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TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BÜNYESİNDE ÜRETİLEN İSTATİSTİKLERİN
REVİZYON POLİTİKALARINA İLİŞKİN KAMUOYU DUYURUSU
Üretilen istatistiklerin revizyon politikalarının kamuoyu ile paylaşılması istatistik
üreticilerinin şeffaflık politikaları ile doğrudan ilişkilidir. Bu kapsamda, hangi
istatistiklerin hangi nedenden dolayı uzunluk ve derinlik detayında revize edileceğine
ilişkin genel çerçeveyi çizen bir politika dokümanı olarak “Türkiye İstatistik Kurumu
Başkanlığı Tarafından Üretilen İstatistiki Verilerde Revizyon Yapılmasına İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönerge” yayımlanmıştır.
Ayrıca, her takvim yılının başında ilgili yılda yayımlanacak tüm istatistiki konu
başlıkları için söz konusu yönergede tanımlanan rutin ve/veya ana revizyon
durumlarının kamuoyu ile paylaşılması kuralı TÜİK tarafından benimsemiştir. Böylece,
veri kullanıcıları, politika yapıcı ve akademisyenler, takip ettikleri verinin hangi sıklıkla
ve ne kadar geçmişe doğru rutin olarak revize edileceğine ya da cari yılda ana
revizyona uğrayıp uğramayacağına ilişkin bilgi edinmiş olacaktır.
2015 yılında 88 konu başlığı altında yayımlanacak istatistiklerden 29 konu
başlığının aylık/çeyreklik/yıllık dönemlerde rutin olarak revize edilmesi, 3 konu
başlığında ana revizyon yapılması, 1 konu başlığında ise hem rutin hem ana revizyon
uygulanması planlanmaktadır. 2015 yılında TÜİK bünyesinde yayımlanacak
istatistiklerin revizyon politikalarına ilişkin özet tabloya Cari Yıl Revizyon Planı
bölümünden, her bir istatistik konu başlığı için hazırlanmış detaylı bilgiler içeren
“Revizyon Bilgi Form”larına, ilgili istatistiklerin metaveri bölümünden ulaşılabilir.
Cari yıl revizyon planına ek olarak TÜİK tarafından üretilen istatistiklerde son
25 yılda meydana gelen kavram, kapsam ve yöntem değişikliklerinin neden olduğu
kırılmalar ve uygulanan ana revizyonlara ilişkin bilgilerin derlenmesi için Kurum
çapında bir çalışma yürütülmüştür. Bu çalışmada, TÜİK bünyesinde 93 konu başlığı
altında üretilen istatistiklerde 1989-2014 yılları arasında meydana gelen kırılmalar ve
bu kırılmaları gidermek için yapılan ana revizyonlar nedenlerine ve zamanlamalarına
göre incelenmiştir. Çalışma sonuçlarına Geçmiş Yıl Revizyonları bölümünden
ulaşılabilir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TÜİK Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Tel: 0312 425 20 52 – 410 01 10

Faks: 0312 425 20 53

e-Posta: bhim@tuik.gov.tr

