinden (GİB - KDV beyannameleri) hesaplanmış ve aylık haber
bülteni olarak kullanıcılara sunulmuştur.
Sanayi

üretim

endeksinin

anket

kapsamındaki

verileri

alandan

Harzemli

uygulaması

ile

Bölge

Müdürlüklerimizin sorumluluğunda zamanında toplanmış, idari kayıt verisi ile birlikte kontrolleri ve analizleri
yapılmış ve aylık haber bülteni olarak kullanıcılara sunulmuştur.
Sektörel Güven Endeksleri, Tüketici Güven Endeksi ve Ekonomik Güven Endeksi alandan Harzemli
uygulaması ile Bölge Müdürlüklerimizin sorumluluğunda zamanlılığa uygun şekilde toplanmış; kontrolleri,
analizleri yapılarak aylık haber bülteni aracılığıyla kullanıcılara sunulmuştur.
Cinsiyete dayalı ücret açığının farklı veri kaynakları kullanılarak hesaplanmasına yönelik olarak Uluslararası
Çalışma Örgütü (ILO – International Labour Organization) Türkiye Ofisi ile yapılan protokol çerçevesinde
yapılan çalışmalar sonucu hazırlanan rapor kurumumuz ve ILO Türkiye Ofisi web sayfalarında yayımlanmış ve
raporun tanıtımına ilişkin çevrimiçi webinar düzenlenmiştir.
İdari kayıtlara dayalı olarak aylık “Ücretli Çalışan İstatistikleri” haber bülteninin yayımlanmasına ilişkin hazırlık
çalışmalara devam edilmiştir.
Tüketici Eğilim Anketi için bilgisayar destekli yüz yüze görüşme (CAPI – Computer Assisted Personal
Interviwing) yöntemi ile gerçekleştirilen alan uygulaması 2020 Nisan ayından itibaren Covid-19 salgını tedbirleri
kapsamında telefon ile veri derleme şeklinde gerçekleştirilmiştir.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’nın Covid-19 salgınının hanehalkları üzerindeki etkisini ölçmek
için hazırlamış olduğu taslak anket soru kağıdı anket kapsamında uyumlulaştırılarak bir aylık için (Haziran
2020) Tüketici Eğilim Anketine entegre edilmiş, veriler derlenmiş ve elde edilen veriler TCMB ile paylaşılmıştır.
“Avrupa Birliği Uyumlaştırılmış İşyeri ve Tüketici Anketleri” ortak programına uyumluluk kapsamında 2021 Ocak
ayından itibaren yeni veriler üretmek üzere İşyeri Eğilim Anketleri ve Tüketici Eğilim Anketine yeni eğilim
soruları eklenmiştir.


Sektörel İstatistikler Konusundaki Çalışmalar

2020 yılı içerisinde;


Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Faaliyetleri Araştırması (2019 yılı Mali ve Mali Olmayan Şirketler ARGE Faaliyetleri, Yükseköğretim kesimi AR-GE Faaliyetleri, Genel Devlet ve Kar Amacı Olmayan
Kuruluşlar AR-GE Faaliyetleri)



Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması,



Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması,



Merkezi Yönetim Bütçesinden AR-GE Faaliyetleri İçin Ayrılan Ödenek ve Harcamalara Araştırması,



Biyoteknoloji İstatistikleri,



Aylık Katı Yakıt İstatistikleri,



Elektrik ve Doğal Gaz Fiyat İstatistikleri,



Motorlu Kara Taşıtları,



Trafik Kaza İstatistikleri,



Taşıt-kilometre İstatistikleri,



Yapı İzin İstatistikleri,



Konut Satış İstatistikleri

üretilerek kullanıma sunulmuş ve ilgili uluslararası (OECD, EuroStat, BM, vb.) raporlamalar gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca veri talebinde bulunulan


İçişleri Bakanlığı Vizyon Projesi,



Enerji Verimliliğinde Kurumsal Kapasitenin Artırılması Projesi

için de talep edilen veriler kurumlara iletilerek teknik destek sağlanmıştır.


Sağlık Harcamaları İstatistikleri

2019 yılına ait istatistikler, haber bülteni ile 19 Kasım 2020 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştur. 2020 yılına ait
sağlık harcamaları istatistiklerini içeren haber bülteni 8 Aralık 2021 tarihinde yayımlanacaktır.


Sosyal Koruma İstatistikleri

Çeşitli kurumlardan elde edilen idari kayıtlarla, 2019 yılı verileri 1 Aralık 2020 tarihinde haber bülteni ile
yayımlanmıştır. Her yıl olduğu gibi nicel, nitel ve yararlanıcı sayısı verileri EuroStat'a iletilmiştir. 2020 yılı verileri
haber bülteni çalışmaları devam etmekte olup 23 Aralık 2021 tarihinde yayınlanacaktır.

38



Türkiye Sağlık Araştırması

4 Haziran 2020 tarihinde haber bülteni olarak yayımlana ve 2019 yılında 6. kez 09 Eylül-06 Aralık 2019 tarihleri
arasında gerçekleştirilen araştırmanın mikro verisi Temmuz 2020 tarihinde kullanıcılara sunulmuştur. EuroStat
için hazırlanan mikro veri Ekim 2020 tarihinde gönderilmiştir.


Sivil Toplum Kuruluşları Çalışma Grubu

Sağlık ve Sosyal Koruma İstatistikleri Grup Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı'nın Sivil Toplumla İlişkiler Genel
Müdürlüğü (STİGM) tarafından idari kaydı tutulan derneklerin amaçlarına göre ana nevi ve alt nevi sınıflaması
kullanılarak Kar Amacı Olmayan Kuruluşların Amaca Göre Sınıflaması (COPNI-Classification of The Purpose
of Non-Profit Institutions Serving Households) ve ilişkili NACE sınıflamasının sisteme entegrasyonu çalışmaları
için kurulmuş olan STK çalışma grubunun başkanlığını yürütmektedir. Bu kapsamda Aralık, 2020'de STİGM'ye
veri tabanında idari kaydı tutulan faal derneklerin NACE sınıflaması bilgileri resmi yazı ile iletilmiştir.


Yazılı Medya Araştırması, 2019

Ülkemizde yayımlanan gazete ve dergilerin bilgilerini derlemek amacıyla “Yazılı Medya Araştırması, 2019”
2020 yılında uygulanmış, araştırmanın sonuçları haber bülteni olarak 20 Temmuz 2020 tarihinde kamuoyuna
duyurulmuştur. Ayrıca bu başlık altında bir alt başlık olarak “Reklam ve İlan Gelirleri” başlığı oluşturulmuş ve bu
alana ilişkin “Basın İlan Kurumu” idari kayıt verilerinden üretilen göstergeler yayımlanmıştır.


Sinema İstatistikleri Araştırması, 2019

Sinema salonlarına ilişkin bilgileri derlemek amacıyla “Sinema İstatistikleri Araştırması, 2019” anketi
uygulanmış, araştırmanın sonuçları Sinema ve Tiyatro İstatistikleri, 2019 Haber Bülteninde 16 Haziran 2020’de
yayımlanmıştır.


Tiyatro İstatistikleri Araştırması, 2019

Tiyatro salonlarına ilişkin bilgileri derlemek amacıyla “Tiyatro İstatistikleri Araştırması, 2019” anketi uygulanmış,
araştırmanın sonuçları Sinema ve Tiyatro İstatistikleri, 2019 Haber Bülteninde 16 Haziran 2020’de
yayımlanmıştır.


Kütüphane İstatistikleri, 2019

Üniversite Kütüphanelerine ilişkin bilgileri derlemek amacıyla “Üniversite Kütüphane İstatistikleri Araştırması,
2019” anketi uygulanmış; araştırmanın sonuçları kütüphanelere (halk kütüphaneleri, örgün ve yaygın eğitim
kütüphaneleri, milli kütüphane) ilişkin olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı, MEB ve Milli Kütüphane’den alınan
idari kayıt verileri ile birleştirilerek “Kütüphane İstatistikleri, 2019” haber bülteninde 19 Haziran 2020’de
yayınlanmıştır. Kütüphane istatistikleri başlığında belediye kütüphaneleri ve yazma eser kütüphanelerin
çerçeveye dahil edilmesine ilişkin çalışmalar 2019 yılında başlatılmış ve 2020 yılı içerisinde büyükşehir
belediyeleri kütüphanelerini ve yazma eser kütüphanelerini kapsayan bir çalışma gerçekleştirilmiştir.


Kültürel Miras, 2019

Türkiye’deki özel ve devlet müzeleri, sanat galerileri, resim-heykel müzeleri ve bu müzelerde bulunan eser ve
ziyaretçi sayıları ile; milli ve doğal anıtlar, milli parklar ve tabiat koruma alanları hakkındaki bilgileri derlemek
üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın ilgili birimleri tarafından üretilen idari
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kayıtlar kullanılarak derlenmiştir. “Kültürel Miras İstatistikleri, 2019” haber bülteni olarak 9 Eylül 2020’de
yayımlanmıştır.


Opera, Bale, Orkestra, Koro ve Topluluk İstatistikleri, 2019

Türkiye’deki opera, bale, orkestra, koro ve topluluklara ilişkin veriler Kültür ve Turizm Bakanlığı birimlerinden
alınan idari kayıt verileri kullanılarak derlenmiş ve “Opera, Bale, Orkestra, Koro ve Topluluk İstatistikleri, 2019”
haber bülteni ile 15 Mayıs 2020’de yayımlanmıştır.


Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) İstatistikleri, 2019

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile Resmi İstatistik Programı
kapsamında işbirliği yapılmış ve ülkemizde yayımlanan kitapların içerik bilgilerine ilişkin Genel Müdürlük
bünyesinde veri tabanı oluşturulmuştur. 2015 yılından itibaren TÜİK tarafından bandrol satışlarını da
kapsayacak şekilde yayımlanan “Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) İstatistikleri, 2019” haber bülteni
1 Nisan 2020’de yayımlanmıştır.


Kültürel İstihdam İstatistikleri, 2019

Kültürel ana faaliyet alanında kültürel olan veya olmayan mesleklerde, kültürel olmayan ana faaliyet
alanlarında kültürel mesleklerde istihdam edilen nüfusa ilişkin göstergeleri içeren kültürel istihdam istatistikleri
alanında HİA verileri kullanılarak hazırlanan “Kültürel İstihdam, 2019 Haber Bülteni” haber bülteni 01 Haziran
2020'de yayımlanmıştır. NACE Rev. 2 temel alınarak yapılan ana faaliyet gruplaması AİS’te Kültür İstatistikleri
başlığı altında yer alan ana başlıklar esas alınarak gerçekleştirilmiştir. Uluslararası Standart Meslek
Sınıflandırma (ISCO - International Standard Classification of Occupations) 08 temelli meslek verileri de benzer
şekilde kültürel meslek ana başlıkları esas alınarak toplulaştırılmış biçimde sunulmaktadır. EuroStat’ın kültürel
istihdam çerçevesine ilişkin olarak belirttiği değişiklikler uygulamaya geçirilmiştir. Ayrıca bu alanda uluslararası
veri paylaşımı da yapılmaktadır.


Kültür Ekonomisi İstatistikleri, 2019

Kamunun, hanehalklarının, vakıf ve derneklerin kültür harcamalarını, kültürel mal dış ticaretini ve kültür
endüstrisini kapsayan kültür ekonomisi konusunda analitik bütçe verileri, ulusal hesaplar, Hanehalkı Bütçe
Anketi verileri, Yıllık İş İstatistikleri verileri ve Dış Ticaret İstatistikleri verileri kullanılarak hazırlanan “Kültür
Ekonomisi, 2019” haber bülteni 01 Aralık 2020'de yayımlanmıştır. Temel kültürel sektörler temelinde tabloları
içermekte olan bültende kültürel mal dış ticaretine ilişkin veriler ile kültürel girişimlerin yapısı hakkındaki bilgiler
de paylaşılmaktadır. Yıllık İş İstatistiklerinin yeni idari kayıt verileri kullanılarak kültürel alanlarda faaliyet
gösteren girişimlerin özelliklerine ilişkin göstergeler 2019 yılından itibaren yayımlanmaya başlamıştır. 2020
yılında girişimlere ilişkin yayımlanan istatistikler EuroStat tarafından belirlenen sektörlerin tamamı kapsanacak
şekilde 2015-2019 yılları için yayımlanmıştır.


Eğitim Harcamaları İstatistikleri, 2019

Uluslararası teknik destek alınarak gerçekleştirilen proje kapsamında Türkiye’de haneler, kamu kurumları ve
özel kuruluşlar tarafından yapılan eğitim harcaması verilerinin derlenebilirliği tespit edilmiş, veri kaynakları
belirlenmiş, veri kaynağı olarak kullanılacak kurumlar ve TÜİK birimleri ile görüşülmüş ve bu çerçevede elde
edilen veriler birleştirilmiştir. Yapılan dönüşümler ve analizler sonucu UNESCO-OECD-EuroStat (UOE)
tarafından oluşturulan Finans tablolarının doldurulabildiği görülmüştür. Bu çerçevede Eğitim Harcamaları
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İstatistikleri 18 Aralık 2015’te ilk kez yayımlanmıştır. 2016 yılındaki çalışmada kapsama ana faaliyeti eğitim
olmayan girişimlerin, vakıfların ve derneklerin eğitim harcamaları, döner sermaye harcamaları, bütçe dışı fonlar
da dahil edilmiş ve ayrıca harcamaların eğitim düzeylerine dağıtım varsayımlarında yapılan iyileştirmelerinde
etkisi çerçevesinde eğitim harcamaları rakamlarında revizyon gerçekleştirilmiştir. 2018 yılında 2011-2016
yıllarını kapsayan kapsamlı bir revizyon yapılmıştır. Revizyonun nedenleri, öğrenci sayıları ISCED dağılımında
mali yıl düzeltmesi yapılması, genel toplam da konsolide toplam hesaplamasına geçilmesi, çıraklık eğitiminin
yaygın eğitimden örgün eğitim kapsamına alınması, yeni veri kaynaklarına erişim ve özel sektör verilerinin idari
kayıtlardan alınmasıdır. 2020 yılında ise 2018 yılı verisinde sadece kesinleşen son yıl verilerine ilişkin rutin
revizyon yapılmıştır. 2019 yılı verisi uluslararası standartlara uygun olarak 9 Aralık 2020 tarihinde “Eğitim
Harcamaları İstatistikleri, 2019” haber bülteni olarak yayımlanmıştır. Eğitim Harcamalarına ilişkin olarak
UNESCO-OECD-EuroStat tarafından talep edilen UOE Finans 1 ve Finans 2 soru formları doldurularak
EuroStat’a düzenli olarak gönderilmektedir.


Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı (UEİVT)

2014 yılında UEİVT’nin oluşturulması sorumluluğu devralınmış olup Türkiye’de yaşayan fertlerin 2017 yılına
ilişkin tamamlanan eğitim düzeyleri verisinin ikamet bilgileriyle beraber tutulduğu veri tabanının oluşturulması
2018 Mayıs ayı itibarıyla başarıyla tamamlanarak kullanıma açılmıştır. 2015 Aralık ayında başlatılan ve UEİVT
içerisinde eğitim durumu “Bilinmeyen” olarak geçen nüfusun eğitim durumlarının tespitine yönelik “Ulusal
Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı Kayıt Güncelleme Çalışması” alan uygulaması sonuçlandırılmıştır. UEİVT 2019
yılı sonuçları, 12 Mayıs 2020 tarihinde istatistiksel tablolar ile kamuoyuna duyurulmuştur.


Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk İstatistikleri

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından kullanılan idari kayıt verilerinin yeterli olgunluğa ulaşması ile
istatistik

üretim

sürecine bu

karşılaştırılabilirliğinin

idari

sağlanabilmesi,

kayıt
daha

verilerinin entegre
ayrıntılı

edilmesine

istatistiklerin

karar verilmiştir.

üretilmesi

ve

yeni

Verilerin

göstergelerin

hesaplanabilmesi için 2015-2019 yıllarına ait istatistikler iki yıllık çalışma sonucunda revize edilmiş ve haber
bülteni olarak 21 Temmuz 2020 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştur.


Adalet İstatistikleri

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) ile EuroStat’ın ortaklaşa olarak ülkelerden veri talebinde
bulunduğu soru formlarına ilişkin çalışma tamamlanmıştır. 2020 yılında Birleşmiş Milletler Suç Eğilimi
Araştırması (UNCTs - United Nations Crime Trend Survey) 2019 için ilgili kurumlardan veriler temin edilerek
soru kağıdı doldurulmuş ve EuroStat’a gönderilmiştir.


Tarımsal Üretim İstatistikleri

2020 yılı bitkisel üretim verileri TOB Tarım İl/İlçe müdürlükleri aracılığıyla web üzerinden veri girişi yapılarak
derlenmiştir.


Kooperatifler, Tohum Üreticileri Derneği, Yem Sanayicileri Derneği ve TOB'dan yıllık tohum, gübre,
ilaç ve yem bilgileri üretim bilgileri alınmış ve idari kayıtlardan istatistikler üretilmiştir.



2020 yılına ait TOB’dan alınan bitkisel üretim istatistiklerinin kesin sonuçları (3.tahmin) haber bülteni
ile kamuoyuna açıklanmıştır.

41



2020 yılı tarla ürünleri, meyvecilik, sebzecilik ve süs bitkileri istatistiklerine ilişkin 1. ve 2. tahmin ve
kesin üretimlere ait alan, ağaç sayısı, üretim ve verim bilgileri derlenmiştir.



2019 yılı Ormancılık İstatistikleri yayını TOB ile işbirliği içinde yayımlanmıştır.



2020 yılına ait aylık ve yıllık süt ve süt üretimi istatistikleri derlenmiş ve sonuçlar kamuoyuna her ay
haber bülteni olarak açıklanmıştır.



2020 Kümes hayvancılığı ve yumurta üretim istatistikleri sonuçları kamuoyuna her ay haber bülteni
olarak kamuoyuna açıklanmıştır.



2019 yılına ait Kırmızı et üretim istatistikleri sonuçları kamuoyuna haber bülteni olarak açıklanmıştır.



IPA Çok Yararlananlı İstatistik İşbirliği Programı (MBP - Multi Beneficiary Statistical Cooperation
Programme) 2017 kapsamında Bitkisel Üretim İstatistikleri ve Hayvansal Üretim İstatistikleri
projelerine devam edilmiştir.



2020 yılına ait deniz ürünleri avcılık verileri, büyük balıkçılardan aylık olarak ve küçük balıkçılardan
sezonluk (yılda iki kez) olarak mobil anketler yoluyla derlenmiştir. Aynı balıkçılara ait ekonomik bilgiler
ise yıllık olarak yine mobil anketler yoluyla derlenmiştir.






2020 yılına ait iç su ürünleri avcılığı ve yetiştiricilik verileri TOB un idari kayıtlarından derlenmiştir.

Tarımsal Yapı İstatistikleri
Tarım ve Kırsal Kalkınma Faslının (Fasıl 11) açılış kriteri ve İstatistik Faslının (Fasıl 18) kapanış
kriterlerini karşılamak amacıyla, AB Komisyonundan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda Tarım
İstatistikleri Strateji Belgesi’nin revize edilmesi için; AB koordinasyonunda TÜİK ve TOB
personelinden oluşan çalışma grubu tarafından 2015 yılında başlanılan revize çalışmalarına 2020
yılında da devam etmiştir.



2019 üretim yılı bilgilerini kapsayan Tarımsal İşletme İşgücü Ücret Yapısı Araştırması ile derlenen
verilerin kontrol ve analiz çalışmaları yapılmış ve sonuçlar haber bülteni ile kamuoyuna açıklanmıştır.



2020 üretim yılı bilgilerini kapsayan Tarımsal İşletme İşgücü Ücret Yapısı Araştırması soru formu, el
kitabı, eğitim dokümanları, örnek tarımsal işletme listesi adres bilgileri güncellenmiş, Covid-19 salgını
nedeniyle alan uygulaması yapılamamıştır.



TOB tarafından yürütülen tarımsal işletmelerin kayıt altına alınması ve “Çiftlik Muhasebe Veri Ağı”
çalışmalarına teknik destek sağlanmıştır.



Genel

Tarım

Sayımı

hazırlık

çalışmaları

kapsamında

sayımın

veri

toplama

yönteminin

belirlenebilmesi, mevcut idari kayıtların sayımda altlık veri olarak kullanılabilmesi, bu verilerin kapsam
eksikliği, saha organizasyonu konularında ilgili kurum kuruluşlarla değerlendirme toplantıları
yapılmıştır.


Mevcut ve yürütülen çalışmaların amaç, kapsam, yöntem, alan uygulaması, veri analizi vb. tüm
aşamalarının

anlatıldığı,

ulusal

ve

uluslararası

standartlara

uygun

planlanan

çalışmaların

takvimlendirildiği stratejik plan dokümanı güncellenmiştir.


Tarımsal İşgücü Girdisi Fizibilite Raporu tamamlanmıştır.



Ulusal Hesaplar Sistemi Çalışmaları

Ulusal hesapları yeni ekonomik koşullara, metodolojik araştırmalardaki ilerlemelere ve kullanıcı ihtiyaçlarına
daha uyumlu hale getirmek için mevcut ulusal hesaplar sistemimizin, ESA-2010’a geçişinin sağlanması ve
hesapların geliştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte sistemdeki iyileştirme
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faaliyetlerine devam edilmiştir. Metodoloji ve veri altyapısının geliştirilmesi ve üretilemeyen verilerin temini için
çalışmalar yürütülmüştür.
İdari Kayıtların kullanım düzeyinin artırılmasına paralel olarak, gayrisafi yurtiçi hâsıla hesaplamalarında
kullanılan birçok alt hesap seti yeni verilerle yeniden hesaplanarak detaylandırılmış ve bu yönde çalışmalar
yürütülmüştür. Gayrisafi yurtiçi hâsıla tahminlerinde hem büyümenin daha hızlı ve daha doğru ölçülmesi hem
de kalkınma, refahın ölçülmesine yönelik göstergelerin bir kısmının hesaplanabilmesini kolaylaştırmak amacı
ile idari kayıtların sisteme entegrasyonu ve sürdürülebilirliği sağlanmıştır.
2020 yılında hesaplamalarda yapılan “benchmark” revizyonu öncesi, Avrupa Birliği üye ülkeleri ve diğer
ülkelerde ulusal hesaplarda “benchmark” revizyonlarına ilişkin ülke uygulamaları incelenmiştir.
Covid-19 salgını sebebiyle ekonomik yapısal analizler yapılmış, yayımlanan makale ve araştırmalar incelenmiş
ve uluslararası literatür takibi yapılmıştır. Salgının belirli sektörler üzerine etkisi, salgın sebebiyle devlet
tarafından yapılan desteklerin hesaplara etkisi, beyanname verme sürelerinin uzatılmasıyla istatistik üretim
sürecinde alternatif veri kaynaklarının kullanımı vb. konuların Ulusal Hesaplar Sistemine etkileri konularında
uluslararası uygulamalar takip edilmiştir.
-

Bölgesel Hesaplar



2020 yılında Dış Ticaret İstatistikleri, Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri ve Ödemeler Dengesi
istatistiklerinde yapılan revizyonlar Ulusal Hesaplar Sistemi’ne entegre edilmiş, yıllık ve dönemsel
GSYH serileri için revize edilmiş sonuçlar Ağustos 2020’de yayımlanmıştır. Revizyon kapsamında
yürütülen bu çalışmaların sonuçlarının, bölgesel hesaplar sistemine de yansıtılması için çalışmalara
başlanmıştır. Bölgesel GSYH serilerinin (İBBS 2. Düzey ve İBBS 3. Düzey) revize edilmesi
kapsamında yürütülen çalışmalar yayın aşamasına getirilmiştir.



İl bazında GSYH serisinin mikro veri altyapısına dayanarak yeniden hesaplanması için çalışmalar
yürütülmüş, 2009-2019 yılları için yeni hesap sistemine dayanan sonuçlar elde edilerek yayına hazır
hale getirilmiştir.



2009-2018 yılları için revize edilen il bazında GSYH serisindeki kırılmaları engellemek için 2004-2008
yıllarına ilişkin geri tahmin -backcast- çalışmaları tamamlanmıştır.



“Tarım”, “Sanayi” ve “Hizmetler” olarak A3 iktisadi faaliyet ayrıntısında toplulaştırılarak yayımlanmakta
olan bölgesel GSYH serileri (İBBS 2. Düzey ve İBBS 3. Düzey) 2004-2019 yılları için A10 faaliyet
ayrıntısında hesaplanarak, yayına hazır hale getirilmiştir.



Cari fiyatlarla hesaplanmakta ve yayımlanmakta olan il bazında GSYH serisinin, zincirlenmiş hacim
endeksiyle de hesaplanması için çalışmalar yürütülmüş ve 2004-2019 yılları için zincirlenmiş hacim
endeksiyle il bazında GSYH serisi için sonuçlar elde edilmiştir. Zincirlenmiş hacim değerleri A10
iktisadi faaliyet ayrıntısında hesaplanmış ve yayına hazır hale getirilmiştir.



İl bazında GSYH serisinde 2020 yılında yürütülen revizyon çalışmaları ile hesaplamalara dahil edilen
yeni serilere ilişkin kapsamlı bir metodolojik doküman hazırlanmaya başlanmıştır.



Bölgesel hesapların yayın ayrıntısının A3 düzeyinden A10 düzeyine çıkarılması ve ilk kez zincirlenmiş
hacim endeksiyle hesaplamaların yapılması nedeniyle Türkçe ve İngilizce metaveri güncellenmiştir.



IPA MBP 2017 kapsamında yürütülen Bölgesel Hesaplar projesinde 2020 Ocak ayında uzman ziyareti
gerçekleştirilmiş, projeye ilişkin raporlamalar zamanlılığa uygun olarak yapılmıştır.



Bölgesel hesaplara ilişkin veri talepleri cevaplandırılmıştır.
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Kalite değerlendirme çalışmaları bağlamında değerlendirme çalışmalarına devam edilmiştir. Bu
kapsamda;


Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından üretilen “Merkezi
Yönetim Alt Sektörü Mali İstatistikleri”, “Genel Yönetim Sektörü Mali İstatistikleri” ve
“Uluslararası Para Fonu Tanımlı Genel Yönetim Mali İstatistikleri”ne kalite logosu verilmiştir.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından üretilen“. “Faktöring
Sektörü Verileri”, “İllere Göre Seçilmiş Bankacılık Sektörü Verileri”, “Finansal Kiralama
Sektörü Verileri” ve “Finansman Şirketleri Verileri” için kalite değerlendirme süreci
tamamlanarak, Veri Kalite Kontrol Kurulu’na sunulmuş ve söz konusu istatistiklere kalite
logosu verilmiştir.



T.C. Merkez Bankası tarafından üretilen ve 2015 yılında Kalite Logosu verilen “Ödemeler
Dengesi İstatistikleri” ve “Aylık Para ve Banka İstatistikleri” için kalite logosunun yenilenmesi
süreci tamamlanmış ve Veri Kalite Kontrol Kurulunda değerlendirme aşamasına getirilmiştir.



İstatistiki Üretim Süreç Yönetiminin kurulması aşamasında “İl Bazında GSYH”, “Bölgesel GSYH” ve “İl
Bazında Kişi Başına GSYH” istatistikleri için (Jenerik İstatistiki İş Süreçleri Modeli (GSBPM – generic
Statistical Business Process Model)’ne göre ayrılan) ana süreçlere uygun süreç çizimleri ENSEMBLE
programında oluşturulmuştur. Bu çalışmayı takiben her bir süreç, ilgili daire başkanlığımız tarafından
daha önce oluşturulan risklerle eşleştirilmiştir. Nihai aşamada da çizimi yapılan her bir alt süreç için
yetkinlik tanımlamaları yapılmıştır.

-

Devlet Hesapları



2020 yılında, 2019 Devlet Hesapları yayımlanmıştır. Ana revizyon çalışması kapsamında mali sektör
temettü gelirlerinde metodolojik uyumun sağlanması ve veri güncellemeleri nedeniyle Genel Devlet
Ana Bileşenleri verileri revize edilmiştir.



Ekim 2020 Aşırı Açık Prosedürü (EDP – Excessive Deficit Procedure) Mali Bildirim Tabloları ve Tablo
1 ve 3 soru kağıtları HMB ile ortak çalışma yapılarak derlenmiş ve EDAMIS aracılığıyla EuroStat'a
gönderilmiştir.



Devlet hesaplarının pusula projesine aktarımı dönemsel nakit ve tahakkuk ve aylık nakit hesapları için
büyük oranda tamamlanmıştır. Bunlara ilişkin test çalışmaları devam etmektedir.



Genel devlet verisinin standardize edilmesi ve veri altyapılarının iyileştirilmesi için ilgili Muhasebat
Genel Müdürlüğü'yle çalışma yapılmıştır. Dönemsel nakit verinin CSV formatında doğrudan pusula
yazılıma aktarılması için gerekli sistem DDPD, Muhasebat Genel Müdürlüğü ve Bilgi Teknolojileri
Genel Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla kurulmuştur.



Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. ve Türkiye Varlık Fonu'nun faaliyetleri ve verilerinin uluslararası
standartlara uygun olarak istatistik sistemine entegrasyonu konulu üst düzey toplantı ilgili kuruluş ve
TCMB'den temsilcinin katılımlarıyla gerçekleştirilmiş ve veri entegrasyonu sağlanmıştır.



Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA – Instrument for Pre-accession Assistance) 2017 Devlet Mali
İstatistikleri Projesi kapsamında;
o

Proje hedeflerinden en az üçüyle ilgili faaliyetlere ilişkin rapor ve proje ara raporu hazırlanıp
EuroStat’a gönderilmiştir.
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o

IPA MBP 2017 kapsamında yürütülen Devlet Mali İstatistikleri projesine devam edilmiştir.
ESA Tablo 2-Genel Devlet Ana Bileşenleri, ESA Tablo 9- Vergi türüne veya sosyal katkı
payına göre ayrıntılı vergi ve sosyal yardım gelirleri ve Ulusal vergi listesi 2009-2019 yılları
için, EDP Tabloları ve EDP Soru Kağıtlarından Tablo 1 ve 3 2016-2019 yılları için ve ESA
Tablo 25-Dönemsel Mali Olmayan Genel Devlet Gelir ve Harcamaları 2015-2019 yılları için
EDAMIS aracılığıyla EuroStat'a gönderilmiştir.

o

İlk kez Tablo 2 EDP soru kağıtları 2016-2019 yılları için Muhasebat Genel Müdürlüğü'nden
sağlanan detay veriler kullanılarak derlenmiştir.

o

Genel devlet dışında sınıflandırılan devlet kontrolündeki birimlerle ilgili Yİİ Daire
Başkanlığı'ndan sağlanan veriler kullanılarak ilk kez detaylı analizler yapılmıştır. Yıllık olarak
izleme sisteminin kurulmasına ilişkin çalışmalar başlatılmıştır.

o

Mali olmayan genel devlet hesapları ve EDP istatistiklerinde kullanılan veri kaynakları ve
yöntemlerini anlatan bir envanter taslağı revize edilerek EuroStat’a gönderilmiştir.



Kamu Sektörü üzerine uzun yıllardır süren tanım, kavram ve kapsam farklılıklarını gidermek ve
yayımlanan istatistikleri standartlaştırmak amacıyla oluşturulan Kamu Sektörü Sınıflaması 28 Ocak
2020 tarihinde “İstatistikî Sınıflamalar Yönetmeliği” kapsamında Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.



İş kayıtlarında yer alan birimlerin kurumsal sektör sınıflamasına ilişkin kontrolleri akım ve stok veri
üzerinden gerçekleştirilmiştir.



Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen, Devlet birimlerinin sınıflandırılmasına ilişkin
çalışmalara gerekli katkı sağlanmıştır.



Covid-19 salgını nedeniyle daha önce katılım sağlanan tüm eğitim toplantı ve programları iptal
edilmiştir. Sadece “Aşırı Açık Prosedürü (EDP) İstatistikleri Çalışma Grubu” toplantısına (online)
katılım sağlanarak uluslararası yöntem, bilgi ve gelişmeler takip edilmiştir.

-

Dönemsel Hesaplar



Üretim yöntemiyle GSYH, cari fiyatlarla ve zincirlenmiş hacim göstergeleri ile üçer aylık dönemler
itibarıyla, haber bültenleri ile ‘yayımlama takvimine uygun olarak’ yayımlanarak kullanıma
sunulmuştur.



Harcama yöntemiyle GSYH cari fiyatlarla ve zincirlenmiş hacim göstergeleri ile üçer aylık dönemler
itibarıyla, haber bültenleri ile ‘yayımlama takvimine uygun olarak’ yayımlanarak, kullanıma
sunulmuştur.



Gelir yöntemiyle GSYH cari fiyatlarla üçer aylık dönemler itibarıyla, haber bültenleri ile ‘yayımlama
takvimine uygun olarak’ yayımlanarak, kullanıma sunulmuştur.



Üretim, harcama ve gelir yöntemlerine göre GSYH hesaplamaları yapılırken, farklı kaynaklardan elde
edilen verilerin, kontrolü, uyumlaştırılması, hesaplamaların yapılması ve verinin yayınlanmasının
sağlanması konusunda çalışmalar yürütülmüştür.



İdari kayıtların sisteme entegrasyonu ile birlikte verilerin ilgili kaynaklardan elde edilme yöntemini
standartlaştırmak, hızlandırmak ve elde edilen verilerin kontrolleri ile ilgili süreçleri çeşitlendirmek
yönünde çalışmalar yürütülmüştür.



Dönemsel Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Haber Bültenlerinin yayımlanma zamanlılığı iyileştirilerek tüm
çeyrekler için t+60'da yayın yapılmıştır.
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Dönemsel Gayrisafi Yurtiçi Hasıla tahminine ilişkin ön tahmin konusunda çalışmalar yürütülmüştür.



Üretim, harcama ve gelir yöntemine göre t+60 gün zamanlılık ile çeyreklik yayımlanan GSYH Haber
Bülteninin daha kısa bir zaman aralığında aylık olarak üretim yöntemi temel alınarak, sadece toplam
GSYH’nin bir önceki yıl aynı ayına göre değişim oranını hesaplama çalışmaları yürütülmüştür.



Ulusal Hesaplar Sistemi 2020 yılında Dış Ticaret İstatistikleri (Özel Ticaret sisteminden Genel Ticaret
sistemine geçiş), Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri ve Ödemeler Dengesi İstatistiklerinde
yayınlanan revizyonlar nedeniyle revize edilmiştir. Revizyon işlemi, 1998 yılının birinci döneminden
başlayarak 2020 yılı ikinci dönemine kadar yapılmıştır. GSYH üretim ve harcama yöntemi bileşenleri
için cari ve zincirlenmiş hacim endeksi, gelir yöntemi bileşenleri için üç aylık ve yıllık cari değerleri için
revizyon yapılmıştır.



2013-2019 yıllarına ait tüm dönemler için cari ve bir önceki yıl fiyatlarıyla dönemsel Arz ve Kullanım
Tabloları güncellendiği için tüm çeyreklere ilişkin veriler de güncellenmiş ve dengeleme işlemleri
yapılmıştır.



Tüm seriler 1998 yılına kadar geri çekilmiştir.



GSYH serilerinin geriye çekilebilmesi için IMF uzmanı ile birlikte yapılan çalışmalara devam
edilmektedir.



Örnekleme ve Analiz Teknikleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan üretim ve harcama yöntemiyle
mevsim etkilerinden arındırılmış zincirleme hacim endeksi ve cari fiyatlarla dönemsel gayrisafi yurtiçi
hasıla değerleri ile gelir yöntemine göre mevsim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla gayrisafi yurtiçi
hasıla değerleri ilk kez veri tabanlarında paylaşılmıştır.



Ulusal Hesaplara ilişkin veri talepleri cevaplandırılmış, GSYH ve ilgili ulusal hesaplar büyüklükleri veri
iletim programı kapsamında İstatistiksel Veri ve Metaveri Değişimi (SDMX – Statistical Data and
Metadata Exchange) yoluyla EuroStat’a gönderilmiştir.



IPA MBP 2017 kapsamında “İletim Programı, Yıllık Ulusal Hesaplar, Dönemsel Ulusal Hesaplar ve
Kalite Raporu Projesi”nin temel hedeflerinden birisi, Ulusal Hesaplar verilerinin (SDMX-RI yardımıyla)
gönderilmesi ve SDMX altyapısının iyileştirilmesidir. Bu amaçlarla uyumlu şekilde;


Ulusal Hesaplar dağıtım verilerinin SDMX formatında gönderilmesi için altyapı çalışmaları
tamamlanmıştır. Önceki dönemde SDMX Converter yardımıyla gönderilen veriler, cari
dönemde SDMX-RI yardımıyla gönderilmektedir.



Veri Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığı (UHD)’nca Excel/VBA, İstatistik Analiz Sistemi (SAS –
Statistical Analysis System) araçları yardımıyla uygun metaverilerle eşleştirilerek SDMX
dönüşümüne uygun formata getirilmiştir. Bu dönüşümleri yapabilmek için Bilgi İşlem Daire
Başkanlığı ve Yayın Bilgi Dağıtım işbirliğiyle Mapping Assistance, Test Client ve iç kullanım
için Web Client uygulamaları iç sunuculara kurulmuştur.



Dönüştürülen dönemlik T101, T102, T103, T117, T120 ve T121 tabloları, EDAMIS
aracılığıyla GSYH haber bültenlerinin yayınlanmasının hemen ardından gönderilmiştir.
Dönemlik T101 ve T102 tabloları bir önceki yıl fiyatları ile SDMX-RI altyapısı kullanılarak
EuroStat'a iletilmiştir. Yıllık T101 ve T102 tabloları ise dönemsel verilerin toplulaştırılması
sonucu elde edilen yıllık değerlerden oluşturularak EuroStat'a gönderilmiştir.



Vektör Ağ Analizatörleri (VNAMAIN) olarak EuroStat sunucuları üzerinde veri kontrolleri
yapılmış ve Ağ Analizatörleri (NAMAIN) olarak EuroStat’a iletilmiştir.
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IPA 2015 projesinin bir amacı olan Ulusal Hesaplar için bir veri tabanı oluşturulması çalışması yine
dönemlik hesaplar, bölgesel hesaplar ve kısmen yıllık hesaplar için tamamlanmıştır. TÜİK’te Daire
Başkanlığı üretim ve dağıtım verisi Excel içerisinde birim içinde sistematik bir düzende tutulmaktadır.
Bunun yanında çeşitli veri tabanlarında veriler korunmaktadır. Daha geniş dağıtım ihtiyaçlarını
karşılayacak ve birim personelince düzenlenip, kullanılabilecek bir veri tabanı kurulma çalışması da
başlatılmıştır. Bir anahtar ve veri ambarı mantığıyla sistematik olarak tutulan ulusal hesaplar dağıtım
veri tabanının MEDAS, SDMX ve diğer bunlar gibi dağıtım küplerini besleyecek tek kaynak olması
sağlanmıştır. Yine SAS yardımıyla SDMX-RI’ya kaynaklık edecek verinin buradan sağlanması
mümkün olmaktadır. Veri tabanının, arşiv, birim içi, birimler arası kontrol, analiz, dağıtım ihtiyaçlarını
karşılaması hedeflenmektedir. Uzun vadede ise işleyen bir üretim veri ambarı ve sisteminin temel taşı
olması tasarlanmaktadır. IPA 2015’in hedefi olan ulusal hesaplar veri tabanının kurulması hedefi
dönemsel hesaplar için sağlanmıştır. IPA 2017 kapsamında da söz konusu hedefler benimsenmeye
devam etmiştir. Bu veri tabanının etkin kullanımı zamana ve ihtiyaçlara göre şekillenecektir.



2020 yılında gelir yönteminde, hesaplamalarda kullanılan süreçlerin SAS ve SQL koduna aktarımı
devam ettirilerek sistem daha stabil hale getirilmiştir. Ayrıca kamu istihdamında daha iyi tahminler
üretilebilmesi için Muhasebat Genel Müdürlüğü verileri aylık olarak mikroveri şeklinde alınmaya
başlamıştır.



İstihdamda kayıt dışılık tahmini için NES projesi kapsamında Çekya İstatistik Ofisi’nden Ulusal
Hesaplar uzmanları ile 2 hafta “İşgücü Girdi Yöntemi” ile ilgili çalışmalar yürütülmüştür. Çalışmalar
sonunda yıllık ve çeyreklik istihdam tahminleri için ön sonuçlar elde edilmiştir. Sonuçların geliştirilerek,
ulusal hesaplar tanımlı istihdam istatistiklerinin yayınlanması amaçlanmaktadır.



İstihdam çalışma grubu kapsamında HİA ile SGK verisinin eşleşmesi, arasındaki farkların
açıklanması, İŞKUR verisi ile birlikte işgücü piyasasındaki değişimlerin izlenebileceği ortak haber
bülteni yayınlanması, çırak ve stajyerlerin istihdamdaki durumu, Bağ-Kur’a tabi sigortalılar konularında
çalışılmıştır. Böylece kurumumuz bünyesinde üretilen istatistiklerde tanım, kapsam ve yöntem birliği
olması amaçlanmıştır.



Kurumsal Sektör Hesapları



Dış Ticaret İstatistiklerinde Genel Ticaret Sistemine Geçiş ve Uluslararası Hizmet Ticareti
İstatistiklerinin Ödemeler Dengesi İstatistiklerinde ortaya çıkardığı revizyonun etkisi ve idari
kayıtlardaki ve yöntemsel güncellemeler Ulusal Hesaplar Sistemine entegre edilerek 2009-2018
yıllarına ilişkin veriler güncelenmiş ve serilerin uluslararası karşılaştırılabilirliği artırılmıştır.



Kurumsal Sektör Hesabının 2009-2018 yılları için revize edilmesi ve hesaplama çalışmaları
yayımlama aşamasına gelmiştir.



Mali şirketler konusunda dönemlik ve yıllık GSYH hesaplamaları için gerekli sektörel hesaplamalar
yapılmıştır. Konuya ilişkin gerekli analizler Daire Başkanlığı içerisinde ve Yıllık İş İstatistikleri Daire
Başkanlığı ile işbirliği içerisinde yürütülmüştür.



Dış alem hesapları kapsamında dönemlik ve yıllık GSYH hesaplamaları için gerekli toplam mal ve
hizmet ithalatı ve ihracatına ilişkin hesaplamalar yapılmıştır. Konuya ilişkin gerekli analizler Daire
Başkanlığı içerisinde ve Uluslararası Ticaret İstatistikleri Daire Başkanlığı ile işbirliği içerisinde
yürütülmüştür.



Kurumsal sektör sınıflamasına ilişkin çalışmalar Merkez Bankası ve HMB ile çalışılmıştır. Sonuçların
İş Kayıtları Sistemi (İKS)’ne yansıtılması sağlanmıştır.
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IPA MBP 2017 kapsamında yürütülen ulusal hesaplara ilişkin projelerde;
o

“Dönemsel Mali Olmayan Kurumsal Sektör Hesaplamaları” projesi kapsamında metodolojik
yenilikler ve veri altyapısının geliştirilmesi çalışmalarına devam edilmiştir.

o

Projeye

ilişkin

raporlar

hazırlanmış,

salgın

koşullarında

çevrimiçi

toplantılar

gerçekleştirilmiştir.


NES projesi kapsamında, “Dönemsel Mali Olmayan Kurumsal Sektör Hesaplamaları” proje başlığında
üç kez uzman çalışma ziyareti gerçekleşmiştir.



Yıllık Hesaplar



Dış Ticaret İstatistiklerinde özel ticaret sisteminden genel ticaret sistemine geçiş ve Uluslararası
Hizmet Ticareti İstatistiklerinin, Ödemeler Dengesi İstatistiklerinde ortaya çıkardığı revizyon etkisi
2013-2019 yılları için çalışılmıştır. 2013-2019 yılları için ekonomi, arz ve kullanım tabloları ile tekrar
dengelenmiştir. Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistiklerinin 1998 yılına kadar geri çekilmesi için
akademik danışmanlık alınmıştır. Bunun akabinde, üretim, harcama ve gelir yöntemlerine ait tüm
seriler 1998 yılına kadar geri çekilmiş ve revize edilmiştir. Tüm revizyon, 2019 Yıllık Gayrisafi Yurtiçi
Hasıla haber bülteni ile 31 Ağustos 2020 tarihinde, yirmi üç sayfalık metodolojik bir doküman ekiyle
birlikte yayımlanmıştır. 1998 yılına kadar tüm revizyonlar da dahil edilerek GSYH yıllık rakamları
SDMX yoluyla EuroStat'a gönderilmiştir.



Kamu yatırımları için idari kayıtlar kullanılarak, 2009-2019 yılları için yıllık veri seti hazırlanmıştır. Yıllık
İş İstatistikleri Yatırım Anketi ile vergi kimlik numarası düzeyinde karşılaştırma yapılmış ve farklılıklar
ilgili birimlere bildirilmiştir. Ayrıca SBB'nin yayım ve kapsamları ile karşılaştırmalar yapılmıştır. Kamu
yatırımlarının yayımlanması için hazırlıklara devam edilmektedir.



Hanehalkı uydu hesap sistemi çalışmasına başlanmıştır. 2013-2019 yılları için veri seti oluşturulmuş
olup analiz ve detay veriler hakkında çalışılmaya devam edilmektedir.



TÜFE için 2019 yılında tek yıl için oluşturulan COICOP 5'li seviyede ağırlıklar, 2020 yılında, 20172019 yılları için üç yıllık set halinde hesaplanmıştır. 2020 yılında yaşanan salgının harcama yapısı
üzerindeki etkisinin ölçülebilmesi için 2020 yılı ağırlıkları dönemsel hesaplar, öncü göstergeler, ek
kaynaklarla çalışılmış ve ilgili birimlere aktarılmıştır.



Satın alma gücü paritesi için Avrupa Bireysel Tüketimin Amaca Göre Sınıflaması (ECOICOP –
European Classification of Individual Consumption According to Purpose) 5 dijit düzeyinde, üretici
fiyatları endeksi için Faaliyete Göre Ürünlerin İstatistiki Sınıflandırması – 2008 (CPA – Statistical
Classification of Products by Activity-2008)'e göre üç dijit düzeyinde ağırlık verilmiştir.



Kayıt dışı ekonomiyle mücadele stratejisi eylem planı (2019-2021) kapsamında çalışmalar
yürütülmüştür. Bu kapsamda GİB ve SGK’dan talep edilen bilgiler üst yazı ile söz konusu kurumlara
iletilmiştir. Konuyla ilgili çalışmalara 2021 yılında da devam edilecektir.



Salgın sürecinde kapanan sektörlerin ekonomi üzerindeki etkisini ölçmek için “Leontief” analizleri
hazırlanmıştır. Farklı senaryolara göre, ürünlerin nihai kullanım etkileri ve sektörlerin ileri-geri bağlantı
etkileri çalışılmıştır.



Sermaye stok hesaplamaları için Havacılık Genel Müdürlüğü, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü
ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan verilerle, Tarım İstatistikleri ve Yıllık İş İstatistikleri Daire
Başkanlıklarından alınan verilerin kayıt desenleri incelenmiştir. Sermaye stoku hesabı için
araştırmalar devam etmektedir.
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Yıllık Gayrisafi Yurtiçi Hasıla yayımlarının MEDAS'a aktarılması çalışmalarına başlanmıştır.



EuroStat başkanlığında “Arz ve Kullanım Tabloları Çalışma Grubu”, OECD başkanlığında “Dijital
Ekonomi Çalışma Grubu”, “Genişletilmiş Arz ve Kullanım Tabloları Çalışma Grubu” toplantılarına
çevrimiçi katılım sağlanmıştır.



Arz ve Kullanım Tabloları, Girdi ve Çıktı Tablolarının yorumlanması ve akademik sorulara cevap
vermek için, konu ile ilgili olarak Bilgi Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden dört
akademisyenin talebi üzerine çevrimiçi toplantı yapılmıştır.



IPA MBP 2017 kapsamında üç projeye devam edilmiştir:
o

PP1.3 “Ulusal Hesaplar Metodolojisi” projesinde temel konu kayıtdışı ekonomi hesaplarıdır.
Bu kapsamda 2020 yılı içinde vergi kaçağı hesaplaması, uluslararası metodolojiye göre
tamamlanmıştır. Eksik beyan için çalışmalar başlatılmıştır. İllegal ekonomi tahminlerinde,
kaçak sigara kullanımının sosyal araştırmalar kullanılarak ön tahmini yapılmıştır. Hanehalkı
Bütçe Anketi mikro verisi alınarak, birim fiyat, tanım ve ürünün satın alındığı yer bilgilerinden
kaçak sigara tüketimi oranı hesaplanmıştır. Uyuşturucu yakalamaları ile arz yönlü; sosyal
araştırmalar kullanarak da uyuşturucu kullanımı talep yönlü analiz edilmiş ve ön bir
hesaplama yapılmıştır; konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca kendi hesabına
çalışanların yarattığı kayıtdışılık hesaplanmıştır. Kayıtdışı özel dersler ile ilgili olarak çalışma
devam etmektedir. Proje Uzmanı ile bir kere çevrimiçi çalışma yapılmıştır. 2021 yılında
çalışmalar tamamlanacaktır.

o

PP1.7 "Arz, Kullanım ve Girdi-Çıktı Tabloları" projesi için, 2013-2019 yılları için tekrar “Arz ve
Kullanım Tabloları” kurulmuş, ödemeler dengesindeki ve dış ticaretteki revizyonlar bu
tablolara yansıtılmıştır. 2015 yılı için tüm set çalışılmış; arz, alıcı fiyatlarıyla kullanım, temel
fiyatlarla kullanım, ticaret ve ulaştırma marjı, vergi, sübvansiyon kullanım tabloları
hazırlanmıştır. Ayrıca 2015 yılı için ve ürün-ürün ve endüstri-endüstri girdi-çıktı tabloları
hazırlanmıştır. Tabloların gönderimi ve 2010 ve 2011 Arz ve Kullanım Tablolarının geri
çekilmesi (backcast) çalışmaları 2021 yılında yapılacaktır. Proje Uzmanı ile bir kere çevrimiçi
çalışma yapılmıştır.

o

PP7.1 “Makroekonomik Dengesizlik Prosedürü” projesi için temel göstergeler ve yardımcı
göstergelerin derlenmesine başlanmıştır. Ayrıca proje kapsamında işgücü istatistikleri, TCMB
konut fiyat endeksi, finansal hesaplar ve revize edilmiş ödemeler dengesi istatistikleri için
metaveri ve kalite raporları hazırlanmıştır. Proje Uzmanı ile bir kere çevrimiçi çalışma
yapılmıştır. 2021 yılında çalışmalar tamamlanacaktır.



“Hanehalkı Nihai Tüketim Harcamalarının Geliştirilmesi” konusunda NES projesine başlanmıştır.
Hanehalkı Bütçe Anketi kullanılarak ve diğer kaynaklar eklenerek, mal akımı yönteminden farklı
bağımsız Hanehalkı Nihai Tüketim Harcamaları tahmini yapılması ile ilgili çalışmalara başlanmış olup
2020 yılı içinde, Çekya İstatistik Ofisinden iki proje uzmanı ile beş gün süren bir yüz yüze çalışma
gerçekleştirilmiştir.



Yıllık Hesaplara ilişkin veri talepleri cevaplanmıştır.
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Uluslararası Mal Ticareti İstatistikleri



Veri yayımlama takvimine uygun olarak aylık dış ticaret istatistikleri haber bültenleri (2019 Aralık 2020 Kasım), aylık dış ticaret endeksleri haber bültenleri (2019 Kasım - 2020 Ekim), yıllık girişim
özelliklerine göre dış ticaret istatistikleri haber bülteni (2019) yayımlanmıştır.



2020 yılında kullanılacak gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) numaralarının diğer mal ve sektör
sınıflamalarına geçiş anahtarı hazırlanmış, istatistikler bu geçiş anahtarlarına göre üretilmiştir. Aynı
konuda 2021 yılı hazırlıkları sürdürülmüştür.



Uluslararası mal ticareti istatistikleri Ocak 2020'den itibaren Genel Ticaret Sistemi’ne göre
yayımlanmaktadır. Bu çerçevede dış ticaret istatistikleri hem özel ticaret sistemine hem de genel
ticaret sistemine göre kamuoyuna sunulmaktadır.



Uluslararası mal ticareti istatistikleri ve endeksleri kurumsal ve dağıtım veri tabanları düzenli olarak
güncellenmiş, ayrıca dış ticaret veri talepleri cevaplandırılmış, yurt içi ve yurtdışı kullanıcılara aylık
veriler süresi içerisinde gönderilmiştir.



Ticaret Bakanlığı ile işbirliğinin ve görev paylaşımının geliştirilmesi, istatistiklerin kalitesinin artırılması
kapsamında toplantılara devam edilmiştir.



Uluslararası mal ticareti istatistiklerinin genel ticaret sistemine göre detaylı şekilde dağıtımına yönelik
olarak Turboard yazılımı ile veri tabanı oluşturulmuştur.



Girişim Özelliklerine Göre Dış Ticaret İstatistikleri 2018 verileri SDMX formatında EuroStat’a
gönderilmiştir.



Fatura döviz koduna göre dış ticaret verileri SDMX formatında EuroStat'a gönderilmiştir.



Gemi bordasında teslim (FOB – Free on Board) teslim şekline göre ithalat verileri üretilerek
paydaşların kullanımına sunulmuştur.



Uluslararası mal ticareti kapsamında yer alan "sınır ötesi e-ticaret verileri"nin üretilmesi için
çalışmalara devam edilmiştir.



Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri

Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri 2016-2018 dönemini içerecek şekilde 5 Mart 2020 tarihinde ilk kez
yayımlanmıştır.
•

Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri, 2019 yılı haber bülteni veri detay ve kapsamı genişletilerek
25 Kasım 2020 tarihinde yayımlanmıştır. Ayrıca 2016-2019 dönemine ilişkin istatistiki tablolarda
hazırlanarak kullanıcılara sunulmuştur.

•

MEDAS hazırlanarak kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.

•

Ödemeler dengesi istatistikleri için 2019 ve 2020 aylık Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri tahmini
gerçekleştirilerek TCMB'ye gönderilmiştir.



Turizm İstatistikleri

Çıkış Yapan Ziyaretçiler Anketi ile Vatandaş Giriş Anketi dönemsel uygulanmasına 2020 yılında devam
edilmiştir. 2019 4. çeyrek ve 2018 yıllık sonuçları içeren turizm istatistikleri haber bülteni 31 Ocak 2020
tarihinde yayımlanmıştır. 2020 yılı 1. ve 3. çeyrek haber bültenleri ise sırasıyla 30 Nisan 2020, 30 Ekim 2020
tarihlerinde yayınlanmıştır. Tüm dünya ile birlikte ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeni ile sınır
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kapılarının kapatılması sebebiyle ikinci dönem alan uygulaması yapılamamış, 2020 2. çeyrek haber bülteni
yayınlanamamıştır.


Çıkış Yapan Ziyaretçiler Anketi kapsamında tahmin verilen ülke grupları, coğrafi ülke grupları
sınıflamasına (GEONOM) uygun olarak 2020 yılında üretilmeye başlanmıştır.



MEDAS ve istatistiksel tablolar düzenli olarak güncellenmiştir. Ayrıca özet istatistiksel tablolar web
sayfasında kullanıcılara sunulmuştur.



Ödemeler dengesi için istenen tablolar ve aylık tahminler hazırlanarak TCMB'ye gönderilmiştir.



Hanehalklarının yurt içerisinde yaptıkları seyahatler, profil ve konaklama nitelikleri ile yapılan harcama
konusunda

bilgi derlenen

Hanehalkı Yurt İçi Turizm Araştırması 2020 yılında da dönemsel

uygulanmasına devam edilerek haber bülteni olarak yayımlanmıştır. Analiz ve yayın hazırlama
süreçlerinde yapılan iyileştirmeler sonucunda 2020 yılında haber bültenleri yaklaşık iki hafta erken
yayınlanmıştır.


Hanehalkı Yurtiçi Turizm 2019 3. çeyrek Haber Bülteni 22 Ocak 2020'de, 4. çeyrek ve 2019 yıllık
sonuçları kapsayan Haber Bülteni ise 22 Nisan 2020 tarihinde yayınlanmıştır. 2019 yılı 1. ve 2. çeyrek
sonuçlarını içeren Haber Bültenleri ise sırasıyla 22 Temmuz 2020 ve 21 Ekim 2020 tarihlerinde
yayınlanmıştır.



Çıkış yapan ziyaretçiler, giriş yapan vatandaş ve hanehalkı yurt içi turizm araştırmaları için basın odası
bültenleri hazırlanmıştır.



Milliyet ve sınır kapısı ayrıntısında ülkemizi ziyaret eden yabancıların ve vatandaşların giriş ve çıkış
sayılarını içeren sınır istatistikleri dağıtım veri tabanı, 2019 yılı bilgileri eklenerek güncellenmiştir.



Bavul ticareti gelirinin hesaplanması için bavul ticareti anketinin sınır kapılarında üçer aylık dönemler
halinde uygulanmasına devam edilmiştir. Yabancıların Türkiye'de yaptıkları gayrimenkul harcamaları
üçer aylık dönemler için çıkış yapan ziyaretçiler anketi ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kayıtları
kullanılarak tahmin edilmiş, her iki çalışmanın sonuçları TCMB'ye gönderilmiştir.



Ziyaretçilerin marina hizmetleri için yapmış oldukları harcamaların belirlenmesi amacıyla uygulanan
Marina Hizmet Gelirleri Anketi, ve GSM gelir ve giderinin derlenmesine 2020 yılında da devam
edilmiştir.



Turizm Uydu Hesabı (TUH) temel tablolarının 2015-2019 yılları için üretilmesi için çalışmalara devam
edilmiştir.



NES projesi kapsamında turizm istihdam verilerinin üretilmesi çalışmalarına başlanmıştır. Proje
kapsamında 16-18 Aralık 2020 tarihlerinde online danışmanlık hizmeti alınmıştır.



Turizm istatistikleri kapsamında Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü, OECD vb. uluslararası
kuruluşlar tarafından talep edilen bilgiler gönderilmiştir.



10-13 Kasım 2020 tarihlerinde EuroStat Turizm İstatistikleri çalışma grubu toplantısına online katılım
sağlanmıştır.



Yıllık İş İstatistikleri Kapsamındaki Çalışmalar



2019 Mali Aracı Kuruluş İstatistikleri Finans ve Sigorta Faaliyetleri alan çalışması tamamlanmıştır.



2019 Mali Aracı Kuruluş İstatistikleri Mali Yardımcı Kuruluşlar alan çalışması tamamlanmıştır.



Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri 2019 Yatırım Harcamaları Soru Formu TAM anket çalışması alan
çalışması tamamlanmıştır.



2019 Yıllık Sanayi Ürün Anketi (PRODCOM) alan uygulaması tamamlanmıştır.
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2019 Yıllık Ürün Detayında Ciro Anketi alan uygulaması tamamlanmıştır.



Yıllık Sanayi Ürün İstatistikleri üretiminde idari kayıtlardan veri kalitesinin artırılması ve ürün
farklılığının tespitine yönelik çalışmalar yapılmıştır.



PRODCOM istatistiklerinde Fason Üretim değişkenlerinin hesaplanmasına yönelik çalışmalar
yapılmıştır.



Ülkemizde yıllık olarak yayımlanan PRODCOM haber bülteni öncesi ve sonrası tüm süreçleri ile
EuroStat’a veri gönderim süreçlerini standart hale getirebilmek için "Pusula" çalışması kapsamına
alınmıştır. Haber bülteni tabloları standart hale getirilmiş ve kontrolleri yapılmıştır. Yeni 2020 alan
çalışması başladığında çerçeve oluşturulmasından başlamak suretiyle standart hale getirilen
süreçlerin kontrolü yapılacaktır.



2020 yılında, Yıllık İş Kayıtları çerçevesinin oluşturulması için GİB’den 2019 yılında açılan, kapanan
ve bilgisi değişen birimlere ait bilgiler alınarak, iş kayıtlarının güncellemesi yapılmıştır.



GİB sicil kayıtlarındaki problemlerden ya da ilgili verinin mevcut olmamasından dolayı birleşme,
devralma, bölünme, parçalanma ve yeniden yapılanma gibi demografik olaylar istenilen kalitede tespit
edilememektedir. İş Demografisi harmonize veri toplama (HDC - Harmonized Data Collection)
çalışması kapsamında üretilen veri setleri Avrupa İstatistik Ofisi’ne gönderilmektedir ve aşağıda yer
almaktadır:
9A: Hukuki durum bazında yıllık demografi istatistikleri
9B: Ücretli çalışan sayısı grubu bazında yıllık demografi istatistikleri
9E: NACE faaliyeti ve hukuki durum bazında işveren demografi istatistikleri
9F: NACE faaliyeti ve Ücretli çalışan sayısı grubu bazında işveren demografi istatistikleri



Girişimcilik İstatistikleri Haber Bülteni’nin girişimcilerin demografik yapısının ortaya konulması ve
girişimciliğe dair sorunların çözümüne yönelik politikalar üretilmesi konusunda katkı sağlayacağı
düşünülmektedir. Girişimcilik, 2016-2018 olarak 05 Mart 2020 de yayımlanan Girişimcilik İstatistikleri
Haber Bülteni genişletilerek 08 Eylül 2020 de Girişimcilik ve İş Demografisi, 2017-2019 olarak
yayınlaması hazırlıkları yapılmıştır. İş Kayıtları’ndan yayınlanan girişimcilik göstergeleri, İş
Demografisi metodolojisinde tanımlanmış demografik olayların İş Kayıtları verisi üzerinden
hesaplanması ile oluşturulmaktadır. Burada, EuroStat’ın her yıl gerçekleştirdiği “Uyumlulaştırılmış Veri
Toplama” veri üretim sürecinin bir parçası olan “İşveren Demografisi” başlığı altındaki çalışmadan
yararlanılmaktadır. Girişimcilik İstatistikleri kapsamı ciro bilgisinin iş kayıtlarına eklenmesi ile birlikte
daha da genişletilecektir.



İş istatistiklerinde idari kayıtların kullanımına geçilmesi ile birlikte iş kayıtlarında günlük kayıtların
oluşturulmasına devam edilmiştir. Buna göre yıl içinde istenilen dönem için iş kayıtları çerçevesi
oluşturulabilmektedir. Ayrıca günlük oluşturulan kayıtların değişimleri yıllık iş kayıtları çerçevesine
aktarılmaktadır. İdari kayıtlardan alınan veriler, yasal birim olarak değerlendirilerek istatistiki
çalışmalar için girişim, yerel birim ve girişim grubu olarak istatistik birimler haline getirilmektedir. GİB
ve SGK beyanname verilerinin mikro düzeyde kullanımı ile İş Kayıtlarında önemli iyileşmeler
sağlanmıştır.



Web servisler aracılığıyla, GİB kayıtlarında meydana gelen açılış, kapanış, adres değişikliği vb.
güncellemelerin günlük olarak iş kayıtlarına aktarılmasına başlanmıştır. Böylelikle, istenilen herhangi
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bir dönem için (günlük, aylık, dönemlik, yıllık) çerçeve oluşturulabilecek güncel sürdürülebilir bir yapı
oluşturulmuştur.


Faaliyet kodları sadece araştırma çerçevesindeki sanayi kollarının ve şubelerin yapısını belirlemekle
kalmaz aynı zamanda birçok araştırmanın kapsamı faaliyet sınıflandırmasına göre tanımlanır. Diğer
yandan, idari kayıtlardaki işletmelerin faaliyet kodlamaları genellikle raporlama yükümlülüklerini yerine
getirmek amacıyla yapıldığından gerçekle uyuşmayabilmektedir. Bu nedenle işletmeler tarafından
idari kayıtlara girilen bu faaliyetlerin TÜİK tarafından yeniden sorgulanması ihtiyacı doğmaktadır. İş
Kayıtları Ana Faaliyet Belirleme Çalışması ile TÜİK’in Bölge Müdürlükleri’nde oluşturulan faaliyet
kontrol ekipleri ile yeni açılan işletmeler ile mevcut işletmelerden belirli niteliklere (büyüklük vb.) sahip
olanların ekonomik faaliyetleri irdelenmektedir. Uygulamaya analiz perspektif modülü eklenmesi
çalışmaları başlatılmış, izlenebilir bir yapıya kavuşturulmuştur.



Güncel SGK verileri kullanılarak yerel birim düzeyinde birimlerin çalışan bilgileri için önceliklendirme
yapılarak İl düzeyinde ve NACE2 dörtlü faaliyet düzeyinde eşleştirilmiştir. Buna göre iş kayıtları
çerçeve bilgisine yaklaşık %93 oranında istihdam bilgisi yansıtılmıştır.



İş kayıtları çerçevesi kurumsal sektör sınıflaması Ulusal Hesaplar çalışmaları ile koordineli
yürütülmektedir. UHD koordinasyonunda HMB, TCMB, BDDK ve SBB işbirliği ile hazırlanan KAMU
sektörü sınıflaması, ”Genel Devlet” sektörünü de içermektedir. Devlet sınıflaması için koordinatör
kurum HMB’dir. “Genel Devlet” verisini kullanarak istatistik üreten tüm birimlerde ortak tanım ve
sınıflama kullanılarak standardizasyonun sağlanması ve genel devlete ilişkin üretilen istatistiklerde
tutarlılığın ortak çalışma kapsamında gözden geçirilmesi ve iş kayıtlarına güncel yansıtılması
sağlanmıştır.



İş Kayıtlarına ilişkin faaliyetlerin kontrol çalışmasının Harzemli Perspektif Programı’na uyumu
sağlanmıştır. Uygulama bölge müdürlüklerinin kullanımına açılmıştır.



İş kayıtları göstergeleri kapsamında, hızla büyüyen girişim değişkeninin hesaplaması ve iş
demografisinde girişimlerin hayatta kalma süresi serisinin 1 yıldan 5 yıla çıkartılması göstergesi
hesaplaması yapılmıştır. Bu hesaplamalar Girişimcilik ve İş Demografisi Haber Bülteni’nde 8 Eylül
2020 tarihinde yayımlanmıştır.

Hedef 2: Dağıtım sisteminin kullanıcı odaklılık özelliği geliştirilecektir
TÜİK ülkemizin bilgi toplumu olma yolunda ihtiyaç duyulan resmi istatistikleri üretmekte ve karar alıcılar ile
kullanıcıların hizmetine sunmaktadır. Bu kapsamda istatistiklerin üretilmesi, tanıtılması ve kullanımının
arttırılması için, ihtiyaç belirlemeden dağıtıma kadar uzanan süreçler hakkında paydaşlar ile etkin iletişim
içerisinde olunur. Ulusal ve uluslararası veri ve bilgi taleplerinin karşılanması amacıyla, üretilen istatistik ve
göstergelerin çeşitli kanallarla kamuoyu ile paylaşılması, kullanıcı memnuniyet araştırmalarının yapılması ve
yayın politikalarının yeniden oluşturulması çalışmaları gerçekleştirilir. Bunların yanı sıra, haber bülteni, yayın
dağıtımı ve depolanması gibi istatistiki bilgi sunumu ve paylaşılmasına yönelik faaliyetler yürütülür, istatistiki
bilginin etkin bir dağıtım sistemi ile ulaştırılması esas alınır. Bu bağlamda TÜİK’in web sitesi ve bağlı
uygulamalar, günümüz yeni teknolojileri, ulusal ve uluslararası benzer faaliyet gösteren kurumların trendleri,
teknolojileri ve istatistik dağıtım standartları kapsamında, kullanıcı dostu olacak şekilde yeniden geliştirilmiş,
kullanıma sunulmuştur. Aşağıda dağıtım sistemine yönelik yürütülen başlıca çalışmalar hakkında özet bilgi
sunulmuştur.
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Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma İstatistikleri Kapsamındaki Çalışmalar

Sürdürülebilir Kalkınma amaçlarının uygulama araçlarından biri olan “izleme ve raporlama” aşamasının
yapılabilmesi için resmi istatistiklere dayalı olarak etkin bir izleme ve değerlendirme imkânı sunulabilmesine
imkân verecek şekilde gösterge raporlama platformu ve web portalı yapılması planlanmıştır. Bu kapsamda
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Web Portalı, 2020 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla bitirilmiştir. Portalda güncel
verilerin sunulması amacıyla, 2021 yılında yayımlanacak olan “Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeler, 20102019” haber bülteninden sonra web portal kamuya açık hale getirilecektir.


Kütüphane Hizmetleri

Kurum kütüphanemizde, 2020 yılı içerisinde basılı ve elektronik olarak gelen kitap, dergi, tezlerden oluşan
yayınların kataloglamasına devam edilmiş, e-posta yolu ile kurum içi duyuruları yapılmış ve kullanıma
sunulmuştur. OECD Library 2020 yılı üyeliğimiz yenilenmiş ve kurum personelimizin erişimine açılmış, TÜİK
mikro verileriyle yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda ortaya çıkan basılı ve elektronik yayınların kütüphanede
sunulmasına devam edilmiştir. Ayrıca e-kütüphane olarak da hizmet veren kütüphanemizde elektronik
yayınların iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.


TÜİK Kurumsal Yeni İnternet Sitesi

TÜİK’in kurumsal eski WEB sitesi 2003 yılında yayına girmiş, 2013 yılında ise altyapı değişikliğine gidilmeden,
görsel düzenlemeler ile revize edilmişti. 2020 yılında ise güçlü bir altyapıya sahip, güncel teknolojilere uygun
ve mobil uyumlu bir web sitesi olarak yeniden geliştirilmiştir. Yeni web sitesinin öne çıkan bazı özellikleri
şöyledir:


Çoklu dil desteği



Etkin önbellek mekanizması



Farklı media çözünürlüklerine uyum sağlama



Modüler yapı (Kurumsal portal, Veri Portali, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Portali vb.)

2020 Ekim ayına kadar Web Sitesi geliştirme çalışmalarında kullanılan İçerik Yönetim Sistemi (CMS – Content
Management System) teknolojisi ile kurumsal ve istatistiksel içerikler ile ilgili geliştirme çalışmaları
tamamlandıktan sonra, sistem canlı ortamda kullanıma açılmıştır. Ancak ortaya çıkan performans problemleri
üzerine yapılan teknik değerlendirmeler sonucu,

altyapının düzeltilmesinin getireceği maliyetin, yeni bir

teknolojiye geçişten daha fazla olduğuna karar verilerek, mikro servis mimarisi ve bunu sağlayan farklı bir
teknolojiye geçilerek geliştirme çalışması yapılmıştır.
Yeni web sitesinin geliştirilmesi kapsamında 2020 yılında yürütülen faaliyetler ana hatları ile şöyledir:


Mikroservis mimarisi altyapısı oluşturuldu.



Kurumsal ve istatistiksel içerikler ile ilgili servisler yazıldı.



Ara yüzler seçilen yeni teknolojiye aktarıldı.



Performans ile ilgili ‘cache’leme altyapısı kuruldu.



Veri tabanları Oracle ortamına taşındı.



Loglama mekanizması oluşturuldu.



Kurumsal, veri ve CBS portalleri test edildi.



Otomatik içerik yönetimi amaçlı, zamanlanmış görevler olarak çalışan servislerin geliştirildi.
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Sunucu konfigürasyon çalışmaları yapıldı.



Sistem canlı ortama alınarak dış dünyaya açıldı.



Bilgi Dağıtım Faaliyetleri

Kullanıcı odaklı bilgi dağıtım kapsamında 2020 yılı içerisinde aşağıdaki faaliyetleri yapılmıştır:


90 konuda, 356 adet haber bülteni yayımlanmıştır.



9823 bilgi talebi (EBYS geçici sonucu) karşılanmıştır.



Dosya paylaşım sistemi kurulmuş olup söz konusu sistem dps.tuik.gov.tr adresi üzerinden hizmet
vermeye başlamıştır. Bu sayede, gerek büyük boyutlu dosya paylaşımları, gerekse abone
gönderimleri düzene girmiştir.



Karşılanamayan bilgi taleplerinin analizi yapılmıştır.



Kurumumuz Merkez ve Bölge Müdürlüklerine başvuruda bulunan kullanıcılar ile karşılanamayan bilgi
taleplerine ve web sitesiyle ilgili bilgilere ilişkin verilere yer verilen Kullanıcı Değerlendirme Raporu
hazırlanmıştır.



Mikro Veri Değerlendirme Kurulu sekretarya çalışmaları yürütülmüştür.



Veri Araştırma Merkezinde araştırmacılara mikro veri sunulmasına devam edilmiştir.



TÜİK Çalışma Takvimlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge kapsamında Eylül ayında yıllık
haber bülteni ve yayın yayımlama takvimlerinin oluşturulması çalışmalarına başlanmış, taslak takvim
oluşturulmuştur. Uluslararası kuruluşlardan beklenen bültenlerin eklenmesi ile birlikte Aralık ayında
nihai takvimler yayımlanan kamuoyu duyurusu ile kullanıma sunulmuştur.



TÜİK’in yer aldığı Avrupa İstatistiki Veri Desteği (European Statistical Data Support) programı
kapsamında EuroStat’ın web sitesinde kullanıcıların aradığı bilgiye kolayca ulaşabilmesi için ulusal
iletişim merkezi hizmeti çalışmaları sürdürülmüştür.



Bilgi aboneliği işlemleri yapılmış veriler, kullanıcılara periyodik olarak gönderilmiştir.



Web Servisi hakkında kurum dışından gelen taleplerin koordinasyon çalışmalarını yürütmüştür.



Ulusal ve uluslararası araştırmacıların bilimsel amaçlı çalışmalarında kullanılmak üzere kurumumuz
tarafından sağlanan mikro veri dağıtımının otomasyonunun sağlanması amacıyla "Mikro Veri Talep
Sistemi"

uygulamasının ve tüm bilgi taleplerinin yönetimi ve otomasyonunu amacıyla tasarlanan

"Bütünleşik Talep Yönetim Uygulaması" e-devlet sistemine ait uygulamaların iyileştirme süreçleri
devam etmiştir.


Kullanıcı ihtiyaçlarının ve profillerinin belirlenmesi, beklentilerinin tespit edilmesi amacıyla Kurumsal
web sitesi yoluyla yapılmakta olan memnuniyet anketi gerçekleştirilmiştir.



"Veri Araştırma Merkezi" kullanıcılarının mikro veri üzerinde çalışabilecekleri, veri güvenliği sağlanmış
bir ortamda veri talepleri karşılanmaya devam edilmiştir.



WEB Sitesi İçerik Yönetim Çalışmaları



Haber Bülteni, İstatistiksel Tablo, Meta Veri içerik kontrol ve yayın onay süreçleri takip edilmiş ve
kurum birimlerine destek faaliyetleri sürdürülmüştür.



Yayın uygulamasının içerik güncellemesine devam edilmiştir.



TÜİK elektronik yayın taslaklarının yayın haline getirilme sürecinde; standartlara uygunluk kontrolü
yapılmış olup elektronik Yayınların TÜİK web sitesinde yer alması için gerekli elektronik dokümanlar
hazırlanmış ve yayımlanmıştır.
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Yeni mikroveri CD'lerine ait içerik web sitesinde sunulmuştur.



Çocuklara istatistiği sevdirmek için hazırlanmış olan ve Kurumsal web sitesinde yer alan "TÜİK
Çocuk" uygulamasının içeriği güncellenmiştir.



Web sitesinin beslenmesini sağlayan web içerik sisteminin yönetim ve koordinasyonu sürdürülmüş,
duyuru, kamuoyu bilgilendirme, uluslararası kurumlara yönelik içerikler ve diğer kurumsal içeriklerin
yüklenmesi gibi konularda ilgili birimlere destek verilmiştir.



Basın odası haberlerinin web sitesine yükleme işlemleri yapılmıştır.



Web sitesinde yer alan Sıkça Sorulan Sorular bölümü güncellenmiştir.



E-Devlet üzerinde hizmet veren talep uygulamaları ve diğer istatistiksel içerik servisleri ile ilgili
Mikroveri ve Bilgi Talebi uygulamalarında revize çalışmaları yapılmış, kullanıcılardan gelen sorun
bildirimleri ile ilgili destek çalışmaları yapılmıştır.



MEDAS Merkezi Dağıtım Sistemi

MEDAS, tüm dağıtım veri tabanlarının arka planda tek bir veri formatında tutularak, tek bir arayüzle
kullanıcılara sunulması sağlayan merkezi veri dağıtım uygulamasıdır. MEDAS ile istatistiksel projelerin
dağıtıma yönelik veriler tek bir standart altında toplanmaktadır.
2020 yılında MEDAS ile ilgili olarak şunlar yapılmıştır:


MEDAS bünyesinde yeni projeler sisteme eklenmiş, var olanların da revize ve güncelleme süreçlerinin
gerçekleştirilmesi için üretici birimlere destek verilmeye devam edilmiştir.



MEDAS’ta olmayan dağıtım projelerinin güncelleme çalışmaları sürdürülmüştür.

2020 sonrası için ulusal ve bölgesel düzeydeki tüm dağıtım verilerinin MEDAS veri tabanında bütünleştirilmesi
ve yeni bir dağıtım uygulamasının geliştirilmesi amacı ile analiz çalışmalarına başlanmıştır.



API Servislerinin Geliştirilmesi

Web sitesinde, dağıtım uygulamalarında kullanılan veya doğrudan API yayınına yönelik olan servisler
geliştirilmektedir. Bu kapsamda; kurulan mikro servis altyapısı üzerinde, gerek geliştirilen uygulamalara (web
sitesi, dağıtım uygulamaları, vb.)

gerek e-Devlet projelerine, gerekse de doğrudan dış kullanıcılar ve

geliştiricilere hizmet edecek API servislerinin geliştirilme çalışmalarına başlanmıştır.


TÜİK Mobil Dağıtım Uygulaması

Dış kullanıcılar için istatistiksel ürünlerin (haber bülteni, gösterge vb.) sunulduğu mobil uygulamaların
geliştirilmesi kapsamında 2020 yılı içerisinde; mobil uygulamanın analiz ve geliştirme çalışmaları
tamamlanarak, test süreci başlatılmıştır.


İstatistik Veri Portalı

TÜİK tarafından üretilen istatistiklere tek bir arayüz üzerinden ulaşılamaması, mevcut başlıklar içerisinde
arama yapılamaması ve istatistik sunumunda kullanılan arayüzlerin kullanıcı dostu olmaması nedenleriyle
İstatistik Veri Portali oluşturulmuştur.
Böylece, üretilen tüm istatistikleri tek bir kaynaktan kullanıcıların erişimine sunulmuş, kullanıcının aradığı veriye
rahatlıkla ulaşabilmesini sağlanmaya başlanılmıştır. Ayrıca istatistiki veriler mobil altyapısına uygun hale
getirilmiştir. Proje devam etmekte ve güncellenmektedir.
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Elektronik ve Basılı Yayın Faaliyetleri

Elektronik ve basılı yayınların hazırlanması, yayımlanması ve kontrol süreçleri kapsamında 2020 yılı içerisinde
şunlar gerçekleştirilmiştir:


33 basılı yayın, elektronik yayın, mikro veri seti, broşür, rapor vb. yayın çeşitleri için işlem yapılmıştır.
Bu çalışmaların dağılımına bakıldığında, 1 basılı yayın, 5 elektronik yayın, 17 A grubu ve 8 B grubu
olmak üzere 25 mikroveri seti, 1 broşür ve 1 rapor yayımlanmıştır.



"İstatistiklerle Türkiye, 2019" ülke profili hakkındaki özet bilgilere erişim imkânı sağlayan, tabloların
çoğunlukla üç yıllık zaman serisi şeklinde verildiği, grafik ve resimlerle zenginleştirilmiş bir yayındır.
Yayın güncellenmiş, tasarım ve kapak çalışması yapılarak 2020 Haziran ayında 6.000 adet
bastırılmıştır. Yayın, Kurum web sitesinde de yayımlanmıştır.



Birçok göstergenin yer aldığı "Türkiye İstatistikleri, 2019" broşürü güncellenmiş, tasarım ve kapak
çalışması yapılarak 2020 Haziran ayında 15.000 adet bastırılmıştır. Broşür, Kurum web sitesinde de
yayımlanmıştır.



Osmanlı Dönemi Tarihi İstatistikler dizisi yayınları yenilenmiş kapak ve dosya tasarımları yapılmıştır.



Kurumumuz tarafından yayımlanan haber bültenlerinin haber bülteni hazırlama standartlarına göre
incelemesi yapılmış, bu inceleme sonunda hangi haber bültenlerinde el kitabının hangi maddelerine
uyulmadığı tespit edilmiş, bulunan hataların madde çeşidine göre dağılımı yapılmış ve raporlanmıştır.



TÜİK Organizasyon Şemasının tasarım ve güncellemesi yapılmıştır.



Coğrafi Bilgi Sistemleri Faaliyetleri



İBBS’ye ilişkin sayısal altlık haritalar kurum içi ve kurum dışı kullanıcılara istekleri dahilinde temin
edilmiştir.



Çeşitli yayınlarda yer alan ve kurum içi/ kurum dışı isteklere göre hazırlanan tematik haritalar
kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.



2020 yılında veri talepleri cevaplandırılmış olup kurum içi/kurum dışı görüş istenen raporlar,
dokümanlar vb. belgeler incelenmiştir.



Kurum içinde düzenlenen her türlü CBS ve uzaktan algılama çalışmasına destek, yapılandırma ve
danışmanlık hizmetleri verilmiştir.



Yeni TÜİK web sayfası için Coğrafi İstatistik Portali hazırlanarak yayına alınmıştır.



TÜİK Mobil Finansal Hesaplama Araçları

Ticari ve hukuki ilişkilere konu parasal tutarların güncel değerlerini hızlı ve pratik şekilde sunulması amacıyla
ilgili uygulamaya mobil cihazlardan da erişimin sağlanması için çalışma yapılmıştır. Böylelikle kullanıcılar TÜİK
Mobil uygulaması ile anlık, doğru ve güncel bilgiye ulaşabilecektir. Proje geliştirilmeye devam etmektedir.

Amaç 2: İstatistik üretim sürecini iyileştirmek
TÜİK'te, istatistik üretim sürecinde yer alan tüm unsurları iyileştirmek ve geliştirmek için süreç odaklı çalışma
prensibi temel alınır ve çalışmalar bu yönde gerçekleştirilir. Bu kapsamda veri toplama, işleme ve istatistik
üretimini daha hızlı, daha doğru ve daha etkin hale getirmeyi amaçlayan istatistik üretim sürecinin
standardizasyonu yönünde çalışmalar yürütülür.

57

Hedef 1: İdari kayıtların istatistik üretiminde kullanımı artırılacaktır
İstatistik üretiminde maliyetlerin azaltılması amacıyla, farklı veri kaynağı arayışları söz konusu olmaktadır.
Resmi istatistik ihtiyacının bir kısmı, kamu kurum ve kuruluşları tarafından tutulan idari kayıtlardan elde
edilmektedir.

İstatistik

üretiminde

veri

kaynağı

olarak

kullanılabilecek

ulusal

kayıt

sistemlerinin

oluşturulması/geliştirilmesi çalışmaları, zaman ve maliyet tasarrufu sağlanmasının yanı sıra cevaplayıcı
yükünün azaltılması çerçevesinde önem kazanmaktadır.
Değişen dünyada istatistik amaçlı olarak veri toplama ve istatistik üretme işi zorlaşmakta olup bu zorlukların
üstesinden gelebilmek için yeni metotların mevcut sisteme entegrasyonu gerekir. TÜİK'te bu amaçla öncelikle
idari kayıtların istatistik amaçlı kullanımının yaygınlaştırılması ve kullanım alanlarının genişletilmesine yönelik
faaliyetler gerçekleştirilir.
2012 yılından itibaren özellikle istatistiki altyapı faaliyetleri önem kazanmış, istatistik alanındaki uluslararası
gelişmeler, Türkiye İstatistik Sistemine ve TÜİK çalışmalarına yansıtılmaya çalışılmıştır. Bu bölümde daha önce
başlatılmış olup 2020 yılında da devam edilen ve yeni başlanılan idari kayıtlara ilişkin faaliyetler hakkında kısa
bilgi verilmiştir.



Eğitim-İstihdam Veri Tabanı Projesi

Eğitim-İşgücü Veri Tabanı (EİVT), eğitim ile işgücü piyasası arasındaki ilişkinin sistematik biçimde veriye dayalı
olarak analiz edilmesini sağlayacak bütünleşik bir veri tabanıdır. Bu veri tabanı ile tüm ülke ve il/ilçe
düzeylerinde analiz yapılabilmesi için EİVT’nin kurulması çalışmaları sürmektedir. Konuyla ilgili olarak farklı
kurum ve kuruluşlardan alınan kişi kayıtları birleştirilerek analiz edilmekte ve kullanıcıların hizmetine
sunulmaktadır. Söz konusu veri tabanı kullanılarak “Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri” hazırlanmış ve üst
yönetime sunulmuştur.
EİVT’nin oluşturulmasında yükseköğretim mezunu bireylerin mezun oldukları ön lisans, lisans, yüksek lisans ve
doktora eğitim alanları, yüksekokul, üniversite, fakülte ve bölüm bilgisi, mezuniyet tarihleri gibi eğitim verisi için
temel veri sağlayıcı Yükseköğretim Kurulu'dur. SGK verileri ise bireylerin istihdam durumlarının tespit edilmesi
için kullanılmaktadır. Ayrıca referans dönemde yurtiçinde ikamet eden ve yurtdışına giden bireylerin tespit
edilebilmesi için ADNKS verileri de kullanılmaktadır.


Barkod Verilerinin Resmi İstatistiklerde Kullanılması Projesi

Farklı veri kaynaklarından elde edilen verilerin istatistik üretim süreçlerinde kullanılması amacıyla yürütülen
çalışmalar kapsamında perakende şirketlerden barkod bazında ürün verilerinin alınması ve söz konusu
verilerin resmi istatistik üretim sürecine dâhil edilmesi çalışmaları sürdürülmektedir. Seçilen firmalardan Barkod
verileri derlenerek üretici biriminin kullanımına hazır hale getirilmektedir. Bugüne kadar yapılan çalışmalar
sonucunda yedi perakende şirketinden düzenli veri akışı sağlanmaktadır.
Satılan malların miktarları, özellikleri ve fiyatları hakkında ayrıntılı bilgi sağlayabileceği düşünülen barkod
bilgileri, fiyat istatistiklerinde kullanılması amacıyla süpermarket zincirlerinden belli bir kayıt deseninde kuruma
aktarılmaktadır. Ayrıca UHD Yıllık Hesaplar Grubu tarafından Nace Rev.2 sınıflamasına göre dörtlü faaliyet
seviyesinde, yıllık iş istatistikleri verileri kullanılarak,

sektöründe ciro olarak baskın girişimlerin BARKOD

düzeyinde yıllık ciro bilgileri alınmaktadır. Bu veriler, hane halklarının nihai tüketim verilerinin dağılım
kontrollerinde kullanılmaktadır.
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Perakende satış noktalarında kullanılan barkod verilerinin incelenerek kurumumuza aktarımı, verilerin
işlenmesi ve resmi istatistik üretiminde kullanılması için çalışmalar yürütülmektedir.
Kurum içi paydaşlarla yapılacak toplantı ve görüşmeler yoluyla mevcut durumdaki ve gelecekte gereksinim
duyulacak ihtiyaçlar belirlenmekte, sektör temsilcileri ile görüşülerek sürekli ve düzenli barkod verilerinin
kurumumuza aktarılması için protokoller yapılmaktadır.


Demografi İstatistiklerinde İdari Kayıt Kullanımı

ADNKS'den Adres Beyan Formu'na yeni bir alan eklenmesi suretiyle, "Göç Etme Nedeni" istatistiklerinin
ADNKS’den üretilebilmesine yönelik çalışmalar, NVİGM ile işbirliği içerisinde devam etmektedir.
Uluslararası göç istatistikleri kapsamında, göç eden nüfusun eğitim durumu bilgisinin yayınlanmasına yönelik
çalışmalara devam edilmiştir.
Hayati istatistiklerin geliştirilmesi amacıyla RİP kapsamında, NVİGM ve Sağlık Bakanlığı ile çalışmalara devam
edilmiştir.
Ölüm, ölüm nedeni ve intihar verilerinin bir araya getirilerek bütünleşik ölüm veri tabanının (Kurumsal ve
Dağıtım Veri Tabanlarının) oluşturulması çalışmasına devam edilmiştir.
Özel günlere ilişkin; "İstatistiklerle Kadın, 2019" haber bülteni 06 Mart 2020 tarihinde, "İstatistiklerle Yaşlılar,
2019" haber bülteni 18 Mart 2020 tarihinde, "İstatistiklerle Çocuk, 2019" haber bülteni 17 Nisan 2020 tarihinde,
"İstatistiklerle Aile, 2019" haber bülteni 06 Mayıs 2020 tarihinde, "İstatistiklerle Gençlik, 2019" haber bülteni 15
Mayıs 2020 tarihinde ve "Dünya Nüfus Günü, 2020" haber bülteni 06 Temmuz 2020 tarihinde kamuoyuna
sunulmuştur.
 Hanehalkı İşgücü Araştırması’nda İdari Kayıtların Kontrol Amaçlı Kullanımı Yönünde Çalışmalar
İstatistik üretim sürecinin iyileştirilmesi amacı doğrultusunda idari kayıtların istatistik üretiminde kullanımı
hedefine yönelik olarak; SGK kayıtları ile İŞKUR kayıtlarının kontrol ve karşılaştırma amaçlı HİA’da kullanımı
yönünde çalışmalara devam edilmiştir.
 Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması'nda İdari Kayıtların kullanımı Yönünde Çalışmalar
İstatistik üretim sürecinin iyileştirilmesi amacı doğrultusunda idari kayıtların istatistik üretiminde kullanımı
hedefine yönelik olarak; Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’nda İŞKUR'un işsizlik ödenekleri, SGK’nın pasif
sigortalılara yapılan ödemeleri, GİB’den alınan motorlu taşıt vergilerinin değerlendirilmesine başlanmıştır.
 Kısa Dönemli İş İstatistiklerinde İdari Kayıt Kullanımı
Tüketici güven endeksinde Avrupa Komisyonunun “Avrupa Birliği Uyumlaştırılmış İşyeri ve Tüketici Anketleri”
ortak programına uyumluluk kapsamında 2020 Eylül ayında ana revizyon gerçekleştirilmiş ve hesaplama
kapsamındaki alt endeksler güncellenmiştir.
Tüketici Güven Endeksinde 2020 Eylül ayında gerçekleştirilen ana revizyona bağlı olarak Ekonomik Güven
Endeksinde ana revizyon gerçekleştirilmiştir.
İşyeri Eğilim Anketlerinde anketlerin uygulanacağı girişimlerin belirlendiği yöntem ve anketlerin uygulandığı
girişim cevaplarına uygulanacak ağırlıklandırma işlemi kapsamında uygulama değişiklikleri üzerine çerçeve ve
hesaplama çalışmaları yürütülmüştür.
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Sosyal İstatistiklerde İdari Kayıt Kullanımı

Sağlık harcamaları istatistikleri kapsamında uluslararası tanım ve standartlara uygun göstergeler üretmek ve
temel sağlık harcamaları tablolarını elde etmek amacıyla, teknik çalışmalar yürütülmektedir.
2020 yılında sonuçları paylaşılan Türkiye Sağlık Araştırmasının, 2016 yılına kadar iki yılda bir, (Avrupa Birliği
ile eş zamanlı uygulama ilkesini sağlamak için) 2019 yılından itibaren 3 yılda bir uygulanmasına karar
verilmiştir. 2019 yılı uygulamasında Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu ve Türkiye Sağlık
Politikaları Enstitüsü (TÜSPE) talebi üzerine; Türkiye Sağlık Araştırması’na “Sağlıkla İlgili Konularda Medyanın
Doğru Kullanımı”na ilişkin modül soru kağıdı eklenmiş ve sonuçlar paydaş kurumlarla paylaşılmıştır.
Kütüphane istatistikleri için kapsamda yer almayan belediye kütüphaneleri ve yazma eser kütüphaneleri
verilerinin elde edilmesine ilişkin çalışmalar başlatılmıştır. Belediye kütüphaneleri ve yazma eser
kütüphanelerinin verisinin alınmasına ilişkin olarak soru kağıtları hazırlanarak Kurumlara gönderilmiştir.
Belediye kütüphanelerine ilişkin olarak ise ilk aşamada kapsanabileceği değerlendirilen büyükşehir
belediyelerinin kütüphanelerine ilişkin soru formları ilgili belediyelere gönderilmiş ve çalışma sonunda belediye
kütüphaneleri hakkında genel bir rapor hazırlanmıştır.
Adalet istatistikleri kapsamında RİP çerçevesinde Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü (ASİGM) tarafından
yayımlanmakta olup yine aynı Kurum tarafından yayımlanan Adli İstatistikler yayını ile birleştirilerek tek yayın
haline getirilmesi için faaliyetlere başlanmıştır. Bu faaliyet kapsamında adalet istatistiklerinin kalitesinin
arttırılması ve daha kısa sürede kullanıcıya sunulması hedeflenmektedir. Adalet İstatistikleri yayını için ASİGM
tarafından kalite logosu talebinde bulunulması üzerine bu konuda faaliyetlere başlanmıştır. İstatistik Amaçlı
Uluslararası Suç Sınıflaması’nın Türkiye’ye adapte edilmesi konusundaki çalışmalar gerçekleştirilmiş olup söz
konusu sınıflamanın çevirisi tamamlanmış, Kurumun internet sitesinde sunulmuş ve çoğaltılarak ilgili
kurumlarla paylaşılmıştır.


Tarım ve Orman İstatistiklerinde İdari Kayıt Kullanımı

2020 yılında hayvancılık sektörüne ilişkin temel idari kayıt olan ve TOB tarafından tutulan, Türkvet kayıtları
alınmış ve istatistiki çerçeve haline getirilmiştir. TOB bünyesindeki tüm idari kayıtların alınıp işlenerek istatistiki
çerçeve ve/veya doğrudan istatistik üretimi için kullanılması konusunda çalışma başlatılmıştır.
TARSİM (Tarım Sigorta Havuzu) verileri kullanılarak; tanzim yılına, çiftçilik tipine göre poliçe sayısı, çiftçi sayısı,
sigorta bedeli, çiftçinin ödediği toplam prim, devlet desteği, toplam alan, hayvan ya da kovan sayısı ile tazminat
ödeme yılına göre ödenen tazminat verileri yıllık olarak üretilmiştir.


Uluslararası Ticaret İstatistiklerinde İdari Kayıt Kullanımı

Sınır ötesi e-ticaret istatistiklerinin üretimine yönelik olarak yapılan çalışmalarda kullanılması düşünülen
"Elektronik Ticaret Gümrük Beyannameleri" verileri incelenmiştir. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı ile çalışmalar
sürdürülmektedir.
Sağlık turizmi kapsamında ziyaretçilerin ülkemizde yaptıkları harcamaların tam ve doğru ölçülmesine yönelik
çalışmalar kapsamında Sağlık Bakanlığı verilerinin kullanılması kapsamında çalışmalar sürdürülmektedir.
Turizm gelirinin idari kayıtlar kullanılarak alternatif hesaplama çalışmaları kapsamında Bankalararası Kart
Merkezi (BKM) verilerinin kullanılmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. BKM’de bulunan kart verileri
mikro düzeyde Kurumumuza aktarıldığında gerekli analizler yapılarak sisteme entegre edilmesine yönelik
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çalışmalar yapılacaktır. Bu çerçevede BKM verileri ile alandan gelen verilerin entegrasyonunu sağlamak amacı
ile Çıkış Yapan Ziyaretçiler Anketi soru formuna bir soru eklenmiştir. Tercüme ve basım süreçleri sürmektedir.
Sınır anketlerinde çerçeve olarak kullanılan Emniyet Genel Müdürlüğü pasaport milliyetine göre sınır giriş çıkış
sayılarının günübirlikçi/gecelemeci ayrımı ile vatandaş giriş çıkışlarının yurtiçi/yurtdışı ikametli ayrımında
alınması hususunda çalışmalar sürdürülmektedir.



Veri Toplama Hususunda İdari Kayıtların Kullanımı Çalışmaları

Kurumumuz ile GİB arasında var olan protokol genişletilmiştir. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi (CDDO) Başkanlığı kurumları ile protokol imzalanmıştır.
Mali Aracı Kuruluş İstatistikleri altında yer alan sigorta (tarım sigortaları ilişkin havuzu, doğal afet sigortaları
kurumu dahil), reasürans ve emeklilik şirketlerine ait istatistiklerin ayrıntılı olarak hesaplanabilmesi için
kesinleşmiş 2019 yılı hesap planlarına (6'lı kırılım), gelir tablosu ve bilançolarına ait girişim düzeyindeki
verilerin Kurumumuza aktarımının sağlanıp, ilgili birimin kullanımına sunulması çalışmaları 2020 yılında da
gerçekleştirilmiştir.
Kurumumuzca yürütülmekte olan Kazanç Bilgi Sistemi, Kazanç Yapısı Araştırması, Eğitim-İstihdam Veri
Tabanı, HİA, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, NNVT, Kamu İstihdamı Veri Tabanı çalışmaları için aylık
olarak üretilmekte olan bordro verileri Muhasebat Genel Müdürlüğünden alınmıştır. Bu verilerin veri tabanına
yükleme, validasyon ve üretici birime yetki verme işlemleri tamamlanmıştır.
İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Genel Müdürlüğü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile var olan protokol
kapsamında dernek ve vakıflara ilişkin gelir ve gider bilgileri yılda iki kez Kurumumuza aktarılmaktadır. Bu
verilerin veri tabanına yükleme, validasyon ve üretici birime erişim yetki işlemleri tamamlanmıştır.
Resmi İstatistik Programı kapsamında bulunan işgücü piyasası istatistiklerinin üretilmesinde idari kayıtlardan
yararlanılmasının sağlanabilmesi amacıyla İŞKUR’dan kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği ile ilgili
veriler talep edilmiştir. Talep edilen verilerin Hanehalkı İşgücü Araştırması ile İşgücü Girdi Göstergeleri
çalışması analizlerinde kullanılması amaçlanmaktadır.
TOB’dan Hayvansal Üretim Araştırmasına çerçeve oluşturmak amacıyla veri talep edilmiştir. Yine TOB’dan
Ulusal Su Bilgi Sistemi verileri de talep edilmiştir. Kurumumuza iletilen veriler veri tabanına yüklenmiştir.
Validasyon çalışması tamamlanarak ilgili birime yetki verilmiştir.
BDDK ile Kurumumuz arasında yapılan protokol kapsamında aylık olarak Mevduat Bankaları, Kalkınma ve
Yatırım Bankaları, Katılım Bankalarına ait toplulaştırılmış yurtiçi ve yurtdışı teşkilat ve genel konsolide olarak
ayrıntılı mizan bilgileri Kurumumuza iletilmektedir.
Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nden Hanehalkı Bütçe Araştırması ile Gelir ve Yaşam Koşulları
Araştırmalarında kullanılmak üzere üniversite öğrencilerinin almış oldukları öğrenim kredisi ve burslar resmi
yazı ile talep edilmiştir. Veriler Kurumumuza iletilmiştir. İletilen verilerin veri tabanına yükleme, validasyon ve
üretici birime erişim yetkisi verilmesi işlemleri tamamlanmıştır.
MEB’den, eğitim istatistiklerini üretmek ve çeşitli araştırmalarda kullanmak amacıyla yıllık olarak resmi yazı ile
talep edilen örgün, yaygın eğitim gören öğrenci bilgileri ile özel okul ücret bilgileri talep edilmiştir. Bu veriler
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Kurumumuza iletilmiştir. Verilerin veri tabanına yükleme, validasyon ve üretici birime erişim yetkisi verilmesi
işlemleri tamamlanmıştır.
ÖSYM’den eğitim istatistikleri üretmek ve çeşitli araştırmalarda kullanmak amacıyla ÖSYM tarafından
bilgisayar ve kağıt ile yapılan tüm sınavlara katılan adayların (engelli adaylar dahil olmak üzere) bilgileri talep
edilmiştir. Bu bilgiler Kurumumuza iletilmiştir. Bu bilgilerin veri tabanına yükleme, validasyon ve üretici birime
erişim yetkisi verme işlemleri tamamlanmıştır.
ETKB’den enerji verimliliği ile ilgili veriler talep edilmiştir. Bu veriler Kurumumuza iletilmiştir. Verilerin veri
tabanına yükleme, validasyon ve üretici birime erişim yetkisi verilme işlemleri tamamlanmıştır. ETKB’den talep
edilen bir diğer veri grubu e-Maden sistemi ile ilgili verilerdir. RİP çerçevesinde yer alan Maden İşletmeleri Su,
Atıksu ve Atık İstatistikleri, Aylık Sanayi Üretim Endeksi ve İş Kayıtları çerçevesi çalışmalarında kullanılmak
veya çerçeve oluşturmak amacıyla maden ocakları listesi, petrol ve gaz sektöründe arama ve/veya sondaj
faaliyetinde

bulunan

fiili

talebinde bulunan işletmelerin

olarak

faaliyet

gösteren

işletmelerin

listesi,

yeni

ruhsat

listesi talep edilmiştir. Bu veriler Kurumumuza iletilmiş ve veri tabanına

yüklenmiştir. Validasyon çalışmaları ile üretici birime erişim yetkisi işlemleri tamamlanmıştır.
ÇŞB’den Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS), Mobil Atık Takip Sistemi (MOTAT), Kütle Denge Sistemi (KDS),
Seragazı İzleme ve Raporlama Sistem verileri ile Atık Bertaraf ve Geri Kazanım Tesisleri 2020 yılı verileri talep
edilmiştir. Veriler Kurumumuza iletilmiş ve veri tabanına yüklenmiştir. Verilerden TABS, MOTAT ve KDS
verilerinin validasyon ve üretici birime erişim yetkisi verme işlemleri tamamlanmıştır. Seragazı İzleme ve
Raporlama Sistem verileri ile Atık Bertaraf ve Geri Kazanım Tesisleri 2020 yılı verileri için validasyon
çalışmalarına devam edilmektedir.
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’ndan Resmi İstatistik Programı kapsamında yer alan çalışmalarda
kullanılmak ve alan çalışmalarına çerçeve oluşturmak amacıyla veri talep edilmiştir. Veriler Kurumumuza
iletilmiştir. İletilen verilerin veri tabanına yükleme işlemleri, validasyon ve üretici birime yetki verme işlemleri
tamamlanmıştır.
Cumhurbaşkanlığı SBB, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve
Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu (TUBİTAK) kurumlarından AR-GE ve yenilik ile ilgili istatistiklerin üretilmesinde kullanılması
amacıyla veri talebinde bulunulmuştur.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Sanayi Sicil Bilgi Sistemi kapsamında yıllık işletme cetveli bilgileri talep
edilmiştir. Bu veriler Kurumumuza iletilmiştir, veri tabanına yüklenmiştir. Verilerin validasyon ve üretici birimlere
erişim yetkisi işlemleri tamamlanmıştır.
Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) ve Kurumumuz arasında emeklilik ile ilgili bilgi paylaşımına ilişkin protokol 6
Nisan 2020 tarihinde imzalanmıştır. Protokol kapsamında emeklilik ile ilgili verilerin Kurumumuza aktarımı
sağlanmıştır. Bu veriler veri tabanına yüklenmiş, validasyon ve üretici birime yetki işlemleri tamamlanmıştır.
İnşaat sektörünün aylar ve yıllar içerisindeki gelişiminin takip edilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan Elektronik Beton İzleme Sistemi (EBİS) verileri ile Ulusal
Yapı Denetim Sistemi verileri talep edilmiş olup verilere erişim çalışmaları devam etmektedir.
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Kurumlarla yapılan protokollerin sayısının artırılması yönünde çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda TÜİK ile
GİB arasında var olan protokolün kapsamının genişletilmesi ile e-arşiv, e-fatura, e-yoklama, motorlu araç
bilgilerinin, Gençlik Spor Bakanlığı’ndan öğrencilere ait yurt bilgilerinin, Sağlık Bakanlığı’ndan engellilik, doğum,
anne ve bebek bilgilerinin, CDDO’dan salgın sürecinde yüz yüze anket yapılamamasından dolayı hanelerin
telefon numaralarının protokol kapsamında alınması sağlanmıştır. Yeni imzalanan protokoller kapsamında
Kurumumuz veri tabanında yer alan verilerin çeşidi ve kapsamı genişletilmiştir.
ADNKS kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü’ne resmi yazı yazılarak kurumsal nüfus kapsamında polis
yetiştiren okullarda (Polis Akademisi, Polis Yüksek Okulu, Polis Meslek Eğitim Merkezi) kalan öğrenci bilgileri
talep edilmiştir.
ADNKS kapsamında Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı cezaevlerinde kalan
kişilerin kurumsal nüfus kapsamında kimlik bilgileri talep edilmiştir. Veriler ilgili kurum tarafından Kurumumuza
iletilmiştir. İletilen veriler veri tabanına yüklenmiş, validasyonu tamamlanmış ve üretici birime erişim yetkisi
verilmiştir.
ADNKS kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan kurumsal nüfus kapsamında kuran kurslarında kalan
öğrencilerin bilgileri talep edilmiştir. Ancak henüz verilerin Kurumumuza iletimi sağlanamamıştır.


Yıllık İş İstatistiklerinde İdari Kayıtların Kullanımı



Yıllık olarak yayımlanan “Mali Aracı Kuruluş İstatistikleri Finans ve Sigorta Faaliyetleri”, “Mali Aracı
Kuruluş İstatistikleri Mali Yardımcı Kuruluşlar” ve “Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri” araştırmalarının
verileri derlenip, “Pusula” çalışmasına aktarımı yapıldı.



Girişim Grubu alan çalışması kapsamı arttırılarak gerçekleştirilmiştir. Her yıl idari kaynaklar el verdiği
ölçüde, kademeli olarak girişim gruplarının kapsamı arttırılarak İKS’ye entegrasyon çalışması
yürütülmektedir. IPA MBP 2014 projesi kapsamında bu konuyla bağlantılı olarak profil çıkarım
çalışmalarına ağırlık verilecektir. Bu projeyle elde edinilen metodolojik ve pratik bilgilerle Girişim
Grubu çalışmasının ilerleyen süreçte veri kalitesinin arttırılarak idari kayıtlardan elde edilmesi için
çalışmaların başlatılması hedeflenmektedir.



İş Demografisi kapsamında demografik olayların tespiti için idari kaynakların incelenmesi
çalışmalarına devam edilmiştir. Ülkemizde ihtiyaç duyulan istatistik ve göstergelerin üretilmesinde,
yayımlanmasında ve dağıtımının sağlanmasında yapılacak tüm çalışmalar için İKS referans kaynak
teşkil etmektedir. İKS’den iç ve dış kullanıcılar tarafından ihtiyaç duyulan kapsamda ve kalitede
verilerin üretilebilmesi için, kullanılan idari kayıtların daha da geliştirilmesi önemlidir. Bu kapsamda
ihtiyaç duyulan idari kayıt verileri alınmış ve analiz edilmiştir.



HMB, SGK, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği, Sermaye Piyasası Kurulu, TCMB, Uluslararası Yatırımcılar Derneği, MEB,
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, BDDK, Türk Standartları Enstitüsü (TSE), TOB verileri İş Kayıtları
çalışmalarında kullanılmıştır.



Ülkemizde yıllık olarak yayımlanan Girişimcilik ve İş Demografisi bülteni çalışmaları ile EuroStat’a
gösterge gönderim süreci Pusula kapsamına alınmaktadır. Pusula sürecine eklenene kadar geliştirilen
kod, metadata, referans tablolar ve metodolojik yaklaşımlar standardize edilmektedir. Sürecin
sonucunda Girişimcilik ve İş Demografisi Bülteni ile Uyumlulaştırılmış Veri Toplama süreci aynı
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tablolar üzerinden, aynı değişken tanımları ile üretilmiş aynı standarda sahip göstergelere sahip
olacaktır.


İş istatistikleri kapsamında, İş İstatistikleri Entegrasyonu Çerçeve Yönetmeliği (FRIBS – Framework
Regulation Integrating Business Statistics) çalışma grubu kurulmuş ve rapor oluşturulmuştur. FRIBS
sürecine ilişkin gelişmelerin takip edilmesi ve TÜİK çalışmalarına uyarlanması amacıyla kurulan
FRIBS çalışma grubu, FRIBS’in her bir çalışma alanında yaratacağı etkiyi konu bazında ortaya
koymak üzere rapor hazırlanmıştır. Bu hedeflere uygun olarak oluşturulmakta olan FRIBS’in özellikleri
şu şekildedir:
1.

Tüm iş istatistikleri konularıyla ilgili genel bir çerçevedir.

2.

Avrupa Birliği (AB) bölgesine ait istatistiklerin sistematik bir şekilde derleme, toplama, iletme ve
yayımlama faaliyetlerini düzenlemeyi amaçlayan bir yönetmeliktir.

3.

2021 yılında yürürlüğe girmesi beklenmektedir.

Tablo 3.7 TÜİK İstatistik
Kapsamı
İdare Adı:
Program Adı:
Alt Program Adı:

Alt Programın
Kapsamı:

Alt Program Hedefi:

Hizmetleri Programı, Veri Toplama, Metaveri ve Standardizasyon Alt Programı
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
İSTATİSTİK
VERİ TOPLAMA, METAVERİ VE STANDARDİZASYON
Özellikle gelişen dünyada istatistik kullanımının önemi her düzeyde artmakta, buna
bağlı olarak gerek yeni, gerekse daha detay ve çeşitte istatistik üretimine ihtiyaç
duyulmaktadır. Mevcut istatistiklerin üretilmesinin yanı sıra TÜİK istatistik üretim
sürecinde yer alan tüm unsurları iyileştirmeyi ve geliştirmeyi önemser. Veri
toplamanın, işlemenin ve istatistik üretmenin daha hızlı, daha doğru ve daha etkin
hale getirilmesi amaçlanır.
TÜİK, veri toplamayı, işlemeyi ve istatistik üretmeyi daha hızlı, daha doğru ve daha
etkin hale getirmeyi amaçlar. TÜİK'te bu amaçla öncelikle idari kayıtların istatistik
amaçlı kullanımının yaygınlaştırılması ve kullanım alanlarının genişletilmesi ile
istatistik üretim sürecine ilişkin yeni teknikler geliştirilerek, gerek istatistik üretim
sürecinin gerekse istatistiklerin kalitesinin artırılması hedeflenir. TÜİK, veri derleme
sürecinin iyileştirilmesini, bu bağlamda veri sağlayıcılara yönelik politikaların
geliştirilmesini benimser.
İstatistik üretim sürecinin standardize edilmesi

Veri Toplama, Metaveri ve Standardizasyon alt programı kapsamında aşağıdaki faaliyetler yürütülmüştür:

Hedef

2:

Alternatif

yöntemler

ile

veri

toplama

ve

analiz

uygulamaları

geliştirilecek

ve

yaygınlaştırılacaktır
Değişen dünyada istatistik amaçlı olarak veri toplama işi gün geçtikçe daha da zorlaşmaktadır. Zorlukların
üstesinden gelebilmenin yolu yeni veri toplama metotlarının mevcut sisteme entegrasyonu ile mümkündür.
Günümüz istatistik üretiminde, gelişen teknolojilerin yardımıyla alternatif veri toplama tekniklerinden
yararlanmak artık bir zorunluluktur. TÜİK'te de, günümüzde karşılaşılan ve gelecekte de artarak karşılaşılması
olası veri toplama zorluklarına karşı tedbir alınır, çözümler üretilir, bilgi işlem altyapısının değişen şartlara
adapte edilmesi sağlanır. Bu bölümde alternatif veri toplama ve analiz yöntemleri konusunda yürütülen hazırlık
çalışmaları ile büyük veri çalışmaları hakkında bilgi sunulmuştur.
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Mevsim ve Takvim Etkilerinden Arındırma Çalışmaları

Mevsim ve Takvim Etkilerinden Arındırma Otomasyon Sistemi (MEDOS), 2020 yılında Dönemsel Gayrisafi Yurt
İçi Hasıla haricindeki tüm çalışmalar için kullanılmıştır. Toplamda 11 çalışma MEDOS üzerinden ilerlemektedir.
2021 yılında Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasılanın mevsim ve takvim etkilerinden arındırma süreci otomasyon
sistemine entegre edilecektir.


CATI Veri tabanı

Salgın nedeniyle anketlerin önemli bir kısmı CATI yöntemiyle yapılmaya başlanmıştır. Bu amaçla geliştirilen
program için açık kaynak kodlu PostgreSQL veri tabanı kurulmuş ve ihtiyaca göre gerekli kapasite artırımları ve
veri tabanı ince ayar (tuning) işlemleri yapılmıştır.
HİA’da verilerin CATI yöntemiyle toplanabilmesi için telefon santraliyle uyumlu bir veri giriş uygulaması
geliştirilmiştir. Bu veri giriş uygulaması temelini Harzemli Platformu’nun ana özelliklerinden (Veri
Dokümantasyon Girişimi (DDI – Data Documentation Initiative) - Kural temelli jenerik yapıda çalışıyor olması
vb.) alıyor olsa da, bazı kısımlar projenin ihtiyaçları gereği hard-coded (terzi-işi) olarak, yani bu uygulamaya
özel olarak geliştirilmiştir.
CATI yöntemi ile derlenmesi için diğer Harzemli uygulamalarıyla entegre çalışacak santral uygulaması
TURKSAT tarafından geliştirilmiştir. 8 Temmuz 2019'da projeyle ilgili pilot çalışma yapılmaya başlanmış ve
çalışmalara 2020 yılında da devam edilmiştir.
Bu süreçte hanelerde toplanan verinin kalitesi değerlendirilmiş ve Ocak 2020'den itibaren toplanan verilerin
hesaplamalara dahil edilmesine karar verilmiştir.
2020 yılında; daha önce TURKSAT tarafından geliştirilen santral uygulaması fonksiyonları, Yazılım Daire
Başkanlığınca geliştirilmeye başlanan Alo 124 projesine büyük oranda aktarılmış ve Harzemli İşgücü CATI
Uygulamasına entegre edilerek kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca Alo 124 uygulaması salgın sürecinde Bölge
Müdürlüklerimizi tarafından hanelerin aranması ve anket sürecinin yürütülmesi noktasından büyük önem
taşımıştır. ALO 124’ün CATI yöntemiyle yapılan HİA ve TÜFE Kira anketlerinin veri derleme süreçlerine uyum
aşamaları belirlenmiş, hanehalklarının geri dönüşleri ve anketlerle ilgili bilgi taleplerinin karşılanması için
ihtiyaçlar tespit edilmiştir.


Barkod Verilerinin Kurum Veri Tabanlarına Aktarılması İle Bazı Konularda İstatistik Üretme
Yöntemlerinin Değişmesi

Barkod verilerinin bazı istatistik alanlarında kullanılmasına Kurum tarafından karar verilmesiyle birlikte bu
alanda teknolojik altyapı hazırlanmış ve firmalardan veri transferine başlanmıştır. İlgili birimler tarafından veri
transferinin takibi için bir grafik sayfaları hazırlanmış, ayrıca firmalardan gelecek verilerin gecikme durumlarını
belirten e-postaların atılması işlemi otomatize edilmiştir.


Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulamaları

Sera gazı envanteri kapsamında alternatif veri analiz yöntemlerinin kullanımını artırmak hedefi çerçevesinde;
Sera gazı envanteri kapsamında doğrulama işlemleri ve belirsizlik tahmininde kullanılan alternatif yöntem
sayısı 2’ye çıkarılmıştır. Bunlar; 1- Endüstriyel Prosesler ve Ürün Kullanımı (IPPU - Industrial Processes and
Product Use) sektörü emisyon hesabının SPSS Modeler ile yapılması ve 2- IPPU sektörü emisyonu belirsizlik
analizinin “SPSS Modeler” da Monte Carlo Simülasyonu ile yapılmasıdır.
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Fiyat İstatistikleri & Çevrimiçi İş Arama TÜİK Büyük Veri ve Yapay Zeka Projeleri

Büyük Veri Grup Başkanlığı tarafından 23 Ocak 2020 tarihinde TÜBİTAK ile TÜİK Büyük Veri İleri Analitik
Projesi’ne başlanmıştır. Bu dönemde projenin FAZ 1 aşaması dahilinde proje yönetimi iş paketi, web kazıma iş
paketi, büyük veri ekosisteminin kurulması iş paketi ve veri setinin oluşturulması ve ön işlenmesi iş paketi
çalışmaları yürütülmüştür.
TÜBİTAK ile yürütülmekte olan TÜİK Büyük Veri İleri Analitik Projesi kapsamında FAZ 1 çalışmaları 2020
Temmuz Ayı sonunda tamamlanarak web kazıma uygulaması TÜİK’e teslim edilecektir. Proje kapsamında FAZ
2 ve FAZ 3 dahilinde derin öğrenme metotları ile enflasyon tahminlemesi, makine öğrenmesi metotları ile iş
ilanlarından pozisyon ve yetenek sınıflandırması ve makine öğrenmesi/derin öğrenme metotları ile indikatör
seçimi çalışmaları yürütülecektir.
TÜBİTAK ile yürütülen büyük veri projesi kapsamında geliştirilmekte olan web kazıma uygulaması ile 82 adet
web sayfasından ürün fiyatları ve 15 adet kariyer sitesinden iş ilanları çekilmeye başlanmıştır. Sitelerden veri
çekilmesi sırasında yaşanan performans sorunları ve siteler tarafından engellenme problemlerinin çözümleri
üzerinde çalışmalar devam etmektedir.
Oluşturulacak çevrimiçi iş ilanlarından pozisyon ve yetenek sınıflandırması sistemi çalışmaları kapsamında
belirlenen 15 adet kariyer sitesinden günlük olarak iş ilanlarının toplanmasına başlanmıştır. Çok fazla ilan
içeren bazı kariyer sitelerinden günlük olarak tüm verilerin çekilmesi sırasında yaşanan performans sorunları
üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Toplanan günlük ilanlar büyük veri ortamında veri tabanlarına
kaydedilmektedir. Bu ilanlar üzerinden belirlenen sınıflamalara göre meslek, beceri, eğitim düzeyi, il bazında
eşleştirme çalışmalarına başlanacaktır.
Ürünlerin tanım ve marka bilgileri kullanılarak kural dosyaları üzerinden büyük veri ortamı üzerinde ürün kod
atama çalışmaları yürütülmektedir. Öncesinde Python koduyla günlük 150 bin civarında yapılabilen ürün kod
atama işlemi, büyük veri sistemi üzerinde Apache Spark teknolojisiyle yeniden yazılarak günlük 4 milyon
civarında kod atama işlemi yapılabilir hale getirilmiştir. Apache Spark ile kod yazma işlemi ana hatlarıyla
tamamlanmış olup performans iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.


Mekansal İstatistik Üretimi Altyapısının Geliştirilmesi

2020 yılı içinde 2019 ADNKS sonuçları ve 2018 Çevresel Bilginin Koordinasyonu (CORINE – Coordination of
Information on the Environment) Projesi, arazi örtüsü kullanılarak ayrıştırma yöntemiyle nüfus yoğunluğu
gridleri oluşturulmuştur.
Mekansal istatistik üretimi altyapısı projesi kapsamında mekansal veri tabanı kurulum işlemleri tamamlanmıştır.
Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulması projesi kapsamındaki veri temalarından Kurumumuz
sorumluluğunda olan “İstatistiki Raporlama Bölgeleri” ve “Nüfus Dağılımı”

temalarının veri tanımlama

dokümanları hazırlanarak ilgili kuruma teslim edilmiştir.


TURBOARD İş Zekası Uygulaması

Turboard İş Zekası uygulaması kullanıcıların kendi veri setlerini kullanarak görseller, vitrinler ve analizler
yapabildiği bir platformdur. 2019 yılında kullanıma açılmış ve TÜİK’te kullanılan Rol Bazlı Erişim Denetimiyle
entegre hale getirilmiştir. Turboard İş Zekası uygulamasının kullanımının yaygınlaştırlması kapsamında 2020
yılı içerisinde şu faaliyetler yapılmıştır:
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Kurumumuz tarafından her ay kamuoyu ile paylaşılan Dış Ticaret İstatistikleri (Genel Ticaret Sistemi)
veri tabanı, Turboard İş Zekası uygulaması ile hazırlanarak iz.tuik.gov.tr adresi üzerinden kullanıma
açılmıştır.



Üretici birimin ön kontrolleri yapabilmesi için bir test ortamı kurulup test kullanıcıları tanımlanmıştır.



Dış Ticaret İstatistikleri (Genel Ticaret Sistemi) veri yükleme, güncelleme ve kontrol süreçleri iş akışı
belirlenerek sistemin sürekliliği sağlanmıştır.



Bölge Müdürlükleri tarafından alan çalışması yürütülen TÜFE ve HİA için toplanan ham verinin
parametrik olarak izlenebileceği iki adet vitrin hazırlanarak iç kullanıcıların kullanımında olan
turboard.tuik.gov.tr adresi üzerinden ilk etapta Merkez teşkilat ilgili birimlerin personeli ile Kurum üst
yöneticilerinin kullanımına sunulmuştur. Bu vitrinlerin Bölge Müdürlüklerinde bahsi geçen çalışmalarda
yer alan yöneticilere açılması hususunda yetkilendirme ve veri filtreleme testleri yapılmıştır.



SAS VIYA Platformu

TÜİK’te kullanılan analiz programı SAS’ın sunucu ve son kullanıcı (client) ürünlerinde yaşanan performans,
uyumluluk ve kabiliyet kısıtları nedeniyle güncel istekleri karşılayamadığı ve artan veri işleme, raporlama
süreçlerine cevap veremediği gözlenmiştir. Bu nedenle SAS ürün ailesinin en güncel platformu olan SAS
VIYA’ya geçiş yapılmaktadır. Bu kapsamda 2020 yılı içerisinde;


SAS VIYA’ya geçiş için ön hazırlıklara başlanmış, lisans alımları gerçekleştirilmiştir.



Web üzerinden parametrik raporlama yapılması, kurumsal verilerin analizi ve işlenmesi gibi mevcut iş
akışlarını daha hızlı ve etkili yerine getirebilme özelliklerine ek olarak veri görselleştirme, makine
öğrenmesi, büyük veri kümelerine bağlanabilme, in-memory çalışabilme gibi yeni kabiliyetleri tek bir
platform üzerinden iç kullanıcılara sunma çalışmalarına başlanmıştır.

Veri görselleştirme modülü ile toplanan ham verinin parametrik izlenmesine olanak sağlayacak bütünleşik bir
görsel izleme platformu kurulması ve Bölge Müdürlüklerinin kullanımına açılması planlanmaktadır. Kurumsal
verilerden etkileşimli görsel bir veri tabanı oluşturulup web sitesi üzerinden kamuoyuna sunulması için
hazırlıklar devam etmektedir.


Harzemli Analiz Uygulaması

Harzemli Analiz v4; veri seti üzerinde SAS analiz programı kullanılarak farklı analizlerin gerçekleştirilebildiği,
bulunan hatalı/şüpheli kayıtların listelendiği, hatalı/şüpheli kayıtlarla ilgili merkez ve bölge personelleri
tarafından

Onay-Açıklama

işlemlerinin

gerçekleştirilebildiği,

yapılan

işlemlerin

log

mekanizmasıyla

görüntülenebildiği ve çeşitli raporların alınabildiği jenerik bir tasarımla gerçekleştirilmiş bir yazılımdır.
Uygulama; istatistiklerin hesaplanmasında kullanılan verilerin doğruluğunun sağlanması, üretim veri
tabanındaki hataların ve tutarsızlıkların tespit edilmesi konularında merkezi bir kontrol mekanizması sağlayarak
kullanım kolaylığı sağlamaktadır.
2020 yılında bu kapsamda yapılan çalışmalar;


Harzemli Analiz v4 uygulaması için gereksinim analizleri yapıldı ve analiz dokümanları oluşturuldu.



Harzemli Analiz v4 uygulamasında HAP Yönetimi sayfası geliştirildi, test edildi ve hataları giderildi.



Harzemli Analiz v4 uygulamasında SAS Analizi sayfası geliştirildi, test edildi ve hataları giderildi.



Harzemli Analiz v4 uygulamasında SAS Log sayfası geliştirildi, test edildi ve hataları giderildi.



Harzemli Analiz v4’ün canlıya alınması için gerekli operasyonel işlemler devam etmektedir.
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Harzemli Analiz v4 devreye alınana kadar, Harzemli Analiz v3 programı için bildirilen hatalar düzeltildi, talep
edilen özellikler geliştirildi ve kullanıcı desteği sürdürüldü.


Harzemli Analiz Perspektifi

Harzemli Web uygulaması üzerinden veri toplanan anketler için form bazlı veri analiz işlemlerinin yapıldığı
programdır. Program Harzemli Web uygulaması içinden erişilen bir modüldür. Bu uygulamanın hedef kitlesi
veri üzerinde analiz yapan bölge personelidir. Bu sayede anket biriminin verdiği veriler içinde temel tutarlılık
kontrolleri yapılmakta ve olası bir yanlış, veri merkez tarafından analize başlanmadan önce giderilmektedir.
Uygulamanın temel amacı temiz veri üretmek olup üretici birimle bölgeler arasında yürütülen süreçler
otomatize edilmektedir.
Uygulamanın kullanıldığı çalışma sayısı 2017 yılında 13, 2018 yılında 15, 2019 yılında 18, 2020'de ise 20'ye
çıkmıştır. 2020 yılında bu kapsamda yapılan çalışmalar:


Üretici birim ve bölgelerden gelen talepler iş planına eklenerek gerekli iyileştirme faaliyetleri
yapılmıştır.



Harzemli Analiz Perspektifi programında kullanıcılar tarafından iletilen hatalar düzeltilmiştir.



Gelen istekler üzerine bazı birimlere kural desteği verilmiştir.



Mobil Anket Uygulama Araçları

Salgın ve benzeri olağanüstü durumlarda, kişisel temastan kaçınma gereksinimiyle; anket uygulanacak kişi ile
fiziksel temasa geçmek yerine, anketin online olarak iletilmesini sağlamak için üretilmiştir. Uygulama
geliştirilmeye ve güncellenmeye devam etmektedir. Bu uygulamadan beklenen başlıca faydalar:


Salgın ve benzeri olağanüstü durumlar yaşandığında kişi sağlığının korunması, bilgiye erişimin
kesintisiz sağlanması.



İşgücü ve zamandan tasarruf edilmesi.



ALO 124 CRM ve Anket Yönetim Sistemi İstatistik Yönetim Modülü

Erişim denetimi ve anlık raporlama yönetim sisteminin hayata geçirilmesi, anket uygulamalarında bütünleşik
yapı oluşturulması için Harzemli tabanlı anket yönetiminin web tabanlı bir uygulama ile Alo 124 arama
sisteminin bütünleşik olduğu jenerik bir program oluşturulmuştur. Bu uygulamanın sağladığı başlıca faydalar:


Her anket çalışmasına uyarlanabilecek dinamik yapılı anketler oluşturmak.



Çağrı merkezi desteği ile daha verimli anket yapıları oluşturabilmek.

Hedef 3: İstatistik üretim süreci standardize edilecektir
İstatistik üretimi, veri toplama ile başlayıp sonuçların yayımlanması ile tamamlanan bir dizi faaliyetler
bütünüdür. TÜİK'te, istatistik üretim sürecinde yer alan tüm unsurları iyileştirmek ve geliştirmek için süreç
odaklı çalışma prensibi temel alınır ve veri toplama, işleme ve istatistik üretmeyi daha hızlı, daha doğru ve
daha etkin hale getirmeyi amaçlayan, sonuçta istatistik üretim sürecinin standardizasyonunu sağlamaya
yönelik faaliyetler yürütülür. Ayrıca TÜİK'te istatistik üreten kurum/kuruluşlar arasındaki veri değişimi ve
paylaşımının geliştirilmesi, standardizasyon çalışmalarının yapılması ve bilişim teknolojilerinin aktif kullanımının
sağlanması stratejileri benimsenir ve bu yönde faaliyetler yürütülür.
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Veri Tabanlarının Standardizasyonunun Sağlanması

İsimlendirme standardı uygulaması, üretim kurumsal dağıtım veri tabanlarındaki şemaların önemli bir kısmı
kapsayacak şekilde tamamlanmıştır. Ayrıca kullanılan ortak değişkenlerin tümü sınıflama veri tabanında
toplanmıştır. Veri tabanlarında ıslah çalışmaları yapılmış; atıl durumdaki nesneler yedeklenerek ana sistemden
kaldırılmıştır. Ayrıca veri ambarında standardizasyon çalışması yapılmış ve metaverisi olmayan tablolara
metaveri eklenmiştir. Veri tabanı sunucuları için standart aktarım, yedekleme, güvenlik, performans yönetimi,
kapasite planlama politikaları geliştirilmiş/revize edilmiş, tüm süreçler ağırlıklı olarak otomatize bir şekilde
uygulanmaya ve izlenmeye başlanmıştır. Bazı veri aktarma/dönüştürme süreçlerinde, kod yerine grafik arayüz
(ETL yazılımı) kullanılmaktadır. Veri tabanı yönetiminin daha etkin şekilde yapılması için yıllık kontrol listesi
temelli işlemler tamamlanmıştır.


Elektronik Veri Transferi Uygulaması

e-VT, yüklenen çeşitli formatlardaki dosyaları XML formatına dönüştüren ve buradan ilişkisel veri tabanına
aktaran bir sistemdir. Gönderilen veriyi doğrulayarak, hatalı kayıtlar için kullanıcıya geribildirim yapabilmektedir.
e-VT, ADNKS Sonuçları kapsamındaki, Kurumsal Yerler Nüfus Belirleme Çalışması'nda verilerin veri tabanına
yüklenmesinde kullanılmıştır. Dosya aktarımı Bölge Müdürlükleri tarafından yapılmaktadır.


Kurumsal Web Servisler

Web servisi, HTTP/S protokolü ile (XML ya da JSON formatında) veri gönderip alarak iki uzak cihaz arasındaki
iletişimi sağlayan bir orta katman teknolojisidir. Web servisi Kurumumuzda, kurumlar arası ve kurum içi veri
alışverişinde kullanılmaktadır. Kurumlar arası veri alışverişinde, diğer kurumlardan idari kayıt verisi derlenmesi
ve Kurumumuz tarafından üretilen istatistiklerin ve meta verinin diğer kurumlar ile paylaşılması amacıyla
kullanılmaktadır. Kurum içi veri alışverişinde ise, çeşitli uygulamaların birbirleri ve veri tabanı ile entegre bir
şekilde çalışması amacıyla kullanılmaktadır.
2020 yılında, diğer kurumlardan web servisi ile derlenen veriler:
1. CDDO Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS) verileri,
2. Yükseköğretim Kurulu, akademik birim, personel ve mezun verileri,
3. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, ölüm nedeni verileri,
4. ÖSYM, sınav sonuç verileri (Kurum personeli için),
5. NVİGM, Kimlik Paylaşım Sistemi kapsamındaki Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS), UAVT,
ADNKS, Yapı Belgeleri ve Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) verileri,
6. HMB GİB, işyeri sicil verileri,
7. PTT, Kep adresleri,
8. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, gayrimenkul satış verileri,
9. GİGM, göç verileri,
10. TCMB, döviz kuru verileri,
11. Ticaret Bakanlığı, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) verileri.
2020 yılında, diğer kurumlara sunulan web servisler:
1.

MEDAS Web Servisi
Kurumumuz, kamu kurumları ve kamu kurumu niteliği taşıyan diğer kurumların taleplerinin
karşılanmasına yönelik olarak MEDAS web ara yüzünden paylaşılan bilgilerin tamamını kapsayan
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web servisini, sözleşme ile kullanıcıların erişimine sunmaktadır. 2020 yılı itibarıyla 25 kuruma hizmet
sunulmaktadır.
2.

Sınıflama Sunucusu Web Servisi (İnternet üzerinden tüm kullanıcılara açıktır).



Kamu Kurumları ile Yapılan Diğer Veri Transferleri

Kamu kurumları tarafından paylaşılan idari kayıt verileri, web servis teknolojisi ile paylaşılamaması durumunda,
Kurumumuzun hizmet vermekte olduğu İnternet ve Kamunet'te yer alan dosya transfer protokolü (FTP – File
Transfer Protocol) sunucularımız aracılığıyla alınmaktadır. 2020 yılı itibarıyla, FTP ile düzenli veri alınan
kurumlar:
1. GİB
2. Muhasebat Genel Müdürlüğü
3. SGK
4. BDDK
5. STİGM
6. İŞKUR
7. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
8. Vakıflar Genel Müdürlüğü
2020 yılında, Ürün Kimlik Bilgi Sistemi (ÜKBS) projesi istatistik veri paylaşımı kapsamında, TÜİK ve TCMB
arasında ortak çalışmalar yürütülmüştür. Bu bağlamda Kamunet üzerinde Kurumumuzun servis sağladığı ve iki
kurumun erişebildiği bir PostgreSQL veri tabanı kurulmuştur. TCMB’nin talep ettiği bilgiler bu veri tabanına açık
kaynak bir ETL aracı ile aktarılmaktadır ve tüm süreç otomatize edilmiştir.


Ulusal ve Uluslararası Sınıflamalarla İlgili Çalışmalar

İstatistiki Sınıflamalar Yönetmeliği 28 Ocak 2020 tarih ve 31022 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Ekonomik faaliyetlerin, ülkemizdeki tüm kurum ve kuruluşlar tarafından aynı standartta kodlanmasını ve
böylece idari kayıtların belirli standartlarda üretilmesini ve uluslararası karşılaştırılabilirliği sağlamak amacıyla
Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Versiyon 2’ye (NACE Rev.2) dayalı olarak
oluşturulan NACE Rev.2-Altılı sınıflamasının 2020 versiyonu, yıl içerisinde gelen talepler doğrultusunda NACE
Rev.2-Altılı Komisyonu tarafından Aralık 2020 itibarıyla güncellenmiş ve yeni versiyonu (NACE Rev.2-Altılı,
2021) ve sözlüğü 4 Ocak 2021’de sınıflama sunucusu üzerinden kullanıma sunulmuştur. Ek olarak bu
çalışmanın gerçekleştirilmesine rehberlik edecek olan Usul ve Esaslar Dokümanı da hazırlanarak sınıflama
sunucundan yayımlanmıştır.
NACE Rev.2’nin uluslararası düzeyde güncellenme çalışmaları izlenerek, öneri ve anket çalışmalarına katılım
sağlanmıştır.
Ticarete konu tüm mal ve hizmetlerin ilk ortaya çıktığı andan nihai tüketimine kadar olan yaşam seyrinin
izlenmesi ve ekonomi içerisindeki işlem ve akışların, alım satıma konu edilen ürünler düzeyinde takip
edilebilmesini sağlayan ürün kayıt bilgi sisteminin en önemli yapıtaşı olan Mal ve Hizmetler Sözlüğünün kod,
tanım ve ölçü birimi düzenlemeleri tamamlanmış olup web sitesinden yayımlanmak üzere hazırlanmıştır.
Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Sınıflamasının (TAORBA) yeni versiyonunun hazırlık çalışmaları Metaveri ve
Kayıt Sistemleri Daire Başkanlığı (MKSD) koordinasyonunda Tarım İstatistikleri Daire Başkanlığı ve TOB ile
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yapılan çalışmalar neticesinde Avrupa Birliğinde CPA Versiyon 2.1’e

dayalı olarak gerçekleştirilmiş olup;

sınıflama ve dönüşüm tablolarının 2021 yılı Şubat ayında yayımlanması planlanmaktadır.
NACE Rev.2’ye göre Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) sektörleri tablosu hazırlanarak sınıflama sunucusunda
yayımlanmıştır.
Hanehalklarına hizmet veren COPNI-1999 ile NACE Rev.2 arasındaki dönüşüm tablosu hazırlanarak sınıflama
sunucusunda yayımlanmıştır.
TÜİK projelerinden Büyük Veri-Pozisyon Sınıflandırması Projesine Avrupa Beceriler, Yetkinlikler, Yeterlilikler ve
Meslekler Sınıflama Sisteminin (ESCO) ayrıntılı incelenmesi suretiyle destek sağlanmıştır.
2021 yılında Harzemli Sistemine geçiş yapacak masaüstü çalışmalarının standart kod listeleri düzenlenmiştir. 1
Ekim 2020-31 Aralık 2020 tarihleri aralığında sınıflama sunucusuna 58 adet kod listesi eklenmiş olup 24
adedinde ise güncelleme yapılmıştır.
Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ECOICOP – CPA 2.1 dönüşüm tablosunun kontrol
çalışmaları sürdürülmüştür.
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), İŞKUR ve TÜİK arasında, 30 Ekim 2018 tarihinde Ulusal Meslek Sınıflama
Sistemi’nin oluşturulması için ön çalışmaların yürütülmesine yönelik imzalanan işbirliği protokolü kapsamında;
MYK tarafından koordine edilen Ulusal Meslek Sınıflama Sistemi oluşturma çalışmalarına katkı verilmeye
devam edilmektedir. Bunun yanı sıra MYK’dan gelen Ulusal Meslek Standardı Güncelleme Talep Formu ile
gelen bilgi talepleri de karşılanmıştır.
Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) toplantılarına katılım sağlanmış ve meslek bilgi dosyalarının
güncelleme çalışmaları ile yeni meslek bilgi dosyalarının hazırlanması çalışmalarına destek verilmiştir.


Metaveri Yönetim Sistemi Çalışmaları

Günümüzde istatistik üretiminde sanayileşmiş ve veri entegrasyonunu sağlamış önemli istatistik ofislerinin
altyapılarında, metaveri sistemleri önemli yer tutmaktadır. Tüm istatistik üretim süreçlerine ilişkin metaverilerin
oluşturulması, metaveri standartlarının belirlenmesi ve kullanımının sağlanması, kurumsal iş süreçlerinin
etkinliğini ve verimliliğini de etkileyen en önemli unsurlardan birisidir.
Metaveri çalışmaları kapsamında istatistik üretim süreçlerimize entegre merkezi ve kapsamlı bir Metaveri
Yönetim Sistemi (MYS) kurmak için daha önceden başlatılan çalışmalara 2020 yılında yeni yapılanmayla
beraber yeniden yön verilmiştir. Öncelikle sistem bileşenleri belirlenmiş, bileşenler arası ilişkiler ortaya
konulmuş ve söz konusu sistemin TÜİK’te kullanılan diğer uygulamalarla entegrasyonu da göz önüne alınarak
metaveri yönetimi için yeni bir tasarım gerçekleştirilmiştir. Ulusal gereklilikler ve uluslararası standartlara olan
uygunluklar bu tasarımda ön planda tutulmuştur. 2021 yılının ilk yarısında istatistiki ürünlerin tek bir
platformdan yönetildiği MYS yazılımının tamamlanması planlanmaktadır. Daha sonra ürünlerin tek tek sisteme
alınma aşaması gerçekleştirilecektir.


DDI - Metaveri Çalışmaları

2020 yılında alan çalışması yapılacak araştırmalar referans ve yapısal metaverileriyle birlikte DDI metaveri
standardında tanımlanmıştır. Web tabanlı uygulamalar için Harzemli Editör uygulaması kullanılmıştır.
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Masaüstü ve mobil uygulamaların Harzemli Editöre geçirilmesi çalışmalarına başlanmıştır. Bu kapsamda 2020
yılında 4 masaüstü ve 1 mobil uygulama Harzemli Editörüne aktarılmıştır. Harzemli Editörü soru formu
metaveri bilgisine (DDI) dayalı ve ortak kod listelerinin kullanması prensibiyle çalışmaktadır. Harzemli
Editöründe kategorik değişkenlerin kod listeleri sınıflama sunucusundan çekilmektedir. Bu bağlamda kod
listelerinin Editöre tanımlanabilmesi amacı ile ilgili gerekli kod listesi çalışmaları Metaveri Yönetim Sistemi Grup
Başkanlığı ve Sınıflamalar Grup Başkanlığı ortak koordinasyonunda yapılmıştır. Bu kapsamda hali hazırda
mevcut bulunan kod listeleri ile yeni oluşturulacak veya güncellenecek kod listeleri belirlenerek çalışılmış
gerekli tüm kontroller yapılarak erişim sağlanmıştır.
TÜİK bünyesinde yapılan araştırmaların veri giriş uygulamaları sürekli olarak metaveri destekli üretilmektedir.
Bu kapsamda 2020 yılı içerisinde alan çalışması yapılan 84 araştırma ile ilgili olarak yürütülen çalışmalar
aşağıda özetlenmiştir:


Alan çalışmalarının DDI’larının oluşturulması aşamasında üretim veri tabanlarındaki tablo ve değişken
isimleri ve kod listeleri standartlara uygun olarak Harzemli Editörüne girilmiş ve kontrolü sağlanmıştır.
Değişken gruplandırmaları yapılarak veri giriş ara yüzleri oluşturulmuştur.



Metaverisi girilen tüm araştırmalarda soru formlarındaki istatistiki birime ait kimlik ve iletişim bilgileri ile
cevaplayıcı, anketör ve kontrolöre ait oluşturulan standartlar DDI’lara yansıtılmıştır.



SMS Modülü kullanacak araştırmalarda gerekli değişkenler DDI’ lara eklenmiştir.



Üretim veri tabanlarında metaveri ve standartlaştırma çalışmaları tamamlanan 84 çalışmanın DDI
metaveri arşivleri oluşturulmuştur.



Kod Listelerinin Kontrolü Çalışmaları

Yeni DDI versiyonunun kullanılması ile tüm kod listelerinin Sınıflama Sunucusundan kullanılması mecburiyet
haline geldiğinden, bu kapsamdaki çalışmalar gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılarak ve ilgili birimlerle
koordinasyon sağlanarak yürütülmüştür. 1 Ekim 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında 58 adedi yeni, 24
adedi mevcut listeye ekleme olarak yapılan toplam 82 adet kod listesi uygulamaya sunulmuştur.


Ürün Envanterinin Güncellenmesi Çalışmaları

TÜİK istatistiki ürün envanterinde yer alan yeni ürünlerin takibi yapılmış, ürün yapısında meydana gelen
değişiklikler tespit edilmiş ve yeni ürünler ve mevcut ürünler için veri kaynakları kullanımındaki güncellemeler
yapılmıştır. Ürün envanterinde toplanan referans bilgiler çeşitlendirilmiş, özellikle veri kaynakları, anket ve idari
kayıtlar kurum bazında tek tek eşleştirilerek girdi çıktılara ait ağ ilişkisi oluşturulmuştur. Aynı zamanda ürünlerin
paylaşıldığı dış kurum ve kuruluşlar ve üretimde temel alınan metodolojik bilgiler de ürün envanterine ilave
edilen yeni referans metaveri bilgileridir.
Ürün listesi süreç çalışmalarına temel olarak alınmış ve bu listeyi daha somut gözden geçiren üretici birimlerle
nihai güncel liste üzerinde mutabık kalınmıştır. 2021 yılında kurulacak olan MYS ile bu liste daha işlevli bir hale
gelecektir.


Ulusal Veri Sözlüğü Çalışması

Kamu, kurum ve kuruluşlarının bilgi sistemlerindeki entegrasyon zorlukları, mükerrer ve çelişen verilerin
olması, bilişim sistemlerinde dil birliğinin sağlanamaması ve veri sahipliğinin belli olmaması gibi birçok sorunu
çözmek amacıyla CDDO uhdesinde Ulusal Veri Sözlüğü çalışmaları devam etmektedir. Yeni yapılanmadan
sonra ilgili proje Metaveri Yönetim Sistemi Grup Başkanlığınca devralınarak üstünde çalışmalar yapılmıştır.
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Sözlüğün yapısı ve gereklilikleri üzerinde çalışılarak sisteme verilerin nasıl aktarılacağı konusunda bir iş planı
ve yol haritası çıkarılmıştır. Bu çalışmanın 2. Fazı olan “Kurumun ana iş alanı olan konulardan başlamak üzere
örnek seçeceği bir uygulama veya proje üzerinden kendi veri sözlüğünü oluşturması aşaması tamamlanmıştır.
3. Faz olan “Kurumun veri sözlüğü kapsamını esas çalışma alanının tamamını içerir şekilde genişletmesi,
uzmanlık alanına girmeyen kısımlar için de diğer kurumların çalışmalarına referans verir şekilde veri sözlüğünü
genişletmesi” hedefi Grup Başkanlığının metaveri yönetim projesi ile eşanlı yürütülecektir.


Veri Toplama Çalışmalarında Standardizasyon

2020 yılı temmuz ayında toplamda 11 Daire başkanlığı ile toplantı gerçekleştirilmiştir. 2020 yılı Üretim Süreci
Takvimi (ÜST)’nde yer alan 93 çalışma idari kayıtların kullanımı açısından incelenmiştir. Toplantılarda üretici
birimlerden gelen veri ihtiyaçları toplulaştırılmıştır. Bunun sonucunda 173 veri ihtiyacı tespit edilmiştir. Ancak
bunlardan 92’si karşılanabilir durumdadır. 92 veri ihtiyacının 65’inin veri temini sağlanmaktadır. 24’ünün veri
temini çalışmaları devam etmektedir. 3 tanesinin ise veri temini sağlanamamaktadır.
Çalışmalardan %47’si veri ve çerçeve iyileştirilebilir, %18’i büyük ölçüde sadeleştirilebilir ve %7’si anket
sonlandırılabilir durumdadır. Çalışmaların %28’inde bir değişiklik beklenmemektedir. Anket olarak alan
çalışması ile veri derlenen Adrese Dayalı Nüfus Belirleme Çalışması, Bavul Ticareti Araştırması, İş Kayıtları
Girişim Grubu Çalışması, PRODCOM İstatistikleri, Yıllık Ürün Detayında Ciro Anketi çalışmalarının tamamıyla
idari kayıt ile derlenmesinin mümkün olabileceği kararlaştırılmıştır.
Yapılan bu çalışmalar sonucunda artan idari kayıt veri talebini karşılamak amacıyla üretici birimler tarafından
doldurulması gereken “İdari Kayıtlardan Veri Talep Formu” ve “Veri Erişim Talep Formu” tasarlanmıştır. Üretici
birimlerden Kurumumuz veri tabanında yer almayan veriler için “İdari Kayıt Veri Talep Formu”nu doldurmaları,
veri tabanına aktarılan verilerden erişmek istedikleri veriler için “Veri Erişim Talep Formu”nu doldurarak İdari
Kayıt Grup Başkanlığı’na iletmeleri istenmiştir. Bu formların Harzemli V4 Platformuna aktarım çalışmalarına
başlanmıştır. Aktarım çalışmaları henüz tamamlanmamıştır, devam etmektedir.
Talep edilen tüm verilerin redmine adımları oluşturulmaktadır. Verilerin, veri tabanına aktarım işlemleri,
validasyon çalışmaları ve üretici birimlere yetki işlemleri yapılmaktadır. Bu adımlar yapıldıkça redmine’da
belirtilmektedir.

Redmine’da,

İdari

Kayıt

Sistem

Projesi

oluşturulmuştur.

Veri

aktarım

adımları

standartlaştırılmıştır.
Kurumumuz tarafından idari kayıt kapsamında talep edilen verilerin validasyon çalışmaları yürütülmüştür. İdari
kayıt olarak alınan verilerin Kurumumuz veri tabanına yüklenmesinden sonra ilgili üretici birime açılmasından
önce bu verilerin yapısal bütünlük kontrollerinin (validasyon) yapılması çalışmaları yürütülmüştür. Bu kontroller
tablo sayısı, tablo adları, veri dosyası büyüklükleri, tablolardaki toplam alan sayıları, tablolardaki alan adları,
tablolardaki alanların tipleri, çakışan dönemlerdeki tablo satır sayıları ve prim tabloları satır sayıları kontrollerini
kapsayacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar ile verinin veri tabanına eksiksiz ve tam bir biçimde
yüklenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca protokol sayısının arttırılması ile Kurumlarla yapılan işbirliğinin ve
Kurumumuzda yer alan idari kayıt veri kapasitesinin genişletilmesi hedeflenmektedir.
2020 yılında yürütülmesi planlanan araştırmalar için ÜST oluşturulmuştur. ÜST’nin oluşturulacağı merkezi bir
yazılım yapmak için ve ayrıca araştırmalara ilişkin tanıtıcı mektupların merkezi bir yazılım ile cevaplayıcılara
gönderilmesi için çalışmalara başlanmıştır.
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Harzemli Platformu

Uzun yıllardır veri derleme süreçlerinde bilgisayar yazılımları kullanılmaktadır. Her bir anket çalışması için
geliştirilen yazılımların hemen hemen hepsinde zamanla günün koşullarına bağlı olarak revizyon gerekmekte
ve dolayısıyla yazılımların da güncellenmesi gerekmektedir. Bu yazılımların geliştirilmesi, değiştirilmesi ve
bakımı zaman alan bir süreçtir. Bazen bir anket yazılımın geliştirilmesi birkaç ayı bulabilirken, güncellenmesi de
haftalar alabilmektedir. Harzemli Platformu ile veri giriş uygulamalarının geliştirilmesi için gereken sürenin,
anket soru formu metaverisinin tanımlanması ve akış kurallarının belirlenmesi sürelerine düşürülerek,
kısaltılması hedeflenmiştir.
TÜİK, yürütmekte olduğu tüm anket çalışmalarını, metaveri standardı olan DDI adlı mikro veri hakkında yapısal
ve referans metaveri tanımlamak için geliştirilmiş XML standardına dönüştürmüştür. Tüm çalışmalara standart
getirmek adına HARZEMLİ Paltformu geliştirilmiş ve veri giriş yazılımlarında metaveri kullanılması zorunlu hale
getirilmiştir. Böylece çalışmalarda, kapsam, tanım, sınıflama, isimlendirme standartları kullanılmaya
başlanarak, mükerrer kayıtlar ve yazılımlar temizlenmiş, farklı alanlara ait veriler entegre edilebilmiş ve aynı
sınıflamaları ve kod listelerini kullanan anket çalışmaları birbiri ile konuşabilir hale gelmiştir. Geliştirilen bu
model diğer kamu kurumlarına referans olabilecek nitelikte olup kamu kurumlarının araştırma ya da diğer veri
toplama süreçlerini uluslararası standartlara uygun şekilde yapılabilmesini sağlayabilecektir. Özetle HARZEMLİ
Platformu zamanında, bütçe sınırları içerisinde, ihtiyaçları karşılayabilecek kalite ve kapsamda bir uygulama
olarak yazılım projesi hedeflerine ulaşmıştır. 2013 yılında 32 anket çalışması ile başlamıştır ve sonrasında tüm
anket çalışmalarının veri girişi, ön analiz ve alan organizasyonu işlemleri Harzemli Platformu üzerinden
yürütülmüştür.
Harzemli Platformunda 2020 yılında, 84 çalışma gerçekleştirilmiştir.


Harzemli Editör Uygulaması

Harzemli Editör Uygulaması; web, masaüstü, mobil ortamlar için anketlerin referans ve yapısal metaveri kısmı
ile veriseti ilişkisi, akış ve veri bütünlüğüne dair kısıtların kullanıcı dostu bir arayüzle tanımlanmasını sağlayan,
sürükle-bırak yöntemiyle tasarlanan ekranların anlık olarak görüntülenebildiği, kullanıcıların yaptığı birçok
hatanın tasarım anında engellenebildiği, web çalışmaları için simülasyon modülü ile tasarlanan soru kağıdının
çalışır halinin merkez personeli, bölge personeli ve dış kullanıcı tiplerine göre simüle edilerek soru kağıdı ve
kuralların anlık test edilebildiği yazılım projesidir. Ayrıca kullanıcıya doğrulama modülü ile de tasarlanan
çalışmada herhangi bir hata olup olmadığını kontrol etme imkanı sağlanır. Çalışma aşamaları mekanizması ile
çalışmanın metaverisel kalitesinin artırılması için kurumda işletilen bazı onay süreçleri otomatize edilmiştir.
Uygulama, üretici birimin yaptığı çalışmalar sonucunda çıktı olarak anketin referans ve yapısal metaveri
bilgilerinin olduğu DDI dosyası ile akış ve veri bütünlüğünün olduğu Kural dosyası olmak üzere 2 ayrı XML
dosyası oluşturur. Harzemli Web, Masaüstü ve Mobil uygulamaları da bu dosyaları girdi olarak alarak istenilen
veri giriş uygulamasını dinamik olarak çalışma anında üretir. Harzemli Editör Uygulamasıyla anketlerin
Referans ve Yapısal Metaveri kısmı ile akış ve veri bütünlüğüne dair kısıtlar aynı yazılım içerisinde
oluşturulmaktadır. Veri giriş arayüzlerinin hazırlanması yazılım bilmeyen kişilerin bile tasarlayabileceği hale
getirilmiştir.
2020 yılında bu kapsamda yapılan çalışmalar:
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Harzemli Mobil ve Masaüstü uygulamalarının Harzemli Editör uyumluluğu için geliştirme faaliyetleri
tamamlanmıştır. 2021 yılı boyunca ÜST’ye göre bu çalışmalar Harzemli Editör üzerinden
tasarlanacaktır.



Veri toplama süreci boyunca çıkması muhtemel aksaklıkları önceden tespit etmek için doğrulama
modülüne çok sayıda yeni kontrol eklenmiştir.



Harzemli Editör uygulamasına birimlerden ve bölgelerden gelen istekler dahilinde yeni özellikler
eklenmiş, hatalar düzeltilmiş ve iyileştirmeler yapılmıştır.



Üretim süreci takvimine göre yapılan anket tasarım aşamalarında üretici birimlere birçok eğitim ve
gelen geri dönüşlere göre destek verilmiştir.



Harzemli Yönetim

Harzemli Yönetim v4; Harzemli Platformu’nun veri giriş uygulamalarına girişte kimlik doğrulama, anketlere ve
anket formlarına personel bazında yetkilendirme,

form yetkilerini görüntüleme/silme/aktarma/tekrarlama,

anketlerle ilgili detaylı raporlama, örneklem yönetimi, duyuru yönetimi ve hane/firmaların SMS yoluyla
bilgilendirilmesi gibi özelliklerin yer aldığı jenerik bir tasarımla gerçekleştirilmiş bir yazılımdır.
2020 yılında bu kapsamda yapılan çalışmalar:


Harzemli Yönetim v4 uygulamasına Fotoğraf Görüntüleme Raporu geliştirildi, test edildi ve hataları
giderildi.



Harzemli Yönetim v4 uygulamasında filtre bileşenine filtre kaydetme özelliği eklendi.



Harzemli Yönetim v4 uygulamasına Çalışma Bölge Sorumlusu Atama Raporu geliştirildi, test edildi ve
hataları giderildi.



Harzemli Yönetim v4 uygulamasına Firma Cevaplılık Durum Raporu geliştirildi, test edildi ve hataları
giderildi.



Harzemli Yönetim v4 modülleri için kullanıcılardan gelen hatalar değerlendirildi, talep edilen yeni
özellikler eklendi ve kullanıcılara destek olundu.



Harzemli SMS v4 uygulamasında kullanıcılardan gelen hatalar değerlendirildi, talep edilen yeni
özellikler eklendi ve kullanıcılara destek olundu.



Harzemli SMS v3’ün tamamen kapatılması ve Harzemli SMS v4’ün devreye alınması için gerekli
operasyonel işlemler yürütülmektedir.



Harzemli Web Veri Giriş Uygulaması

Harzemli platformunun online uygulaması olan Harzemli Web Uygulaması, kurumun web sayfası üzerinden
anket birimlerine veri giriş imkanı veren bir web uygulamasıdır. Harzemli Web uygulaması 2020 yılı itibarıyla
kurumun tüm veri toplama faaliyetlerinin %78'ini gerçekleştirilmektedir. Harzemli Web uygulamasında veri giriş
programlarını tamamen üretici birimler kendi ihtiyaçlarına göre Harzemli Editör programı vasıtasıyla zahmetsiz
bir şekilde tasarlamaktadırlar. Uygulama aslında tek bir standart uygulamanın, uygulamaya verilen girdi
dosyalarına (DDI ve kural dosyası isimli 2 XML formatlı dosya) göre farklı şekil alması prensibiyle tüm anket
uygulamalarına destek vermektedir. Harzemli Web uygulamasında veri giriş işlemleri tamamen anket birimi
tarafından yapılabilmektedir, Anket tasarım sürecinde Harzemli Editör Uygulaması kullanılması sayesinde
sürecin neredeyse tüm aşamaları otomatize edilmiş ve hızlandırılmıştır. Eskiden 4-5 ay süren veri açıklama
süreleri Harzemli Web ve Editör uygulamaları sayesinde büyük oranda hızlanmıştır. Standart değişken isimleri,
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ortak değişkenler ve standart kod listeleri sayesinde üretilen verilerin raporlanması ve birbiri ile konuşması
kolaylaşmıştır.
2020 yılı itibarıyla 66 çalışmanın Harzemli WEB Veri Giriş Uygulamasında geliştirilme ve destek çalışmaları
tamamlanmıştır.
2020 yılında bu kapsamda yapılan çalışmalar:


Veri toplama süreci boyunca çıkması muhtemel aksaklıkları önceden tespit etmek için çalışmalar hazır
hale geldikten sonra “test-debug” süreçleri işletilmeye devam edilmiştir.



Üretici birimlerden ve bölgelerden gelen talepler analiz edilerek çalışma programına eklendi ve gerekli
geliştirme faaliyetleri yapıldı.



Uygulamada kullanıcılardan gelen hatalar düzeltildi ve kullanıcılara destek verildi.



Oluşan hataların daha kolay tespiti için hata mesajları daha açıklayıcı hale getirildi.



Harzemli Masaüstü Veri Giriş Uygulaması

Harzemli Masaüstü uygulaması çevrimdışı çalışarak, internet erişimi olmadan arazide veri derleme yapılacak
araştırmalar

için,

netbook/notebook’larda

çalışabilecek

yapıda

geliştirilmiştir.

Ağırlıklı

olarak

hane

araştırmalarında kullanılmaktadır. DDI ve Kural dosyasına dönüştürülen soru kağıdı için veri giriş ekranlarını
otomatik olarak üreten bu yazılım, alanda lokal veri tabanı kullanılarak derlenen verinin, merkezi veri tabanı ile
senkronizasyonunu web servis altyapısı ile gerçekleştirmektedir.
2020 yılı itibarıyla 11 çalışmanın Harzemli Masaüstü Veri Giriş Uygulamasında geliştirilme ve destek
çalışmaları tamamlanmıştır.
2020 yılında bu kapsamda yapılan çalışmalar:


Harzemli Masaüstü uygulaması ile yapılan mevcut uygulamalara destek verilmiştir.



Harzemli Editör Uygulamasıyla entegrasyon sağlanan ve sağlanmayan anket çalışmalarının geçiş
süreci boyunca farklı versiyonlarda çalışma gerekliliği ve aynı bilgisayarla birden fazla ankette veri
toplama işlemleri yapılabildiği için eski ve yeni versiyonun aynı bilgisayarda çalışmasını sağlayacak
şekilde kod düzenlemeleri yapılmıştır.



Harzemli Editör uygulamasına entegrasyon için Harzemli Masaüstü Uygulamasında yapılması
gerekenler analiz edilmiştir. Bu analizler doğrultusunda DDI ve kural dosyalarında değişken ve kural
tipleriyle ilgili yeni özellikler kullanılmaya başlanmış olup uygulama üzerinde de gerekli kod
düzenlemeleri yapılmıştır.



Kategorik değişken seçim ekranında ve referans tablodan kod gösterim ekranında arama kısmına
“yazım yanlışlarına karşı duyarsızlık” özelliği eklenmiştir.



Kamu SM sertifikası ile uyumlu çalışacak şekilde “ssl desteği” uygulamaya eklenmiş ve HTTP/S
bağlantısı üzerinden veri transferi sağlanmıştır.



Harzemli Masaüstü uygulaması üzerinden yeni çalışmalar oluşturulması ya da var olan çalışmaların
uygulama üzerinden güncellenmesine imkan veren bir sayfa tasarlanmış ve test işlemlerine devam
edilmiştir. Bu doğrultuda oluşturulan sayfada;


Kullanıcının DDI ve kural dosyalarını yüklemesine imkan verilmekte ve bu dosyaya göre lokal
veri tabanında çalışmanın şema ve tabloları oluşturulmakta ya da var olan çalışmalar için
güncelleme yapılmaktadır.



Kullanıcının

Excel

dosyası

yüklemesine

imkan

verilmekte

ve

yüklediği

çalışma

örneklemlerinin veri tabanı tablolarına kaydedilmesi sağlanmaktadır.
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Harzemli Mobil Veri Giriş Uygulaması

Harzemli Mobil Veri Giriş Uygulaması, DDI formatında tanımlanan anket çalışmalarındaki soru formlarını veri
giriş uygulamasına dönüştüren android tabanlı cihazlarda çalışmak üzere geliştirilen bir yazılımdır. TÜİK
istatistik üretim süreçlerinde kullanılan standart veri giriş uygulamalarına ek olarak mekandan bağımsız bir
şekilde veri derlenmesine imkan sağlamaktadır. Uygulama, yapılan anket çalışmalarının tablet bilgisayarlar ile
alandan veri toplanmasına, mobil internet ile merkez veri tabanına gönderilmesi ve merkez veri tabanından
alınmasına imkan sağlamaktadır.
2020 yılı itibarıyla 7 çalışmanın Harzemli Mobil Veri Giriş Uygulamasında geliştirilme ve destek çalışmaları
tamamlanmıştır.
2020 yılında bu kapsamda yapılan çalışmalar:


Harzemli editör uygulamasına entegrasyon için Harzemli Mobil platformunda değişikliğe gidilmiştir.
DDI ve kural dosyasında standartlara uymak için bazı kural tipleri ve değişken özellikleri
değiştirilmiştir. Harzemli Editör uygulamasına geçiş için test işlemleri yapılmıştır.



Veri kaybının giderilmesi ve performans artırılması amacıyla webService ve programın altyapısı
değiştirilmiştir.



Harzemli Mobil Veri Giriş Uygulamasında alanda veri toplamaya devam eden anketler/çalışmalar için
bakım ve iyileştirme çalışmaları yapılmıştır.



Harzemli Mobil Uygulamasında geliştirilen özellikler için düzenli olarak kullanıcı kullanım dokümanı ve
sürüm notları hazırlanmıştır.



Harzemli Mobil uygulamasını kullanan tabletlerin uzaktan kontrolü için MDM uygulaması satın
alınmıştır ve Bölgede kullanıma geçiş süreci için Bilişim Destek Grup Başkanlığı ile koordineli bir
şekilde çalışılmıştır.



Ürün kimliklerinin oluşabilmesi için Harzemli Mobil Veri giriş uygulamasında "Barkod Okuma" özelliği
geliştirilmiştir. Barkodu okutulan ürünün fiyat giriş ekranına fotoğrafının getirilmesi sağlanmıştır. Fakat
kurumda

halihazırda

fotoğrafları ile

birlikte ürün bilgileri

tutulan bir

borkod kütüphanesi

bulunmadığından kullanımına başlanmamıştır.


Ürün kimlik bilgilerinin barkod tablosundaki bilgilere göre ekranda değişken bazında gösterilmesi
sağlanmıştır. Merkez veri tabanında barkod havuzu oluşturulmuştur. Ürün fotoğraflarının bu havuzdan
çekilmesi sağlanmıştır.



ÜKBS oluşabilmesine destek sağlamak için Harzemli Mobil veri giriş uygulamasında ürünün
fotoğrafının çekilmesi ve gönderilmesi için geliştirme yapılmıştır.

1.2 Yönetim ve Destek Programı
2020 yılı için Program Bütçe kapsamında Yönetim ve Destek programı hedefleri, TÜİK Stratejik Plan’ında yer
alan Amaç 3 ve 4 ile ilişkilendirilerek Tablo 3.7’de sunulmuştur.
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Tablo 3.7 TÜİK Yönetim ve Destek Programı Kapsamı
İdare Adı:
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Program Adı:
YÖNETİM VE DESTEK
Üst yönetim , idari ve mali hizmetler alt programı kapsamı, sürdürülebilir bilişim
teknolojileri altyapısının kurulması ve geliştirilmesi, Resmi İstatistik Programı
kapsamındaki kurum ve kuruluşlara eğitim hizmetlerinin verilmesi, Resmi İstatistik
Programı'nın hazırlanması, revize edilmesi ve izlenmesi, Ulusal Veri Yayımlama
Takvimi'nin TÜİK ve Resmi İstatistik Programı kapsamında yer alan kurum ve
kuruluşlarla birlikte hazırlanması, İnsan kaynaklarının niteliğinin iyileştirilmesi, İnsan
kaynaklarının yeni iş süreçleri ile uyumlu olarak planlanması, fiziki çalışma ortamının
iyileştirilmesi, hizmet binalarının tamir ve bakımı, stratejik yönetim unsurlarında
bütünleşik yapıya geçilmesi, Kalite İzleme ve Değerlendirme Aracının (KİDA)
oluşturulmasına ilişkin faaliyetlerdir. Teftiş, denetim ve danışmanlık hizmetleri alt
Programın
Kapsamı:

programı kapsamı ise, AB'ye uyum çalışmalarının koordine edilmesi, izlenmesi ve
raporlanması, dış kaynaklı istatistik projelerini anlaşmalar çerçevesinde yönetilmesi,
ulusal istatistik ofisleriyle ve uluslararası kuruluşlarla ikili/çok taraflı teknik işbirliği
faaliyetlerinin koordine edilmesi, teknik yardım programlarının hazırlanması ve
yönetilmesi, uluslararası kuruluşlar ile toplantı, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin
düzenlenmesi kurumsal algı çalışmalarının yapılması, kurumsal tanıtım ve istatistiksel
etkinliklerin düzenlenmesi, medya ile iletişim ve halkla ilişkiler, hukuki gelişmeleri takip
ederek, mevzuat ile ilgili görüş bildirmek ve dava takibi yapmak,

iç denetim

kapsamında yürütülen denetleme planının hazırlanması ve denetimlerin yapılması,
kurumsal algı çalışmalarının yapılması, kurumsal tanıtım ve istatistiksel etkinliklerin
düzenlenmesi, medya ile iletişim ve halkla ilişkilere yönelik faaliyetlerdir.

Program Hedefi:

Kurumsal kapasiteyi geliştirmek; Kurumun koordinasyon rolünü güçlendirerek
kurumsal tanınırlığı ve toplumun istatistik bilincini artırmak. Uluslararası alanda
işbirliğinin geliştirilmesi, kurumsal tanınırlığın artırılması ve toplumun istatistik
konusunda bilinçlendirilmesi hedeflenmiştir.

“Yönetim ve Destek Programı” kapsamında aşağıdaki faaliyetler yürütülmüştür;
Amaç 3: Kurumsal kapasiteyi geliştirmek
Dünyada değişen istatistik üretim süreçleri ve istatistikçi profilini yönetebilecek düzeye uygun olarak kurumsal
kapasitenin de geliştirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda TÜİK'te, "Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi"ne
katkı sağlayacak stratejik yönetim, performans yönetimi uygulamaları ve kurum faaliyetlerinin etkin yönetimini
sağlayacak

yönetim

araçlarının

oluşturulması

ve

kullanımının

sağlanması

yönünde

çalışmalar

gerçekleştirilmektedir.
Bunun yanı sıra, günümüz kamu yönetimi alanında öncelikle üzerinde durulan, kurumsal kaynak planlaması ve
yönetimi uygulamalarına ayrı bir önem verilmektedir. TÜİK'te hizmetlerde kalitenin yakalanabilmesi, etkinlik ve
verimlilik artışının sağlanabilmesi, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, mali, fiziki ve insan kaynaklarına ilişkin
altyapının sağlıklı tesis edilmesi ve yönetilmesine ilişkin faaliyetler yürütülür.

78

Hedef 1: Yeni yönetim araçları geliştirilecek ve stratejik yönetim yaklaşımı yaygınlaştırılacaktır
TÜİK'te, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına katkı sağlamak amacıyla,
stratejik yönetim ve planlama, kurumsal kaynak planlaması ve yönetimi vb. idari ve yönetsel uygulamalara ayrı
bir önem verilmektedir. TÜİK'te, stratejik yönetim uygulamalarının geliştirilmesi, kurumsal yönetim sisteminin
geliştirilmesi stratejileri benimsenir. Kurum kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, yönetilmesi,
değerlendirilmesi ve izlenmesi, sonuçlara göre yeni politikalar belirlenmesine yönelik çalışmalar danışma ve
destek birimlerince 2020 yılında da düzenli olarak yürütülmüştür.


Eğitim Strateji Belgesinin Güncellenmesi

Kurum Stratejik Planı’nın 2019-2023 dönemine göre güncellenmesi nedeniyle Eğitim Strateji Belgesinde de
yeni yapılanma ve yeni stratejik plan doğrultusunda güncelleme işlemlerine başlanılmıştır. Özellikle yeni
yapılanmadan kaynaklı değişiklikler ve dijital dönüşüm ile artık zorunlu hale gelen yeni eğitim araçları
güncelleme çalışmasında dikkate alınmaktadır.



TÜİK Eğitim Yönetim Sistemi’nin Kurulması Çalışmaları

TÜİK Eğitim Yönetim Sistemi (EYS)’nin kurulmasına yönelik mevcut durum analizi yapılmış, Kurum ihtiyaçları
belirlenmesine başlanılmış, eğitimler için sınıflama oluşturma çalışmasına ve kamu kurumların kullandığı
EYS'lerin incelenmesine başlanılmış, hizmet kiralama ve satın alma opsiyonları değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Yazılım Daire Başkanlığı ile Eğitim Daire Başkanlığı tarafından yapılan ortak değerlendirme sonucunda Kurum
kaynaklarının kullanımı ile bu sistemin oluşturulmasına başlanılmıştır.



TÜİK Eğitim Veri Tabanı (EVT) Güncellendi

İnsan kaynakları yönetimi kapsamında ihtiyaç duyulan veri ve bilgi altyapısını oluşturmak üzere Kurum
tarafından düzenlenen ve katılım sağlanan tüm eğitimlere ilişkin verilerin elektronik ortama aktarılması
çalışmaları

tamamlanmış

olup

güncelleme

işlemlerine

periyodik

olarak

devam

edilecektir.

Bölge

Müdürlüklerinin de kendi verilerini girebilmeleri için ara yüz geliştirilmiş ve yetki tanımlanarak Bölge
Müdürlüklerindeki tüm verilerin EVT’ye veri girişi sağlanmıştır.


İnsan Kaynakları Yönetim Araçlarına Bir Yenisi İlave Edildi

Kurumun insan kaynaklarını daha etkin planlayabilmek, personelin doğru yerlerde istihdam edilmesini
sağlamak, bilgi birikimlerini ve becerilerini geliştirmek ve performanslarını yükseltmek amacıyla “Yetkinlik
Analizi ve Yedekleme Planı” çalışmasına başlanılmıştır. Bu kapsamda personel düzeyinde yetkinliklerin
tanımlanması ve ölçülmesine bağlı olarak eğitim ihtiyaçlarının analiz edilmesi, analiz sonuçlarının eğitim
planının hazırlanmasında kullanılmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Ayrıca yetkinlik düzeyi yüksek
personelin kurum içi veya kurum dışı eğitim programlarında eğitici olarak görev yapabilme potansiyeli
değerlendirilerek bir “Eğitici Havuzu” çalışması da yürütülmüştür.


TÜİK Stratejik Planı (2019-2023) Güncellenmesi

Kurumumuzun stratejik planı yenilenen organizasyon yapısına koşut olarak güncellenmiştir. Bu kapsamda
hedef kartları ve öncelikleri tekrar oluşturulmuş ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için çalışma planlarının
katılımcı bir anlayışla uygulanması sağlanmıştır.
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Performans Programları Hazırlanması, İzlenmesi ve Değerlendirmesi

Kurumumuz 2020 yılına ilişkin performans programı 5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak TÜİK
Stratejik Planı (2017-2021) kapsamında kamuoyu ile paylaşılmış ve 2021 yılına ilişkin Programın ise
hazırlıkları yürütülmüştür.


TÜİK 2019 Yılı Faaliyet Raporu

5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak TÜİK Stratejik Planı (2017-2021) kapsamında Ocak ayı
içerisinde tüm harcama birimlerinin “2019 Birim Faaliyet Raporları”nı hazırlamaları ve üst yönetime sunmaları
sağlanmıştır. Birim faaliyet raporları ve birimlerden derlenen ek bilgiler kullanılarak “TÜİK 2019 Yılı Faaliyet
Raporu” hazırlanmış ve Şubat 2020 tarihinde kamuoyuna açıklanmıştır.


Kalkınma Planları ve Eylem Planları Koordinasyonu ve İzlenmesi

Orta ve uzun vadeli çalışma programları, hükümet programları ve eylem planları kapsamında, Kurumun yer
aldığı eylem ve tedbirlerin takibi amacıyla koordinasyon sağlanmasına devam edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Sistemine geçiş nedeniyle değişen mevzuat, plan ve programlar takip edilerek Kurum çalışmalarına
yansıtılmıştır.


Stratejik Yönetim Konusunda Farkındalık ve Katılımcılığı Sağlama Çalışmaları

AB’ye uyum sürecinde yer alan İPA 2015 ve NES projeleri kapsamında, Kurum çalışanlarında stratejik yönetim
konusunda farkındalık yaratmak, bunun yanında kurumsal vizyon, misyon, temel değerler, amaçlar ve
hedeflerin personel tarafından benimsenmesini sağlamak ve katılımcılıklarını artırma konusunda danışman
aracılığıyla Bölge Müdürlerimize eğitim verilmiştir.


TÜİK Hedef ve Yetkinlik Bazlı Performans Sistemi

TÜİK’te Merkez Birimlerin ve Bölge Müdürlüklerinin Performans ölçümünde 2020 yılında yeni bir sistem olan
TÜİK Hedef ve Yetkinlik Bazlı Performans Yönetim Sistemi (TÜİK-PYS) uygulanmaya başlanmıştır. Birimlerle
yapılan yüz yüze görüşmeler aracılığıyla performans hedefleri belirlenmiştir. TÜİK-PYS de 2020 yılında Hedef
ve Yetkinlik Bazlı Performans Yönetim Sisteminin değerlendirilmesinde, hedef verilmeyen personel için %100
yetkinlik ağırlığı; hedef verilen personel için ise %70 Hedef, %30 Yetkinlik olacak şekilde ağırlıklandırma
yapılmıştır.



Mali Konular ile İlgili Birimler Arası Koordinasyon, Danışmanlık ve Eğitim Faaliyetleri

Kurumumuzun diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemleri, harcama birimleri arasında
koordinasyon sağlanarak izlenmiş ve sonuçlandırılmıştır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
gereğince, harcama birimlerince karşılaşılan sorunlara ilişkin danışmanlık ve eğitim faaliyetleri yerine
getirilmiştir.


TÜİK 2020 Yılı Temel Mali Tablolarının ve Diğer Mali Tabloların Hazırlanması

Bilanço, Faaliyet Sonuçları Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu ve Bütçelenen ve Gerçekleşen Tutarların
Karşılaştırma Tablosunu içeren “TÜİK 2019 Yılı Temel Mali Tabloları” hazırlanarak kamuoyuna duyurulmuştur.
Ayrıca Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay’a Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin
Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar’’ kapsamında Kurumumuz Mali Tabloları Sayıştay Başkanlığına
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gönderilmiş ve Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 313. maddesinde belirtilen mali tablolar hazırlanarak,
kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.


TÜİK İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

TÜİK İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (2021-2022) hazırlık çalışmaları tamamlanmış olup Üst
Yöneticinin onayı ile yürürlüğe konulmuş ve HMB’ye gönderilmiştir. Hazırlanan yeni planda 1 adet eylem
öngörülmüş olup bu eylemle yakın zamanda bu oranda değişen Kurum harcama yetkililerine iç kontrolü
içselleştirebilmeleri için çalıştaylar öngörülmüştür.


TÜİK Ön Mali Kontrol İşlemleri

TÜİK Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinde belirtilen; taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, kadro dağılım
cetvelleri, yan ödeme cetvelleri, sözleşmeli personel sayı ve sözleşmeleri ile seyahat kart listelerinin mali
mevzuata uygunluk yönünden kontrolleri yapılmış olup sonucunda hazırlanan görüş yazıları ilgili birimlere
gönderilmiştir.


Denetim Rehberi Hazırlanması

2020 yılında iç denetim ve dış denetimin unsurları, idarelerin sorumlulukları, Sayıştay’ın görev ve
sorumlulukları ile Sayıştay Başkanlığınca yayınlanan Denetim Raporlarında yer alan Sayıştay bulgularından
örneklerin verildiği bir rehber hazırlanarak tüm harcama birimleriyle paylaşılmıştır.



Kamu Zararları ile İlgili İşlemler

Tespit edilen Kamu zararlarının tahakkuk ettirilerek muhasebe kayıtlarına alınması sağlanmıştır. 2020 yılı
Aralık ayı itibarıyla 13 alacak takibi devam etmektedir. Tahakkuk ettirilen kamu zararlarına ilişkin takibat
işlemleri yürütülerek ilgili Kurumlarla iletişim sağlanmıştır.
Türk Hava Yolları ve Anadolu Jet Hava Yolları ile Kurumumuz personeli tarafından gerçekleştirilen iş
seyahatlerinde kazanılan uçuş milleri 2020 yılı Şubat ayı sonuna kadar (Covid-19 salgını nedeniyle) sisteme
girilerek toplanmıştır. Toplanan bu uçuş milleri kamu miline dönüştürülerek 2016/6 sayılı İç Genelge
kapsamında DHD’ye, DÖSİM’e ve Bölge Müdürlüklerine gönderilmiş personel tarafından gerçekleştirilen iş
seyahatlerinde ödül (ücretsiz) bilet temin edilmesi sağlanmıştır.


Risk Yönetimi

Risk yönetimi revize çalışmaları sonucunda kurumsal düzey ve birim düzeyinde riskler, ilgili ulusal ve
uluslararası rehberlere uygun olarak revize edilmiş ve risk strateji belgesi yayımlanmıştır. 2019 yılında HMB’nin
“Risk Yönetimi ve İç Kontrol Projesi”ne dahil olunmuştur. Bu kapsamda merkez teşkilatı ve bölge
müdürlüklerine, 2020 yılı Ocak ayında risk yönetimi eğitimi verilmiş ve 2020 yılı içinde tüm birimlerin riskleri
güncellenerek Kurumsal Risk Konsolide Raporu hazırlanmış ve Üst Yönetime sunulmuştur.


İş Süreçleri

2020 yılında tüm birimlerin iş akış süreçlerini güncellemeleri amacıyla HMB’den bir uzmandan her birimden en
az bir personel olacak şekilde eğitim alınmış ve akabinde özel sektör kaynaklı bir program temin edilmiştir.
Tüm birimler bu programa tüm süreçlerini, iş akışlarını, dokümanlarını işleyerek Entegre Yönetim Sistemine
temel oluşturacak şekilde girişlerini yapmışlardır. Süreçlerin birimlerin her kademedeki amirleri tarafından da
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onaylanmasını sağlamak amacıyla tüm süreçler için kontrol/onay mekanizmaları çalıştırılmıştır. Akabinde daha
önce konsolide edilen her bir risk, modeli çizilen süreçlerle ilişkilendirilmiştir. Bundan sonraki yıllarda iş
süreçleri ve süreçlere bağlı risklerin güncelleneceği bu program kullanılarak sağlanacaktır.


Kalite İzleme ve Değerlendirme Aracı (KİDA) Çalışmaları

2020 yılında KİDA ile kalite değerlendirme çalışmalarına resmi olarak başlanmıştır. İlk olarak TÜFE'ye
uygulanan KİDA ile kalite değerlendirme çalışması kalite değerlendirme komitesi ile yürütülmüştür. YAD'ye
bağlı Kalite Denetim Grup Başkanlığı (KDGB), Araştırma ve Anket Tasarımları Grup Başkanlığı, Veri Analiz
Teknikleri Grup Başkanlığı teknik personellerinden oluşan değerlendirme komitesi üretici birim ile 4'ü yüz yüze
2'si online olmak üzere toplam 6 değerlendirme toplantısı gerçekleştirmiştir. Ayrıca komite, değerlendirme
sürecinde kendi içerisinde birçok kez toplantı gerçekleştirmiştir.
KDGB koordinasyonunda ilgili komite tarafından yapılan kalite değerlendirmesi sonucunda kapsamlı bir kalite
değerlendirme raporu düzenlenmiştir. İlgili rapor 1 Aralık 2020 tarihinde VKKK'ya arz edilerek rapor sonucunda
22 tane eylemden oluşan iyileştirme eylem planı 108 nolu VKKK kararı ile kabul edilmiştir. İlgili eylem planı
üretici birim tarafından takvimlendirilmiş olup belirlenen eylemler periyodik olarak izlemeye tabi tutulacaktır.
2020 yılında KİDA ile kalite değerlendirme çalışmasına başlanan bir diğer istatistik ise "Hanehalkı Bütçe
Araştırması" olmuştur. İlgili istatistiğin kalite değerlendirme çalışması devam etmekte olup 2021'in ilk
çeyreğinde tamamlanması öngörülmektedir. Devam eden süreçte belirlenen diğer istatistiklerin de KİDA ile
kalite değerlendirme çalışmaları yürütülecektir.
IPA 2017 Kalite Yönetimi Projesi kapsamında; hem KİDA soru formunun hem de değerlendirme yönteminin
gözden geçirilmesi ve iyileştirmeler yapılması amacıyla uluslararası uzman Remi Prual ile danışmanlık faaliyeti
çalışmalarına başlanmıştır. İlk toplantı çevrimiçi olarak 20-22 Ekim 2020 tarihleri arasında 3 tam gün olarak
gerçekleşmiştir. İlgili danışmanlık toplantısına Kalite Denetim Grup Başkanlığı'ndan grup başkanı ve 3 personel
katılım sağlamıştır. Toplantı süresince uzman tarafından verilen yeni bilgiler, tavsiyeler ve görüşler alınmıştır.


Cevaplayıcı Yükünün Hesaplanması Konusundaki Çalışmalar

İstatistik üretiminde cevaplayıcı yükünün ölçülmesi, istatistiksel kalitenin değerlendirilmesi ve iyileştirme
önlemlerinin belirlenebilmesi için gerekli olup bu husus 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu’nun 3.maddesi,
Avrupa İstatistikleri Uygulama Esaslarının 16 temel ilkesinin dokuzuncusunda yer almaktadır.
Genellikle istatistik kurumları tarafından bu çalışma 5 yıllık periyodlarla uygulanmakta, ancak anketlerin
yapısında bir değişiklik olması durumunda o çalışmalara özel olarak daha sık ölçümleme yapılabilmektedir.
Kurumumuzda da sözkonusu çalışmanın uygulama periyodu 2020 yılından itibaren 5 yılda bir olarak
belirlenmiştir.
Cevaplayıcı yükünün hesaplanması çalışmasının 2020 yılında veri toplama işlemi Harzemli üzerinden
yürütülen 29 işyeri ve tarımsal işletme araştırması ve yine verisi elektronik ortamda toplanan tüm hanehalkı
araştırmaları olmak üzere 40 araştırma için yapılması planlanmıştır. Bu kapsamda 2019 yılında işyerleri için bir
soru formu hazırlanmış ve ilgili birimlerle paylaşılmıştır. Hane araştırmalarından ise cevaplayıcı yükü için ayrı
bir soru formu tasarlanmamış, yalnızca cevaplama süresinin hesaplanabilmesi için anketin başlama ve bitiş
sistem saatinin esas alınmasına karar verilmiştir. Uygulama aşamasında işyerlerinden soru formuna cevap
vermeleri beklenirken, web tabanlı veri giriş yapılan hem işyerleri hem de hanehalkı araştırmaları için sistem
saatlerinin alınması ve değerlendirmelerde kullanılması düşünülmüştür. 31.12.2020 tarihi itibarıyle cevaplayıcı
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yükü veri toplama süreci bitmiş 20 işyeri, 4 tarımsal işletme, 1 hane/fert, 5 hane olmak üzere 30 araştırmanın
verisi alınmıştır. Verisi alınan 3 tarımsal işletme araştırmasında sistem saatinden alınan sürelerin kullanılabilir
olmaması nedeniyle bu üç araştırmanın cevaplayıcı yükü verileri kapsam dışında bırakılmıştır. Diğer yandan bir
araştırmanın alan uygulamasının yapılmaması nedeniyle kapsam dışı bırakılmış, 4 fert, 1 hane ve 4 işyeri
araştırmasının verisi beklenmektedir.


TÜİK Süreç Yönetimi Sistemi Çalışmaları

TÜİK Süreç Yönetim Sistemi projesi, 12. Kalkınma Planı (2.5.2.2 Kamuda Stratejik Yönetim) TÜİK Stratejik
Planı (2019-2023) Amaç-3/Hedef-1 – “Birim içinde iç kontrole yönelik süreçleri tamamlamak” kapsamında
ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde oluşturulmuştur. Bu proje, bu hedef kapsamında birimlerin iş süreçlerini
çıkarması ve bunları bir yazılım programına aktarma ana aşamalarını içerecek şekilde planlanmış ve 16 Ekim
2020 tarihinde projenin yürütülme kararı alınmıştır. Proje ana yürütücüleri olarak MKSD ve SGD
görevlendirilmiş, PDB görev alanına giren altyapı ve yetkinlik çalışmalarında yer almıştır.
“TÜİK Süreç Yönetim Sistemi” projesi ile Kurumun operasyonel, idari, mali, destek ve bilişim faaliyetlerinin
tümünü içerecek şekilde bir Süreç Yönetim Sistemi kurulması amaçlanmıştır. Süreçlerin detaylı olarak
tanımlanarak Kurumsal hafızanın inşa edilmesi, işleri şeffaf, takip edilebilir, ölçülebilir, karşılaştırılabilir ve
iyileştirilebilir hale getirmek, aynı zamanda süreç sahiplerinin, tedarikçilerinin, kullanıcılarının ihtiyaçlarını
belirlemek, akışın süreç hedefleri doğrultusunda optimizasyonu, riskler ile fırsatların değerlendirilmesi,
performansının izlenmesi ve iyileştirilmesi de temel hedefler olarak alınmıştır.
Kurulum aşaması SGD’nin başlattığı satın alma adımı ile başlatılmıştır. Proje kapsamında gerçekleştirilecek
görevler, bu görevlerin Daire Başkanlıklarına tanımlanması ve iş bölümü, birimlerin süreç sorumlularını ataması
ve aynı zamanda birimlere koordinatör Daire Başkanlığı atama işlemleri çalışmanın hemen ilk safhasında
gerçekleştirilmiştir. Üretici Birim, Yöntem Araştırmaları, Veri Toplama ve Koordinasyon ve Bilişim ile ilişkili
toplam 16 birimin koordinasyonunu MKSD; yönetim, idari ve destek süreçlerini yöneten 10 birimin
koordinasyonunu ise SGD üstlenmiştir.
Projenin düzenli ve aksamadan götürülmesinin en önemli aşaması altyapının sağlam ve eksiksiz kurulmasıdır.
Eğitim çalışmaları ile birlikte yürütülen altyapı çalışmaları SGD ve MKSD ortak çalışması ile gerçekleştirilmiş,
PDB kendi görev alanına giren bölümlerde çalışmaya destek sağlamıştır.
TÜİK Süreç Yönetim Sistemi projesi ile üretici birimlerin üretim faaliyetleri 5 ana parçaya bölünmüştür. Bunlar
GSBPM in 8 ana modülünden (İhtiyaç belirleme, Tasarlama, Yapılandırma, Toplama, İşleme, Analiz, Dağıtım,
Değerlendirme) 6’sı kullanılmıştır. Ana süreçler tasarlama aşaması ile başlatılmış, iç içe geçmiş olduklarından
ve sıklıkla terminoloji olarak birbirileri yerine kullanılabildiklerinden Veri İşleme ve Analiz aşamaları
birleştirilmiştir. Projenin farklılaştığı nokta, Kurumun üretim çalışmalarının zamanlılığını ve koordinasyonunu
sağlamak için yürütülen ÜST’yi GSBPM’e uygun hale getirmesidir. 26 ana adıma ilaveten 24 alt adım içeren bu
takvimin aşamaları GSBPM modüllerine göre bölünmüş, anket içeren ve içermeyen ürünlere göre 2 ayrı
standart çerçeve oluşturulmuştur. Süreç sorumluları standart çerçeve şablonlarını kullanarak ürün üretim
akışlarını çizmiş, böylelikle aynı terminoloji ve aynı usul süreç yönetim sistemine yansıtılabilmiştir. Bu şekilde,
Kurumda üretim yapan birimlerin iş kültürünün en önemli parçası olan Üretim Süreci Takvimi Süreç Yönetim
Sisteminin temeline oturtulmuş ve sistem uluslararası mevzuata göre karşılığı olacak şekilde tasarlanabilmiştir.
Süreç akış şemalarının çiziminde 80’i aşkın personel aktif rol almıştır. 26 birim ve 69 alt birime ait 1500 adet
süreç, adımları ve diğer ayrıntıları ile beraber Ensemble ortamında görselleştirilmiştir. Süreç kontrol işlemleri de
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kendi koordinasyon birimleri için MKSD tarafından yapılmış, Aralık sonu itibarıyla Süreç Yönetim sistemi hazır
hale getirilmiştir.
Hedef 2: Kurum kaynaklarının geliştirilmesi sağlanacaktır
TÜİK'te, Kurumsal kapasitenin gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen Kurumsal kaynak planlaması ile fiziki,
mali ve insan kaynaklarına ilişkin planlama yapılması, altyapının sağlıklı tesis edilmesi ve yönetilmesi
hedeflenir. TÜİK'te, kurumsal kültürün geliştirilmesi, insan kaynaklarının bilgi düzeyinin ve yetkinliğinin
artırılması, kurum içi iletişimin iyileştirilmesi, yazılım ve donanımın güçlendirilmesi, fiziki çalışma koşullarının iş
verimini artıracak şekilde düzenlenmesi stratejileri benimsenir ve bu doğrultuda faaliyetler yürütülür.


Ağ ve Sistem Seviyesinde Kurumsal Güvenliğin Sürdürülmesi Kapsamında Faaliyetler

2020 yılındaki salgın nedeniyle kurum personelinin uzaktan çalışmasını sağlayacak VPN (virtual private
network) altyapısı oluşturulmuştur. Kurumsal iş süreçlerinin sürekliliği kapsamında talep eden tüm birim
personeline güvenli şekilde uzaktan kurum ağına bağlanabilmesini sağlayacak şekilde yetkilendirmeler
yapılmış ve ortaya çıkan sorunlara müdahale edilmiştir. Kurumun bilişim altyapısının sistem ve ağ seviyesinde
yönetilmesi, güvenlik sıkılaştırmalarının yapılması, kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli iyileştirmelerin ve
güncellemelerin yapılması faaliyetleri sürdürülmüştür. Ayrıca gerek son kullanıcılara gerekse kurumun diğer
bilişim ve üretici dairelerine gerekli idari ve teknik destek verilmesi hususlarında faaliyetler devam ettirilmiştir.
2020 yılı Temmuz ayı itibarıyla asıl veri merkezindeki kurumsal güvenlik duvarlarının üretici desteğinin sona
ermesi ve kurumsal ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak güvenlik duvarları güncellenmiştir. Fiziksel
kurulumlar yapılmıştır. Sonrasında güvenlik duvarı üzerinden geçen tüm erişimlerin, kuralların, güvenlik
mekanizmalarının iş sürekliliğini en az aksatacak şekilde uyarlanması ve devreye alınması çalışmaları
gerçekleştirilmiştir.
Mevcut SIEM sisteminin ihtiyaçları karşılamada yetersiz kalması ve aynı zamanda üretici desteğinin de sona
ermesi ile birlikte, farklı SIEM ürünleri değerlendirilmiştir. Kurumsal gereksinimlere cevap verebilecek ürün
belirlenerek güncelleme çalışmaları yapılmıştır. Mevcut SIEM sistemindeki tüm log kaynakları yeni SIEM
sistemine taşınmıştır. 5651 sayılı yasa gereğince kayıt altına alınması, saklanması zorunlu olan kaynakların
yanı sıra sistemlerin bireysel olarak üretmiş olduğu ilgili güvenlik loglarının merkezileştirilmesi ve bir korelasyon
sonucunda yorumlanmasını sağlayan SIEM sisteminin kritik olan bilişim kaynaklarından da logları alması ve
saklaması sağlanmıştır. SIEM sisteminin performansının iyileştirilmesi ve ihtiyaç duyulan depolama alanlarının
sağlanması kapsamında sisteme yeni disk üniteleri alınarak kurumsal kapasitenin artırılması sağlanmıştır.
Kritiklik seviyesine göre kaynaklardan log alınması, korelasyonların ve alarmların oluşturulması işlemlerine
devam edilmektedir.
Kurumsal Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME)’nin ilgili paydaşlardan gelen bildirimlere istinaden gerekli
aksiyonları alması ve resmi yazıların yazılması sağlanmıştır. Gerekli koordinasyon faaliyetleri idari ve teknik
seviyede sürdürülmüştür.
2020 yılında alınan ISO 27001:2013 sertifikasının ara denetimi tamamlanarak sertifikanın geçerliliğinin
sürdürülmesi kapsamında ilgili dokümanlar güncellenmiştir. Ayrıca teknik ve idari konularda denetimlerde aktif
görev alınmış ve sertifikanın yenilenmesi çalışmalarına destek verilmiştir.
İnternet Servis Sağlayıcısı (ISP - Internet Service Provider)‘ndan alınan DDOS (Dağıtılmış Hizmet Reddi –
Distributed Denial of Service), Firewall ve Saldırı Önleme Sistemi (IPS - Intrusion Prevention System)
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hizmetleri devam ettirilmiş, ayrıca ISP tarafından kurumun dış erişime açık uygulama ve web sunucularının
izlenmesi faaliyetleri sürdürülmüştür.
Sistem açıklıklarının tespit edilmesi için kullanılan zafiyet yönetimi yazılımının lisans güncellemesi yapılmıştır.
Kurum ağ ve sistem kaynaklarının taranması ve bulunan zafiyetlerin yeni kurumsal idari yapılanma sonrasında
oluşan ilgili birimlere iletilmesi ve gerekli aksiyonların alınması için gerekli çalışmalar yapılmıştır. Üretim
ortamına geçen, dışarıya açılması söz konusu olan farklı birimlerin uygulamalarının öncelikle taranması ve
sonrasında dış dünya erişimine açılması için gerekli süreçler yürütülmüştür.
2020 yılı Aralık ayı itibarıyla kurum Antivirüs ve Mail güvenlik Hizmeti üretici desteğinin sona ermesi ve mevcut
ürünün ihtiyaçlara cevap vermede yetersiz kalması ile birlikte farklı üreticilerle görüşülmüştür Kurum
ihtiyaçlarına cevap verebilecek en doğru ürünün belirlenmesi için demo çalışmaları yapılmıştır. Satınalma
faaliyetleri sonrasında kurulum çalışmalarına ve kurum bilişim altyapısına entegrasyon faaliyetlerine
başlanmıştır. Bölge ve merkez teşkilatındaki son kullanıcı cihazlarına antivirüs kurulumları devam etmekte ve
gerekli koordinasyon faaliyetleri sürdürülmektedir.
Mail güvenlik yapısı güncellenerek Mail gateway yapısına yükseltilmiştir. Mail gateway ile birlikte gelen Alan
Adının Doğrulama, Raporlama ve Uygunluk Sistemi (DMARC – Domain-based Message Authentication,
Reporting and Conformance) gibi birçok güvenlik tedbirleri devreye alınmış ve kurum ağına çok büyük oranda
adaptasyon çalışmaları tamamlanmıştır.
Sunucu sistemlerinin korunmasına yönelik olarak sunucular üzerinde Gelişmiş Antivirüs Platformu kurulumları,
sunucu üzerinde koşan uygulama seviyesinde özelleştirmeler yapılarak devam etmektedir.
Bağlı olunan bakanlık tarafında yapılan sızma testi raporlarındaki sonuçlar değerlendirilmiş ve gerekli güvenlik
aksiyonları alınmıştır. Eski, güncellenemeyen ve kurumsal ağda bulunması risk barındıran sunucu ve
uygulamaların kaldırılması konusunda ilgili birimlere resmi yazı yazılarak gerekli çalışmaları yapmaları
konusunda bilgilendirmeler yapılmıştır.



Veri Merkezi Faaliyetleri

TÜİK Hizmet Binası’nın yenilenmesinden dolayı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
ile yapılan protokolle TÜBİTAK-ULAKBİM’den barındırma hizmeti alınarak; TÜİK bilişim kaynaklarının
ULAKBİM veri merkezinden hizmet sunması sağlanmıştır. 2016 yılında kurulum çalışmaları başlamış olan
Felaket Kurtarma Merkezi (FKM) devreye alınma işlemlerinde test senaryoların uygulanması aşamasına
gelinmiştir.
Veri merkezi hizmetlerinin 2021 yılı itibarıyla da sürdürülmesi çalışmaları kapsamında ilgili süreçler takip edilip
teknik şartnameler ve sözleşmeler oluşturulmuş ve hizmetlerin devamlılığı sağlanmıştır.
Kurumun 2020 yılı itibarıyla bilişim altyapısındaki büyümeler ve gelecek dönem için doğacak ihtiyaçlar göz
önünde bulundurularak veri merkezi sözleşmelerinde gerekli idari ve teknik seviyede güncellemeler
gerçekleştirilmiştir.


Ağ ve Sistem Altyapısında Yapılan Faaliyetler

Yüksek kapasiteli sunucular sayesinde, daha az sayıda fiziksel sunucu donanımı üzerinde sanallaştırma
teknolojisi kullanılarak sunucu hizmeti verilmektedir. Böylelikle yönetim ve yedekleme işlemleri daha hızlı bir
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biçimde yapılmaktadır. Bu sayede diğer birimler tarafından yapılan sunucu ve kaynak isteklerine maksimum
düzeyde cevap verilebilmektedir.
Kurum bilişim faaliyetlerinin her geçen gün artması sunucu ve depolama alanı gibi sistemlerde kaynak
ihtiyacına sebep olmaktadır. Yıl içerisinde artan kaynak ihtiyacını karşılamak adına gerekli optimizasyonlar ve
kurumsal kapasitede donanımsal ve yazılımsal artırımlar yapılmıştır. Bu kapsamda; yeni alınan depolama
sisteminin, ULAKBİM veri merkezindeki veri tabanları ve sunucu sistemlerince kullanılabilmesi için mantıksal
ve fiziksel çalışmaları tamamlanmıştır. Ayrıca yeni depolama sisteminin FKM altyapısına entegrasyonu
yapılmıştır.
Merkezi güncelleme ortamının iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında, merkez ve bölge bilgisayarlarına hizmet
edecek test ve product ortamları kurulmuş ve güncelleme politikaları revize edilmiştir.
Merkezi dizin hizmeti üzerinde politikalar oluşturularak en az yetki prensibi dahilinde kullanıcıların kurum
makinalarına uzak erişim yapabilmesi sağlanmıştır.
Ağdaki tüm aktif cihazların, sunucuların ve uygulamaların kaynak tüketimi, erişilebilirlik, performans vb.
değerlerinin izlenebildiği, sorun olması durumunda ya da öncesinde alarm üreterek ilgili sistem yöneticisini eposta ve SMS ile uyarabilen bir entergasyona sahip merkezi izleme sistemi sürdürülmüştür. Birimlerden gelen
ayrıca farklı sensör izleme talepleri için gerekli tanımlar yapılarak ilgili kişilere bildirimlerin yapılması
sağlanmıştır.
Asıl veri merkezinde bulunan sunucu anahtarlama cihazı yedeklenmiş olup olası bir donanımsal ya da
yazılımsal sıkıntıda devreye girecek şekilde veri merkezinde bir yedek cihaz hazır hale getirilmiştir.
Kurum bilişim altyapısında bulunan ağ cihazlarının ve sunucu sistemlerinin merkezi envanter yapısı
güncellenmiş ve her kaynağın sorumlusu, sahibi, IP adresi vb bilgiler IPAM sistemine girilmiştir.


Ağ Tabanlı Hizmetler

2020 yılındaki salgın ile ortaya çıkan uzaktan çalışma düzeni, kurumsal toplantıların uzaktan yapılabilmesi
ihtiyacını ortaya çıkarmış ve bu ihtiyaca binaen kurumsal video konferans sistemleri altyapısı kurulmuş ve
birimlere gerekli destek sağlanmıştır. Kurumun bölge ve merkez arasında yapılan kurumsal toplantıları için
kurumun mevcut video konferans cihaz altyapısıyla uyumlu yazılım satın alınarak kurulumları yapılmış ve
kurum ağına entegrasyonu sağlanmıştır. Birimlerden gelen video konferans istekleri değerlendirilerek uygun
platform üzerinden talebin karşılanması sağlanmıştır.
Birimlerin kendi içindeki daha az katılımcılı toplantılar için ayrı bir açık kaynaklı video konferans sistemi
kurularak grup başkanlığı seviyesinde toplantı oluşturulabilmesini sağlayan yetkilendirmeler yapılmıştır.



Orta Katman Yönetimi

Kurumsal uygulamaların çalıştığı uygulama sunucu katmanında yeni versiyona geçiş çalışmaları ve Orta
katman sunucularının güncel tutulması çalışmalarına rutin olarak devam edilmiştir. Uygulama sahipleriyle
koordinasyonlu şekilde yürütülen versiyon yükseltme çalışmaları kapsamında, Uygulamaların çalıştırıldığı
platformlar, ilgili uygulama sahibinin söz konusu yazılımını yeni sürüme uyumlu hale getirdiği durumda en stabil
ve güncel sürüme yükseltilmiştir. Uygulama sunucu platformu yazılımın garanti ve üretici desteği yenilenmiş ve
uygulama sunucu ortamının güncelliğini sürdürmesi sağlanmıştır.
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Yazılım ekipleriyle görüşülerek kullanılmayan uygulamalar tespit edilmiş ve bahsi geçen uygulamalar yazılan
scrpitler ile otomatize edilerek sistemden kaldırılmıştır. Mevcut uygulamaların verimli çalışabilmeleri için benzer
altyapıyı (datasource vb) kullanan uygulamalar aynı gruplarda yapılandırılarak kaynak kullanımı optimal
düzeye çekilmiştir.
Uygulama log izleme yapısı güçlendirilmiş, bu noktada yazılım ekiplerinin uygulamalarında meydana gelen
hatalara erişmeleri için merkezi log mekanizması yeni sunucu kurulumları yapılarak iyileştirilmiştir. Uygulama
yönetimi

katmanında

yapılan

işlemlerin

birçoğu

için

scriptler

yazılarak

otomatizasyon

çalışmaları

gerçekleştirilmiştir.


Web Uygulama Güvenliği ve Yük Dengeleme Sistemi

Web uygulama güvenlik duvarı üzerine alınacak olan uygulama sayısının arttırılması, mevcut olan
uygulamaların, uygulama güvenliği açısından seviyesinin arttırılması, yük dengeleme ve uygulama güvenlik
duvarı sistemlerinin güncel tutulması çalışmaları rutin olarak devam edilmiştir.
Uygulama zafiyet tespit sisteminin 2020 yılında lisansı güncellenerek, TÜİK bünyesinde bulunan uygulamaların
zafiyet testleri yapılmaya devam edilmiştir. Yapılan testler neticesinde açıklık raporları oluşturularak uygulama
sahiplerine iletilmiş ve doğrulama testleri yapılmıştır.
Dışarıya açılacak ya da kurum ağında hizmet verecek üretim ortamına geçen uygulamaların devreye alınması
için ilgili prosedür oluşturulmuş ve ilgili operasyonlar kurumsal güvenliğin sürdürülmesi ve standardizasyonun
sağlanması kapsamında bu prosedür dokümanı üzerinden gerçekleştirilmektedir.
Kurumsal uygulamaların SSL tabanlı çalışması ve merkezi olarak seritifika yönetiminin yapılabilmesi için
Kurum içi ve Kurum dışı uygulamaların Yük dengeleme cihazı üzerinde sonlandırılması çalışmaları ilgili
uygulama sahibi birimlerle koordinasyon sağlanarak gerçekleştirilmektedir.


Çalışma Ortamları İyileştirilmesi



Geçici kabulü yapılan merkez hizmet binasında ortaya çıkan eksiklikler tespit edilerek TOKİ ve
yüklenici firma tarafından yapılması sağlanmıştır. Hizmet binasının kesin kabul süreci devam
etmektedir.



Depreme dayanıklı olmadığı ve Kamu hizmet binaları standartlarına uygun olmadığı tespit edilen Van
Bölge Müdürlüğü hizmet binası tahliye edilmiş ve yeni hizmet binasında hizmet vermeye başlamıştır.



Kamu hizmet binaları standartlarına uygun olmadığı tespit edilen Kars Bölge Müdürlüğü hizmet
binasının tahliye edilerek yeni hizmet binası kiralanması süreci tamamlanmıştır.



Depreme dayanıklı olmayan ve tahliye edilmesi gerektiği yönünde raporu olan İzmir Bölge Müdürlüğü
hizmet binası için 2021-2023 Yatırım Programında yatırım projesi oluşturulmuş; etüd-proje çalışmaları
devam etmektedir.



Kontrollü hasar raporu olan Antalya Bölge Müdürlüğü hizmet binasına yönelik etüd-proje çalışması
tamamlanmış olup depreme karşı güçlendirme çalışmalarına yönelik süreç devam etmektedir.



Kurum genelinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan ve Bölge Müdürlüklerimiz ve diğer birimler
tarafından talep edilen her türlü mal ve malzemeler ile makine- teçhizat, demirbaş alımları ve bakım
onarım hizmetleri, bütçe ödenekleri dahilinde en ekonomik düzeyde karşılanmıştır.
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Kurumumuz personelinin misafirlerini ağırlayacağı, boş vakitlerinde kaliteli zaman geçireceği kafeterya
inşa edilme süreci tamamlanmış ve personelimize hizmet vermeye başlamıştır. Ayrıca yine
Kurumumuzun personelinin kaliteli zaman geçireceği yaşam alanı inşa edilme süreci tamamlanma
aşamasındadır.



Kurum Tabipliğinde 2020 yılı içinde, 1031 hastaya doktorluk hizmeti, 335 Hastaya Diş Hekimliği
hizmeti, 690 hastaya hemşirelik hizmeti, 58 kişiye de laboratuvar hizmeti verilmiştir.



2020 yılı içinde; Türk Kızılay'ı ile kan bağışı kampanyası Kurumumuz genelinde uygulanmış olup
sağlık ile ilgili özel günlere ilişkin olarak afişler ile bilgilendirmeler yapılmıştır.



Kurum Tabipliğimiz laboratuvar, yeni alınan kan sayım ve biyokimya cihazları ile daha donanımlı hale
getirilmiş ve daha modernize edilmiştir.



Covid-19 kapsamında her türlü hijyen ve temizlik tedbirleri alınmıştır.



“ULV Cihazı” ve Dezenfektan satın alma işlemi tamamlanarak; Kurumumuz Sağlık Personeli ve
Temizlik personeli tarafından ortak kullanım alanlarına her gün, hizmet binası geneline iki haftada bir
dezenfekte ve ilaçlama işlemi yapılmaktadır.



Kurum girişine termal kamera sistemi kurulmuş; Kuruma giriş çıkışlarda personellerin ateş ölçümleri
takip edilmiştir.



Koordinasyon ve Destek Faaliyetleri



Kurum Güvenliğinin sağlanması amacıyla; Güvenlik kapıları yaptırılarak, Kuruma Girişler için plaka
tanıma sistemi devreye alınmıştır. Ayrıca ön girişe personel ve misafir girişlerinin daha güvenli
yapılması adına turnike sistemi kurulmuştur.



6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında 2020 yılına ait İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu,
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönergesi, TÜİK Koruma ve Güvenlik Planı hazırlanmıştır.



Ofis Faaliyetleri, Asansörler, Mutfak-Yemekhane vb. alanlarda Risk Değerlendirme Ekibi tarafından
Risk Değerlendirilmesi yapılmıştır. Mevcut belirlenen risklere göre önlemler alınarak ilgili alanlar için
Risk Değerlendirme Formları ve raporu oluşturulmuştur.



ÇŞB tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında atıkların kaynağında ayrı toplanması ve geri
kazanımının sağlanmasına yönelik olarak Kurumumuz açık otoparkının bir kısmı Sıfır Atık Tesisine
dönüştürülmüştür.



Evrak ve Arşiv Müdürlüğünden Kurum dışına ücret ödeme makinasından geçirilerek ücretlendirilen
evrak sayısı 4969, Kurum dışına elden kurye aracılığıyla götürülen evrak sayısı ise 227 adet olmuştur.



Kurumumuzda Ulusal Elektronik Tebligat (UETS) kapsamında PTT Genel Müdürlüğünce tahsis edilen
e-Tebligat aktif hale getirilmiş ve kullanılır haldedir.



Hizmet İçi Eğitimler

Kurum personelinin görev tanımı doğrultusunda nitelikli bilgi donanımı elde etmesi ve mesleki tecrübe
edinmesi için eğitim programları hazırlanmış ve uygulanmıştır. Eğitim Daire Başkanlığı koordinasyonunda;
“SPSS ile İstatistiksel Veri Analizi”, “Risk Yönetimi (I ve II)”, “HM Eğitimi (Davaların Takibinde İlgili Birimlerin
Rolü)”, “Telefon Operatörleri Eğitimi”, “İş ve İşçi Mevzuatı Eğitimi”, “Büyük Veri Eğitimi”, “İş Sağlığı ve Güvenliği
Eğitimi”, “Süreç Yönetimi Eğitimi”, “Ensemble 1.Tur Eğitimi” ve “Ensemble 2.Tur eğitimi”, “İşbaşı Eğitimleri” ve
“Çarşamba Toplantıları” düzenlenmiştir. Yurtdışında katılım sağlanan eğitimler, çalışma ziyaretleri, toplantılar,
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stajlar ve Bölge Müdürlükleri bünyesinde düzenlenen eğitimlerle beraber toplam 2739 Kurum personeli eğitim
almıştır.


Yurt dışı Faaliyet Sunumları

Yurt dışında düzenlenen toplantı, eğitim, inceleme gezisi vb. faaliyete katılan gerek merkez gerekse taşra
personeli tarafından, yurt dışı faaliyetin dönüşünde, kazanmış oldukları bilgi ve deneyimi paylaşmak amacıyla,
öncelikli olarak çalıştıkları birim personeli başta olmak üzere ilgili kişilere yönelik bilgilendirme sunumları
yapılmakta olup 41 tanesi yüz yüze, 8 tanesi ise uzaktan eğitim yöntemiyle olmak üzere toplam 49 sunum
gerçekleştirilmiştir. Mevcut durumda faaliyete katılan personel tarafından hazırlanan sunum dosyası Eğitim
Daire Başkanlığı tarafından video ortamına aktarılmakta ve video ortamına aktarılan sunum; paylaşıma
açılmakta ve tüm personele duyurusu yapılmaktadır.


Yurt Dışında Yetiştirilmek Amacıyla Personel Gönderme Çalışmaları

Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik” kapsamında Kurum
personelinin mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak, staj, öğrenim veya ihtisas
yaptırılmak üzere yurt dışına gönderilmesine yönelik olarak çalışmalar yürütülmüştür. Jean Monnet Burs
Programı kapsamında 5 personelimiz için başvuru izni çıkartılmıştır.


Uzmanlık Yeterlik Sınavları

TÜİK Uzman Yardımcılarının Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen alanlarda uzmanlaşmalarını ve
TÜİK Uzmanlığına geçiş aşamalarından biri olan uzmanlık yeterlik sınavına hazırlanmalarını sağlamak
amacıyla 2008 yılından itibaren uzman yardımcıları uzmanlık alan eğitimleri almakta ve Kurumca belirlenen
konularda tez çalışmalarını tamamladıktan sonra uzmanlık yeterlik sınavına girmeye hak kazanmaktadırlar.
Uzmanlık alan eğitimi kapsamındaki ders notlarının ve yeterlik sınavı soru bankasının güncelleme çalışmaları
yürütülmüş ve uzmanlığa geçiş için diğer aşamalarını da tamamlayan uzman yardımcılarının yeterlik sınavları
yapılmıştır. Bu sınavlara 19 Uzman yardımcısı katılım sağlamıştır.



Oryantasyon Programı

Kuruma yeni başlayan veya birim değiştiren personele, birime ve işlere daha hızlı uyum sağlamaları için ilk kez
bir oryantasyon programı hazırlanmış ve yürütülmeye başlatılmıştır. Program kapsamında genel bilgilendirme,
birim öncesi staj ve birime uyum olmak üzere üç alt aşama bulunmaktadır. Bu doğrultuda Kuruma yeni
başlayan veya birim değiştiren 54 personele oryantasyon programı düzenlenmiştir. Ayrıca program için
“Oryantasyon El Kitabı” hazırlanmış ve yeni personel ile paylaşılmıştır.


Eğitim Videoları Kütüphanesi İçin Video Hazırlanması

Kuruma yeni başlayan ve birim değiştiren personelin işe uyumunu hızlandırmak amacıyla geliştirilen
oryantasyon programının tamamlayıcısı olarak “İş Başı Eğitimi Programı” öngörülmüştür. Bu doğrultuda iş başı
eğitim videoları hazırlamak için gerekli yazılım ve test çalışmalarına, 2020 yılı Haziran ayından itibaren de
Kurumdaki birimler tarafından cari olarak yapılan ve sürekliliği olan esas işlere ait dokümanların ve eğitim
videolarının hazırlığına başlanılmıştır. BHİM’in faaliyetlerine yönelik ilk deneme çekimleri yapılmıştır. İş başı
eğitim konularının yanı sıra Kurum içi veya Kurum dışı uzaktan eğitim programlarında kullanılmak üzere
belirlenen temel konular için de eğitim videolarının çekimine başlanılmıştır. Tüm bu videoların yer aldığı,
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güncelliği ve takibinin sağlandığı bir Eğitim Videoları Kütüphanesi’nin oluşturulması amaçlanmış olup toplam
98 konuda video çekimi tamamlanmıştır.


İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar

İnsan Kaynakları Yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerini gerçekleştirmesini sağlama konusunda anahtar role
sahiptir. Kurumun mevcut insan kaynakları potansiyeli değerlendirilerek kısa ve uzun vadede ihtiyaç duyulacak
nitelikli personelin, doğru yer ve zamanda bulunmasını sağlamak amacıyla 2020 yılı içerisinde teknik, idari ve
sözleşmeli personel istihdamı sağlanmıştır. Böylece personel yetersizliği, görevden ayrılma, yönetim veya
mevzuat değişikliği ile olağanüstü durumlarda iş akışını olumsuz yönde etkileyecek personel ihtiyacına karşı
önem alınmıştır.



Personelinin Teknik Bilgi ve Beceri ile Program/Modül/Yazılım Bilgi Becerisinin Analizi

2020 yılı içerisinde, performans hedefleri kapsamında Kurumumuz Merkez Teşkilatında görev yapan
personelin, görev tanımları bazında teknik bilgi ve beceri ile Program/Modül/Yazılım bilgi ve becerilerinin
analizi yapılmış ve merkez teşkilatı yetenek havuzu oluşturulmuştur.


Personel Yedekleme Çalışmaları

İK Yedekleme Planlaması, Kurumdaki pozisyonların yedeklerinin belirlenmesi yoluyla yürüteceği çalışmaları
planlamak, organize etmek amacıyla kurulan sistemde, Kurumun işleyişi açısından kilit konumda olan bütün
pozisyonlarda görev alan kişilerin yedeklenmesine ilişkin süreçleri kapsamaktadır. Tüm yedekleme yapılacak
kişilerde bulunması gereken yetkinlikler tespit edilmiş, sahip olunan bilgi-beceri ve yetkinliklere dair yapılmış
çalışmalar ve sorumluluklar ile yetkinliklere en yakın adaylar belirlenmiştir.


Birim Amirlerinin Kendi Personeline İlişkin Dinamik Raporlama Yapabilmesi

2020 yılı içerisinde, performans hedefleri kapsamında Kurumumuz İntranet sisteminde yer alan “Yönetim Bilgi
Sistemi” üzerinde oluşturulan “Personel Bilgi Sistemi”nde, birim amirlerinin ihtiyaç duyabileceği raporlara
ulaşabilmesini sağlayacak raporlamalar oluşturulmuştur.


Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri Çalışmaları

“Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında Kurum
bazında etik kültürünü yerleştirmek ve personelin görevlerini yürütürken uymaları gereken adalet, dürüstlük,
saydamlık ve tarafsızlık gibi etik davranış ilkelerini benimsemelerini sağlamak amacıyla 2020 yılında da
faaliyetlere devam edilmiştir. Kurumumuz Etik Komisyonu her üç ayda bir toplanarak faaliyet planı hazırlamış
ve sekretarya işlemleri PDB tarafından yürütülmüştür. Ayrıca mevzuata uygun olarak Kuruma yeni başlayan
personele ‘Etik Sözleşmesi’ imzalatılmaya devam edilmiştir. Her ay düzenli olarak Kurum personeline etik
bilincin yerleşmesine yönelik hatırlatıcı mesajlar gönderilmiştir. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar ile ilgili ‘Etik
Faaliyet Raporu’ 2020 Ocak ayında hazırlanmıştır.


Çalışan Memnuniyetini Artırmaya Yönelik Çalışmalar

Çalışan Memnuniyeti Araştırması (ÇMA) ile personelin “fiziksel çalışma ortamı”, “yapılan iş ve işin içeriği”,
“yönetişim”, “sunulan hizmetler”, “bilgi paylaşımı ve iç iletişim”, “iş ortamı ve işbirliği" fonksiyonlarıyla ilgili genel
algısını, memnuniyetini ve beklentilerini tespit etmeye yönelik çalışmalar yapılmıştır. ÇMA-2019 sonucunda
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gelişim alanlarının etkin şekilde belirlenmesi amacıyla üst yönetim ve Kurum yöneticileri ile eşgüdüm içerisinde
detaylı analiz yapılmıştır. Açık uçlu sorular, talep ve görüşler tek tek ele alınarak sınıflandırılmış, gelişmeye
açık alanların tespit edilmesi yoluyla yöneticilerle birlikte aksiyon planları belirlenmiştir. Merkez ve Bölge
Müdürlükleri için ayrı ayrı ele alınan sonuçlar ilk kez “poster sunumu” yoluyla da personele sunulmuş ve
duyurulmuştur. İki yılda bir gerçekleştirilen TÜİK ÇMA’ya ilişkin soru formunun yeniden gözden geçirilmesi
çalışmalarına başlanmıştır.


Birim İçi İç Kontrol Süreçlerine Yönelik Hazırlık Çalışmaları

SPİD Grup Başkanlığında iç kontrol süreçlerinin işleyişi ve koşullardaki değişikliklere gerektiği biçimde uyum
göstermesini sağlamak amacıyla iç kontrol sisteminin yeterliliği, etkinliği ve verimliliği hakkında çalışmalar
tamamlanmıştır. İç kontrol sisteminin izlenmesi sürekli gözetim, özel değerlendirme amacıyla süreç sorumluları
belirlenmiştir. Kurum faaliyetlerinin içine yerleştirilmiş ve bu faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülmesini
sağlamaya yönelik olan bu çalışmada risk değerlendirmesine ve sürekli gözetim prosedurlerinin etkinliğine
yönelik eğitimler (ENSEMBLE) alınmıştır.


DevOps Projesi

DevOps projesi, kurum içi geliştirilen uygulamaların geliştirilmesinden kullanıma alınmasına kadarki süreçleri
otomatize etmek amacıyla geliştirilmeyi hedefleyen ve yazılım kültürünün oluşmasına yardımcı olacak bir
projedir. DevOps, yazılım geliştirme ile BT operasyonlarını birleştiren yaklaşım ile sistem geliştirme yaşam
döngüsünü kısaltmayı ve yüksek yazılım kalitesi ile sürekli sorunsuz yayımlamayı sağlamayı amaçlamaktadır.
Bu kapsamda DevOps projesi genel olarak şunları sağlayacaktır:


Kurum içinde geliştirilen uygulamalar bütünleşik bir yapıda güvenilir, kolay ve hızlı şekilde kullanıma
alınacaktır.



Geliştirilen uygulamalar insan müdahalesi olmadan otomatik olarak kurulup devreye alınacağı için
hata olasılığı azalacaktır.



Uygulama geliştirmeleri standardize ve disipline edilecektir.



Uygulamalar karşılaştıkları yük miktarına göre kolay ve dinamik olarak ölçeklenebilecektir.



Çalıştırılan uygulamaların izleme (monitoring) işlemleri otomatize edilecektir.



DevOps projesi kapsamında 2020 yılında, yazılım mimari yapıya uygun olarak sistem kontrolleri,
uygulama test ortamları ve uygulama üretim ortamı olmak üzere 3 farklı geliştirme kümesi altyapısı
oluşturulmuştur.

Amaç 4: Kurumun koordinasyon rolünü güçlendirmek, kurumsal tanınırlığı ve toplumun istatistik
bilincini artırmak
Ülkemiz verilerinin karar alma süreçlerine en iyi şekilde katkı sağlayabilmesi için bütünleşik ve tutarlı bir
“Türkiye İstatistik Sistemi”nin yapılandırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, Kurumun ulusal ve
uluslararası düzeydeki işbirliği ve koordinasyon rolünün artırılması ve etkinliğinin sağlanması ile doğrudan
ilişkilidir. TÜİK, ulusal ve uluslararası platformda etkinliğini artırıcı çalışmalar yürütür.
Bununla birlikte TÜİK, istatistik ve bilginin önemine yönelik bireysel ve toplumsal bilinçlenmenin sağlanması,
üretilen veriler, yürütülen faaliyetler ve hizmet politikası hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi, hedef kitle ile
iletişimin geliştirilmesi amacıyla özellikle Kurumun kamuoyu genelinde tanınırlığını arttıracak yönde halkla
ilişkiler ve tanıtım faaliyetleri yapılmasını da hedefler.
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Hedef 1: Türkiye İstatistik Sistemi içerisinde Kurumun koordinasyon rolü güçlendirilecektir
Güvenilir istatistiklerin üretilebilmesi, güçlü ve tutarlı bir istatistiki altyapı ile mümkündür. Türkiye İstatistik
Kanunu, "Türkiye İstatistik Sistemi" için önemli düzenlemeler getirmiş ve yeni bir sürece girilmiş, istatistik
üretiminde planlı döneme geçilmiştir.
TÜİK, ulusal düzeyde resmi istatistikler konusunda temel ilkeleri içeren RİP, UVYT ve UVGS'yi hazırlayarak,
resmi istatistik üreten veya istatistik üretilmesine katkıda bulunan tüm ilgili kurum ve kuruluşların istatistik
üretimi ve dağıtımını koordine etmekle sorumludur. İstatistik üretimi, "Türkiye İstatistik Sistemi"ne dahil bütün
kurumlarla etkin işbirliğini gerektirmektedir. Bu bağlamda istatistik ile ilgili çalışmaların uluslararası kalite
standartlarında yapılandırılması, veri çeşitliliğinin artırılması için TÜİK’in işbirliği ve koordinasyon rolünün
güçlendirilmesi hedeflenir.
Resmi istatistik üreten veya istatistik üretilmesine katkıda bulunan tüm ilgili kurum ve kuruluşların dahil olduğu
RİP kapsamında, TÜİK'te, resmi istatistik üretim çalışmaları bilimsel yöntemlerle ve uluslararası standartlarda
gerçekleştirilirken, üretilen verilere olan güvenin sağlanması, "Türkiye İstatistik Sistemi" içerisindeki
koordinasyon rolünün güçlendirilmesi ve işbirliği konusunda gerekli tedbirlerin alınması hedeflenir.


Kurum/Kuruluşlardan Gelen Eğitim Talepleri

Kurum ve kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda uzaktan eğitim yöntemiyle, “Betimsel İstatistik ve
Çıkarımsal İstatistik, Araştırmanın Aşamaları ve Örnekleme Tasarım Eğitimi (KOSGEB)”, “Veri Madenciliği
Eğitimi (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı)”, “Temel İstatistik Kavramları, Araştırma Yöntemleri,
Betimsel İstatistik ve Çıkarımsal İstatistik (Cumhurbaşkanlığı SBB)”, “Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri
(Katar İstatistik Ofisi)” konularında toplam 150 kişiye eğitim verilmiştir.


2017-2021, Resmi İstatistik Programı (RİP) İzlemesi

2020 yılında, 2017-2021 dönemi Resmi İstatistik Programında 2019 yılında yürütülen çalışmaların
değerlendirilmesi amacıyla kurumlar ile işbirliği halinde “Resmi İstatistik Programı 2019 Yılı İzleme Raporu”
hazırlanmıştır. (Buna göre RİP’te yer alan toplam 319 alt konu çerçevesinde 2019 yılında 2933 bülten/veri
yayımlanmıştır. Programın başarısı; planlanan faaliyetlerin gerçekleşme oranı %95’in üzerindedir).


2020 Ulusal Veri Yayımlama Takvimi (UVYT) Takibi , 2021 UVYT Hazırlanması

RİP kapsamında 2020 yılı için hazırlanan “UVYT’nin günlük takibi yapılmıştır. Program dahilindeki
kurum/kuruluşlarla “2021 Yılı UVYT” hazırlık çalışmaları işbirliği halinde yürütülmüştür.


RİP’te Yer Alan Kurumlarla Toplantılar

RİP kapsamında yer alan istatistiklere ilişkin değerlendirmeler TÜİK koordinasyonunda Programda yer alan
paydaşlarla birlikte RİP çalışma grubunda yapılmaktadır. Çalışma Grupları kurum temsilcileri ile üniversite
öğretim üyeleri, medya kuruluşları temsilcileri ve STK temsilcilerinden oluşmaktadır. Çalışma gruplarının yılda
en az bir defa toplanması gerekmektedir. Burada alınan kararlar İstatistik Konsey Toplantılarına altlık
oluşturmaktadır. 2020 yılında Covid-19 salgın süreci nedeniyle çalışma grubu toplantıları istenilen düzeyde
gerçekleşmemiş olup iletişim daha çok çevrimiçi toplantı ve bireysel iletişim kanalları ile gerçekleştirilmiştir.
RİP kapsamında üretilen istatistikler ve derlenen verilerde standardizasyonu sağlamak üzere, RİP’e dahil tüm
kurum/kuruluşlara

her

yıl

düzenli

olarak

Resmi

İstatistikler

Eğitim

ve

Değerlendirme

Programı
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düzenlenmektedir. Eğitimlerde, istatistiki araştırmalar ve idari kayıtlar için temel ve genel bilgilerin sınırlı bir
süre içinde en etkin şekilde katılımcılara verilmesi amaçlanmaktadır. Ancak 2020 yılında içinde bulunulan
Covid-19 salgın süreci nedeniyle bu program ertelenmiştir.



RİP 2017-2021, 2017 Yılı Maliyet ve İşgücü Araştırması Uygulaması

"Avrupa İstatistikleri Uygulama Esasları" temelinde hazırlanan "Emsal Tarama Geliştirme Faaliyetleri (20162020)” raporunda; Üçüncü Resmi İstatistik Programı’nda (2017-2021) yer alan her bir istatistiksel alt konunun
maliyet ve insan kaynaklarını içerecek şekilde hazırlanması ve RİP Yıllık İzleme Raporları’nda her yıl
yayınlanması talep edilmektedir.
Bu çerçevede İstatistik Konseyi’nde yapılacak değerlendirmeler ile hazırlanacak eylem planı izleme raporuna
temel teşkil edecek gelişmelerin tespit edilmesi amacıyla 2017 yılı bilgilerinin derleneceği "Resmi İstatistik
Programı 2017-2021, 2017 Yılı Maliyet ve İşgücü Araştırması" soru formu kurum/kuruluşlara uygulanarak
çalışmalar tamamlanmıştır. 2021 yılı RİP İzleme raporunda sonuçların değerlendirilmesi planlanmaktadır.


İstatistik Konsey Yönetmeliği Çalışmaları

İstatistik Konseyi Yönetmeliği güncelleme çalışmaları kapsamında yeni yönetmelik hazırlanıp kurum ve
kuruluşların görüşüne sunularak kurum içi gerekli süreçler tamamlanmıştır. İstatistik konseyi yönetmeliği için
Bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı düzeyinde resmi onay süreci devam etmektedir.


RİP Etiketi Uygulaması

Paydaş kurum ve kuruluşların web sayfaları ve yayınları incelenerek Resmi İstatistik Programının tanıtımı
açısından önemli bir husus olan RİP etiketinin kurum/kuruluşların web sayfaları ile yayınlarına konulma
oranında yaklaşık %10 artış sağlanmıştır.



Kalite Logosu Çalışmaları

Resmi İstatistiklerde Kalite Logosu çalışmalarına devam edilmiştir. Bu kapsamda Üretilen ve yayımlanan resmi
istatistikler için; “Resmi İstatistiklerde Kalite Değerlendirmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge”de
yer alan ulusal kalite ilke ve standartları dikkate alınarak kalite değerlendirme çalışmaları yürütülmekte olup
çalışma neticesinde tam uyumluluk düzeyinde olan resmi istatistikler için Resmi İstatistik Kalite Belgesi
verilmekte ve bu istatistikler yayımlanırken Resmi İstatistik Kalite Logosu kullanılmaktadır. 2015 yılında
başlatılan söz konusu çalışma kapsamında Aralık 2020 tarihine kadar toplam 44 resmi istatistiğe kalite logosu
verilmiştir. Kalite değerlendirme iyileştirme eylem planı hazırlanan resmi istatistiklere yönelik belirlenen
eylemler RİP Yıllık İzleme Raporu ile izlemeye tabi tutulmaktadır.
2020 yılında 7 resmi istatistiğe kalite logosu verilmiştir. Değerlendirme çalışmaları devam eden resmi istatistik
sayısı ise 10’dur.
2020 yılının başında, 2019 yıl sonunda kalite logosu kullanım süresi dolan kurum kuruluşlardan 8 tanesi için
kalite logolarının yenilenmesi konusunda başvuru yapılmış olup 1 resmi istatistiğin kalite logosu yenilenmiştir.
Hedef 2: Uluslararası alanda işbirliği geliştirilecektir
TÜİK, istatistiki çalışmalarda uluslararası platformdaki etkinliğini artırıcı çalışmalar yürüterek, uluslararası
kuruluşlar ve istatistik kurumları ile istatistik alanındaki işbirliği çalışmalarını destekler. Ayrıca metodolojik
gelişmeler ve tavsiyeler dikkate alınır, uluslararası sınıflama ve standartlar kullanılır. Bu kapsamda diğer
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uluslararası kuruluşlar ve istatistik ofisleri ile ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliği olanaklarının artırılması yönünde
çalışmalar yürütülür. TÜİK, bugüne kadar nitelik ve nicelik olarak artış gösteren uluslararası alandaki
çalışmalarında, uluslararası platformda etkin bir rol oynamayı esas alır.


Uluslararası Alanda İşbirliği ve Danışmanlık Hizmeti Kapsamındaki Çalışmalar

İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC - Statistical, Economic and
Social Research and Training Centre for Islamic Countries)’nin ISEDAK projesi kapsamında düzenlediği teknik
görev için, Katar İstatistik Ofisine “SKA 4- Kaliteli Eğitim” konusunda 3 günlük çevrimiçi olarak eğitim verilmiştir.
İslam İşbirliği Teşkilatı İstatistik Komisyonu 9. dönem çevrimiçi toplantısı kapsamında “SKA 1- Yoksulluğa Son”
ve “Nüfus, Konut ve Tarım Sayımı Verilerinden Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) Göstergelerinin
Üretilmesi” konularında Türkiye’deki durumu anlatan sunumlar yapıldı.
Birleşmiş Milletler Asya Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP - Birleşmiş Milletler Asya ve
Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu) tarafından düzenlenen “Asya ve Pasifik’te Veri Entegrasyonunun
Uygulanması” konulu çalıştayda TÜİK tarafından yapılan veri entegrasyonu çalışmaları hakkında iyi uygulama
örneği olarak bir sunum yapılmıştır.
BMİDÇS - CR4 - Bulgaristan, Macaristan ve Rusya Federasyonu 2020 Sera Gazı Envanterlerinin Merkezi
Gözden Geçirilmesi (Çevrimiçi toplantı) (1 katılımcı) (5 gün) toplantısı yapıldı.
SESRIC ev sahipliğinde, "Strategic Planning, Monitoring, Review and Evaluation" başlığı altında Somali Resmi
Heyetine bilgilendirme sunumu gerçekleştirilmiştir.


Avrupa Birliği'ne Uyum Çalışmalarının Koordine Edilmesi, İzlenmesi ve Raporlanması



Avrupa Birliği müzakere sürecinde “İstatistik” faslı için önerilen kapanış kriterlerinin karşılanmasına
yönelik koordinasyon çalışmaları yürütülmüştür.



İkinci Tur Emsal Tarama faaliyeti sonucunda hazırlanan nihai rapor ve tavsiyeler temel alınarak
belirlenen geliştirme faaliyetleri Haziran 2017 tarihi itibarıyla EuroStat tarafından izlenmeye
başlanmıştır. Bu kapsamda 3 Aralık 2020 tarihi itibarıyla başlatılan dördüncü izleme çalışmasının 22
Ocak 2021 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.



EuroStat tarafından yürütülen SMIS+ çalışması 2019 yılı raporu EuroStat tarafından 19 Haziran 2020
tarihinde Kurumumuza iletilmiştir. Bunu müteakiben SMIS+ çalışmasının 2017-2019 yıllarına ait
EuroStat değerlendirme raporları incelenmiş ve temel analizler yapılarak “SMIS+ Değerlendirme
Raporları Analizi (2017-2019)” raporu hazırlanmıştır.



Avrupa Komisyonu tarafından her yıl düzenli olarak yayımlanan Türkiye Raporu'nun hazırlanmasına
altlık oluşturmak üzere Kurumumuz sorumluluğundaki fasıllara ve istatistik eklerine ilişkin son
gelişmeler mevcut yasal ve idari gelişmeleri de yansıtacak şekilde derlenmiş ve 18 Haziran 2020
tarihinde Avrupa Birliği Başkanlığına iletilmiştir.



Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ve 6 Ekim 2020 tarihinde yayımlanan 2020 Yılı Türkiye
Raporu ilgili birimler ile paylaşılmıştır.



29-30 Eylül 2020 tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlenen Aday ve Potansiyel Aday Ülkeler için
İstatistik İşbirliği Yönetim Grubu (MGSC- Management Group on Statistical Cooperation) Toplantısı’na
katılım sağlanmıştır.
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22-23 Ekim 2020 tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlenen “Aday ve Potansiyel Aday Ülkeler için
İstatistik İşbirliği Politika Grubu Toplantısı’na (PGSC - Policy Group on Statistical Cooperation) katılım
sağlamıştır.



Uluslararası Kuruluşlar ile Toplantı, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesi



BM, OECD, ILO, UNESCAP gibi kuruluşların Covid-19 salgını nedeniyle çevrimiçi ortamda
düzenledikleri toplantı, seminer ve eğitim programlarına katkı ve katılım sağlamaya, istatistik ve
istatistik politikalarına ilişkin dokümanlara ülke görüşlerinin hazırlanıp gönderilmesine yönelik
çalışmalar sürdürülmüştür.



ILO ile TÜİK arasında Ocak 2020’de “Cinsiyete Dayalı Ücret Açığı” verilerinin hesaplanması
konusunda imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, ILO Türkiye Ofisi ile işbirliği içinde 30 Eylül
2020’de bir web semineri düzenlenmiştir. Cinsiyete dayalı ücret açığı-Türkiye Örneği konulu seminerin
açılış konuşması TÜİK Başkan Yardımcısı tarafından yapılmış, bir TÜİK Uzmanı seminere panelist
olarak katılmıştır.



UNICEF tarafından 2007 yılından bu yana yürütülen Transformative Monitoring for Enhanced Equity –
TransMonEE (Artırılmış Eşitlik için Dönüştürücü İzleme) araştırma programına 2020 yılı itibarıyla
Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nın koordinasyonunda katkı sağlanmaya başlanmıştır. Yıllık
olarak düzenlenen TransMonEE toplantısının Ekim 2020’de TÜİK’te düzenlenmesi konusunda
uzlaşıya varılmış, ancak Covid-19 salgını nedeniyle toplantı ertelenmiştir.



Asya Pasifik İstatistik Enstitüsü’nün (SIAP) 30 Kasım-1 Aralık 2020 tarihlerinde düzenlenen Yönetim
Kurulu Toplantısı’na, 2 Aralık 2020 tarihinde düzenlenen “Asya Pasifikte İstatistik Eğitimlerinin
Koordinasyonu” konulu toplantısına ve 3-4 Aralık 2020 tarihlerinde düzenlenen 15. Asya-Pasifik
İstatistik Ofisleri Başkanları Toplantısı’na TÜİK Başkan Yardımcısı tarafından katılım sağlanmıştır.



UNESCAP tarafından 10 Kasım 2020 tarihinde düzenlenen Veri Entegrasyonu Uygulama Topluluğu
toplantısına 2 TÜİK uzmanı tarafından katılım sağlanarak sunum yapılmıştır.



Ulusal İstatistik Ofisleriyle ve Uluslararası Kuruluşlarla İkili/Çok Taraflı Teknik İşbirliği
Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Teknik Yardım Programlarının Hazırlanması ve Yönetilmesi

İstatistik sistemlerini uluslararası standartlara uygun şekilde geliştirmek amacıyla TÜİK'in tecrübelerinden
yararlanmak isteyen ülkeler ile işbirliği yapmak üzere çalışma ziyaretleri organize edilmekte, toplantı, seminer
vb. faaliyetlere ev sahibi veya katılımcı olarak katkı sağlanmaktadır. Ayrıca teknik yardım/işbirliği programları
hazırlanarak yürütülmekte olup söz konusu programların bütçesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA)
Başkanlığı, ilgili ülkeler ya da teknik yardım programlarına kaynak sağlayan uluslararası/bölgesel kuruluşlar
tarafından karşılanmaktadır.
2020 yılında Covid-19 salgını ve bu kapsamda uygulanan kısıtlamalar nedeniyle, çalışma ziyareti, toplantı,
seminer, danışmanlık hizmeti türü faaliyetler düzenlenememiştir. Ancak salgın nedeniyle fiziksel ortamda
gerçekleştirilemeyen eğitim faaliyetlerinden bazıları çevrimiçi ortamda düzenlenmiştir.
Bu

kapsamda

SESRIC

ile

yürütülen

işbirliği

çerçevesinde,

aşağıda

belirtilen

çevrimiçi

eğitimler

gerçekleştirilmiştir:


Katar İstatistik Ofisi’ne yönelik strateji geliştirme konusunda eğitim, 27-29 Temmuz 2020
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Tüm SESRIC üyesi ülke istatistik ofisleri için Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Hanehalkları Tarafından
ve Bireysel Kullanımı Anketi 10 Aralık 2020,



Tüm SESRIC üyesi ülke istatistik ofisleri için İşletmelerde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı
Anketi, 17 Aralık, 2020,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İstatistik Kurumu istatistik kapasitesinin geliştirilmesi için, TÜİK
uzmanları tarafından bir çalışma takvimi çerçevesinde eğitim programları ve danışmanlık hizmetleri sağlamak
üzere bir Mutabakat Zaptının imzalanmasına yönelik çalışmalar tamamlanmış ancak söz konusu doküman
taraflar arasında imzalanamamıştır.


Dış Kaynaklı İstatistik Projelerinin Anlaşmalar Çerçevesinde Yönetilmesi

Türk İstatistik Sistemi’nin AİS’e uyum çalışmaları kapsamında 2003 yılının başından itibaren yoğun bir şekilde
AB kaynaklı istatistik programları ve projelerini yürüten TÜİK, elde ettiği deneyim ve kazanımlarını diğer
ülkelerle paylaşmakta, uluslararası düzeyde etkin bir rol oynamaktadır. TÜİK tarafından 2020 yılında yürütülen
uluslararası programlar/projeler aşağıda özetlenmiştir:


IPA MBP 2017; Avrupa Birliği (AB) IPA’nın Çok Ülkeli Programı kapsamında AB genişleme ülkelerinin
istatistik kapasitelerinin iyileştirilmesi amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen bir
programdır. 1 Mayıs 2019 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayan ve 2020 yılında da devam eden
söz konusu Programın uygulama süresi 30 ay olarak belirlenmiştir. Türkiye için ayrılan bütçe
1.361.391 Avro olup kurumsal kapasite geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra EuroStat tarafından öncelikli
görülen istatistik alanlarında da iyileştirme sağlanması amaçlanmıştır.



IPA MBP 2017 Projesi kapsamında danışmanlık hizmetleri alınması, daha önceden belirlenmiş
konularda çeşitli AB üye ülkelerine çalışma ziyaretleri düzenlenmesi, eğitim kursları, staj programları,
yurtdışı toplantılar ve çalışma ziyaretlerine katılım faaliyetleri planlanmış olup Mart 2020 itibarıyla
etkisini artıran Covid-19 salgını sebebiyle bu faaliyetler sekteye uğramıştır. Faaliyetler çevrimiçi olarak
da olsa sürdürülmeye çalışılmaktadır. Program ara raporu Kasım 2020’de EuroStat’a sunulmuştur.



Program kapsamında, AB kurumları ve AB ülkeleri istatistik ofisleri tarafından düzenlenen bir bölümü
çevrimiçi olarak gerçekleştirilen 78 Toplantı konferans, çalıştay ve eğitim faaliyetine,

1 çalışma

ziyaretine katılım sağlanmış olup 143 adam/gün danışmanlık alınmıştır. Bu faaliyetlere 2020 yılında
109, proje başlangıcından bu yana 213 katılımcı dahil olmuştur.


DG ECFIN - İşyeri ve Tüketici Araştırmaları Projesi

İşyeri ve Tüketici Anketleri Projesi Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali İşler Genel Müdürlüğü (DG ECFIN –
Directorate-General for Economic and Financial Affairs) tarafından koordine edilmektedir. Söz konusu çalışma
için DG ECFIN ve TÜİK arasında imzalanan Çerçeve Anlaşması uyarınca, Türkiye’deki anket çalışmalarının
2015-2021 yıllarında Kurumumuz tarafından gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda yürütülecek
olan 4 anket çalışması için yıllık olarak Özel Hibe Anlaşmaları imzalanmaktadır. Hibe Sözleşmelerinin yıllık
bütçesi 300.000 Avro civarındadır.
Bütçesinin yüzde 50’si AB Komisyonu, yüzde 50’si ise Kurumumuz tarafından taahhüt edilen söz konusu anket
uygulamaları için Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından Merkez Bankası nezdinde bir vadesiz Avro
hesabı açtırılmıştır. Söz konusu proje kapsamında Kurumumuz tarafından Tüketici Eğilim Anketi, İnşaat,
Hizmet ve Perakende Ticaret alanlarına ilişkin anket çalışmaları yürütülmektedir.
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Proje çalışmaları, Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı, Ekonomik ve Sosyal Göstergeler Daire Başkanlığı,
DÖSİM ve yirmi altı Bölge Müdürlüğü tarafından koordineli yürütülmektedir.
Bölge Müdürlükleri tarafından yürütülen anketler kapsamındaki alan uygulama bedelleri öncelikle DÖSİM
tarafından karşılanmakta daha sonra aylık olarak proje hesabına fatura edilmektedir. Uluslararası İlişkiler Daire
Başkanlığı tarafından aylık olarak alan uygulaması yolluk bildirimleri ve bölge müdürlükleri icmal bordrolarının
kontrolü yapılmaktadır. Alan uygulama bedellerinin ödeme işlemleri gerçekleştirilmektedir.
İşyeri ve Tüketici Anketleri Projesinin Mayıs 2019 - Nisan 2020 5. Hibe dönemi tamamlanmış olup bu döneme
ilişkin 116.174,48 Avro AB Komisyonu katkısı olarak DÖSİM hesabına aktarılmıştır. Mayıs 2020-Nisan 2021
hibe dönemine ilişkin sözleşme imzalanmış ve projenin 5. yıl alan uygulamasına Bölge Müdürlükleri nezdinde
başlanmıştır.
İş yeri ve Tüketici Anketleri projesinin 2021-2025 uygulama yıllarına ilişkin proje çağrısı Kurumumuza DG
ECFIN tarafından iletilmiş olup; söz konusu projeye ilişkin başvuru dokümanları hazırlanarak, DG ECFIN’e
gönderilmiştir.


İstatistikte Yeni Nesil Programı

Kurumumuzun, AB –Türkiye Mali İşbirliği IPA kapsamında yararlanıcısı olduğu NES Programı uygulama süreci
Mart 2019’da başlamış olup Şubat 2021’de tamamlanması öngörülmüştür. Ancak Mart 2020’de etkisini
göstermeye başlayan Covid-19 salgını sebebiyle ortaya çıkan olumsuz koşullardan ötürü faaliyetler istenilen
seviyelerde gerçekleştirilememiş olup bu sebeple Proje süresi Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
Programın amacı istatistik alanında Türkiye'nin AB'ye katılım stratejisine yönelik teknik yardım sağlamaktır.
Toplam bütçesi 1.500.000 Avro olan NES Programı kapsamında İş İstatistikleri, Sosyal İstatistikler, Ulusal
Hesaplar, Çevre İstatistikleri ve Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi alanlarında danışmanlık hizmeti, çalışma
ziyaretleri ve yerel toplantılar gerçekleştirilmektedir.
Program başlangıcından bu yana 382 adam/gün danışmanlık alınmıştır. Program kapsamında ayrıca üç
çalışma ziyareti ve 3 çalıştay (yerel toplantı) gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetlere 177 kişi katılım sağlamıştır.
Hedef 3: Kurumsal tanınırlık artırılacak ve toplum istatistik konusunda bilinçlendirilecektir
TÜİK, yaptığı tüm çalışmaların ve ürettiği istatistiklerin, toplumun geneline ulaşması, yaygın şekilde
kullanılması ve kurumsal tanınırlığın artırılması amacıyla kamuoyuna yönelik çeşitli tanıtım faaliyetleri organize
eder ve medya mensuplarını bilgilendirmek için basın toplantıları düzenler.


Basın ve Halkla İlişkiler Faaliyetleri

2020 yılı Ocak ayından itibaren medyada çıkan haberlerin veri girişleri Harzemli üzerinden online olarak
yapılmakta, böylece anlık rapor alma ve gündemi güncel olarak takip etme imkanı sağlanmaktadır. Bu sistemle
hazırlanan grafik sayfaları (dashboard) her bir satırın veri girişinde anlık olarak güncellenmektedir.
Kurumun resmi sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, İnstagram, Linkedin ve Youtube) aktif olarak
kullanılmaya başlanmış, bu hesaplardan her gün haber bültenleri, basın odası haberleri, kamuoyu duyuruları
vb. paylaşımlar infografik/tasarımlar ve videolar sunulmuştur.
TÜİK ile ilgili ulusal yazılı, görsel ve internet medyasında yayımlanan haberlerde resmi istatistiklerle tutarlı
olmayan bilgilerin düzeltilmesini sağlamak için medya kuruluşlarına ilgili konular hakkında 65 adet tekzip, 11
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adet bilgilendirme yazısı gönderilmiştir. Bu tekzip ve bilgilendirme yazıları Kurum web sayfasında Basın Odası
içerisinde basın mensupları ve diğer kullanıcılar ile de paylaşılmaktadır.
TÜİK faaliyetleri ve resmi istatistikler hakkında kamuoyu, 24 basın/kamuoyu duyurusu ile bilgilendirilmiştir.
Basın Odasında 2014 yılı Şubat ayından itibaren her hafta Basın Odası Haberleri başlığı altında özet bültenler
de yayımlanmaya başlanmıştır. 2020 yılında toplam 21 adet Basın Odası haberi yapılmıştır. Bu bültenler haber
ajanslarına faks, ilgili basın mensuplarına e-posta ile düzenli olarak iletilmiştir. Ayrıca Kurumun resmi sosyal
medya hesapları ile de paylaşılmıştır.
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında 2020 yılında 316 bilgi edinme talebi, Cumhurbaşkanlığı
İletişim Merkezi (CİMER) vasıtasıyla Kurumumuza iletilen 427 başvuru cevaplandırılmıştır.
09.03.2020 tarihinde Kurumumuzu ziyaret eden Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mülkiye Maliye
Topluluğu öğrencilerine ve 11.03.2020 tarihinde de Orta Doğu Teknik Üniversitesi İstatistik Topluluğuna TÜİK
tanıtım sunumu ve Kurum ile ilgili bilgilendirmeler yapılmıştır.
20 Ekim Dünya İstatistik Günü çerçevesinde 21 Ekim 2020 tarihinde eski Almanya İstatistik Ofisi Başkanı ve
eski Avrupa İstatistik Kurumu Başkanının katılımıyla Zoom programı üzerinden webinar toplantısı
gerçekleştirilmiştir.
Kurum sosyal medya hesaplarında (Twitter, Facebook, İnstagram, Linkedin ve Youtube) 2020 yılı için
paylaşılmak üzere 401 adet infografik, 16 özel gün tasarımı, 30 adet video hazırlanmıştır.



Üniversite Öğrencilerine Kurumda Staj Yapma İmkanı

“Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında Staj Yapacak Öğrenciler Hakkında Yönerge” kapsamında staj
yapmak isteyen üniversite öğrencilerine merkez ve taşra birimlerinde staj yapma imkânı sunulmuştur. Bu
doğrultuda merkez teşkilatımızda 5 öğrenci, bölge müdürlüklerinde ise toplam 14 öğrenci staj yapmıştır. 2021
yılında “Cumhurbaşkanlığı Staj Seferberliği”ne katılım sağlamak için çalışmalar başlatılmış olup “Türkiye
İstatistik Kurumu Başkanlığında Staj Yapacak Öğrenciler Hakkında Yönerge”de de değişiklik yapılacaktır.


Üniversite Öğrencilerine Yönelik Kariyer Planlama Çalışmaları

Kariyer Planlama Dersi, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından üniversite öğrencilerinde kariyer
farkındalığı yaratmak ve onlara kariyer yolculuklarında destek sağlamak için hazırlanan bir derstir. Üniversiteli
gençlerimizde iş hayatının dinamikleri ve beklentileri konusunda farkındalık oluşturulması ve öğrencilerin
kariyerlerini, kendi zekâ, kişilik, bilgi, beceri, yetenek ve yetkinliklerine uygun olarak belirleyebilmeleri için yol
gösterilmesi hedeflenmektedir. TÜİK olarak bu ders kapsamında 6 personelimiz ile röportaj yapılmış ve çekilen
videolar Yetenek Kapısı Dijital Eğitim Platformunda yayımlanmıştır.



Özel Bilgilendirme Sistemi Çalışmaları

Bölge Müdürlükleri ile koordineli olarak Kurumumuzun ürün ve hizmetlerinin ülke çapında aktarılması amacıyla
hazırlanan Özel Bilgilendirme Sistemi çalışmalarına devam edilmiştir. Kullanıcı grupları e-posta adreslerine,
günlük ve aylık periyotta gönderim yapılmıştır. Günlük olarak “Haber Bültenleri” ve “Basın Odası Haberleri”,
aylık olarak “Haber Bülteni Özeti”, “Türkiye-İl Sunumu” ve “Tematik Sunum” paketleri kullanıcılara
gönderilmiştir.
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2- Performans Sonuçları
i. 2020 Yılı Performans Programı Alt Program Hedef ve Göstergeleriyle İlgili Gerçekleşme Sonuçları ve
Değerlendirmeler
Performans programları, beş yıl için hazırlanan stratejik planın yıllık uygulama dilimlerini oluşturur. Kamu
idareleri, performans programlarını stratejik planlarına uygun olarak hazırlamaktadır. TÜİK’te de, 2007 yılından
itibaren, Kanun gereğince stratejik planlar doğrultusunda yıllık performans programları hazırlanmakta,
performans yönetiminin en önemli unsuru olan performans değerlendirmesi yapılarak, programın başarısı,
dolayısıyla, stratejik planın başarısı ölçülmektedir. Performans değerlendirmesinin amacı kamu mali
yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirliğin yerleşmesine ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli
yönetimine katkı sağlanmasıdır.
TÜİK'te 2007 yılından bu yana, stratejik plan ve performans programlarına ilişkin performans izleme ve
değerlendirmesi yapılmıştır. 2019 yılına kadar performans izleme ve değerlendirmesi, Kurumun kendi bilgi
birikimi çerçevesinde oluşturduğu yöntem ile yapılmış ve sonuçlar faaliyet raporlarında kamuoyu ile
paylaşılmış, 2019 yılından itibaren ise Kamu idareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu 3. Sürüm'de yer alan
izleme ve değerlendirme yöntemi dikkate alınarak yapılmıştır. TÜİK Stratejik Planında 31 performans
göstergesi yer almaktadır. Bu göstergelerden 14’üne 2020 yılı performans programında yer verilmiştir. 14
performans göstergesinden 3’ü İstatistik Programı için anahtar gösterge olarak, 11’i ise İstatistik Hizmetleri
programı kapsamında tanımlanmıştır. Raporun bu bölümünde 14 performans göstergesine ilişkin
değerlendirme ve tablolara yer verilmiş, planda yer alan 31 performans göstergesine ilişkin genel bilgilere ise
stratejik plan değerlendirmesinde yer verilmiştir.
Faaliyet raporlarının hazırlık çalışmalarında program bütçeye geçiş çalışmaları kapsamında Cumhurbaşkanlığı
Strateji

ve

Bütçe

Başkanlığı

ve

Kurumumuz

tarafından

birlikte

belirlenerek

e-bütçe

(https://programbutce.sbb.gov.tr) sistemine tanımlanan ve 2020 yılı performans programında yer verilen alt
program ve performans göstergeleri kullanılmıştır. 2020 yılı performans programında alt program hedefleri,
İstatistik Hizmetleri Programı, Veri İşleme, Analiz ve Dağıtım Hizmetleri Alt Programı olarak e-bütçe sistemine
tanımlandığı için idare faaliyet raporunda da sadece belirtilen alt programın performans göstergeleri
hesaplanmıştır.
2020 yılı sonunda, 14 performans göstergesinin 2’sinde hedef değere ulaşılmış, 6’sında ise hedef değer
aşılmıştır. 2’sinde hedef değere kısmen ulaşılmış, 4’ünde ise hedef değerin çok altında kalmıştır. 2020 yılı
performans göstergelerine ait gerçekleşme sonuçları grafik şeklinde gösterilmiştir.
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Grafik 3.2: 2020 Yılı Performans Göstergeleri Sonuçları
2020 yılında, performans gösterge değerlerinde
hedeflenen başarıya ulaşamamanın nedenleri;

14%



Kurumsal öncelikler ve yeniden yapılanma
nedeniyle bazı çalışmaların yapılamaması, ileri

43%

14%

29%

Hedef değere
ulaşılmış
Hedef değere
kısmen ulaşılmış
Hedef değere
ulaşılamamış
Hedef değer
aşılmış

tarihe ötelenmesi, bazı çalışmaların yeniden
planlanması,


Kamu kurum ve kuruluşları ile yürütülen bazı
çalışmaların

Covid

19

salgını

nedeniyle

ötelenmesi,


Kamuda uzaktan ve dönüşümlü çalışmaya
geçilmesi

nedeniyle

bazı

çalışmaların

zamanlamasında yaşanan aksaklıklardır.
İstatistik programı kapsamında tanımlanan 14 göstergeden 8’inde %100 ve üzerinde gerçekleşme
sağlanmıştır. 6 performans göstergesinde ise %46 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. İstatistik programı ve
İstatistik hizmetleri programı kapsamında yer alan performans göstergeleri ve gerçekleşme bilgilerine
aşağıda yer verilmiştir.
Tablo 3.9: 2020 Yılı Performans Programında Yer Alan Göstergelerin Gerçekleşme Durumları
Yılı
Programın Adı
Alt Programın Adı
Alt Program Hedefi
Gösterge Adı

2020
İSTATİSTİK
VERİ İŞLEME, ANALİZ VE DAĞITIM HİZMETLERİ
Uluslararası standartlara uygun, güvenilir ve tutarlı istatistik üretmek ve kullanıma sunmak
Gerçekleşme
Ölçü
2020
2020
2019
oranı
Gerçekleşme durumu
Birimi
Hedef Gerçekleşme
Gerçekleşme

İstatistik üretiminde
idari kayıt kullanım
59
Yüzde
59
54
100+
Hedeflenen değer aşıldı
oranı
Resmi İstatistik
Programının
96
Yüzde
96
97
99
Hedeflenen değere kısmen ulaşıldı
gerçekleşme oranı
Değerlendirmesi 2020 yıl sonu gerçekleşmeleri hesaplandığında gerçekleştirilecektir.
Üretim süreci
takviminde yer alan
istatistik ürünlerin
98,84
Yüzde
98,92
92
100+
Hedeflenen değer aşıldı
zamanlılığa uyum
oranı
Kamuoyu duyurusu
ile birlikte düzeltme
0
Adet
0
4
100+
Hedeflenen değer aşıldı
yapılan haber bülteni
sayısı (en çok)
Kullanıcı memnuniyet
57,3
Yüzde
57,4
63
91
Hedeflenen değere kısmen ulaşıldı
oranı
2020 yılı sonunda farklı birçok uygulamanın da eklendiği yeni web sitesi hizmete sunulmuştur. Buna paralel olarak kullanıcı
memnuniyeti oranının da artacağı değerlendirilmektedir.
Kullanıcı taleplerinin
4,6
ortalama karşılanma
Gün
2,1
2,8
61
Hedeflenen değere ulaşılamadı
süresi (en geç)
2020 yılında Kurumsal yapının değişmesi sürecinde kullanıcı taleplerine yapılan geri dönüşlerde gecikmeler olmuştur. 2021
yılında personelin daha kolay kullanabileceği bir talep uygulamasının hizmete alınarak söz konusu karşılama süresinin
düşeceği değerlendirilmektedir.
Kurum
çalışmalarında
kullanılan ortak
kategorik
Yüzde
100
100
100
100
Hedeflenen değere ulaşıldı
değişkenlerin ve kod
listelerinin
standardizasyonunun
tamamlanma oranı

100

Kurum
çalışmalarında
kullanılan ortak
olmayan kategorik
değişkenlerin ve kod Yüzde
5
100
5
5
Hedeflenen değere ulaşılamadı
listelerinin
standardizasyonunun
tamamlanma oranı
(kümülatif)
Bu hedefi; yıllar boyunca değil, her yılın kendi içinde ihtiyacı karşılamak üzerine yapılan aktivitelere göre puanlamak daha
uygun olacaktır. ÜST yi aksatmayacak şekilde geniş bir kitle ile ortak olan ve olmayan kod listeleri üzerinde tüm talep
işlemleri gerçekleştirilmiştir. Masaüstü ve Mobil çalışmalar ın Harzemli editöre geçecek olması ve kod listelerinin Sınıflama
Sunucusundan geçirilme zorunlulukları sebebi ile üretici Birimlere Daire Başkanlığı olarak rehberlik sağlanmış, bu konuda
Harzemli Grup Başkanlığı ile koordine çalışmalar yürütülmüş ve takvimine göre bütün gerekli çalışmalar sağlıklı bir şekilde
Sınıflama Sunucusuna bağlanmış olarak geçirilmiştir. Aynı zamanda referans tablo olarak kullanılan kategori listeleri
üzerinde de çalışmalar yapılmış, hepsi incelenerek gerektiğinde Sınıflama Sunucusuna bağlanma potansiyelleri üzerinde
çalışılmıştır. Bu kapsamda 58 yeni kod listlesi oluşturulmuş, 24 listede sınıflama metodolojisine uygun güncellemeler
yapılmıştır. 2021 yılı içerisinde iyileştirme yapılacaktır.
Meta veri yönetim
sisteminin
Yüzde
20
100
20
20
Hedeflenen değere ulaşılamadı
tamamlanma oranı
(kümülatif)
Yeni yapılanma ile beraber Metaveri Yönetim Sistemi Projesi TÜİK Bilgi Sistemi projesine dönüştürülmüştür. Bu proje daha
kapsamlı olmakla beraber yeni bir çalışma takvimi ve paydaş çerçevesi bulunmaktadır.
Mevsimsel düzeltme
otomasyon sistemine
adapte edilen
Adet
11
15
15
100
Hedeflenen değere ulaşılamadı
çalışma sayısı
(kümülatif)
Resmi İstatistik
Programı
kapsamında yer alan
96
96
Yüzde
95
100+
Hedeflenen değer aşıldı
kurum ve kuruluşların
ulusal veri yayımlama
takvimine uyum oranı
Değerlendirmesi 2020 yıl sonu gerçekleşmeleri hesaplandığında gerçekleştirilecektir.
TÜİK'in sorumlu
olduğu istatistik
97
97
başlıklarında Resmi
Yüzde
95
100+
Hedeflenen değer aşıldı
İstatistik Programına
uyum oranı
Değerlendirmesi 2020 yıl sonu gerçekleşmeleri hesaplandığında gerçekleştirilecektir.
TÜİK web sitesine
-14
10
erişimin bir önceki
Yüzde
2
100+
Hedeflenen değer aşıldı
yıla göre artış oranı
Uluslararası veri
gönderim sistemi
dahilinde uluslararası
veri gönderimi yapan
0
Resmi İstatistik
Yüzde
14,4
40
0
Hedeflenen değere ulaşılamadı
Programı
kapsamındaki
kurumların oranı
(kümülatif)
UVGS güvenlik açığı sebebiyle kapatılmış olup söz konusu uygulamanın yeniden yazılması süreci devam etmektedir. Yeni
uygulama ile oranın istenen seviyeye ulaşabilmesi hedeflenmektedir.
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Tablo 3.10: 2020 Yılı Performans Göstergeleri Sonuçları Tablosu

ii. 2020 Yılı Performans Değerlendirmesi
TÜİK, 2017-2021 dönemi Stratejik Planı, önceki planlardan daha sade ve kurumsal bir yapıya dönüştürülerek
Kurumu geleceğe taşıyacak hedefleri gerçekleştirmek amacıyla Planda 4 amaç altında 10 hedef belirlenmiştir.
2020 Yılı Performans Programı kapsamında hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla harcama birimleri tarafından
2020 yılı için, cari çalışmaların devamlılığı da göz önüne alınarak faaliyetler planlanmış, hedef
gerçekleşmelerini ölçmek amacıyla 31 performans göstergesi için hedef belirlenmiştir. Bu performans
göstergelerinden 14’üne Programda yer verilmiş, diğer göstergeler ise yürütülen tüm çalışmaların
gerçekleşmesini ölçmek amacıyla arka planda takip edilmiştir.
2020 yılı için belirlenen 31 performans göstergesinin 18’inde hedefe ulaşılmış, 12’sinde ise hedeflenen değerin
altında kalınmıştır. 1 göstergenin ise 2023 yılında tamamlanması planlanmıştır. Yıl içerisinde yürütülen
çalışmalar sonucu gerçekleşen veya kısmen gerçekleşen faaliyetlere ilişkin bilgilere faaliyet ve projeler
bölümünde yer verilmiş olup bu bölümde program ve alt program hedef ve performans göstergesine ilişkin
değerlendirmeler yapılmıştır.
2020 yılında, kamuda ve Kurumumuzda yeniden yapılanmaya bağlı olarak görev ve sorumlulukların artması
ve yoğun iş yüküne rağmen, gerek kurumsal gerekse istatistiksel kapasitenin geliştirilmesi yönünde adımlar
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atılmış ve önemli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Ancak Covid-19 salgını nedeniyle, Kamuda uzaktan ve
dönüşümlü çalışmaya geçilmiş, bunun yanı sıra alınan ulusal ve uluslararası alınan tedbirler nedeniyle, gerek
kamu kurumları ile birlikte yürütülen bazı çalışmalara, gerekse etkinlik, toplantı vb. faaliyetlere ara verilmiş,
süreçte yaşanan gelişmelere bağlı olarak bazı hedefler gerçekleştirilememiş ve %80,6 oranında başarı
sağlanmıştır. Stratejik amaç ve hedefler itibarıyla 2020 yılı için gerçekleşme durumları Grafik 3.3’te verilmiştir.
Grafik 3.3: Stratejik Amaç ve Hedeflerin Gerçekleşme Düzeyleri, (%), 2020

Stratejik hedeflerin belirlenen tarihler çerçevesinde gerçekleşmesi, stratejik planın başarısı için çok önemlidir.
Planın başarısı önemli ölçüde, harcama birimlerinin performans hedeflerine ilişkin faaliyetlerini iyi
planlamalarına ve gerçekleştirmelerine bağlı olup yönetim tarafından sürece ilişkin alınan kararlar da etkilidir.
2020 yılında, stratejik amaçlar itibarıyla performans hedefleri ve gerçekleşme düzeyleri Tablo 3.11’de, 31
performans göstergesinin gerçekleşme durumu ve nedenlerine de Tablo 3.12’te yer verilmiştir.
Tablo 3.11: Stratejik Amaç Ve Hedeflerin Gerçekleşme Oranları (%), 2020
Amaç ve hedefler
GENEL
Uluslararası standartlarda, kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek
çeşitlilikte kaliteli istatistik üretmek ve kullanıma sunmak
Karşılaştırılabilir, tutarlı, güncel, zamanlı ve ihtiyaçlara uygun
A1/H1
istatistikler üretilecek ve sürekliliği sağlanacaktır.
A1

A1/H2 Dağıtım sisteminin kullanıcı odaklılık özelliği geliştirilecektir.
A2

İstatistik üretim sürecini iyileştirmek

A2/H1 İdari kayıtların istatistik üretiminde kullanımı artırılacaktır.
Alternatif yöntemler ile veri toplama ve analiz uygulamaları
A2/H2
geliştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır.
A2/H3 İstatistik üretim süreci standardize edilecektir.
A3
A3/H1

Kurumsal kapasiteyi geliştirmek
Yeni yönetim araçları geliştirilecek ve stratejik yönetim yaklaşımı
yaygınlaştırılacaktır.

A3/H2 Kurum kaynaklarının geliştirilmesi sağlanacaktır.
Kurumun koordinasyon rolünü güçlendirmek, kurumsal tanınırlığı
ve toplumun istatistik bilincini artırmak.
Türkiye İstatistik Sistemi içerisinde Kurumun koordinasyon rolü
A4/H1
güçlendirilecektir.
A4/H2 Uluslararası alanda işbirliği geliştirilecektir.
Kurumsal tanınırlık artırılacak ve toplum istatistik konusunda
A4/H3
bilinçlendirilecektir.
A4

Gerçekleşme
durumu
Kısmen
gerçekleşti
Kısmen
gerçekleşti

Gerçekleşme
düzeyi

Gerçekleşti

100,00

80,57
76,61

Kısmen
gerçekleşti
Kısmen
gerçekleşti
Gerçekleşti

100,00

Gerçekleşti

100,00

Kısmen
gerçekleşti
Kısmen
gerçekleşti
Gerçekleşti
Kısmen
gerçekleşti
Kısmen
gerçekleşti
Kısmen
gerçekleşti
Gerçekleşti
Kısmen
gerçekleşti

22,04
83,12

43,73
95,68
100,00
85,60
77,87
56,87
100
97,20
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Tablo 3.12: Stratejik Amaç ve Hedefler İtibarıyla Performans Göstergelerinin Gerçekleşme Durumları
Amaç

Amaç 1.
Uluslararası
standartlarda,
kullanıcı
ihtiyaçlarına
cevap verecek
çeşitlilikte kaliteli
istatistik üretmek
ve kullanıma
sunmak.

Amaç 2. İstatistik
üretim sürecini
iyileştirmek.

Hedef

Performans Göstergesi

2020
yılı
hedef
değeri

2020 yılı
gerçekleşme
değeri

Gerçekleşme
durumu

TÜİK veri yayımlama
98
98,6
100+
takvimine uyum oranı (%)
TÜİK'in sorumlu olduğu
Hedef 1.
Karşılaştırılabilir, tutarlı, istatistik başlıklarında Resmi
95
97
100+
İstatistik Programı'na uyum
güncel, zamanlı ve
oranı (%)
ihtiyaçlara uygun
istatistikler üretilecek Gösterge değeri 2019 yıl sonuna ait değerdir. 2020 yılı gösterge hesabı
ve sürekliliği
devam etmektedir.
sağlanacaktır.
Kamuoyu duyurusu ile birlikte
düzeltme yapılan haber
4
0
100,0
bülteni sayısı
Kullanıcı memnuniyet oranı
63
57,3
91,0
(%)
2020 yılı sonunda farklı birçok uygulamanın da eklendiği yeni web sitesi
hizmete sunulmuştur. Buna paralel olarak kullanıcı memnuniyeti oranının da
artacağı değerlendirilmektedir.
Kullanıcı taleplerinin ortalama
2,8
4,6
61,0
karşılanma süresi (gün)
Hedef 2. Dağıtım
2020 yılında Kurumsal yapının değişmesi sürecinde kullanıcı taleplerine
sisteminin kullanıcı
yapılan geri dönüşlerde gecikmeler olmuştur. 2021 yılında personelin daha
odaklılık özelliği
kolay kullanabileceği bir talep uygulamasının hizmete alınarak söz konusu
geliştirilecektir.
karşılama süresinin düşeceği değerlendirilmektedir.
Web içeriklerine erişilebilirlik
rehberine (WCAG 2.0) uygun
1
1
100,0
yeni web sitesinin kullanıma
açılması
Web sitesine erişimin bir
önceki yıla göre artış oranı
2
10
100+
(%)
Hedef 1. İdari kayıtların
İstatistik üretiminde idari kayıt
54
59
100+
istatistik üretiminde
kullanım oranı (%)
kullanımı artırılacaktır.
Veri toplama sürecini
iyileştirmeye yönelik alternatif
7
yöntem kullanılan araştırma
sayısı
Mevsimsel Düzeltme
Hedef 2. Alternatif
Otomasyon Sistemine adapte
yöntemler ile veri
15
100,0
15
edilen çalışma sayısı
toplama ve analiz
(Kümülatif)
uygulamaları
geliştirilecek ve
2020 yılı sonu itibarıyla adapte edilen çalışma sayısı 10'dur. 2019 yılında bazı
yaygınlaştırılacaktır.
çalışmalar birleştirilerek tek çalışma altında toplanmıştır. Bu nedenle sayı
azalmış gibi görülse de mevcut çalışmalar devam etmektedir. Hedef
tutturulmuştur.
Harzemli - CATI
1
1
100,0
uygulamasının tamamlanması
Dokümantasyonu
tamamlanan yazılım
50
52
100+
modüllerinin toplam yazılım
modüllerine oranı (%)
Hedef 3. İstatistik
Kurum çalışmalarında
üretim süreci
kullanılan ortak kategorik
standardize edilecektir.
değişkenlerin ve kod
100,0
100
100
listelerinin
standardizasyonunun
tamamlanma oranı (%)
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Kurum çalışmalarında
kullanılan ortak olmayan
kategorik değişkenlerin ve
100
5,0
5
kod listelerinin
standardizasyonunun
tamamlanma oranı (%)
2021 yılı içerisinde iyileştirme yapılacaktır.
Metaveri Yönetim Sisteminin
100
20,0
20
tamamlanma oranı (%)
Yeni yapılanma ile beraber MYS Projesi TÜİK Bilgi Sistemi projesine
dönüştürülmüştür. Bu proje daha kapsamlı olmakla beraber yeni bir çalışma
takvimi ve paydaş çerçevesi bulunmaktadır.
Üretim Süreci Takviminde yer
alan istatistik ürünlerin
92
98,84
100+
zamanlılığa uyum oranı (%)
Haber bülteni üretim sürecinin
1
0
0,0
otomatize edilmesi
Faaliyet şu nedenlerle tamamlanamamıştır:
1) Performans göstergesinin gereklerinin tamamlanması periyodunda, Kurum
Web Sitesi projesi önceliklendirilmiştir.
2) Kurumun yeniden yapılanması sonucu kullanılan teknolojiye hakim
personelin bir kısmı farklı birimlerde değerlendirilmeye başlanmıştır. Bu da
personel yetersizliğine neden olmuştur.
3) Eylül-2020 den itibaren web sitesinde yaşanan sorunlardan dolayı
kullanılan teknolojilerde bir değişim yapılması zorunlu hale gelmiştir.
Telafi edici kontrol: Eylül-2020 den itibaren özellikle web sitesi projesinde
kullanılan yeni teknolojilerdeki deneyim artmış, personel kaynağında da artış
olmuştur. Bu bağlamda 2020 yısonu itibarıyla projenin iş analiz çalışmaları ve
dokümanları tamamlanmıştır. Uygulamanın geliştirilmesi, testi ve devreye
alınması işlemleri devam etmektedir.
Toplam Kalite Yönetimi
Hedef 1. Yeni yönetim
çerçevesinde model önerisi
100
100
100,0
araçları geliştirilecek ve
getiren bir rehberin
stratejik yönetim
tamamlanması oranı(%)
yaklaşımı
Yönetim Bilgi Sisteminin
yaygınlaştırılacaktır.
kurulması
Amaç 3. Kurumsal
Çalışan memnuniyeti oranı
58
100+
61,9
kapasiteyi
(%)
geliştirmek.
Personele verilen ortalama
Hedef 2. Kurum
13
14,6
100+
eğitim süresi (saat/kişi)
kaynaklarının
geliştirilmesi
Kurumca alınan danışmanlık
515
357
69,3
sağlanacaktır.
süresi (adam/gün)
Covid-19 salgınının etkisi nedeniyle uluslararası faaliyetler planlanan
düzeyde gerçekleştirilememiştir.
Uluslararası Veri Gönderim
Sistemi (UVGS) dahilinde
uluslararası veri gönderimi
40
0
0,0
yapan RİP kapsamındaki
kurumların oranı (%)
Amaç 4. Kurumun
UVGS güvenlik açığı sebebiyle kapatılmış olup söz konusu uygulamanın
koordinasyon
yeniden yazılması süreci devam etmektedir. Yeni uygulama ile oranın istenen
rolünü
Hedef 1. Türkiye
seviyeye ulaşabilmesi hedeflenmektedir.
güçlendirmek,
İstatistik Sistemi
Resmi İstatistik Programı
kurumsal
içerisinde Kurumun
kapsamında yapılan toplantı
70
20
28,6
tanınırlığı ve
koordinasyon rolü
sayısı
toplumun
güçlendirilecektir.
istatistik bilincini
Covid 19 salgın süreci nedeniyle Daire Başkanlıklarının yıl içindeki toplantı
artırmak.
sayıları sınırlı kalmış, iletişim daha çok bireysel görüşmeler ile sağlanmıştır.
Resmi İstatistik Programı’nın
97
96
99,0
gerçekleşme oranı (%)
Gösterge değeri 2019 yıl sonuna ait değerdir. 2020 yılı gösterge hesabı
devam etmektedir.
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Hedef 2. Uluslararası
alanda işbirliği
geliştirilecektir.

Hedef 3. Kurumsal
tanınırlık artırılacak ve
toplum istatistik
konusunda
bilinçlendirilecektir.

RİP kapsamında verilen
440
150
34,1
eğitimlere katılan kişi sayısı
Salgın süreci sebebiyle her yıl düzenlenen "Resmi İstatistikler Eğitim
Programı" gerçekleştirilememiştir. Kurum/kuruluşların eğitim taleplerinin de
beklenen düzeyde olmaması sebebiyle hedeflenen gösterge değerine
ulaşılamamıştır.
Resmi İstatistik Programı
kapsamında yer alan kurum
ve kuruluşların Ulusal Veri
95
96
100+
Yayımlama Takvimine uyum
oranı (%)
Gösterge değeri 2019 yıl sonuna ait değerdir. 2020 yılı gösterge hesabı
devam etmektedir.
Uluslararası işbirliği/projeler
kapsamında gerçekleştirilen
210
131
62,4
uluslararası faaliyetlere
katılım sağlayan kişi sayısı
Covid-19 salgınının etkisi nedeniyle uluslararası faaliyetler planlanan
düzeyde gerçekleştirilememiştir. Bu süreçte bazı faaliyetler alternatif
yöntemlerle gerçekleştirilmiş olup salgın koşullarının devam edip etmeme
durumuna göre önümüzdeki süreç için gerekli planlamalar yapılmaktadır.
Hazırlanan tanıtıcı ve
10
33
100+
bilgilendirici ürün sayısı
Kurum tanıtımı amacıyla
katılım sağlanan veya
220
83
37,7
düzenlenen etkinlik sayısı
2020 yılı Mart ayından itibaren ülkemizin içinde bulunduğu Covid-19 salgını
sebebiyle Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve Valilik genelgeleriyle kamu ve
özel kurum ve kuruluşlarının etkinliklerin yasaklanması, kamuda uzaktan ve
dönüşümlü çalışmaya geçilmesi, üniversitelerde yüzyüze eğitime ara
verilmesi gibi benzeri kısıtlamalar sonucunda kariyer fuarlarına katılım,
üniversitelerde seminer ve sunum, kurumda etkinlik düzenlemesi gibi TÜİK
tanıtımına yönelik faaliyetler yeterince gerçekleştirilememiştir.
Sosyal medyada paylaşılan
435
447
100+
içerik sayısı
2020 yılı için paylaşılmak üzere 401 adet infografik, 16 özel gün tasarımı, 30
adet video hazırlanmıştır.

iii. Performans Denetim Sonuçları
Ülkemizin resmi istatistiklerinin üreticisi ve koordinatörü olan TÜİK'te, "2020 Yılı Performans Programı"nda, cari
çalışmaların devamlılığı da göz önüne alınarak, gerek toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaç ve beklentilerine
cevap verebilecek istatistiklerin üretilmesi, gerekse RİP kapsamındaki kurumların istatistik üretimine destek
verilmesi amacıyla faaliyetler belirlenmiştir. Ayrıca Kurumu bulunduğu noktadan daha ileriye taşıyacak kapasite
geliştirmeye yönelik faaliyetlere de yer verilmiştir.
Ancak 2020 yılında, ülkemizde ve tüm dünyada Covid-19 salgını etkisini göstermiş, ülke ve Kurum olarak
salgına karşı çeşitli tedbirler alınmıştır. Alınan tedbirlere bağlı olarak çalışmalara devam edilmiş, ancak
Programda yer alan bazı çalışmalar kısıtlar nedeniyle gerçekleştirilememiştir. Ayrıca Kurumun organizasyon
yapısındaki değişiklikler, yeni iş tanımları ve Kurumsal öncelikler nedeniyle de bazı çalışmalar ileri tarihe
ertelenmiştir.
Kurumun mevcut misyonu gereği yürüttüğü istatistik üretimine yönelik en temel faaliyet veri toplama faaliyetidir.
Kurum çalışmalarında ihtiyaç duyulan veriler, alan uygulamaları ve kurum/kuruluşların idari kayıtlarından temin
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edilir. Bu bağlamda 2020 yılında istatistiksel altyapı alanında önemli ölçüde ilerleme kaydedilmiş, istatistik
üretiminde idari kayıtların kullanımı artmış, zaman ve kaynak tasarrufu sağlanmıştır. 2020 yılında, harcama
birimleri tarafından yürütülen istatistik altyapı çalışmaları (veri kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar, kalite
denetimi çalışmaları, metodoloji ve metaveri çalışmaları vb.) önemli ölçüde gerçekleştirilmiştir.
Üretilen istatistiklerin dağıtımı kapsamında, Kurum resmi internet sitesi en etkin dağıtım aracı olup internet
sitesinin tasarım ve işlev olarak teknolojinin gerisinde kalması ve bağlı olarak dağıtım sisteminde yaşanan
aksaklıklar nedeniyle beklenen başarı sağlanamamıştır. 2020 yılı sonunda farklı birçok uygulamanın da
eklendiği yeni web sitesi hizmete sunulmuştur. Buna paralel olarak dağıtım sisteminde iyileşmelerin olacağı
değerlendirilmektedir.
TÜİK'te, kurumsal kapasitenin artırılması amacıyla stratejik yönetim, performans yönetimi, bilgi sistemleri vb.
karar verme süreçlerini bilgiye dayanan ve sistematik bir temelde destekleyen kamu mali yönetimi yaklaşımına
uyum benimsenmiştir. 2020 yılında, 2017-2021 Stratejik Planı'nın uygulaması yapılırken, yeni Kararnameye
bağlı olarak 2019-2023 dönemi stratejik planı revize edilmiş, performans değerlendirmesi çalışmalarına büyük
önem verilmiş ve çeşitli performans ölçümleri yapılmış, mali ve insan kaynaklarına yönelik faaliyetler etkin
biçimde gerçekleştirilmiştir.
Ancak;


Projeler kapsamında yürütülen danışmanlık hizmetleri Covid-19 salgını nedeniyle gerçekleştirilememiş,



Covid-19 salgınının etkisi nedeniyle planlanan toplantı, eğitim, etkinlik vb. düzenlenememiş, tedbirler
nedeniyle bazı çalışmalar ötelenmiş,

ve hedeflenen sonuca ulaşılamamıştır.
Kurumun işbirliği kapasitesi ve koordinasyon rolünün güçlendirilerek kurumsal etkinliğin, tanınırlığının artırılması
amacıyla, RİP kapsamındaki kurum/kuruluşları, gerekse uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yönünde faaliyetler
gerçekleştirilmiş, ancak salgın süreci sebebiyle her yıl düzenlenen "Resmi İstatistikler Eğitim Programı"
gerçekleştirilememiştir. Yine Covid-19 salgınının etkisi nedeniyle uluslararası faaliyetler planlanan düzeyde
gerçekleştirilememiş, bazı faaliyetler alternatif yöntemlerle gerçekleştirilmiştir. Yine kamuda uzaktan ve
dönüşümlü çalışmaya geçilmesi, üniversitelerde yüzyüze eğitime ara verilmesi gibi benzeri kısıtlamalar
sonucunda kariyer fuarlarına katılım, üniversitelerde seminer ve sunum, kurumda etkinlik düzenlemesi gibi TÜİK
tanıtımına yönelik faaliyetler yeterince gerçekleştirilememiştir.
2020 yılında amaçlar itibarıyla beklenen başarıya ulaşılmamasındaki nedenlerden bazıları aşağıda
sunulmaktadır.


Kurumun en temel görevi olan istatistik üretiminin yer aldığı Amaç-1'de istatistik üretimine ilişkin tüm
faaliyetler gerçekleştirilmiş, ancak web sayfasından kaynaklı dağıtımdaki aksaklıklar nedeniyle %76,6,



İdari kayıtların iyileştirilmesinin hedeflendiği Amaç-2'de yer alan İstatistik üretim sürecinin standardize
edilmesi hedefi için yürütülecek bazı faaliyetlerin ötelenmesi, bazılarının ise planlanan sürede
tamamlanamaması nedeniyle %83,1 oranında,



Kurumsal kapasitenin geliştirilmesinin hedeflendiği Amaç-3'te, özellikle Covid-19 salgınının etkisi
nedeniyle planlanan eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin ötelenmesi nedeniyle %95,7 oranında,
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Kurumun koordinasyon rolünün güçlendirilmesi, tanınırlığın artırılmasının hedeflendiği Amaç-4'te ise
Kamu kurum ve kuruluşları ile yürütülen bazı çalışmalar ile Kurum tarafından planlanan eğitim ve
etkinlikler Covid-19 salgını nedeniyle iptal edilmiş ve %77,87 oranında başarı sağlanmıştır.

TÜİK'te, kurumsal kapasitenin artırılması amacıyla stratejik yönetim, performans yönetimi, bilgi sistemleri vb.
karar verme süreçlerini bilgiye dayanan ve sistematik bir temelde destekleyen kamu mali yönetimi yaklaşımına
uyum benimsenmiştir. 2020 yılında, 2017-2021 Stratejik Planı'nın uygulaması yapılırken, yeni Kararnameye
bağlı olarak 2019-2023 dönemi stratejik planı hazırlanmış, performans değerlendirmesi çalışmalarına büyük
önem verilmiş ve çeşitli performans ölçümleri yapılarak mali ve insan kaynaklarına yönelik faaliyetler etkin
biçimde gerçekleştirilmiştir.

iv. Alan Uygulamaları
İstatistiki bilgi üretmenin temelini veri toplama çalışmaları oluşturmaktadır. İstatistik üretmek amacıyla yapılan
uygulamalar, sayım, idari kayıtlardan veri alınması ve alan uygulamalarıdır. TÜİK'te ekonomik, sosyal, tarım,
sanayi vb. konularda istatistik üretmek amacıyla, sayım, idari kayıt ve alan uygulamaları yöntemi ile veri
toplama çalışmaları yapılmaktadır.
TÜİK tarafından yürütülen alan uygulamalarında, yüz yüze görüşme, internet, telefon, faks, posta vb. iletişim
araçları ile veri toplama yöntemleri kullanılmaktadır. Yüz yüze görüşme yöntemi ile gerçekleştirilen alan
uygulamalarında veriler, tablet bilgisayarlar aracılığı ile derlenmektedir. Covid-19 salgını nedeniyle alınan
tedbirlere istinaden CAPI yöntemi uygulanan bazı çalışmalarda diğer (telefon) yoluyla veri derlenmiştir. 2020
yılında gerçekleştirilen alan uygulamalarının veri toplama yöntemlerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Tablo 3.13 2020 Yılı Alan Uygulamalarında Kullanılan Veri Toplama Yöntemleri
Veri toplama yöntemi

Toplam

Oran (%)

Kağıt Ortamında Yüz Yüze Görüşme (PAPI)

3

4,41

Bilgisayar destekli yüz yüze görüşme (CAPI)

7

10,29

12

17,65

40

58,82

6

8,82

68

100

Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) + Bilgisayar destekli
yüz yüze görüşme (CAPI)
Bilgisayar Destekli Web Görüşmesi (CAWI)
Diğer (CATI, telefon, e-posta, vb.)
Toplam

2020 ÜST’e göre 68 araştırma için alan uygulaması gerçekleştirilmiş ve bu araştırmalar ile ilgili bilgiler Ek 14‘te
verilmiştir.
2020 yılında;


İş istatistikleri konusunda 21,



Tarım istatistikleri konusunda 18,



Sosyal istatistikler konusunda 15,
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Makroekonomik istatistikler konusunda 13,



Çevre istatistikleri konusunda ise 1 adet alan uygulaması gerçekleştirilmiştir.

Alan uygulamalarının konularına göre dağılımı Grafik 3.4'te verilmiştir.
Grafik 3.4 Konularına göre alan uygulamaları (%), 2020

2020 yılında yürütülen alan uygulamalarının 27’si yıllık, 26’sı aylık, 5'i üç aylık, 4’ü altı aylık, 4’ü 3 yılda bir
olarak yapılan çalışmalardan oluşmaktadır.
Diğer 2 uygulamanın veri toplama dönemleri (bir defalık) farklılıklar göstermektedir. Alan uygulamalarının veri
toplama dönemlerine göre dağılımı Grafik 3.5'te verilmiştir.
Grafik 3.5 Veri Toplama Dönemlerine Göre Alan Uygulamaları (%), 2020

2020 yılında, alan uygulamalarının 64 tanesi taşra birimleri tarafından yürütülmüştür. 2 alan uygulaması
merkez birimleri tarafından, 2 alan uygulaması da merkez ve taşra teşkilatı tarafından ortaklaşa
gerçekleştirilmiştir. Alan uygulamalarının yürüten birimlere göre dağılımı Grafik 3.6'da verilmiştir.
Grafik 3.6 Uygulamayı Yürüten Birimlere Göre Alan Uygulamaları (%), 2020
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3- Stratejik Planın Değerlendirilmesi
Performans değerlendirmesinin amacı kamu mali yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirliğin yerleşmesine ve
kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli yönetimine katkı sağlanmasıdır. TÜİK 2017-2021 dönemi
Stratejik Planında, Kurum hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla 4 amaç, 10 stratejik hedef belirlenmiştir. TÜİK
Stratejik Planı, 2017 yılından itibaren performans programları aracılığıyla uygulamaya konulmuş olup Kurum
hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla belirlenen 10 stratejik hedefin 2021 yılı sonunda gerçekleşmesi ve planın
başarıya ulaşması amaçlanmıştır.
Stratejik Planda yer alan hedefler, yıllar itibarıyla hazırlanan performans programlarında önceliklendirilmiş ve
bunlara ilişkin performans hedefleri oluşturulmuştur. 2017-2021 dönemi itibarıyla belirlenen performans
hedeflerinin, dolayısıyla performans programlarının başarıya ulaşması için çalışmalar yürütülmüştür. 2020 yılı
itibarıyla Planın dört yıllık uygulama dönemi için planlanan çalışmalara bağlı olarak %85,8 oranında başarı
sağlanmıştır. Planda yer alan 10 stratejik hedeften 4'ünde %100 başarı sağlanmış, 6’sında ise kısmen başarı
sağlanmıştır. 2017-2020 yılları itibarıyla stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleşme düzeyleri Grafik 3.7’de
verilmiştir.
Grafik 3.7: Stratejik Plan, Amaç ve Hedef Gerçekleşmeleri, (%), 2017-2020

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
Performans bilgisinin toplanması, analiz edilmesi, toplulaştırılması ve karar alma sürecine sistemli bir
yaklaşımla dahil edilmesi kurumsal performansın izlenmesi bakımından oldukça önemli kabul edilmektedir.
Performansın izlenmesi, amaç ve hedefler ile bunlara bağlı oluşturulan performans hedeflerine ilişkin
gerçekleşmelerin belirli periyotlarda takip edilmesi ve sonuçların raporlanması için gereklidir. TÜİK'te stratejik
planı ve performans programının izleme ve değerlendirmesi, ofis yazılımları kullanılarak hazırlanmakta ve
gerekli raporlamalar yapılmaktadır.
5- Diğer Hususlar
DÖSİM 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 614. maddesine göre Kurum bünyesinde, yerli ve yabancı
kurum, kuruluş ve kişilere, belirtilen mevzuat kapsamındaki hizmetlere ait yayın, bilgi, belge satışı ile bilgi
işlem, teknik danışmanlık, eğitim, proje ve araştırma hizmetlerini yerine getirmek üzere kurulmuştur. DÖSİM
için genel bütçeden tahsis olunan sermaye miktarı Cumhurbaşkanı kararıyla beş katına kadar artırılabilir. Bu
suretle artırılan sermaye elde edilen karla karşılanır.
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DÖSİM'in, 2020 yılında yürüttüğü faaliyetler sonucunda brüt satışlardan elde ettiği gelir 4.425.815,15 TL’dir.
Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Faiz Geliri 966.305,96 TL.’dir. 2020 yılı brüt gelir toplamı
5.392.121,11 TL’dir. Bu gelirin %64’ü anket proje, %0,08‘i yurtiçi bilgi-belge, %10’u yurtdışı bilgi, %18’i faiz
gelirinden elde edilmiştir. DÖSİM'in 2020 yılında yürüttüğü faaliyetler için yaptığı giderler toplamı 1.796.221,46
TL olup %0,06'sı genel yönetim giderleri (yurtiçi ve yurtdışı geçici görev yollukları), %26’sı hizmet alımları,
%18’i tüketim malları ve malzeme alımları, %0,02’si demirbaş alımları ve %48’i ödenecek döner sermaye
yükümlülükleridir. DÖSİM'in 2020 yılı net karı 2.782.265,51 TL olup gelir ve gider toplamları Ek 15'te verilmiştir.
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IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik alanlarda meydana gelen gelişmeleri ve değişiklikleri en kısa sürede ve
en az hata ile ölçmek için yoğun çaba ve özveri sarf eden Kurumumuz, Türkiye’de bilgi sistemi içinde önemli
bir konuma sahip olup çalışmalarını bu bilinçle sürdürmektedir. Kurumun görev ve yetkileri doğrultusunda
yürüttüğü çalışmaların etkinliğini, kalitesini ve kapasitesini doğrudan etkileyen kurumsal ya da bölgesel
kaynaklı üstünlükler ve zayıflıklar, fırsatlar ve tehditler kurumsal önceliklerimiz de dikkate alınarak aşağıda
sunulmuştur.
A- Üstünlükler


5429 sayılı Kanun, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve yasal düzenlemelerin yeterliliği



"Türkiye İstatistik Sistemi"nde koordinasyon rolünün olması



İstatistik üretim sürecinin mesleki bağımsızlığı



Tarafsız ve şeffaf bir Kurum olması



Kullanıcı ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesi



Yeniliklere ve değişime açık olması



Uluslararası kuruluşlarla yakın işbirliğinin olması



Kalite ilkelerinin kurum kültürüne yansıması



Nitelikli teknik personelin varlığı



Gelişmiş teknolojik altyapısının olması



Tüm çalışmaların bütünsel ve programlı olarak bir takvim aracılığıyla izlenebilmesi



Personelin fiziki çalışma alanlarının yeterli olması



Genç ve dinamik insan kaynağı profili



Çok sayıda veri tabanı kurma ve yönetebilme kabiliyeti



Paydaşlarla ve kullanıcılarla iyi ilişkilere sahip olunması



Yöneticilerin iletişime ve yeniliklere açık olması



Alo 124 (TÜİK) çağrı merkezi aracılığıyla vatandaşlarımıza daha güvenilir, daha kolay ve daha kaliteli
iletişim imkânını sunması



Etkin kriz yönetimi ve çözüm odaklılık

B- Zayıflıklar


Kurumun tanınırlığının yeterli olmaması



Kurumun devlet teşkilatı hiyerarşisindeki konumu



Paydaşlara yönelik teknik destek hizmetlerinin yeterli düzeyde olmaması



İdari kayıtların uluslararası standart ve sınıflamalara uyumlu hale getirilmesinde teknik destek yetersizliği



Sürdürülebilir kalkınma göstergelerinin kapsamlı olarak üretilebilmesi için tüm verilere hâkim olan
personelin nitel ve nicel yetersizliği,



Kurumsal hafızanın sürdürülebilirliği için yeterli sayıda yetiştirilmek üzere alınmış personelin bulunmaması



Sektörel ve coğrafi düzeydeki istatistik çeşitliliğinin sınırlılığı



Personel görev tanımlarının eksik olması



Personel ödüllendirme mekanizmasının eksikliği



Bazı kadrolarda çalışan personelin uzmanlaşma ve kariyer yükselme fırsatlarının kısıtlı olması



Covid-19 salgını nedeniyle uluslararası organizasyonlara nedeniyle yeterince aktif katılım sağlanamaması



Uluslararası işbirliği faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlayacak Kurumsal finansman kısıtları
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C- Fırsatlar


İstatistiğin önemine yönelik farkındalığın artması



Ulusal plan ve programlarda istatistik ve bilgi altyapısının geliştirilmesine yönelik eylemlerin yer alması



AB ve diğer uluslararası kuruluşların mali fonlarından yararlanılması



Bilişim teknolojilerindeki gelişmelerin istatistik üretim sürecine katkısı



RİP ile kurum/kuruluşların istatistik üretiminde planlı döneme geçilmesi



RİP kapsamındaki kurum/kuruluşlarda istatistiki kaliteye ilişkin farkındalığın artması



Kurum/kuruluşların kendi idari kayıtlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalarının artması



Sürdürülebilir kalkınma göstergelerinin yeni çerçevede TÜİK koordinasyonunda üretilecek olması



Kurumun uluslararası normları uygulama durumunun dış denetime tabi ve şeffaf olması



Personel yedeklemesi konusundaki çalışmalara 2020 yılında ağırlık verilmesi



İstatistik faslı müzakerelerinin devam ediyor olması



Çalışma motivasyonuna etki edebilecek eğitimlerin sunuluyor olması



Çalışma ortamındaki iyileştirmelerin iş performansına etkisi



Sosyal imkanların sağlanması ile artan çalışma motivasyonu



Üst yönetimin desteği ve kararlılığı

D- Tehditler








Toplumda istatistiklere olan güvensizlik
Toplumda istatistik okuryazarlığının yetersiz olması
Karar alma süreçlerinde istatistiklerin yeterince kullanılmaması
İdari kayıtların istatistik üretimi için yetersiz olması
Kamunun veri sağlayıcıları üzerinde oluşturduğu cevaplama yükü
RİP kapsamındaki bazı kurum ve kuruluşlarda istatistik birimi ve yeterli sayıda istatistikçi istihdamının
bulunmayışı
Geleneksel veri toplama süreçlerinin değişmesi ile birlikte büyük veri setlerinin işlenmesi, analizi ve
depolanmasındaki zorluklar



Değişim gerektiren çalışmaların kurumsal yayılımında karşılaşılan zorluklar



Salgının getirdiği zorluklar

E- Değerlendirme
Doğru ve zamanında karar almada gerekli olan bilgiyi toplamak ve değerlendirmek ülkemizin bugünü ve
geleceği için oldukça önemlidir. Günümüzde, sosyal ve ekonomik konular ile ilgili doğru kararlar alabilmek,
geleceğe ilişkin planlar yapabilmek ve uygulayabilmek için istatistiksel bilgilerin gerekliliği yadsınamaz bir
gerçektir. Toplumların mevcut durumlarını görebilmesinde, gerçekleşen olaylar hakkında doğru kararlar
verebilmesinde ve geleceğe ilişkin planlar yapabilmesinde istatistik önem teşkil etmektedir. Ülkemizde güncel
ve güvenilir istatistiklerin üretilmesinden sorumlu Kurumumuz, resmi istatistiklerin üretilmesinin yanı sıra, diğer
kurum, kuruluşlar tarafından yürütülen istatistik üretim faaliyetlerinin koordinasyonundan da sorumludur.
Resmi istatistik alanında ülkemizde güçlü ve sürdürülebilir bir istatistik sistemi kurma vizyonu ile hareket eden
TÜİK, uluslararası standartlara uygun şekilde istatistik altyapısını geliştirme gayretiyle verilerin doğru, güncel,
tutarlı, karşılaştırılabilir ve erişilebilir olması konusunda asla ödün vermeyerek ülkemizin karar alma
süreçlerinde etkin bir rol oynamaktadır.

113

Bilgi toplama ve bilgiyi değerlendirmenin öneminin farkında olan ve ulusal ve uluslararası kullanıcıların ihtiyaç
ve önceliklerini dikkate alarak, istatistik alanında, daha güncel, tutarlı, karşılaştırılabilir bilgi üretmeyi amaçlayan
TÜİK, 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ülkemizin resmi
istatistiklerinin üreticisi ve koordinatörü olarak hem kendini, hem de istatistik üreten ve RİP'e katkı sağlayan
tüm kurumları kapsayan bir misyonla hareket etmektedir. Bu bağlamda TÜİK'in, gerek kurumsal kabiliyet ve
kapasitesini artırması, gerekse ulusal boyutta gittikçe çeşitlenen ve kapsam olarak artan istatistik veri ve hizmet
ihtiyacına en iyi biçimde cevap verebilmesi ve uluslararası düzeyde sayılı istatistik kuruluşlarından biri
olabilmesi hedeflenmiştir.
4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre TÜİK’in misyonu çerçevesinde, amaç ve hedeflerini
gerçekleştirmesini sağlayacak en temel faaliyetleri veri toplama, istatistik üretme, üretilen istatistikleri
yayımlama olup bunun yanı sıra, resmi istatistiklerin koordinasyonunu sağlamaktır. Aynı Kararnamenin 604.
maddesi ile Kurumun görev alanıyla ilgili hizmetlerinden sorumlu birimleri istatistik üretim sürecindeki temel
faaliyetleri yerine getirirken, diğer hizmet birimleri ise strateji geliştirme, hukuk, halkla ilişkiler, insan kaynakları
ve destek hizmetleri gibi faaliyetleri yürüterek istatistik üretim sürecine her yönüyle katkı sağlamaktadır.
2020 yılı Kurumun, önceki planlı dönemlerin sonuçlarına dayalı olarak yaptığı değerlendirmeler ve geleceğe
yönelik hedefler dikkate alınarak hazırlanan üçüncü "Stratejik Plan (2017-2021)" ve "Resmi İstatistik Programı
(2017-2021)"nın uygulamasının yapıldığı 4. yıldır. Kurumun, ileriye dönük hedeflerini belirlediği 2019-2023
dönemini kapsayan stratejik planın hazırlık sürecinde özellikle, TÜİK'in ulusal istatistik sistemi içerisindeki rolü,
istatistik alanındaki ihtiyaçlar göz önüne alınarak, Türkiye’nin istatistik alanında bugünkü konumundan daha
ileri bir seviyeye gelebilmesini hedefleyen stratejiler oluşturulmaya çalışılmıştır. Özellikle 11. Kalkınma Planı,
Cumhurbaşkanlığı Programları ile Kuruma verilen yeni sorumlulukların Plana yansıtılması sağlanmış, diğer
ulusal plan ve programlar, mevzuatlarla uyumlu olmasına özen gösterilmiştir.
Dünyada ve ülkemizde meydana gelen gelişme ve değişimler her alanda olduğu gibi istatistik alanını ve
Kurumumuzu da etkilemektedir. Bu doğrultuda, toplumların gerçekleşen olaylar hakkında doğru kararlar
verebilmesi ve geleceğe ilişkin sağlıklı planlar yapabilmesinde; TÜİK'in yapısı ve etkinliği değişen şartlarla
birlikte şekillenmektedir.
Geride bıraktığımız 2020 yılında, Kurumda yürütülen çalışmalar sonucunda gerek istatistiksel, gerek kurumsal,
kapasitenin geliştirilmesi, gerekse idari kayıtların iyileştirilmesi ve salgın ortamında yapılacak işlemler yönünde
önemli gelişmeler sağlanmış olup bu gelişmelere aşağıda yer verilmiştir.



TÜİK tarafından üretilen ve Kurumun 2020 yılı Haber Bülteni Yayımlama Takviminde yer alan istatistiklere
yönelik 68 alan uygulamasına 2020 yılında da devam edilmiş, kamuoyuna taahhüt edilen takvime bağlı
olarak yaklaşık 90 başlıkta istatistik üretilip haber bülteni olarak kamuoyuyla paylaşılmıştır.



Türkiye İstatistik Sistemindeki verilerin karşılaştırılabilirliğini ve tutarlılığını temin etmek, idari kayıtlardan
istatistik üretimini ve üretilen tüm verilerin entegrasyonunu artırmak amacıyla çalışmalar yürütülmüştür.



TÜİK'te, veri toplama, işleme ve istatistik üretmenin daha hızlı, daha doğru ve daha etkin hale getirilmesi
amacıyla, öncelikle idari kayıtların istatistik amaçlı kullanımının yaygınlaştırılması, idari kayıtlara dayalı
gösterge çeşitliliği ve kalitesinin artırılması, veriye ulaşma sürelerini kısaltmak amacıyla çalışmalar
yürütülmüştür.
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Uluslararası standartlarda ve kalite ölçütlerini göz ardı etmeyen mevcut istatistiklerini üretmenin yanında
ülkemiz için hazırlanacak plan ve programlara politika üretme olanağı sağlayan ve kullanıcı ihtiyaçlarına
cevap verecek çeşitlilikte istatistik üretilmesi konusunda önemli bir yol alınmış ve yeni istatistikler
üretilmiştir.



Reel sektöre ilişkin bütüncül raporlamaların yapılabilmesi ve karar alma mekanizmalarının sağlıklı
işleyebilmesi için reel sektörün risklerini ölçmeye yönelik veri setlerini mikro düzeyde bir araya getirmek için
çalışmalar yürütülmüştür.



Reel sektörde faaliyet gösteren firmalara ilişkin gelişmeleri izlemek ve kamuoyuna düzenli bilgi sağlamak
amacıyla sektör bilançolarına ilişkin istatistikler konusunda TCMB ile işbirliğine devam edilmektedir.



Genel yönetime ilişkin var olan mali istatistikleri kamu sektöründe oluşturmak amacıyla “Kamu Mali
İstatistikleri”nin iyileştirilmesi için çalışmalar yürütülmüştür.



Bilişim teknolojileri alanındaki gelişmelere bağlı olarak veri çeşitliliğinin nitel ve nicel olarak artması
amacıyla, bilişim teknolojisindeki değişim ve yüksek düzeydeki veri akışı dikkate alınarak veri
entegrasyonunu sağlayacak, verilerin birbiri ile iletişim kurabilmesini mümkün kılacak, sistemler arasında
veri paylaşımını artıracak çalışmalara başlanmıştır.



Bilişim teknolojilerini iş süreçlerimize daha etkin olacak şekilde dahil ederek, büyük veri ve büyük hacimli
veri üzerine çalışmalar gerçekleştirilmiştir.



Veri işleme ve analiz süreçlerini standardize eden ve iş yükü ile işlem süresini ciddi derecede kısaltan,
TÜİK kaynakları ile geliştirilen "TÜİK Pusula Projesi"nde ilerleme kaydedilmiştir.



11. Kalkınma Planı ve Cumhurbaşkanlığı Programlarında da yer alan "Bütünsel Kayıt Sistemleri"nin
kurulması aşamasında öncelikle Ürün Kimlik Sistemi (Aralık 2022), Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (Aralık
2021), Gayrimenkul Kayıt Sistemi (Aralık 2020) ve NNVT (Aralık 2021) olmak üzere çalışmalar
yürütülmektedir. Tüm bu sistemler arasındaki entegrasyonu mümkün kılacak olan Ulusal Kayıt Sistemi
(UKS) Standartları (Aralık 2023) ve Bunlar ile kişi, mekan, işyeri, ürün ayrımında farklı kaynaklarda tutulan
bilgilerin birbiriyle ilişkilendirilmesi sağlanacaktır. Bu aynı zamanda kamu kaynaklarının daha etkin kullanımı
anlamına gelmektedir. İstatistik üretmek için veri toplanan istatistik birimlerin, yani hanehalkı, işyeri, kamu
kurum ve kuruluşların üzerindeki cevaplama yükü de azaltmış olacaktır.



Kamuoyunda tereddüt oluşturan istihdama ilişkin farklı kurumlarca yayınlanan istatistiklerdeki tanım ve
kapsam farklılıklarına ilişkin uyum çalışmaları ile veriler arasındaki tutarsızlığı gidermek ve üretim sürecini
iyileştirmek için çalışmalar başlatılmıştır.



Kamuda istihdam ve insan kaynaklarına ilişkin politikaların merkezi bir sistem aracılığıyla belirlenebilmesi
için Kamu İstihdam Veri Tabanı (Aralık 2020) çalışmaları yapılmıştır.



İstatistiklerin üretimi ve dağıtımında kullanıcı odaklı bir bilgi dağıtım sisteminin geliştirilmesi, başta internet
ve mobil uygulamaların kullanımı olmak üzere çeşitli iletişim araçları ve kanallar yoluyla kamuoyu ile
paylaşılması hedeflenmiş, istatistik kullanıcıların verilere daha kolay ve kısa sürede erişimini sağlamak
amacıyla yeni internet sitesi için hazırlık çalışmaları yürütülmüştür.



Kamu kurum ve kuruluşlarının idari kayıtlarında bulunan işletmelere ait verilerin, ortak tanım, sınıflama ve
metodolojiye uygun olarak belirli standartlar çerçevesinde bir veri tabanında toplanması, ulusal ve
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uluslararası veri tutarlılığının sağlanması, verilerin birbiri ile entegrasyonu ve paylaşılmasının sağlanması
amacıyla "Şirket Veri Tabanı" projesi başlatılmıştır. (Aralık 2023).


İstatistik kullanıcılarının verilere daha kolay ve kısa sürede erişimini sağlamak için Veri Merkezi kurulması
çalışmalarında önemli yol kat edilmiştir.



RİP kapsamında sunulan istatistiklerin tek bir veri tabanında toplandığı sağlıklı, sürdürülebilir bir bilgi
sistemi oluşturma konusunda çalışmalar yapıldı. Böylece veri tabanı ortaklaştırılacak, verilerin infografik,
grafik sayfaları, tematik sunumları vb. şekil ve ortamlarda görselliği artırılacak, haber bültenleri ortak
formatta sunulacak ve tüm veri tabanlarına tek bir noktadan erişim sağlanabilecektir.



ÜST hazırlanarak, istatistik üretim sürecinin kontrollü ve zamanlı tamamlanmasına olanak sağlanmıştır.



Veri toplama teknikleri konusunda çeşitli araştırmalar yapılmış, otomasyona dayalı veri toplama
tekniklerine ağırlık verilmiştir.



Kurumun veri giriş ve veri toplama sürecini standartlaştıran Harzemli Veri Giriş uygulaması kullanımına
devam edilmiştir.



İşyeri anketlerinde, soru formlarının cevaplayıcılar tarafından kendilerine ait kullanıcı şifreleri ile internet
üzerinden doldurulmasına devam edilmiştir.



Veri kalitesi, verilerin karşılaştırılabilirliği, tutarlılığı ve veri entegrasyonunun sağlanması yönünde yeni
uygulama ve tedbirler hayata geçirilmiştir.




Veri madenciliği çalışmaları yürütülmüş, kurumsal veri analizi standardizasyonuna başlanmıştır.
Yeni idari kayıt verilerinin (e-fatura, e-arşiv fatura ve BKM verileri gibi) sisteme entegre edilerek
istatistiklerin zamanlılığında iyileşme sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülmüştür.




Ulusal ve uluslararası sınıflamaların kullanımında önemli yol alınmıştır.
e-devlet dönüşümü kapsamında önem taşıyan kayıt sistemlerinin birbiri ile entegrasyonuna katkı sağlamak
amacıyla oluşturulan UKS-gereksinimler dokümanı kapsamındaki çalışmalar ile CDDO’nun yürüttüğü veri
sözlüğü çalışmaları entegre yürütülmeye devam edilmiştir.



Kayıt sistemlerinin temelini oluşturan idari kayıtlardaki verilerin istatistik alanındaki kullanımını sağlamak
amacıyla eğitim ve teknik destek sağlanmıştır.



İstatistik

üretiminde

ihtiyaç duyulan

sınıflamaların

adaptasyonu

ve

standardizasyon

çalışmaları

yürütülmüştür.


Kurumda; stratejik yönetim kapsamında, personelde farkındalık yaratmak ve katılımcılığı sağlamak amacıyla
çalışmalar yapılmış, sürece dayalı yönetim ve kurumsal performans gibi yönetsel yaklaşımlar kapsamındaki
çalışmalar yürütülmüş, çeşitli performans ölçümleri yapılmıştır.



Kurumda, insan kaynakları politikalarının oluşturulması, uygulanması, insan kaynakları planlaması,
motivasyonu ve yönetimi konusunda çalışmalar yürütülmüştür.



Kurumsal düzeyde eğitim programları gerçekleştirilmiş, web teknolojileri aracılığı ile etkileşimli eğitim
programları yürütülmüştür.
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“Bilgi Toplumuna Dönüşüm” sürecinde, Kurumun modern dünya ile entegrasyonunu sağlamak amacıyla,
yazılım, veri tabanı, ağ, donanım vb. alanlarda bilişim imkanlarının, veri üretiminden dağıtımına kadar olan
süreçte üst düzeyde, etkin kullanılmasına, veri ve bilginin elektronik güvenliği, gizliliğinin sağlanmasına
yönelik bilişim hizmetleri yürütülmüştür.



Merkez ve bölge müdürlüklerimizdeki hizmet binalarının fiziki mekanlarının iyileştirilmesi çalışmaları
sürdürülmüş, Kurum personelinin daha verimli çalışabilmesi için çalışma ortamları iyileştirilmiştir.



RİP'te sorumluluğu bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile yakın işbirliği içinde kurumların uluslararası
standartlarda istatistik üretim sürecine katkı sağlama faaliyetleri yürütülmüştür. Bu bağlamda,
 RİP kapsamındaki kurumların istatistik üretimine yönelik, metodoloji, metaveri, standartlar ve kalite
çalışmalarında önemli bir yol alınmış,
 RİP'teki istatistiklerden kalite şartlarını sağlayanların, Resmi İstatistik Portalinde kalite logosuyla birlikte
yayımlanması için çalışmalar yürütülmüş,
 İstatistik üretim ve dağıtımında zamanlılık bakımından önemli bir yol alınmış, RİP'e dahil tüm kurumların
yayımlama takvimlerini içeren UVYT kamuoyuna sunulmaya devam edilmiş, UVYT'ye uyum oranında
gelişme kaydedilmiştir.



Uluslararası kuruluşlar, ulusal istatistik ofisleri ve bölgesel teşkilatlar ile istatistik alanındaki işbirliği
çalışmaları sürdürülmüş ve etkin iletişim sağlanmış, yürütülen işbirliği çalışmalarında TÜİK sadece “takip
eden” değil, “şekillendiren/yön veren” bir kurum olma yolunda karar alıcı mekanizmalarda daha fazla yer
almaya başlamış ve politika belirleme konusunda sıklıkla görüşüne başvurulan bir kurum olma özelliğini
korumuştur. Bu kapsamda;
 Ülkemiz dış politikasına uygun olarak, çeşitli ülke ve ülke gruplarına yönelik ikili ya da çok taraflı
istatistik işbirliği projeleri, teknik yardım program ve protokollerinin hazırlanması ve uluslararası
anlaşmalara uygun şekilde yürütülmesi konularında kapsamlı çalışmalar gerçekleştirmiştir,
 SMIS+, Veri Mevcudiyeti, Emsal Tarama çalışmaları yürütülmüş, AB Komisyonu’nca oluşturulan alt
komite faaliyetleri ve müzakere toplantılarına katılım yoluyla Kurum çalışanlarına farkındalık
kazandırılmıştır.



İstatistik alanında AB uyum çalışmalarını, AB Komisyonu, AB Başkanlığı ve ilgili diğer yurt içi ve yurt dışı
kurumlarla işbirliği halinde yürütülen, SMIS+, Emsal Tarama Çalışması, AB Komisyonu’nca oluşturulmuş
olan alt komite faaliyetleri ve müzakere toplantılarına katılım yoluyla, Kurumumuz çalışanlarına, AB
standartlarına uyum çalışmalarına yönelik ilgi ve farkındalık kazandırılmıştır.



Kurumun tanınırlık düzeyinin artırılması ve istatistiğin çeşitli çevrelere tanıtımı (panel, sempozyum vb.
etkinliklere katılım), kurumsal imaj ve kimliğin oluşturulması, toplumda istatistik bilincinin geliştirilmesi için
çeşitli faaliyetler düzenlenmiştir.



Kamuoyu/basın duyuruları yapılmış, gerektiğinde medya kuruluşları ve mensuplarına resmi yazı ve e-posta
ile açıklamalar gönderilmiştir.

 Kurum ve hizmetlerinin kamuoyuna tanıtımı kapsamında sosyal medya ve benzeri iletişim araçları
kullanılarak istatistiksel bilginin paylaşımı sağlanmış, internet sitesinde oluşturulan “Basın Odası” ile
interaktif bir iletişim ortamı sağlanmaya devam edilmiştir. Kamuoyu/basın duyuruları yoluyla gerektiğinde
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medya kuruluşlarına ve mensuplarına resmi yazı ve e-posta ile açıklamalar gönderilmiş ve medya
mensupları Kurum çalışmaları hakkında web sayfasında bulunan Basın Odası vasıtası ile bilgilendirilmiştir.

 Kurumun sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, İnstagram, Linkedin ve YouTube) aktif olarak
kullanılmaya başlanmış, bu hesaplardan yapılan paylaşımların çeşitliliği artırılmıştır.

 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yer alan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne
(CİMER) başvuran vatandaşların bilgi edinme talepleri yasal süresi içerisinde, uygun ve etkin şekilde
cevaplandırılmıştır.

 Kurumun izlediği hizmet politikası hakkında kamuoyunun aydınlatılması, bu politikaların benimsetilmesi,
tüm kurum personeli arasında haberleşme ve bilgi akışının sağlanması için yazılı, görsel ve internet
medyası günlük olarak takip edilmiş, çıkan haberlerin veri girişleri harzemli üzerinden online olarak
yapılarak anlık rapor alma imkanı oluşturulmuştur.

 Kurum sosyal medya hesaplarında (Twitter, Facebook, İnstagram, Linkedin ve Youtube) paylaşılmak
amacıyla 30 adet bilgilendirme videoları hazırlanarak başkanlık makamına sunulmuştur. Yeni video
hazırlama çalışmaları hızla devam etmektedir.

 Akademisyenlerle toplantı için tüm hazırlıklar yapılarak Başkanlık makamına sunulmuştur. Salgın nedeniyle
Başkanlık makamının uygun gördüğü bir tarihte toplantılar gerçekleştirilecektir.

 EYS’nin kurulması ile eğitim süreçlerinin yönetiminin otomotize edilmesi, İnsan Kaynakları Yönetimi gibi
mevcut diğer sistemlerle entegre edilmesi, farklı verilerin kullanılarak analiz çalışmalarının çeşitlendirilmesi
ve eğitimlerin etkinliğinin artırılması mümkün olacaktır.

 Kurumda üretilen tüm fiyat istatistiklerinin aynı daire başkanlığı görev ve sorumluluğu altında toplanmış
olması neticesinde fiyat verilerinin bütünleşik olarak değerlendirilebilmesine ve iş akış süreçlerinin
uyumlaştırılabilmesine dair önemli gelişmeler kaydedilmiştir.

 Fiyat istatistiklerinde yayımlanan veri çeşitliliğinin artırılması, alternatif ve yeni veri derleme yöntem ve
kaynaklarının araştırılarak mevcut iş akış süreçlerine entegre edilmesi kapsamında çalışmalar devam
etmektedir.

 Fiyat istatistikleri alanında her ay yayımlanmakta olan TÜFE ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE)
konularında alternatif veri derleme yöntemlerinin endeks hesaplamalarına entegre edilmesi konularında
çalışmalara devam edilmiştir.

 Personelin yabancı dil seviyesinin artırılmasına yönelik eğitim imkanları artırılmıştır.
 Kısa dönemli iş istatistiklerinde veri kaynağı olarak büyük ölçüde idari kayıtlar kullanılmaya başlanması
yoluyla veri kalitesinde ve çeşitliliğinde gelişmeler sağlanmıştır. Cevaplayıcı yükü ve bölge müdürlüğü iş
yükünün azaltılmasıyla önemli kaynak tasarrufu sağlanmıştır. Kurum kaynaklarının farklı istatistik alanlarına
yönlendirilmesinin önü açılmıştır.

 Yeni istatistikler üretilmeye başlanmış ve mevcut istatistiklerde de metodolojik iyileştirmeler yapılmıştır.
İyileştirme ve farklı verilerin üretilmesi konusunda çalışmalar devam etmektedir.
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 Metaveri, süreç, cevaplayıcı yükü, kalite yönetimi, sınıflamalar ve standartlar konusunda yürütülen
çalışmalar kurumsal kapasitenin ve verimliliğin artırılmasına, bilginin yönetilmesine altlık sağlayacak kısa
dönemli iş istatistiklerinin uluslararası uyumluluğunu korumak ve geliştirmek adına yeni göstergeler
üretilmesi hususu yakından takip edilmekte ve gerekli çalışmalara devam edilmektedir.

 İstatistik üretiminde ihtiyaç duyulan sınıflamalar, kavramlar, terimler, değişken ve kod listeleri, ürün isimleri,
soru formları, dönüşüm tabloları, vb. kullanımının standart olması adına 2020 yılında standardizasyon
yapılması planlanan tüm kod listeleri üzerinde çalışılmıştır. Uluslararası kabul görmüş sınıflamaların
adaptasyonu ve ihtiyaçları kapsamında ulusal sınıflamaların oluşturulması çalışmaları yapılmıştır.

 TOB bünyesinde bulunan tüm idari kayıtların Kurum bünyesine alınması ve işlenmesine ilişkin çalışmalar
başlatılmış olup bu çalışmalar neticesinde tarım istatistiklerinin uluslararası uyum düzeyi ve kalitesinin
yükseltilmesine devam edilecektir.

 “Uzaktan erişim” ve “dönüşümlü çalışma” modelleri başarıyla uygulanmıştır.
 Salgının yarattığı olumsuz koşullara rağmen dönemsel GSYH, yıllık GSYH ve il bazında GSYH
çalışmalarında 2020 yılında Bencmark revizyonları gerçekleştirilmiştir. İl bazında GSYH ilk kez zincirlenmiş
hacim endeksi ile hesaplanmış ve yayıma hazır hale getirilmiştir.

 İş Zekası ve raporlama süreçlerinde ilerleme kaydedilmiştir.
 2020 yılında DevOps projesine başlanılmış, kurum içi geliştirilen uygulamaların geliştirilmesinden kullanıma
alınmasına kadar olan süreçlerde yazılım kültürü oluşturulması amaçlanmıştır. Bu projenin devam etmesi,
otomasyonun avantajlarından yararlanılması adına bir standart oluşturulmaya devam edilmektedir.

 Tüm dünya ile birlikte ülkemizde de 2020 yılında salgının yol açtığı ciddi ekonomik ve sosyal sorunlar
yaşanmıştır. Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde belirtilen hususlara ve Kurum başkanlığımızın aldığı
kararlara titizlikle uyulmuştur.
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V. ÖNERİ VE TEDBİRLER
Katılımcı, paylaşımcı ve işbirliğine dayalı istatistik üretim sürecini öngören ve planlı istatistik üretim sürecini
uygulayan Kurumumuz 2020 yılında pek çok çalışma yürütmüştür. 2017-2021 dönemi stratejik planında
belirlenen vizyona erişebilmek adına gelişim alanlarımızı tespit etmemiz önem teşkil etmektedir. Kurumun
görev ve sorumluluklarının artması, salgın süreci ve bazı dış etkenler nedeniyle sınırlı başarı sağladığımız ya
da gelişmeye açık olduğumuz alanlar bulunmaktadır. Hep daha ileriye gitme ve hesap verme ilkesinden
hareketle, 2020 yılı ve sonrası için öncelik verilmesi gereken alanlar;



Sektörel alanlarda uluslararası tanım ve yöntemlere uygun, kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek kalite,
nitelik ve çeşitlilikteki istatistiklerin artırılması,



CBS konusunda AB mevzuatına uyum süreci ve bu sürecin gerektirdiği düzenlemelerin yapılması,



CBS konusunda bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması, mekânsal bilginin çok yönlü kullanım
isteğinin ve bilincinin artması, üniversitelerde yürütülen çalışmalar ve mekânsal verinin kullanımına dair
yeni yönetim yaklaşımlarının takip edilmesi,



CBS konusunda uluslararası kuruluşlarla bilgi, deneyim paylaşımı yoluyla işbirliği halinde sistemin
yaygınlaşması,



Bilişim araçlarına dayalı veri toplama tekniklerine ağırlık verilmesi, yeni ölçüm teknikleri ve ihtiyaçlar
incelenerek, maliyet etkinliği olan yöntemler kullanılması,



2020 yılında başlatılan DevOps projesi ile kurum içi geliştirilen uygulamaların geliştirilmesinden kullanıma
alınmasına kadar olan süreçlerde yazılım kültürü oluşturulması amaçlanarak otomasyonun avantajlarından
yararlanmak adına bir standart oluşturulması,



Fiyat istatistiklerinde yayımlanan veri çeşitliliğinin artırılması, alternatif ve yeni veri derleme yöntem ve
kaynaklarının araştırılarak mevcut iş akış süreçlerine entegre edilmesi kapsamında çalışmaların artırılması,



Fiyat istatistikleri alanında her ay yayımlanmakta olan TÜFE ve Yİ-ÜFE konularında alternatif veri derleme
yöntemlerinin endeks hesaplamalarına entegre edilmesi konularında süregelen çalışmaların zaman
içerisinde ihtiyaca göre personel ve teknik açıdan desteklenmesi,



İdari kayıtlardan istatistik üretiminin hem ekonomik olması, hem de cevaplayıcı yükünü azaltması nedeniyle
idari kayıt verilerinin kullanılabilirliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması,



İdari kayıtlar hususunda mevzuattan gelen görev ve yetki ile dış paydaşların idari kayıt sistemlerinin
iyileştirilmesine dönük çalışmaların artırılması,



TÜİK'in başlattığı ve başlayacağı yeni veri tabanı, kayıt sistemleri standardizasyonu ve idari kayıtların
entegrasyon çalışmaları ile istatistik üretimine ve kamuya önemli düzeyde veri ve bilgi sağlanması,



TÜİK'te, veri toplama, işleme ve istatistik üretmenin daha hızlı, daha doğru ve daha etkin hale getirilmesi
amacıyla, öncelikle idari kayıtların istatistik amaçlı kullanımının yaygınlaştırılması, idari kayıtlara dayalı
gösterge çeşitliliği ve kalitesinin artırılması, veriye ulaşma sürelerinin kısaltılması,
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Şirket Veri Tabanı Projesi ile kamu kurum ve kuruluşların idari kayıtlarında bulunan işletmelere ait verilerin,
ortak tanım, sınıflama ve metodolojiye uygun olarak belirli standartlar çerçevesinde bir veri tabanında
toplanması,



TOB bünyesinde bulunan tüm idari kayıtların Kurum bünyesine alınması ve işlenmesine ilişkin çalışmalar
neticesinde tarım istatistiklerinin uluslararası uyum düzeyi ve kalitesinin yükseltilmesi,



TOB tarafından İstatistik Veri Ağı aracılığıyla derlenen ve yayımlanan istatistiklerin yerine nitelikli saha
araştırmaları ve idari kayıtlar kullanılarak üretilen istatistiklerin geçmesi için çalışmalara başlanması,



TOB ile görüşülerek ormancılık üretim bilgilerinin kalitesinin korunması ve yeni değişkenlerin “Ormancılık
İstatistikleri” yayımına eklenmesi için gerekli girişimlerde bulunulması,



Uluslararası standartlarda kaliteli veri üretimi konusu ile ilgili olarak CDDO ile işbirliğinin artırılması, TÜİK
Veri Sözlüğü çalışmalarının yapılması,



Karşılaştırılabilir, tutarlı veri entegrasyonunun sağlanması yönünde yeni uygulama ve tedbirlerin hayata
geçirilmesi,



Büyük veri, büyük hacimli veri, veri madenciliği ve veri kalitesine yönelik çalışmaların artırılması,



Ulusal ve uluslararası veri tutarlılığının sağlanması, verilerin birbiri ile entegrasyonunun ve paylaşılmasının
sağlanması,



EİVT’nin kurulması ve istatistik üretimine dahil edilmesi,



Genel Tarım Sayımı kapsamında altyapı çalışmalarının ve kurumlar arası koordinasyonun yürütülmesi,



Kırsal göstergeler bilgi sistemi oluşturulmasına ilişkin bilgi sistemlerinin kurulması ve istatistik üretimine
dahil edilmesi, ilgili kurum/kuruluşlar ile işbirliği yapılması,



11. Kalkınma Planı ve Cumhurbaşkanlığı Programlarında da yer alan "Bütünsel Kayıt Sistemleri"nin
kurulması çerçevesinde;


Ürün Kimlik Sistemi (Aralık 2022)



Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (Aralık 2021)



Gayrimenkul Kayıt Sistemi (Aralık 2020)



NNVT (Aralık 2021)

oluşturulması,


Farklı kurumlarca yayınlanan istatistiklerdeki tanım ve kapsam farklılıklarına ilişkin uyum çalışmaları ile
veriler arasındaki tutarlılık sağlanarak, üretim sürecinin iyileştirilmesi,



Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi planlanan “Sınıflamalar yönetmeliğinin” diğer kurum ve
kuruluşlarca uygulanmasının sağlanması,



Kamuda istihdam ve insan kaynaklarına ilişkin politikaların merkezi bir sistem aracılığıyla belirlenebilmesi
için Kamu İstihdam Veri tabanı (Aralık 2020) çalışmalarının tamamlanması,
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İstatistiklerin üretimi ve dağıtımında kullanıcı odaklı bir bilgi dağıtım sisteminin geliştirilmesi, başta internet
ve mobil uygulamaların kullanımı olmak üzere çeşitli iletişim araçları ve kanallar yoluyla kamuoyu ile
paylaşılması ve kullanıcıların verilere daha kolay ve kısa sürede erişimini sağlayacak tedbirler alınması,



MYS yazılımının bütüncül tasarımına dair çalışmaların üretici birimlerin geneline yayılması konusunda
koordinasyonun devam ettirilmesi,



Veri işleme ve analiz süreçlerini standardize eden ve iş yükü ile işlem süresini ciddi derecede kısaltan,
tamamen kendi kaynaklarımız ile gerçekleştirilen "TÜİK Pusula Projesi"nde gelişime devam edilmesi,



Stratejik yönetim çalışmalarının proje disiplini içerisinde yürütülerek kurumsallaşmasının sağlanması ve
farkındalık yaratılmasına yönelik çalışmalara devam edilmesi,



Kurumsal etkinliğin geliştirilmesi çerçevesinde, taşra ile merkez birimler arası koordinasyonun daha da
geliştirilmesi, Kurum merkez teşkilatı ve bölge müdürlükleri arasında etkin bir planlama ve izleme
faaliyetinin yürütülmesi,



Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amacıyla, MYS’nin yapılandırılması için gerekli kaynakların ayrılması,
süreç, kalite yönetimi, sınıflamalar ve standartlar konusundaki çalışmalara devam edilmesi,



Uzmanlaşmış insan kaynağına yatırım yapılması, personelin orta ve uzun vadede kalıcı ve daha da verimli
olabilmesi, teknik kapasitesinin geliştirilmesi ve etkin kullanımının sağlanması,



Personelin, özellikle değişen teknoloji ve ihtiyaçlara uyum sağlayabilmesi için yurt içi/yurt dışı eğitim,
seminer vb. imkanlardan daha fazla yararlandırılması,



Kurumsal misyonumuz doğrultusunda, hedeflere ulaşmada rol alacak nitelikli ve yetkin insan kaynağının
artırılması ve sürekli gelişim felsefesi ile kalıcı istihdam sağlanması,



Yetkinlik analizi perspektifinde özellikle bilişimle ilgili eğitimlere ağırlık verilmesi,



Kamudaki yeni yapılanmaya bağlı olarak RİP kapsamında karşılaşılan aksaklıkların ivedilikle çözülmesi,
etkin bir koordinasyonun sağlanması,



RİP’e dahil tüm kurumların ürettiği istatistiklerin, uluslararası ve AB standartlarına tam uyumlu üretilmesinin
ve dağıtımının sağlanması için teknik destek ve eğitimlere hız kesmeden devam edilmesi,



İstatistik kullanıcılarının verilere daha kolay ve kısa sürede erişimini sağlamak için “Veri Merkezi” kurulması,
bu nedenle RİP kapsamında sunulan istatistiklerin tek bir veri tabanında toplandığı sağlıklı, sürdürülebilir bir
bilgi sistemi oluşturulması,



RİP’in sistemde hedeflenen süreçlerle birlikte, içeriğinin daha dinamik bir yapıya kavuşturulması, program
kapsamında yayımlanan istatistiklerin standartlaştırılması, metaveri bilgileri ile birlikte yayımlanması ve
Türk İstatistik Sistemi’nde veriye eş zamanlı erişim sağlanması,



RİP portalının görsellik ve işlevsellik açısından geliştirilmesi,



RİP’e dahil kurum ve kuruluşlarda gerçekleşen görev değişimleri ve yeniden yapılanma süreçleri kimi
zaman RİP süreçlerini etkileyecek boyuta varabilmektedir. Bu tür durumlarla karşılaşmamak için kurum/
kuruluşlarda istatistiki birimlerin olması ve/veya devamlı koordinasyon kurulacak yetkililerin bulunması,
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RİP’in hazırlanması ve sürecin izlenmesinde yetkili çalışma grupları ve İstatistik Konseyinin çalışma
gruplarının (belirli konuya özel sınırlı katılımlı toplantılar haricinde) senede bir defa genel değerlendirme için
tüm üyeleri ile beraber toplanmasının sürecin sağlıklı yürümesi, gelişmelerin takibi ve değerlendirilebilmesi
açısından önemlidir. Bu bağlamda çalışma gruplarına başkanlık eden üretici birimlerin bu toplantıları tam
kapsamlı, düzenli bir şekilde yapması ve raporlaması yoluyla önemli hususların ve gelişmelerin konseyin
gündemine daha sağlıklı şekilde taşınabilmesi ve değerlendirilebilmesi,



İş kayıtları kapsamında öncelikle girişim düzeyinde oluşturulan adres çerçevesinin yerel birim düzeyini de
içerecek şekilde genişletilmesi,



Ülkeler ve ülke grupları ile uluslararası kuruluşlar ve ulusal istatistik ofisleri ile etkili iletişim, işbirliği ve ortak
çalışmaların ihtiyaçlar doğrultusunda devam ettirilmesi,



AB süreci ve teknik işbirliği çalışmaları kapsamında mali kaynak sağlamak amacıyla, mevcut kaynakların
yanı sıra yeni fonlar bulunarak, etkin kullanılmasının sağlanması,



Yönetme etkinliğinin kaliteli hizmete dönüştürülmesi ve sunulmakta olan hizmetlerdeki sürekliliğinin müspet
olarak devamlı surette olmasının sağlaması,



Bütçenin verimli kullanımının sağlanması, sınırlı olan kaynaklarımızın nerelere harcanması gerektiği
hususunda tasarruf sağlayacak kalıcı çözümlerin üretilmesi,



İstatistik alanındaki gelişmeleri daha yakından takip etmek ve Kurumun uluslararası platformdaki etkinliğinin
artmasına katkı sağlaması amacıyla uluslararası kuruluşların istatistik politikalarını belirleyici özelliğe sahip
üst düzey toplantılara, çalışma gruplarına ve benzer faaliyetlere daha fazla ve aktif katılım sağlaması,



Dağıtım sisteminin kullanıcı odaklı olarak iyileştirilmesi ve geliştirilmesine devam edilmesi,



Yeni sunum tekniklerine yönelik eğitimlerin alınarak elektronik yayımcılık hizmetlerinin geliştirilmesi ve
kullanıcıların ihtiyacını karşılayacak ürünlerin sunulması,



TÜİK tanıtım filmi ve bilgilendirme videolarının hazırlanması, düzenli bilgilendirme toplantılarının ve
seminerlerin yapılması,



TÜİK’in vizyon, misyon ve hedefleri doğrultusunda istatistik ve bilginin önemine yönelik bireysel ve
toplumsal bilinçlenmenin sağlanması, kurum kültürünün yansıtılması, kurumsal tanıtımın gerçekleştirilmesi
ve kurum içi iletişimin sağlanması amacıyla hedef kitle ile iki yönlü etkili iletişim kurularak, İletişim Stratejisi
çerçevesinde olumlu imaj geliştirilmeli, kalite bilinci ve ulaşılabilirlik ilkeleri çerçevesinde tanımlı faaliyetler
gerçekleştirilmesi, kamuoyu genelinde tanınırlığı artıracak çalışmalara öncelik verilmesi,



Dış paydaşlardaki istatistik bilincinin artırılmasına dönük, toplantı ve bilgilendirmelerin artırılarak devam
edilip istatistiklerin yöneticilerin karar alma süreçlerinde daha fazla yer almasını sağlamak adına detaylı ve
kırılımlı özel raporlamaların yapılması (yıllık ve/veya yıl üstü),



Kurumumuzda yeni gelişen İş Zekası ve raporlama süreçleri alanlarında sistemin doğası gereği farklı
disiplinlerden (veri analisti, sistem yöneticisi, iş analisti, geliştirici) iş paydaşlarına ihtiyaç duyulması,



Medya mensupları ile iletişimin güçlendirilmesi, iletişim kanallarının daha fazla kullanılması ve etkinliğinin
artırılması adına basın toplantıları, seminerler düzenlenerek, tanıtım çalışmaları için kaynaklar ve yöntemler
araştırılıp medya mensupları ile iletişim kanalları güçlendirilerek, birim çalışanlarının çeşitli konularda
eğitimler almasının sağlanması,
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Personelin yabancı dil konuşma becerisinin artırılmasına yönelik eğitim imkanlarının artırılması,
Personelin kurumsal alanlarda araştırma yapmaya yönlendirilmeleri, panel, seminer vb. çalışmalara
katılmasına teşvik edilmeleri,



Kalite Logosu çalışmalarının ve logo takdiminin prosedürlere uygun olarak yürütülebilmesi için İstatistik
Konseyinin düzenli olarak yılda bir kere toplanmasının sağlanması,



Süreç Yönetim Sisteminin sürdürülmesi çalışmaları kapsamında süreç yönetimi anlayışının getireceği
faydaları Kuruma en üst seviyede yaymak için süreç akış şemalarının yönergelere, el kitaplarına entegre
edilmesi, eğitim alacak personele sağlanacak dokümantasyonun bir parçası haline getirilmesi yoluyla
kişilere işler hakkında bilgi verilmesi gereken durumlarda akış diyagramları üzerinden bilgi paylaşımı
yapılması,



Salgın sebebiyle 2020 yılında 2 dönem uygulanması planlanan “Tarımsal İşletmelerde Hayvansal Üretim”
araştırmasının ilk dönemi gerçekleştirilememiş, ikinci dönem uygulaması ise telefonla veri derleme yöntemi
ile yapılmıştır. 2020 üretim yılı bilgilerini kapsayan Tarımsal İşletme İşgücü Ücret Yapısı Araştırması’nın
alan uygulaması da, salgın nedeniyle gerçekleştirilememiştir. Bu kapsamda tedbirlerin ve planlamaların hız
kazanması,

olarak belirlenmiştir.
Nihai olarak tüm bu çalışmalar, kurum ve kuruluşlar ile yakından işbirliğini gerektirmektedir. Bu çalışmalar,
verilerin karar alma süreçlerine en iyi şekilde katkı sağlayabilmesi için bütünleşik ve tutarlı bir “Türkiye İstatistik
Sistemi”nin yapılandırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, istatistiklerin kalitesi ve Kurumun ulusal ve
uluslararası düzeydeki işbirliği ve koordinasyon rolünün artırılması ve etkinliğinin sağlanması ile doğrudan
ilişkilidir.
TÜİK, görev ve sorumlulukları çerçevesinde, plan ve programlardaki sorumluluklarının bilinciyle, diğer kurumlar
ve ülke ihtiyaçlarını da dikkate alarak, geçmişten aldığı güç ve tecrübeler ışığında bugüne kadar olduğu gibi
bundan sonraki yıllarda da istatistik üretimine hız kesmeden devam edecektir. Bu bağlamda TÜİK, kurumların
istatistik üretim süreçlerine dair ihtiyaç duydukları tüm alanlarda gereken her türlü desteği vermeye hazırdır.
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EKLER
Ek 1 TÜİK teşkilat şeması 2020

TÜİK Faaliyet Raporu, 2020
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Ek 2 TÜİK Taşra Teşkilatı Yapısı, (Bölge Müdürlükleri ve Sorumluluk Alanına Giren İller), 2020
Sıra no

Bölge müdürlüğü

Bölge sorumluluk alanına giren iller

1

Adana

Adana, Mersin(*)

2

Ankara

Ankara

3

Antalya

Antalya, Burdur, Isparta

4

Balıkesir

Balıkesir, Çanakkale

5

Bursa

Bursa, Eskişehir, Bilecik

6

Denizli

Denizli, Aydın, Muğla

7

Diyarbakır

Diyarbakır, Şanlıurfa

8

Edirne

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ

9

Erzurum

Erzurum, Erzincan, Bayburt

10

Gaziantep

Gaziantep, Adıyaman, Kilis

11

Hatay

Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye

12

İstanbul

İstanbul

13

İzmir

İzmir

14

Kars

Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı

15

Kastamonu

Kastamonu, Çankırı, Sinop

16

Kayseri

Kayseri, Sivas, Yozgat

17

Kocaeli

Kocaeli, Bolu, Sakarya, Düzce, Yalova

18

Konya

Konya, Karaman

19

Malatya

Malatya, Bingöl, Elazığ, Tunceli

20

Manisa

Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak

21

Nevşehir

Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kırıkkale, Kırşehir

22

Samsun

Samsun, Amasya, Çorum, Tokat

23

Siirt

Siirt, Mardin, Batman, Şırnak

24

Trabzon

Trabzon, Artvin, Gümüşhane, Rize,Giresun, Ordu

25

Van

Van, Bitlis, Hakkari, Muş

26

Zonguldak

Zonguldak, Bartın, Karabük

(*) Mersin İrtibat Bürosu, Adana Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda görev yapmaktadır.
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Ek 3 18 Kasım 2005 Tarihinden İtibaren Çıkarılan Yönetmelik ve Yönergeler


Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik



Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanlığı Yönetmeliği



Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği



Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik



Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği



Resmî İstatistiklerde Veri Gizliliği Ve Gizli Veri Güvenliğine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik



Veri Kalite Kontrol Kurulunun Oluşumu ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik



Türkiye İstatistik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği



İstatistik Konseyi Yönetmeliği



Türkiye İstatistik Kurumu Eğitim ve Araştırma Merkezinin Kuruluşu Görevleri ve Çalışma Esaslarına İlişkin
Yönetmelik



Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Yönetmeliği



Kalite Denetim Çalışmalarındaki Ses Kayıtlarının Dinlenmesine İlişkin Yönerge



Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Nevşehir Eğitim ve Dinlenme Tesisi İşletme Yönergesi
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Ek 4 Harcama Birimleri Bazında Gider Tablosu, 2020
Kurumsal Kod
I

II

Açıklama

III IV

12 77 00 00 Türkiye İstatistik
Kurumu Başkanlığı

Bütçe Başlangıç
Ödeneği
427.532.000,00

(TL)
Kurumiçi Aktarma
Eklenen

Düşülen

Kurumlararası Aktarma
Eklenen

Düşülen

73.272.800,00 73.272.800,00 1.923.987,00 511.984,00

Yedek Ödenek
Eklenen Düşülen
0,00

0,00

Yıl Sonu
Ödenek
Toplamı

Gider Toplamı

428.944.003,28 408.400.134,00

12

77

00

02

ÖKM

4.381.000,00

54.000,00

369.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.066.000,00

3.855.248,81

12

77

00

04

DHD

54.432.000,00

4.944.800,00

731.000,00

0,00

212.582,63

0,00

0,00

58.433.217,37

49.714.125,39

12

77

00

05

PDB

7.074.000,00

4.100,00

494.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.584.000,00

6.531.392,57

12

77

00

06

EDB

0,00

1.433.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.433.000,00

1.413.757,31

12

77

00

23

SGD

3.096.000,00

12.000,00

218.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.890.000,00

2.855.539,22

12

77

00

24

HM

979.000,00

8.000,00

19.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

968.000,00

927.387,08

12

77

00

25

BHİM

673.000,00

177.000,00

64.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

786.000,00

733.581,50

12

77

00

61

Bölge Müdürlükleri

246.321.000,00

815.900,00

9.856.700,00

1.923.987,00

299.401,09

0,00

0,00

238.904.785,91

230.751.557,48

12

77

30

00

Daire Başkanlıkları

110.576.000,00

0,00

59.046.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51.530.000,00

51.455.151,99

12

77

33

00

SİD

0,00

2.239.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.219.000,00

2.204.613,49

12

77

34

00

YAD

0,00

2.829.000,00

268.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.561.000,00

2.542.244,09

12

77

37

00

DDPD

0,00

5.684.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.684.000,00

5.656.807,18

12

77

38

00

UHD

0,00

3.284.000,00

47.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.237.000,00

3.220.215,59

12

77

39

00

FİD

0,00

3.335.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.335.000,00

3.287.233,56

12

77

41

00

SİD

0,00

2.027.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.012.000,00

2.001.446,63

12

77

45

00

MKSD

0,00

2.416.000,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.391.000,00

2.346.591,34

12

77

46

00

BTD

0,00

16.604.000,00

1.700.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.904.000,00

12.722.613,01

12

77

47

00

VTD

0,00

4.660.000,00

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.260.000,00

4.083.815,65

12

77

49

00

YDB

0,00

5.466.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.466.000,00

5.167.726,85

12

77

50

00

UİD

0,00

2.031.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.031.000,00

1.952.801,10

12

77

51

00

DİD

0,00

2.159.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.159.000,00

2.126.762,33

12

77

52

00

İYKD

0,00

2.034.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.034.000,00

2.000.624,76

12

77

54

00

KDİİD

0,00

2.542.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.542.000,00

2.506.332,95

12

77

55

00

YİİD

0,00

2.230.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.230.000,00

2.185.249,37

12

77

56

00

TİD

0,00

1.816.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.816.000,00

1.782.516,71

12

77

57

00

ÇSKİD

0,00

2.273.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.273.000,00

2.239.565,44

12

77

59

00

UTİD

0,00

2.195.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.195.000,00

2.135.232,81
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Ek 5 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gider Tablosu, 2020

(TL)
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Ek 6 Bütçe harcama kalemleri itibarıyla ödenek ve harcama gerçekleşmeleri, 2016-2020

2020

2019

2018

2017

2016

Yılı

Açıklama

Personel

Diğer cari

Yatırım

(TL)

Transfer

TOPLAM

Bütçe başlangıç
ödeneği

266 124 000,00

38 760 000,00

76 845 000,00

3 505 000,00

385 234 000,00

Yıl sonu ödenek
toplamı

266 124 000

41 111 000,00

72 420 836,00

3 505 000,00

383 160 836,00

Yıl sonu toplam
harcama

202 850 583,75

37 007 734,01

44 961 123,70

1 965 220,80

286 784 662,00

Gerçekleşme %

76,00

90,00

62,00

56,00

75,00

Bütçe başlangıç
ödeneği

249 422 000,00

41 564 000,00

94 377 000,00

2 743 000,00

388 106 000,00

Yıl sonu ödenek
toplamı

249 422 000,00

43 015 000,00

92 012 028,00

2 576 000,00

387 025 028,00

Yıl sonu toplam
harcama

212 511 286,00

38 660 254,00

37 242 186,00

1 241 778,00

289 655 504,00

Gerçekleşme %

85,00

90,00

40,00

48,00

75,00

Bütçe başlangıç
ödeneği

266 742 000,00

43 475 000,00

78 768 000,00

3 186 000,00

392 171 000,00

Yıl sonu ödenek
toplamı

256 436 075,00

37 680 096,00

41 877 670,00

1 732 000,00

337 725 841,00

Yıl sonu toplam
harcama

256 415 648,00

34 825 193,00

33 737 090,00

1 668 097,00

326 646 028,00

Gerçekleşme %

96,00

80,00

43,00

52,00

83,00

Bütçe başlangıç
ödeneği

322 611 000,00

36 934 000,00

46 545 000,00

2 817 000,00

408 907 000,00

Yıl sonu ödenek
toplamı

322 611 000,00

40 543 681,00

43.412.003,00

2 817 000,00

409 383 684,00

Yıl sonu toplam
harcama

317 590 317,00

37 712 446,00

33 527 950,00

1 617 511,00

390 448 224,00

Gerçekleşme %

98,00

93,00

77,00

57,00

95,00

Bütçe başlangıç
ödeneği

356 720 000,00

40 143 000,00

28 475 000,00

2 194 000,00

427 532 000,00

Yıl sonu ödenek
toplamı

356 720 000,00

42 066 987,00

27 963 016,00

2 194 000,00

428 944 003,00

Yıl sonu toplam
harcama

349 451 561,00

40 416 682,00

16 348 654,00

2 183 237,00

408 400 134,00

Gerçekleşme %

97,96

96,08

58,47

99,51

95,21
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Ek 7 Bilanço (Sayfa 1/2 )
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Ek 7 Bilanço (Devamı-Sayfa 2/2)

132

Ek 8 Faaliyet Sonuçları Tablosu
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Ek 8 Faaliyet Sonuçları Tablosu

(devam)
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Ek 8 Faaliyet Sonuçları Tablosu

(devam)
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Ek 8 Faaliyet Sonuçları Tablosu

(devam)
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Ek 8 Faaliyet Sonuçları Tablosu

(devam)
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Ek 8 Faaliyet Sonuçları Tablosu

(devam)
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Ek 8 Faaliyet Sonuçları Tablosu

(devam)
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Ek 8 Faaliyet Sonuçları Tablosu

(devam)

140

Ek 8 Faaliyet Sonuçları Tablosu

(devam)
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Ek 8 Faaliyet Sonuçları Tablosu

(devam)
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Ek 9 Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması
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Ek 10 Konularına Göre Çıkarılan Yayınlar, 2020
Yayın adı

Periyodu

Genel
İstatistiklerle Türkiye, 2019

Yıllık

Sağlık ve Sosyal Koruma
Türkiye Sağlık Araştırması Mikro Veri Seti, 2019

Sayım / Araştırma
Yılı

Bilim, Teknoloji ve Bilgi Toplumu
Biyoteknoloji İstatistikleri Mikro Veri Seti, 2019

Düzensiz

Mali ve Mali Olmayan Şirketler Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması Mikro Veri
Seti, 2019

Yıllık

Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması Mikro Veri Seti, 2020

Yıllık

Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması Mikro Veri Seti, 2020

Yıllık

Yenilik Araştırması Mikro Veri Seti, 2018

2 yılda bir

Çevre ve Enerji
Ulusal Sera Gazı Envanteri, 1990-2018 - Rapor

Yıllık

Maden İşletmeleri Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri Mikro Veri Seti, 2018

2 yılda bir

İmalat Sanayi Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri Mikro Veri Seti, 2018

2 yılda bir

Dış Ticaret
Dış Ticaret İstatistikleri Mikro Veri Seti, 2019

Yıllık

Gelir, Tüketim ve Yoksulluk
Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Mikro Veri Seti (Kesit), 2019

Yıllık

Hanehalkı Bütçe İstatistikleri Mikro Veri Seti, 2019

Yıllık

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Mikro Veri Seti (Panel), 2018

Yıllık

Hanehalkı Bütçe Araştırması Tüketim Harcamaları Birleşik Mikro Veri Seti, 2016-2017-2018

Yıllık

İstihdam, İşsizlik ve Ücret
İşgücü İstatistikleri Mikro Veri Seti, 2019
Çocuk İşgücü Araştırması Mikro Veri Seti, 2019

Yıllık
Sayım / Araştırma
Yılı

Sanayi
Sektör Bilançoları İstatistikleri Mikro Veri Seti, 2009-2019

Yıllık

Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri Mikro Veri Seti, 2018

Yıllık

Yıllık İş Kayıtları Çerçevesi Mikro Veri Seti, 2018

Yıllık

Yıllık İş Kayıtları Çerçevesi Mikro Veri Seti, 2019

Yıllık
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Yıllık Sanayi Ürün (PRODCOM) İstatistikleri Mikro Veri Seti, 2019

Yıllık

Nüfus ve Demografi
Yaşam Memnuniyeti Araştırması Mikro Veri Seti, 2019

Yıllık

İstatistiklerle Yaşlılar, 2019 - Elektronik yayın

Yıllık

İstatistiklerle Gençlik, 2019 - Elektronik yayın

Yıllık

İstatistiklerle Çocuk, 2019 - Elektronik yayın

Yıllık

Toplumsal Cinsiyet İstatistikleri, 2019 - Elektronik yayın

Yıllık

Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2019 - Elektronik yayın

Yıllık

Tarım
Su Ürünleri İstatistikleri Mikro Veri Seti, 2019

Yıllık

Süt ve Süt Ürünleri Üretimi Mikro Veri Seti, 2019

Yıllık

Kümes Hayvancılığı Üretimi Mikro Veri Seti, 2019

Yıllık

Diğer
Türkiye İstatistikleri, 2019 - Broşür

Yıllık

Performans Programı 2020 Yılı

Yıllık

Yayın adı

Periyodu
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Ek 11 Konularına Göre Çıkarılan Haber Bültenleri, 2020
Haber Bülteni Adı
Adalet ve Seçim

Periyodu

Ceza İnfaz Kurumu İstatistikleri

Yıllık

Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuklar

Yıllık

Bilim, Teknoloji ve Bilişim
Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması

Yıllık

Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması

Yıllık

Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması

Yıllık

Merkezi Yönetim Bütçesinden Araştırma Geliştirme Faaliyetleri için Ayrılan Ödenek ve Harcamalar

Yıllık

Biyoteknoloji İstatistikleri

Yıllık

Çevre ve Enerji
Çevre Koruma Harcama İstatistikleri
Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatları

Yıllık
6 Aylık

Katı Yakıtlar

Aylık

Seragazı Emisyon İstatistikleri

Yıllık

Tıbbi Atık İstatistikleri

Yıllık

Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri

Yıllık

Dış Ticaret
Dış Ticaret Endeksleri

Aylık

Dış Ticaret İstatistikleri

Aylık

Girişim Özelliklerine Göre Dış Ticaret İstatistikleri

Yıllık

Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri

Yıllık

Eğitim, Kültür ve Spor
Eğitim Harcamaları İstatistikleri

Yıllık

Kültür Ekonomisi

Yıllık

Kültürel İstihdam

Yıllık

Kültürel Miras

Yıllık

Kütüphane istatistikleri

Yıllık

Opera, Bale, Orkestra, Koro ve Topluluk İstatistikleri

Yıllık

Sinema ve Tiyatro İstatistikleri

Yıllık

Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) İstatistikleri

Yıllık

Yazılı Medya İstatistikleri

Yıllık
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Ek 11 Konularına Göre Çıkarılan Haber Bültenleri, 2020
Haber Bülteni Adı
Ekonomik Güven

(devam)
Periyodu

Ekonomik Güven Endeksi

Aylık

Sektörel Güven Endeksleri

Aylık

Tüketici Güven Endeksi

Aylık

Gelir Dağılımı, Tüketim ve Yoksulluk
Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması

Yıllık

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması (Bölgesel)

Yıllık

Hanehalkı Tüketim Harcaması

Yıllık

Hanehalkı Tüketim Harcaması (Bölgesel)

Yıllık

Enflasyon ve Fiyat
Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları

Aylık

Konut Satış İstatistikleri

Aylık

Satınalma Gücü Paritesi

Yıllık

Satınalma Gücü Paritesi (Geçici Sonuçlar)

Yıllık

Satınalma Gücü Paritesi (Hanehalkı Nihai Tüketim Harcamaları)

Yıllık

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi

Aylık

Tüketici Fiyat Endeksi

Aylık

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi

Aylık

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi

Aylık

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi

Aylık

Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi

Aylık

İstihdam, İşsizlik ve Ücret
İşgücü İstatistikleri

Aylık

Çocuk İşgücü Anketi Sonuçları

Yıllık
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Ek 11 Konularına Göre Çıkarılan Haber Bültenleri, 2020
Haber Bülteni Adı

(devam)
Periyodu

İş İstatistikleri
Ciro Endeksleri

Aylık

Girişimcilik ve İş Demografisi

Yıllık

İşgücü Girdi Endeksleri

Dönemlik

İnşaat Maliyet Endeksi

Aylık

Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri

Yıllık

Mali Aracı Kuruluş İstatistikleri

Yıllık

Perakende Satış Endeksleri

Aylık

Sanayi Üretim Endeksi

Aylık

Yapı İzin İstatistikleri

Dönemlik

Yıllık Sanayi Ürün (PRODCOM) İstatistikleri

Yıllık

Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri

Yıllık

Nüfus, Konut ve Demografi
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları

Yıllık

Doğum İstatistikleri

Yıllık

Dünya Nüfus Günü

Yıllık

Evlenme ve Boşanma İstatistikleri

Yıllık

Hayat Tabloları

Yıllık

İstatistiklerle Aile

Yıllık

İstatistiklerle Çevre

Yıllık

İstatistiklerle Çocuk

Yıllık

İstatistiklerle Gençlik

Yıllık

İstatistiklerle Kadın

Yıllık

İstatistiklerle Yaşlılar

Yıllık

Uluslararası Göç İstatistikleri

Yıllık

Yaşam Memnuniyeti Araştırması

Yıllık

Sağlık
Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri

Yıllık

Sağlık Harcamaları İstatistikleri

Yıllık

Sosyal Koruma İstatistikleri

Yıllık

Türkiye Sağlık Araştırması

Yıllık
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Ek 11 Konularına Göre Çıkarılan Haber Bültenleri, 2020
Haber Bülteni Adı

(devam)
Periyodu

Tarım
Bitkisel Üretim 1. Tahmini

Yıllık

Bitkisel Üretim 2. Tahmini

Yıllık

Bitkisel Üretim İstatistikleri

Yıllık

Bitkisel Ürün Denge Tabloları

Yıllık

Bitkisel Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri

Yıllık

Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri

Yıllık

Devlet Destekli Tarım Sigortaları

Yıllık

Hayvansal Üretim İstatistikleri

6 Aylık

Kırmızı Et Üretim İstatistikleri

Dönemlik

Kümes Hayvancılığı Üretimi

Aylık

Su Ürünleri

Yıllık

Süt ve Süt Ürünleri Üretimi

Aylık

Tarımsal İşletme İşgücü Ücret Yapısı

Yıllık

Turizm
Hanehalkı Yurt içi Turizm

Dönemlik

Turizm İstatistikleri

Dönemlik

Ulaştırma ve Haberleşme
Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri

Yıllık

Motorlu Kara Taşıtları

Aylık

Taşıt-kilometre İstatistikleri

Yıllık

Ulusal Hesaplar
Devlet Hesapları
Dönemsel Gayri Safi Yurt içi Hasıla

Yıllık
Dönemlik

Yıllık Gayrisafi Yurt içi Hasıla

Yıllık

Sektör Bilançoları

Yıllık
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Ek 12 Dağıtım Veri Tabanları

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları (M)
Aile Yapısı (2006)
Aile Yapısı (2016) (M)
Belediye Atık İstatistikleri (M)
Belediye Atıksu İstatistikleri (M)
Belediye Su İstatistikleri (M)
Bina İnşaatı Maliyet Endeksi (M)
Bitkisel Üretim İstatistikleri (M)
Bitkisel Ürün Denge Tabloları (M)
Boşanma İstatistikleri (M)
Bölgesel Gayri Safi Katma Değer Tabloları (M)
Bölgesel GSYH (M)
Ceza İnfaz Kurumuna Giren Hükümlü İstatistikleri
Ceza İnfaz Kurumundan Çıkan (Tahliye Edilen) Hükümlü İstatistikleri
Ciro Endeksleri (M)
Cumhurbaşkanlığı Seçimi / Halk Oylaması Sonuçları
Çocuk İstatistikleri-Bilişim Teknolojileri Kullanımı (M)
Çocuk İstatistikleri-Demografik Özellikler (M)
Çocuk İstatistikleri-Eğitim (M)
Çocuk İstatistikleri-Güvenlik ve Adalet (M)
Çocuk İstatistikleri-İşgücü (M)
Çocuk İstatistikleri-Konut Özellikleri (M)
Çocuk İstatistikleri-Kültür ve Spor (M)
Çocuk İstatistikleri-Sağlık (M)
Çocuk İstatistikleri-Yoksulluk (M)
Dış Ticaret Endeksleri (M)
Dış Ticaret İstatistikleri Ara Malı İthalatı (M)
Dış Ticaret İstatistikleri (Genel Ticaret Sistemi)
Dış Ticaret İstatistikleri (Özel Ticaret Sistemi)
Doğum İstatistikleri (M)
Dönemsel Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (M)
Evlenme İstatistikleri (M)
Gelir Dağılımı ve Yaşam Koşulları İstatistikleri (M)
Genel Nüfus Sayımları
Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk İstatistikleri (M)
Hanehalkı Tüketim Harcaması İstatistikleri (M)
Hava Kalitesi
Hayvancılık İstatistikleri (M)
Hizmet Sektörü Eğilim İstatistikleri (M)
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) (M)
İmalat Sanayi Eğilim İstatistikleri (İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranları)
İnşaat Maliyet Endeksi (M)
İnşaat Sektörü Eğilim İstatistikleri (M)
İnşaat Sektörü Endeksleri (M)
İnşaat Sektörü Endeksleri (M)
İnşaat Sektörü Endeksleri (M)
İntihar İstatistikleri (M)
İş Kayıtları İstatistikleri (M)
İşgücü Girdi Endeksleri (2015=100) (M)
İşgücü İstatistikleri Bölgesel Sonuçları (2014 ve sonrası) (M)
İşgücü İstatistikleri (1988-2013)
İşgücü İstatistikleri (2014 ve Sonrası) (M)
İşgücü Maliyeti Endeksleri (2010=100) (M)
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54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet
Kamu Sektörü Çevresel Harcama İstatistikleri (2001-2016) (M)
Kazanç İstatistikleri (M)
Kırmızı Et Üretimi (M)
Konut Satış İstatistikleri (M)
Kümes Hayvancılığı Üretimi (M)
Mahalli İdareler Seçim Sonuçları
Milletvekili Seçim Sonuçları
Ölüm İstatistikleri (M)
Perakende Satış Endeksleri (M)
Perakende Ticaret Sektörü Eğilim İstatistikleri (M)
Sanayi Ciro ve Sipariş Endeksleri (M)
Sanayi Hizmet Kuruluşları Araştırma Geliştirme Faaliyetleri İstatistikleri (M)
Sanayi İşgücü Girdi Endeksleri (M)
Sanayi Üretim Endeksleri (M)
Sanayi Üretim İstatistikleri
Sinema İstatistikleri (M)
Su Ürünleri İstatistikleri (M)
Süt ve Süt Ürünleri Üretimi (M)
Tarımsal Alet ve Makina İstatistikleri (M)
Tarımsal Ürün Fiyatları ve Üretim Değerleri (M)
Ticaret ve Hizmet Endeksleri (M)
Ticaret ve Hizmet Endeksleri (M)
Tiyatro İstatistikleri (M)
Turizm İstatistikleri (2012(revize) ve sonrası) (M)
Turizm İstatistikleri(2003-2012) ve Sınır İstatistikleri
Tüketici Eğilim İstatistikleri (M)
Tüketici Fiyat Endeksi (1994 bazlı)
Tüketici Fiyat Endeksi (2003 bazlı) (M)
Ulaştırma İstatistikleri (M)
Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı (M)
Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri (M)
Ülke İçi Göç (M)
Yapı İzin İstatistikleri (Detaylı)
Yapı İzin İstatistikleri (Özet) (M)
Yaşam Memnuniyeti (M)
Yazılı Medya İstatistikleri (2012 ve öncesi)
Yazılı Medya İstatistikleri (2013 ve sonrası) (M)
Yıllık Sanayi Hizmet İstatistikleri (M)
Yıllık Sanayi Ürün İstatistikleri (M)
Yoksulluk İstatistikleri (M)
Yurt Dışı Üretici Fiyatı Endeksi (M)
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) (M)
Zaman Kullanım Araştırması (M)
İl Göstergeleri
Bölgesel İstatistikler
Uluslararası Seçilmiş Göstergeler

(*) İstatistik göstergeler başlığından erişilmektedir. (M) Merkezi Dağıtım Sisteminden erişilmektedir.
(M) işareti olmayanlar özel uygulamalardır data.tuik.gov.tr'de ilgili konuların veri tabanları sekmesinden erişilmektedir. İl
Göstergeleri Bölgesel İstatistikler, Uluslararası Seçilmiş Göstergeler TÜİK İnternet Sayfası alt bölümündeki uygulamalar
kısmındaki linklerden erişilm
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Ek 13 Kalite Değerlendirme Çalışmaları, 2020
No Resmi İstatistik Adı
1
Faktoring Sektörü Verileri

Kurum/Kuruluş
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Değerlendirme Süreci
Logo aldı

2

Finansal Kiralama Sektörü Verileri

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Logo aldı

3

Finansman Şirketleri Verileri

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Logo aldı

4

İllere Göre Seçilmiş Bankacılık Sektörü Verileri

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Logo aldı

5

Merkezi Yönetim Alt Sektörü Mali İstatistikleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Logo aldı

6

Genel Yönetim Sektörü Mali İstatistikleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Logo aldı

7

Uluslararası Para Fonu Tanımlı Genel Yönetim Mali İstatistikleri (GFS)

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Logo aldı

8

Vatandaşlık İstatistikleri (Vatandaşlık kazanımı ve kaybına ilişkin istatistikler)

İçişleri Bakanlığı

Süreci devam ediyor

9

Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Süreci devam ediyor

10

Sanayi Kapasite Raporu İstatistikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Süreci devam ediyor

11

Turizm Belgeli Tesislerin İstatistikleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Süreci devam ediyor

12

Açık İş İdari Kayıtları

Türkiye İş Kurumu

Süreci devam ediyor

13

Kayıtlı İşsiz İstatistikleri

Türkiye İş Kurumu

Süreci devam ediyor

14

İşsizlik Sigortası Başvuruları

Türkiye İş Kurumu

Süreci devam ediyor

15

Adalet İstatistikleri

Adalet Bakanlığı

Süreci devam ediyor

16

Tesis İstatistikleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Süreci devam ediyor

17

Yat İstatistikleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Süreci devam ediyor
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EK 14 Gerçekleşen Alan Uygulamaları
No
1

2
3
4
5
6
7
8
9

10

Araştırma adı

ADNKS KURUMSAL NÜFUS BELİRLEME ÇALIŞMASI
AŞIRI BORÇLULUK, TÜKETİM VE SERVET MODÜLÜ
(GELİR VE YAŞAM KOŞULLARI ARAŞTIRMASI)2
AYLIK BÜYÜK BALIKÇI DENİZ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMASI
AYLIK KATI YAKIT İSTATİSTİKLERİ
AYLIK KIRMIZI ET ÜRETİM İSTATİSTİKLERİ ANKETİ
AYLIK KÜMES HAYVANCILIĞI VE YUMURTA ÜRETİM
İSTATİSTİKLERİ ANKETİ
AYLIK SANAYİ ÜRETİM ANKETİ
AYLIK SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İSTATİSTİKLERİ ANKETİ
AYLIK TABAKHANELERCE SATIN ALINAN HAM DERİ
MİKTARININ TESPİTİ ÇALIŞMASI
BALIK UNU VE YAĞ FABRİKALARINA GÖNDERİLEN
HAMSİ MİKTARI ARAŞTIRMASI

11

BAVUL TİCARETİ ARAŞTIRMASI

12

14

BİYOTEKNOLOJİ İSTATİSTİKLERİ
ÇIKIŞ YAPAN ZİYARETÇİLER ARAŞTIRMASI
ELEKTRİK ÜRETİCİ FİYATLARI ANKETİ

15

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ FİYAT İSTATİSTİKLERİ

16

GELİR VE YAŞAM KOŞULLARI ARAŞTIRMASI
GENEL DEVLET VE KAR AMACI OLMAYAN
KURULUŞLAR ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİ
ARAŞTIRMASI

13

17

Anket
sayısı1

Cevaplayıcı birim

Veri derleme
yöntemi

Alan uygulama
süresi (gün)

Veri toplamadan
sorumlu birim

Konu

15.926

İşyeri

Diğer (Posta, eposta, Faks vb.)

Yıllık

22

Bölge

Makroekonomik
İstatistikler

0

Hane

CAPI

Diğer

138

Bölge

İş İstatistikleri

2.370
173
489

Tarımsal İşletme
İşyeri
İşyeri

CAPI+CATI
CAWI
CAWI

Aylık
Aylık
Aylık

16
18
29

Bölge
Bölge
Bölge

İş İstatistikleri
İş İstatistikleri
Tarım İstatistikleri

1.972

İşyeri

CAWI

Aylık

29

Bölge

Tarım İstatistikleri

5.989
1.761

İşyeri
İşyeri

CAWI
CAWI

Aylık
Aylık

16
29

Bölge
Bölge

Tarım İstatistikleri
Tarım İstatistikleri

515

İşyeri

CAWI

Aylık

29

Bölge

Tarım İstatistikleri

11

İşyeri

Diğer (Posta, e6 Aylık
posta, Faks vb.)

58

Bölge

Sosyal İstatistikler

9.838

Fert

PAPI 3 Aylık

17

Bölge

1.668
251.305
150

İşyeri
Fert
İşyeri

64
17
8

Bölge
Bölge
Bölge

139

İşyeri

52

Merkez

Sosyal İstatistikler

27.437

Hane

CAWI
Yıllık
PAPI 3 Aylık
CAWI
Aylık
Diğer (Posta, e6 Aylık
posta, Faks vb.)
CAPI+CATI
Yıllık

Makroekonomik
İstatistikler
Sosyal İstatistikler
Sosyal İstatistikler
Sosyal İstatistikler

138

Bölge

Sosyal İstatistikler

206

İşyeri

CAWI

64

Bölge

İş İstatistikleri

Periyot

Yıllık
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No

Araştırma adı

20

GİRİŞİMLERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI
ARAŞTIRMASI
HANEHALKI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIM
ARAŞTIRMASI
HANEHALKI BÜTÇE ARAŞTIRMASI

21

HANEHALKI İŞGÜCÜ ARAŞTIRMASI

18

19

22
23
24
25
26
27
28

29

30

31

32

33

34

35

HANEHALKI YURTİÇİ VE YURTDIŞI TURİZM
ARAŞTIRMASI
HİZMET SEKTÖRÜ AYLIK İŞYERİ EĞİLİM ANKETİ
HİZMET ÜRETİCİ FİYATLARI ANKETİ
İNŞAAT SEKTÖRÜ AYLIK İŞYERİ EĞİLİM ANKETİ
İŞ KAYITLARI ANA FAALİYET BELİRLEME ÇALIŞMASI
İŞ KAYITLARI GİRİŞİM GRUBU ÇALIŞMASI
İŞ SEKTÖRÜ ÇEVRESEL İSTİHDAM GELİR VE HARCAMA
İSTATİSTİKLERİ
KURUMSAL YERLER ADRES VERİ TABANI ADRES
GÜNCELLEME ÇALIŞMASI
MALİ ARACI KURULUŞ İSTATİSTİKLERİ FİNANS VE
SİGORTA FAALİYETLERİ ARAŞTIRMASI
MALİ ARACI KURULUŞ İSTATİSTİKLERİ MALİ
YARDIMCI KURULUŞLAR ARAŞTIRMASI
MALİ VE MALİ OLMAYAN ŞİRKETLER ARAŞTIRMA
GELİŞTİRME FAALİYETLERİ ARAŞTIRMASI
MARİNA HİZMET GELİRLERİ ARAŞTIRMASI
PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ AYLIK İŞYERİ EĞİLİM
ANKETİ
SATINALMA GÜCÜ PARİTESİ (GIDA, İÇKİ VE TÜTÜN
ANKETİ PİYASA ARAŞTIRMASI)

Anket
sayısı1

Cevaplayıcı birim

Veri derleme
yöntemi

Alan uygulama
süresi (gün)

Veri toplamadan
sorumlu birim

Konu

12.787

İşyeri

CAWI

Yıllık

61

Bölge

Tarım İstatistikleri

17.530

Hane

CAPI+CATI

Yıllık

47

Bölge

İş İstatistikleri

3.888

Hane

CAPI+CATI

Aylık

49

Bölge

234.240

Hane

CAPI+CATI

Aylık

38

Merkez+Bölge

İş İstatistikleri
Makroekonomik
İstatistikler

31.344

Hane

CAPI+CATI 3 Aylık

30

Bölge

İş İstatistikleri

2.852
5.513
1.125
48.668
13.665

İşyeri
İşyeri
İşyeri
İşyeri
İşyeri

CAWI
CAWI
CAWI
CAWI
CAWI

Aylık
Aylık
Aylık
Aylık
Yıllık

14
19
14
17
63

Bölge
Bölge
Bölge
Bölge
Bölge

İş İstatistikleri
İş İstatistikleri
İş İstatistikleri
Tarım İstatistikleri
Tarım İstatistikleri

5.230

İşyeri

CAWI

Yıllık

26

Bölge

İş İstatistikleri

15.926

İşyeri

Diğer (Posta, eposta, Faks vb.)

Yıllık

91

Bölge

Sosyal İstatistikler

440

İşyeri

CAWI

Yıllık

44

Bölge

İş İstatistikleri

2.443

İşyeri

CAWI

Yıllık

44

Bölge

Sosyal İstatistikler

14.533

İşyeri

CAWI

Yıllık

64

Bölge

Sosyal İstatistikler

65

İşyeri

Diğer (Posta, e3 Aylık
posta, Faks vb.)

10

Merkez

Sosyal İstatistikler

718

İşyeri

CAWI

Aylık

14

Bölge

Sosyal İstatistikler

125

İşyeri

CAPI

3 Yılda
Bir

40

Bölge

Sosyal İstatistikler

Periyot
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No
36

Araştırma adı

SATINALMA GÜCÜ PARİTESİ (HİZMETLER ANKETİ)

44

SATINALMA GÜCÜ PARİTESİ (MOBİLYA VE SAĞLIK
ANKETİ PİYASA ARAŞTIRMASI)
SATINALMA GÜCÜ PARİTESİ (MOBİLYA VE SAĞLIK
ANKETİ)
SEZONLUK KÜÇÜK BALIKÇI DENİZ ÜRÜNLERİ
ARAŞTIRMASI
SİNEMA ARAŞTIRMASI
TARIMSAL ALET VE MAKİNA FİYAT İSTATİSTİKLERİ
TARIMSAL FİYATLAR (İBS)
TARIMSAL FİYATLAR (TİCARET BORSALARI, ÜRETİCİ
BİRLİKLERİ, BALIK HAL VE TESİSLERİ, YAŞ MEYVE VE
SEBZE HAL BİLGİLERİ)
TARIMSAL FİYATLAR SÜS BİTKİLERİ

45

TARIMSAL GİRDİ İSTATİSTİKLERİ ARAŞTIRMASI

37

38

39
40
41
42

43

46

47

TARIMSAL İŞLETMELERDE HAYVANSAL ÜRETİM
ARAŞTIRMASI
TARIMSAL İŞLETMELERDE SAĞILMA ORANI VE SÜT
VERİM KATSAYISI ARAŞTIRMASI

Anket
sayısı1

Cevaplayıcı birim

Veri derleme
yöntemi

Alan uygulama
süresi (gün)

Veri toplamadan
sorumlu birim

Konu

1.000

İşyeri

19

Bölge

Çevre İstatistikleri

150

İşyeri

26

Bölge

Makroekonomik
İstatistikler

1.000

İşyeri

24

Bölge

Tarım İstatistikleri

4.222

Tarımsal İşletme

58

Bölge

Tarım İstatistikleri

559
76
769

İşyeri
İşyeri
Tarımsal İşletme

CAWI
CAWI
CAWI

Yıllık
Aylık
Aylık

43
17
17

Bölge
Bölge
Bölge

İş İstatistikleri
İş İstatistikleri
Tarım İstatistikleri

304

İşyeri

CAWI

Aylık

3

Bölge

Tarım İstatistikleri

655

İşyeri

CAWI

Aylık

17

Bölge

3.653

Tarımsal İşletme

CAWI

Aylık

17

Bölge

40.565

Tarımsal İşletme

CAPI+CATI 6 Aylık

46

Bölge

3.587

Tarımsal İşletme

CAPI+CATI

Diğer

46

Bölge

İş İstatistikleri
Makroekonomik
İstatistikler
Makroekonomik
İstatistikler
Makroekonomik
İstatistikler
Makroekonomik
İstatistikler
Makroekonomik
İstatistikler
Sosyal İstatistikler
İş İstatistikleri
Sosyal İstatistikler
Makroekonomik
İstatistikler

Periyot

3 Yılda
Bir
3 Yılda
CAPI
Bir
3 Yılda
CAPI
Bir
CAPI

CAPI+CATI 6 Aylık

48

TARLA ÜRÜNLERİ NEM İÇERİĞİ ARAŞTIRMASI

113

İşyeri

CAWI

Yıllık

26

Bölge

49

TİYATRO ARAŞTIRMASI

981

İşyeri

CAWI

Yıllık

50

Bölge

50

52

TÜKETİCİ EĞİLİM ANKETİ
TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (2 Dönem)
TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (4 Dönem)

58.608
25.743
2.457

Hane
İşyeri
İşyeri

CAPI+CATI
CAPI
CAPI

Aylık
Aylık
Aylık

13
18
27

Bölge
Bölge
Bölge

53

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Kira)

4.274

Hane

CATI

Aylık

23

Merkez+Bölge

51
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No

Araştırma adı

Anket
sayısı1

Cevaplayıcı birim

9.352

İşyeri

CAWI

615

İşyeri

CAWI

Bölge

İş İstatistikleri

35.547

İşyeri

CAWI

Yıllık

53

Bölge

Tarım İstatistikleri

4.068

İşyeri

CAWI

Yıllık

60

Bölge

İş İstatistikleri

1.211
19.869
4.427

İşyeri
İşyeri
İşyeri

CAWI
CAWI
CAWI

Yıllık
Yıllık
Aylık

26
72
12

Bölge
Bölge
Bölge

İş İstatistikleri
Tarım İstatistikleri
Tarım İstatistikleri

1.976

İşyeri

CAWI

Yıllık

33

Bölge

Tarım İstatistikleri

7.044

İşyeri

CAWI

Aylık

8

Bölge

Tarım İstatistikleri

193

İşyeri

CAWI

Yıllık

64

Bölge

Sosyal İstatistikler

5.410
8.898
6.391

Hane
İşyeri
Tarımsal İşletme

30

68

17

Bölge

YAŞAM MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI
YAZILI MEDYA ARAŞTIRMASI
YILLIK DENİZ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMASI
YILLIK KÜMES HAYVANCILIĞI ENTEGRASYON
MERKEZİ ANKETİ
YILLIK SANAYİ ÜRÜN (PRODCOM) İSTATİSTİKLERİ
YILLIK SANAYİ VE HİZMET İSTATİSTİKLERİ YATIRIM
HARCAMALARI
YILLIK SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İSTATİSTİKLERİ ANKETİ
YILLIK ÜRÜN DETAYINDA CİRO ANKETİ
YURT DIŞI ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ
YURT DIŞINDA SAHİP OLUNAN GİRİŞİM
İSTATİSTİKLERİ ARAŞTIRMASI
YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ
YÜKSEKÖĞRETİM KESİMİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME
FAALİYETLERİ ARAŞTIRMASI

67

PAPI 3 Aylık

15

57

66

Bölge

Yıllık

Fert

65

47

CAWI

14.709

64

Yıllık

İşyeri

VATANDAŞ GİRİŞ ARAŞTIRMASI

63

Bölge

Bölge
Bölge
Bölge

56

62

40

29
55
58

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANESİ ARAŞTIRMASI

61

Yıllık

Konu

Yıllık
Yıllık
Yıllık

55

60

Veri toplamadan
sorumlu birim

CAPI+CATI
CAWI
CAPI+CATI

ULUSLARARASI HİZMET TİCARETİ ARAŞTIRMASI

59

Alan uygulama
süresi (gün)

Periyot

Makroekonomik
İstatistikler
Makroekonomik
İstatistikler
Makroekonomik
İstatistikler
Tarım İstatistikleri
İş İstatistikleri
İş İstatistikleri

54

58

Veri derleme
yöntemi

¹ Aylık, 3 aylık ve 6 aylık dönemli olan işyeri araştırmalarında bir dönemdeki sayıdır.
2

Bu araştırmalar başka araştırmalar içerisinde modül olarak uygulandığından anket sayısı “0” olarak alınmıştır
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Ek 15 DÖSİM Gelir ve Giderleri, 2020
A- BRÜT SATIŞLAR
1- Yurt İçi Satışlar
2- Yurt Dışı Satışlar
3- Diğer Gelirler
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)

(TL)
4.441.895,21
3.895.448,15
546.447,06
0,00
16.080,06

1- Satıştan İadeler (-)

16.080,06

2- Satış İskontoları (-)

0,00

3- Diğer İndirimler (-)

0,00

C- NET SATIŞLAR
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)

4.425.815,15
0,00

1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)

0,00

2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)

0,00

3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)

0,00

4- Diğer Satışların Maliyeti (-)

0,00

BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI

4.425.815,15

E- FAALİYET GİDERLERİ (-)

1.796.221,46

1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)

0,00

2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)

0,00

3- Genel Yönetim Giderleri (-)
FAALİYET KARI VEYA ZARARI
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR
1- Faiz Gelirleri

1.796.221,46
2.629.593,96
966.305,96
966.305,96

2- Konusu Kalmayan Karşılıklar

0,00

3- Menkul Kıymet Satış Karları

0,00

4- Kambiyo Karları

0,00

5- Reeskont Faiz Gelirleri

0,00

6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar

0,00

G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)

28.892,59

1- Karşılık Giderleri (-)

0,00

2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)

0,00
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3- Kambiyo Zararları (-)

28.892,59

4- Reeskont Faiz Giderleri (-)

0,00

5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)

0,00

OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR

3.567.007,06
0,00

1- Önceki Dönem Gelir ve Karları

0,00

2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar

0,00

I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)

0,00

1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)

0,00

2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)

0,00

3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)

0,00

DÖNEM KARI VEYA ZARARI
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI

3.567.007,06
784.741,55
2.782.265,51
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Ek 16 Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar
doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin
yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi
raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim.

(Ankara, 03/03/2021)

Prof. Dr. Sait Erdal DİNÇER
Başkan

160

161

Ek 17 Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak
yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek
üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve
önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporladığını beyan ederim.

İdaremizin 2020 yılı Faaliyet Raporunun “III/A-Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam
ve doğru olduğunu teyit ederim.

(Ankara, 03/03/2021)

Zübeyir ÖZÇELİK
Strateji Geliştirme Daire Başkan V.
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