İSTATİSTİKİ BİLGİ ALTYAPISINI GELİŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI

1. Programın Amacı ve Kapsamı
Günümüzde, toplumların sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda mevcut durumlarını
görebilmesi, gerçekleşen olaylar hakkında doğru kararlar verebilmesi ve geleceğe ilişkin
sağlıklı planlar yapabilmesinde doğru, güvenilir ve zamanlı olarak üretilen istatistiki verilerin
önemi büyüktür. Ayrıca, kamuoyuna sağlanan bilgi aynı zamanda toplumlar için de stratejik
bir kaynak olarak değerlendirilmektedir. Özellikle doğru ve çabuk karar almada; gerekli bilgiyi
sağlayabilmek, bilgi çağının gereği olan yenileşmeye ve gelişmeye açık olmak, güçlü bir
istatistik ve bilgi sistemi altyapısını oluşturmak, ülkemizin bugünü ve geleceği için önem arz
etmektedir. Bu yüzden, başta TÜİK olmak üzere, istatistikî bilgi üretiminde rol alan tüm
kuruluşların istatistik bilgi altyapısının iyileştirilmesi, istatistik süreçlerinin planlanması,
yürütülmesi ve izlenmesi önem arz etmektedir.
Paylaşımcı, işbirliğine dayalı ve planlı bir istatistik üretim süreci ile bilimsel metotlarla elde
edilmiş güvenilir istatistiklerin kalitesinin ve sayısının artırılması, ulusal ve uluslararası
ihtiyaçlar doğrultusunda üretilmesi gereken istatistik yelpazesinin genişletmesini de
beraberinde getirecektir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, idari kayıtların sağlıklı bir şekilde
tutulması, mevcut istatistiki verilerin detaylandırılması ve istatistik üretiminin
önceliklendirilmesi büyük önem arz etmektedir.

2. Program Hedefi
 Bilgi/veri ihtiyacını karşılayan istatistik portalı
 Uluslararası standartlarda üretilmiş istatistik sayısının artırılması
 Bölge bazında istatistik üretilmesi
 Entegrasyonu sağlanmış sürdürülebilir istatistik sisteminin kurulması
 Kayıt sistemlerinden üretilen istatistikler

3. Performans Göstergeleri
Gösterge Adı
İstatistik üretiminde idari kayıtların kullanım
oranı (%)
İl bazında üretilen istatistiklerin toplam
istatistiklere oranı (%)
İstatistik birimi olan kurumların RİP’te yer alan
kurumlara oranı (%)
Uluslararası kuruluşların yayınlarında
karşılanamayan istatistik oranı (%)
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Web servisleriyle veri değişimi yapılan
kurum/kuruluş sayısı (sayı)
Altyapının geliştirilmesi amacıyla verilen eğitim
sayısı (Kurumların talep ettiği eğitimler ile kamu
kurumlarında istatistik yönünden eksikliklerin
giderilmesi) (sayı)
RİP kapsamında yayımlanan istatistik sayısı
(sayı)
RİP’in gerçekleşme oranı (%)
Uluslararası Veri Gönderim Sistemi yoluyla
uluslararası kuruluşlara gönderilen veri seti
sayısı
RİP kapsamında uluslararası kuruluşlara bir
uygulama çerçevesinde sistematik olarak
veri/bilgi gönderen kamu kurumu oranı (%)
RİP kapsamında tanımlayıcı metaveri bilgilerine
internet sayfalarında yer verilen istatistiklerin
oranı (%)
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4. Koordinatör ve Sorumlu Kurum/Kuruluşlar
Program Koordinatörü: Türkiye İstatistik Kurumu
1. Bileşen: İstatistiki Veri Üretiminin Önceliklendirilmesi / Kalkınma Bakanlığı
2. Bileşen: Kurumlararası İşbirliğinin Güçlendirilmesi / Türkiye İstatistik Kurumu
3. Bileşen: Uluslararası Standartlarda İstatistik Üretiminin Artırılması / Türkiye İstatistik
Kurumu

2

5. Eylem Planı

1. Bileşen: İstatistiki Veri Üretiminin Önceliklendirilmesi
Politika 1.1: Ulusal ve uluslararası kullanıcıların ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak uluslararası standartlara uygun şekilde üretilebilecek istatistiklerin
belirlenmesi
No

Eylem

Eylemden
Sorumlu Kuruluş

Eylemle İlgili
Kuruluşlar

Başlangıç
Bitiş Tarihi

Açıklama

1

İstatistik üretim sürecinde yer
alan kuruluşların ürettikleri
istatistiklere ilişkin olarak,
önceliklendirilen istatistiklerin
üretiminin sağlanabilmesi için,
maddi ve beşeri kaynak ihtiyaçları
tespit edilecektir.

TÜİK

Türkiye İstatistik
Sistemindeki
Kurum/Kuruluşlar

Ocak 2015 Aralık 2018

Ulusal ve uluslararası düzeyde karşılanamayan ve önceliklendirilen
istatistiklerin üretimine ilişkin kaynak ihtiyacının boyutunun belirlenmesi
hedeflenmektedir.

2

İstatistik üretim sürecinde yer
alan kuruluşların ürettiği
istatistiklere ilişkin olarak, ulusal
ve uluslararası düzeyde
karşılanamayan bilgi talepleri
analiz edilerek, konu başlıklarına
ve kullanıcı sınıflarına göre
incelenen taleplerden veri
eksiklikleri belirlenecek ve bu
eksikliklerin nedenleri tespit
edilecektir.

TÜİK

Türkiye İstatistik
Sistemindeki
Kurum/Kuruluşlar

Ocak 2015 Aralık 2018

Kuruluşlara gelen veri talepleri birleştirilerek, karşılanamayan verilerin neler
olduğuna ilişkin kapsamlı bir kullanıcı değerlendirme raporunun
oluşturulması planlanmaktadır.

3

3

Karşılanamayan veri taleplerine
ve kaynak ihtiyacına ilişkin
yapılacak değerlendirmeler
sonucunda üretilmesinde öncelik
olduğu düşünülen istatistiklerin
tespiti İstatistik Konseyinde
değerlendirilecektir.

TÜİK

Türkiye İstatistik
Sistemindeki
Kurum/Kuruluşlar

Ocak 2015 Aralık 2018

İstatistik Konseyinde istatistiki veri üretiminin önceliklendirilmesi
hususunun gündeme alınarak katılımcı bir anlayışla öncelikli olarak
üretilmesi gereken verilerin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

2. Bileşen: Kurumlararası İşbirliğinin Güçlendirilmesi
Politika 2.1: Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliğinin artırılması ve etkinleştirilmesi
No

Eylem

4

5

Eylemden
Sorumlu Kuruluş

Eylemle İlgili
Kuruluşlar

Başlangıç
Bitiş Tarihi

Açıklama

Resmi İstatistik Programı (RİP)
TÜİK
kapsamında TÜİK ve diğer kurum ve
kuruluşlarca yayınlanan tüm
istatistikleri tek bir çatı altında
toplayan bir internet portalı (RİP
Portalı) kurularak işlerliği
sağlanacaktır.

Türkiye İstatistik
Sistemindeki
Kurum/Kuruluşlar

Ocak 2015 Aralık 2015

RİP kapsamındaki tüm istatistikleri tek bir çatı altında toplayan ve standart
yapıların kullanıldığı bir portalın hazırlanması ve işlerliğinin sağlanması
amaçlanmaktadır.

İstatistiki bilgi altyapısını
TÜİK
geliştirmek üzere, Resmi İstatistik
Programı kapsamında rol alan
kurum ve kuruluşlara sınıflamalar,
soru kağıdı tasarımı, süreç, kalite ve
metaveri konularına ilişkin eğitimler
verilecektir.

Türkiye İstatistik
Sistemindeki
Kurum/Kuruluşlar

Ocak 2015 Aralık 2018

Kurumlara verilen eğitimlerle istatistik üretme kapasitelerinin
geliştirilmesi, üretim sürecine ilişkin bilgilendirmelerin yapılması ve
farkındalık yaratılması hedeflenmektedir.

4

6

Kurumlara üretilen istatistiklerde
kullanılan idari kayıtların doğru ve
etkin kullanımını artırmak amaçlı
temel istatistiki veri analizi ve veri
madenciliğine ilişkin eğitimler
verilecektir.

TÜİK

Türkiye İstatistik
Sistemindeki
Kurum/Kuruluşlar

Ocak 2015 Aralık 2018

Kurumların istatistik üretme kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla veri
analizi ve veri madenciliği araçlarının kullanımı ve verinin yorumlanmasına
ilişkin eğitimler kapsanmaktadır.

7

Uluslararası veri gönderim sistemi
kurulacak, kurum ve kuruluşlarca
yapılacak veri gönderiminin bu
sistem üzerinden yapılması
sağlanacaktır.

TÜİK

Türkiye İstatistik
Sistemindeki
Kurum/Kuruluşlar

Ocak 2015 –
Aralık 2017

Uluslararası kuruluşlara mükerrer veri gönderiminin önlenmesi
amaçlanmaktadır.

8

Kurumların uluslararası kurumlarla
yaptıkları istatistik alt yapısının
iyileştirilmesine yönelik projelerin
yanı sıra, Kalkınma Bakanlığı ve
TÜBİTAK tarafından finanse edilen
istatistik alt yapısının iyileştirilmesi
konularını kapsayan projelerin
onaylanma sürecinde TÜİK’den
görüş alınacaktır.

TÜİK

Kalkınma Bakanlığı,
TÜBİTAK

Ocak 2015 Aralık 2018

İstatistik altyapısının iyileştirilmesi faaliyetlerinin koordinasyonu TÜİK’in
sorumluluğundadır. İşgücü, maliyet ve zaman açısından bu tür projelerde
TÜİK’in görüşünün alınması önemlidir.

5

Politika 2.2: Resmi istatistik üretim sürecinde yer alan kurum ve kuruluşların idari kayıt sistemlerinin istatistik üretiminde kullanılmak üzere TÜİK'e
açılması
No

Eylem

Eylemden
Sorumlu Kuruluş

Eylemle İlgili
Kuruluşlar

Başlangıç
Bitiş Tarihi

Açıklama

9

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının
MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt
Sistemi), ESBİS (Esnaf Bilgi Sistemi)
ve Hal Kayıt Sistemi (HKS), Üretici
Birlikleri ve Kooperatif Bilgi
Sistemine ilişkin veri tabanlarının
istatistik üretim süreçlerinde
kullanımı sağlanacaktır.

Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı

TÜİK

Ocak 2015 –
Mart 2017

- Kurumlardan veri transferi için web servis ftp vb. standart yapıların
oluşturulması
- Kurumların idari kayıtlarının istatistik üretim süreçlerine katkısını
artırmak için bilgi paylaşımının Türkiye İstatistik Kanunu çerçevesinde
yürütülmesi amaçlanmaktadır.
- Kurumların paylaşmadığı gizli verilerin istatistik üretim sürecine dâhil
edilmesi için teknik ve idari önlemlerin alınarak buna yönelik kuralların
belirlenmesi, gerekirse protokollerin yapılması hedeflenmektedir.

10

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin Türkiye Odalar ve
ticaret sicil kayıtları ile Ticaret
Borsalar Birliği
Borsalarının standart kayıt sistemini
kullanarak istatistik üretim
süreçlerinde kullanımı
sağlanacaktır.

TÜİK

Ocak 2015 –
Mart 2017

- Kurumlardan veri transferi için web servis ftp vb. standart yapıların
oluşturulması
- Kurumların idari kayıtlarının istatistik üretim süreçlerine katkısını
artırmak için bilgi paylaşımının Türkiye İstatistik Kanunu çerçevesinde
yürütülmesi amaçlanmaktadır.
- Kurumların paylaşmadığı gizli verilerin istatistik üretim sürecine dâhil
edilmesi için teknik ve idari önlemlerin alınarak buna yönelik kuralların
belirlenmesi, gerekirse protokollerin yapılması hedeflenmektedir.

6

11

Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi
Gıda, Tarım ve
(TÜKAS) kullanıma açılarak tarımsal Hayvancılık
faaliyetle uğraşan tarımsal
Bakanlığı
işletmelerin tamamına ait güncel
bir çerçeve elde edilmesi amacıyla
tarımsal üretim ve arazi kullanım
bilgileri, hayvan varlığı, tarımsal
alet ekipman varlığı bilgileri
tarımsal işletme detayında sisteme
kayıt edilecek, Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde
kullanılan ilgili veri tabanları
TÜKAS'a entegre edilerek kullanıma
açılacaktır.

TÜİK

Ocak 2015 –
Mart 2017

- Kurumlardan veri transferi için web servis ftp vb. standart yapıların
oluşturulması
- Kurumların idari kayıtlarının istatistik üretim süreçlerine katkısını
artırmak için bilgi paylaşımının Türkiye İstatistik Kanunu çerçevesinde
yürütülmesi amaçlanmaktadır.
- Kurumların paylaşmadığı gizli verilerin istatistik üretim sürecine dâhil
edilmesi için teknik ve idari önlemlerin alınarak buna yönelik kuralların
belirlenmesi, gerekirse protokollerin yapılması hedeflenmektedir.

12

Gelir İdaresi Başkanlığının sicil
Maliye Bakanlığı
kayıtları ve Mükellef Bilgileri
(Gelir İdaresi
Bildirimi verilerinin istatistik üretim Başkanlığı)
süreçlerinde daha fazla kullanılması
sağlanacaktır.

TÜİK

Ocak 2015 –
Mart 2017

- Kurumlardan veri transferi için web servis ftp vb. standart yapıların
oluşturulması
- Kurumların idari kayıtlarının istatistik üretim süreçlerine katkısını
artırmak için bilgi paylaşımının Türkiye İstatistik Kanunu çerçevesinde
yürütülmesi amaçlanmaktadır.
- Kurumların paylaşmadığı gizli verilerin istatistik üretim sürecine dâhil
edilmesi için teknik ve idari önlemlerin alınarak buna yönelik kuralların
belirlenmesi, gerekirse protokollerin yapılması hedeflenmektedir.

13

Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarının Sosyal Güvenlik
(istihdam, işveren adres, işveren
Kurumu
ekonomik faaliyet, işveren aktifliği,
prim ve ödemeler vb.) istatistik
üretim süreçlerinde kullanımı
sağlanacaktır.

TÜİK

Ocak 2015 –
Mart 2017

- Kurumlardan veri transferi için web servis ftp vb. standart yapıların
oluşturulması
- Kurumların idari kayıtlarının istatistik üretim süreçlerine katkısını
artırmak için bilgi paylaşımının Türkiye İstatistik Kanunu çerçevesinde
yürütülmesi amaçlanmaktadır.
- Kurumların paylaşmadığı gizli verilerin istatistik üretim sürecine dâhil
edilmesi için teknik ve idari önlemlerin alınarak buna yönelik kuralların
belirlenmesi, gerekirse protokollerin yapılması hedeflenmektedir.
7

14

Kamu istihdamı ve devlet
memurlarına ilişkin gelir ve gider
bilgileri ile ödenek ve kesintilere
ilişkin Maliye Bakanlığı kayıtlarının
istatistik üretim süreçlerinde
kullanımı sağlanacaktır.

Maliye Bakanlığı
(BUMKO,
Muhasebat Genel
Müdürlüğü)

TÜİK

Ocak 2015 –
Mart 2017

- Kurumlardan veri transferi için web servis ftp vb. standart yapıların
oluşturulması,
- Kurumların idari kayıtlarının istatistik üretim süreçlerine katkısını
artırmak için bilgi paylaşımının Türkiye İstatistik Kanunu çerçevesinde
yürütülmesi amaçlanmaktadır.
- Kurumların paylaşmadığı gizli verilerin istatistik üretim sürecine dâhil
edilmesi için teknik ve idari önlemlerin alınarak buna yönelik kuralların
belirlenmesi, gerekirse protokollerin yapılması hedeflenmektedir.

15

İŞKUR kayıtlarının istatistik üretim
süreçlerinde kullanımı
sağlanacaktır.

İŞKUR (Türkiye İş
Kurumu)

TÜİK

Ocak 2015 –
Mart 2017

- Kurumlardan veri transferi için web servis ftp vb. standart yapıların
oluşturulması,
- Kurumların idari kayıtlarının istatistik üretim süreçlerine katkısını
artırmak için bilgi paylaşımının Türkiye İstatistik Kanunu çerçevesinde
yürütülmesi amaçlanmaktadır.
- Kurumların paylaşmadığı gizli verilerin istatistik üretim sürecine dâhil
edilmesi için teknik ve idari önlemlerin alınarak buna yönelik kuralların
belirlenmesi, gerekirse protokollerin yapılması hedeflenmektedir.

16

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
(Sosyal Yardımlar Genel
Müdürlüğü) kayıtlarının istatistik
üretim süreçlerinde kullanımı
sağlanacaktır.

Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı
(Sosyal Yardımlar
Genel Müdürlüğü)

TÜİK

Ocak 2015 –
Mart 2017

- Kurumlardan veri transferi için web servis ftp vb. standart yapıların
oluşturulması
- Kurumların idari kayıtlarının istatistik üretim süreçlerine katkısını
artırmak için bilgi paylaşımının Türkiye İstatistik Kanunu çerçevesinde
yürütülmesi amaçlanmaktadır.
- Kurumların paylaşmadığı gizli verilerin istatistik üretim sürecine dâhil
edilmesi için teknik ve idari önlemlerin alınarak buna yönelik kuralların
belirlenmesi, gerekirse protokollerin yapılması hedeflenmektedir.

17

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
(Sosyal Yardımlar Genel
Müdürlüğü) tarafından engellilere
ilişkin bir veri tabanı
yapılandırılarak istatistik üretim
sürecinde TÜİK’in kullanımına
açılacaktır.

Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı
(Sosyal Yardımlar
Genel Müdürlüğü)

TÜİK

Ocak 2015 –
Mart 2018

Veri tabanı altyapısının TÜİK işbirliğinde oluşturulması, sistem tasarımının
yapılması ve istatistik üretim sürecine dâhil edilmek üzere TÜİK’in
kullanımına açılması hedeflenmektedir.
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18

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün
İçişleri Bakanlığı
pasaport kayıtlarının, giriş-çıkış
(Emniyet Genel
yapan yabancı ve vatandaş
Müdürlüğü)
ayırımında, kapı-milliyet-ay bazında
sayılarının, çıkış yapan ziyaretçiler
ile vatandaş giriş anketlerine
çerçeve oluşturmak üzere TÜİK’in
kullanımına açılacaktır.

TÜİK

Ocak 2015 –
Haziran 2016

- Kurumlardan veri transferi için web servis ftp vb. standart yapıların
oluşturulması
- Kurumların idari kayıtlarının istatistik üretim süreçlerine katkısını
artırmak için bilgi paylaşımının Türkiye İstatistik Kanunu çerçevesinde
yürütülmesi amaçlanmaktadır.
- Kurumların paylaşmadığı gizli verilerin istatistik üretim sürecine dâhil
edilmesi için teknik ve idari önlemlerin alınarak buna yönelik kuralların
belirlenmesi, gerekirse protokollerin yapılması hedeflenmektedir.

19

Ceza adaleti sistemi işleyişinin ilk
aşamasını oluşturan kolluk
kuvvetleri aşamasında meydana
gelen suç olayı, olaya karışan
şüpheli ve mağdur profiline ilişkin
olay istatistiklerinin altyapısı
oluşturularak istatistik üretim
sürecine dâhil edilecektir.

TÜİK, Jandarma Genel
Komutanlığı, Sahil
Güvenlik Komutanlığı,
Gümrükler Muhafaza
Genel Müdürlüğü

Ocak 2015 –
Haziran 2016

- Kurumlardan veri transferi için web servis ftp vb. standart yapıların
oluşturulması
- Kurumların idari kayıtlarının istatistik üretim süreçlerine katkısını
artırmak için bilgi paylaşımının Türkiye İstatistik Kanunu çerçevesinde
yürütülmesi amaçlanmaktadır.
- Kurumların paylaşmadığı gizli verilerin istatistik üretim sürecine dâhil
edilmesi için teknik ve idari önlemlerin alınarak buna yönelik kuralların
belirlenmesi, gerekirse protokollerin yapılması hedeflenmektedir.

20

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün
İçişleri Bakanlığı
pasaport kayıtlarının, Kültür ve
(Emniyet Genel
Turizm Bakanlığı’nın Resmi İstatistik Müdürlüğü)
Programı kapsamında yayınlamakta
olduğu “Giriş-Çıkış Yapan
Ziyaretçiler, Yabancı ve
Vatandaşlar”, “Sınır İstatistikleri” ve
“Konaklama İstatistikleri” yayınları
içeriğinde kullanılan değişkenlerin
Kültür ve Turizm Bakanlığı veri
tabanına doğrudan aktarımı
sağlanacaktır.

Kültür ve Turizm
Bakanlığı, TÜİK

Ocak 2015 Aralık 2016

EGM ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tutulan kayıtların
tekleştirilmesi, iş tekrarının önlenmesi, verilen hizmet kalitesinin
artırılması, işgücü ve zaman kaybının azaltılması sağlanacaktır.

İçişleri Bakanlığı
(Emniyet Genel
Müdürlüğü)
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Bankalararası Kredi Kartları
Merkezi’nin kayıtlarının istatistik
üretim süreçlerinde kullanımı
sağlanacaktır.

Bankalararası Kart
Merkezi A.Ş.

TÜİK

Ocak 2015 Aralık 2016

- Kurumlardan veri transferi için web servis ftp vb. standart yapıların
oluşturulması
- Kurumların idari kayıtlarının istatistik üretim süreçlerine katkısını
artırmak için bilgi paylaşımının Türkiye İstatistik Kanunu çerçevesinde
yürütülmesi amaçlanmaktadır.
- Kurumların paylaşmadığı gizli verilerin istatistik üretim sürecine dâhil
edilmesi için teknik ve idari önlemlerin alınarak buna yönelik kuralların
belirlenmesi, gerekirse protokollerin yapılması hedeflenmektedir.

22

Merkez Yapı Denetim Komisyonu
Başkanlığı verilerinin istatistik
üretim süreçlerinde kullanımı
sağlanacaktır.

Çevre ve Şehircilik
TÜİK
Bakanlığı (Yapı İşleri
Genel Müdürlüğü)

Ocak 2015 Mart 2016

İnşaat üretim endeksinin hesaplanmasında bu verilerin kullanılması
amaçlanmaktadır.
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Karayolu Düzenleme Genel
Müdürlüğü denetiminde olan Araç
Muayene İstasyonları idari
kayıtlarının istatistik üretim
süreçlerinde kullanımı
sağlanacaktır.

Ulaştırma, Denizcilik TÜİK
ve Haberleşme
Bakanlığı

Ocak 2015 –
Mart 2016

Karayolları Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından üretilen Araç-Km
verileri belli yol güzergâhlarından elde edilen ölçümler kullanılarak
hesaplandığından tüm Türkiye verisi olarak kullanılamamaktadır.

3. Bileşen: Uluslararası Standartlarda İstatistik Üretiminin Artırılması
Politika 3.1: Ulusal Kayıt Sistemi standardının oluşturulması
No

Eylem

Eylemden
Sorumlu Kuruluş

24

Kurumlarda İstatistiksel analiz
yapabilecek birimler kurulacaktır.

Türkiye İstatistik
Sistemindeki
Kurum/Kuruluşlar

Eylemle İlgili
Kuruluşlar

Başlangıç
Bitiş Tarihi

Açıklama

Ocak 2015 Aralık 2018

Verinin sahibi olan kurumlar tarafından analizlerin yapılması, veri toplama
ve analiz süreçlerinde uygun tedbirlerin alınması beklenmektedir.
Kurumların bu doğrultuda alt yapılarını ve kurumsal düzenlemelerini
gözden geçirmeleri ve istatistik üretme kapasitelerinin geliştirilmesi
istenmektedir.
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Kurumların tuttukları idari
kayıtların envanteri çıkarılacak,
Ulusal Kayıt Sistemine (UKS) dâhil
edilecek idari kayıtlar tespit
edilecektir.

TÜİK

Türkiye İstatistik
Sistemindeki
Kurum/Kuruluşlar

Ocak 2015 Aralık 2014

Kurumların idari kayıtlarının mevcut durumu tespit edilecektir. Veri
tabanlarında kullanılan veri setlerinin ve değişkenlerinin belirlenmesi, kayıt
desenlerinin çıkarılması çalışmalarını içermektedir.

26

Ulusal kayıt sistemi standardına
ilişkin bilgilendirme toplantıları
yapılacak, açıklayıcı dokümanlar
hazırlanarak RİP Portalında yer
verilecektir.

TÜİK

Türkiye İstatistik
Sistemindeki
Kurum/Kuruluşlar

Ocak – Mart
2015

RİP çalışma gruplarında ve İstatistik Konsey toplantılarında yapılacak
bilgilendirmeleri ve dokümantasyonu içermektedir.
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Ulusal kayıt sisteminde yer alan
ve istatistik üretim sürecinde
kullanılan değişkenlere ait
kavram, tanım, sınıflama ve
kodlamalar RİP Çalışma Grupları
vasıtasıyla standart hale
getirilecektir.

TÜİK

Türkiye İstatistik
Sistemindeki
Kurum/Kuruluşlar

Ocak 2015 –
Mart 2016

Veri setlerinin ve bu veri setlerine ait olan değişkenlerin metaveri
bilgilerinin çıkarılarak, standartlara uygun olmayan değişken adlarının ve
kod listelerinin belirlenmesi, düzenlemelerin yapılması çalışmalarını
içermektedir.

28

Ulusal kayıt sistemi standardının
kurumların veri altyapılarında
kullanımı sağlanacaktır.

TÜİK

TSE, Türkiye İstatistik
Sistemindeki
Kurum/Kuruluşlar

Haziran
2016-Aralık
2018

UKS’de yer alan kurumların bu standartlara uyması için gerekli tedbirleri
almaları beklenmektedir.
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