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RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI – TOPLANTI TUTANAĞI 
 
 
RİP Konu Başlığı: GELİR DAĞILIMI İSTATİSTİKLERİ 

Toplantı Tarihi/Saati: 29.11.2012  Saat:14.00 

Toplantı No:  

Toplantı Yeri: 7. Kat  Toplantı Salonu 

 
 

1. Toplantının Amacı 
 

TÜİK’in ürettiği gelir dağılımı istatistiklerinde veri kalitesinin arttırılması, idari kayıtların daha etkin kullanımı ve 
kurum idari kayıtlarına yönelik sorunların tartışılması. 

 

2. Katılımcılar   
Adı Soyadı  Çalıştığı Birim/Ünvanı e-posta Telefon 

Meral DAŞKIRAN TÜİK/İşgücü ve Yaşam Koşulları 
Daire Başkanı 

meraldaskiran@tuik.gov.tr 410 06 51 

Güllü ÇALIK TÜİK/Gelir Dağılımı ve Kazanç 
İstatistikleri Grup Sorumlusu 

gullucalik@tuik.gov.tr 410 06 05 

Bülent YILMAZ TÜİK/Resmi İstatistik ve İdari 
Kayıtlar Grup Sorumlusu 

bülentyilmaz@tuik.gov.tr 410 07 31 

Ersin BİÇER Sosyal Yardımlar Genel  
Müd./Uzman 

Ersin.bicer@aile.gov.tr 705 80 18 

Mert YAVUZARSLAN Muhasebat Genel Md./İstatistikçi myavuzarslan@muhasebat.gov.tr 415 16 48 

Özlem ALBAYRAK A.Ü. SBF/İktisatçı albayrak@politics.ankara.edu.tr 595 12 28 

Serdar KARA Türkiye İş Kurumu/ İstatistikçi Sedar.kara@iskur.gov.tr 419 01 51-
282 

M.Fatih TÜZEN SGK/Aktüerya ve Fon Yönetimi 
DB/İstatistikçi 

mtuzen@sgk.gov.tr 207 87 03 

İrfan GÜMÜŞ Türkiye İş Kurumu/Şube Müdürü irfangumus@iskur.gov.tr 433 14 09 

Enis BAĞDADİOĞLU TÜRK-İŞ/Uzman enisbagdadioglu@gmail.com 433 31 25 

Aygün ALTINEL TÜİK/ Resmi İstatistik ve İdari 
Kayıtlar Grubu/ İstatistikçi 

Aygun.altınel@tuik.gov.tr 410 07 20 

Zühal DAŞKIRAN TÜİK/Uzman zuhaldaskiran@tuik.gov.tr 410 06 37 

İlkay KAHVECİ TÜİK/İstatistikçi ilkaykahveci@tuik.gov.tr 410 06 37 

Reyhan KARAGÜL TÜİK/Şef reyhankaragul@tuik.gov.tr 410 06 37 

Elif KUŞ TÜİK/VHKİ elifkus@tuik.gov.tr 410 06 37 

Duygu ZBAKIŞ TÜİK/Uzman duyguozbakis@tuik.gov.tr 410 06 16 

Yakut YÜLSEL TÜİK/Uzman Yardımcısı yakutyüksel@tuik.gov.tr 410 06 16 
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3. Toplantı Gündemi  
 

1. Resmi İstatistik Sistemi ve Resmi İstatitik Programı hakkında bilgilendirme 

2. Uluslararası resmi veri gönderimi envanteri, sürdürülebilir kalkınma göstergeleri,  

3. RİP çalışma gruplarının oluşumu ve çalışma usulleri hakkında bilgilendirme, 

4. Gelir dağılımı istatistiklerinin veri kaynağı olan “Gelir ve yaşam koşulları araştırması” hakkında 
bilgilendirme, 

5. İdari kayıtları kullanılan kurumlar ve idari kayıtlardan derlenen bilgiler, 

6. İdari kayıtların kullanımının etkinleştirilmesi ve planlanan çalışmalar. 

4. Toplantıda görüşülen konular/Sorunlar/Öneriler  
1. Gelir dağılımı göstergelerinin önemi, 

2. Gelir ve yaşam koşulları araştırmasının amacı, bu çalışmaya neden ihtiyaç duyulduğu, çalışmanın kısa 
metodolojisi, araştırmada kapsanan konular ve hesaplanan göstergeler, 

3. Araştırmada hangi kurumların ve ne tür idari kayıtların kullanıldığı, 

4. Gelir bilgisinin derlenmesinde idari kayıtların daha etkin kullanımı; 

a. SGK’dan idari kayıtların web servis aracılığıyla alınmasına yönelik çalışmaların önemi, 

b. SGK’dan hali hazırda alınan bilgilerin irdelenmesi ve SGK kayıtlarında mevcut olup derlenmeyen 
diğer bilgilerin tespitinin yapılmasının gerekliliği,  

c. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan tarımsal destekle ilgili ödeme yapıldığı halde ankette 
tarımsal faaliyet beyan etmeyen kişilerin varlığı ya da tarımsal faaliyetle uğraşan kişilerin bu 
yardımları tarlanın üzerine kayıtlı kişiler üzerinde olduğu için alamadığı gibi sorunlara 
değinilmiştir, 

d. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nden (SYGM) alınan şartlı nakit transferlerinin (ŞNT) “aileye 
yapılan çocuk yardımlarını” içerdiği (sağlık, eğitim şeklinde), vakıflar tarafından yapılan 
yardımların “haneye yapılan diğer sosyal yardımları” içerdiği teyit edilmişir. Ayrıca, vakıflar 
tarafından yapılan yardımların detayına ilişkin bilgilere veri tabanından ulaşmak mümkün 
olabilecektir.   

e. 2011 yılında  SYGM idari kayıtlarından derlenen aile-çocuk yardımlarının değerinde önceki 
yıllara göre oldukça büyük bir düşüş gözlenmiştir. Bunun bütünleşik sosyal yardım modülü 
yazılırken meydana gelen aksaklıktan kaynaklandığı ve son 3 ödemenin birinci yıla yetişmediği 
belirtilmiştir. Dolayısı ile ödemelerdeki bu kaymalardan kaynaklı olarak bazı yıllarda daha düşük 
bazı yıllarda ise yüksek ödemeler sözkonusu olduğu belirtilerek konu tekrar araştırılacaktır.  

f. Anket çalışmasında “konut yardımları” oldukça az rastlanan bir yardım türü olarak, bunun idari 
kayıtlarla desteklenmesi hususu ile ilgili olarak, vakıflar tarafından yapılan konut (kira vb.) 
yardımlarının kayıtlarda diğer yardımlar içinde yer almış olabileceği ifade edilmiştir.       

g. İŞKUR tarafından gönderilen idari kayıtlarda “işsizlik ödeneği, kısa çalışma tazminatı ve iş kaybı 
tazminatı”nın yer aldığı, bunlar dışında herhangi bir yardım yapılıp yapılmadığı bir sonraki bilgi 
talep aşamasında değerlendirilecektir. Bunun için çalışma grubu üyelerine e-posta ile talep 
yazısı iletilecektir. 

h. BDDK’dan banka faiz gelirlerinin imputasyonu için alınan “vadeli hesap sahibi olan yurtiçi 
yerleşik gerçek kişi sayısı” bilgisinin SGK’dan alınabileceği belirtilmiştir. Ayrıca, TL hesabı 
yanında altın hesabının da dikkate alınabileceği belirtilmiştir. 
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i. Karşılıksız burs gelirleri kapsamında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel 
Müdürlüğü’nden TC kimlik numarası bazında bilgi alınabileceği önerisi sunulmuştur.  

j. Yerel yönetimler, özel dernek ve vakıflar tarafından yapılan yardımların idari kayıtlardan 
derlenmesindeki zorluktan bahsedilmiş, SYGM’nin bu kapsamda yapmış olduğu veri tabanı 
çalışmalarının önemi vurgulanmıştır.   

k. İçişleri Bakanlığı’ndan geçici korucu maaşları ve terör mağdurlarına yapılan ödemelere ilişkin 
bilgi alınabileceği belirtilmiştir. 

l. Sendikalar tarafından işten atılanlara yapılan nakdi ödemeler/yardımlar olduğu ve muhasebe 
kayıtlarında yer alacağı için bu yardımların sendikalardan talep edilebileceği belirtilmiş, ancak 
bu tür yardımları alan kişilerin ankete  çıkma olasılığının düşüklüğünden bahsedilmiştir. 

m. Özürlülere yapılan yardımlar kapsamında Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü idari 
kayıtlarının talep edilebileceği belirtilmiştir. 

n. Lojman hizmetinden yararlanan ücretlilerin ayni gelir kapsamında lojman ayni gelirlerinin idari 
kayıtlardan temin edilebileceği belirtilmiştir. 

5. Brüt gelir hesaplanmasında idari kayıtların kullanımı; 

a. Anket çalışmasında derlenen net gelirlerden hareketle brüt gelirlerin hesaplanabilmesi için 
gerekli temel bilgilerden aktif sigortalıların sosyal güvenlik prim ödemelerinin SGK idari 
kayıtlarından kişi bazında derlenmesine yönelik web servis çalışmalarının önemi ve gerekliliği 
vurgulanmıştır. 

b. Asgari geçim indirimlerinin TC kimlik numarası bazında Maliye Bakanlığı’ndan temin 
edilebileceği belirtilmişti. 

c. Stopaj yoluyla kesilen vergilere ilişkin (özellikle tarımsal faaliyet ve faiz gelirlerine yönelik 
olarak) Maliye Bakanlığı’ndan bilgi derlenebileceği ancak bunun TC kimlik numarası bazında 
olup olmayacağı araştırılacaktır.  

 

5. Alınan Kararlar  
 

1. Toplantıda görüşülen konular ve sunulan önerilerin idari kayıtlardan derlenen bilgilerin geliştirilmesine yönelik 
olarak 2012 yılında yapılacak idari kayıt taleplerinde dikkate alınmasına, 

2. Brüt gelir konusunda yapılan çalışmalarla ilgili ihtiyaç duyulması halinde Maliye Bakanlığı uzmanları ile bir alt grup 
toplantısı düzenlenmesine,  

3. Bir sonraki toplantıya Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Genel Müdürlüğü ve Gelir Politikaları Genel 
Müdürlüğü’nden de katılımcıların davet edilmesine, 

4. Bir sonraki toplantı tarihinin çalışma grubu üyelerine e-posta yoluyla duyurulmasına karar verilmiştir.  

  

6. Bir sonraki Toplantı Tarihi 
Tarih:    Saat:    Yer:     

Gündem:    

 


