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13/11/2017 
TUTANAK 

 
 
Konu  : İşgücü Piyasası İstatistikleri 
 
Yer  : 125. Nolu Toplantı Salonu 
 
Tarih/Saat : 13.11.2017  Saat:10:00 

 

Gündem : Bu toplantının amacı; idari kayıtların güçlendirilmesi ve kurumlar arası veri kaynaklarının 
entegrasyonunun sağlanması kapsamında İŞKUR ve SGK'nın yayınlamakta oldukları istatistikler 
değerlendirmek ve bilgi paylaşımında bulunmaktır. 

1. HİA ile birlikte yürütülmekte olan modül anketler hakkında genel bilgilendirme 
2. İŞKUR'un açık iş göstergesi 
3. İŞKUR'un uygulamayı planladığı Gençlerin İşgücü Piyasasından Beklentileri Anketi 
4. SGK'nın yayınlamakta olduğu "sigortalı sayısı" göstergesi 

 
 
Sorunlar: 
1- İŞKUR hesapladığı açık iş istatistiklerine ilişkin veriyi Eurostat'a göndermek istemektedir. Ancak bu sürecin 
yürütülmesi konusunda bir yol haritasına ihtiyaç vardır. 
 
2- SGK'nın yayınlamış olduğu olduğu "sigortalı sayısı" istatistikleri aslında kişi sayısını değil, iş sayısını ifade 
etmektedir. HİA sonuçları ile karşılaştırılamayacak tanımda göstergeler olmasına rağmen kamuoyunda sık sık 
karşılaştırma yapılmaktadır. 
 
Toplantıda sonucunda; 

• Eurostat'ın LAMAS toplantı gündeminde açık iş konusu olduğunda İŞKUR'dan da ilgili toplantıya 
katılımın sağlanmasının gündeme getirilmesine, 

• İŞKUR'un LAMAS'ın açık iş konusunda mevcut olan tüm toplantı dokümanlarının iletilmesine,  
• İŞKUR tarafından Eurostat'a açık iş istatistikleri verisinin gönderilmesi için mevcut verinin Eurostat için 

gerekli kriterleri sağlayıp sağlamadığının belirlenmesi ve bu süreç doğrultusunda yol haritasının 
belirlenmesi için gerekli hazırlıkların yapılmasına, 

• İŞKUR tarafından açık işleri tespit etmek için yürütülen anketin, anketörler tarafından değil doğrudan 
firmalar tarafından web üzerinden doldurularak yapılıp yapılamayacağını tespit etmek için SKG 
kayıtlarındaki meslekler ile açık işler anketi ile derlenen mesleklerin alt kırılımlar düzeyinde SGK, 
İŞKUR ve TÜİK tarafından karşılaştırmasının yapılması ve iki veri arasında ciddi farklılığın olup 
olmadığının tespit edilmesine, 

• Kurum istatistiği olarak yayınlanan açık iş sayısı ile anketle derlenen açık iş sayısının çok sık 
karıştırıldığı, bu karışıklığı gidermek için neler yapılabileceğinin değerlendirilmesine, 

• SGK'nın yayınladığı sigortalı sayısın aslında kişi sayısı değil ödenen prim sayısı olduğunun 
metaverisinde belirtilmesine ve kişi sayısının ise ayrı bir tablo olarak verilebilirliğinin 
değerlendirilmesine karar verilmiştir.  

• SGK'nun Resmi İstatistik Programı'nda yer alan 2.2.13 sıra nolu Sigortalı İstatistikleri'nin Yayım 
Dönemi Aylık (t+1 ay), Aylık (t+45 gün) olarak değiştirilmesine ilgili kurumla mutakabat sağlanarak 
karar verilmiştir. 

 
karar verilmi ştir. 
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Katılımcılar: 

Adı Soyadı Kurumu Görevi Telefon e-posta 

Meral DAŞKIRAN TÜİK-İYKD Daire Başkan V. 4100651 meral.daskiran@tuik.gov.tr 

Murat KARAKAŞ TÜİK-İYKD İİG Sorumlusu 4100611 murat.karakas@tuik.gov.tr 

M. Akif DAVARCI TÜ İK-Y İİD Uzman 4100439 akifdavarci@tuik.gov.tr 

Hülya ÖZUYSAL SGK Uzman 2078225 hozuysal@sgk.gov.tr 

Zeliha AKTAR SGK İstatistikçi 2078709 zaktar@sgk.gov.tr 

Nejla ARSAL ERGÜÇ TÜİK-İİG Uzman 4100625 nejlaarsal@tuik.gov.tr 

Yosun KATI TÜİK- İİG Uzman 4100625 yosunkati@tuik.gov.tr 

Esranur İRDEM İŞKUR Uzman 2163824 esranur.irdem@iskur.gov.tr 

Oğuz DÜZGÜN İŞKUR Uzman 2163809 oguz.duzgun@iskur.gov.tr 

Tuna KEMALİ TÜİK-İİG Uzman 4100625 tuna.kemali@tuik.gov.tr 

Murat 
ŞAHABETTİNOĞLU 

TÜİK-İİG Uzman 
4100630 

muratsahabettinoglu@tuik.gov.tr 

Hakan SEYİTOĞLU TÜİK-KSD Programcı 
4176445 

/152 
hakanseyitoglu@tuik.gov.tr 

Nurgül ARZİK 
Maliye Bakanlığı-
BÜMKO 

İstatistikçi 
4151498 

nurgul@bumko.gov.tr 

 


