RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMINDA YER ALAN KURUM VE KURULUŞLARDA
İSTATİSTİK METODOLOJİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; resmi istatistiklerde kullanılan metodolojilerin
geliştirilmesi, istatistik kültürünün ve kapasitesinin geliştirilmesi ve bu yolla da resmi
istatistiklerde veri kalitesinin artırılması amacıyla uygulama ilkelerini belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönerge; 10/11/2005 tarihli ve 5429 Sayılı Türkiye İstatistik
Kanununun 4 üncü, 11 inci, 12 inci ve 18 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında;
a) Kurum: Türkiye İstatistik Kurumunu (TÜİK),
b) Başkanlık: Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığını,
c) Başkan: Türkiye İstatistik Kurumu Başkanını,
d) Resmî istatistik: Türkiye İstatistik Kurumu veya Programda yer alan konularda
istatistik üretecek kurum ve kuruluşlar tarafından derlenen verilerin, kitle özelliklerini ortaya
koymak amacıyla işlenmesi ile elde edilen bilgiyi,
d) Birim: Başkanlık merkez teşkilatındaki daire başkanlıklarını,
f) Yönerge: Resmi İstatistik Programında yer alan Kurum ve Kuruluşlarda İstatistik
Metodolojisinin Geliştirilmesi Yönerge’sini ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Resmi istatistiklerin kurumsallaştırılması, sistemin etkinliği ve devamlılığının
sağlanması
Kurum ve kuruluşlarla koordinasyon
MADDE 4- (1) Resmi istatistiklerin kurumsallaştırılması, resmi istatistiğin amacının
ve hedef kitlesinin belirlenmesi, sorumlusunun, iş süreçlerinin ve kurallarının belirli olması,
üretim sürecinde yer alan personelin istatistik üretim yetkinliğine sahip ve eğitimlerle
desteklenmiş olması sağlanır.
(2) Resmi istatistik üreten kurum
yapılandırılması için koordinasyon sağlanır.

ve

kuruluşlarda

istatistik

birimlerinin

(3) Kurum ve kuruluş temsilcileri, çalışma alanlarına uygun konularda TÜİK
tarafından Avrupa Birliği ülkelerine düzenlenen çalışma ziyaretlerine dahil edilerek konuya
ilişkin uluslararası uygulamaları yerinde görmeleri sağlanır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İdari kayıtların istatistik üretim sürecine dahil edilmesi
İdari kayıtların belirlenmesi
MADDE 5- (1) Kurumların idari kayıt ve araştırmalar açısından mevcut durumları
analiz edilir, ulusal kayıt sistemine ve istatistik üretim sürecine dahil edilecek idari kayıtlar
belirlenir.
(2) Ulusal kayıt sistemi standardı oluşturulur, idari kayıdın kapsamı, değişkenleri,
tanımları, kodları, sınıflaması belirlenen standartlarda tutulmak koşuluyla, farklı kayıtların da
birbiriyle ilişkilendirilmesi ve entegrasyonu sağlanır.
Kalite standartlarına uygunluk
MADDE 6- (1) Resmi istatistiklerin ulusal kalite ilke ve standartlarına uygunluğu
incelenir, kalite ilke ve standartlarına uygun olan resmi istatistikler Kalite Logosu ile
etiketlendirilir.
(2) Gerekli hallerde resmi istatistikler için iyileştirme eylem planları hazırlanır ve
izlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bilimsel nitelikli seminerler, eğitim ve danışmanlık yoluyla resmi istatistiklere olan
farkındalığın ve kalitesinin artırılması
Danışmanlık
MADDE 7- (1) Kurumlar tarafından yürütülen araştırmalara ilişkin olarak soru formu
hazırlanması, örnekleme yöntemi, tabülasyon planları, edit ve kod işlemleri, veri analizi gibi
temel istatistik süreçleri için danışmanlık hizmeti verilir.
(2) İdari kayıtlarını sistematize ederek kayıt sistemi oluşturmaya çalışan kurum ve
kuruluşlara, kullanmaları gereken tanım, sınıflama, diğer kayıtlarla eşleştirmeyi sağlayacak
anahtar kodların oluşturulması, standart adres bileşenlerinin kullanılması gibi konularda
yerinde danışmanlık desteği sağlanır.
(3) TÜİK Bölge Müdürlüklerine yapılan proje başvuruları ilgili birimlerce tanımlı
prosedüre uygun olarak değerlendirilir, Bölge Müdürlükleri tarafından araştırmanın
süreçlerine katkı sağlanır.
Bilimsel nitelikli seminerler
MADDE 8- (1) İstatistik metodolojisi çerçevesinde uluslararası gelişmeleri
paylaşmak, kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu alanlarda bilgi paylaşımı sağlamak
amacıyla seminer, çalıştay, panel, v.b. bilimsel toplantılar düzenlenir.
(2) Üniversiteler, kurum ve kuruluşlar tarafından istatistik alanında düzenlenen çeşitli
toplantılara TÜİK tarafından katılım sağlanarak deneyim ve bilgi birikimi paylaşılır.
Eğitimler
MADDE 9- (1) Kurumların istatistik üretim sürecine yönelik olarak, ihtiyaç
duydukları ve talep ettikleri eğitimler sağlanır.
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(2) RİP kapsamında düzenli olarak, yılda bir kez resmi istatistikler, idari kayıtlar,
resmi istatistiklerde kalite, veri analizi, metaveri, sınıflama ve standartlara ilişkin bilgilerin
verildiği eğitim programları düzenlenir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler
Yönergede hüküm bulunmayan haller
MADDE 10- Bu Yönergede yer almayan veya tanımlanmayan hususlar ile tereddüde
düşülen durumlarda Başkanlık Makamının talimatına göre işlem yapılır.
Yürürlük
MADDE 11- Bu Yönerge, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı tarafından onaylandığı
tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12- Bu Yönerge hükümlerinin uygulanmasını Türkiye İstatistik Kurumu
Başkanı yürütür.
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