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Özet: Üretilen istatistiklerin doğru ve kaliteli olması ancak istatistiklerin hesaplanmasında 

kullanılan verilerin veri toplama evresinde doğru şekilde toplanması ve hatalı verinin 

veritabanına girişinin engellenmesi ile mümkündür. Bu makalenin konusu olan Harzemli 

Analiz programı tüm veri analiz yöntemleri (i.e. SPSS,SAS,R etc.) için bütünleşik bir yaklaşım 

sunmaktadır. Yapılan çalışmada; veri analizi için bütünleşik bir yaklaşım ele alınmış ve tüm 

analiz sistemlerinin tek bir kontrol paneli üzerinden yönetilmesi temeli üzerine geliştirilmiş 

Harzemli Analiz programı değerlendirilmiştir.  

 

Anahtar Sözcükler: Veri analizi, otomatik SQL oluşturma, XML 

çözümleme, veri madenciliği, SPSS, SAS 

 

An Integrated Approach for Data Analysis: Harzemli Analysis 

 

Abstract: Producing qualified and true statistics is possible only by collecting the data that the 

statistics depend on in a true way and not allowing any erroneous data inside database. The 

topic of this paper is Harzemli Analysis program which represents an integrated approach for 

all data analysis techniques including SPSS, SAS and R. In this study, an integrated approach 

for data analysis is considered and the Harzemli Analysis program, which has been developed 

for managing all statistical analysis systems under the same dashboard, is presented. 
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1. Giriş 

 

Türkiye İstatistik Kurumu’nda resmi istatistik 

üretimi sürecinde uygulanmakta olan 

GSBPM(Generic Statistical Business Process 

Model) modeli kapsamında veriyi derleme 

işleminden sonraki önemli evrelerden birisi 

de Analiz evresidir.  Analiz evresinde çeşitli 

kaynaklardan alınmakta olan verilerin 

doğruluğu test edilmekte ve üretilecek resmi 

istatistiğin sadece doğru veriyi içerecek 

şekilde üretilmesi hedeflenmektedir. 

 

Hâlihazırda TÜİK bünyesindeki analiz 

çalışmaları SPSS, SAS, R ve DataFlux gibi 

ileri düzey istatistikî analiz programları 

kullanılarak sürdürülmektedir. Farklı Daire 

Başkanlıklarının bu analiz programları 

konusundaki farklı tecrübeleri sebebiyle, bazı 

Daire Başkanlıkları tüm analiz programlarını 

kullanırken, birçoğu SAS veya SPSS’i 

diğerlerine tercih ederek tek bir analiz 

programını kullanmaktadır. Bu tür üçüncü 

parti analiz yazılımlarının kullanımını 

personele öğretmek için gereken eğitim 

masrafları ve farklı daire başkanlıkları veya 

bölge müdürlükleri adına alınacak 

yazılımların lisans ücretleri göz önüne 

alındığında; farklı analiz programları 

kullanılarak gerçekleştirilmekte olan tüm 

analiz işlemlerinin tek bir noktadan 

yönetilmesini sağlayacak merkezi bir analiz 

sistemini geliştirmek kaçınılmaz bir 

gereksinimdir. 
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TÜİK’in istatistik üretim platformu olan 

Harzemli Projesi kapsamında geliştirilmiş ve 

güncellenmeye devam etmekte olan Harzemli 

Analiz programı, analiz süreçlerini tek bir 

program üzerinden yönetmek amacıyla 

gerçekleştirilen bir programdır. Harzemli 

Analiz ile daha hızlı, daha efektif ve daha 

kaliteli veri analizi yapılabilmesi 

amaçlanmaktadır.  

 

Harzemli Analiz programı kullanıcılara tek 

bir program üzerinden diğer tüm analiz 

programlarını çalıştırma ve yönetme imkânını 

sunmanın yanı sıra, Harzemli Projesine özgü 

olan ve istatistikçilere kendi basit kurallarını 

yazma ve çalıştırma imkanını sunan bir 

arayüz de sağlamaktadır. Harzemli Analiz 

programı, veri girişi esnasında hatalı verilerin 

sisteme kaydedilmesine engel olmak için 

ilgili anket sorumlusu istatistikçi personel 

tarafından daha önceden hazırlanmış olan ve 

veri girişi esnasında çalıştırılması gereken 

tüm kuralları içeren xml dosyasını 

çözümleyerek (parse ederek) SQL 

cümleciklerine dönüştürmekte ve bu SQL 

cümleciklerini çalıştırarak hatalı verileri 

tespit etmektedir. Ayrıca, kullanıcılar 

isterlerse anketle ilgili tablo ve sütunları ve 

SQL yazmak için gerekli operatörleri (ör: IN, 

AND, OR, LIKE vs.) seçmek suretiyle kendi 

basit kurallarını oluşturup bunları çalıştırmak 

suretiyle hata tespiti yapabilmektedirler.   

 

Harzemli Analiz programı, tüm istatistiki 

analiz programlarını yönetebilmek için ortak 

bir kontrol paneli sunmaktadır. Harzemli 

Analiz programı aracılığıyla diğer analiz 

programlarını çalıştırabilmek için sadece 

deneyimli bir merkez personelinin çok basit 

konfigürasyonlar yapması(ör: kullanılacak 

dosyaları ve datasetlerini sisteme tanımlama 

vs.) ve ilgili SPSS stream dosyalarını veya 

SAS dosyalarını hazırlaması yeterlidir. Bu 

işlemlerden sonra tüm merkez veya bölge 

personelleri analiz işlemlerini 

gerçekleştirebilmektedirler. Diğer bir ifade 

ile, basit konfigürasyon işlemleri tek elden ve 

minimum sayıda yapılırken, analizi çalıştırma 

ve sonuçları görme işlemleri tüm personeller 

tarafından yapılabilmektedir. Böylece analiz 

işlemleri konusunda kullanıcılara kullanım 

kolaylığı sağlanmaktadır. 

 

Harzemli Analiz programı öncesinde 

TÜİK’te analiz işlemlerinin takibi merkez ve 

bölge personelleri arasındaki e-posta 

gönderimleriyle sağlanmaktaydı. Gönderilen 

e-postalara eklenen excel dosyalarında hatalı 

/şüpheli kayıtlarla ilgili yorumlar yazılmakta, 

bu kayıtlarla ilgili onay/ret işlemleri 

gerçekleştirilmekteydi. Gönderilen pek çok e-

posta arasından bu işlemleri Excel yoluyla 

takip etmek oldukça zahmetli bir iş olarak 

görülüyordu ve bu durum ciddi bir zaman 

kaybına sebep olmaktaydı. Harzemli Analiz 

programı sunduğu onay-ret mekanizması 

sayesinde hem bölge hem de merkez 

kullanıcıları için anlık olarak hatalı /şüpheli 

kayıtların durumunu ortaya koymaktadır. 

Ayrıca bölge ve merkez personelleri 

arasındaki iletişimi ilgili kayda açıklamalar 

girmek suretiyle sağlamaktadır. Kayıt bazında 

tutulan loglar sayesinde ilgili kayıt 

kapsamında daha önceden yazılmış 

açıklamalar ve verilmiş onay/ret kararları 

görüntülenebilmektedir.   

 

Harzemli Analiz programı sayesinde bölge 

bazında gerçekleştirilen analiz işlemleri takip 

edilebilmekte (ör: hangi bölgenin kaç defa 

analiz gerçekleştirdiği bilgisi, bölge bazında 

en son analizin ne zaman gerçekleştiği bilgisi 

vs.) ve aynı veri seti üzerinde çalıştırılan 

farklı analiz programlarından dönen 

şüpheli/hatalı kayıt sonuçları tek bir 

raporlama sistemi üzerinden 

görüntülenebilmektedir.  

 

 

 

 

 



2. Yöntem 

Harzemli Analiz programının uyguladığı 

bütünleşik veri analizi yaklaşımı, kullanıcılar 

tarafından kuralları tanımlamak amacıyla 

oluşturulan XML dosyalarından ve mantıksal 

deyimlerden(logical expressions) SQL 

cümleleri oluşturmayı ve diğer ileri düzey 

istatistiki analiz sistemlerini kullanıp tüm 

analiz yöntemlerini tek bir yönetim 

konsolundan yönetmeyi içermektedir. 

Harzemli Analiz programı aracılığıyla Kural 

tabanlı veri analizi ve istatistiki analiz 

sistemleri yardımıyla gerçekleştirilen ileri 

düzey veri analizi olmak üzere iki çeşit analiz 

gerçekleştirilmektedir.  

2.1 Kural Tabanlı Veri Analizi 

Harzemli Platformunun veri giriş programları 

olan Harzemli Web, Harzemli Masaüstü ve 

Harzemli Mobil programları aracılığıyla 

herhangi bir çalışma için veri toplanırken; 

önceden ilgili istatistiki birimler tarafından 

hazırlanmış kuralları içeren bir XML dosyası 

(ör: kural.xml) veri giriş programı tarafından 

okunarak hatalı verilerin veritabanına girmesi 

engellenmektedir. Kural Tabanlı Veri 

Analizinin esas amacı, veri girişlerinin 

ardından bu XML dosyasındaki kuralları 

tekrar çalıştırmak ve olası teknik problemler 

sebebiyle hatalı veri girişi gerçekleşmişse 

bunları tespit edebilmektir.   

 

Kural Tabanlı Veri Analizi; kuralların yer 

aldığı XML dosyasındaki tüm kurallar için 

otomatik olarak SQL cümleleri oluşturmak, 

kullanıcılar tarafından yazılabilen mantıksal 

deyimlerden(logical expressions) SQL 

cümleleri oluşturmak, oluşturulmuş SQL 

cümlelerinin tümünü ve bir kısmını 

çalıştırmak ve bulunan hatalı kayıtları 

listelemek için kullanılır.  

2.1.1 XML Dosyasındaki Kurallardan Veri 

Analizi 

Kural.xml dosyasındaki kurallar için SQL 

cümleleri oluşturmak xml dosyasının 

çözümlenmesi(parsing) ile gerçekleştirilir. İlk 

olarak dosyadan her bir kural için kural 

tanımlaması (rule string) elde edilir. En basit 

bir durum için, kural tanımlaması örneği 

aşağıdaki gibidir: 

 

v_V50;o_==;d_2013;o_and;v_V48;o_==;d_1

; 

 

Kural tanımlaması elde edildikten sonra 

öncelikle gereksiz semboller temizlenir. 

Örneğin, “o_==;” ifadesi  “=” ifadesi şekline 

dönüştürülür. Benzer şekilde “d_2013;” 

ifadesi “2013” ifadesine dönüştürülür. 

Ardından “v_V50;” benzeri değişkenler 

gerçek değerlerine dönüştürülür. (ör: 

veritabanı tablosunun sütun ismi 

‘TABLO_ISMI.SUTUN_ISMI’ şekline 

dönüştürülür) Tüm dönüştürme işlemlerinin 

ardından aşağıdakine benzer bir ifade elde 

edilir. 

 

CPI.IS_END_YEAR = '2013' AND 

CPI.IS_STATUS = '1' 

 

Kural tanımlamasından gerçek değerlerine 

dönüştürülmüş yukarıdaki ifade, 

oluşturulması amaçlanan SQL SELECT 

cümlesinin WHERE cümleciği kısmını temsil 

etmektedir. WHERE kısmı elde edildikten 

sonra SELECT ve FROM kısımları otomatik 

olarak oluşturulmakta ve hepsi birden 

birleştirilerek hata bulmaya yarayacak tam bir 

SQL SELECT cümlesi elde edilmektedir. 

2.1.2. Mantıksal Deyimlerden (logical 

expressions) Veri Analizi 

Mantıksal deyimlerden SQL oluşturma işlemi 

dinamik olarak gerçekleştirilmektedir. 

Kullanıcıların seçili çalışmayla ilgili 

veritabanı tablolarını/sütunlarını ve gerekli 

mantıksal operatörleri (ör: AND, OR, IN, <, 

> vb.) seçebilecekleri bir arayüz vasıtasıyla, 

tam bir SQL cümlesinin nasıl yazıldığını bile 

bilmelerine gerek kalmadan kullanıcıların 

mantıksal deyimler yazmaları 

sağlanabilmektedir.(ör: TABLO1.SUTUN1 > 

30 AND TABLO4.SUTUN7 < 50) Kullanıcı 



mantıksal deyime yeni ifadeler ekledikçe, 

mantıksal deyimin temsil ettiği tam bir SQL 

cümlesi otomatik olarak ve dinamik bir 

şekilde oluşturulmaktadır. 

 

2.2. İleri Düzey İstatistiki Veri Analizi  

İleri düzey istatistiki veri analizi; SPSS, SAS 

ve R gibi istatistiki analiz sistemlerinin veri 

analizi için kullanılması yöntemiyle 

gerçekleştirilir. Ortak bir yönetim 

noktasından bu analiz sistemleri için 

gerçekleştirilen konfigürasyon(ör: stream 

dosyalarının tanımlanması ve yüklenmesi, 

analiz edilecek verisetinin tanımlanması vb.) 

sonucunda kullanıcılar aynı veri seti üzerinde 

birden fazla tür analiz sistemi aracılığıyla 

analiz gerçekleştirebilmekte ve bulunan hatalı 

kayıtlar Hatalı Kayıtlar Listesinde 

listelenmektedir [4].  

 

Konfigürasyon işlemlerine örnek olarak; 

SPSS analizi için önce tablo tanımlama ve 

model tanımlama işlemleri 

gerçekleştirilmektedir. Tablo tanımlamanın 

amacı üzerinde veri analizi yapılacak veri seti 

(tablo ya da view) bilgilerinin sisteme 

kaydedilmesidir. Model tanımlamanın amacı 

ise çalıştırılacak stream bilgilerinin (ör: 

stream ismi, stream parametreleri vb.) 

sisteme kaydedilmesidir [1]. 

 

2.3. Hatalı Kayıtlar Listesi 

Kural tabanlı veri analizi veya ileri düzey 

istatistiki veri analizi sonucunda bulunan 

hatalı veya şüpheli kayıtlar hatalı kayıtlar 

listesinde listelenmektedir. Kural tabanlı veri 

analizi sonucunda bulunan kayıtlar kesin 

olarak hatalı veri içerdiklerinden bu kayıtlar 

hatalı kayıt olarak isimlendirilmektedir. SPSS 

veya SAS analizi sonucu bulunan kayıtlar 

analizin içinde geçen sorguların türüne göre 

hatalı ya da şüpheli kayıtlardır. Şüpheli 

kayıtlar hatalı kayıt olma ihtimali çok yüksek 

olan kayıtlardır. Bu makalede analiz sonucu 

bulunmuş hatalı veya şüpheli kayıtların tümü 

kolaylık olması açısından hatalı kayıtlar; bu 

kayıtların listelendiği liste ise Hatalı Kayıtlar 

Listesi olarak isimlendirilmiştir. 

Hatalı Kayıtlar listesindeki her bir satır 

gerçekte hatalı ya da şüpheli bir kaydı 

göstermektedir. Listedeki her kayıt için Key, 

Info, Bölge, Hata Kodu, Hata Açıklaması, 

Merkez Onay, Merkez Açıklaması, Bölge 

Onay, Bölge Açıklaması ve Log bilgileri 

tutulmaktadır. 

Key; hatalı kaydı diğer kayıtlardan ayırt 

etmeyi sağlayacak bilgilerin tutulduğu 

kısımdır. (Ör: Kırmızı Et Üretim İstatistikleri 

için ISLETME_NUMARASI= 9999999, 

YIL= 2012, AY=10, 

NITELIK_ADI='BOĞA') Info; hatalı kaydın 

hatalı olarak tespit edilmesine sebep olan 

verinin tutulduğu kısımdır.(Ör: Kırmızı Et 

Üretim İstatistikleri için KESILEN=30 

bilgisi) Bölge; hatalı kaydın bulunduğu 

bölgenin bölge kodunun tutulduğu kısımdır. 

Hata kodu; hataya ait hata kodunun tutulduğu 

kısımdır. Hata açıklaması; hataya ait 

açıklamanın bulunduğu kısımdır. (Ör: 

Kırmızı Et Üretim İstatistikleri için 3 nolu 

hata koduna ait hata açıklaması, “kesilen 

hayvan sayısı işyerinin daha önce kestiği 

sayılardan farklıdır” şeklindedir.) Merkez; 

merkez personelinin hataya onay vermesini 

ya da reddetmesini sağlayan kısımdır. Merkez 

açıklama; merkez personelinin bulunan 

şüpheli kayda ilişkin açıklama yazmasını 

sağlayan kısımdır. Bölge; bölge personelinin 

hataya onay vermesini ya da reddetmesini 

sağlayan kısımdır. Bölge açıklama; bölge 

personelinin bulunan şüpheli kayda ilişkin 

açıklama yazmasını sağlayan kısımdır. Log; 

seçili hatalı kayda ilişkin merkez ya da bölge 

tarafından önceden girilmiş açıklamaların ve 

onaylama/reddetme işlemlerinin listelendiği 

kısımdır. 

Hatalı Kayıtlar listesinde onay/ret işlemleri şu 

şekilde gerçekleştirilmektedir: Hatalı 

kayıtların tutulduğu tabloda 

CENTER_APPROVAL_REQUIRED sütunu 

bulunmaktadır. Bu sütunun değerinin ilgili 

şüpheli kayıt için 0 olması demek, hatalı 

kaydın merkez veya bölge tarafından 



onaylanması durumunda bu kaydın Hatalı 

Kayıtlar Listesinden düşürülmesi demektir. 

Eğer CENTER_APPROVAL_REQUIRED 

sütununun değeri ilgili kayıt için 1 olarak 

tanımlanmışsa ancak merkez personelinin 

onay vermesi durumunda kayıt hatalı kayıtlar 

listesinden düşer, bölge onay ile düşmez.  

 

2.4. Loglama 

Hatalı Kayıtlar Listesindeki herhangi bir 

kayıt için merkez ya da bölge personeli 

tarafından açıklama girilir ve/veya onay/ret 

işlemi gerçekleştirilir ve ardından ‘Kaydet’ 

düğmesine basılırsa, yapılan değişiklikler log 

tablosuna eklenmektedir. Log düğmesi 

kullanılarak geçmişte yapılmış tüm 

değişiklikler listelenebilmektedir. Loglar en 

yakın zamandan en geçmiş zamana doğru 

tarihsel olarak sıralanmaktadır. 

 

2.5. Zaman Serisi Raporu 

Hatalı Kayıtlar Listesindeki herhangi bir 

kayda çift tıklandığında hata alınan veriye 

ilişkin daha önceden girilmiş ve doğru kabul 

edilmiş tüm kayıtlar listelenir. Örneğin; 

Kırmızı Et Üretim İstatistikleri için Key 

değerini “ISLETME_NUMARASI = 

9999999, YIL = 2012, AY=10, 

NITELIK_ADI='BOĞA')” ve Info değeri 

“KESILEN=30” olarak kabul edelim. Bu 

kayda çift tıklandığında 

ISLETME_NUMARASI = 9999999 ve 

NITELIK_ADI='BOĞA' olmak üzere 2007 

yılından 2014 yılına kadarki tüm aylar için 

ilgili KESILEN değerleri listelenmektedir. 

 

2.6. Filtreleme 

Merkez ya da bölge kullanıcısı Hatalı 

Kayıtlar Listesi’nde filtreleme 

gerçekleştirmek için Filtreleme Seçenekleri 

bölümünü kullanabilir. Bu bölümde; 

kurumkey(işletme numarası), yıl, periyod 

değeri (yıl, sezon, dönem, ay ya da hafta), 

hata kodu, merkez onay ve bölge onay 

değerleri için filtreleme yapılabilmektedir. 

Ayrıca, Key değeri içinde geçen tüm 

veritabanı sütun değerleri için de filtreleme 

yapılabilmektedir.  

 

3. Bulgular 

Türkiye İstatistik Kurumu’nda Harzemli 

Analiz Programı’nın kullanılmaya 

başlamasıyla beraber, özellikle hatalı 

kayıtların takibinde harcanan sürede gözle 

görülür bir azalma gerçekleşmiştir. Hatalı 

kayıtları pek çok bazda (ör: önceden 

onaylanmış hatalar, hiç onaylanmamış hatalar 

vb.) takip etmek artık çok daha kolaydır. 

Özellikle yöneticiler için analiz sonuçlarının 

görüntülenmesi hiç olmadığı kadar 

kolaylaşmış, aynı veriseti için 

gerçekleştirilmiş farklı analizler neticesinde 

toplu sonuçlar almak mümkün olmuştur 

 

4. Sonuç 

Harzemli Analiz Programı, Türkiye İstatistik 

Kurumu tarafından gerçekleştirilmekte olan 

anket çalışmaları neticesinde elde edilen 

verilerin doğruluğunu teyit etmek ve en doğru 

verilerle resmi istatistikleri üretmek amacıyla 

geliştirilmiş bir programdır. TÜİK 

bünyesinde halen kullanılmakta olan çeşitli 

analiz programlarının kullanımını tek bir çatı 

altında toplayarak analiz sürecinin yönetimini 

kolaylaştırmış ve veri analizi için bütünleşmiş 

ve merkezi bir otomasyon sağlamıştır. 

Harzemli Analiz Programı kullanılarak 

çalışmalara ait edit kuralları (kural.xml 

dosyasında tanımlanmış kurallar) aracılığıyla 

veri kontrolü yapılabilmekte, SPSS ve SAS 

gibi farklı analiz programlarının modelleri 

çalıştırılabilmekte, bulunan şüpheli kayıtlar 

listelenebilmekte ve yapılan değişikliklerle 

ilgili log verileri görüntülenebilmektedir. 

Bölge bazında analizler yapılabilmektedir. 

Tespit edilen şüpheli kayıtla ilgili kıyaslama 

yapabilmek amacıyla daha önceden(önceki 

aylarda) girilmiş doğru kayıtları listeleyen 

akıllı raporlama sayesinde şüpheli kaydın 

geliş nedeni anlaşılabilmektedir. Kullanılan 



ortak raporlama sistemi sayesinde aynı veri 

seti üzerinde farklı analiz programlarının 

çalıştırılmasıyla bulunan tüm şüpheli/hatalı 

kayıtlar tek bir rapor ekranında 

görüntülenebilmektedir. Ayrıca bölgeler 

tarafından analizlerin çalıştırılma sıklıkları 

gözlemlenebilmektedir. Harzemli Analiz 

programına, bulunan hatalı/şüpheli kayıtlarla 

ilgili sorumlu kişilere mail yoluyla 

bilgilendirme özelliğinin eklenmesine devam 

edilmektedir. 

Harzemli Analiz programı bütünleşik veri 

analizi sistemi yapısıyla, getirdiği yeni 

özellikler ve kolaylıklarla TÜİK’in veri 

analiz sürecine ve üretilen resmi istatistiklerin 

kalitesine oldukça olumlu katkılarda 

bulunmuştur. Veri analizi için uygulanan bu 

bütünleşik yapı ile kurumun veri analizi 

süreci daha kolaylaştırılmıştır. 
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