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Kısaltmalar
AB

Avrupa Birliği
Computer Assisted Telephone Interview

CATI
Bilgisayar Destekli Telefon İle Görüşme Tekniği
CİMER

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi

Eurostat

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi

GSYH

Gayri Safi Yurt içi Hasıla

KİDA

Kalite İzleme ve Değerlendirme Aracı

IPA

Katılım Öncesi Yardım Aracı

MBP

Çok Yararlananlı İstatistik İşbirliği Programı

MYS

Metaveri Yönetim Sistemi

SMIS

İstatistiksel Yönetim Bilgi Sistemi

RİP

Resmi İstatistik Programı

UKS

Ulusal Kayıt Sistemi

UVGS

Uluslararası Veri Gönderim Sistemi

UVYT

Ulusal Veri Yayımlama Takvimi

ÜST

Üretim Süreci Takvimi

TÜİK

Türkiye İstatistik Kurumu

GİRİŞ
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesi, genel yönetim
kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin
beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacaklarını
hükme bağlamıştır.
Anılan Kanun hükmü gereği ve Hazine ve Maliye Bakanlığının bildirdiği içeriğe uygun olarak
hazırlanan bu Raporda; Ocak-Haziran 2020 dönemi bütçe uygulama sonuçları, Ocak-Haziran
2020 döneminde yürütülen faaliyetler, Temmuz-Aralık 2020 dönemine ilişkin beklenti ve
hedefler ile yürütülecek faaliyetlere ilişkin temel mali bilgiler yer almaktadır.
Söz konusu Rapor ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında
saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki
genel denetim ve gözetim fonksiyonunun yerine getirilmesi amaçlanmıştır.
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1-) GENEL BİLGİLER
A- Kuruluşun Misyonu
Ulusal ve uluslararası kullanıcıların ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak kaliteli, güncel,
güvenilir, tutarlı, tarafsız, uluslararası standartlara uygun istatistikleri üretmek, kullanımına
sunmak ve resmi istatistik üretim sürecinde yer alan kurumlar arasında eşgüdümü sağlamak.
B- Kuruluşun Vizyonu
Uluslararası standartlarda, kullanıcı odaklı ve sürdürülebilir bir istatistik sistemi kurmak.
C- Kuruluşun Amaç ve Hedefleri
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, 2019-2023 dönemini kapsayan stratejik planında 4
stratejik amaç ve bu amaçlara yönelik 10 hedef bulunmaktadır. Stratejik planda yer alan
stratejik amaç ve stratejik hedefler aşağıda gösterilmiştir:
Amaç 1. Uluslararası standartlarda, kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek çeşitlilikte kaliteli
istatistik üretmek ve kullanıma sunmak.
A1/Hedef 1. Karşılaştırılabilir, tutarlı, güncel, zamanlı ve ihtiyaçlara uygun olarak mevcut
istatistikler geliştirilecek ve yeni istatistikler üretilerek sürekliliği sağlanacaktır.
A1/Hedef 2. İnternet sitesi ve diğer dağıtım kanalların kullanıcı odaklılık özelliği
geliştirilecektir.
Amaç 2. İstatistik üretim sürecini iyileştirmek.
A2/Hedef 1. İdari kayıtların en az 5 konuda istatistik üretiminde kullanımı sağlanacaktır.
A2/Hedef 2. Büyük veri ve büyük hacimli verinin kullanılması yaygınlaştırılacak, alternatif
veri toplama ve analiz uygulamaları geliştirilecek ve kullanılacaktır.
A2/Hedef 3. İstatistik üretim süreci standardize edilecektir.
Amaç 3. Kurumsal kapasiteyi geliştirmek.
A3/Hedef 1. Stratejik yönetim anlayışı geliştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır.
A3/Hedef 2. Kurum kaynaklarının çağın değişen koşullarına, Kurumun önceliklerine ve
ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilmesi sağlanacaktır.
Amaç 4 Türkiye İstatistik Sisteminde Kurumun koordinasyon rolünü güçlendirmek, kurumsal
algıyı olumlu yönde geliştirmek ve istatistik okuryazarlığını artırmak.
A4/Hedef 1. Türkiye İstatistik Sistemi içerisinde Kurumun koordinasyon rolü
güçlendirilecektir.
A4/Hedef 2. Mevcut bilgi birikimi ve tecrübenin uluslararası alanda paylaşımı artırılacaktır.
A4/Hedef 3. Kurumsal algı olumlu yönde geliştirilecek ve istatistik okuryazarlığı artırılacaktır.
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D- Kuruluşun Teşkilat Yapısı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı genel bütçeli bir
kurum olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun uygulanmasını sağlamak ve Cumhurbaşkanlığı 4
numaralı Kararnamesi ile verilen görevleri yerine getirmek üzere kurulan TÜİK Başkanlığı,
Merkez ve Taşra teşkilatından oluşmaktadır. Ayrıca; “Resmi İstatistik Programı (RİP)”nın
hazırlanmasına, uygulanmasına, resmî istatistiklerin gelişimine ve işlevlerine ilişkin
tavsiyelerde bulunmak, resmî istatistik ihtiyaçlarını tespit etmek, değerlendirmek ve ileriye
yönelik görüş ve önerileri kapsayan çalışmalar yapmak üzere İstatistik Konseyi
oluşturulmuştur.
Merkez Teşkilatı; 19 daire başkanlığından oluşan ana hizmet birimleri, 1 daire başkanlığı ve 2
müşavirlikten oluşan danışma birimleri ile 2 daire başkanlığından oluşan yardımcı hizmet
birimlerinden oluşmaktadır. Taşra teşkilatı ise, sorumluluk bölgesine ait verilerin derlenmesi,
değerlendirilmesi, kalite kontrolü, analizi ve merkeze aktarımı ile bölgesel istatistiklerin alt
yapısını oluşturmakla ve üretmekle görevli olup, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına
(İBBS) göre 26 Bölge Müdürlüğünden oluşturulmuştur.
E- Kuruluşun Görev, Yetki ve Sorumlulukları
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.
 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 önlemleri almak.
 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, Cumhurbaşkanınca belirlenen program ve politikalar, ilgili mevzuat ve
benimsediği temel ilkeler çerçevesinde, Kurumun orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını
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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 kurumlararası 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.
F- Kuruluşun Gerçekleştirdiği Faaliyetler
TÜİK tarafından 2020 yılında gerçekleştirilen/gerçekleştirilecek olan faaliyetler genel olarak;









Yöntem Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri,
İstatistik Üretimi Faaliyetleri,
Yayın, Dağıtım ve Halkla İlişkiler Faaliyetleri,
Uluslararası Faaliyetler,
Eğitim, Danışmanlık ve Koordinasyon Faaliyetleri,
Bilişim Faaliyetleri,
Yönetsel ve Mali Hizmetler,
Destekleyici Faaliyetler,
şeklinde sınıflandırılmaktadır.

7

2-) OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
A- BÜTÇE GİDERLERİ (ÖDENEKLER VE HARCAMALAR)
2020 yılı başlangıç ödeneği, 2019 yılı ile karşılaştırıldığında %4,55’lik artış görülmektedir. Bu
artış; Personel Giderlerine ilişkin ödeneklerdeki artıştan kaynaklanmaktadır.
Ekonomik ve Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Ödenekler (TL)
% Değişim
2019
Kurum Başlangıç Ödeneği
+%4,55
408.907.000
Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Başlangıç Ödenekleri
Personel Giderleri
275.488.000
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
47.123.000
Mal ve Hizmet Alımları
36.934.000
Cari Transferler
2.817.000
Sermaye Giderleri
46.545.000
Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Başlangıç Ödenekleri
Genel Kamu Hizmetleri
408.907.000

2020
427.532.000
305.155.000
51.565.000
40.143.000
2.194.000
28.475.000
427.532.000

2020 yılı Mal ve Hizmet Alımlarındaki 3.209.000 TL’lik artışın en önemli nedeni; çağrı
merkezi hizmet alımı kapsamında çalışma yapılması ayrıca enflasyondan kaynaklı olarak mal
ve hizmet fiyatlarında yaşanan artıştır.
2019 yılı Sermaye Giderleri Başlangıç ödeneği 46.545.000TL iken, 2020 Sermaye Giderleri
Başlangıç ödeneği 28.475.000 TL‘dir. 2020 yılında 2019 yılına göre Sermaye Giderleri
tertibinde 18.070.000 TL’lik düşüş gerçekleşmiştir. Bu düşüşün önemli nedeni; 2019 yılında
sona eren ve 2020 Yılı Yatırım Programında yer almayan projeler ile bina alımlarının tasarruf
tedbirleri kapsamında durdurulmasıdır.
Kurumumuzun Ocak-Haziran 2020 dönemindeki 6 aylık harcamaları ekonomik sınıflandırma
türüne göre veya aylar itibariyle incelendiğinde; mal ve hizmet alımları harcamasındaki artış
enflasyon kaynaklı olup, Sermaye giderleri harcamasındaki azalış Covid-19 pandemisi
nedeniyle Kurum çalışmalarından bazılarında kesinti yaşanmasından dolayı yapılamayan
harcamalardan kaynaklanmıştır.
Haziran Ayı Sonu İtibariyle Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Harcamalar (TL)
Haziran Ayı Sonu Harcamalar
2019
2020
Değişim
Personel Giderleri
140.186.311 156.478.462 +% 11,62
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödemeler
22.947.229 25.638.177 +% 11,72
Mal ve Hizmet Alımları
17.281.735 17.986.852 +% 4,08
Cari Transferler
559.772
411.885 -% 26,41
Sermaye Giderleri
1.985.195
1.351.593 -% 31,91
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Haziran Ayı Sonu İtibariyle Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Harcamalar (TL)
Haziran Ayı Sonu Harcamalar
Genel Kamu Hizmetleri

2019
182.711.142

2020

% Değişim

201.866.969

Ocak-Haziran Aylık Harcama Toplamları (TL)
Aylık Harcama Toplamı
Dönemi
2019
2020
Ocak
37.415.016
43.641.440
Şubat
26.149.620
30.176.107
Mart
26.808.364
31.893.686
Nisan
32.879.321
33.412.969
Mayıs
30.064.440
28.930.481
Haziran
29.394.382
33.986.570

+% 10,48

% Değişim
+% 16.64
+% 15.39
+% 18,96
+% 1,62
-% 3,77
+% 15,62

3-) OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
Kurumumuz faaliyetlerinin daha etkin ve ekonomik olarak yürütülebilmesi, kamu hizmet
kalitesinin arttırılması ile bütçe giderlerinde etkinlik ve tasarruf sağlanması amacıyla, Kurumda
cari faaliyetlerin dışındaki Ocak-Haziran 2020 döneminde yürütülen faaliyetler Raporun bu
bölümünde ele alınacaktır.
 2020 yılı Yatırım Programında TÜİK’in 28.475.000 TL tutarında “Genel İdare” sektöründe
5 adet yatırım projesi yer almıştır.
 Genel İdare Sektöründe yer alan 28.475.000 TL’lik ödeneğin; 8.000.000 TL'si Kesin Hesap
Farkı (Ankara, Malatya, Zonguldak) Projesi için, 5.000.000 TL'si Muhtelif İşler (Bakım
Onarım, Makine-Teçhizat) Projesi için, 10.925.000 TL’si Bilgi Sistemleri İdame ve
Yenileme Projesi için, 900.000 TL'si Mekansal İstatistik Üretim Altyapısının Kurulması
için, 3.650.000 TL'si Büyük Veri Altyapısının Kurulması ve Resmi İstatistiklerde
Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi için ayrılmıştır.
 Kesin Hesap Farkı (Ankara, Malatya, Zonguldak) Projesinden Zonguldak Bölge
Müdürlüğünün hakediş ödemesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 299.401,09 TL
aktarma yapılmıştır.
 Muhtelif İşler (Bakım Onarım, Makine-Teçhizat) Projesi için 281.197,1 TL harcama
yapılmıştır.
 Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme Projesinden 1.243.680,25 TL harcama yapılmıştır.
 Mekansal İstatistik Üretim Altyapısının Kurulması Projesinden harcama yapılmamıştır.
 Büyük Veri Altyapısının Kurulması ve Resmi İstatistiklerde Uygulamalarının Geliştirilmesi
Projesinden harcama yapılmamıştır.
TÜİK'te, Kuruma verilmiş görevleri yerine getirebilmek ve Planda hedeflenen vizyona
ulaşabilmek amacıyla yürütülen en temel faaliyet istatistik üretme ve üretilen istatistikleri
yayımlama faaliyetleridir. TÜİK tarafından üretilen ve Kurumun 2020 yılı Haber Bülteni
Yayımlama Takviminde yer alan istatistiklere yönelik alan uygulamalarına ve istatistik
üretimine 2020 yılında da devam edilmiş, üretilen istatistikler planlanan tarihlerde
yayımlanmıştır (EK.1).
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“2020 Yılı Üretim Süreci Takvimine (ÜST) göre 2020 yılında toplam 71 araştırma yapılması
planlanmıştır. Ancak, Covid-19 pandemisi nedeni ile tüm dünyada olduğu gibi 2020 yılı
içerisinde bazı araştırmaların iptali veya kısmi yapılmasına karar verilmiştir. Ancak “Üç Aylık
Uluslararası Hizmet Ticareti Araştırması” ve "Yükseköğretim Kesiminde Araştırmacıların ArGe Faaliyetleri Zaman Kullanımı Araştırması" Covid-19 pandemisi nedeni ile alan uygulaması
iptal edilmiştir. Sınır kapılarında üçer aylık dönemler itibariyle uygulanan Çıkış Yapan
Ziyaretçiler, Vatandaş Giriş ve Bavul Ticareti Araştırmasının Mayıs ayında yapılması
planlanan 2020 yılı 2. Çeyrek alan uygulaması Covid-19 pandemisi nedeni ile yapılamamıştır.
Yıl içerisinde birim talebi ile “Süt Toplama Merkezi Araştırması” takvimden çıkartılmış, yine
birim talebi ile “Tarımsal İşletmelerde Sağılma Oranı ve Süt Verim Katsayısı Araştırması”
takvime eklenmiştir. Güncellenen 2020 ÜST’de 70 araştırma bulunmaktadır.
Bu araştırmaların 58’i Ocak-Haziran döneminde uygulanmıştır. Temmuz-Aralık döneminde ise
43 araştırma uygulanacaktır. Yılın tamamında devam eden araştırma sayısı 32 dir. Dönemlik
(Aylık/3 Aylık/6 Aylık) araştırmalar her iki dönemde de yer almaktadır. Ocak-Haziran
aylarında uygulaması yapılan 58 araştırmanın 11’i hane/fert, 47’si ise işyeri/tarımsal işletmedir.
Temmuz-Aralık döneminde uygulanacak 43 araştırmanın 9’u hane/fert, 34’ü ise işyeri/tarımsal
işletmedir.”
Bu bölümde, TÜİK'te 2020 yılında cari olarak üretilen haber bültenleri dışında kalan
faaliyetlere stratejik amaçlar ve hedefler itibariyle yer verilmiştir.
Amaç 1. Uluslararası standartlarda, kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek çeşitlilikte
kaliteli istatistik üretmek ve kullanıma sunmak.
 Kamuoyunun ihtiyaç duyduğu yeni istatistiklerin üretilmesi için metodoloji ve alt yapı
çalışmaları yürütülmüştür.
 İstatistik üretiminde idari kayıtların kullanımını artırmak için gerekli altyapı çalışmalarına
devam edilmiştir.
 İstatistiklerin üretilmesinde zamanlılığı iyileştirmek için çalışmalara devam edilmiştir.
 Mevcut ulusal hesaplar sisteminin, ESA-2010’a geçişinin sağlanması ve hesapların
geliştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte sistemdeki
iyileştirme faaliyetlerine, metodoloji ve veri altyapısının geliştirilmesi ve üretilemeyen
verilerin temini için çalışmalara devam edilmiştir.
 2013-2019 dönemine ilişkin dış ticaret istatistiklerinin genel ticaret sistemine göre revizyonu
nedeni ile Ödemeler Dengesi İstatistikleri revize edilmiştir.
 2013-2015 dönemi ve 2019 yılı için Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) idari kayıtları, 20162018 yılları için UHTİ kullanılarak Ödemeler Dengesi İstatistikleri revize edilmiştir.
 1998-2018 GSYH backcast (geri yılların tahmini) çalışmaları kapsamında yapılan revizyon
ve backcast’e ait metodolojik doküman hazırlık çalışmaları başlatılmıştır.
 Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri ve diğer ülkelerde ulusal hesaplarda benchmark
revizyonlarına ilişkin ülke uygulamaları incelenmiştir.
 Covid 19 sebebiyle ekonomik yapısal analizler yapılmış, yayımlanan makale ve araştırmalar
incelenmiş ve uluslararası literatür takibi yapılmıştır. Pandeminin belirli sektörler üzerine
etkisi, Covid 19 sebebiyle devlet tarafından yapılan desteklerin hesaplara etkisi, beyanname
verme sürelerinin uzatılmasıyla istatistik üretim sürecinde alternatif veri kaynaklarının
10



























kullanımı vb. konuların Ulusal Hesaplar Sistemine etkileri konularında uluslararası
uygulamalar takip edilmiştir.
Dönemsel GSYH tahminlerinin yayımlama sürecinde zamanlılık ile ilgili iyileştirme
yapılmış, yeni veri kaynaklarının sisteme entegrasyonu çalışmalarına devam edilmiş, veri
tutarlılığı ile ilgili kontroller yapılmıştır.
Ekonomi için risk oluşturan sektör ve şirketleri belirleyerek gerekli önlemlerin ve tedbirlerin
alınması amacıyla yürütülen “Ekonomik risk analizi” (ERA) projesi tamamlanmıştır.
Ekonomik politikaların belirlenmesine ve politika değişikliklerinin etkisinin ölçümüne
hizmet edecek, çeyreklik tahmine ışık tutacak öncü gösterge olarak aylık GSYH’nin
üretilmesine ilişkin çalışmalar yürütülmüş ve deneysel sonuçlar alınmıştır. Bu kapsamda
Tarım, Mali Şirketler, Mali Olmayan Şirketler hesapları aylık olarak oluşturulmuştur.
Kamu şirketlerine yıllık olarak piyasa-piyasa dışı testi yapılabilmesi için uygun veri
altyapısının sağlanması konusunda çalışmalar yürütülmüştür.
Uluslararası metodolojik standartlara uygun olarak il bazında GSYH zincirleme hacim
endeksi çalışmaları yürütülmüştür.
Ulusal Hesaplara ilişkin haber bülteni tablo ve grafik sunumları geliştirilmiş, çeyreklik
Haber Bülteninin yayını ile birlikte içerik ve şekil yönünden iyileştirmeler bültene
yansıtılmıştır.
Kamu-özel yatırımları ve yıllık GSYH karşılaştırmaları analizleri TURBOARD iş zekası
uygulamasına atılmış, analizler görselleştirilmiş ve farklı sunum teknikleri çalışılmıştır.
İl bazında GSYH serilerinin geriye çekilmesi (Back cast) çalışmalarına devam edilmiştir.
Yıllık iş kayıtları çerçevesinin güncellemesi yapılmıştır.
Girişimcilik İstatistikleri haber bülteni genişletilerek, Girişimcilik ve İş Demografisi, 20172019 olarak yayınlanması için çalışmalara devam edilmiştir.
İş Kayıtları ana faaliyet belirleme çalışması kapsamında, yeni açılan işletmeler ile mevcut
işletmelerden belirli niteliklere (büyüklük vb.) sahip olanların ekonomik faaliyetleri
irdelenmiş, uygulamaya analiz perspektif modülü eklenmesi çalışmaları başlatılmıştır.
Güncel SGK verileri kullanılarak, iş kayıtları çerçeve bilgisine %93 oranında istihdam
bilgisi yansıtılmıştır.
İş kayıtları göstergeleri kapsamında, hızla büyüyen girişim değişkenini hesaplamak
amacıyla metodoloji çalışmaları tamamlanmıştır.
İş demografisinde girişimlerin hayatta kalma süresinin 1 yıldan 5 yıla çıkartılması çalışması
için metodoloji çalışmaları tamamlanmıştır.
İş kayıtları’nın daha çok kullanıcı odaklı hale getirilebilmesi için, üretici birimlerle ortak
karar alma, uygulama, koordinasyon ve entegrasyon amacıyla çalışma grupları aktive
edilmiştir.
Eğilim ve algı çalışmaları kapsamında metodolojik bilgilerin ve ulusal ve uluslararası
çalışmaların taramaları gerçekleştirilmiştir.
Aylık hizmet üretim endeksini ve aylık ticaret satış hacmi endeksini üretmek için deflatör
oluşturma çalışmalarına başlanmıştır.
Tüketici Eğilim Anketi Haziran 2020 uygulama dönemi için TCMB’nin talebiyle mevcut
soru kağıdına, Covid-19 pandemisinin hanehalkları üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla
yeni sorular eklenmiş ve sonuçlar TCMB ile paylaşılmıştır.
SGK aylık prim ve hizmet beyannamesi verileri kullanılarak istihdam seviyelerine ilişkin
aylık olarak yayımlanacak haber bülteni için çalışmalara başlanmıştır.
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 ILO Türkiye Ofisi ile yapılan protokol çerçevesinde cinsiyete dayalı ücret farkının farklı veri
kaynakları kullanılarak hesaplanması çalışmalarına başlanmıştır.
 İnşaat üretim endeksinin farklı bir metotla üretilmesi için çalışmalara başlanmıştır.
 İşyeri eğilim anketlerinin örnek çerçevesinin güncellenmesi” kapsamında literatür taraması
ve örnek çalışmaların incelenmesi çalışmaları yapılmıştır.
 Taşıt-Kilometre İstatistikleri Haber Bülteninin zamanlılığı iyileştirilmiş ve yeni değişkenler
üretilmiştir.
 Merkezi Yönetim Bütçesinden AR-GE Faaliyetleri için Ayrılan Ödenek ve Harcamalar
Haber Bülteni'nin zamanlılığı iyileştirilmiştir.
 TÜFE 2020 yılı zincirleme endeks kapsamında madde-sepeti, ağırlık setleri güncellenmiş ve
zincirleme çalışmaları tamamlanmıştır.
 2017 temel yıllı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) 2020 Mart ayından itibaren
yayımlanmaya başlanmıştır.
 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
web sayfasına konulmuştur.
 2019 yılına ait süs bitkileri veri derleme çalışması tamamlanmış olup analiz çalışmalarına
başlanmıştır.
 Tarım ekonomik hesap tablolarının farklı veri kaynakları (araştırma sonuçları, idari kayıtlar)
kullanılarak oluşturulması çalışmalarına devam edilmiştir,
 Yasal durumu hanehalkı olan tarım işletmelerinde 2019 Ücret Yapısı Araştırmasının analiz
çalışmaları tamamlanmış ve sonuçlar kamuoyu ile paylaşılmıştır,
 Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) 2019 yılı idari kayıtlarının analizi ve göstergelerin
hesaplanması çalışmaları tamamlanmış ve sonuçlar kamuoyu ile paylaşılmaya hazır hale
getirilmiştir.
 Genel Tarım Sayımı altyapı çalışmaları kapsamında ilgili kurum/kuruluşların tarım
konusunda mevcut idari kayıtları incelenmiş ortak anahtarlar (TC. Kimlik/Vergi Kimlik
Numaraları) düzeyinde eşleştirme çalışmaları yapılmıştır. Bu kayıtların kapsam
eksikliklerinin belirlenmesi ve çözümü konusunda çalışmalar yürütülmüştür,
 Genel Tarım Sayımı altyapı çalışmaları kapsamında mevcut idari kayıtların kapsam
eksikliklerinin giderilmesi, güncel, sürdürülebilir ve tek sistem üzerinden yönetilebilir bir
tarımsal işletme kayıt sisteminin kurulması için Tarım ve Orman Bakanlığı ile ortak
çalışmalar yürütülmüştür.
 Bitkisel Ürün Denge Tabloları üç ayrı başlık halinde ayrı ayrı haber bülteni şeklinde
yayımlanmakta iken bu dönemde "Meyveler, Sert Kabuklular ve İçecek Bitkileri, Sebzeler,
Tahıllar ve Diğer Bitkisel Ürünler 2018-2019 " üretim dönemi bilgileri tek bir haber bülteni
olarak birleştirilmiş ve yayımlanmıştır.
 Tabakhanelerce Satın Alınan Ham Deri Miktarının Belirlenmesi çalışmasının 6 aylık verileri
aylık olarak derlenmiştir.
 Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri 2010-2018 dönemi kapsayan haber bülteni Şubat
2020'de yayımlanmıştır.
 2019 yılı Kasım ayında gerçekleştirilen Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri değerlendirme
çalıştayı sırasında başlatılan 2.envanter çalışması 2020 yılı Haziran ayı itibarıyla büyük
ölçüde tamamlanmıştır.
 Çevresel vergiler konusunda istatistik üretiminde idari kayıtların kullanımını artırmak
amacıyla çalışmalar yürütülmüştür.
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 Sera gazı envanteri kapsamında alternatif veri analiz yöntemlerinin araştırılmasına
başlanmıştır
 Çevresel Ekonomik Hesaplar kapsamında fiziksel su akış hesaplarına ilişkin metodolojik
çalışmalar başlatılmıştır.
 Ölüm, ölüm nedeni ve intihar verilerinin uyumu konusundaki çalışmalar, "Ölüm
İstatistiklerinin Birleştirilmesi Projesi" kapsamında yürütülerek bütünleşik ölüm verileri,
"Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri, 2019" başlığı ile 24 Haziran 2020 tarihinde tek bir
haber bülteni ile kamuoyuna sunulmuş ve açıklanan istatistiklerde uyum ve tutarlılık
sağlanmıştır.
 "Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2020" uygulaması kapsamında, soru formu tasarımı ve
DDI çalışması ile alan uygulaması yöntemi konusundaki çalışmalara devam edilmiştir.
 Kurumumuz Web sayfasından sunulan "Toplumsal Cinsiyet Göstergeleri"nin yıllık olarak
güncellenmesi ve veri setinin zenginleştirilmesi (gösterge sayısının arttırılması)
konusundaki çalışmalar yürütülmüştür.
 UNFPA tarafından 2020 yılı Dünya Nüfus Günü teması olarak “COVID-19'u Frenlemek:
Şimdi Kadınların ve Kız Çocuklarının Sağlığı ve Hakları Nasıl Korunabilir?” temalı "Dünya
Nüfus Günü, 2020" haber bülteninin 06 Temmuz 2020 tarihinde kamuoyuna sunulması ile
ilgili çalışmalara devam edilmiştir.
 "İstatistiklerle Aile, 2019" haber bülteni kapsamında, idari kayıtlardan yasal evlenmeler
içindeki akraba evlilikleri istatistikleri elde edilerek ilk kez kamuoyuna sunulmuştur.
 Kurumumuz ile UNICEF arasında yürütülen işbirliği çalışmaları kapsamında "İstatistiklerle
Çocuk, 2019" haber bülteninin Türkçe ve İngilizce olarak infografik broşür şeklinde
sunumuna yönelik çalışma yürütülmüştür.
 Kurumumuz Web sayfasından Nisan ayında sunulan "İstatistiklerle Çocuk, 2019" elektronik
yayınının infografikler ile yeniden tasarlanarak sunumu çalışmalarına devam edilmiştir.
 RİP kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri
Genel Müdürlüğü işbirliğinde 2021 yılında gerçekleştirilecek olan "Aile Yapısı Araştırması,
2021" hazırlık çalışmaları çerçevesinde çalışma planının oluşturulması ve iki Kurum
arasında yapılacak protokolün taslak olarak oluşturulması çalışmaları yürütülmüştür.
 RİP kapsamında sorumluluğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kadının Statüsü
Genel Müdürlüğü'nde olan "Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması"nın
güncel verilerine olan ihtiyaçlar nedeniyle 2021-2022 yıllarında tekrarlanması ve alan
uygulamasının Kurumumuz tarafından gerçekleştirilmesi ile ilgili iki Kurum arasında ön
değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.
 2021 yılında kayda dayalı olarak gerçekleştirilecek olan "Nüfus ve Konut Sayımı"
çalışmalarına devam edilmiştir.
 Hayat tablolarının 2017-2019 dönemi için idari kayıtlara dayalı olarak üretilmesine yönelik
çalışmalar yürütülmüştür.
 Üretim ve analiz süreçlerinin standardize edilmesine yönelik olan PUSULA uygulaması
kapsamında, "Evlenme ve Boşanma İstatistikleri", "Doğum İstatistikleri", "Adrese Dayalı
Nüfus Kayıt Sistemi İstatistikleri", "Hayat Tabloları" ile ilgili çalışmalara başlanmıştır.
 RİP kapsamında "Uluslararası Göç İstatistikleri" çerçevesinde, TÜİK sorumluluğunda olan
“Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına İlişkin İstatistikler" 2018 yılı için hizmete özel
(taslak) olarak üretilmiş olup söz konusu istatistiklerin 2019 yılı için üretilmesi yönündeki
çalışmalara devam edilmiştir.
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 Sağlık Bakanlığı Doğum Bildirim Sistemi kayıtlarının Web servisler aracılığıyla anlık olarak
TÜİK'e gönderilmesi ve engelli raporları ile ilgili verilerin alınması konusundaki protokol
çalışmalarına devam edilmiştir.
 Kurumsal yerlerdeki nüfusun ilgili Kurumlardan düzenli olarak alınması ile ilgili protokol
çalışmalarına devam edilmiştir.
 11. Kalkınma Planı kapsamında kurulacak bütünleşik bir istatistiki veri tabanı olan "Nüfus
Nitelikleri Veri Tabanı (NNVT)" çalışmalarına devam edilmiştir
 İl düzeyinde üretilen hayat tablolarının İBBS 1 ve İBBS 2 düzeyinde üretilmesi
çalışmalarına devam edilmiştir
 TÜİK'in sosyal platformlarda tanınırlığının artırılması ve resmi istatistiklerin kullanıcıların
beğenisini sağlayacak şekilde renkli bir ortamda sunulması amacıyla, seçilmiş bilgilerin
kamuoyunun ilgisini çekecek şekilde, görsel bir uygulama dâhilinde sunulmasını sağlayacak
bir web uygulaması olan Popüler Nüfus İstatistikleri Uygulaması çalışmaları devam etmiştir.
 Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsünün (TÜSPE) talebi doğrultusunda, Başkanlık onayı ile
Türkiye Sağlık Araştırması, 2019 soru formunun sonuna eklenen 31 soru ile uygulanmıştır.
Modüler anketin soruları, TÜSPE tarafından Avrupa Komisyonu İletişim Genel
Direktörlüğünün Medya Görüntüleme, Medya Analizi ve Eurobarometreler Birimi
koordinasyonunda uygulanmış ve sonuçları "Sahte Haberler ve Çevrimiçi Dezenformasyon:
Flash Eurobarometer 464" raporuyla yayınlanmış anket uygulamasının sorularından tercüme
edilmiştir. TÜSPE'nin talebi üzerine sorular ve seçeneklerinde genel yapıyı bozmayacak
şekilde düzeltmeler yapılarak ankete nihai hali verilmiştir.
 Kurumdaki ilgili birimlerle soru formunun standartlara uygunluğu ve Türkiye Sağlık
Araştırması'nın örneklemi ile tahmin sonuçlarının etkilenip etkilenmeyeceği
değerlendirilmiştir. Modüler anket soruları, Türkiye Sağlık Araştırması örnekleminden
gelen Türkiye genelini temsil eden 15 ve üzeri yaş grubundaki 17 084 ferde sorulmuş,
sonuçlar analiz edilmiş ve her soru için yaş grubu ve cinsiyete göre dağılım tabloları
hazırlanmıştır.
 İstatistik üretiminde standardizasyonun sağlanması için TÜİK tarafından öngörülen ICCS
sınıflamasının kullanımı için çalışmalar yürütülmüştür.
 Sosyal koruma istatistiklerinin veri toplama sürecinde alternatif veri toplama (web tabanlı
bir uygulama) yöntemleri araştırılmıştır.
 Türkiye Sağlık Araştırması kapsamında kamuoyuna yeni göstergeler sunmak için
çalışmalara devam edilmiştir.
 Hanehalkı İşgücü Araştırması'nın bir bölümü bilgisayar destekli telefonla görüşme tekniği
(CATI - Computer Assisted Telephone Interview) ile uygulanmaya başlanmıştır.
 2020 Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması kapsamında "Aşırı borçlanma, tüketim ve
servet" konulu modül anket gerçekleştirilmiştir.
 2020 Hanehalkı Bütçe Araştırması kapsamında "Eğitim Harcamaları Modülü"ne ilişkin
anket çalışmasına devam edilmiştir.
 Gelir ve yaşam koşulları araştırmasının analiz süreçlerini geliştirmek ve haber bülteni
tarihini geriye çekmek için çalışmalara devam edilmiştir.
 Hanehalkı işgücü anketinin veri toplama sürecinde alternatif veri toplama yöntemi
kullanmak ve haber bülteni tarihini geriye çekmek için çalışmalara devam edilmiştir.
 Hanehalkı işgücü anketi sonuçlarını aylık yayımlamak için çalışmalar yapılmıştır
 Dış ticaret istatistikleri Ocak 2020’den itibaren ayrıntılı düzeyde genel ticaret sistemine göre
yayımlanmaya başlanmıştır.
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 5 Mart 2020 tarihinde "Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri" haber bülteni TÜİK
tarafından ilk defa yayımlanmıştır.
 FOB teslim şekline göre ithalat verileri üretilip, ilgili Kurum ve birimlerle paylaşılmıştır.
 2020 yılında kullanılacak GTİP numaralarının diğer mal ve sektör sınıflamalarına geçiş
anahtarı hazırlanmış, istatistikler bu geçiş anahtarlarına göre üretilmiştir.
 Genel ticaret sistemine göre veri dağıtımı için TURBOARD uygulaması hazırlanarak
kullanıma sunulmuştur.
 Hanehalkı Yurtiçi Turizm Araştırması 2020 1. çeyrek uygulaması Covid-19 pandemisi
nedeni ile Nisan ayında telefon ile gerçekleştirilmiştir.
 Turizm istatistikleri kapsamında Turizm Uydu Hesabı (TUH) tablolarından tablo 1, tablo 2,
tablo 4, tablo 5, tablo 6'nın pilot yıl için hazırlanması için çalışmalara devam edilmiştir.
 İdari kayıtları kullanılarak 2009-2015 hizmet ihracatı, 2013-2015 hizmet ithalatı tahminleri
yapılmış ve sonuçlar Ödemeler Dengesi revizyonu için TCMB ile paylaşılmıştır.
 2019-2020 aylık UHTİ tahminleri yapılmış, sonuçlar Ödemeler Dengesi için kullanılmak
üzere TCMB ile paylaşılmıştır.
 2016-2019 UHTİ veri setlerinin Eurostat ve OECD’ye gönderimi için hazırlık çalışmalarına
başlanmış, özellikle en hassas olunan gizleme işleminin yapılmasında t-argus programının
sürekli kullanılması için çalışmalara başlanmıştır.
 1998-2012 yılları için UHTİ tahmin çalışmaları için akademisyen desteği için protokol
yapılmış ve tahmin çalışmalarına katkıda bulunulmuştur.
 2019 referans yılı için Yurtdışında Sahip Olunan Girişim İstatistikleri Araştırmasının
hazırlık çalışmalarına başlanmıştır.
 Hanehalkı İşgücü Araştırması için veri derleme yönteminin CATI'ye geçme sürecinde
örnekleme tasarımını etkileyebilecek olası değişikliklerin tespit edilmesi, mod etkisinin
ölçülmesi amacıyla çalışmalar yürütülmüş ve konu ile ilgili rapor hazırlanmıştır.
 Pandemi sürecinde yüz yüze görüşme yolu ile yapılması gereken hanehalkı anketlerinin
telefon ile uygulanması sonucunda ortaya çıkan mod etkisinin ölçülmesi amacıyla
çalışmalara başlanmıştır.
 Hanehalkı bazlı araştırmaların ağırlıklandırma sürecinde kullanılan SAS yazılımlı
programların R programına dönüştürülmesi ve geliştirilmesi konusunda çalışmalara
başlanılmıştır.
 Hanehalkı bazlı araştırmalarda tahmin üretebilmek için kalibrasyon boyutu olarak kullanılan
hanehalkı büyüklüğü bilgisinin farklı gruplar bazında oluşturularak kalibrasyon boyutuna
girdi sağlaması ile ilgili çalışmalara başlanmıştır.
 Araştırma, sayım ve örnekleme konularında kaynak inceleme ve metodoloji çalışmalarına
devam edilmiştir.
 Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmakta olan göstergeler için model belirleme
çalışmaları tamamlanmıştır.
 "Ürün Kimlik Sistemi (UKS)"ne, metin madenciliği yöntemi ile CPA ve COICOP kod
atamalarına devam edilmiştir.
 Üretilen istatistiklerin kalitesini izlemek ve değerlendirmek için "Kalite İzleme ve
Değerlendirme Aracı (KİDA)"yı oluşturmak için alt yapı çalışmaları yapılmıştır
 NACE Rev.2-Altılı sınıflamasının 2019 versiyonu Aralık 2018 itibariyle güncellenmiş ve
yeni versiyon Ocak 2020’de NACE Rev.2-Altılı, 2020 adıyla sınıflama sunucusu üzerinden
kullanıma sunulmuştur.
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 Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Sınıflamasının (TAORBA) revize edilmesi için ilgili birim
ve Bakanlıkla çalışmalar sürdürülmüştür.
 COICOP’un (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması) yeni versiyonu olan COICOP
2018’in çevirisi tamamlanmıştır.
 “Mal ve Hizmet Sınıflamasına” yönelik kapsamlı bir çalışma yürütülmüş, CPA, TAORBA,
PRODTR ve GTIP sınıflamalarının tümü gerekli sözlükleri ile birlikte ele alınmış, Bakanlık
ölçü birimleri ile eşleştirme çalışması gerçekleştirilmiştir.
 Sadece malları içerecek şekilde hazırlanmış olan ECOICOP-CPA 2.1 dönüşüm tablosu
çalışması tamamlanarak 20.03.2020 tarihinde Bölge Müdürlüklerimizle paylaşılmıştır.
 Avrupa'nın çok dilli Beceri, Yeterlilik, Nitelik ve Meslek sınıflandırması (ESCO) için
dokümantasyon desteğinde bulunulmuştur.
 İş Zekâsı Yazılımının mevcut kurumsal veri kaynaklarına ve büyük veri ortamına
entegrasyonu sağlanarak görselleştirme testleri yapılmıştır.
 İş Zekâsı Yazılımının Kullanıcı Erişim Denetimi Modülüne ve yeni kurum sitesine
entegrasyonu sağlanarak yetkilendirme dinamik ve merkezi bir hale getirilmiştir.
 Belirlenen 20 istatistikî başlık için İş Zekâsı Yazılımı ile veri görselleştirme çalışmaları
hizmet alımı yoluyla yapılmıştır ve yeni kurum sitesi üzerinden erişilebilir hale getirilmiştir.
 Eurostat’ın internet sayfasında kullanıcıların aradığı bilgiye kolayca ulaşabilmesi için ulusal
iletişim merkezi hizmeti çalışmaları sürdürülmüş, EDAMIS ile Eurostat’a veri gönderimi
destek çalışmaları yapılmıştır.
 Uluslararası Veri Gönderim Sistemi (UVGS) adlı uygulama ile uluslararası kuruluşlara veri
gönderimi ve diğer veri gönderimi yapan kurumlara eğitim ve destek çalışmaları yapılmıştır.
 Veri Araştırma Merkezi (VAM) kullanıcılarının, veri güvenliği sağlanmış ortamda, mikro
veri üzerinde bilimsel çalışma talepleri karşılanmış, Bölge Müdürlüklerinde yer alan
VAM'larla ilgili koordinasyon sağlanmıştır.
 Kurumun yeni web sitesinin geliştirme çalışmalarına devam edilmiştir.
 İstatistiksel ve diğer taleplerin karşılanmasına yönelik bütünleşik talep uygulamalarının
geliştirilmesine devam edilmiştir.
 Basın odası uygulaması geliştirilmiştir.
 İstatistiksel aramalara yönelik esnek arama modülü geliştirilmiştir.
Amaç 2. İstatistik üretim sürecini iyileştirmek
 23.01.2020 Tarihinde TÜBİTAK ile TÜİK Büyük Veri İleri Analitik Projesi’ne
başlanmıştır. Bu dönemde projenin FAZ 1 aşaması dahilinde proje yönetimi iş paketi, web
crawling iş paketi, büyük veri ekosisteminin kurulması iş paketi ve veri setinin oluşturulması
ve önişlenmesi iş paketi çalışmaları yürütülmüştür.
 Sermaye stoku hesaplamaları için Havacılık Genel Müdürlüğü, Karayolu Düzenleme Genel
Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan verilerle, Kurum bünyesindeki
verilerin kayıt desenleri incelenmiş, alternatif kaynakların incelenmesine devam edilmiştir.
 Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri Yatırım Harcamalarının idari kayıtlardan tahmin
edilmesi için iş modeli oluşturma çalışmaları başlatılmıştır.
 Girişim Grubu (GG) alan çalışması kapsamı genişletilerek, İş Kayıtları Sistemi’ne
entegrasyon çalışması yürütülmüştür.
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 İş Demografisi kapsamında demografik olayların tespiti için idari kaynakların incelenmesi
çalışmalarına devam edilmiş, idari kayıtların daha da geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan idari
kayıt verileri alınarak analiz edilmiştir.
 Kurum ve kuruluşların istatistik üretiminde, idari kayıtlarda ve kayıt sistemlerinde yer alan
veriler alınarak İş Kayıtları çalışmalarında kullanılmıştır.
 Türkiye’de çiftçi ve tarımsal işletme kaydı tutan kurum ve kuruluşlardan kayıtların yapısını,
genel durumunu ve kullanılabilirliğini öğrenmek için idari kayıtlar alınmış ve incelenmiştir.
 GİB geçici beyannamelerinin ek bölümünde yer alan faaliyet ve buna karşılık gelen brüt
satış değerleri kullanılarak “girişim faaliyet top-down” çalışmasının yapılabilirliği analiz
edilmiştir.
 "Kayda Dayalı Nüfus Sayımının Altyapısı Olarak Sosyal İstatistikler Veri Tabanının
Kurulması Projesi" çalışmalarına devam edilmiştir.
 "Toplumsal Cinsiyet Göstergeleri"nin görsel tasarımının yapılmasına devam edilmiştir.
 Ölüm İstatistiklerinin Birleştirilmesi Projesi kapsamında bütünleşik veri tabanının
(Kurumsal ve Dağıtım Veri tabanlarının) kurulması çalışmalarına devam edilmiştir.
 İl düzeyinde üretilen hayat tablolarının İBBS 1 ve İBBS 2 düzeyinde üretilmesine yönelik
çalışmalara başlanılmıştır.
 Hanehalkı nihai tüketim istatistikleri tahminlerinin geliştirilmesi için alternatif yöntem ve
veri denemeleri çalışmalarına devam edilmiştir. Bunun için, sektöründe baskın girişimlerin
ürün Barkodlarının çalışılması ve Bankalar arası Kredi Kartı Merkezi verilerinin aylık olarak
işlenmesi çalışmalarına devam edilmiştir.
 Kamu İstihdamı Veri Tabanı Projesi ile ilgili çalışmalar yürütülmüştür. Proje kapsamında
veri sahibi kurumlar ile temasa geçilerek bordro verileri sağlanmış, verilerin analizleri
tamamlanmış ve entegrasyon işlemlerine başlanmıştır.
 İşyeri barkod verileri esas alınarak oluşturulacak fiyatların TÜFE hesaplamalarında kullanımı
konusunda zincir marketlerden alınan veriler analiz edilmiştir.
 Konjonktür izleyicisinin mevcut gösterge setinin güncelleme çalışması yapılmış, yeni
gösterge seti ile Konjonktür İzleyicisi aylık frekansta üretilmeye başlanmıştır.
 “İstatistiki Sınıflamalar Yönetmeliği” 28.01.2020 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak
yürürlüğe girmiş ve kurum ve kuruluşlarla paylaşılmıştır.
 Sınıflama sunucusunun iyileştirilmesine karar verilmiş, bu bağlamda sunucunun incelenerek
eksikliklerin tespit edilmesi ve Ulusal İstatistik Ofislerine ait sınıflama sunucularının
incelenmesi çalışmalarına başlanmıştır.
 Bütün anketler için (web-mobil-desktop) DDI altyapıları tamamen incelenmiş, tablo ve
değişken isimleri standartlara uygun olarak Harzemli metaveri editörüne girilmiş ve kontrolü
sağlanmıştır.
 2020 yılında uygulanmış olan toplam 29 işyeri ve tarım araştırmasına Cevaplayıcı Yükü
Değerlendirme Soru Formu’na ilişkin yeni sorular eklenmiş, veri giriş ara yüzlerini
oluşturmak için değişken gruplandırmaları yapılmıştır.
 Metaveri Yönetim Sistemine (MYS) altlık oluşturulması amacıyla istatistiki ürün bazında
envanter güncelleme çalışması yapılmıştır. Ürün Envanter Sistemine entegre edilecek olan
bilgiler derlenmiştir.
 TÜİK'te farklı alanlarda üretilen ve dağıtıma sunulan istatistiklerin karşılaştırılabilirliğinin
sağlanması amacıyla istatistik üretim, kurumsal ve dağıtım veri tabanlarında kullanılan ortak
değişken ve kod listelerinin standart hale getirilmesi çalışmaları tamamlanmıştır.
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 Ulusal Kayıt Sistemi (UKS) ve MYS proje dokümanları detaylandırılarak proje fişleri,
projelere ilişkin kısa ve uzun bilgi notları hazırlanmış, proje sunumları güncellenmiştir.
 Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yürütülmekte olan Ulusal Veri Sözlüğü
Sistemi’ne Girişimlerde Bilişim Kullanımı Araştırması için bir pilot çalışma sağlayacak
şekilde, veri setinin ve veri elemanlarının girişi gerçekleştirilmiştir.
 2020 yılı Cari Yıl Revizyon Planı birimlerle koordinasyon yapılarak hazırlanmıştır. Bu
kapsamda hazırlanan "Cari Yıl Revizyon Planı” ve "Geçmiş Yıl Revizyonları” TÜİK
İnternet sayfası "Metabilgi" bölümünde ilgili bölüme yüklenmiştir.
 Alandan derlenen verilerin CATI (Bilgisayar Destekli Telefon İle Görüşme Tekniği)
aracılığıyla yapılmasının sağlanması amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişimi Kurumu'ndan
(BTK) TC kimlik no ile eşleşen telefon numaraları talep edilmiştir.
 Gençlik ve Spor Bakanlığı ile öğrenci yurtları gibi kurumsal yerlerde yaşayan nüfusa ilişkin
verilerin düzenlenmesine yönelik protokol çalışmaları yürütülmüştür.
 Türkiye İş Kurumu'ndan kısa çalışma ödeneğine ilişkin veriler talep edilmiştir.
 Ürün Kimlik Bilgi Sistemi (ÜKBS) ile Kurumumuz tarafından ulusal ihtiyaçlar
doğrultusunda standart barkodların yer aldığı veri havuzu oluşturulmuştur. Bu verilerin efatura sisteminde kullanılması amacıyla GİB ile paylaşımı sağlanmıştır.
 Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ile Kurumumuz arasında karşılıklı bilgilerin
paylaşımına ilişkin protokol ile ilgili çalışmalar yürütülmüştür. Bu çalışmalar sonucunda
protokol Kurumumuz ile YÖK arasında 05.02.2020 tarihinde imzalanmıştır.
 Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Genel Tarım Sayımı ve Tarım Araştırmalarında
kullanılması amacıyla veri talep edilmiştir.
 Eğitim ve işgücü ile ilgili istatistiklerin idari kayıtlardan elde edilmesinin sağlanması için
ilgili kurumlarla (MEB, YÖK, ÖSYM ve İŞKUR) gerekli çalışmalar yürütülmüş, başlangıç
için gereken verinin Kurumumuza aktarımı gerçekleştirilmiştir.
 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 Kurumuza aktarımı
sağlanmıştır
 İdari kayıt olarak alınan verilerin Kurumumuz veritabanına yüklenmesinden sonra ilgili
üretici birime açılmasından önce bu verilerin yapısal bütünlük kontrolleri (validasyon)
yapılması çalışmaları yürütülmüştür.
 TCMB ile Kurumumuz arasında GİB verilerinin paylaşımına ilişkin çalışmalar
yürütülmüştür.
 TURKSAT ile imzalanan protokol neticesinde HİA anketi 2020 Ocak ayından itibaren CATI
yöntemiyle yapılmaya başlanmış, Covit-19 salgınının ortaya çıkmasıyla Bölge
Müdürlüklerinin hastalık riskini azaltmak üzere telefonla veri derleme yöntemiyle merkez
tarafından derlenen anket sayıları Nisan ayından itibaren artırılmıştır.
 Bölge Müdürlüklerinde HİA CATI yöntemine geçiş için altyapı tespit çalışmaları
başlatılmıştır. Santral ve Call Center arama programı kapasiteleri incelenmiştir.
 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.
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 Ekonomik büyüklük bakımından ilk 1000 de yer alan ve Ankara Bölge Müdürlüğü-Kısa
Dönemli İş İstatistikleri sorumluluğunda olan, 104 firmanın 6 tanesinin verisi merkezi olarak
derlenmiştir.
 Tüketici Fiyat Endeksi (Kira) Araştırmasının verileri CATI yöntemi ile derlenmiştir.
 ÜST’nin izlemesi elektronik ortamda yapılmıştır.
 2021 yılında yürütülmesi planlanan araştırmalar için taslak ÜST oluşturulmuştur.
 Kalite denetim çalışmaları yürütülmüş, sistemin geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına
yönelik çalışmalara devam edilmiştir.
 Anket uygulamalarında toplanan verilerin kalite denetimini yapmak için kalite ölçütleri
belirlenmiş, denetim planlaması yapılmış ve hata analizleri gerçekleştirilmiştir.
 Kalite Denetimi yapılan araştırmalarla ilgili operatör dinlemeleri yapılmıştır.
 Yıllık GSYH üretim sürecinde üretim yönteminin mali olmayan kurumsal sektör hesabında
üretim, ara tüketim ve katma değer hesapları üretim süreci SQL'e aktarılmıştır.
 Devlet Hesaplarının pusula uygulamasına aktarılması çalışması başlatılmıştır.
 İl bazında GSYH çalışmaları kapsamında Devlet ve Tarım sektörü hesaplarının TOAD ve
Turboard iş zekası sistemine aktarılması çalışmalarına başlanmıştır.
 Yıllık olarak yayımlanan Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, Mali Aracı Kuruluş
İstatistikleri Finans ve Sigorta Faaliyetleri, Mali Aracı Kuruluş İstatistikleri Mali Yardımcı
Kuruluşlar araştırmalarının verilerinin derlenmesi, analizleri ve yayınlanma süreçleri Pusula
uygulamasına aktarılmıştır.
 Yıllık Sanayi Ürün (PRODCOM) araştırmasının haber bülteni öncesi ve sonrası tüm
süreçleri ile Eurostat’a veri gönderim süreçlerini standart hale getirebilmek amacıyla
PUSULA uygulamasına aktarılmıştır.
 Girişimcilik ve İş Demografisi bülteni çalışmaları ile Eurostat’a gösterge gönderim süreci
PUSULA uygulamasına aktarılmıştır.
 İş Kayıtları"na ilişkin faaliyetlerin kontrol çalışmasının Harzemli Perspektif Programına
entegrasyonunun sağlanması için çalışmalar tamamlanmış ve test aşamasına gelinmiştir.
 ÜST’de yer alan Kurumsal Yerler Adres Veri Tabanı Güncelleme Çalışması başlatılmıştır.
 “Mekansal İstatistik Üretimi Altyapısının Kurulması Projesi” kapsamında ileri mekansal
analizler yapılarak il ve ilçe bazında okul, hastane ve havaalanlarına erişim skorları
hesaplanmış, mekansal veri tabanı kurulmasına yönelik faaliyetler sürdürülmüştür.
 ADNKS 2019 sonuçları kullanılarak Nüfus Yoğunluğu Gridleri üretilmiş ve bu gridlerden
yola çıkılarak üç sınıfta il ve ilçe bazında kentleşme dereceleri oluşturulmuştur.
Amaç 3. Kurumsal kapasiteyi geliştirmek.
 RİP kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına kalite logosuna ilişkin eğitimler verilmiş,
kalite logosu başvurusu yapan kurum ve kuruluşlar ile ilgili birimlere logo sürecinde teknik
destek sağlanmış, kalite logosu verilme sürecine ilişkin işlemler yürütülmüştür.
 TÜİK tarafından üretilen istatistiklerin kalitesini ölçmek amacıyla tasarlanan KİDA,
“Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım İstatistikleri” ve “Atık, Bertaraf ve Geri
Kazanım Tesisleri İstatistikleri” için pilot çalışma olarak uygulanmıştır. İlgili istatistiklerin
üretiminden sorumlu birimlere soru formu gönderilmiş, soru formu ve süreçler incelenmiş,
metaveri ve kalite dokümanları gözden geçirilmiş ve görüşler alınmıştır. Bahsi geçen iki
çalışma için kalite değerlendirme çalışması tamamlanarak raporları hazırlanmıştır.
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 “Tüketici Fiyat Endeksi” ve “Hanehalkı Bütçe İstatistikleri” için Kalite İzleme ve
Değerlendirme çalışmaları başlatılmıştır. Uluslararası metodoloji dokümanları, süreç
dokümanları, el kitapları, metaveriler ve ilgili diğer dokümantasyon incelenmeye
başlanmıştır.
 TÜİK Kalite Güvence Çerçevesi’nin güncellenmesi çalışmaları devam edilmiştir.
 Kurumumuzun yapmış olduğu anketlerin cevaplayıcılar üzerindeki yükünün ölçülmesi
amacıyla 29 işyeri ve tarım araştırmasına 2020 yılında "Cevaplayıcı Yükü Değerlendirme
Soru Formu" eklenmiştir. Telefon ya da bilgisayarla yüzyüze alan uygulaması yapılan
hanehalkı ve fert araştırmalarında ise sistem başlangıç ve bitiş saati alınmak suretiyle
cevaplayıcı yükü ölçülmesine karar verilmiş ve bunun için gerekli düzenlemeler harzemli
uygulamasında birimler tarafından yapılmıştır.
 Bölge Müdürlüklerinin araştırmalardaki veri giriş zamanlılık analizi yapılmıştır.
 2019 yılına ilişkin iş yükü ve maliyet analizi çalışmalarına başlanmıştır.
 TÜİK-TÜBİTAK ULAKBİM arasında TÜİK bilgi teknolojileri alt yapısı barındırma,
işletme ve iyileştirme hizmet alım süreçleri tamamlanmıştır.
 Metro ethernet, kurumsal ağ güvenliği, merkezi metro ethernet internet bağlantı, ttvpn, gps
mobil data hattı, adsl ve kamu net hizmetlerinin satın alımları gerçekleştirilmiştir.
 Türksat’ tan bilişim sistemleri barındırma ve standart destek paketi hizmeti satın alınmıştır.
 Belgenet elektronik belge yönetim sistemi (ebys) garanti bakımı, goga yazılım güncelleme,
bakım destek eğitim ve danışmanlık, TÜİK büyük veri ileri analitik projesi, veri depolama
sistemleri, network cihazları bakım destek, yazılım ca gateway enterprise lisans
hizmetlerinin satın alım süreçleri gerçekleştirilmiştir.
 Kaynak veri büyüklüğü, çalışma sıklığı ve çalıştırılan kodların tamamlanma süreleri göz
önüne alınarak ihtiyaç analizleri yapılarak yeni SAS sunucuları kurulup kullanıma açılmıştır.
 Raporlama platformu olan SAS’ın Harzemli Analiz v3–v4 gibi analiz platformları üzerinde
çalışması noktasında birimlere destek verilip sürecin işletilmesi sağlanmıştır.
 Harzemli Web/Mobil/Masaüstü uygulamalarıyla veri toplanan anket çalışmaları için
Harzemli Platformu operasyonlarının yürütülmesi sağlandı
 Harzemli Editör ve Harzemli Web uygulamalarının 4. versiyonlarının iyiletirilmesi ve veri
giriş uygulamalarının bu versiyona adapte edilmesi işlemleri yapıldı.
 Harzemli Editör uygulamasının Harzemli Mobil ve Harzemli Masaüstü uygulamalarının
ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi konusunda geliştirme yapıldı.
 SAS sunucularında alınan performansın arttırılması amacıyla mevcut çalışma alanlarının
SSD disklere taşınması işlemi ilgili birim ile koordineli bir şekilde tamamlanmıştır.
 İnsan Kaynakları sisteminde, Kurum Merkez Teşkilat idari yapısının yeniden oluşması, yeni
ünvanların ihdas edilmesi ve görevlerin atanması değişiklikleri hayata geçirilmiştir.
 İdari yapı ve görev değişiklikleri, Elektronik Belge Yönetim sistemine aktarılmıştır.
 İnsan kaynakları sisteminde yapılan bu değişikliklerin Erişim denetim sisteminde ortaya
çıkarttığı güncelleme ihtiyaçları gerçekleştirilmiştir.
 Harzemli Mobil uygulamasıyla, UKS arasında entegrasyon sağlanabilmesi için uygulamada
ve web serviste geliştirme yapıldı.
 Kurumun yeni organizasyon yapısına bağlı olarak “TÜİK 2019-2023 Stratejik Planı”nın
birim performans hedefleri ile bağlantı kurularak güncellenmesi için çalışmalar
yürütülmüştür.
 2019-2023 Stratejik Planına dayalı olarak hazırlanan ve Kurumun 2020 yılı için planladığı
çalışmaların yer aldığı “2021 Yılı Performans Programı” hazırlıklarına başlanmıştır.
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 “TÜİK, 2019 Yılı Faaliyet Raporu” birim faaliyet raporları, birimlerden derlenen ek bilgiler
ve farklı kaynaklarda yer alan bilgiler dikkate alınarak hazırlanmıştır
 2019 yılında Kurumda yürütülen çalışmaların (performans) değerlendirilmesi amacıyla
performans izleme ve değerlendirmesi gerçekleştirilmiş, sonuçları 2019 Yılı Faaliyet
Raporu’nda kullanılmıştır.
 “Çalışan Memnuniyeti Araştırması’’ 2019-2023 stratejik planına göre 2 yılda bir yapılmakta
olup “2019 yılı Çalışan Memnuniyet Araştırması’’ hazırlanmıştır.
 "Çalışan Memnuniyeti Araştırması" kapsamında Kurum personeline yönelik geri bildirim
raporunu hazırlamak için çalışmalar başlatılmıştır.
 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu içerik taslağı hazırlanarak harcama
birimlerine gönderilmiştir.
 Kurumda; stratejik yönetim, kurumun amaç ve hedefleri ve temel değerleri konusunda
personelde farkındalık yaratmak ve katılımcılığı sağlamak üzere İPA projesi kapsamında
Bölge Müdürlerine eğitim verilmiştir.
 Kurumda hedef ve yetkinlik bazlı Performans Değerlendirme Sisteminin kurulmasına ilişkin
çalışmalar başlatılmıştır.
 Birim performansının izleme sürecinde birimler arasında ilişki haritası oluşturulmuştur.
 TÜİK İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (2019-2020) kapsamında belirlenen 2
adet eylem için gerekli işlemlere başlanmış ve 2020 Haziran ayı itibariyle yıl ortası izlemesi
yapılmıştır.
 Kurumda, 'İK Yedekleme Planlaması' yapılıp gelişim planının uygulanması hedefi
kapsamında tüm birimlerde çalışmalar başlatılmıştır.
 Birimlerde, iç kontrole yönelik süreçleri tamamlamak hedefi kapsamında iç kontrole yönelik
süreçlerin tanımlanması ve dökümante edilmesi çalışmaları başlatılmıştır.
 Risk yönetimi çalışmaları kapsamında, 2020 yılı Mart ayında Risk Değerlendirme Raporu
tamamlanmıştır.
 7 Mayıs 2020 tarihli “Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Hizmet Birimlerinin Kuruluş,
Görev Ve Yetkilerine Dair Yönetmelik” ile TÜİK ana hizmet birimleri belirlenmiş ve 5018
sayılı kanun gereği ilgili hizmet birimleri harcama birimleri olarak tanımlanmış ve anılan
birimlerin bütçelerini ayırma işlemi tamamlanmıştır.
 Yeniden teşkilatlanma kapsamında genel mevzuata uygunluk açısından kurum içi
düzenlemeler gözden geçirilerek gerekli revizyonlar yapılmıştır.
 TÜİK Strateji Planı ile uyumu dikkate alınarak Eğitim Strateji Belgesinin güncellenmesi
çalışmaları yapılmıştır.
 TÜİK Eğitim Yönetim Sistemi (EYS)’nin kurulması çalışmalarına başlanmıştır.
 İnsan kaynakları yönetimi kapsamında ihtiyaç duyulan veri ve bilgi alt yapısını oluşturmak
üzere Kurum tarafından düzenlenen ve katılım sağlanan tüm eğitimlere ilişkin verilerin
elektronik ortama aktarılması çalışmalarına devam edilmiştir.
 Yetkinlik analizi ve yedekleme planı çalışmasının sonuçlarına bağlı olarak yetiştirme
planının oluşturulması için hazırlık çalışmalarına başlanılmıştır.
 Yeni başlayan personelin kuruma ve çalışma konularına uyumunu hızlandırmak için
mentorluk uygulamasına ilişkin usul ve esasların oluşturulmasına başlanmış, taslak yönerge
hazırlanmıştır.
 Yeniden yapılanma nedeniyle görev tanımları dahilinde yönetmelik, yönerge ve
komisyonların güncellenmesi için çalışmalar başlatılmıştır.
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 Kurum personelinin bilgi, tecrübe ve verimliliklerini artırmaya yönelik eğitim programları
hazırlanmış, ancak Covid-19 pandemisi nedeniyle bazı eğitimler ertelenmiş veya iptal
edilmiştir.
 2020 yılı Ocak- Haziran ayları arasında toplam 6 eğitim, 5 Çarşamba Toplantısı ve 53
yurtdışı faaliyetleri bilgilendirme sunum gerçekleştirilmiş, 6 eğitim ertelenmiş, 2 eğitim ise
iptal edilmiştir. Eğitimlere ilişkin tablo EK-1'de verilmiştir.
 Kirkpatrick Eğitim Değerlendirme Modeli kullanılarak, Kurum içi eğimlerin ve EDTP
eğitimlerinin ölçme ve değerlendirme çalışması yapılmış ve rapor haline getirilmiştir.
 Kuruma yeni başlayan ve birim değiştiren personelin işe uyumunu hızlandırmak amacıyla
geliştirilen oryantasyon eğitimleri kapsamında “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 dokümanlar ve eğitim videoları hazırlığına başlanılmış, Basın
ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin faaliyetlerine yönelik ilk deneme çekimleri yapılmıştır.
 TÜİK Uzman Yardımcılarının uzmanlığa geçiş sürecinde 23 Ocak ve 22 Nisan 2020
tarihlerinde TÜİK Uzmanlık Yeterlilik Sınavı Uygulaması gerçekleştirilmiştir.
 Kurum Başkanı ve üst yönetimin daha verimli çalışması için ihtiyaç duyulan her türlü büro
ve sekreterya hizmetleri, temsil ve protokol hizmetlerinin en iyi şekilde yerine getirilmesi
çalışmaları yürütülmüştür.
 Kurumun, insan kaynakları politikalarının oluşturulması, uygulanması, planlanması ve
yönetimi konusunda çalışmalar yürütülmüştür.
 Kurum personelinin atama, nakil, sicil, terfi, ücret, izin, emeklilik, hizmet birleştirme,
disiplin ve benzeri kadro ve özlük işlemlerine ilişkin faaliyetler yürütülmüştür.
 Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurullarının, Mal Bildirimi Komisyonunun, Etik
Kurulu Komisyonunun, Lojman Tahsis Komisyonunun yeniden oluşturulması
onayları alınmış ve komisyon üyelerine tebligatları yapılmıştır.
 2020 yılında emekli personeller için Emekli Personel Tanıtım Kartı düzenlenmeye
başlanmıştır.
 Kurumumuza 2020 yılında kullanılmak üzere 80 adet kadro kullanım kontenjanı tahsis
edilmiş olup, ayıca birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
 58 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince Kurumun yeniden yapılanmasına
ilişkin iş ve işlemlere devam edilmiştir.
 Hazine ve Maliye Bakanlığı (e-bütçe) ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (euygulama) üzerinden personel bilgileri güncellemesi, Merkez Teşkilatına başlayan/ayrılan
personel ile merkez içi şube değişimi olan personelin SGK tescil işlemleri, kurumumuz
yönetici bilgilerinin KAYSİS/İYEM modülünden güncelleme iş ve işlemleri ile takibi
yapılmıştır.
 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Kararın ek 8 inci maddesi kapsamında acil veri
ihtiyacı bulunan durumlarda proje bazlı ve parça başı çalışmalarında görevlendirilmek
üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ve Strateji Bütçe Başkanlığından
2020 yılı için 8000 adam/ay sözleşmeli personel çalıştırma yetkisi talep edilmiş ve bu yetki
onaylanarak Kurumumuza tebliğ edilmiştir.
 Sözleşmeli personel ve işçi personeline emeklilik durumlarında Teşekkür Belgesi
düzenlenmesine başlanmıştır. Ayrıca sendikal faaliyetlere ilişkin iş ve işlemler yapılmış ve
yapılmaya devam etmektedir.
 Bilişim Personeli ihtiyacını karşılamak üzere; sözleşmeli bilişim alımı gerçekleştirilmiş,
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söz konusu alıma ilişkin süreç devam etmektedir.
Kurum personelinin özlük haklarına ilişkin tahakkuk, tediye ve yurtiçi-yurtdışı geçici görev
yolluklarının avans ve mahsup işlemleri yapılmıştır.
Kurumumuzun yeniden yapılanması çerçevesinde yeni kurulan hizmet birimleri için
kurumsal kodlar açılmış, vergi kimlik numaraları alınmış, bu birimler için SGK e-kesenek
bilgi sisteminde harcama birimleri tanımlanmış ve şifre işlemleri devam etmektedir.
Önceki yıllardan devam eden davalar ile birlikte toplam 793 davanın takibi yapılmıştır. Bu
davalardan 26 adedi 2020 yılı içerisinde açılmıştır. 3 adet arabuluculukla ilgili dosya
hazırlanmış, 55 adet tekzip ve düzeltme talebiyle Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda
bulunulmuştur.
Kurum içi birimler ve bölge müdürlüklerince talep edilen hukuki konularda, diğer
kurumlarca hazırlanan mevzuat hakkında görüş bildirilmiştir.

Amaç 4. Türkiye İstatistik Sisteminde Kurumun koordinasyon rolünü güçlendirmek,
kurumsal algıyı olumlu yönde geliştirmek ve istatistik okuryazarlığını artırmak.
 Resmi İstatistik Programı 2017-2021, 2019 Yılı İzleme Raporu ve Kalite Eylem Planı
hazırlanmıştır.
 Resmi İstatistik Programı 2017-2021, (Rev.1) Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış ve
dijital ortamda kullanıma sunulmuştur.
 RİP kapsamında yürütülen kalite değerlendirme çalışmaları kapsamında kalite
değerlendirme toplantıları yapılmıştır.
 Resmi İstatistik Programı 2017-2021, 2017 Yılı Maliyet ve İşgücü Araştırması yapılmıştır.
 RİP Portalının bakım ve yenileme çalışmaları yapılmış ve kullanıma sunulmuştur.
 İstatistik Konseyi Yönetmeliği güncelleme çalışmalarına başlanmıştır.
 RİP kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına metaveri konusunda destek sağlanmış, talep
eden kurumlara eğitimler verilmiştir.
 RİP ve Kalite Logosu çalışmaları kapsamında metaveri ve süreç dokümanlarının kalite
ilkeleri ve metaveri şablonuna uygunluk kontrolleri yapılmıştır.
 Uluslararası yayınlardaki eksik Türkiye verilerinin inceleme çalışması kapsamında 51 adet
yayın incelenerek, söz konusu yayınlardaki eksik olan istatistikler tespit edilmiştir.
 AB 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 Kurumumuzu ve Türk İstatistik Sistemini geliştirmek üzere belirlenen geliştirme
faaliyetleri Kasım 2019 tarihi itibarıyla Eurostat tarafından izlenmeye tabi tutulmuştur. Bu
kapsamda, 15 Ocak 2020 tarihinde Eurostat’tan alınan özet tabloda 38 geliştirme
faaliyetinden 25’inin Kurumumuz tarafından tamamlanmış olduğu kaydedilmiştir.
 2020 Yılı Türkiye Raporu çalışmaları kapsamında, Kurumumuzun sorumlu olduğu 18.
İstatistik faslı ve ilgili olduğu Ekonomik Kriterler, 10. Bilgi Toplumu ve Medya, 11. Tarım
ve Kırsal Kalkınma, 17. Ekonomik ve Parasal Politika, 19. Sosyal Politika ve İstihdam, 23.
Yargı ve Temel Haklar, 26. Eğitim ve Kültür, 33. Mali ve Bütçesel Hükümler fasıllarında
ve istatistik tablolarında katkı sağlanmıştır.
 Eurostat tarafından yürütülen İstatistiksel Yönetim Bilgi Sistemi (Statistical Management
Information System, SMIS+) çalışması öz değerlendirme (self-assessment) aşaması
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Kurumumuz tarafından 23 Ocak 2020 tarihinde tamamlanmış olup, Eurostat tarafından 2019
SMIS+ Değerlendirme Raporu 19 Haziran 2020 tarihinde Kurumumuza gönderilmiştir.
UNICEF tarafından 2007 yılından bu yana yürütülen Transformative Monitoring for
Enhanced Equity –TransMonEE (Arttırılmış Eşitlik için Dönüştürücü İzleme) araştırma
programına 2020 yılı itibariyle Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nın
koordinasyonunda katkı sağlanmaya başlanmıştır. Konuyla ilgili soru kağıdı; ilgili Daire
Başkanlıkları tarafından doldurulmuş, diğer verilerden sorumlu diğer kurum/kuruluşlara ise
Mart ayı sonunda gönderilmiştir.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile ikili işbirliğinin çerçevesini
belirlemek üzere imzalanan Mutabakat Zaptının yürütülmesini teminen 2020 yılı içerisinde
gerçekleştirilecek faaliyetleri ve bu faaliyetler için tanımlanan bütçeleri içeren 2020 Çalışma
Programını hazırlanmış ve söz konusu Çalışma Programı Kurum Başkanımız Sayın
Muhammed Cahit ŞİRİN tarafından 19 Haziran 2020 tarihinde imzalanmıştır.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve TÜİK arasında imzalanan işbirliği protokolü
çerçevesinde hazırlanan “Cinsiyete Dayalı Ücret Açığı” konulu rapora ve düzenlenmesi
planlanan konferansa ilişkin yazışmalar koordine edilmiştir.
2021-2025 UNICEF Taslak Ülke Programına ilişkin olarak Kurumsal görüş ve önerilerimiz
21 Nisan 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na gönderilmiştir.
2020 yılının ilk 6 ayında Covid-19 pandemisi ve bu kapsamda uygulanan kısıtlamalar
nedeniyle, çalışma ziyareti, toplantı, seminer, danışmanlık hizmeti, vb. faaliyetler
düzenlenememiştir.
Uluslararası kuruluşlarla işbirliği kapsamında; düzenlenen toplantılara, yürütülen proje,
program ve çalışma gruplarına TÜİK yetkilileri/uzmanları tarafından katkı sağlanması,
istatistik ve istatistik politikalarına ilişkin dokümanlara ülke görüşlerinin hazırlanıp
gönderilmesi konusundaki koordinasyon çalışmaları sürdürülmüştür.
Projeler kapsamında AB istatistik ofisi Eurostat ve AB’ye üye ülkelerin ve genişleme
ülkelerinin istatistik ofislerinde gerçekleştirilen çalışma ziyareti, çalıştay, toplantı,
konferans, görev gücü ve eğitim faaliyetlerine katılım sağlanmış, staj imkanlarından
yararlanılmış, faaliyet raporları hazırlanmıştır. Planlanan pek çok aktivite Covid 19 salgını
sebebiyle ertelenmiş ya da iptal edilmiştir.
IPA MBP 2019 Programı kapsamında; İstatistiksel entegrasyonun sağlanması ve aday ülke
istatistik mekanizmalarının güçlendirilmesini amaçlayan IPA MBP 2019 projesi başvuru
süreci başlatılmış, bu amaçla ilgili birimlerden proje önerileri toplanmıştır.
IPA III projesi kapsamında; “Finansal Çerçeve Anlaşması”na TÜİK tarafından başvuru
gerçekleştirilmiştir. Kurum’un proje önerileri (16 adet) çerçevesinde dokümanlar
doldurularak ilgili makamlara yollanmıştır.
Resmi istatistik konusunda eğitime ihtiyaç duyan kurum, kuruluşlar ile uluslararası kurum
kuruluşların talepleri doğrultusunda eğitim programları organize edilmiş, ancak Covid-19
pandemisi nedeniyle bazıları ertelenmiştir. Covid-19 pandemisi tedbirleri öncesi 20 Ocak11 Şubat 2020 tarihleri arasında bir tane eğitim programı gerçekleştirilmiştir. Eğitim
programı EK-1’de verilmiştir.
Kirkpatrick Eğitim Değerlendirme Modeli kullanılarak Gelir İdaresi Başkanlığına verilen
eğitim programı için ölçme ve değerlendirme çalışması yapılmış ve rapor haline getirilmiştir.
Üniversite öğrencilerine yönelik yürütülen yaz dönemi staj programı kapsamında merkez
teşkilatında sadece Temmuz dönemi stajyer kabul edilmiş, stajyerlerin eğitimleri ve
değerlendirmeleri için eğitim planlamasına başlanmıştır.
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 2020 Ocak-Haziran döneminde, Kurumun üretmiş olduğu veriler, yürütülen faaliyetler ve
hizmet politikası hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi, resmi istatistiklerin ve bilginin
önemine yönelik bilinçlenmenin sağlanması, hedef kitle ile iletişimin geliştirilmesi amacıyla
basın, halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetleri yürütülmüştür.
 TÜİK faaliyetleri ve resmi istatistikler hakkında, 12 basın/kamuoyu duyurusu ile kamuoyu
bilgilendirilmiştir.
 Kurum internet sayfasında yer alan Basın Odası aracılığıyla medya mensupları ve diğer
kullanıcılar kamuoyu/basın duyuruları ve basın toplantıları konularında bilgilendirilmiştir.
 2020 Ocak-Haziran döneminde toplam 17 adet basın odası haberi yayımlanmıştır. Bültenler
haber ajanslarına faks, ilgili basın mensuplarına e-posta ile düzenli olarak iletilmiş ayrıca
Kurumun resmi sosyal medya hesapları ile de paylaşılmıştır.
 Yazılı, görsel ve internet medyasında Kurum ile ilgili çıkan haberler esas alınarak hazırlanan
Medya Analiz Raporlarına sosyal medya verileri de da eklenerek hazırlanmış ve Kurum
İntranet sayfasında paylaşılmak üzere başkanlık onayına sunulmuştur.
 TÜİK ile ilgili ulusal yazılı ve görsel medyasında yayımlanan haberlerde resmi istatistiklerle
tutarlı olmayan bilgilerin düzeltilmesini sağlamak için medya kuruluşlarına ilgili konular
hakkında 44 adet tekzip ve 37 adet bilgilendirme yazısı gönderilmiştir. Bu bilgilendirme
yazıları Kurum internet sayfasında Basın Odası içerisinde basın mensupları ve diğer
kullanıcılar ile de paylaşılmıştır.
 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında 2020 Ocak-Haziran döneminde 237
bilgi edinme talebi ve 153 adet Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) başvurusu
cevaplandırılmıştır.
 09 Mart 2020 tarihinde Kurumu ziyaret eden Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Mülkiye Maliye Topluluğu ve 11 Mart 2020 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi
İstatistik Topluluğu öğrencilerine Kurum ve yürütülen çalışmalar ile ilgili sunum ve
bilgilendirmeler yapılmıştır.
 Kurumun sosyal medya hesapları yönetilerek kurumun ürettiği istatistiki bilgiler infografik
tasarımlar hazırlanarak sosyal medya kullanıcılarına ulaştırılmaktadır.
 Kurumumuz tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin ve Kurumun tanıtılması için TÜİK
tanıtım filmi hazırlık çalışmalarına başlanmıştır.
 Enflasyon, işgücü, milli gelir vb. konularda bilgilendirici ve açıklayıcı videoları hazırlamak
için çalışmalara başlanmıştır.
 Ocak 2020 tarihi itibari ile Bilgi Edinme, CİMER ve BHİM Mail üzerinden Kurumumuza
gelen bilgi taleplerine yönelik ilgili birimlerden toplanan cevaplarla standart soru cevap
metinleri oluşturulmuştur. Bu yolla gelen benzer soruların tekrar ilgili birime gönderilerek
cevap alınmasının önüne geçilmiştir. İlgili birimlere gönderilmeden daha önce ilgili
birimlerle mutabık kalınan metinler kullanılarak 70 başvuruya cevap verilmiştir.
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4-) TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER
Bütçe giderlerinin gelişimi, Yatırım Programı’nda yer alan 5 adet projenin uygulanması ile
doğru orantılı olarak değişecektir. 2020 yılı sonu itibariyle, Kurumumuzun bütçe giderleri
gerçekleşme tahmini, raporumuza ekli Bütçe Giderlerinin Gelişimi tablosunda gösterilmiştir
(EK.2).
5-) TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER
Amaç 1. Uluslararası standartlarda, kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek çeşitlilikte
kaliteli istatistik üretmek ve kullanıma sunmak.
 Kamuoyunun ihtiyaç duyduğu yeni istatistiklerin üretilmesi için metodoloji ve altyapı
çalışmalarına ve üretilen istatistiklerin zamanlılığını iyileştirmek için çalışmalara devam
edilecektir.
 İstatistik üretiminde idari kayıtların kullanımını artırmak için gerekli altyapı çalışmalarına
devam edilecektir.
 Eurostat’a gönderilen verilerin detaylandırılması ve iyileştirmeler yapılması konusunda
çalışmalara devam edilecektir.
 Yıllık GSYH, 2019 haber bülteni 31 Ağustos 2020 tarihinde yayımlanacaktır. Bu haber
bülteni ile birlikte "Dış Ticaret istatistiklerinde Genel Ticaret Sistemine Geçiş" ve
"Uluslararası hizmet ticareti istatistiklerinin" Ödemeler dengesi istatistiklerinde ortaya
çıkardığı revizyon etkisinin ulusal hesaplar sistemine entegrasyonu sağlanacak, 1998-2018
GSYH serileri revize edilecek ve dokümantasyon ile birlikte yayımlanacaktır.
 İl Bazında GSYH 2019 yılı verileri yayımlanacaktır.
 2019 Kamu yatırımları yıllık ve cari olarak; idari kayıtlardan, Kurum tarafından yürütülen
Yatırım Anketinden ve girişimlere ait faaliyet raporlarından hazırlanacaktır.
 Aylık GSYH için deneysel çalışmalar yürütülmeye devam edecektir.
 Kurumsal Sektör Hesapları Haber Bülteni 23 gün, Devlet Hesapları Haber Bülteni 22 gün
önce yayımlanarak zamanlılığı iyileştirilecektir.
 Uluslararası metodolojik standartlara uygun olarak il bazında GSYH zincirleme hacim
endeksi çalışmalarına devam edilecektir.
 İl bazında GSYH serilerinin geriye çekilmesi (Back cast) çalışmalarına devam edilecektir.
 Üç faaliyet ayrıntısında toplulaştırılarak yayımlanmakta olan il bazında GSYH haber bülteni
faaliyet düzeyinin artırılması konusundaki çalışmalara başlanacaktır.
 İstatistikî Sınıflamalar Yönetmeliği kapsamında hanehalkına hizmet eden kar amacı
olmayan kurumlar hesabı için sınıflamaların güncellenmesi ve kullanımının arttırılması
çalışmalarına devam edilecektir.
 GSYH, 2019 haber bülteni 31 Ağustos 2020 tarihli yayımda yeni görselleştirmeler
kullanılacaktır.
 2019 Sektör Bilançoları İstatistikleri, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile ortak
çalışılarak idari kayıtlardan üretilecektir.
 2019 KOBİ İstatistikleri Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri içinde yayınlanacaktır.
 TURBOARD ile oluşturulan ERA ( Ekonomik Risk Analizi) programı geliştirilecektir.
 Yıllık Sanayi Ürün İstatistikleri konusundaki mevcut istatistiklerin geliştirilmesi için
çalışmalar yapılacaktır.
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 “İş Kayıtları"na ilişkin faaliyetlerin kontrol çalışmalarının Harzemli Perspektif Programına
geçiş süreci tamamlanacaktır.
 İş kayıtları göstergeleri kapsamında, hızla büyüyen girişim değişkeni hesaplanarak
Girişimcilik ve İş Demografisi, 2017-2019 haber bülteninde yayınlanacaktır.
 İş demografisinde girişimlerin hayatta kalma süresi serisinin 1 yıldan 5 yıla çıkartılması
hesaplamaları tamamlanacak ve Girişimcilik ve İş Demografisi, 2017-2019 haber bülteni ile
yayımlanacaktır.
 2020 Mayıs KDV Beyannamesinde eksik olan veri, aylık sanayi üretim anketi, e-fatura, earşiv fatura, e-bilet, e-serbest meslek makbuzu, kartlı ödeme ve dış ticaret verileri gibi
alternatif veri kaynakları kullanılarak tamamlanacaktır.
 Eğilim ve algı çalışmaları kapsamında mevcut çalışmaları iyileştirmek ve yeni göstergeler
oluşturmak için çalışma metodolojisinin ve ulusal ve uluslararası çalışmaların taramaları
gerçekleştirilecektir.
 Aylık hizmet üretim endeksini ve aylık ticaret satış hacmi endeksini üretmek için deflatör
oluşturulması çalışmaları yıl sonuna kadar tamamlanacaktır.
 İstihdam seviyelerine ilişkin aylık istatistik üretmek için çalışmalar başlatılacaktır.
 İnşaat üretim endeksinin farklı bir metotla üretilmesi için çalışmalara devam edilecektir.
 “İşyeri eğilim anketleri kapsamında yeni güven göstergesi (belirsizlik) üretmek amacıyla
soru kağıdına yeni soru eklenmesi, hesaplama araçlarının güncellenmesi ve test çalışmaları
planlanmaktadır.
 İşyeri eğilim anketleri kapsamında ve AB’ye uyumluluk çerçevesinde hizmet sektöründeki
girişimlerin yatırım durumlarını ölçmek ve yeni güven göstergelerini üretmek üzere soru
kağıdına dönemlik yeni yatırım soruları eklenmesi, DDI ile çalışma kuralları düzenlenmesi,
hesaplama araçlarının güncellenmesi ve test çalışmaları planlanmaktadır.
 SGK Aylık Prim ve Hizmet Beyannamesi verileri kullanılarak istihdam seviyelerine ilişkin
aylık olarak yayımlanacak haber bülteni oluşturma çalışmalarına devam edilecektir.
 ILO Türkiye Ofisi ile yapılan protokol çerçevesinde cinsiyete dayalı ücret farkının farklı veri
kaynakları kullanılarak hesaplanması çalışmaları sonucu hazırlanan rapor kamuoyu ile
paylaşılacaktır.
 Ar-Ge alanında daha fazla bilgiyi kullanıcılara sunabilmek için; mali ve mali olmayan
şirketlere özgü yeni bir haber bülteni hazırlığı yapılacaktır.
 Fiziksel Enerji Akış Hesaplarını ilk defa üretmek için çalışmalar yapılacaktır.
 Motorlu kara taşıtlarının demografik özelliklere göre de yayımlanması için çalışmalar
yürütülecektir.
 Yapı İzin İstatistikleri güncellenecek, MEDAS çalışması başlatılacak, PUSULA uygulaması
çalışmaları hızlandırılacaktır.
 PUSULA uygulamasında yer alan Konut Satış İstatistikleri tabloları haber bülteni şablonuna
uygun hale getirilecektir.
 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü verileri üzerinden konut stoku çalışmaları yapılacaktır.
 PUSULA uygulaması çalışmaları, veri talepleri ve yöntem geliştirme çalışmalarına devam
edilecektir.
 2020 yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştrması veri giriş programına idari
kayıtlardan (ADNKS yardımıyla hanehalkı bireylerinin ad/soyad/yaş) temin edilen bilgiler
yüklenerek araştırma öncesi kullanıma hazırlanacaktır.
 Ar-Ge Araştırması ve Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması analiz ve
istatistik üretimi aşamalarında otomasyona geçilecektir.
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 İnşaat Maliyet Endeksi (İME) temel yıl ve ağırlık güncelleme hususunda hazırlık
çalışmalarına devam edilecektir.
 Tarımsal Girdi İstatistikleri (Bayi-Birlik-Kooperatif) Aylık Araştırması" aylık veri derleme
ve analiz çalışmalarına devam edilecektir.
 Tarımsal Girdi İstatistikleri ile derlenen değişkenlere ait verilerin Tarım Kredi Kooperatifi
ve Pankobirlikten aylık olarak alınması çalışmalarına devam edilecektir.
 2019 yılı bitkisel üretim değeri revize (şekerpancarı, tütün ve haşhaş ürünleri) çalışmasına
devam edilecektir.
 Veri paylaşımı kapsamında, EDAMIS’e tarımsal girdi fiyat endeksi ve üretici fiyatlar veri
seti gönderilecektir.
 Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi ve Hizmet Üretici Fiyat
Endeksi kapsamındaki mevcut istatistikler geliştirilecektir.
 Yasal durumu hanehalkı olan tarım işletmelerinde 2020 Ücret Yapısı Araştırmasının altyapı
çalışmaları tamamlanacak ve alan uygulaması yapılacaktır,
 Tarımsal Ekonomik Hesaplar konusunda, mevcut veri kaynaklarından verilerin toplanması,
değerlendirilmesi ve 2021 projeksiyonu için fizibilite raporunun hazırlanmasına ve
tabloların oluşturulma çalışmalarına devam edilecektir.
 Genel Tarım Sayımı altyapı çalışmaları kapsamında mevcut idari kayıtların kapsam
eksikliklerinin giderilmesi, güncel, sürdürülebilir ve tek sistem üzerinden yönetilebilir bir
tarımsal işletme kayıt sisteminin kurulması için Tarım ve Orman Bakanlığı ile işbirliği
çalışmalarına devam edilecektir.
 Genel Tarım sayımı yapılması kapsamında sayım komitesinin kurulması, veri toplama
yönteminin belirlenmesi, çalışma usul ve esaslarının oluşturulması için Tarım ve Orman
Bakanlığı ile protokol yapılacaktır.
 2001 yılında yapılan Genel Tarım Sayımı'ndan elde edilen süt verim katsayıları ve sağılma
oranlarının güncellenerek 2021 yılında süt istatistiklerinin hesaplanmasında kullanılması
için hazır hale getirilmesi için çalışmalar başlatılacaktır.
o Bitkisel Üretim İstatistikleri kapsamında yer alan Azot-Fosfor (N-P) denge tablosu
oluşturulacaktır.
 Hayvansal Üretim İstatistikleri ve Bitkisel Üretim İstatistiklerine ait veritabanlarındaki
geçmişe ait tüm hücrelerin taranarak hatalı verilerin tespit edilmesi ve uygun metodoji ile
revize edilmesi için çalışmalar yürütülecektir.
 Temmuz-Aralık 2020 döneminde Sürdürülebilir Kalkınma Göstergelerinin üretilmesine
yönelik yol haritası ve web portalı hazırlanması planlanmaktadır.
 2021 yılında kayda dayalı olarak gerçekleştirilecek olan "Nüfus ve Konut Sayımı"
çalışmalarına devam edilecektir.
 UNFPA tarafından 2020 yılı Dünya Nüfus Günü teması olarak “COVID-19'u Frenlemek:
Şimdi Kadınların ve Kız Çocuklarının Sağlığı ve Hakları Nasıl Korunabilir?” temalı "Dünya
Nüfus Günü, 2020" haber bülteni 06 Temmuz 2020 tarihinde kamuoyuna sunulacaktır.
 Uluslararası Göç İstatistikleri kapsamında, yabancıların ülkemizde kalış süresine ilişkin
bilginin üretilmesine yönelik olarak mevcut idari kayıtlar ile çalışmalar yürütülecektir.
 İdari kayıtlar kullanılarak Hanehalkı Projeksiyonlarının üretilmesine yönelik çalışmalar
yürütülecektir
 Aralık 2020 tarihinde "ADNKS Kurumsal Nüfus Belirleme Çalışması" gerçekleştirilecektir.
 2020 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Kurumsal Nüfus Belirleme Çalışması
kapsamında anketör eğitimi 23 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.
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 ADNKS'den göç nedenlerinin üretilmesine yönelik çalışmalara Nüfus ve Vatandaşlık İşleri
Genel Müdürlüğü (NVİGM) ile işbirliği içerisinde devam edilecektir.
 "Aile Yapısı Araştırması, 2021" hazırlık çalışmaları kapsamında, Eylül 2020 tarihi itibarıyla
Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından son hali verilen soru kağıdının
Ekim ayı içinde pretest çalışması yürütülecek olup pretest sonuçlarına göre soru kağıdı
revize edilecektir. "Aile Yapısı Araştırması, 2021" alan uygulaması hazırlık çalışmalarına
devam edilecektir.
 Çocuk İstatistikleri kapsamında, UNICEF ile işbirliği çalışmalarına devam edilecektir.
 "Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması"nın 2021-2022 yıllarında
tekrarlanması ve alan uygulamasının Kurumumuz tarafından gerçekleştirilmesi ile ilgili
kurumsal değerlendirme Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'ne gönderilecektir.
 PUSULA uygulamasına devam edilecek olup üretilen istatistiklerin üretim süreçlerinin
standardize edilmesi sağlanacaktır.
 İl düzeyinde üretilen hayat tablolarının İBBS 1 ve İBBS 2 düzeyinde üretilmesine yönelik
çalışmalara devam edilecektir.
 Sağlık Bakanlığı Doğum Bildirim Sistemi kayıtlarının Web servisler aracılığıyla anlık olarak
TÜİK'e gönderilmesi ve engelli raporları ile ilgili verilerin alınması konusundaki çalışmalara
devam edilecektir.
 Kurumsal yerlerdeki nüfusun ilgili Kurumlardan düzenli olarak alınması ile ilgili protokol
çalışmalarına devam edilecektir.
 Popüler Nüfus İstatistikleri Uygulaması hazırlık çalışmalarına devam edilecektir.
 Sağlıkla ilgili konularda medyanın doğru kullanımı Modül anket sonuçları ile ilgili
hazırlanmış olan rapor ve tablolar, Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsüne sunulacaktır.
 Milli eğitim istatistikleri kapsamında yeni göstergeler üretilecektir.
 Kütüphane istatistiklerinin kapsamı genişletilecektir.
 Ocak 2021 itibariyle kullanılmaya başlanacak olan Hanehalkı İşgücü Araştırması soru
kağıdının alanda testi için 2020 yılı son çeyreğinde pilot çalışma yapılması planlanmaktadır.
 Hanehalkı İşgücü Araştırması'nın CATI (Computer Assisted Telephone Interview) tekniği
ile uygulanma kapasitesinin artırılması için çalışmaların yapılması planlanmaktadır.
 Hanehalkı Bütçe Araştırması kapsamında "Eğitim Harcamaları Modülü"ne ilişkin anket
gerçekleştirilmeye devam edilecektir.
 Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırmasının analiz süreçlerini geliştirmek ve haber bülteni
tarihini geriye çekmek için çalışmalara devam edilecektir.
 Hanehalkı İşgücü Anketinin veri toplama sürecinde alternatif veri toplama yöntemi
kullanmak, haber bülteni tarihini geriye çekmek ve anket sonuçlarını aylık yayımlamak için
çalışmalara devam edilecektir.
 2021 yılında kullanılacak GTİP numaralarının diğer mal ve sektör sınıflamalarına geçiş
anahtarı hazırlanacak, istatistikler bu geçiş anahtarlarına göre üretilecektir.
 E-ticaret verilerinin üretilmesine yönelik detaylı beyan, EDI, ETGB ve diğer kaynaklardaki
incelemeler sürdürülecektir.
 Dış ticaret endekslerinde baz yılı değişikliğine yönelik çalışmalar sürdürülecektir.
 Uluslararası mal ticareti istatistikleri ve dış ticaret endekslerinin üretim ve dağıtım
programlarının PUSULA uygulamasına aktarımına ilişkin çalışmalar sürdürülecektir.
 2019 referans yılına ait Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri Araştırması (UHTİA)
sonuçlandırılacak, derlenen verilerin analizi tamamlanacaktır.
 2016-2019 UHTİ veri setlerinin Eurostat ve OECD’ye gönderimi gerçekleşecektir
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 2019 referans yılı Yurtdışında Sahip Olunan Girişim İstatistikleri araştırmasının hazırlık
çalışmaları tamamlanacak ve alan uygulaması gerçekleştirilecektir.
 Hanehalkı Yurtiçi Turizm Haber Bülteni yayın tarihini geriye çekmek ve Ulusal Veri
Yayımlama Takvimine uygun olarak yayımlamak için çalışmalar yapılacaktır.
 KDV verilerinden uluslararası hizmet ticareti istatistikleri tahminlerini ilk defa aylık olarak
üretmek için çalışmalar yürütülecektir.
 Pandemi sürecinde yüz yüze görüşme yolu ile yapılması gereken hanehalkı anketlerinin
CATI yöntemi aracılığı ile uygulanması sonucunda ortaya çıkan mod etkisinin ölçülmesi
amacıyla yapılan çalışmalara devam edilecektir.
 Hanehalkı bazlı araştırmaların ağırlıklandırma sürecinde kullanılan SAS yazılımlı
programların R programına dönüştürülmesi ve geliştirilmesi konusunda çalışmalara devam
edilecektir.
 Hanehalkı bazlı araştırmalarda tahmin üretilmesi aşamasında hanehalkı büyüklüğü bilgisinin
farklı gruplar bazında oluşturularak kalibrasyon girdilerinin geliştirilmesi çalışmalarına
devam edilecektir.
 Araştırmalar, örnekleme ve sayım konularında uluslararası yayın, makale ve çalışmalar ile
ülke uygulamaları detayında kaynak tarama ve inceleme çalışmalarına devam edilecektir.
 Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmakta olan göstergeler için veri, haber bülteni
kontrol ve model belirleme çalışmaları tamamlanacak, R programına aktarılıp otomatize
hale getirilecektir.
 "Hanehalkı İşgücü Araştırması", 2014-2019 yılı verileri model bazlı olarak aylık hale
dönüştürülecektir.
 Hanehalkı Bütçe Anketi için kalite iyileştirmesine yönelik olarak veri analiz çalışmaları
yapılacaktır.
 Veri Madenciliği ve Metin Madenciliği yöntemleri ile veri analizi yapılacaktır
 PRODTR 2010-2019 Dönüşüm Tablosu"nun tüm ara yılları içerecek şekilde hazırlanması
çalışmalarına devam edilecektir.
 Mal ve Hizmet Sınıflamasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir.
 NACE Rev.2-Altılı, 2020 sınıflamasının güncellenmesi ve 2021 versiyonunun sunucuda
yayınlanması planlanmaktadır.
 TAORBA sınıflamasının güncellenme çalışmalarına devam edilecektir. Aynı zamanda bu
sınıflamansın güncellenme usul ve esaslarının belirlenmesi çalışmaları gerçekleştirilecektir.
 ECOICOP-CPA 2.1 dönüşüm tablosu çalışmasının “hizmetler” kısmı üzerine çalışma
yürütülecektir.
 Uluslararası sınıflamalarda meydana gelecek güncellemeler/değişiklikler çerçevesinde bu
güncelleme/değişikliklerin ulusal sınıflamalara yansıtılması/dönüşümü çalışmaları
gerçekleştirilecektir.
 Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işyeri tehlike sınıfına yapılan itirazların
değerlendirilmesi çalışmalarına katılım sağlanacaktır.
 Veri paylaşımında inşaat ve konuta ilişkin veri setlerini edamis ile Eurostat'a göndermeye
yönelik çalışmalar yapılacaktır.
 Temmuz-Aralık 2020 döneminde Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri web portalı
hazırlanmasına devam edilecektir.
 Ulusal sürdürülebilir kalkınma amaçları izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması ve
küresel ve tamamlayıcı gösterge sayısının genişletilmesi için çalışmalar planlanmaktadır.
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 Mevcut veri kaynakları kullanılarak üretilecek görselleştirme çalışmalarına devam
edilecektir.
 Veri toplama ve işleme aşamalarında üretici birimler tarafından Kullanıcı Erişim Denetimi
entegrasyonu ile kullanılabilecek dashboard’ların üretilmesi ve yaygınlaştırılması
faaliyetlerine devam edilecektir.
 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 sürdürülecektir.
 Kurumsal olarak belirlenen portaller tamamlanarak kullanıma açılacaktır.
 Haber Bültenleri mobil uygulaması tamamlanacaktır.
 Merkezi Dağıtım Sistemi (MEDAS) 2. versiyonunun geliştirilme çalışmalarına
başlanacaktır.
Amaç 2. İstatistik üretim sürecini iyileştirmek
 Pusula uygulamasının geliştirilmesi kapsamında analiz arayüzünün tamamlanması ve yıllık
periyotlu istatistiki ürünlerin uygulamaya aktarılması planlanmaktadır.
 TÜBİTAK ile yürütülmekte olan TÜİK Büyük Veri İleri Analitik Projesi kapsamında Faz1
çalışmaları Temmuz ayı sonunda tamamlanarak web crawling 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.
 Barkod veri akışının sağlanması; satılan malların miktarları, özellikleri ve fiyatları hakkında
ayrıntılı bilgi sağlayabileceği düşünülen barkod bilgileri, Fiyat İstatistiklerinde kullanılması
amacıyla süpermarket zincirlerinden belli bir kayıt deseninde kuruma aktarılmasına devam
edilecektir.
 Nace Rev.2 sınıflamasına göre 4’lü faaliyetlerde, yıllık iş istatistikleri verileri kullanılarak,
sektöründe ciro olarak baskın girişimlerin BARKOD düzeyinde yıllık ciro bilgilerinin
alınmasına devam edilecektir.
 Barkod verilerinin resmi istatistiklerde kullanılması; perakende satış noktalarında kullanılan
barkod verilerinin incelenerek kurumumuza aktarımı, verilerin işlenmesi ve resmi istatistik
üretiminde kullanılmasının sağlanması planlanmaktadır.
 Kurum içi paydaşlarla yapılacak toplantı ve görüşmeler yoluyla mevcut durumdaki ve
gelecekte gereksinim duyulacak ihtiyaçlar belirlenecektir. Belirlenen sektör temsilcileri ile
görüşülerek sürekli ve düzenli barkod verilerinin kurumumuza aktarılması için protokoller
yapılacaktır.
 Eğitim-İşgücü Veri Tabanı (EİVT) çalışmaları kapsamında "Yükseköğretim İstihdam
Göstergeleri (2019)" haber bülteni ilk kez Temmuz 2020'de kamuoyuyla paylaşılacaktır.
 EİVT çalışmaları kapsamında "Yükseköğretim Beyin Göçü İstatistikleri” haber bültenini
ilk kez Eylül 2020'de kamuoyuyla paylaşılacaktır.
 Web scraping uygulamasının geliştirilerek farklı web sitelerinden veri derlenmesi için
çalışmalar yürütülecektir.
 TÜİK tarafından üretilen tüm istatistiklerin Pusula sistemine geçirilmesini sağlamak için
çalışmalar yürütülecektir.
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 Tüfe barkod verisinin aktarım sürecinin standartlaştırılması ve gerekli altyapının kurulması
için Tübitak ile birlikte yürütülen Büyük Veri Tüfe-İşgücü Projesinin tamamlanması
planlanmaktadır.
 Sermaye stoku hesaplamaları için idari kayıt deseni tarama çalışmaları devam ettirilecektir.
 Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri yatırım harcamalarının idari kayıtlardan tahmin
edilmesi için danışmanlık hizmeti alınması ve yatırım harcamalarının idari kayıtlardan
tahmin edilmesi model çalışmasının tamamlanması planlanmaktadır.
 Yıllık Sanayi Ürün İstatistikleri üretiminde idari kayıtlardan alınan veri kalitesinin
artırılması ve ürün farklılığının tespitine yönelik çalışmalar yürütülecektir.
 Yıllık Ürün Detayında Ciro Anketi değişkenlerinin idari kayıtlardan yurtiçi yurtdışı ciro
değerlerinin hesaplanmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir.
 Üretilen istatistiklerin geliştirilmesi konusunda, ilgili kurumlarla 2017-2021 dönemi RİP
toplantıları gerçekleştirilecektir.
 Ölüm, ölüm nedeni ve intihar verilerinin bir araya getirilerek bütünleşik ölüm veritabanının
(kurumsal ve dağıtım veritabanlarının) oluşturulması çalışmasına devam edilecektir.
 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
edilecektir.
 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
edilecektir.
 Uluslararası göç istatistikleri kapsamında, göç eden nüfusun eğitim durumu bilgisinin
yayınlanmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir.
 Hanehalkı nihai tüketim istatistikleri tahminlerinin geliştirilmesi için ürün barkodlarının
çalışılması ve Bankalar arası Kredi Kartı Merkezi verilerinin işlenmesi çalışmalarına devam
edilecektir.
 Kamu İstihdamı Veri tabanı Projesi kapsamında ilgili kurumlardan alınan ve analizleri
tamamlanan veriler için entegrasyon süreçleri yürütülecektir.
 İşyeri barkod verileri esas alınarak oluşturulan fiyatların TÜFE hesaplamalarında kullanımı
konusundaki hazırlık çalışmalarına devam edilecektir.
 TÜFE hesaplamalarında aylık fiyatların derlenmesine dair alternatif yöntemler ve veri
kaynaklarının sisteme dahil edilmesine yönelik (Internet üzerinden fiyat derleme vb.) fizibilite
çalışmaları gerçekleştirilecektir.
 Konjonktür İzleyicisi gösterge seti iyileştirme çalışmaları devam edecektir.
 Konjonktür İzleyicisi aylık üretim sürecinin otomatize edilmesine yönelik çalışmalar
yapılacaktır.
 Büyük veri analizi üzerine çalışılacak, kod atama ile ilgili yapılan çalışmaların bu sisteme
entegre edilmesi sağlanacaktır.
 Sınıflama sunucusunun iyileştirilmesi için çalışmalarına devam edilecektir.
 “Tüm istatistik üretim süreçlerine ilişkin MYS tasarlamak, izlemek, güncellemek ve
raporlamak” amacıyla, çalışmanın ilk 4 basamağını oluşturan mevcut durumun incelenmesi,
uluslararası durumun incelenmesi, metaveriye ilişkin sistem ihtiyacının belirlenmesi
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(kullanıcı ihtiyacının belirlenmesi, gerekli modüllerin belirlenmesi) adımları
tamamlanacaktır.
“Ulusal Veri Sözlüğünün entegre edildiği UKS’nin oluşturulması konusunda destek vermek,
güncel ve yaşayan bir kayıt sistemi kurulması konusunda koordinasyonu sağlamak.”
amacıyla, Kurum Veri Sözlüğü oluşturma çalışmaları başlatılacaktır.
MYS’ye altlık oluşturacak İstatistiki Ürün Envanterinin içeriğinin geliştirilmesi ve
güncellenmesi.” amacıyla, TÜİK Envanteri kurulması çalışmaları koordine edilecek, aynı
zamanda Ürün Envanteri sisteminin uluslararası metaveri standartlarına uygun hale
getirilmesi için çalışmalar devam edecektir.
Kurumsal olarak uluslararası platformda veri transferinde SDMX inisiyatifine geçmek için
gerekli gereksinimler çıkartılacaktır.
Veri revizyonlarının takip ve değerlendirilmesi amacıyla Revizyon Bilgi Formlarının (RBF)
Harzemli Platformu üzerinden veri girişlerinin yapılması için gerekli DDI dosyası
hazırlanarak Harzemli Editör uygulamasında bir veri giriş formu tasarlanacaktır.
"2021 Nüfus ve Konut Sayımı" için ihtiyaç duyulan idari kayıtların Kuruma aktarılması için
çalışmalar yapılacaktır.
İdari Kayıt Veri Tabanında kullanıma sunulan değişken sayısının artırılması
planlanmaktadır.
Kapsamı genişletilen veya yeni imzalanan veri paylaşımı protokolü sayısının yıllık olarak
artırılması planlanmaktadır.
Eğitim İşgücü Veri Tabanının kurulması için ihtiyaç duyulan idari kayıtların Kuruma
aktarılması sağlanacaktır.
TÜİK ile Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri
Genel Müdürlüğü (BTGM) arasında BTGM üzerinden gerçekleştirilecek bir veri iletişim
bağlantısı kullanılarak e-belge verilerine erişim ve kullanım esaslarının düzenlenmesi ile
ilgili protokol çalışmaları yürütülecektir. E-fatura, e-arşiv fatura, e-smm, e-bilet, ödeme
kayıt cihazı verilerinin Kurumumuza protokol çerçevesinde aktarılması sağlanacaktır.
26 Bölge Müdürlüğünde bilgisayar destekli telefonla veri derleme yönteminin hizmete
alınması için altyapı eksikliklerinin giderilmesi durumunda operatör eğitimlerinin verilmesi,
pilot uygulama ve yıl içerisinde yürütülen çalışmada edinilen tecrübelerin aktarılması
sağlanacaktır.
Ekonomik büyüklük bakımından ilk 1000 de yer alan ve Ankara Bölge Müdürlüğü-Kısa
Dönemli İş İstatistikleri sorumluluğunda olan, 104 firmanın tamamının verisinin merkezi
olarak derlenmesi planlanmaktadır.
Tüketici Fiyat Endeksi (Kira) Araştırması ile Hanehalkı İşgücü Araştırmasının CATI ile veri
derlenmesine devam edilecektir.
Hanehalkı Araştırmalarında tamamı veya bir kısmı CATI ile derlenebilecek çalışmalara
ilişkin araştırmalara devam edilecektir.
ÜST’nin oluşturulacağı merkezi bir yazılım yapmak için çalışmalara başlanacaktır.
Araştırmalara ilişkin bilgilendirme mektupları merkezi bir yazılım ile cevaplayıcılara
göndermek için çalışmalara başlanacaktır.
2020 Yılı ÜST’nin izlenmesine devam edilecektir.
Yıllık GSYH üretim sürecinin SQL'e aktarılması çalışmaları devam ettirilecektir.
Mali Şirketler hesabının pusula uygulamasına aktarımına başlanacaktır.
Devlet Hesaplarının pusula uygulamasına aktarımı tamamlanacaktır.
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 İstatistikî Sınıflamalar Yönetmeliği kapsamında Kamu Sektörü Sınıflaması'nın
güncellenmesi ve kullanımının arttırılması çalışmalarına devam edilecektir.
 İl bazında GSYH çalışmaları kapsamında Devlet ve Tarım sektörü hesaplarının Toad ve
Turboard iş zekası sistemine aktarılması çalışmalarına devam edilecektir.
 Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri araştırmasının idari kayıt ve tam anket verilerinin
derleme, analiz ve yayımlanma süreçlerinin Pusula uygulamasında testlerinin tamamlanarak
gerçek veriye geçilmesi planlanmaktadır.
 Mali Aracı Kuruluş İstatistikleri Finans ve Sigorta Faaliyetleri araştırması ile Mali Yardımcı
Kuruluşlar araştırması verilerinin derleme, analiz ve yayımlanma süreçlerinin Pusula
uygulamasında testlerinin tamamlanarak gerçek veriye geçilmesi planlanmaktadır.
 ÜST’de yer alan Kurumsal Yerler Adres Veri Tabanı, Adres Güncelleme Çalışması alan
faaliyetleri sonucunda güncellenecektir.
 “Mekansal İstatistik Üretimi Altyapısının Kurulması Projesi” kapsamında ileri mekansal
analizler yapılması ve bunların sonuçlarının görselleştirilmesi ile mekansal veri tabanı
kurulması çalışmaları tamamlanarak uygun mekansal veriler veri tabanına aktarılacaktır.
Amaç 3. Kurumsal kapasiteyi geliştirmek.
 Resmi istatistiklerde kalite değerlendirme çalışmasının birimler tarafından standartlara
uygun şekilde yürütülmesinin sağlanmasına ilişkin faaliyetlere devam edilecektir.
 RİP’te yer alan istatistiklerin kalite logosu çalışmalarına devam edilecektir.
 “Tüketici Fiyat Endeksi” ve “Hanehalkı Bütçe İstatistikleri” için KİDA çalışmalarına devam
edilecektir.
 TÜİK Kalite Güvence Çerçevesi’nin güncellenmesi çalışmaları devam ettirilecektir.
 “Resmi İstatistiklerde Kalite Değerlendirmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge”
güncellenecektir.
 “Veri Kalite Kontrol Kurulunun Oluşumu ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik” güncellenecektir.
 Bölge Müdürlüklerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin yol haritası belirlenecektir.
 Bölge Müdürlüklerinin araştırmalardaki veri giriş zamanlılık analizi çalışmalarına devam
edilecektir.
 2019 yılı İşyükü ve Maliyet Analizi tamamlanacak ve 2020 yılı için sistemdeki verilerin
kontrolü yapılacaktır.
 TÜİK ve TÜBİTAK ULAKBİM arasında TÜİK bilgi teknolojileri altyapısı barındırma,
işletme ve iyileştirme hizmeti için yılsonuna kadar kalan son iki hak edişi ödenecektir.
 Metro ethernet, kurumsal ağ güvenliği, merkezi metro ethernet internet bağlantı, ttvpn,
bilişim sistemleri barındırma, standart destek paketi ve yönetim ofisi, gps mobil data hattı,
adsl, kamu net ve ulakbim veri merkezine taşınan sistemlerin barındırma, işletme,
optimizasyon, geliştirme ve diğer eylemlerini kapsayan teknik destek hizmetlerinin,
dönemsel ödemeleri gerçekleştirilecektir.
 Kurumsal işleyişin aksamaması, daha sürdürülebilir ve işlevsel bir hüviyete bürünmesi
kapsamında sunucu ve bilgisayar güvenliği, E-posta güvenliği, uygulama zafiyet taramama,
sistem zafiyet tarama, vb. alanlarda hizmet tedarikleri planlanmıştır.
 Kurumsal yapılanma çerçevesinde donanım envanteri çalışmaları yapılarak, yeni kurulan
birimlerde görev yapan personelin ihtiyaçları kapsamında, 20 adet yazıcı alımı süreci
başlamış olup, ihtiyaçlar doğrultusunda bilgisayar ve projeksiyon cihazı alımı yapılacaktır.
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Kurum ağ altyapısının sürdürülmesi ve iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yürütülecektir.
Kurumsal depolama kapasitesi ve performansı artırılacaktır.
Sistemlerin güncellenmesi, kullanıcı loglarının alınması ve olay yönetimini sağlanacaktır.
İdari Kayıtlardan gelen verinin Kurum veritabanlarına aktarımı gerçekleştirilecektir.
MEDAS Veritabanı yeni ihtiyaçlara göre geliştirilecektir.
"TÜİK 2020-2024 Bilişim Stratejisi Dokümanı" hazırlanacaktır.
Raporlama platformu olan SAS’ın Harzemli Analiz v3–v4 gibi analiz platformları üzerinde
çalışması noktasında birimlere destek verilip sürecin işletilmesine devam edilecektir.
İç kullanıcıların İş Zekâsı Yazılımı üzerinden çalışmalarını yapabilecekleri alanların
çeşitliliği ve kapasitesi arttırılarak tasarım ve veri kaynağı bağlama hususlarında destek
verilmeye devam edilecektir.
İş Zekâsı Yazılımının etkin ve yaygın kullanılabilmesi adına kullanıcılara eğitimler
verilecektir.
Kaynak veri büyüklüğü, çalışma sıklığı ve çalıştırılan kodların tamamlanma süreleri göz
önüne alınarak ihtiyaç analizleri yapılarak yeni SAS sunucuları kurulup kullanıma
açılacaktır.
Büyük veri ortamında akan verinin görselleştirilme çalışması tamamlanarak kullanıma
açılacaktır.
Harzemli web, Harzemli Mobil ve Harzemli Masaüstü uygulamalarının ihtiyaçlarına uygun
hale getirilmesi için geliştirmelere devam edilecektir.
Harzemli Mobil V4 Uygulaması ile UKS entegrasyonu projesine devam edilecektir.
Harzemli Yönetim v3 kapatılacaktır.
Organizasyon yapısı, grup personelleri ve personel sayısının ve projelerinin değişmesi ile
birlikte mevcut personel ile mevcut projelerin analizleri, güncellemeleri ve destekleri
sağlanacaktır.
İnsan Kaynakları, Erişim Denetimi ve EBYS sisteminin yeni yapılandırmaya uygun bir
şekilde güncellenmesi, bu tür yapısal değişikliklere karşı daha jenerik olmasının mümkün
olup olmadığının analizini yapılması ve otomatize edilebilecek güncellemelerin otomatize
edilmesi sağlanacaktır.
EBYS sisteminde kurum genelinde sertifika tanımlaması yapılacaktır.
Kapı giriş-çıkış turnike sistemleri analiz edilerek daha verimli rapor alınabilmesi için
çalışma yapılacaktır.
Mevzuat Takip Sistemi’nin kurulması, sözleşmeli bilişim personeli maaş programının ve
vekalet aylığı hesaplama programının hazırlanması sağlanacaktır.
Yemekhane uygulaması ve Yetkinlik Analizi Uygulaması ilgili birimlerle hazırlanacaktır.
“TÜİK 2019-2023 Stratejik Plan”’ını, yeni organizasyon yapısı dikkate alınarak güncelleme
çalışmaları tamamlanacaktır.
TÜİK Stratejik Planı ve 2020 yılı performans programının yarıyıl izlemesi
gerçekleştirilecektir.
2021 Yılı Performans Programının e-bütçe sistemine girişi yapılarak bütçeleme işlemi için
kullanımı sağlanacaktır.
Soru önergelerinin cevaplandırılmasına devam edilecektir.
Birim performans Yönetim Sistemi’nde ‘Performans İzleme’ süreçlerine devam edilecektir.
2020 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Kurumda Hedef ve Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Sisteminin Kurulması
çalışmalarına devam edilecektir.
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 Birim Performanslarının İzleme sürecinde birimler arasındaki ilişki haritası oluşturulacaktır.
 "Çalışan Memnuniyeti Araştırması" kapsamında Kurum personeline yönelik geri bildirim
raporu tamamlanarak kurum içi paylaşıma açılacaktır.
 Kurumda, 'İK Yedekleme Planlaması' yapılıp gelişim planının uygulanması hedefi
kapsamında tüm birimlerde çalışmalara devam edilecektir.
 Birim içinde iç kontrole yönelik süreçleri tamamlamak hedefi kapsamında birim içinde iç
kontrole yönelik süreçlerin tanımlanması ve dökümante edilmesi çalışmalarına devam
edilecektir.
 İç kontrol faaliyetlerinin daha etkin yürütülebilmesi için faaliyetlerin iş akışlarının
detaylandırıldığı, karar ve kontrol noktalarının belirlendiği, iş akışlarına ilişkin risklerin
işlenebildiği ve yetkinliklerin tespit edilebildiği entegre bir süreç yönetimi geliştirilmesi için
otomasyon çalışmalarına başlanması planlanmıştır.
 Bütçe hazırlık, uygulama ve raporlama çalışmalarının daha etkin bir şekilde yönetilebileceği
bir otomasyon uygulaması için çalışmalara başlanacaktır.
 Harcama birimlerinin ödenek taleplerinin web arayüz programı aracılığı ile yapılmasına
yönelik çalışmalar yürütülecektir.
 Harcama birimi ve harcama detayında analiz raporları hazırlanarak kurum içinde
paylaşılacaktır.
 Diğer Kurumların Sayıştay Raporları dokümante edilerek Kurum içi harcama birimlerine
rehber oluşturulacaktır.
 Kurumsal yapıdaki değişiklikler ve TÜİK Strateji Planı ile uyumu dikkate alınarak Eğitim
Strateji Belgesinin güncellenmesi çalışmalarına devam edilecektir.
 TÜİK EYS’nin kurulması çalışmalarına devam edilecektir.
 Kurum tarafından düzenlenen ve katılım sağlanan tüm eğitimlere ilişkin verilerin elektronik
ortama aktarılması çalışmalarına devam edilecektir.
 Kurumda yürütülen yetkinlik analizi ve yedekleme planı çalışmasının sonuçlarına bağlı
olarak yetiştirme planının tamamlanması planlanmıştır.
 “Mentorluk" uygulamasına ilişkin usul ve esasların hazırlanması kapsamında taslak
yönergenin görüşe sunulması ve yürürlüğe konulması planlanmıştır.
 Daire Başkanlıklarının görev tanımı dahilinde yer alan yönetmelik, yönerge ve
komisyonların güncellenmesi tamamlanacaktır.
 Kurum personelinin bilgi, tecrübe ve verimliliklerini artırmaya yönelik eğitim
programlarına, Covid-19 pandemisi tedbirleri çerçevesinde, devam edilecektir. Planlanan
eğitimler EK-2’de sunulmuştur.
 Kirkpatrick Eğitim Değerlendirme Modeli kullanılarak, Kurum içi eğitimler için ölçme ve
değerlendirme çalışması yapılarak rapor haline getirilecektir.
 Oryantasyon eğitimleri kapsamında “İş Başı Eğitimi Programı” için video çekimlerine
devam edilecektir.
 TÜİK Uzman Yardımcılarının uzmanlığa geçiş sürecinde 23 Temmuz ve 26 Ekim 2020
tarihlerinde TÜİK Uzmanlık Yeterlilik Sınavı Uygulaması planlanmıştır.
 TÜİK Uzmanlığa geçiş sürecindeki uzmanlık alan eğitimi programının yeni eğitim araçları
ile geliştirilmesi için çalışmalar yürütülecektir.
 TÜİK Uzman Yardımcılarının uzmanlığa geçiş sürecinde yer alan Uzmanlık Alan Eğitimi
Doküman ve Soru Bankasının güncellenmesine başlanacaktır.
 Kurumunun aday memurlarına yönelik Temel ve Hazırlayıcı Eğitiminin içerik güncellemesi
yapılacak ve eğitim faaliyeti yürütülecektir.
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 TÜİK'te "Sıfır Atık Projesi" için çalışmalar başlatılmıştır.
 Doğrudan teminle yapılan tedariklerde satın alma süresini kısaltarak ihtiyacın kısa sürede
karşılanması için çalışmalar başlatılmıştır.
 Kurum Başkanı ve üst yönetimin daha verimli çalışması için ihtiyaç duyulan her türlü büro
ve sekreterya hizmetleri, toplantı salonlarının organizasyonu, temsil ve protokol
hizmetlerinin en iyi şekilde yerine getirilmesi için çalışmalara devam edilecektir.
 Kurum merkez teşkilatı için (iş sağlığı ve güvenliği) Acil Eylem ve Tahliye Planı
hazırlanacaktır.
 Kurum Tabipliği tarafından yapılan sağlık danışmanlığı ve muayene hizmetinin nicelik ve
niteliği arttırılacaktır.
 Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından verilen hizmetlerin otomasyon uygulamaları
geliştirilecektir.
 Kurumumuz Merkez Teşkilatı Kırtasiye Servisi kurulacaktır.
 Merkez hizmet binasında bulunan soğutma gruplarının ses izolasyonu iyileştirilecektir.
 Kurumumuz Döner Sermaye İşletmesinin organizasyonel yapısı, yürüttüğü iş ve işlemler ile
mali süreçlerinin analizi gerçekleştirilecek ve geliştirilmesi gereken alanları da kapsayacak
şekilde tavsiye raporu hazırlanacaktır.
 Merkez ana binasında yüksek gerilim işletme sorumlusu görevlendirilecektir.
 Mevzuatlarla ilgili düzenlemeler (kanun, tüzük vb.), Kurum mevzuatlarının günümüz
ihtiyaçlarına göre yeniden gözden geçirilmesi, protokoller, hukuki görüşler ve danışmanlık,
vb. hukuki faaliyetler yürütülecektir.
 Hukuk Müşavirlerinin, iş hukuku uygulamaları, işçi-işveren mevzuatı, icra takibi
uygulaması konusunda eğitim alması konusunda çalışmalar yürütülecektir.
 Hukuk Müşavirliğince, Kurum personeline, Kuruma karşı açılan davalarla ilgili olarak,
dikkat edilmesi gereken hususlar ve mahkeme kararları konularında eğitim verilmesi için
çalışmalar başlatılacaktır.
 Hukuk Müşavirliğine, "Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP)" uyumlu icra takip sisteminin
kurulması için çalışmalar başlatılacaktır.
 Dava dosyalarının safahatlarını kayıt altına almak için dosya kayıt sistemi oluşturulacaktır.
 Hukuk Müşavirliğinde elektronik ortamda emsal karar ve görüş havuzu oluşturulacaktır.
 “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik” kapsamında oluşturulan etik komisyonunun 3 ayda bir toplanması
planlanmaktadır.
 Kurumumuzun yeniden yapılanması çerçevesinde yeni kurulan hizmet birimleri için SGK
HİTAP kurumsal kodları açılması, bu birimler için SGK e-kesenek bilgi sisteminde harcama
birimleri tanımlanması ve şifre işlemlerine devam edilecektir.
 E-imzanın yıllık izin sürecinde kullanımı ve izin evraklarının birim arşivlerinde (Daire
Başkanlığı/ Bölge Müdürlüğünde) saklanması hakkında çalışmalar yürütülecektir.
 Kurumumuz personel istihdamına yönelik gerek uzman yardımcısı (KPSSA) gerekse
merkezi atama (KPSSB) çalışmaları devam edecektir.
 Açık İş Pozisyonları ile merkez teşkilatına personel alımı çalışmaları, talepler
doğrultusunda devam edecektir.
 58 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince Kurumun yeniden yapılanmasına
ilişkin işlemlere devam edilecektir.
 Sözleşmeli Bilişim Personelinin başlatılmasına ilişkin işlemler yapılacaktır.
 Kurum personelinin özlük haklarına ilişkin tahakkuk, tediye ve yurtiçi-yurtdışı geçici görev
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yolluklarının avans ve mahsup işlemleri yapılacaktır.
Kurum personelinden emekli olanlara ödenen yolluk tazminatları ile naklen ayrılanların
sürekli görev yolluklarının tahakkuk ve tediye işlemleri yapılacaktır.
Kurumumuzun yeniden yapılanması çerçevesinde yeni kurulan hizmet birimleri için şifre
işlemleri devam etmektedir.
Vekalet aylığı hesaplama programı, sözleşmeli bilişim personeli için maaş programı, 4/D’li
İşçi maaş programı hazırlanacaktır.
İş analizi ve norm kadro çalışmaları yapılacaktır.
Yetkinlik analizi çalışmaları yapılacak ve yetenek havuzu oluşturulacaktır.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile CV Bank entegrasyonu sağlanacaktır.
Birim amirlerinin kendi personeline ilişkin dinamik raporlama yapabilmesinin sağlanması
için alt yapı çalışmaları yürütülecektir.
EBYS-ELARSİ (Elektronik Arşiv Sistemi) arası WEB servis ile bağlantı sağlanacaktır.
Personel Mevzuat Bilgi Sistemi kurulacaktır.

Amaç 4. Türkiye İstatistik Sisteminde Kurumun koordinasyon rolünü güçlendirmek,
kurumsal algıyı olumlu yönde geliştirmek ve istatistik okuryazarlığını artırmak.
 RİP eğitim programının Kasım ayı içerisinde yapılması planlanmıştır (EK-2).
 Mevcut kurum dışına yönelik 7 eğitim programının uygunluğunu ve etkinliğini inceleyerek
içeriklerini yeniden tasarlamak için çalışmalar başlatılacaktır.
 İstatistik yöntem ve uygulamaları konusunda kurum ve kuruluşlar, özel hukuk tüzel kişileri
ve gerçek kişilere yönelik eğitim programları organize edilecek ve yürütülecektir.
 Üniversite öğrencilerine yönelik yürütülen Temmuz dönemi staj programı kapsamında
stajlar tamamlanacaktır.
 Temmuz-Aralık 2020 döneminde Sürdürülebilir Kalkınma Göstergelerinin üretilmesine
yönelik yol haritası hazırlanacaktır.
 RİP Portalının bakım ve geliştirilmesi faaliyeti yürütülecektir.
 2021 Yılı Ulusal Veri Yayınlama Takvimi (UVYT) çalışmalarına başlanacaktır.
 RİP kapsamında Çalışma Grubu toplantıları yapılacaktır.
 İstatistik Konseyi Yönetmeliği güncelleme çalışmaları birim içinde tamamlanarak onay
aşamasına geçilecektir.
 RİP kapsamındaki kurum ve kuruluşlar tarafından üretilen istatistiklerin standart haber
bülteni formatında yayımlanması sağlanacaktır.
 RİP kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların RİP kapsamında yayımladıkları istatistiklere
"Resmi istatistik etiketi" verilmeye devam edilecektir.
 İkinci Tur Emsal Tarama faaliyeti sonucunda hazırlanan nihai rapor ve tavsiyeler ışığında
Kurumumuza ve Türk İstatistik Sistemine yönelik belirlenen geliştirme faaliyetlerinin
Eurostat tarafından izleme çalışmasının Kasım veya Aralık ayında gerçekleştirilmesi
beklenmektedir.
 Eurostat tarafından Kurumumuza gönderilen 2019 yılı SMIS Değerlendirme Raporunun
ilgili birimler ve paydaş kurumlarla paylaşılması planlanmaktadır.
 2021 Yılı Türkiye Raporu çalışmaları kapsamında, Kurumumuzun sorumlu olduğu 18.
İstatistik faslı ve ilgili olduğu diğer fasıllarda ve istatistik tablolarında katkı sağlanması
beklenmektedir.
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 Yıllık olarak düzenlenen TransMonEE toplantısının Ekim 2020’de Kurumumuzda
düzenlenmesi konusunda uzlaşıya varılmış, ancak Covid-19 salgınının o tarihteki durumuna
göre karar verileceği UNICEF'e bildirilmiştir.
 Birleşmiş Milletler (UN), Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE),
Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP),
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı (OECD), Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya
Bankası (WB) gibi kuruluşlarla, uluslararası toplantılara katılım, istatistik ve istatistik
politikalarına ilişkin dokümanlara görüş oluşturulmasına yönelik koordinasyon çalışmaları
sürdürülecektir.
 Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), bölgesel yapılanması çerçevesinde, her bir bölgede bir
çalıştay yapılmasını planlamaktadır. Bu kapsamda Türkiye'nin de dâhil olduğu Avrupa ve
Orta Asya FAO Bölgesel Ofisi yuvarlak masa çalıştayının Eylül ayının ikinci yarısında, 5
gün süreyle, Kurumumuzun ev sahipliğinde düzenlenmesi planlanmakta, toplantıya 50
kişinin katılabileceği öngörülmektedir.
 Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile ikili işbirliği çalışmaları
kapsamında hazırlanan ve imzalanan 2020 Çalışma Programının yürütülmesi koordine
edilecektir.
 ILO-TÜİK arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde düzenlenmesi planlanan
“Cinsiyete Dayalı Ücret Açığı” konulu çevrimiçi konferansa ilişkin yazışmalar ve diğer
çalışmalar koordine edilecektir.
 İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) ile
yürütülen işbirliği çalışmaları kapsamında, Somali Planlama, Yatırım ve Ekonomik
Kalkınma Bakanlığı çalışanlarından oluşan bir heyet için 19 Mart 2020 tarihinde Stratejik
Plan konusunda Kurumumuzda düzenlenmesi planlanan, ancak Covid-19 tedbirleri
kapsamında SESRIC tarafından ertelenen ziyaretin 2020 yılının 2. yarısında
gerçekleştirilmesi imkanı değerlendirilecektir.
 Özbekistan İstatistik Ofisi'nden üst düzey bir heyetin iki ülke arasındaki işbirliği
faaliyetlerini görüşmek üzere ziyaretin 2020 yılının ikinci yarısında düzenlenebilme imkanı
değerlendirilecektir.
 Özbekistan İstatistik Ofisi'nin işbirliği talebi doğrultusunda, 2020 yılının 2. yarısında Nüfus
ve Demografi İstatistikleri" ile "Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Etkin Kullanımı"
konularında tecrübe ve bilgi paylaşımı amacıyla Kurumumuz uzmanlarının Özbekistan
İstatistik Ofisi'nde görevlendirilme imkanı değerlendirilecektir.
 Sudan'a yönelik insani yardım ve kalkınma işbirliği faaliyetlerinin eşgüdüm çalışmaları
kapsamında, Sudan Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan öncelikli projeler çerçevesinde,
TÜİK'e ve TÜİK Uzmanları tarafından Sudan'a düzenlenmesi planlanan Nüfus Sayımı ve
Tarım Sayımı konulu çalışma ziyaretinin 2020 yılının 2. yarısında düzenlenebilme imkanı
değerlendirilecektir.
 Kurumumuz ile Dünya Bankası arasında gelişmekte olan ülkelerin istatistik kapasitelerinin
iyileştirilmesine yönelik olarak imzalanan Mutabakat Zaptı kapsamında çeşitlifaaliyetlerin
düzenlenme imkanı değerlendirilecektir.
 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İstatistik Kurumu’nun istatistik kapasitesinin
geliştirilmesi için, TÜİK uzmanları tarafından bir çalışma takvimi çerçevesinde eğitim
programları ve danışmanlık hizmetleri sağlamak üzere bir çalışma programı ile Mutabakat
Zaptı hazırlanmış olup, 2020 yılında Mutabakat Zaptı’nın imzalanması, çalışma programının
güncellenmesi ve faaliyetlere başlanma imkanı değerlendirilecektir.
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 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT)’nın talepleri doğrultusunda Dışişleri Bakanlığımızın
koordinasyonunda işbirliği ve veri paylaşımı çalışmalarının sürdürülmesi öngörülmektedir.
 Uluslararası Para Fonu (IMF)’nun talepleri doğrultusunda Hazine ve Maliye Bakanlığının
koordinasyonunda işbirliği çalışmalarının sürdürülme imkanı değerlendirilecektir.
 OECD İstatistik ve İstatistik Politikaları (CSSP) Komitesi'nin dokümanlarına görüş
oluşturulması ve gönderilmesi ile toplantılarına katılım sağlanmasına ilişkin koordinasyon
çalışmaları sürdürülecektir. Ayrıca OECD CSSP Komitesinin bağlantılı olduğu diğer OECD
Komitelerine ilişkin talep edilen doküman inceleme ve görüş bildirme konularında gerekli
koordinasyon çalışmaları yapılarak görüş oluşturulması ve ilgili yerlere gönderilmesi
çalışmaları sürdürülecektir.
 Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP)
toplantılarına katılım ve görüş gönderme çalışmaları yapılacaktır. Ayrıca UNESCAP Asya
ve Pasifik için İstatistik Enstitüsü (SIAP) tarafından düzenlenen E-öğrenme online
Kurslarına TÜİK personelinin katılım sağlanması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
 TÜİK ile Dünya Bankası arasında, gelişmekte olan ülkelerin istatistik kapasitelerinin
iyileştirilmesine yönelik olarak ortaklaşa gerçekleştirecekleri teknik işbirliğinin çerçevesini
belirlemek üzere 2020 yılı içerisinde de bir Mutabakat Zaptının imzalanması
planlanmaktadır. Mutabakat Zaptı ile TÜİK’in istatistik alanında uluslararası norm ve
standartlara tam uyum noktasında kaydettiği önemli aşamaya ilişkin tecrübelerini ve bilgi
birikimini, Dünya Bankası ile birlikte toplantı, seminer, konferans, eğitim, danışmanlık
programları düzenleyerek teknik yardım talep eden üçüncü ülkelere aktarılması
amaçlanmaktadır.
 IPA MBP 2017 kapsamında; Pandemi koşulları göz önünde bulundurularak, TemmuzAralık 2020 döneminde Kurum olarak üstlenmiş olduğumuz görev ve sorumluluklar yerine
getirilecektir. Covid 19 salgını sebebiyle proje kapsamında gerçekleştiremediğimiz
faaliyetlerimiz yeniden organize edilmeye çalışılacaktır.
 IPA MBP 2019 kapsamında; Eylül 2021’de başlaması öngörülen projenin hazırlık
çalışmaları için gerekli olan düzenlemeler tarafımızdan yerine getirilecektir.
 İstatistikte Yeni Nesil Programı kapsamında; Temmuz-Aralık 2020 dönemi için öngörülen
faaliyetler pandemi koşullarındaki gelişmeler göz önünde bulundurularak yerine getirilmeye
çalışılacaktır. Halihazırda gerçekleştirilmesi planlanan yaklaşık 500 adam/gün kısa dönem
teknik danışmanlık, yapılması planlanan 22 yurtdışı çalışma ziyareti ve 10 yerel çalıştay ile
2 görünürlük konferansı bulunmaktadır. Bu nedenle programın gelecek faaliyetleri,
uygulama süresinin uzatılması vb. konuların ele alınacağı Yönlendirme Komitesi
Toplantısı’nın önümüzdeki Ağustos ayında yapılması planlanmaktadır.
 Kurumumuzun 26 Bölge Müdürlüğünde uygulanan İşyerleri ve Tüketici Eğilim
Anketlerinin Çerçeve Sözleşme ve Yıllık Hibe Sözleşmelerine uygun olarak yürütülmesi
için gerekli koordinasyon, izleme ve kontrol çalışmaları gerçekleştirilecektir.
 2019-2020 Dönemi Final Raporu kapsamında DG ECFIN tarafından yapılan
değerlendirmeler doğrultusunda ek bilgi ve belgeler hazırlanacaktır.
 Çağrı merkezi santral altyapısının durum tespiti yapılacaktır.
 Bölge ve merkez birimlerinin telefonla arama ihtiyaçları belirlenecektir.
 Santralin kurulması ve entegrasyonu sağlanacaktır.
 TÜİK Call uygulamasının yeni santralle uyumu sağlanacaktır.
 Bölge müdürlüklerinin çağrı merkezi ihtiyaçları belirlenecektir.
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 Bölge müdürlükleri telefonla anket uygulamaları TÜİK Call üzerinden test edilecek, pilot
uygulama yapılacak ve uygulamaya geçilecektir.
 Uluslararası yayınlardaki eksik Türkiye verilerinin inceleme çalışması kapsamında
incelenen yayınlara ilişkin koordinasyon sağlanarak 2020 yılı raporu hazırlanacaktır.
 Kurumda iletişim kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler için bir çerçeve belge niteliği
taşıyan TÜİK İletişim Stratejisindeki faaliyetlerin takibi yapılacaktır.
 2020 Temmuz-Aralık döneminde, Kurumun üretmiş olduğu veriler, yürütülen faaliyetler ve
hizmet politikası hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi, resmi istatistiklerin ve bilginin
önemine yönelik bilinçlenmenin sağlanması, hedef kitle ile iletişimin geliştirilmesi amacıyla
basın, halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerine devam edilecektir.
 TÜİK faaliyetleri ve resmi istatistikler hakkında, basın/kamuoyu duyuruları yapılmasına
devam edilecektir.
 Basın Odası Haber Bültenlerini haber ajanslarına faks, ilgili basın mensuplarına e-posta ile
düzenli olarak iletilmeye, ayrıca Kurumun resmi sosyal medya hesapları ile de paylaşmasına
devam edilecektir.
 TÜİK ile ilgili ulusal yazılı ve görsel medyasında yayımlanan haberlerde resmi istatistiklerle
tutarlı olmayan bilgiler olması halinde yanlış bilgilerin düzeltilmesini sağlamak için medya
kuruluşlarına ilgili konular hakkında tekzip ve bilgilendirme yazısı gönderilmeye devam
edilecektir.
 CİMER ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında bilgi edinme başvurularının
cevaplandırılmasına devam edilecektir.
 Kurumun sosyal medya hesapları yönetilerek kurumun ürettiği istatistiki bilgiler infografik
tasarımlar hazırlanarak sosyal medya kullanıcılarına ulaştırılmaya devam edilecektir.
 Kurumumuz tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin ve Kurumun tanıtılması için TÜİK
tanıtım filmi hazırlama çalışmalarına devam edilecektir.
 Enflasyon, işgücü, milli gelir gibi doğruluğu sıkça sorgulanan konularda bilgilendirici
videoları hazırlama çalışmalarına devam edilecektir.
 Web Scraping ve İş zekası ile Medya Takip ve Analiz Projesi çalışmaları yürütülecektir.

EK.1: Haber Bültenleri
EK.2: Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu
EK.3: Ocak-Haziran 2020 Döneminde Yürütülen Eğitim Programları
EK.4: Temmuz-Aralık 2020 Dönemi için Planlanan Eğitim Programları
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EK.1: Ocak - Haziran 2020 Döneminde Yayımlanan Haber Bültenleri
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları
Bitkisel Üretim 1.Tahmini
Bitkisel Ürün Denge Tabloları
Bitkisel Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri
Biyoteknoloji İstatistikleri
Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri
Ciro Endeksleri
Çocuk İşgücü Anketi Sonuçları
Dış Ticaret Endeksleri
Dış Ticaret İstatistikleri
Doğum İstatistikleri
Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla
Ekonomik Güven Endeksi
Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatları
Evlenme ve Boşanma İstatistikleri
Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları
Girişimcilik
Hanehalkı Yurt İçi Turizm
Hayvansal Üretim İstatistikleri
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi
İnşaat Maliyet Endeksi
İstatistiklerle Aile
İstatistiklerle Çevre
İstatistiklerle Çocuk
İstatistiklerle Gençlik
İstatistiklerle Kadın
İstatistiklerle Yaşlılar
İşgücü Girdi Endeksleri
İşgücü İstatistikleri
Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri
Katı Yakıtlar
Kırmızı Et Üretim İstatistikleri
Konut Satış İstatistikleri
Kültürel İstihdam
Kümes Hayvancılığı Üretimi
Kütüphane İstatistikleri
Merkezi Yönetim Bütçesinden AR-GE Faaliyetleri İçin Ayrılan Ödenek ve Harcamalar
Motorlu Kara Taşıtları
Opera, Bale, Orkestra, Koro ve Topluluklar
Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri
Perakende Satış Endeksleri
Sanayi Üretim Endeksi
Satınalma Gücü Paritesi (Geçici Sonuçlar)
Satınalma Gücü Paritesi (Hanehalkı Nihai Tüketim Harcamaları)
Sektörel Güven Endeksleri
Sera Gazı Emisyon İstatistikleri
Sinema ve Tiyatro İstatistikleri
Su Ürünleri
Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri
Süt ve Süt Ürünleri Üretimi
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Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi
Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi
Tarımsal İşletme İşgücü Ücret Yapısı
Taşıt-kilometre İstatistikleri
Turizm İstatistikleri
Tüketici Fiyat Endeksi
Tüketici Güven Endeksi
Türkiye Sağlık Araştırması
Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri
Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) İstatistikleri
Yapı İzin İstatistikleri
Yaşam Memnuniyeti Araştırması
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi
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EK.2: Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu
Bütçe Yıl:

2020

Kurum Kod:

0
2019
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI

BÜTÇE GİDERLERİ
TOPLAMI
01 - PERSONEL
GİDERLERİ
MEMURLAR
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
İŞÇİLER
GEÇİCİ PERSONEL
DİĞER PERSONEL
02 - SOSYAL GÜVENLİK
KURUMLARINA DEVLET
PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
SÖZLEŞMELİ PERSONEL

2020
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ

OCAK GERÇEKLEŞME
2019

2020

ŞUBAT
GERÇEKLEŞME

MAYIS
GERÇEKLEŞME

2019

2020

HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
2019

OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME TOPLAMI

2020

2019

2020

390.448.224

427.532.000

37.415.016

43.636.436

26.149.620

28.992.329

29.394.382

34.043.883

182.711.142

202.086.739

273.127.281

305.155.000

31.300.478

36.190.347

20.137.713

22.236.907

21.623.058

26.283.547

140.186.311

156.486.889

55.124.151

61.113.000

5.994.264

7.155.079

4.618.924

4.911.285

4.764.213

5.017.787

28.955.231

32.518.543

205.125.553

230.616.000

24.390.392

28.041.580

14.788.497

15.744.118

16.011.747

20.256.792

106.050.359

12.867.306

13.341.000

915.822

993.102

730.291

1.580.873

847.099

1.008.968

10.272

35.000

0

586

0

631

0

0

0

50.000

0

0

0

0

0

44.463.036

51.565.000

4.831.152

5.670.513

3.616.925

4.012.419

8.579.375

9.575.000

950.857

1.110.813

729.751

33.312.219

38.822.000

3.735.843

4.347.798

ARTIŞ
ORANI *
(%)

OCAK-HAZİRAN
GERÇEK. ORANI
** (%)
2019
2020

2020 YILSONU
GERÇEKLEŞME
TAHMİNİ

10,60

46,80

47,27

427.532.000

11,63

51,33

51,28

12,31

52,53

53,21

61.113.000

117.204.737

10,52

51,70

50,82

230.616.000

5.180.721

6.760.499

30,49

40,26

50,67

13.341.000

0

3.111

0,00

0,00

8,89

35.000

0

0

0

0,00

0,00

0,00

50.000

11,73

51,61

49,72

3.669.642

3.964.331

22.947.229

25.639.055

764.877

759.477

771.434

4.560.419

5.044.064

10,61

53,16

52,68

9.575.000

2.732.033

2.909.540

2.728.527

2.972.698

17.349.648

19.178.925

10,54

52,08

49,40

38.822.000

305.155.000

51.565.000

2.571.442

3.082.000

144.451

211.902

155.141

338.002

181.638

220.199

1.037.162

1.416.066

36,53

40,33

45,95

3.082.000

GEÇİCİ PERSONEL

0

86.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

86.000

DİĞER PERSONEL
03 - MAL VE HİZMET
ALIM GİDERLERİ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0

4,78

45,72

45,00

0,00

0,00

0,00

5,13

49,38

52,14

İŞÇİLER

ÜRETİME YÖNELİK MAL
VE MALZEME ALIMLARI
TÜKETİME YÖNELİK MAL
VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
GÖREV GİDERLERİ
HİZMET ALIMLARI
TEMSİL VE TANITMA
GİDERLERİ
MENKUL
MAL,GAYRİMADDİ HAK
ALIM, BAKIM VE ONARIM
GİDERLERİ
GAYRİMENKUL MAL
BAKIM VE ONARIM
GİDERLERİ
TEDAVİ VE CENAZE
GİDERLERİ

37.712.446
11.068

40.143.000
120.000

1.183.387
0

1.775.576
0

2.351.976
0

2.490.789
0

3.396.539
0

3.449.479
0

17.241.455
0

18.065.941
0

37.354.000
120.000

10.794.645

10.747.000

473.394

992.528

693.601

665.839

769.972

573.794

5.330.119

5.603.797

4.202.215

4.454.000

168.806

198.089

287.683

40.625

303.157

156.741

1.777.683

1.000.407

-43,72

42,30

22,46

38.198

74.000

2.488

1.098

560

2.116

4.081

2.722

16.216

13.303

-17,96

42,45

17,98

27.000

21.812.164

23.835.000

530.833

580.165

1.344.403

1.727.740

2.253.167

2.638.505

9.828.714

11.119.206

13,13

45,06

46,65

23.835.000

78.075

230.000

0

0

1.009

853

2.069

2.977

30.963

13.446

-56,58

39,66

5,85

3,63

34,97

34,77

479.663

500.000

4.014

970

18.895

22.344

40.899

52.391

167.750

173.839
57,70

30,37

77,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

296.418

183.000

3.852

2.727

5.824

31.272

23.194

22.348

90.010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.042.000

42.000

358.000

141.944

04 - FAİZ GİDERLERİ
KAMU KURUMLARINA
ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ
GİDERLERİ
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ
GİDERLERİ

10.747.000

183.000
0
0
0
0
0
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İSKONTO GİDERLERİ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KISA VADELİ NAKİT
İŞLEMLERE AİT FAİZ
GİDERLERİ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 - CARİ TRANSFERLER

1.617.511

2.194.000

100.000

0

12.786

945

6.688

0

559.772

411.885

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-26,42

34,61

18,77

0

0
826.000

GÖREV ZARARLARI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0

HAZİNE YARDIMLARI
KAR AMACI GÜTMEYEN
KURULUŞLARA YAPILAN
TRANSFERLER
HANE HALKINA YAPILAN
TRANSFERLER
DEVLET SOSYAL
GÜVENLİK
KURUMLARINDAN HANE
HALKINA YAPILAN FAYDA
ÖDEMELERİ
YURTDIŞINA YAPILAN
TRANSFERLER
GELİRDEN AYRILAN
PAYLAR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0

-26,25

34,55

18,80

1.616.209

2.191.000

100.000

0

12.786

945

6.688

0

558.471

411.885
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0

06 - SERMAYE GİDERLERİ
MAMUL MAL ALIMLARI
MENKUL SERMAYE
ÜRETİM GİDERLERİ
GAYRİ MADDİ HAK
ALIMLARI
GAYRİMENKUL ALIMLARI
VE KAMULAŞTIRMASI
GAYRİMENKUL SERMAYE
ÜRETİM GİDERLERİ
MENKUL MALLARIN
BÜYÜK ONARIM
GİDERLERİ
GAYRİMENKUL BÜYÜK
ONARIM GİDERLERİ
STOK ALIMLARI
(SAVUNMA DIŞINDA)
DİĞER SERMAYE
GİDERLERİ
07 - SERMAYE
TRANSFERLERİ
YURTİÇİ SERMAYE
TRANSFERLERİ
YURTDIŞI SERMAYE
TRANSFERLERİ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.301

2.000

0

0

0

0

0

0

1.301

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33.527.950
6.501.995

28.475.000
7.825.000

0

0
0

0

870.543

0

0

6.270.000

0

0

0

30.220

251.269

698.454

346.526

0

0

403.358

254.774

0

0

0

0
55.355

0
230.100

0
4.906

1.776.374
820.109

1.482.969
677.560

0

0

288.823

234.306

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23.983.626

8.000.000

0

0

26.067

0

0

0

37.549

0

315.468

1.205.000

0

0

0

32.379

30.031

13.688

66.397

108.578

265.855

950.000

0

0

0

4.076

21.867

12.978

33.880

21.183

0

0

1.590.462

0

0

YURTDIŞI BORÇ VERME

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

4.153

159.459

13.098

60.180

0

0

0

0

0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0

YURTİÇİ BORÇ VERME

0

4.225.000
0

08 - BORÇ VERME

09 - YEDEK ÖDENEKLER

1.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

441.342
0

0
0

0

0
0

0
0
0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

-16,52

5,30

5,21

-17,38

12,61

8,66

0,00

0,00

0,00

-18,88

33,18

3,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,16

0,00

63,53

21,05

9,01

2.000
0
8.189.000
1.764.000
0
500.000
0
4.000.000

500.000

0

529.617

824.000

0

-37,47

12,74

2,23

0,00

0,00

0,00

-16,67

33,30

10,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

950.000
0
475.000
0
0
0
0

0
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EK.3: Ocak-Haziran 2020 Döneminde Yürütülen Eğitim Programları

EĞİTİM PROGRAMLARI
No Eğitim Konu Başlığı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1

Yer
Tarih
Katılımcı
Eğitim ve Değerlendirme Toplantıları Programı (EDTP)
TÜİK Merkez ve Bölge Müdürlükleri
Gelir ve Yaşam Koşulları
Ankara
2-4 Mart
Personeli
Araştırması
TÜİK Merkez ve Bölge Müdürlükleri
Uluslararası Hizmet Ticareti
Ankara
12-13 Mart
Personeli
Araştırması
TÜİK Merkez ve Bölge Müdürlükleri
Ankara (Video
17 Ocak
Tüketici Eğilim Araştırması
Personeli
Konferans)
TÜİK Merkez ve Bölge Müdürlükleri
İş Kayıtları Ana Faaliyet
Ankara (Video)
11 Şubat
Personeli
Belirleme Çalışması
Hanehalkı Bilişim
TÜİK Merkez ve Bölge Müdürlükleri
Ankara (Video
23 Mart
Teknolojileri Kullanım
Personeli
Konferans)
Araştırması
YSHİ Yatırım Harcamaları
Ankara (Video
TÜİK Merkez ve Bölge Müdürlükleri
26 Haziran
Soru Formu
Konferans)
Personeli
Yıllık Sanayi Ürün
(Prodcom) İstatistikleri
Pandemiden dolayı iptal edildi
Araştırmas
Ölüm Nedeni İstatistikleri
Pandemiden dolayı iptal edildi
Hayvansal Üretim ve Su
Pandemiden dolayı ileri tarihe ertelendi
Ürünleri İstatistikleri
Üretici Fiyatları Endeksleri
Pandemiden dolayı ileri tarihe ertelendi
Aylık Sanayi
Pandemiden dolayı ileri tarihe ertelendi
Üretim Anketi
Pandemiden dolayı ileri tarihe ertelendi
Sınıflamalar (NACE, ISCO,
ISCED) İleri Düzey
Pandemiden dolayı ileri tarihe ertelendi
Sınıflamalar Eğitimi
Harzemli Platformu
Pandemiden dolayı ileri tarihe ertelendi
Uygulamaları
Diğer Eğitim Programıları
11 Kasım 2019 SAS Eğitim Programı
Ankara
TÜİK Merkez Personeli
17 Ocak 2020
21 Kasım 2019 - 9
PL/SQL Eğitim Programı
Ankara
TÜİK Merkez Personeli
Ocak 2020
Risk Yönetimi Eğitimi
Ankara
6 – 9 Ocak 2020 TÜİK Merkez Personeli
2 Ocak - 30
TÜİK Merkez ve Bölge Müdürlüğü
Ankara, Bölge
Haziran (Toplam 5
Çarşamba Toplantıları
Çalışanları
Müdürlükleri
Adet)
2 Ocak - 30
TÜİK Merkez ve Bölge Müdürlükleri
Yurt Dışı Faaliyetleri
Ankara, Bölge
Haziran (Toplam
Personeli
Bilgilendirme Sunumları
Müdürlükleri
53 sunum)
Kurum Dışı / Talep Bazlı Gerçekleştirilen Eğitimler
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir
Hazırlayıcı İstatistik Eğitimi
Ankara
29 Ocak-11 Şubat İdaresi Başkanlığı'nın istatistik mezunu
Devlet Gelir Uzman Yardımcıları
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EK.4: Temmuz-Aralık 2020 Dönemi için Planlanan Eğitim Programları
EĞİTİM PROGRAMLARI
N
o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

10
11
12
13

1
2
3
4
5

Eğitim Konu Başlığı

Yer

Tarih

Hedef Kitle

Eğitim ve Değerlendirme Toplantıları Programı (EDTP)
TÜİK Merkez ve Bölge
İdari ve Mali İşler(Yeni Mevzuat ve
Ankara
22-25 Eylül
Müdürlükleri Personeli
Uygulamaları)
TÜİK Merkez ve Bölge
Hanehalkı İşgücü Araştırması
Ankara
4-6 Kasım
Müdürlükleri Personeli
TÜİK Merkez ve Bölge
Tüketici Fiyat Endeksi
Ankara
12-13 Kasım
Müdürlükleri Personeli
TÜİK Merkez ve Bölge
Ölüm Nedeni İstatistikleri
Ankara
2-4 Aralık
Müdürlükleri Personeli
Kurumsal Yerler Adres Veri Tabanı
Ankara (Video
TÜİK Merkez ve Bölge
27 Ağustos
Adres Güncelleme Çalışması
Konferans)
Müdürlüğü Çalışanları
Hayvansal Üretim ve Su Ürünleri
Ankara (Video
TÜİK Merkez ve Bölge
3 Eylül
İstatistikleri
Konferans)
Müdürlüğü Çalışanları
TÜİK Merkez ve Bölge
Ankara (Video
8 Eylül
İş Kayıtları Girişim Grubu Çalışması
Müdürlüğü Çalışanları
Konferans)
TÜİK Merkez ve Bölge
Ankara (Video
15 Eylül
Taşınır Mevzuatı ve TKYS
Müdürlüğü Çalışanları
Konferans)
Ankara (Video
TÜİK Merkez ve Bölge
Yaşam Memnuniyeti Araştırması
21 Ekim
Konferans)
Müdürlüğü Çalışanları
TÜİK Merkez ve Bölge
Hayvansal Üretim ve Su Ürünleri
Ankara (Video
Temmuz - Aralık
Müdürlüğü Çalışanları
İstatistikleri
Konferans)
Ankara (Video
TÜİK Merkez ve Bölge
Üretici Fiyatları Endeksleri
Temmuz - Aralık
Konferans)
Müdürlüğü Çalışanları
Ankara (Video
TÜİK Merkez ve Bölge
Aylık Sanayi
Temmuz - Aralık
Konferans)
Müdürlüğü Çalışanları
TÜİK Merkez ve Bölge
Ankara (Video
Temmuz - Aralık
Üretim Anketi
Müdürlüğü Çalışanları
Konferans)
TÜİK Merkez ve Bölge
Sınıflamalar (NACE, ISCO, ISCED)
Ankara (Video
Temmuz - Aralık
Müdürlüğü Çalışanları
İleri Düzey Sınıflamalar Eğitimi
Konferans)
Ankara (Video
TÜİK Merkez ve Bölge
Harzemli Platformu Uygulamaları
Temmuz - Aralık
Konferans)
Müdürlüğü Çalışanları
Diğer Eğitim Programları
TÜİK Merkez ve Bölge
Aday Memur Temel ve Hazırlayıcı
Ankara
Temmuz - Aralık
Müdürlükleri Aday
Eğitim Programı
Memurları
Ankara, Bölge
TÜİK Merkez ve Bölge
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Ekim - Aralık
Müdürlükleri
Müdürlüğü Çalışanları
TÜİK Merkez ve Bölge
Güvenlik Personel Sertifika Tazeleme
Ankara
Temmuz - Aralık
Müdürlüğü Çalışanları
Eğitimi
TÜİK Merkez ve Bölge
Bilişim Eğitimleri
Ankara
Temmuz - Aralık
Müdürlüğü Çalışanları
Kurum Dışı / Talep Bazlı Gerçekleştirilen Eğitimler
RİP Kapsamındaki
Resmi İstatistikler Eğitim Programı
Ankara
Kasım
Kurumların Çalışma Grubu
Üyeleri
Araştırma Planlaması ve Analizi
Ankara
6-10 Temmuz
KOSGEB
Eğitim Programı
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve
İstatistik Eğitim Programı,
Ankara
Ağustos
Strateji ve Bütçe Başkanlığı
Anket Hazırlama ve Uygulama
Teknikleri Eğitim Programı
Aile, Çalışma ve Sosyal
Metaveri Eğitim Programı
Ankara
Ekim
Hizmetler Bakanlığı
Staj Eğitim Programı
Ankara
Temmuz Dönemi
Üniversite öğrencileri
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