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UNICEF TÜRKİYE'NİN TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU'NA NEZAKET 

ZİYARETİ HAKKINDA KAMUOYU DUYURUSU 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), istatistiksel verilerin daha kapsamlı, kaliteli ve 

zamanında üretilmesi; yeni sosyal ve ekonomik gelişmelerden kaynaklanan istatistiksel 

ihtiyaçları karşılamak; uluslararası standartlarda izleme ve raporlama için uluslararası taleplere 

etkin bir şekilde yanıt vermek amacıyla bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğine büyük 

önem vermektedir. 

Bu çerçevede, 1 Ağustos 2019 tarihinde Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu 

(UNICEF) Türkiye ile TÜİK arasında imzalanan Mutabakat Zaptı'nın uygulanmasını sağlamak 

amacıyla, taraflar arasında 2020 yılını kapsayan ilk Çalışma Planı (RWP), 19 Haziran 2020 

tarihinde imzalanmıştır. İlk Çalışma Planında Türkiye'deki çocukların durumunun izlenmesini 

geliştirmek, çocuklara ilişkin bölgesel ve küresel istatistiklere katkıda bulunmak ve 

istatistiklerin çocuk haklarının savunulmasındaki rolünü daha fazla güçlendirmek amacıyla 

faaliyetler yürütülmüştür. 

COVID-19 koşullarına rağmen başarılı bir şekilde uygulanan ilk Çalışma Planının 

ardından, çocuk hakları kapsamında verilere erişimin sürdürülmesi ve güçlendirilmesi, 

çocukların durumunun izlenmesi ve raporlanması için gerekli olan kapsamlı verilere erişimin 

geliştirilmesi ve çocuk istatistiklerinin etkili bir şekilde kullanımına yönelik çalışmaların 

yürütülmesi amacıyla yeni bir Çalışma Planı hazırlanmıştır. Bu doğrultuda, 11. Kalkınma Planı, 

2017-2021 Resmi İstatistik Programı (RİP), Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) 

önceliklerine uygun olarak 2021 ve 2022 yıllarında gerçekleştirilecek faaliyetleri içeren Plan 

11 Ağustos 2021'de imzalanmıştır.  
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Bu kapsamda, UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina De DOMINICIS, iki kurum 

arasındaki mevcut işbirliği faaliyetlerini ve muhtemel yeni işbirliği alanlarını değerlendirmek 

üzere, 19 Ekim 2021 tarihinde TÜİK Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal DİNÇER'e yönelik bir 

nezaket ziyaretinde bulunmuştur. Toplantı esnasında UNICEF Türkiye Heyeti, özellikle 

SKH'ların savunmasız gruplara yönelik "kimseyi geride bırakmama ilkesi" doğrultusunda, 

TÜİK'in çocuklarla ilgili veriler ve istatistikleri daha görünür kılma ve geliştirme çabalarını 

takdir etmiştir. Buna ek olarak, Sayın De DOMINICIS, 2022-2026 dönemine ilişkin yeni 

RİP’in hazırlanması sürecinde UNICEF’in ilgili çalışma gruplarına davet edilerek dâhil 

edilmesinden duydukları memnuniyeti ifade etmiştir. Toplantının sonunda taraflar, 2021-2022 

dönemini kapsayan ikinci Çalışma Planı kapsamında işbirliğini daha da ilerletme ve faaliyetleri 

kararlılıkla uygulama iradelerini teyit etmişlerdir.    

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 
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