
 
 

 

Türkiye’nin en aktif istatistik topluluğu 

Gazi Üniversitesi 

İstatistik 
Topluluğu 

 

Ülkemizin istatistik eğitiminde önemli bir yere sahip Gazi Üniversitesi İstatistik Bölümü, 

öğrencileri ve öğretim üyeleri tarafından kurulan ve çalışmalarını yürüten Gazi Üniversitesi İstatistik 

Topluluğu, yaptığı çalışmalarla bu yılın en aktif topluluğu unvanını hak ediyor. 

Bu başarıda emeği geçen değerli öğrencilere ve bütün hocalarımıza teşekkürlerimizi 

sunuyoruz. Geçmiş nesillerden aldığımız bu değeri elimizden geldiğince korumaya ve yüceltmeye 

çalıştık. Gelecekte ki istatistikçi adaylarından ve bölümümüz öğretim üyelerinden aynı hassasiyeti 

bekliyoruz.  

Gözümüz arkada değil. İnanıyoruz ki ülkemizde hızla gelişen istatistik biliminin önemli bir 

lokomotifi olan Gazi Üniversitesi İstatistik Bölümü’nün gücü buna yeter. 

Sevgi ve Saygılarımızla… 

Gazi Üniversitesi İstatistik Topluluğu Yönetim Kurulu 
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       EDİTÖR BÖYLE DİYORDU

 

 “TÜİK SÜREKLİ YENİLENEN, GÜÇLÜ VE YAPICI 

BİR KURUM OLACAK” 

TÜİK BAŞKANI BİROL AYDEMİR – ÖZEL RÖPORTAJ  

 

 İSTATİSTİK SANATI 

 VERİ MADENCİLİĞİ 

 İSTATİSTİK DÜNYASINDAN HABERLER 

 ARŞİV 

 ERASMUS, AB PROGRAMLARI, AÇIKÖĞRETİM, BELTEK KURSLARI VE ÇİFT 

ANADAL 

 

 BAŞARILI GENÇ İSTATİSTİKÇİLER: SELMAN TOKPUNAR – RÖPORTAJ 

 İSTATİSTİKÇİNİN HAYATINDA MÜZİKTE VAR SPORDA 

“FİLİZ KARDİYEN VE ESEN GÜRBÜZSEL ANLATIMIYLA” 
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Tarihin ilk çağlarından bu yana bilimin en 

önemli ve en çok sorulan sorularıdır. Neden? 

Nasıl? 

Aristoteles’in “Neden” sorusuna verdiği 

cevaplar yıllarca bilim dünyasında okunmuş ve 

kabul görmüştür. 

Neden sorusunun ardından “Nasıl?” sorusunu 

soran Galileo bilim tarihinin kaderini 

değiştirmiştir. 

Karmaşık problemlere çözüm bulan bilimin, 

önünü açan işte bu kısa ve öz sorulardır. 

Bizlerde soruyoruz “Neden?” “Nasıl?” 

ilerleyen sayılarda daha çok sormaya devam 

edeceğiz. İçerik açısından keyifli, sonuna 

kadar sıkılmadan okuyacağınız bir sayı 

olduğunu düşünüyorum. 

Gazi Üniversitesi İstatistik Topluluğu olarak 

bir takım faaliyetler gerçekleştirme çabası 

içerisindeyiz fakat bu faaliyetler öğrencilerin 

ve öğretim üyelerinin katılımı olmadan hiçbir 

anlam taşımıyor. Önümüzde ki süreçte lütfen 

İstatistik Topluluğuna sahip çıkın. İletişim 

kurmaktan çekinmeyin. 

Faaliyetlerimizin istatistik bölümümüze 

kazandırdığı bu bülteni gelecek yıllarda ayakta 

tutacak, gelecek nesiller ve öğretim 

üyelerimizdir. Bizler bu emaneti istekli 

arkadaşlarımıza bırakmak istiyoruz. Gazi 

Üniversitesi İstatistik Topluluğu’nun ve 

bültenimizin devamlılığı için hepinizin 

katılımını ve yardımlarını bekliyorum. 

Sevgi ve Saygılarımla… 

Alican ÖZER 

Gazi Üniversitesi İstatistik Topluluğu Yönetim 

Kurulu Başkanı 

ozeralican@hotmail.com 

 

 

 

İLETİŞİMDEYİZ… 

Gazi Üniversitesi İstatistik Topluluğunu takip 

etmek, öneri ve görüşlerinizi belirtebilmek 

için, 

İnternet sitesi: 

http://istatistiktoplulugu.wordpress.com 

e-posta: istopluluk@gmail.com 

Facebook Grubu: 

Gazi Üniversitesi İstatistik Topluluğu (2010-

2011) 

Gazi Üniversitesi İstatistik Topluluğu 

Sayfa: Gazi Üniversitesi İstatistik Topluluğu 

Twitter: http://twitter.com/gazistoplulugu 

Youtube: youtube.com/user/istatistiktoplulugu 

 

Bültende makale, bilgi, karikatür 

vs. yayınlayabilmek için 

çalışmalarınızı 

istopluluk@gmail.com adresine 

gönderebilirsiniz. 

  İstatistik Topluluğu Bülteni 

  Yayın Yönetmeni: Alican ÖZER 

Yazı İşleri Müdürü: Akay ESİN 

Düzelti: Zehra OĞUR 

Danışma Kurulu: İstatistik Topluluğu 

Yönetim Kurulu Üyeleri 

mailto:ozeralican@hotmail.com
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Gerçekleştirdiğimiz ve 

Gerçekleştireceğimiz Etkinlikler 

Yaklaşan Etkinlikler 

Panel: 2011 Nüfus Ve Konut Araştırması  

Panel: Prof. Dr. Davut Kavranoğlu (Bakan 

Yardımcısı) "Bilim ve Teknoloji Politikaları ve 

Üniversite Gençliği" 

Poster Sunum Etkinliği 

Gerçekleşen Etkinlikler 

Süresiz – Dil Kulübü Etkinlikleri 

5-6 Mayıs – 9. İstatistik Öğrenci Kolokyumu 

14 Nisan 2012 – Amasra Turu 

3 Mart 2012 – Tiyatro Etkinliği Gerçekleştirildi 

23 Aralık 2011- Kariyer Günleri: “Yurtdışı Eğitim 

Ve AB Programları“ 

14 Aralık 2011 – Huzurevi Ziyareti 

15 Ekim, 10 Aralık 2011- Tanışma Toplantısı 

Dil Kulübü 

Gazi Üniversitesi İstatistik Topluluğu olarak 

dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen öğrencilerle 

iletişim kurarak öğrencilerin yabancı 

dilini(İngilizce, İspanyolca, İtalyanca…) 

geliştirebilme fırsatını yakalayabileceği “Dil 

Kulübü”nü oluşturduk. Bu kulüpte haftada bir gün 

belirlenen saat ve yerde toplanıp, farklı ülke 

öğrencileriyle Türkçe konuşarak onların Türkçesini 

geliştirirken, onlarda öğrencilerle kendi dillerini 

konuşarak yabancı dillerini geliştirmelerine 

yardımcı oldular. 

Kariyer Günleri: Yurtdışı Eğitim ve AB 

Programları Paneli Gerçekleştirildi 

Panel Prof. Dr. Reşat KASAP, Yrd. Doç. Dr. MURAT 

SAVAŞ, Gazi Üniversitesi ERASMUS Dış İlişkiler Ofisi 

Yetkilisi, Erdem ÇAĞLAR, Müge KIRICI’ nın 

katılımlarıyla 23.12.2011 tarihinde 75.Yıl Konferans 

Salonunda gerçekleştirildi. Panelde AB projeleri, 

ERASMUS ve Avrupa da eğitim ve staj olanaklarından 

bahsedildi. ERASMUS öğrencileri yurtdışında 

yaşadıkları deneyimleri katılımcılarla paylaştılar. 

Teşekkür… 

Bilim ve Sanayi Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. 

Davut Kavranoğlu'nun konferans vermesini 

faaliyetlerimiz içerisine almayı sağlaması ve TÜİK 

Başkanı Sayın Birol Aydemir ile röportaj 

yapmamızdaki katkılarından dolayı Sayın Prof. Dr. 

Reşat Kasap'a ve faaliyetlerimizdeki yapıcı öneri 

ve gayretleriyle hep yanımızda olan Gazi 

Üniversitesi İstatistik Topluluğu Koordinatörü 

Sayın Yrd. Doç. Dr. H. Hasan Örkçü’ye Gazi 

Üniversitesi İstatistik Topluluğu yönetim kurulu 

olarak teşekkürlerimizi sunarız… 

 

9. İstatistik Öğrenci Kolokyumu 

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen İstatistik Öğrenci 

Kolokyumu 5-6 Mayıs 2012 tarihleri arasında 

Elazığ’da gerçekleştirilecektir. Katılım için yapılan 

etkinlik topluluk yönetimi tarafından yapılan 

açıklamayla iptal edilmiştir.  

“Arkadaşlar, bildiğiniz üzere geçtiğimiz Ekim 

ayında Van’da üzücü bir deprem yaşadık. Bu 

sebeple evsiz kalan halk çevre illere yerleştirildi. 

Elazığ’da bu yıl yapılacak istatistik kolokyumu için 

yaptığımız etkinlik bu sebeple daha önceden 

belirttiğimiz (45 kişi) için kalacak yer 

ayarlanamadığından ve maliyetin daha da 

artmasından dolayı iptal edilmiştir. Maddi 

sorunların aşılabilmesi için son an’a kadar 

çalışmalarımız sürmüştür fakat sizlerden gelen az 

talep sebebiyle etkinliğin kişi başına maliyetini 

düşüremedik.” 

     

 

      Duyurular – İlanlar 

 8. İstatistik Günleri sempozyumu 11-13 

Ekim 2012 tarihlerinde Anadolu 

Üniversitesinde gerçekleştirilecektir.  

              http://igs2012.anadolu.edu.tr/ 

 8. Dünya Olasılık ve İstatistik Kongresi 9-

14 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’da 

gerçekleştirilecektir. 

http://www.worldcong2012.org/

http://igs2012.anadolu.edu.tr/
http://www.worldcong2012.org/
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Prof. Dr. Reşat Kasap Rektör Adayı 

                  

Gazi Üniversitesi İstatistik Bölümü Başkanı 

Prof. Dr. Reşat Kasap, Haziran ayında 

yapılacak Rektörlük seçimleri için adaylığını 

açıkladı. Bilgi ve bilim odaklı, değer üreten, 

liyakata dayalı, tahakküm değil hizmet 

anlayışının hâkim olduğu bir üniversite 

anlayışıyla seçim çalışmalarını yürütüyor. 

http://resatkasap.com/ 

 

 

n'den N'ye GEZİNTİ İstatistik Dergisi 

Yayın yönetmenliğini Doç. Dr. M. Yavuz 

ATA’nın yürüttüğü, danışma kurulu üyeliğini 

Prof. Dr. M. Akif BAKIR’ın yaptığı, n’den 

N’ye GEZİNTİ İstatistik Dergisinin dördüncü 

sayısı “Bahçe Deyince” kapak konusuyla çıktı. 

Okumak İçin: http://ndennyegezinti.com.tr/ 

 

.Araştırma Projeleri 

Gazi Üniversitesi İstatistik Bölümü öğrencileri 

danışman hocalarıyla birlikte araştırma projesi 

çalışmalarına başladı. Bahar döneminin 

sonunda poster sunumu yapılacak projeler için 

çalışan öğrenci ve öğretim üyelerine başarılar 

dileriz. 

 

DEA2012 Konferansı 

 

Bölümümüz öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan 

BAL 27-30 Ağustos 2012 tarihleri arasında 

Brezilya'da düzenlenecek olan DEA2012 

Konferansı'na davet edilmiş ve kendisinin bir 

oturum düzenlemesi istenmiştir. Kendisi ve 

bölümümüz öğretim üyesi Prof. Dr. İhsan 

ALP ve bölümümüz araştırma görevlilerinden 

Araş. Gör. Harun KINACI ve Araş Gör. 

Mehmet Güray ÜNSAL bu konferansta 

Enerji Performansı konulu bir oturum 

planlamaktadırlar. 

 

Gazi Üniversitesi İstatistik 

Topluluğu Mali Bütçe 

Raporlarını Açıklıyor 

Topluluk bütçesi şeffaflaşıyor, artık herkes 

topluluk kasasında ki paradan haberdar olacak. 

Her dönem Mali Bütçe raporları İstatistik 

Topluluğu internet sitesinden açıklanacaktır. 

İnternet sitemizden raporları inceleyebilirsiniz. 

 

2012-2013 ERASMUS GÜZ DÖNEMİ 

ÖĞRENİM GÖRME SONUÇLARI 

Bölümümüzden İsa Gürkan Meral ve Gamze 

Zorlu Erasmus'la öğrenim görmeye hak 

kazanmışlardır. Başarılar dileriz.  

 

 

http://resatkasap.com/
http://ndennyegezinti.com.tr/
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TÜİK SÜREKLİ YENİLENEN, 
GÜÇLÜ VE YAPICI BİR 
KURUM OLACAK 

 
Röportaj: Alican ÖZER 

TÜİK BAŞKANI BİROL AYDEMİR 

1966 yılında Erzincan’da doğdu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye 

Bölümünden mezun oldu. 1994 yılında ABD, University of Delaware’de Ekonomi yüksek lisansını 

tamamladı. 

1987 yılında Türkiye Kalkınma Bankası, İktisadi Analiz ve Araştırmalar Müdürlüğünde Uzman 

Yardımcısı olarak göreve başladı. 1988 yılında Maliye ve Gümrük Bakanlığı Teftiş Kurulu 

Başkanlığında Gümrük Müfettişi Yardımcılığı, 1989–2006 yıllarında Devlet Planlama Teşkilatında; 

Planlama Uzmanı, Daire Başkanı, Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2006–2008 yılları 

arasında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, 2008–2009’da T.C. Washington Büyükelçiliği nezdinde 

Planlama Müşaviri olarak görev yaptı. Temmuz 2009’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Müsteşarlığı görevine atandı. 2010 yılında Washington ve Cenevre’de yapılan G20 ülkeleri Çalışma 

Bakanları ve Sherpa toplantılarında ülkemizi temsil etti. 

10/09/2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2011/2194 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye 

İstatistik Kurumu Başkanlığı’na atanmıştır. 
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Sayın Aydemir, başkanlık görevini yürüttüğünüz kurumu kısaca tanıtabilir 

misiniz? TÜİK’in görevleri, hedefleri nelerdir? 

TÜİK, 1926 yılından günümüze kadar önemli süreçlerden geçerek, bilimsel ve teknik altyapısını 

sürekli geliştirme gayretinde olan, her daim dünya standartlarını yakalamayı ilke edinmiş ve ülkemizin 

çağdaş istatistik yapısını her geçen gün geliştirme gayretinde olan bir kurumdur. Ülkemizin karar 

süreçlerinde etkin rol oynar. Türkiye İstatistik Kanunundan aldığımız yetkiyle her zaman ülkemizin 

ihtiyaçlarını dikkate alan, kaliteli, güncel, güvenilir, tarafsız ve uluslararası standartlara uygun 

istatistikler üretmek ve resmi istatistik üretim sürecinde yer alan kurumlar arasında eşgüdümü 

sağlamak misyonuyla hareket ediyoruz. 

 

Gelecekte nasıl bir TÜİK göreceğiz? 

TÜİK ihtiyaçları karşılayabilmek, dünya standartlarını yakalayabilmek ve ortaya koyduğu hedeflere 

ulaşmak adına sürekli olarak değişmek ve güçlenmek zorundadır. En önemli hedeflerden biriside 

geleceği doğru tanımlayabilen bir TÜİK yaratmaktır, bu bağlamda 2012-2016 Stratejik Plan’da 

üretilen ve sunulan istatistiklerin kalitesini arttırmanın yanı sıra kurumsal kültürün ve kapasitenin 

gelişmesini hedefledik. Şunu belirtmek isterim ki kalite kavramı artık günümüzde kabuğunu kırdı ve 

dar anlamının dışına çıktı. Artık istatistiksel ürünlerin kalitesinin yanı sıra verinin üretilmesinden 

sunumuna kadar tüm istatistiksel süreçlerin kalitesi olarak algılanıyor. İstatistiksel süreçlerin kalitesi, 

bir ürüne veya çıktıya ait kalitenin yanı sıra, o ürünün elde edildiği her aşamada yürütülen 

faaliyetlerin, kullanılan kaynakların, insan gücünün ve tüm bunların idaresinde rol oynayan yönetim 

olgusunun kalitesiyle ilgilidir. 

Kurum misyonumuz çerçevesinde oluşturduğumuz vizyon birimi ile mevcut altyapı ve sistemlerin 

güçlendirilmesi ve sürdürülebilirliği hedeflenmektedir. Kurumumuz çalışanlarını daha ileriye 

götürebilmek amacıyla, organizasyonel alanda, istatistik yöntemleri ve uygulamaları alanında hep 

yenileyen, istatistik alanında diğer kurumlara yön veren bir yaklaşımla hareket etmektedir. Son 

dönemde özellikle kurumların istatistik altyapılarını geliştirmek için bilgi aktarımı sağlamaya, eğitim 

ve danışmanlık hizmetleri vermeye ve bunlardan sonuç almaya odaklanmış durumdayız. 

 

TÜİK verileri nasıl üretiyor? Kurum olarak yayınladığınız istatistiklerin 

güvenilirliği konusunda ne gibi hassasiyetleriniz var? 

Bildiğiniz gibi günümüzde bilgi stratejik bir kaynak, ekonomik kararların etkinliği, toplumsal 

sorunların çözümü, sağlıklı ve güçlü bir istatistik altyapısını gerektirmektedir. İstatistik üretimi, planlı 

bir çalışmayı gerektiren bilgi ve deneyim isteyen kapsamlı bir süreçtir. İstatistiklerin güvenilir 

olmasının en önemli kriterlerinden biri istatistik üretim sürecinin her aşamasında uluslararası normlara 

uygun olmasıdır. 

Kurumsal olarak öncelikle istatistiklere olan ihtiyaç ve istatistikî çıktıların üst düzey amaçlarının 

belirlenmesi, uluslararası ve ulusal düzeyde kabul görmüş istatistiksel yöntem, kaynak doküman ve 

geçmişte yapılmış araştırmaların incelenmesiyle başlar. Daha sonra araştırmanın planlanması, 

soruların belirlenmesi, örnekleme ve tahmin çalışmaları yapılır. Gerekli düzeltmeler ve istatistikî kalite 

göz önüne alındıktan sonra başta internet olmak üzere çeşitli araç ve kanallar yoluyla kamuoyu ile 

paylaşılır. 
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TÜİK tarafından üretilen tüm istatistikler uluslararası standartlara uygun olarak üretilmektedir. 

Önemle belirtmek isterim ki istatistiklerimiz Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından da 

dikkatle izlenmektedir. 

 

Kurumsal olarak, çalıştıracağınız istatistikçilerde ne gibi özellikler ararsınız? 

Kurumda çalışacak personel kendine öncelikle güvenmelidir. Kuruma ve yürütülen çalışmalara katkı 

sağlamalıdır. Kendi görev alanı içinde bütün gelişmeleri bilmeli, uluslararası norm ve standartları 

takip etmelidir. Teorik gelişmeleri, makaleleri takip etmeli, o konu konuşulduğu vakit sadece kendi 

yaptığı işi değil, diğer uygulamaları, ülke uygulamalarını, iyi uygulamaları da örnek gösterebilen, 

kendisini sürekli güncel tutan, okuyan, araştıran ve sorgulayan nitelikte olmalıdır. Ayrıca istatistik 

üreten bir kurumda çalışacağından analiz, değerlendirme ve raporlama yeteneğine sahip olmalıdır. 

Özellikle küreselleşme çerçevesinde istatistik kavramı, dünyada sürekli gelişen bir yapıya sahip oldu. 

Kurumda çalışmayı hedefleyen istatistikçiler yoğun ve dinamik bir çalışma ortamına hazırlıklı olarak 

gelmelidir. 

 

Kurumunuzda çalışamaya başlayan yeni mezun istatistikçilerde ne gibi eksiklikler 

gözlemliyorsunuz? 

Ben kamu kurumlarının birçoğunu tanıyan birisiyim. Farklı yerlerde çalıştığım için de farklı alanlarda 

tecrübem de var. TÜİK’in kurumsallaşması, insan kaynakları, iş süreçleri, işin kalitesi sorgulanmak 

üzere zamanlılığı anlamında diğer kurumlardan çok iyi bir yapılanması var.  

Personel kapasitesi de diğer kurumlara göre çok iyi bir durumda. Uzmanlık alanıyla ilgili kendini çok 

iyi şekilde yetiştirmiş personel mevcut. Ancak tabiki geliştirmeye açık alan her zaman mevcuttur. 

Öncelikle verilen işin neden yapıldığı, öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenlerin sorgulanması 

gerekir. Bilgi paylaşımı da önem verdiğim konulardan biridir. Kurumun çalışma alanı, teorik ile 

uygulamayı buluşturan bir alandır. Yüksek öğrenim süresince öğrenilen teorik bilgilerin uygulamaya 

geçilmesinde kısmen de olsa eksiklikler olduğunu düşünüyorum. İş hayatında kendinizi daha çok 

geliştireceksiniz. 

 

Gözlemlerinize dayanarak, geçmişten bugüne Türkiye’de ki İstatistik algısında 

neler değişti?  

Eğitimden ekonomiye, üretimden iletişime değişim ve dönüşüm dinamikleri günümüzde farklı bir 

toplum yapısına yönelik bir biçimde şekillenmekte olup bu toplum yapısı da “bilgi toplumu” olarak 

ifade edilmektedir. 

Önceleri sanayi toplumu olarak ifade edilen uluslararası ekonomik gelişmeler artık bilgi gücüne dayalı 

çalışmalarla toplumlara yeni vizyonlar açmaktadır. Kullanıcı ihtiyaçları da bu paralelde artmakta ve 

farklılaşmaktadır. Daha güncel, daha detaylı ve kapsamlı istatistikler, daha güçlü ve tutarlı bir istatistik 

sistemi bu noktada bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Karar alım sürecinde kaliteli, güncel, 

güvenilir istatistiklere ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. 
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Bugüne kadar kurum olarak ülkemizde “istatistik bilincinin” ne düzeyde olduğuna 

dair bir araştırmanız oldu mu? “İstatistik bilinci” ölçülebilir mi? 

Bilinç, kişinin kendisine, çevresine veya bir bütün olarak içinde yaşadığı iç ve dış dünyaya ilişkin 

genel farkında olma halidir. Bilinç eşzamanlı olarak düşüncelerimizi, duygularımızı, inançlarımızı 

oluşturur. 

İstatistik bilincinin ne düzeyde olduğuna dair herhangi bir araştırmamız olmadı. İstatistik bilinci veya 

farkındalığı elbette farklı yöntemlerle ölçülebilir. Öncelikle hedef kitlenin belirlenmesi gerekmektedir. 

Kullanıcılarımız kimler? Kullanıcılarımız çok farklı şekillerde sınıflandırılabilir. Resmi istatistikler 

açısından bakıldığında kullanıcılarımızı “karar alıcılar, okullar, akademi ve araştırma camiası, medya, 

genel kamu” olarak sınıflayabiliriz. Her bir gruba baktığımızda ihtiyaçları farklılık gösterecektir. Bu 

grupların istatistik bilgileri ve istatistikî kabiliyetleri de farklılık göstermektedir. 

Toplumla bilgi alışverişi içinde olan kamu kurumları için halkın güvenini ve desteğini kazanmak, 

hizmetlerin başarılı bir şekilde yürütülebilmesi açısından stratejik öneme sahiptir. TÜİK’in sunduğu 

hizmetlerin topluma tanıtılması ve üretilen bilgilerin kullanımının arttırılması için, verilerin derleme 

yöntemi, veri paylaşımı, dağıtımı gibi konularda her kesimden insanın bilgilendirilmesini 

benimsemekteyiz. 

Bu kapsamda üniversiteler, medya ve sivil toplum kuruluşları ile paydaş toplantıları gerçekleştirerek 

TÜİK’in faaliyetleri, verilerin nasıl üretildiği, ne tür hedeflerimiz olduğu gibi konularda 

bilgilendirmeler yapmakta ve ayrıca paydaşlarımıza bizden beklentilerinin de neler olduğunu 

sormakta, geri bildirimleri değerlendirmekteyiz. 

 

Sayın Aydemir istatistik literatürüne “istatistik namusu” kavramını eklediniz. Bu 

kavramı açıklayabilir misiniz? 

Biz kurum olarak çalışmalarımızda istatistik bilimi ve uluslararası normlara göre hareket ederiz. Kendi 

çalışma prensibimde de her zaman uluslararası standartlara uygunluk ve diğer ülkelerde ki daha iyi 

örnekleri incelemek vardır. Bir kurum şeffaflaştıkça güven artar. Bizde şeffaflaşma azmindeyiz. 

Söylemek istediklerimiz bazen basında yanlış anlaşılmalara yol açabiliyor. Bir yöntem değişikliğine 

gittiğimizde de bu kamuoyunda farklı söylentileri beraberinde getiriyor. Bu konularda biraz teknik 

yönden eksiklikleri olan kişilerin yanlış yorumlar yaptığını düşünüyorum. 

2005 yılında yürürlüğe giren Türkiye İstatistik Kanunda istatistik sonuçlarına erişim, gizli veriler, 

bireysel verilerin kullanımı, bilimsel ve teknik özerklik konularında çok net kanun maddeleri 

bulunmaktadır. 

“Madde 12 (2. Paragraf) Kurum tarafından derlenen istatistikî bilgiler, kullanıma açılmadan önce 

herhangi bir şahsa veya makama verilemez. 

Madde 17 Programın uygulamasında, kurum çalışanları ile diğer uygulayıcı birimlere, veri 

kaynakları, istatistikî yöntem ve süreçlerin seçimi, dağıtımın içerik, şekil ve zamanı ve istatistikî 

gizliliğin uygulanması başta olmak üzere, hiçbir konuda talimat verilemez.” 

maddelerine dikkatinizi çekmek isterim. TÜİK tarafından üretilen tüm veriler uluslararası 

standartlarda üretilmekte ve gizlilik ilkeleri gözetilerek çeşitli araçlarla dağıtılmaktadır. 
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Verilerin yönteminde yapılacak herhangi bir değişiklik her kesimin dikkatini çekmekte ve değişik 

yorumlara neden olabilmektedir. Pek çok konuda istatistik üretimi gerçekleştirmekteyiz. TÜİK farklı 

istatistikî konularda yetişmiş uzman personele ve bilgi birikimine sahip bir kurumdur. Bu tür 

spekülasyonlardan uzak teknik bir kurum olarak da çalışmalarına devam edecektir. 

 

Birçok araştırmacı tarafından TÜİK sitesinin kullanışlı olmadığı ve istenilen 

verilere yeteri kadar ulaşılamadı yönünde eleştiriler var. Bu konunun 

iyileştirilmesi yönünde çalışmalarınız var mı? 

TÜİK internet sayfamız ana dağıtım kanalımızdır ve sitenin büyük çoğunluğu veri içermektedir. 

Verilerimiz konu başlıklarına göre kategorize edilmiş ve detaylı olarak çeşitli tablolarla, veri tabanları 

kamuoyuna sunulmaktadır. Veri yoğun bir sayfa olduğundan kullanıcılar aradıklarını bulamadıkları 

yönünde sıklıkla şikâyet etmektedir. Web sayfamızı yenileme çalışmaları sürüyor. En kısa zamanda 

farklı bir arayüz ile yeni web sayfamızı kullanıma açmayı düşünüyoruz. 

 

Geçmiş bürokratlık deneyimlerinizi göz önüne aldığımızda yöneticilik yaptığınız 

kurumların halkla ilişkilerini geliştirme yönünde çalışmalarınız var. TÜİK’te de bu 

yönde çalışmalarınız olacak mı? 

İstatistikî bilgi toplayan, üreten ve yayınlayan bir kurum olarak halkla ilişkiler çalışmalarımızı 

güçlendirmek temel hedeflerimiz arasındadır. Üretilen resmi istatistiklerin ve bilginin önemine yönelik 

bilinçlenmenin sağlanabilmesi için, kurumun hizmet politikası hakkında kamuoyunun 

bilgilendirilmesi, bu politikaların benimsetilmesi gerekmektedir. 

Bu kapsamda her kesimden gelecek görüş ve önerilere açığız. TÜİK internet sayfasında “Başkana 

Mesaj” başlıklı bir alan da bulunmaktadır. Gelen tüm mesajları bizzat okuyarak değerlendirdiğimi 

bilmenizi isterim. 

 

Gazi Üniversitesi İstatistik Bölümünde resmi istatistiklerle ilgili bir panel 

düzenlemek istiyoruz. Bu alanda yetkin çalışanlarınızla panele katılmak ister 

misiniz? 

Üniversite öğrencilerimizi bilgilendirme amaçlı konferans taleplerini memnuniyetle kabul ediyoruz. 

Sizin davetinizi de geri çevirmeyeceğiz. 
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Kontrolsüz Güç, Güç Değildir. 

Alican ÖZER (İstatistik 3. Sınıf) 

“Bilgi güç; bilgelik ise, onu doğru kullanmaktır.” B. Russell, F. Bacon 

Değişen dünya koşulları, teknolojik ilerlemeler insanları büyük bir bilgi sağanağı içerisinde bırakıyor. 

Yıllar ilerledikçe bilginin değeri düşüyor ve insanların hangi bilginin doğru bilgi olduğu konusunda ki 

şüpheleri gittikçe artıyor. İşte bu bilgi yığınları içerisinden doğru ve hakikate yakın bilgileri 

seçebilmek için en iyi yöntem “Veri Madenciliği”dir. Bilgi, medeniyetlerin ilerlemesinde önemli bir 

güç olduğu gibi doğru bir şekilde yönetilip, yorumlanamazsa hiçbir işe yaramaz. Bilgi üretimi doğru 

tasnif ve analize bağlıdır. Bilgelik ise, bilgilerin değişik yönleriyle ilişkilerinin incelenmesine ve 

değerlendirilmesine bağlıdır. Bu yapılmadığı durumlarda anlamsız bilgi sağanağı altında yok olmuş 

mana ile baş başa kalırız. 

Veritabanı: Veritabanı düzenli bilgiler topluluğudur. Kelimenin anlamı bilgisayar ortamında saklanan 

düzenli verilerle sınırlı olmamakla birlikte, daha çok bu anlamda kullanılmaktadır. Bilgisayar 

terminolojisinde, sistematik erişim imkânı olan, yönetilebilir, güncellenebilir, taşınabilir, birbirleri 

arasında tanımlı ilişkiler bulunabilen bilgiler kümesidir. Bir başka tanımı da, bir bilgisayarda 

sistematik şekilde saklanmış, programlarca istenebilecek veri yığınıdır. Bilgiye hükmetmek için güçlü 

veri tabanları oluşturmak ve bunları uygun programlar eşliğinde kullanmak gerekmektedir. 

Veri Madenciliği: Veri madenciliği, eldeki verilerden üstü kapalı, çok net olmayan, önceden 

bilinmeyen ancak potansiyel olarak kullanışlı bilginin çıkarılmasıdır. Bu da; kümeleme, veri özetleme, 

değişikliklerin analizi, sapmaların tespiti gibi belirli sayıda teknik yaklaşımları içerir. Bir diğer 

tanımıyla büyük veritabanlarında ki veriler arasında bulunan ilişkiler, örüntüler, değişiklikler, sapma 

ve eğilimler, belirli yapılar gibi ilginç bilgilerin ortaya çıkarılması işlemidir. Veri madenciliği insan, 

istatistik ve makine üçgeninde düşünülmesi gereken bir sistemdir. Bu noktada anlaşıldığı üzere gizli 

manaların ortaya çıkarılmasında veri madenciliği yapan bir istatistikçiye de büyük görevler 

düşmektedir. Tabi bütün bunları yapabilmek içinde iyi programlama bilgisine ve iyi bir veri tabanına 

ihtiyaç vardır. 

Uygulama alanları: Devlet kurumları, ticari kuruluşların karar verme süreçlerinde, bilim insanları ve 

mühendisler tarafından simülasyonlarda kullanılır. Ayrıca Perakendecilik – marketçilik, Bankacılık, 

Taşımacılık / Ulaşım / Konaklama, Eğitim Öğretim, Finansal Servisler vs.  

Sonuç: Veri madenciliği devlet, kurum, kuruluş, bilim insanları kısaca tüm insanlığın doğru 

düşünebilmesi gelecek için doğru adımlar atması ve zamanını düzgün kullanması açısından önemlidir. 

Bu makalede konunun ana hatları anlatılmıştır. Daha derinlemesine bilgi edinebilmek için aşağıda 

önerdiğim kaynaklardan okumalar yapabilirsiniz. 

Kaynaklar: [1] Ham Veriden Altın Bilgiye Ulaşma Yöntemleri, Boğaziçi Üniversitesi, Ethem Alpaydın 

[2] Veri Madenciliği ve Elektronik Ticaret, Ege Üniversitesi, A. Vahaplar, Dr. M. Murat İnceoğlu 

Okunması Tavsiye Edilen Yayınlar 

1) Tukey, J – 1973: Exploratory Data Analysis 

2) Robert Grossman – 1999: Data Mining Research 

3) S. M. Weiss, N. Indurkhya (1998) Predictive Data Mining: A Practical Guide, Morgan Kaufmann. 
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BAŞARILI GENÇ İSTATİSTİKÇİLER: SELMAN TOKPUNAR 

 

Röportaj: Alican ÖZER 

Nasıl bir çocukluk geçirdiniz.  

Çocukluğum Balıkesir Edremit’te geçti. Doğup büyüdüğüm yer. Ailem halen orada ikamet ediyor.  

Üniversite eğitimine kadar da sırasıyla Karagözoğlu İ.Ö.O ve Edremit Anadolu Lisesi’nde okudum. 

Genellikle yaramaz bir çocuktum öğretmenlerim sürekli olarak çok konuştuğumdan yakınırlardı ama 

diğer taraftan da okul derslerine ciddi önem verirdim Anadolu Lisesi’nde ve ilköğretimde diploma 

notum 5.00 idi.  

Liseden mezun olduktan sonra İstatistik Bölümünü tercih etmenizin sebebi neydi? 

Okul derslerimde ciddi başarılı olmama rağmen ÖSS’de hedeflediğim puanı alamamıştım. İstatistik 

Bölümü normalde aklımda yoktu. Biraz araştırma yapınca geleceği olan bir bölüm olduğunu 

düşündüm. Ailem taşra üniversitelerinde mühendislik bölümlerini tercih etmemi istiyordu ama ben 

büyük bir şehirde okumak istiyordum. Bunun sebebi imkânların daha iyi olacağını düşündüğümden 

idi. Diğer şehirlerde istatistik bölümlerine puanım yetiyordu.  Gazi İstatistik ilk tercihlerimdeydi.  

Gazi Üniversitesi İstatistik Bölümündeki öğrencilik hayatınız nasıl geçti?  

2005 yılında Ankara’ya geldim. Öğrencilik hayatım dolu dolu ve hareketli geçti. 3. sınıfta çift anadala 

başladım. Bir yandan da Panora, Zara’da part time olarak çalışıyordum. Bölümdeki arkadaşlarımızla 

bir müzik grubumuz vardı ve ben vokaldim.  Bestelerimiz bile vardı ama şans pek yüzümüze gülmedi 

diyelim. Latin danslarıyla da aktif olarak ilgilendim. Geriye de sadece uyumak için vakit kalıyordu. 
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Aynı zamanda Gazi Üniversitesi Ekonometri Bölümünde Çift Anadal eğitimi de 

gördünüz. Çift anadal eğitimi, getirileri nelerdir bahseder misiniz? 

Bir kere en basitinden başka bir fakülteye gidiyorsunuz. Başka bir fakülte hayata başka bir açıdan 

bakmak gibi bir şey… Değişik hocalar değişik bir çevre.  Diğer taraftan iki diplomanız oluyor ve işe 

giriş sürecinde kendinizi daha iyi pazarlayabiliyorsunuz. Ancak kendi bölümümdeki derslere doğal 

olarak daha çok ağırlık verdim. Sonuçta ben istatistik bölümü öğrencisiydim. Çift anadalın kendi 

alanınızdaki derslere zarar vermemesi gerekiyor.  

 

Yüksek Lisans eğitiminize Ekonometri bölümünde devam etmenizin bir sebebi var 

mı? 

İstatistiği çok seviyorum bu bir gerçek. Ama ekonomiye olan ilgim yüzünden orayı seçtim. Tek olarak 

teorik iktisat önemli ama uygulama olması şart. Orada da ekonometri var. Şartlar elverirse ileride 

iktisatta doktora yapmayı planlıyorum. 

 

Başarılı bir öğrenci olarak İstatistik Bölümünü bitirdiniz. Öğretim görevlisi olmayı 

bir kenara bırakıp Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda (Ekonomi Bakanlığı)  

Dış Ticaret Uzman Yardımcısı olarak işe başladınız. Akademik hayatı 

seçmemenizin sebebi nedir? 

Akademisyenlikte olsa, uzmanlıkta, müfettişlikte olsa öncelik hayatını sürdürebilecek bir işin olması 

bence. İlk amacım iş sahibi olmaktı. Dış Ticaret Müsteşarlığı (Yeni adı Ekonomi Bakanlığı), Türkiye 

İstatistik Kurumu ve Devlet Planlama Teşkilatı (Yeni adı Kalkınma Bakanlığı) yanı sıra Maliye 

Bakanlığı’nda çeşitli uzmanlık sınavlarını kazandım ancak Dış Ticaret Müsteşarlığı’nı tercih ettim. 

Belki akademik kadro ilanları yukarda saydığım kurumların sınavından önce olsaydı başka bir yerde 

olabilirdim. Kısmet. 

 

2011 yılında KPSS İstatistik puan türlerinde (p25,p75,p102,p111) Türkiye 

Birincisi oldunuz. Başarınızın sırrı nedir? Adaylara önerileriniz nelerdir? 

Öncelikle şunu belirtmek isterim. Ortada bir başarı varsa bu, ilk olarak üniversite eğitimi almamı 

sağlayan ailemin ve daha sonra da mesleği bize öğreten çok kıymetli hocalarımındır. Hiç birisinin 

hakkını ödeyemem. Üzerimizde çok emekleri olduğunu düşünüyorum. 

Diğer taraftan ben herhangi bir KPSS kursuna gitmedim. Derste tuttuğum notlara ve çıkmış sınav 

sorularına çalıştım. Ve KPSS’ye iki ay gibi bir süre çalışma fırsatım olmuştu. Ama iki ay boyunca her 

gün çalışma sürem sekiz saatin altına düşmüyordu.  Bölümdeki arkadaşlarıma naçizane tavsiyem şu: 

Kesinlikle ve kesinlikle dersleri çok iyi bir şekilde ve anlayarak geçmeye çalışsınlar. Arkadaşlarımız, 

örneğin moment çıkaran fonksiyon nedir bunu bize neden öğretiyorlar demesinler mülakatta ve 

sınavlarda, lisansta öğrendiğimiz çoğu şey karşımıza çıkıyor.  
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Birçok istatistikçinin çalışmak istediği değerli bir kurumda iyi bir pozisyonda 

çalışıyorsunuz. En çok merak edilen bu kurumlara girişte ki mülakat sürecidir. 

Kısaca bahsedebilir misiniz? 

Mülakat süreçlerinden önce kurumların yazılı sınavlarını geçmeniz gerekiyor. Bu sınavlarda lisansta 

öğrendiğimiz regresyon denklemi tahmin etme, tek faktörlü varyans analizi,  örnekleme, parametre 

dışı istatistik, yöneylem, çok değişkenli istatistik gibi dersler karşımıza çıkıyor.  

Mülakatlarda karşımıza daha çok neden niçin soruları çıkıyor. Hiç kimse satırlarca süren formül bilgisi 

sormaz. Dolayısıyla burada dikkatimizi çekmesi gereken nokta, istatistiksel yöntemlerin hangisinin 

nerede, nasıl ve hangi tür veride kullanılacağını tam olarak bilmemiz gerektiğidir.   

Mülakatlarda çıkan sorular için arkadaşlara fikir vermesi açısından birkaç örnek vermek istiyorum. 

“Beklenen değer nedir? Regresyonda çoklu bağlantı sorunundan nasıl kurtuluruz? Neden faktör analizi 

kullanıyoruz? Parametre dışı istatistik neden kullanılır? Merkezi limit teoremi nedir? Örnekleme neden 

kullanılır? Hangi tür veride tabakalı tesadüfî örnekleme kullanırız? Otokorelasyon nedir?  Bu sorundan 

nasıl kurtuluruz? Endeksler neden kullanılır? Temel bileşenler analizini anlatınız, en küçük kareler 

tahmin yönteminin varsayımları nedir? Tek faktörlü varyans analizi nedir? Parametrik bir test olan t 

testinin parametrik olmayan yöntemlerde karşılığı nedir?  Serbestlik derecesi nedir? Ki kare 

dağılımının aldığı değer kümesi nedir? Amaç fonksiyonu nedir?”  gibi pek çok soru ve temel 

dağılımlarla ilgili sorular. 

İstatistik bölümünde unutamadığınız hocanız? 

Hocalarımızın hepsi çok kıymetli ve hepsinin ayrı bir yeri var. Özellikle Prof. Dr. Hamza Gamgam’ın 

üzerimde emeği çok var. Gerçek anlamda istatistiksel yöntemleri anlamamda ve istatistiği sevmemde 

büyük etkisi oldu. Prof. Dr. M. Akif Bakır sürekli beni dinleyip değerli tavsiyelerini paylaşırdı. Bülent 

hocamızın mülakatlar hakkında yaptığı tespitler hep gerçeğe dönüştü ve farklı bakış açılarıyla 

istatistiğe bakmamızı öğretti. Mustafa Hoca (Yavuzata) yaptırdığı deneylerle içerinde zar olan 

oyunlardan soğuttu Ekonometri Bölümü’nden Murat Hoca da lisans boyunca yardımlarını 

esirgemedi. Ufuk Hoca arkadaşımız gibiydi, yaptığımız muhabbetlerin hala tadı damağımda. Diğer 

taraftan başımız bir şeye sıkışsa Tuğba Hoca, Hasan (Örkcü) Hoca her şeyimizle ilgilenirlerdi hakları 

ödenemez.   

İstatistikçi adaylarına tavsiyeleriniz nelerdir? 

Çalışmadan, yorulmadan öğrenmeden rahat yaşamanın bir yolu olmadığına göre,  üzerimize düşen 

sorumluluk, ödev ve okumaları vaktinde yapmalıyız. Sınavlara son gün çalışmamalıyız. Dersleri 

mutlaka derste takip etmeli ve günlük tekrar yapmalıyız. Yabancı dil için ayrıca çaba göstermeliyiz.  

İşini iyi yapan insanlar hemen her yerde fark edilecek ve hak ettikleri pozisyonlara zaman içerisinde 

gelecektir. O yüzden yılmadan, yüksünmeden, çalışmalı ve ailelerimizden aldığımız harçlıkların 

karşılığını verme gayreti içerisinde olmalıyız.  

Hayatımız boyunca bu meslek sayesinde para kazanacaksak, istatistiğe hem bir meslek olarak hem de 

bir bilim olarak gereken değeri ve önemi vermeliyiz. Zaten bu denilenleri yaptığınız takdirde her şey 

kendiliğinden gelişecektir. İstatistik nankör bir bilim değil, mutlaka verdiğiniz emekleri size geri kat 

kat ödeyecektir. 

Arkadaşlarımızın danışmak istediği bir şey olduğunda naçizane fikirlerimi paylaşmaktan mutluluk 

duyacağımı belirtmek isterim. İletişim için mail adresim tokpunars@ekonomi.gov.tr
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İstatistik Sanatı 

Alican ÖZER (İstatistik 3. Sınıf) 

“O bir sanattır: Yöntembiliminin (Metodolojisinin) dayandığı tümevarımsal mantığın 

tam olarak sistematik olmaması ve tartışılabilir olması bakımından o aynı zamanda bir 

sanattır. Prof. Dr. Fikri AKDENİZ”[1] 

Işıl ışıl bir güne uyanmışken, sabah dersinin verdiği sıkıntı ve monotonluk arasında kütüphanede ki bir 

koltuğa oturmuş artık bitmesini beklediğim haftanın son dakikalarını hızla yolcu ederken. Gazete 

haberlerine katık ettiğim zorunlu dakikaların birinde, bir köşe yazarının istatistikten heyecanla 

bahsettiği makalesiyle irkildim. İlk tanışmamız bu vesileyle oldu Prof. Hans Rosling’le. Biten 

dakikaların ardından eve geldiğimde Google’a sordurup TED.com sitesinde ki izlenme rekoru kıran 

sunumunu izledikten sonra anladım ki istatistik sadece istatistik değildir. Yapana göre değişir, bazen 

yontulmamış bir taş gibidir, bazense sanat. 

Prof. Hans Rosling, tıp doktoru aynı zamanda istatistikçi. Doktorluğu bırakmış, neredeyse bütün 

zamanını kurduğu ‘GapMinder Vakfı’ için çalışmalarına ayırıyor.  

Prof. Hans Rosling’in yirmi dakikalık kısa sunumunu izledikten sonra “gapminder.org” adresine 

tıkladım. Sade bir ara yüzle tasarlanmış siteye ve geliştirdikleri programa şöyle bir göz gezdirdikten 

sonra bu sitenin bunlar dışında daha önemli bilgileri barındırdığını gözlemledim.  

Özellikle kolay anlaşılan ve çok şey anlatan istatistiksel karşılaştırmalar ilgimi çekti. Diğer mecralara 

göre istatistikleri sunuş şekli farklı, kolay okunup anlaşılabilir biçimde. Bu istatistikleri bir kitapta bir 

araya getirseniz kalın ciltler oluşturmanız lazım fakat burada hemen hemen her şeyi birkaç dakika 

içerisinde görebiliyorsunuz. 

Ücretsiz olarak bilgisayarınıza indirebileceğiniz “Gapminder Desktop” isimli yazılımı bilgisayarıma 

yükledim. Uzun zaman serileri içerisinde istatistikleri özetleyen grafiklendiren güzel bir araç. Örneğin 

kadın başına düşen çocuk sayısı ile ülkelerin kişi başına gelirlerini, kişi başına geliri o ülkedeki 

ortalama yaşam süresi ile kıyaslayabiliyorsunuz. Nüfus büyüklükleri, sağlık, tarım vs. birden çok 

istatistik var. Bütün bunları uzun zaman serileri içerisinde görebiliyorsunuz. 

Ülkelere özel değerlendirmeler özellikle televizyon programlarında kendi duygu ve düşüncelerine göre 

ülke analizleri yapan yorumcuları sinirlendirecek cinsten. Pek çok ezberlenmiş kalıbı yıkıyor. Alışıldık 

düşüncelere dayalı genel değerlendirmeleri yanlışlıyor.  Rosling bir medya kuruluşuna verdiği 

demecinde bu durumu şöyle açıklıyor. “Genel olarak ‘Batı’ diye adlandırılan Batı Avrupa ve Kuzey 

Amerika’da, ortalama yaşam beklentisi ve eğitim seviyesi dünyanın geri kalanından çok da farklı 

değilken zenginleşme başlamış. Zenginliği de bir süre sonra ortalama yaşam süresinin uzaması ve 

eğitim seviyesinin yükselmesi izlemiş. Oysa Afrika bir ölçüde bunun dışında bırakıldığında, dünyanın 

geri kalanında zenginliğin artması ‘Batı’nın tam tersine bir süreçle olmuş. Yani, Türkiye dâhil 

ülkelerde önce ortalama yaşam süresi ve eğitim seviyesi artmaya başlamış, ardından zenginlik 

gelmiş.” 

Ayrıca sitede karşılıklı olarak ülke istatistiklerini de kıyaslayabiliyorsunuz. Kısacası bu site 

istatistikçiler için dev bir hazine. Sizlere tavsiyem uzun sıkıcı, monoton bir günün ardından bu yazıyı 

okuduktan sonra bilgisayar başına oturun ve Rosling’in sanat eserini inceleyin… 

Alıntı: [1] İstatistik Biliminin Önemi, n’den N’ye Gezinti Ocak- Şubat, syf 33, Fikri Akdeniz
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İSTATİSTİKÇİNİN HAYATINDA MÜZİK DE VAR SPOR DA 

İstatistikçiler dış dünyadan bakıldığında formüllerin, yoğun 

verilerin, dosyaların arasında sıkışmış genel itibariyle asosyal 

kişiler olarak görülsede; kariyerin yanı sıra spor, müzik ve 

kültürel etkinlikleri hayatının bir parçası haline getiren bir 

çok istatistikçi var. Sizleri hayatında müzik ve spor olan iki 

istatistikçinin öyküsüyle baş başa bırakıyoruz.   

  Yazı Dizisi: Alican ÖZER 

  Filiz Kardiyen – Müzik 

Özgeçmiş: 1977 Ankara doğumlu. Aydınlıkevler Lisesinden sonra Gazi 

Üniversitesi İstatistik Bölümünde Lisans eğitimine başladı. ’98 yılında 

bölüm birincisi olarak lisans eğitimini tamamladıktan sonra ODTÜ istatistik 

bölümünde Yüksek Lisans ve Gazi Üniversitesinde Doktora çalışmalarını 

tamamladı. Halen Gazi Üniversitesi İstatistik Bölümünde Öğretim Üyesi. 

Müzik sevgim, kendimi bildim bileli var. Hani saç fırçası ile mikrofon yapma durumu vardır ya benim de ilk 

mikrofonum annemin saç fırçasıydı.  Ortaokulda müzik öğretmenimin sesimi keşfetmesi ile okul 

müsamerelerinde solist olarak gerçek mikrofonla tanıştım.  

Belediye korosunda sanat müziği koristi olarak müzik hayatına giriş yaptım ve üç, dört yıl kadar bu koroya 

devam ettim.  Bu koroda aldığım nota, solfej, bona dersleri müzik bilgimi derinleştirmemde çok yararlı oldu. 

Sonrasında, profesyonel bir isim olan TRT ses sanatçısı ve şefi sayın Hasan Eylen’in korosuna dahil oldum. 

Hasan Hoca’dan disiplin, solistlik adına çok şey öğrendim. Bugün titremeden mikrofon başına geçebiliyor 

olmamı O’na borçluyum. Son iki yıldır bu koronun yanı sıra çok değerli hocam TRT sanatçısı ve şefi Sayın 

Cemile Uncu’nun yönettiği Gazi Üniversitesi Akademisyenler Korosunda yönetici yardımcılığı, solist ve 

koristlik yapıyorum. 

Hobilerin kariyeri sekteye uğrattığı görüşüne katılmıyorum. Hiçbir zaman tek yönlü bir insan olmadım, tek bir 

şeyle uğraşmak insanı o konuda daha başarılı yapabilir ama mutlu yapar mı peki? Yaşamda yeteneklerimizi ve 

ilgimizi yönlendireceğimiz o kadar çok şey var ki, ölmeden hangilerini yapacağıma dair bir listem bile var 

elimde! Örneğin şiir yazıyorum, hikaye denemelerim var, İtalyanca öğrenmeye başladım, ud öğreniyorum, 

tango, güzel konuşma ve aile eğitimi kurslarına gidiyorum, vs. Bunlardan başka ve en önemlisi dünya tatlısı ve 

akıllısı, 7 yaşındaki oğluma annelik, arkadaşlık, danışmanlık yapıyorum.   Kariyerime gelince,  kariyerimle 

ilgili çalışmalarıma haftada iki kez müzik molası veriyorum.  İş ve özel hayatıma dair stresleri unutup, tamamen 

başka şeyler düşünüp, hissettiğim anlar bunlar. Tabii sonrasında bana kalan pozitif enerjiyi işime 

yönlendiriyorum. Daha planlı, istekli ve olumlu olmamı sağlıyor bu durum. Hatta oğlumla olan ilişkimi bile 

pozitif etkilediğini söyleyebilirim.  Müzik dışındaki uğraşlarımı ise daha geniş zamanlara yayıyorum.  Okumak 

ve öğrenmek ise hayatımın çok önemli bir parçası… 

Gazi Üniversitesi’nde müzik derseniz… Donanım ve organizasyonu yetersiz bulmuyorum. Mevcut durumun 

gelişmesini sağlamak yine öğrencilerimizin elinde… İnsan her türlü koşullarda, yeteneklerini ifade edecek bir 

alan bulabilir bence. Bu amatör bir grup kurmak,  bir enstrüman öğrenmek, korolara katılmak şeklinde olabilir. 

Önemli olan içinizde o isteği duymaktır, sonrası gelir zaten. Müzik kültürü çok önemli… İlgilenin ya da 

ilgilenmeyin her türlü konser, dinleti, dans gösterisini vaktiniz ve imkanınız oldukça takip edin. İçinde müzik 

olan her şey, müzikle ilgili hafızanıza ve görgünüze bir şeyler katacaktır. Yeteneğe gelince, sahip olduğunuzu 

düşündüğünüz yeteneğin peşini bırakmayın ve bu konudaki ortamlarda bulunun. Yani işin önemli kısmı size 

düşüyor,  mutluluk için emek ve çaba şart. Hepinize müzik ve mutluluk dolu günler diliyorum. 
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Esen Gürbüzsel - Spor                                                                                   

Özgeçmiş: 1960 İstanbul doğumlu. 

Büyükçekmece Lisesinden sonra Gazi 

Üniversitesi İstatistik Bölümünde 

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını 

tamamladı. İngilizce eğitim için bir 

süre Avrupa deneyiminden sonra Gazi 

Üniversitesinde Asistan olarak görev 

yapmaya başladı. 2011 yılında eğitim 

amaçlı ABD’de bulundu. Halen Gazi 

Üniversitesi İstatistik Bölümünde 

Öğretim Üyesi. 

 

Spor hayatıma ilköğretim yıllarında girdi. Her Türk genci gibi futbol ile başladım. Ortaokul ve Lise 

yıllarında basketbol ve voleybol oynadım. Lise 2’de kısa bir süre güreşle uğraştım. Lise beden eğitimi 

hocamın futbol ya da basketboldan birini tercih etmem gerektiğini söylemesi üzerine. Daha popüler 

olan ve arkadaşlarımın da en çok ilgilendiği dal olan futbolu seçtim. İlerleyen süreçte kendimi 

futbolda geliştirmiş ve amatör kulüplerde oynar seviyeye gelmiştim. Futbol kariyerime okul 

takımından sonra Çatalcaspor, Çorluspor’la devam ettim. Üniversite yıllarına geldiğimde 

Yozgatspor’a transfer oldum ardından Gazi Tıp ve Doğanspor takımlarında oynadım. Asistanlık 

dönemimde de futbol yaşantıma devam ettim. 35 yaşına kadar aktif futbol kariyerimi sürdürdüm. 

Ayrıca sporun içerisinde idari görevlerde de bulundum. Bir dönem Güreş Federasyonu asbaşkanlığı, 

başkan vekilliği görevlerini yürüttüm. Güreş Federasyonunda yeni açılımlar yapabilmek adına çaba 

sarf ettim. Şuanda halen Gazi Üniversitesi Spor Kulübü yöneticiliği yapıyorum. Bu bağlamda Gazi 

Üniversitesinde ki hemen hemen bütün branşlarda başarı sağlayabilmek için çaba sarf ediyorum. Fen 

fakültesi spor topluluğu, halk oyunları topluluklarına danışmanlık yapıyorum. Aktif futbolu bıraktıktan 

sonrada sporu hiçbir zaman hayatımdan çıkarmadım.   

Gerek eğitim hayatı gerekse iş hayatıyla birlikte spor faaliyetlerini yürütmenin getirdiği bir takım 

zorluklar var tabiî ki. Fakat bunlar isteyince aşılabilecek zorluklar. Ülkemizde özellikle eğitim 

sistemlerinden kaynaklanan zorluklar var. Örneğin ABD’de bir öğrenci hem futbol yaşantısına devam 

edip hem üniversite okuyabiliyor. Bizde krediler çok, zaman az, öğrenci okula daha bağımlı. Bende 

sıkıntılar yaşadım. Fakat kendimi şanslı hissediyorum, rahatlıkla atlattım. İdari görevlerde işiniz biraz 

daha zorlaşıyor tabi, Güreş federasyonundayken akademik çalışmalarıma devam etmekte zorlandım. 

Ben her zaman üniversitelerde öğrencilerin spor, sanat, kültürel alanlarda kendilerini 

geliştirebilecekleri alanlar olması gerektiğini savunan biriyim. Hatta eğitim sistemlerinin de buna 

uygun hazırlanması gerektiğini düşünüyorum. Öğrenciye daha ucuz ve çeşitli imkânlar sunulmalı. 

Üniversitemizde hali hazırda olanaklar bulunsa da daha da çeşitlendirilmeli diye düşünüyorum. 

Bugün için İstatistik bölümü öğrencisi ve diğer öğrenci sporcuları ben yönlendirmeye çalışıyorum. 

Arzum sporla uğraşan gençlerimizin artmasıdır. Fakat bu konuda imkânların artmasına rağmen 

geçmişten geriye geldiğimiz kanaatindeyim. Örneğin eskiden istatistik bölümünde takımlar oluşturulur 

turnuvalar yapılırdı. Hatırlarım Hamza Hocamızın takımı şampiyon olmuştu o dönemde. Ben sporu 

hayatının her alanında bulundurmuş biri olarak her zaman spor yapmak isteyen öğrencilerin 

yanındayım ve bu alanda imkânların artırılabilmesi içinde çalışmalarıma devam edeceğim.
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Hazırlayan: Akay ESİN           

  

        Sınavsız İkinci Üniversite 

Tüm Üniversite Öğrencilerine ve Mezunlarına Sınavsız İkinci 

Üniversite Olanağı 

 Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile iki veya dört yıllık örgün 

yükseköğretim bölümlerinde kayıtlı öğrenciler, açıköğretim sistemi ile yürütülmekte olan kontenjan 

sınırlaması olmayan ve okudukları veya mezun oldukları programlardan farklı olmak kaydıyla 

açıköğretim sistemiyle öğretim yapan Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerine İkinci Üniversite 

kapsamında başvuru yapabilirler. 

İkinci Üniversite ile ilgili her türlü bilgiyi http://www.anadolu.edu.tr adresinde  “Açıköğretim” 

bölümünden takip edebilirsiniz. 

Çift Anadal 

Bölümümüzden Matematik ve Ekonometri bölümlerine çift anadal yapılabilmektedir. Başvurular her 

yıl haziran ayında yapılır ve Gazi İnternet sitesinden duyurulur. Koşulu: Lisans öğrencileri, 

üniversitedeki Lisans öğrenimlerinin en erken 3. en geç 5. yarıyılın başında, Çift Anadal İkinci Lisans 

veya Yandal Programına başvurabilirler. Öğrencinin bu başvuruyu yapabilmesi için genel not 

ortalamasının en az; 3. yarıyıl başında 3.50, 4. yarıyıl başında 3.25, 5. yarıyıl başında ise 3.00 olması 

gerekir. Ayrıca, her iki programa başvurabilmek için Anadal Lisans programının ilgili sınıfında başarı 

sıralaması itibari ile en üst %20’de yer almak ve başvuruda bulunduğu döneme kadar Anadal Lisans 

Programında aldığı tüm dersleri başarmış olmak zorunludur. 

Erasmus ve AB Programlarını internet üzerinden 

nasıl takip edebilirim, nasıl bilgi alırım? 

Erasmus ve AB Programlarını internet üzerinden takip edebilmek için: 

 http://www.gazi.edu.tr/ 

 http://www.intoffice.gazi.edu.tr/llp/index.html 

 http://www.proje.gazi.edu.tr/turkish/ 

 http://www.intoffice.gazi.edu.tr/campuseuropae/ 

 İstatistik Bölümü Erasmus Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. A. Yaprak ÖZDEMİR 
 AB proje koordinasyon uygulama ve araştırma merkezi müdürü:  Yrd. Doç. Dr. Murat Savaş. 
 Rektörlük Dış İlişkiler Ofisi yetkilileri  

 

Farabi Öğrenci Değişim Programı hakkında bilgi almak için:  

http://www.farabi.gazi.edu.tr/ 

http://www.gazi.edu.tr/
http://www.intoffice.gazi.edu.tr/llp/index.html
http://www.proje.gazi.edu.tr/turkish/
http://www.intoffice.gazi.edu.tr/campuseuropae/
http://www.farabi.gazi.edu.tr/
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BELTEK MEB ONAYLI SERTİFİKA KURSLARI 

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü ile işbirliği çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal 

İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Belediye Teknik Eğitim Kursları(BELTEK). 

      Üçer aylık dönemler halinde yürütülen BELTEK kurslarından, büyük ilgi gören Bilgisayar 

İşletmenliği, Bilgisayar Donatımı ve Bakım Onarımı ile Web Sayfa Tasarımı gibi dallar İkişer aylık 

hızlandırılmış dönemler halinde gerçekleştiriliyor. Elektronik-Bilgisayar, Elektrik, Matbaa, Yapı, 

Mobilya-Dekorasyon, Metal-Döküm-Model ve Makine bölümlerinden birini başarıyla bitiren 

kursiyerler, ödül olarak İngilizce kurslarına katılabiliyor. 

Kurslara kayıt yaptırmak isteyenler, BELTEK Koordinatörlüğü’nden ya da 

www.beltek.gazi.edu.tr   adresinden detaylı bilgi alabilirsiniz. 

 

Prof. Dr. Necla Çömlekçi Günü 
10 Mart Cumartesi günü saat 14.00’de Anadolu 

Üniversitesi Yunus emre Kampüsü, Kongre 

Merkezinde Anadolu Üniversitesi İstatistik ve Arge 

Kulübü üyeleri tarafından değerli İstatistik 

Profesörü Necla Çömlekçi için vefa günü 

düzenlendi. Yayın yönetmenimiz Alican ÖZER’in 

medyadan takip ettiği günün ardından Necla 

Çömlekçi şu açıklamalarda bulundu: 
 

“A.Ü. İstatistik ve Ar-Ge Kulübü üyeleri, ilk etkinlik olarak büyük bir özenle gerçekleştirdikleri Prof. Dr. 

Necla Çömlekçi Günü ile hayatımın en güzel günlerinden birini bana yaşattılar. Öğrenci Kulüpleri 

Başkanı, eski öğrencim, öğretim görevlisi Dr. Gökhan Turan açılış konuşması ile beni onurlandırdı. 

Günün düzenlenmesinde desteğini veren panelist, eski öğrencim, A.Ü. Fen Fakültesi Dekan Yardımcısı 

Doç. Dr. Berna Yazıcı ile diğer panelistler; A.Ü. İ.İ.B.F. öğretim üyelerinden çok sevgili doktorantım 

Prof. Dr. Emel Şıklar, öğrencim Yrd. Doç. Dr. Mahmut Atlas ile O.G.Ü. Fen Edebi yat Fakültesi 

İstatistik Bölüm Başkanı, öğrencim Prof. Dr. Veysel Yılmaz; aktardıkları anıları ile günün heyecanına 

heyecan kattılar.  

Bu çok özel vefa gününe katılan A.Ü. Fen Fakültesi İstatistik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Memmedaga 

Memmedli, öğrencim Yrd. Doç. Dr. Zerrin Aşan, Ankara Gazi Üniversitesi’nden Doç. Dr. M. Yavuz 

Ata, O.G.Ü. istatistik Bölümü’nden öğrencim ve doktorantım Doç. Dr. Zeynep Filiz ve öğrencilerim 

Yrd. Doç. Dr. Fatih Çemrek, Yrd. Doç Dr. Özer Özaydın, Afyon Kocatepe Üni’den öğrencim Yrd. Doç. 

Dr. Sinan Saraçlı ve öğretim elemanı arkadaşları, O.G.Ü. Genç İstatistikçiler ve Teknoloji Kulübü 

üyeleri, çok değerli A.Ü. ve O.G.Ü. İstatistik öğrencileri ile saygıdeğer konukları bir daha sevgilerimle 

kucaklıyorum.”

 

http://www.beltek.gazi.edu.tr/
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ARŞİV 

Hazırlayan: Alican ÖZER 

Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz hocamız Prof. Dr. Yalçın Tuncer’in 1982 yılında Devlet İstatistik 

Enstitüsü Başkanlığına yazdığı İstatistik Bölümlerinin kapatılması,  matematik ve ekonomi 

bölümlerine bağlanması gerektiğine yönelik karara istatistikçilerin karşı olduğunu belirten dilekçesi. 

Dilekçe istatistik tarihinde yerini alırken, attığı bu adımın sonuçları olarak istatistik bölümleri 

üniversitelerde eğitim öğretime devam etmekteler. Saygıyla anıyoruz… 

                                                                                                

 


