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  Nereden Yardım Alabilirsiniz?
Bölge 
Müdürlüğü Bağlı İller Bilgi ve İletişim 

Takımı Telefon No

Adana Adana-Mersin (322)  457 65 56/1126

Ankara Ankara (312)  481 94 00/173

Antalya Antalya-Burdur-Isparta (242)  243 45 60/113

Balıkesir Balıkesir-Çanakkale (266)  244 99 45/104

Bursa Bursa-Bilecik-Eskişehir (224)  361 75 25/600

Denizli Denizli-Aydın-Muğla (258)  266 65 22/141

Diyarbakır Diyarbakır-Şanlıurfa (412)  223 80 24/131

Edirne Edirne-Kırklareli-Tekirdağ (284)  225 31 47/176

Erzurum Erzurum-Bayburt-Erzincan (442)  235 20 15/1148

Gaziantep Gaziantep-Adıyaman-Kilis (342)  336 94 00/137

Hatay Hatay-Kahramanmaraş-Osmaniye (326)  225 44 00/152

İstanbul İstanbul ( Beşiktaş) (212)  258 92 96/263

İstanbul İstanbul ( Anadolu) (216)  469 22 00/335

İstanbul İstanbul (Küçükçekmece) (212)  580 07 83/206

İzmir İzmir (232)  483 14 54/105

Kars Kars-Ağrı-Ardahan-Iğdır (474)  212 11 68/211

Kastamonu Kastamonu-Çankırı-Sinop (366)  215 50 92/410

Kayseri Kayseri-Sivas-Yozgat (352)  233 42 32/421

Kocaeli Kocaeli-Bolu-Düzce-Sakarya-Yalova (262)  321 52 86/154

Konya Konya-Karaman (332)  353 25 60/140

Malatya Malatya-Bingöl-Elazığ-Tunceli (422)  323 30 41/113

Manisa Manisa-Afyonkarahisar-Kütahya-Uşak (236)  232 85 00/411

Nevşehir Nevşehir-Aksaray-Kırıkkale-Niğde-
Kırşehir (384)  212 82 23/25

Samsun Samsun-Amasya-Çorum-Tokat (362)  431 25 08/503

Siirt Siirt-Batman-Mardin-Şırnak (484)  223 49 00/215

Trabzon Trabzon-Artvin-Giresun-Gümüşhane-
Ordu-Rize (462)  321 57 49/112

Van Van-Bitlis-Hakkâri-Muş (432)  214 25 11/120

Zonguldak Zonguldak-Bartın-Karabük (372)  253 79 70/134
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TÜİK’e aittir.  Gerçek veya Tüzel kişiler tarafından çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.

Ayrıntılı Bilgiye
TÜİK Web sayfasından (www.tuik.gov.tr) ulaşabilirsiniz.

Türkiye İstatistik Kurumu 
Yücetepe Mah. Necatibey Cad. No:114 06100 Çankaya/ANKARA

E-posta: harzemli@tuik.gov.tr

  Şifremi Unuttum, 
           Ne Yapmalıyım? 

Şifrenizi unuttuğunuzda veya kaybettiğinizde 

ulaşabileceğiniz yetkili kişinin iletişim bilgilerine, veri giriş 

ekranında ‘Yardım için iletişim bilgileri’ bağlantısından 

ulaşabilirsiniz. 

  Yardım

 http://harzemli.tuik.gov.tr adresinden veri girişinin 

nasıl yapılacağına ilişkin detaylı bilgiler el kitabında yer 

almaktadır.

 Veri girişi hakkındaki her türlü talepleriniz için bölge 

müdürlüklerimize başvurabilirsiniz. 

 Merak ettiğiniz konulara ilişkin sorularınızın cevaplarını 

http://harzemli.tuik.gov.tr  adresindeki sıkça sorulan 

sorular bölümünde bulabilirsiniz.

Bilgi Verme Zorunluluğu

İstatistiksel bilgiler ve 
ekonomik göstergelerin 
oluşturulabilmesi için bu 
bilgilerin alınması bir 
zorunluluktur.

5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu’nun 54. maddesi 
gereğince istenen bilgilerin vatandaşlık görevi bilinci 
içerisinde eksiksiz ve doğru olarak verilmesi yasal 
bir zorunluluk olup aksi durumda idari para cezası 
uygulanmaktadır. 

Veri Gizliliği 

TÜİK’in, tüm kişi, kurum 
ve kuruluşlardan derlediği 
verilerin gizli tutulacağı, 
istatistik dışında başka hiçbir 
amaçla kullanılmayacağı, 
açıklanamayacağı ve ispat 
aracı olamayacağı 5429 sayılı 
Türkiye İstatistik Kanunu ile 
teminat altına alınmıştır.



   Sizden Beklentimiz 

Dünyada ve ülkemizde sürekli gelişen teknolojiye ayak 

uydurmak, işgücü ve zaman maliyetini en aza indirmek, 

zamanlı veri üretimi yapabilmek amacıyla ve anılan 5429 

sayılı Kanunun 8. maddesindeki “İstatistikî birimler, 

ülkenin ekonomi, sosyal, demografi, kültür, çevre, bilim, 

teknoloji ve ihtiyaç duyulan diğer alanlardaki resmi 

istatistikleri üretmek üzere, Anayasa’da belirlenen temel 

haklar ve ödevler çerçevesinde, kendilerinden istenen 

veri veya bilgileri, Başkanlığın belirleyeceği şekil, süre ve 

standartlarda eksiksiz ve doğru olarak ücretsiz vermekle 

yükümlüdür” hükmü yeralmaktadır.

Bu çerçevede, işyeri bazındaki araştırmalarımızın bundan 

sonra sadece internet üzerinden geliştirilen uygulamalar 

ile yürütülmesine karar verilmiştir.

İşyerlerinizle ilgili araştırma ve anketlerin internet üzerinden 

doldurularak gönderilmesi konusunda bizlere yardımcı 

olmanızı bekliyoruz.

   Sizinle İşbirliği Neden Önemli? 

Türkiye İstatistik Kurumu, 5429 sayılı Türkiye İstatistik 

Kanunu uyarınca çeşitli konularda sayım ve anket 

düzenlemek ve sonuçlarını kullanıcılara sunmakla 

yükümlüdür. 

İstatistik alanında ulusal ve uluslararası öncelikler dikkate 

alınarak, ülkemizin ekonomi, sosyal, demografi, kültür, 

çevre, bilim ve teknoloji alanları ile gerekli görülen diğer 

alanlardaki istatistikler derlenmekte, derlenen bu bilgiler 

analiz edilerek, başta kamu kuruluşları, sivil toplum 

kuruluşları ve akademisyenler olmak üzere toplumun 

hizmetine sunulmaktadır. 

 

  Kullanıcı Adı ve Şifresi 

Soru formlarına giriş yapmanızı sağlayacak kullanıcı adı 

ve şifre bilgileriniz, bölge müdürlüklerimiz tarafından size 

iletilecektir.

Tarafınıza gönderilen şifreyi, istediğiniz takdirde değiştirme 

imkânına sahipsiniz.  Size iletilen kullanıcı adı ve şifre ile 

giriş yaptıktan sonra şifre işlemleri menüsünden şifrenizi 

değiştirebilirsiniz.

Veri giriş ekranda bulunan resim doğrulama mekanizması 

ile sistem güvenliği artırılmıştır. Resimdeki harfler 

okunamadığında, yenile butonu ile değiştirebilirsiniz.

Bilgilerinizin güvenliği için kullanıcı adınızı ve şifre 

bilgilerinizi üçüncü şahıslarla paylaşmamanızı öneririz.   
 

 

   Veri Giriş Programı  

Veri giriş programı daha önce kağıt ortamında veya e-mail 
yoluyla toplanan, uzun ve zahmetli bir süreç gerektiren 
veri toplama yöntemi yerine modern çağın gereklerine 
uygun olarak internet üzerinden veri toplamaya 
olanak sağlayan bir sistemdir. Yeni sistem ilave hiçbir 
işyükü getirmeyeceği gibi zaman ve kaynak tasarrufu 
sağlayacaktır.

 İnternet Üzerinden Veri Girişi 
 Nasıl Yapılacak? 

 Veri giriş platformuna, www.tuik.gov.tr adresinden 
Ankete Giriş ekranından giriş yapılabilecektir. 

 Giriş işlemi gerçekleştikten sonra karşınıza yetkili 
olduğunuz uygulamalar gelecektir. 

 Uygulamaya girdiğinizde, girişiminize ait bilgiler 
ekranda görülecektir. 

 Yardım butonu ile açıklama bilgisi içeren soruları 
cevaplamanıza yardımcı olabilecek bilgilere ulaşabilirsiniz.

 Soru ve önerileriniz için, her uygulamanın içinden, 
iletişime geçebileceğiniz kişinin telefon ve e-posta 
bilgilerine ulaşabilirsiniz. 
  Formu yarım bırakıp çıktığınız ve tekrar forma 
döndüğünüzde kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. 

 Form tamamlandığında, üzerinde her form için barkod 
bulunan çıktı alabilirsiniz. 

 Güvenliğiniz gereği, uygulama üzerinde 5 dakikadan 
fazla işlem yapmadığınızda, sistem otomatik olarak 
oturumunuzu sonlandıracaktır.

 İstatistik; geçmişi anlamanın, 
bugünü yönetmenin ve geleceği 

planlamanın anahtarıdır.  Bize GÜVENİN, DOĞRU BİLGİ verin
 Doğru BİLGİ, Doğru İSTATİSTİK,

Doğru KARAR, Doğru İŞBilgi kaynağımız SİZSİNİZ
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 Veri giriş platformuna, www.tuik.gov.tr adresinden 
Ankete Giriş ekranından giriş yapılabilecektir. 

 Giriş işlemi gerçekleştikten sonra karşınıza yetkili 
olduğunuz uygulamalar gelecektir. 

 Uygulamaya girdiğinizde, girişiminize ait bilgiler 
ekranda görülecektir. 

 Yardım butonu ile açıklama bilgisi içeren soruları 
cevaplamanıza yardımcı olabilecek bilgilere ulaşabilirsiniz.

 Soru ve önerileriniz için, her uygulamanın içinden, 
iletişime geçebileceğiniz kişinin telefon ve e-posta 
bilgilerine ulaşabilirsiniz. 
  Formu yarım bırakıp çıktığınız ve tekrar forma 
döndüğünüzde kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. 

 Form tamamlandığında, üzerinde her form için barkod 
bulunan çıktı alabilirsiniz. 

 Güvenliğiniz gereği, uygulama üzerinde 5 dakikadan 
fazla işlem yapmadığınızda, sistem otomatik olarak 
oturumunuzu sonlandıracaktır.

 İstatistik; geçmişi anlamanın, 
bugünü yönetmenin ve geleceği 

planlamanın anahtarıdır.  Bize GÜVENİN, DOĞRU BİLGİ verin
 Doğru BİLGİ, Doğru İSTATİSTİK,

Doğru KARAR, Doğru İŞBilgi kaynağımız SİZSİNİZ



 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

TÜİK 
VERİ GİRİŞ 
PROGRAMININ 
TANITIMI

  Nereden Yardım Alabilirsiniz?
Bölge 
Müdürlüğü Bağlı İller Bilgi ve İletişim 

Takımı Telefon No

Adana Adana-Mersin (322)  457 65 56/1126

Ankara Ankara (312)  481 94 00/173

Antalya Antalya-Burdur-Isparta (242)  243 45 60/113

Balıkesir Balıkesir-Çanakkale (266)  244 99 45/104

Bursa Bursa-Bilecik-Eskişehir (224)  361 75 25/600

Denizli Denizli-Aydın-Muğla (258)  266 65 22/141

Diyarbakır Diyarbakır-Şanlıurfa (412)  223 80 24/131

Edirne Edirne-Kırklareli-Tekirdağ (284)  225 31 47/176

Erzurum Erzurum-Bayburt-Erzincan (442)  235 20 15/1148

Gaziantep Gaziantep-Adıyaman-Kilis (342)  336 94 00/137

Hatay Hatay-Kahramanmaraş-Osmaniye (326)  225 44 00/152

İstanbul İstanbul ( Beşiktaş) (212)  258 92 96/263

İstanbul İstanbul ( Anadolu) (216)  469 22 00/335

İstanbul İstanbul (Küçükçekmece) (212)  580 07 83/206

İzmir İzmir (232)  483 14 54/105

Kars Kars-Ağrı-Ardahan-Iğdır (474)  212 11 68/211

Kastamonu Kastamonu-Çankırı-Sinop (366)  215 50 92/410

Kayseri Kayseri-Sivas-Yozgat (352)  233 42 32/421

Kocaeli Kocaeli-Bolu-Düzce-Sakarya-Yalova (262)  321 52 86/154

Konya Konya-Karaman (332)  353 25 60/140

Malatya Malatya-Bingöl-Elazığ-Tunceli (422)  323 30 41/113

Manisa Manisa-Afyonkarahisar-Kütahya-Uşak (236)  232 85 00/411

Nevşehir Nevşehir-Aksaray-Kırıkkale-Niğde-
Kırşehir (384)  212 82 23/25

Samsun Samsun-Amasya-Çorum-Tokat (362)  431 25 08/503

Siirt Siirt-Batman-Mardin-Şırnak (484)  223 49 00/215

Trabzon Trabzon-Artvin-Giresun-Gümüşhane-
Ordu-Rize (462)  321 57 49/112

Van Van-Bitlis-Hakkâri-Muş (432)  214 25 11/120

Zonguldak Zonguldak-Bartın-Karabük (372)  253 79 70/134

TÜİK Matbaası-Ocak 2014-28TÜİKBTDBTNTIM201437-0200000
TÜİK’e aittir.  Gerçek veya Tüzel kişiler tarafından çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.

Ayrıntılı Bilgiye
TÜİK Web sayfasından (www.tuik.gov.tr) ulaşabilirsiniz.

Türkiye İstatistik Kurumu 
Yücetepe Mah. Necatibey Cad. No:114 06100 Çankaya/ANKARA

E-posta: harzemli@tuik.gov.tr

  Şifremi Unuttum, 
           Ne Yapmalıyım? 

Şifrenizi unuttuğunuzda veya kaybettiğinizde 

ulaşabileceğiniz yetkili kişinin iletişim bilgilerine, veri giriş 

ekranında ‘Yardım için iletişim bilgileri’ bağlantısından 

ulaşabilirsiniz. 

  Yardım

 http://harzemli.tuik.gov.tr adresinden veri girişinin 

nasıl yapılacağına ilişkin detaylı bilgiler el kitabında yer 

almaktadır.

 Veri girişi hakkındaki her türlü talepleriniz için bölge 

müdürlüklerimize başvurabilirsiniz. 

 Merak ettiğiniz konulara ilişkin sorularınızın cevaplarını 

http://harzemli.tuik.gov.tr  adresindeki sıkça sorulan 

sorular bölümünde bulabilirsiniz.

Bilgi Verme Zorunluluğu

İstatistiksel bilgiler ve 
ekonomik göstergelerin 
oluşturulabilmesi için bu 
bilgilerin alınması bir 
zorunluluktur.

5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu’nun 54. maddesi 
gereğince istenen bilgilerin vatandaşlık görevi bilinci 
içerisinde eksiksiz ve doğru olarak verilmesi yasal 
bir zorunluluk olup aksi durumda idari para cezası 
uygulanmaktadır. 

Veri Gizliliği 

TÜİK’in, tüm kişi, kurum 
ve kuruluşlardan derlediği 
verilerin gizli tutulacağı, 
istatistik dışında başka hiçbir 
amaçla kullanılmayacağı, 
açıklanamayacağı ve ispat 
aracı olamayacağı 5429 sayılı 
Türkiye İstatistik Kanunu ile 
teminat altına alınmıştır.



 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

TÜİK 
VERİ GİRİŞ 
PROGRAMININ 
TANITIMI

  Nereden Yardım Alabilirsiniz?
Bölge 
Müdürlüğü Bağlı İller Bilgi ve İletişim 

Takımı Telefon No

Adana Adana-Mersin (322)  457 65 56/1126

Ankara Ankara (312)  481 94 00/173

Antalya Antalya-Burdur-Isparta (242)  243 45 60/113

Balıkesir Balıkesir-Çanakkale (266)  244 99 45/104

Bursa Bursa-Bilecik-Eskişehir (224)  361 75 25/600

Denizli Denizli-Aydın-Muğla (258)  266 65 22/141

Diyarbakır Diyarbakır-Şanlıurfa (412)  223 80 24/131

Edirne Edirne-Kırklareli-Tekirdağ (284)  225 31 47/176

Erzurum Erzurum-Bayburt-Erzincan (442)  235 20 15/1148

Gaziantep Gaziantep-Adıyaman-Kilis (342)  336 94 00/137

Hatay Hatay-Kahramanmaraş-Osmaniye (326)  225 44 00/152

İstanbul İstanbul ( Beşiktaş) (212)  258 92 96/263

İstanbul İstanbul ( Anadolu) (216)  469 22 00/335

İstanbul İstanbul (Küçükçekmece) (212)  580 07 83/206

İzmir İzmir (232)  483 14 54/105

Kars Kars-Ağrı-Ardahan-Iğdır (474)  212 11 68/211

Kastamonu Kastamonu-Çankırı-Sinop (366)  215 50 92/410

Kayseri Kayseri-Sivas-Yozgat (352)  233 42 32/421

Kocaeli Kocaeli-Bolu-Düzce-Sakarya-Yalova (262)  321 52 86/154

Konya Konya-Karaman (332)  353 25 60/140

Malatya Malatya-Bingöl-Elazığ-Tunceli (422)  323 30 41/113

Manisa Manisa-Afyonkarahisar-Kütahya-Uşak (236)  232 85 00/411

Nevşehir Nevşehir-Aksaray-Kırıkkale-Niğde-
Kırşehir (384)  212 82 23/25

Samsun Samsun-Amasya-Çorum-Tokat (362)  431 25 08/503

Siirt Siirt-Batman-Mardin-Şırnak (484)  223 49 00/215

Trabzon Trabzon-Artvin-Giresun-Gümüşhane-
Ordu-Rize (462)  321 57 49/112

Van Van-Bitlis-Hakkâri-Muş (432)  214 25 11/120

Zonguldak Zonguldak-Bartın-Karabük (372)  253 79 70/134

TÜİK Matbaası-Ocak 2014-28TÜİKBTDBTNTIM201437-0200000
TÜİK’e aittir.  Gerçek veya Tüzel kişiler tarafından çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.

Ayrıntılı Bilgiye
TÜİK Web sayfasından (www.tuik.gov.tr) ulaşabilirsiniz.

Türkiye İstatistik Kurumu 
Yücetepe Mah. Necatibey Cad. No:114 06100 Çankaya/ANKARA

E-posta: harzemli@tuik.gov.tr

  Şifremi Unuttum, 
           Ne Yapmalıyım? 

Şifrenizi unuttuğunuzda veya kaybettiğinizde 

ulaşabileceğiniz yetkili kişinin iletişim bilgilerine, veri giriş 

ekranında ‘Yardım için iletişim bilgileri’ bağlantısından 

ulaşabilirsiniz. 

  Yardım

 http://harzemli.tuik.gov.tr adresinden veri girişinin 

nasıl yapılacağına ilişkin detaylı bilgiler el kitabında yer 

almaktadır.

 Veri girişi hakkındaki her türlü talepleriniz için bölge 

müdürlüklerimize başvurabilirsiniz. 

 Merak ettiğiniz konulara ilişkin sorularınızın cevaplarını 

http://harzemli.tuik.gov.tr  adresindeki sıkça sorulan 

sorular bölümünde bulabilirsiniz.

Bilgi Verme Zorunluluğu

İstatistiksel bilgiler ve 
ekonomik göstergelerin 
oluşturulabilmesi için bu 
bilgilerin alınması bir 
zorunluluktur.

5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu’nun 54. maddesi 
gereğince istenen bilgilerin vatandaşlık görevi bilinci 
içerisinde eksiksiz ve doğru olarak verilmesi yasal 
bir zorunluluk olup aksi durumda idari para cezası 
uygulanmaktadır. 

Veri Gizliliği 

TÜİK’in, tüm kişi, kurum 
ve kuruluşlardan derlediği 
verilerin gizli tutulacağı, 
istatistik dışında başka hiçbir 
amaçla kullanılmayacağı, 
açıklanamayacağı ve ispat 
aracı olamayacağı 5429 sayılı 
Türkiye İstatistik Kanunu ile 
teminat altına alınmıştır.



 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

TÜİK 
VERİ GİRİŞ 
PROGRAMININ 
TANITIMI

  Nereden Yardım Alabilirsiniz?
Bölge 
Müdürlüğü Bağlı İller Bilgi İşlem ve İletişim 

Takımı Telefon No

Adana Adana-Mersin (322)  457 65 56/1126

Ankara Ankara (312)  481 94 00/173

Antalya Antalya-Burdur-Isparta (242)  243 45 60/113

Balıkesir Balıkesir-Çanakkale (266)  244 99 45/104

Bursa Bursa-Bilecik-Eskişehir (224)  361 75 25/600

Denizli Denizli-Aydın-Muğla (258)  266 65 22/141

Diyarbakır Diyarbakır-Şanlıurfa (412)  223 80 24/131

Edirne Edirne-Kırklareli-Tekirdağ (284)  225 31 47/176

Erzurum Erzurum-Bayburt-Erzincan (442)  235 20 15/1148

Gaziantep Gaziantep-Adıyaman-Kilis (342)  336 94 00/137

Hatay Hatay-Kahramanmaraş-Osmaniye (326)  225 44 00/152

İstanbul İstanbul ( Beşiktaş) (212)  258 92 96/263

İstanbul İstanbul ( Anadolu) (216)  469 22 00/335

İstanbul İstanbul (Küçükçekmece) (212)  580 07 83/206

İzmir İzmir (232)  483 14 54/312

Kars Kars-Ağrı-Ardahan-Iğdır (474)  212 11 68/211

Kastamonu Kastamonu-Çankırı-Sinop (366)  215 50 92/410

Kayseri Kayseri-Sivas-Yozgat (352)  233 42 32/421

Kocaeli Kocaeli-Bolu-Düzce-Sakarya-Yalova (262)  321 52 86/154

Konya Konya-Karaman (332)  353 25 60/140

Malatya Malatya-Bingöl-Elazığ-Tunceli (422)  323 30 41/113

Manisa Manisa-Afyonkarahisar-Kütahya-
Uşak (236)  232 85 00/410

Nevşehir Nevşehir-Aksaray-Kırıkkale-Niğde-
Kırşehir (384)  212 82 23/25

Samsun Samsun-Amasya-Çorum-Tokat (362)  431 25 08/503

Siirt Siirt-Batman-Mardin-Şırnak (484)  223 49 00/215

Trabzon Trabzon-Artvin-Giresun-Gümüşhane-
Ordu-Rize (462)  321 57 49/112

Van Van-Bitlis-Hakkâri-Muş (432)  214 25 11/120

Zonguldak Zonguldak-Bartın-Karabük (372)  253 79 70/134

TÜİK Matbaası-Ocak 2014-38TÜİKBTDBTNTIM201401-0200000
TÜİK’e aittir.  Gerçek veya Tüzel kişiler tarafından çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.

Ayrıntılı Bilgiye
TÜİK Web sayfasından (www.tuik.gov.tr) ulaşabilirsiniz.

Türkiye İstatistik Kurumu 
Yücetepe Mah. Necatibey Cad. No:114 06100 Çankaya/ANKARA

E-posta: harzemli@tuik.gov.tr

  Şifremi Unuttum, 
           Ne Yapmalıyım? 

Şifrenizi unuttuğunuzda veya kaybettiğinizde 

ulaşabileceğiniz yetkili kişinin iletişim bilgilerine, veri giriş 

ekranında ‘Yardım için iletişim bilgileri’ bağlantısından 

ulaşabilirsiniz. 

  Yardım

 http://harzemli.tuik.gov.tr adresinden veri girişinin 

nasıl yapılacağına ilişkin detaylı bilgiler el kitabında yer 

almaktadır.

 Veri girişi hakkındaki her türlü talepleriniz için bölge 

müdürlüklerimize başvurabilirsiniz. 

 Merak ettiğiniz konulara ilişkin sorularınızın cevaplarını 

http://harzemli.tuik.gov.tr  adresindeki sıkça sorulan 

sorular bölümünde bulabilirsiniz.

Bilgi Verme Zorunluluğu

İstatistiksel bilgiler ve 
ekonomik göstergelerin 
oluşturulabilmesi için bu 
bilgilerin alınması bir 
zorunluluktur.

5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu’nun 54. maddesi 
gereğince istenen bilgilerin vatandaşlık görevi bilinci 
içerisinde eksiksiz ve doğru olarak verilmesi yasal 
bir zorunluluk olup aksi durumda idari para cezası 
uygulanmaktadır. 

Veri Gizliliği 

TÜİK’in, tüm kişi, kurum 
ve kuruluşlardan derlediği 
verilerin gizli tutulacağı, 
istatistik dışında başka hiçbir 
amaçla kullanılmayacağı, 
açıklanamayacağı ve ispat 
aracı olamayacağı 5429 sayılı 
Türkiye İstatistik Kanunu ile 
teminat altına alınmıştır.
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