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TÜİK’İ TANIYALIM. 
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Tarihimizdeki ilk istatistik çalışmaları ilhanlılar ve 

selçuklular döneminde nüfus sayımları ile 

başlamış,osmanlı döneminde kayıt sistemleri 

önemsenmiştir.19 yy başlarından itibaren merkezi sisteme 

dayalı olarak istatistik büroları açılmış,çalışmaları takip ve 

kontrol etmek üzere merkezi bir organ kurulmuştur.1926 

yılında Devlet İstatistik Dairesi adıyla kurulmuş. Daha 

sonra adı Devlet İstatistik Enstitüsü olmuş ve 18 Kasım 

2005 tarihinde de Türkiye İstatistik Kurumu olarak 

değişmiştir. Kalkınma Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet 

göstermektedir. 

Nüfus sayımları, resmi istatistik programları, çeşitli; sosyal, 

politik, kültürel, eğitimsel anketler ve daha birçok konuda 

araştırmalar yapılan yerdir. 



GÜNÜMÜZ GÖREVLERİ VE HEDEFLERİ 
 Resmi İstatistik Programını hazırlamak  

 Program ile belirlenen istatistiksel faaliyetlerin yürütülmesini organize etmek ve 
uygulanmasını sağlamak 

 Resmî istatistiklerin üretimi sırasında kullanılacak istatistiksel yöntemleri, tanımları, 
sınıflamaları ve standartları, ulusal ve uluslararası normlara uygun olarak 
belirlemek 

 Ülkenin ekonomi, sosyal konular, demografi, kültür, çevre, bilim ve teknoloji alanları 
ile gerekli görülen diğer alanlardaki istatistiklerini derlemek, değerlendirmek, analiz 
etmek ve yayımlamak  

 Resmî istatistik sonuçlarının bilimsel ve teknik açıklamalarını yapmak 

 Programın uygulanmasına ilişkin Yıllık İzleme Raporlarını hazırlamak  

 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. 
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 İstatistik alanındaki bilimsel araştırma teknikleri ile istatistiksel yöntem ve bilgi 

teknolojilerine ilişkin gelişmeleri takip etmek ve bunların uygulanması için gerekli 

önlemleri almak 

 İstatistik alanındaki ulusal ve uluslararası öncelikleri dikkate alarak istatistiksel veri 

ihtiyacı duyulan alanları ve veri derleme yöntemlerini ilgili kurum ve kuruluşlarla 

işbirliği ile belirlemek 

 Programın kurum ve kuruluşlara verdiği resmî istatistik görevlerinin yerine 

getirilmesini izlemek, bu kurumlarca üretilen istatistiklerin uluslararası standartlara 

uygunluğunu incelemek, kalite kontrolünü yapmak ve bu konularda teknik destek 

ve koordinasyonu sağlamak 

 İstatistiksel 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 

 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  
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TÜİK NASIL BİLGİ TOPLAR 
 TÜİK bireylerden, hanelerden, işyerlerinden araştırmalar ve sayımlar 

yoluyla veri toplar. Topladığı verileri analiz eder ve istatistiki bilgi 

haline dönüştürür 

 Genelde anket yolu ile bilgi toplar.Hatta bazı kurumlar için yapılan 

anketler cevaplanmadığı zaman cezai işlem uygulanabilir. 

 Anketler web sitesi,e-mail,dokuman,mektup vb şekilde olabilir.Anket 

kotasını Tüik belirler.Kota ne kadar yüksekse bilginin güvenilirliği 

okadar yüksektir. 

 Tüik’in en çok veri depoladığı zaman nüfus sayımıdır.Tüm 

kategorilerde verilerini en büyük ölçüde güncellediği zamandır 
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ELEKTRONİK VERİ TRANSFERİ(e-vt) 
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 TÜİK, 2014 yılından itibaren işyerleriyle yapmakta olduğu anket çalışmalarında 

derlediği bilgilerin tamamını elektronik ortamda derleme kararı almıştır. Bu 

sebeple alternatif veri derleme yöntemleri geliştirmeye yönelik projelere 

başlanmıştır. e-VT de bu projelerden biridir. 

Türkiye İstatistik Kurumu'nca (TÜİK) gerçekleştirilen Yıllık İş İstatistikleri Sanayi 

ve Hizmet Araştırması (YSHİ) kapsamında elektronik ortamda derlenen verilerin, 

farklı muhasebe yazılımlarından XML şema doğrulaması ve güvenli SOAP 

servisleri vasıtasıyla TÜİK anket otomasyonuna doğrudan aktarılmasını 

sağlayacak ilk örnek uygulamadır. 

Tekdüzen Muhasebe Hesap Planına ve güncel mevzuatlara uygun bir şekilde 

hazırlanmış olan YSHİ değişkenlerinin, tüm muhasebe yazılım ve bilişim 

programlarından XML standartlarında derlenebilmesi hedeflenmektedir. Bu 

derlemenin ayrıntılarını gösterecek Kılavuz, içinde xml standartları belirli olacak 

şekilde hazırlanmış ve web ortamında sunulmuştur. 

e-VT uygulaması sayesinde, cevaplayıcılar üzerindeki cevaplama yükünün 

hafifletilmesi, veri giriş süresinin ve hatalarının en aza indirilmesi hedeflenmiştir. 

TÜİK tarafından her anket katılımcısına sistemi kullanabilmeleri amacıyla birer 

kullanıcı adı ve şifre dağıtılacaktır. Katılımcılara anketlerini 3 farklı senaryo ile 

cevaplama olanağı sağlanmıştır. Bunlar; 
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1. www.tuik.gov.tr üzerinden web uygulaması (Harzemli Web) ile 

anketin cevaplanabilmesi, Katılımcının sahip olduğu muhasebe 

veya ERP uygulamaları (TÜİK ile web servis üzerinden entegre 

çalışabilen) ile anket cevaplarını gönderebilmesi, 

2. www.tuik.gov.tr üzerinden bilgisayarına kaydedilmiş olan XML 

dosyasını karşıya yüklemek suretiyle cevaplarını TÜİK 

sistemlerine aktarabilmesi. (TÜİK ile web servis üzerinden 

entegre olmayan uygulamalar için) 

3. Web servis ve XML dosya yüklemesi yöntemleri için 

kullanılacak XML yapıları her çalışma için ayrıca 

düzenlenecektir. Bu XML tanımları XSD ve şematron tanımları 

ile beraber duyurulmuştur. 



UYGULAMA GELİŞTİRİCİLER İÇİN e-VT ENTERASYON 
SÜRECİ 
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Uygulama Geliştirici, evt@tuik.gov.tr e-posta adresinden 

başvuruda bulunur 

e-VT Test sisteminde Uygulama Geliştirici için kullanıcı bilgileri 

oluşturulurak kendisine bildirilir 
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Uygulamada yer alan değişkenler ile Teknik Kılavuzda istenilen 

değişkenler eşleştirilir 

  

Uygulama geliştirici Tüik danışmanlığında e-VT test sistemi ile 

entegre olacak program modülünü geliştirir 
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Uygulama ile e-VT Test Sistemi arasında entegrasyon testi yapılır. 

Tespit edilen eksiklikler giderilir 

Test Sistemi ile başarılı bir şekilde entegre olan Uygulamalar gerçek 

kullanıcıların çalıştığı canlı e-VT Sistemine entegre edilir 



Tüik e-veri sistemi 
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TÜİK VERİLERİNİN KULLANIM ALANLARI 
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•PARA POLİTİKASI İSTATİSTİKLERİ  TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

MERKEZBANKASI 

•KREDİ KARTI HARCAMALARINA 

İLİŞKİN İSTATİSTİKLER 
BANKALAR DÜZENLEME 

VE DENETLEME KURUMU 

•HALKA  AÇIK ŞİRKET 

İSTATİSTİKLERİ 
SERMAYE PİYASASI 

KURULU 

•HAVA KALİTESİ İSTATİSTİKLERİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK 

BAKANLIĞI 

•DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ EKONOMİ BAKANLIĞI 



 
 
 

DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜLER 
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KAYNAKLAR 

•www.tüik.gov.tr 

•tr.wikipedia.org/wiki/Türkiye_İstatistik_Kurumu 

•http://www.istatistikciyiz.biz/ 

 
 
 
 
 

 


