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TÜRK İSTATİSTİK SİSTEMİNİN AVRUPA STANDARTLARINA UYUMU
DEĞERLENDİRİLDİ
Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından, ülkelerin istatistik alanında Avrupa
Birliği (AB) İstatistik Mevzuatına ve Avrupa İstatistikleri Uygulama Esaslarına uyum
düzeylerini belirlemek amacıyla Emsal Tarama (Peer Review) çalışması gerçekleştirilmektedir.
Emsal Tarama çalışmasının temel dayanağı, Avrupa Komisyonu tarafından 2005
yılında kabul edilen Avrupa İstatistikleri Uygulama Esaslarıdır. Söz konusu esaslarda yer alan
ilkeler, ülkelerin istatistik kurumlarının ve ulusal istatistik sistemlerinin, istatistik üretim ve
dağıtım sürecindeki temel kalite ve etik ilkelerini düzenlemekte, ayrıca ulusal istatistik
kurumlarının bağımsızlık ve hesap verebilirliklerini garanti altına almaktadır.
Avrupa İstatistik Sistemi’ndeki ülkelerin (28 AB üye ülkesi 4 EFTA ülkesi ve Eurostat)
ve AB genişleme (aday ve potansiyel aday) ülkelerinin istatistik ofislerine düzenlenen bu
çalışma, AB’nin bağımsız uzmanları tarafından yürütülmektedir.
Ülkemizde, ilki 2011 yılında gerçekleştirilen Emsal Tarama çalışmasının ikincisi 2015
yılında uygulanmıştır. AB Genişleme Ülkesi olarak ülkemizin pilot ülke olduğu bu çalışmada,
Türk İstatistik Sistemi bir bütün olarak değerlendirilmiştir. Söz konusu çalışmada, Türkiye
İstatistik Kurumunun yanı sıra, resmi istatistik üreten diğer kurum ve kuruluşlar arasından
seçilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı da incelenmiştir.
Emsal Tarama Heyeti, 3-6 Kasım 2015 tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiş, TÜİK’te her
kademedeki yöneticiler ve çalışanlarla görüşmeler gerçekleştirmiştir. Ayrıca istatistik üreten
diğer kurum ve kuruluşların temsilcilerinin yanı sıra istatistik kullanıcıları olarak akademik
camia, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, medya mensupları ile de hem TÜİK hem de
Türk İstatistik Sistemi konusunda yoğun ve ayrıntılı görüşmelerde bulunmuştur.
Heyet tarafından yapılan incelemelerde, TÜİK’teki gelişmelerin son derece etkileyici
olduğu, Avrupa İstatistikleri Uygulama Esaslarına uyum seviyesinin emsalleri ile
karşılaştırıldığında “yüksek derecede uyumlu” olduğu tespit edilmiştir. Buna ek olarak,
Türkiye İstatistik Kanunu’nun Türk İstatistik Sistemini düzenleme açısından çok güçlü bir yapı
oluşturduğu belirtilmiştir. Sonuç raporunda ayrıca, TÜİK ve Sisteme yönelik geliştirilmesi
gereken yönler de tespit edilerek bunların geliştirilmesi için bazı tavsiyelerde bulunulmuştur.
Söz konusu rapora ve geliştirme faaliyetlerine, TÜİK ve Eurostat web sayfalarından
ulaşılabilmektedir.
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/45004/6182541/Peer+Review+Report+of+Turkey_
final.pdf/30f1c0d3-0000-4c4a-83e0-cc4187bb76a3
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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