İSTATİSTİK

VERİ PORTALI
KULLANIM KILAVUZU

https://data.tuik.gov.tr/tr/

İstatistik Veri Portalına Nasıl Erişilir?

İstatistik Veri Portalı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından geliştirilen istatistiklerin kullanıcılara
sunulduğu bir portaldır. Bu portal ile kullanıcıların, TÜİK tarafından üretilen verilere daha kolay ve hızlı
bir şekilde ulaşması amaçlanmıştır.
Portal içerisinde; haber bültenleri, istatistik tablolar, istatistik göstergeler, meta veriler,
görselleştirilmiş veriler ve yazılımlarda kullanabilecek API’ler yer almaktadır. Esnek arama
bölümünden istatistiklere hızlıca erişilebileceği gibi, 18 başlık altında toplanan istatistik konu
başlıklarından da erişilebilmektedir. Haber Bülteni ve Göstergeler gibi en çok kullanılan veri sunum
araçları da ana sayfada kullanıcıların erişimine sunulmuştur.

1. YOL:

TÜİK Kurumsal Poratal ana sayfasındaki üst menüde yer alan "İstatistikler" menü başlığından,

2. YOL:

Anahtar Göstergeler'in bulunduğu alandaki linkten,
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İstatistik Veri Portalına Nasıl Erişilir?
3. YOL: "İstatistik Portalı" kartından

4. YOL:

Tarayıcınızın arama alanına; "http://data.tuik.gov.tr" yazarak,
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İstatistik Veri Portalı hangi bölümlerden
oluşmaktadır?
İstatistik Veri Portalı, genel olarak; İstatistik Konuları ve Bir Bakışta Türkiye olmak üzere
iki ana bölümden ve Gösterge Uygulaması'ndan oluşmaktadır.
Portalde kullanıcıları ilk olarak Esnek Arama Modülü karşılamaktadır. Bu alanda Her türlü
kelime, kelime bloğu ve istatistik konu başlıkları ile arama yapılabilmektedir. Aynı
zamanda, popüler aramalara ait sonuçlara hızlıca erişim için arama kutusu altında linkler
yerleştirilmiştir.
Sorgu sonucunda; haber bülteni, istatistiksel tablo ve metaveri dosya linkleri, sonuç olarak
listelenmektedir.
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İstatistik Veri Portalı hangi bölümlerden
oluşmaktadır?
1- İSTATİSTİK KONULARI
Türkiye İstatistik Kurumu ekonomik, sosyal ve kültürel yaşama ilişkin birçok konuda istatistikler üretmektedir. Portalda istatistik konuları 18 başlık altında toplanmıştır.
Alt konu başlıklarından konuyla ilgili haber bültenlerine, istatistiksel tablolara ve
metaverilere ulaşılabilmektedir.

HABER BÜLTENİ
Haber Bülteni bölümünden en son ve geriye dönük haber bültenlerine
erişilebilmektedir. İstenilen alt kategoriler ve yıl/yıllar seçilerek haber bültenleri
aranabilmektedir. Ayrıca bölümdeki haber bültenleri alfabetik olarak sıralanabilir.
TÜİK Haber Bülteni, sayım, araştırma veya idari kayıt sonuçlarının ana unsurlarını özet
biçiminde veren kamuoyunu bilgilendirme amaçlı duyuru aracıdır. Üretilen
istatistiklerin ilk duyurusu haber bültenleri ile yapılmaktadır. TÜİK haber bültenleri,
genellikle saat 10.00’da TÜİKinternet sitesinde yayımlanmaktadır.

İSTATİSTİKSEL TABLOLAR
İstatistiksel Tablolar bölümünde çeşitli konularda kullanıcıların ihtiyaç duyabileceği
bilgiler Excel ortamında oluşturulmuştur. Güncel verileri ve geriye dönük özet tabloları
içermektedir. Tabloya ait meta veri bilgileri ise Word ortamında verilmektedir. İstenilen
alt kategoriler ve yıl/yıllar seçilerek istatistiksel tablolar aranabilmektedir.

METAVERİ
Metaveri; en kısa tanımıyla veri hakkındaki veridir. Veriyi tanımlayan, anlamlandıran , kalitesini,
kaynağını, formatını ve bunun gibi değişkenleri açıklayan bilgiler topluluğudur. Metaveri, veri
üretenler ve veriyi kullananlar arasında bir köprü görevi görmektedir. Metaveri kapsamında;

ANALİTİK ÇERÇEVE, KAPSAM, TANIMLAR VE SINIFLAMALAR
HESAPLAMA KURALLARI
DERLEME UYGULAMALARI
DİPNOTLAR
REVİZYONLAR
TEMEL VERİ KAYNAKLARININ NİTELİĞİ
VERİNİN KAPSAMI
DİĞER KONULAR

başlıkları altında konu ile ilgili bilgiler verilmektedir.
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İstatistik Veri Portalı hangi bölümlerden
oluşmaktadır?
2-BİR BAKIŞTA TÜRKİYE BÖLÜMÜ
Bu bölümde ise; ülke profili hakkında bilgi
verebilecek olan “Tüketici Fiyat Endeksi aylık
değişim oranları”, “Gayri Safi Yurt İçi Hasıla
büyüme hızı”, “İşsizlik oranı” ve daha birçok
konuda istatistiksel grafikler sunulmaktadır.
Ayrıca çeşitli düzeylerde bölgesel verilere, Türkiye
Haritası üzerinden düzey türü İBBS-1 (Türkiye, 12
Bölge), İBBS-2 (26 Bölge) ve İBBS-3 (İller)
belirledikten sonra erişilebilmektedir.
Düzey türü belirlendikten sonra, istenilen konu ve
yıl seçilerek mevcut verilere erişilebilmektedir.
Veriler PDF, Excel ve CSV formatlarında
alınabilmektedir.

3-GÖSTERGE UYGULAMASI
Kullanıcıların seçtikleri istatistik konular ile ilgili grafikleri oluşturabilmeleri için
hazırlanmış bir uygulamadır. Seçilen değişkenlerden yapılan sorgulamalar grafik olarak
gösterilebilmekte ve istenirse tablo şekline dönüştürülebilmektedir.
Bu uygulama, Portal sayfasının üst kuşağında yer almaktadır.
Uygulamaya girildiğinde, ilk olarak sırasıyla kategori, ölçüm ve gösterge seçilmelidir.
Gösterge seçildikten sonraki açılan alandan, başlangıç ve bitiş yılları, düzey ve periyot
seçilerek istenilen göstergenin grafiğine erişilebilmektedir. Grafik gösterimi tablo şekline
de dönüştürülebilmektedir.
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İstatistik Veri Portalı hangi bölümlerden
oluşmaktadır?
BİR ANA KATEGORİ SEÇİLİNCE VEYA ARAMA YAPILINCA
İSTENİLEN BİLGİLERE ERİŞMEK İÇİN UYGULANACAK ADIMLAR NELERDİR?
Portal sayfasındaki İstatistik Konularından biri seçildiğinde, açılan sayfanın sol bölümünde
bulunan alandan alt kategori, yıl/yıllar ve düzey seçilerek arama yapılabilmekte ve istenilen haber bülteni veya istatistiki tabloya erişilebilmektedir.
Örneğin; 2020 yılında açıklanan Tüketici Fiyat Endeksleri (TÜFE) bilgileri öğrenilmek istendiğinde, bu bilgiye erişmek için şu adımlar izlenmelidir:
1. İstatistik Veri Portalına giriş yapılır.
2. İstatistik konularından Enflasyon ve Fiyat başlığı seçilir.
3. Alt kategorilerden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) başlığı seçilir.
4. Yıl olarak 2020 seçilir.
5. Düzey, Türkiye seçilerek arama butonuna tıklanır.

Böylece,2020 yılında açıklanan “Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)”ne ait haber bültenlerine,
istatistiksel tablolarına ve metaverilerine ulaşılabilmektedir.
Kullanıcılar istedikleri bilgilere web sitesinden erişemedikleri durumlarda, telefonla bilgi
alabilir veya bilgi talebi başvurusu yapabilirler.
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