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Özet 

 

 Avrupa Ġstatistik Ofisi veri modellenmesi ve değiĢimi için DSD(Yapısal Veri Tanımı) 

ve üst veri modellemesi için ise MSD(Üst veri Yapı Tanımı) bilgi modellerini kullanmaktadır. 

Son zamanlarda araĢtırmaların veri modeli için Dublin kökenli DDI(Veri Dokümantasyon 

GiriĢimi) kullanılmağa baĢlanmıĢtır. Ortak olarak tüm veri ve üst veri bileĢenleri XML olarak 

ifade edilmektedir. Bu iki model istatistik ofisleri tarafından anketlerin tanımlanması ve 

istatistiklerin yayınlanmasında kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Ülkemizde birçok kurum çeĢitli 

yollarla veri yayınlarken hayati öneme sahip üstbilgiyi yayınlamamaktadır. Bu makale ile 

istatistiksel veri toplarken, analiz ederken ve yayınlarken kullanılabilecek modelleri ve 

Türkiye’de kullanım alanları incelemeyi amaçlamıĢtır. 

 

 

Anahtar kelimeler: mikro veri, makro veri, üst veri, modelleme, SDMX, istatistiksel 

modelleme, veri değişimi 

 

 

Statistical Data and Metadata Models  

Abstract 

 

  For data metadata modeling and exchange, European Statistic Office uses DSD (Data 

Structure Definition) for modeling of the micro data and MSD (Metadata Structure 

Definition) for reference metadata. Lately, DDI (Data Documentation Initiative), which roots 

Dublin, is used for micro data modeling. With two models, all data and metadata components 

are defined in XML format. Both models are recently used by Statistic Offices form survey 

definitions and release news. In Turkey, some offices distribute data with various ways 

without metadata. This article aims to investigate models which could be used in data 

collection, analysis and release; and investigates usage areas for Turkey.   
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1. GİRİŞ 

 

Ġstatistik üretim süreci için METĠS (OECD-EuroStat-UNECE üst veri grubu) GSBPM(Jenerik 

Ġstatistik iĢ süreç modeli) modelini oluĢturmuĢtur. GSBPM dokuz ana baĢlık ve alt baĢlıkları 

ile istatistik üretim sürecinin aĢamalarını açıklamaktadır. Bu aĢamalar ihtiyaçların 

belirlenmesi, tasarım, geliĢtirme, veri toplama, gerçekleĢtirim, analiz, dağıtım, arĢiv ve 

kontrol ana baĢlıklarından oluĢmaktadır. Bu modelle birlikte istatistik üretimi için her bir 

aĢama için alt baĢlıklar ve tanımları verilmiĢtir. Bu model ihtiyaçlara göre geniĢletilerek 

üçüncü alt baĢlıkları ile süreçler standardize edilebilir.  GSBPM kullanmak için bu modelin 

altında bir biliĢim sistemi ihtiyaç vardır. Bu modele göre her aĢamayı bir biri ile bütünleĢik 

yapıda düĢünülmeli ve kalite ve süreç üst verisi oluĢturulmalıdır.  GSBPM kullanılarak 

istatistiksel bilgi üretmek için tüm süreçleri veri modeli ortaya konmalıdır. 

 

Veriyi biçimlenmemiĢ bilgi olarak tanımlanır. Üst veri ise üst bilgi veya veri hakkında bilgi 

olarak tanımlanabilir. Verinin ve üst verinin modellenmesi istatistik üretim sürecinde ve bilgi 

değiĢiminde yazılımlara ve istatistikçilere ortak dil oluĢumunu sağlayacaktır. Bugün istatistik 

üretimde en önemli eksiklerin baĢında verinin modellenmesinden dolayı elde elden bilgilerin 

birbiri ile bütünleĢtirilememesi gelmektedir. Avrupa istatistik ofisi, OECD, BM, Avrupa 

Merkez Bankası, IMF gibi kurumlar topladıkları istatistiksel verileri toplulaĢtırılmasında ve 

yazılım üretme problemlerle karĢılaĢmıĢlardır. Bu problemleri çözmek için SDMX ve son 

zamanlarda DDI modelleri istatistiksel bilginin modellenmesinde kullanılmaktadırlar. 

 

Son yapılan çalıĢmalarda görülmektedir ki; Amerika, Kanada, Norveç ve AB ülkelerindeki 

istatistik ofisleri ve bir takım organizasyonlarla beraberortak bir veri dili oluĢturmağa 

çalıĢmaktadırlar. Yapılan çalıĢmalara bakıldığında çalıĢmalar aĢağıdaki baĢlıklarda toplamak 

mümkündür: 

 

 Statistical Data and Metadata Exchange (SDMX): Makro, toplulaĢtırılmıĢ veri 

modellemek için kullanılmaktadır. 

 Data Documentation Initiative (DDI): Micro veri ve dokümanların tüm ayrıntılara 

kadar ifade etmede kullanılmaktadır. 

 ISO 11179: Semantik modelleme ve üst verinin kalite bileĢenlerinin(kavramların, 

tanımların vb. ) tanımlanması, veri gösterimi kullanılmaktadır. 

 ISO 19115: Coğrafi bilgi sistemlerinin veri modellerinde kullanılmaktadır. 

 Dublin Core: Görsel medya, dosyalar için üst veri modellenmesinde kullanılmaktadır. 

 

  

2. İstatistiksel Veri Ve Üst Veri 

 

Üst veri, bir biçime kavuĢmuĢ verinin üst verisi olarak tanımlanabilmektedir. Üst veri 

kavramını, yapısal üst veri ve referans üst veri olarak ikiye ayrılmaktadır. ġekil 1 yapısal üst 

veri verinin kavramları tespit etmede, referans üst veri ise kavramsal, yöntemsel ve kalite 

boyutlarını tanımlamaktadır. Avrupa istatistik ofisi(EuroStat) üst veriyi her ne kadar bu 

boyutla tanımlasa da atomik üst veri kavramının da yapısal üst verinin içerisini konulması 

gerekmektedir. Genel olarak yapılan çalıĢmalarda TÜĠK üst veri yaklaĢımı Eurostat’ın üst 

veri tanımlaması yakın bir modelleme mantığı ortaya çıkmaktadır(DEDEOĞLU,2009). Üst 

veri sistemi üç ana bölüm altında incelenebilir: 

 Referans üst veri, veri hakkında verilen bilgiler 

 Süreç(Kalite) üst veri, sürecin oluĢum aĢamalarında kullanılan üst veridir 

 Teknik üst veri, verinin içeriği hakkında verilen üst veridir. 
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ġekil 1Ġstatistiksel Veri ve Üst veri Modelleme 

 

Örneğin Eurostat ġekil 1 de gösterildiği gibi veri modellemesinde Veri Yapı Tanımı (DSD) 

ve anketlerin üst bilgisinin modellenmesinde ise Üst veri Yapı Tanımı (MSD)’yi 

kullanmaktadır. 

 

2.1 İstatistiksel Veri Modelleri 

 

Avrupa istatistik ofisi, veri toplulaĢtırmasında ve üye ülkelerde veri değiĢimde SDMX-DSD 

yapısında veri setlerini kullanmaktadır. SDMX veri modeline göre oluĢturulan DSD dosyaları 

temel alınarak veri modellemesi yapılmaktadır. SDMX ile veri betimlenirken üç değiĢken 

kullanılmaktadır. Bunlar:  

 

 Boyutlar(Dimentions): TaĢınacak veri tablo Ģeklide gösterilirken, ölçülen veriyi 

tanımlayan ve betimleyen değiĢkenlerdir. Bu bilgi gönderilmediği zaman değerlerin 

istatistiksel anlamında değiĢiklik olması beklenir Örneğin tablonun satır ve sutunlarını.  

 Özellikler(Attributes): TaĢınacak veri tablo Ģeklide gösterilirken, ölçülen veriyi sadece 

betimleyen değiĢkenlerdir. Bu bilgi gönderilmediği zaman değerlerin istatistiksel 

anlamında değiĢiklik olmaması beklenir.  

 Değerler(Measures): TaĢınacak veri tablo Ģeklide gösterilirken, ölçüm sonuçlarıdır. 

 

 

 
ġekil 2 SDMX veri modeli örneği 
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SDMX ile veri değiĢimi sağlanırken kullanılan DSD yapısında gönderilen verinin 

tanımlamaları yer almaktadır. ġekil 2 de gösterildiği gibi örnek bir nüfus verisi modellenirken 

çapraz tablo mantığında ülke ismi ve yıl DSD’nin boyutlarını, C bilgisi verinin özelliğini ve 

tablodaki değerler ise değerler ile betimlenmektedir.  

 

Diğer bir modelleme yöntemi olan DDI, DDI Alliance tarafından organize edilmektedir. DDI 

ile bir araĢtırma yine XML olarak ifade edilebilmektedir. DDI olarak bir araĢtırmanın 

verisinin modellenmesi için ġekil 3 deki gibi kavramlara, çalıĢma uzayına, değiĢkenlere, soru 

bankasına ve bunların sonucunda oluĢacak bir kayıt desenine ihtiyaç duyar. BileĢenler 

tanımlanarak bir araĢtırmanın DDI modeli ortaya çıkartılır. 

DDI 3 ve SDMX 2 birbirleri ile çalıĢılabilmesi sağlanmıĢtır. AĢağıdaki üç madde ile DDI ve 

SDMX karĢılaĢtırılırsa: 

 SDMX toplulaĢtırılmıĢ verinin değiĢimine yönlenmiĢtir. Daha çok makro veri üzerine 

yoğunlaĢmıĢtır. 

 DDI sosyal bilimlerin araĢtırma verilerine yönlenmiĢtir. Daha çok mikro veri üzerine 

yoğunlaĢmıĢtır. 

 Birbirleri rakip değil birbirlerini tamamlamaktadırlar. 

 

 
ġekil 3 DDI AraĢtırma bileĢenleri ve aralarındaki bağlantı 

 

2.2 İstatistiksel Üst veri Modelleri 

 

Avrupa Ġstatistik Ofisi yayınladığı tüm istatistikleri referans üst verisi ile beraber 

açıklamaktadır. Referans üst veri istatistiksel bilginin oluĢumu hakkında istatistikçilere yön 

göstermektedir. Referans veride yirmi bir ana baĢlık ve her bir baĢlığın alt baĢlıkları ve 

istenirse geniĢletilerek daha aĢağı seviyeleri inerek istenildiği oranda verinin üst bilgisi 

açıklanabilir. Ana baĢlıklar bu anketle ilgili kiĢinin iletiĢim bilgilerinden, güncellemeleri, ölçü 

birimi, kalite bileĢenleri, kullanılan yöntemler, verinin dağıtımı, referans dönemi, doğruluk ve 

güvenilirlik gibi bilgileri içermektedir. DSD de modellemesi olduğu gibi veri değiĢimde MSD 

dosyalarını kullanılmaktadır. MSD dosyaları araĢtırma hakkında yöntemsel, kavramsal ve 

kalite bileĢenlerinin bilgisini içermektedir. 
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Meta veri temel kavramlar

Referans meta veri, meta veri yapı tanımları(MSD) 

içerir

Referans meta veri 

kavramlar

 
ġekil 4 MSD örneği KAYNAK: EuroStat 

 

3. Türkiye'de Üst Veri Kullanımı 

 

Üst veri ihtiyaç yeni değildir. Veri olduğu her yerde üst veriye ihtiyaç istatistik 

alanlarında olduğu kadar diğer alanlarda da gerek ihtiyaç duyulmaktadır. Yüksek vd.(2012) 

yaptığı çalıĢmada üst verinin sağlık alanı için gerekliliği ortaya konulmuĢtur. Al vd.(2003) 

yaptığı çalıĢmada değiĢen internet dünyasında üst veriye ihtiyacı ve web belgelerinde 

kütüphanecilikte ihtiyaç duyulan gereksinimi çalıĢmıĢlardır. DDI ve SDMX haricinde XPRL 

finansal tabloların standart bir formatta sunulması ve değiĢimi için kitaplar, internet gruplar 

ve kamu kurumları arasında çalıĢma grupları kurulmaktadır(Anonim 2011).  

 

Ülkemizde TÜĠK'in açıkladığı verilerde Eurostat kadar geniĢ kapsamlı olmasa da tüm 

istatistikler için referans üst veri yayınlamaktadır. Örnek vermek gerekirse tarımsal alet ve 

makine sayımları için aĢağıdaki üst veri bilgileri sunulmaktadır. Analitik Çerçeve, Kapsam, 

Tanımlar ve Sınıflamalar; Verinin kapsamı; Hesaplama Kuralları; Temel Veri Kaynaklarının 

Niteliği; Derleme Uygulamaları gibi baĢlıklarla istatistiklerde kullanacakları veri hakkında 

bilgi vermektedir. TÜĠK her yıl yaklaĢık 200 bin firma ile anket yaparak yapısal iĢ 

istatistikleri üretmeye çalıĢmaktadır. 2014 yılında eVT projesi kapsamında yapısal anketi için 

hazırlanan DDI kullanılarak direkt XSD dokümanları üretilerek muhasebe firmalarının veriyi 

direkt TÜĠK sistemlerini gönderilmesi sağlanmıĢtır. 

 

4. Sonuç 

 

 Herhangi bir verinin insanlar ve makineler tarafından anlaĢılması, kullanılması ve 

değiĢimi için belli standartlara uyması gerekmektedir. Veri ve üst veri modellemesine birçok 

alanda ihtiyaç vardır. Anket geliĢtirmede, anketlerin üst bilgisi üretiminde, bilgilerin 

yayınlanmasında, kurumlar arasında veri transferinde, idari kayıtların değiĢiminde altlık 

olarak, veri ambarı ve veri madenciliği (veri deseni) veri modellerine ihtiyaç vardır. Dünyada 

bu konuda istatistik ofisleri ve uluslararası organizasyonlar bazı standartlar ve yazılımlar 

ortaya çıkarmaktadırlar. SDMX ve DDI Ģu an için en çok kullanılan iki veri ve üst veri 

modelleme standardıdır. SDMX daha çok veri değiĢiminde ve makro verilerde, DDI ise mikro 

verilerde kullanılmaktadır. ġu anda SDMX ve DDI incelendiğinde bir veri setinin tüm 

bileĢenlerinin ifade edilemediği görülmektedir. Ülkemizde TÜĠK 2011 yılından itibaren tüm 

anketleri DDI olarak tanımlamaktadır. DDI anket yazılımlarında altlık olarak kullanılmakta 
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sorular ve cevaplar bu dosyalardan okunarak veri giriĢ yazılımları üretilmektedir. TÜĠK 

ayrıca en önemli yapısal anketi için muhasebe yazılımlarından veri çekerken veri giriĢ için 

hazırlanmıĢ DDI dosyasını altlık olarak kullanmıĢtır. Sonuç olarak DDI dosyaları tüm 

istatistik üretim sürecinde ve eVT projesinde kullanılmıĢtır. 
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