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27.11.2012 
 

TUTANAK 
 

 
Konu  : Resmi İstatistik Programı Çalışma Grubu 4. Ana Konu 4. İş İstatistikleri 
(4.1) Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri 
 
Yer  : TÜİK 
 
Tarih/Saat : 27 Kasım 2012, Saat:14.00 7.Kat Toplantı Salonu 
 
Gündem : Resmi istatistik programı kapsamında Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri üretiminde 
veri kalitesinin artırılması, üretilecek verilerin uluslararası standartlara uygunluğunun sağlanması, 
üretilmeyen istatistiklerin uluslararası standartlara uygun olarak üretilmesi için çalışmalar yapılması, 
uluslararası kuruluşlara veri gönderiminde ülkemizin eksik verilerinin tespit edilerek bunların giderilmesine 
yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi. 
 
 
 
Katılımcı Kurum ve Kuruluşlar: 
 

-Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), 
-İstanbul Sanayi Odası, 
-Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği 
(TÜRMOB), 
-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 
-T.C. Merkez Bankası, 
-Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 
-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 
-Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
-Ankara Sanayi Odası, 
-Kalkınma Bakanlığı, 
-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
-Orta Doğu Teknik Üniversitesi(ODTÜ), 
 
 

Toplantı: 
 
1. Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkan Vekili Sayın Ayhan DOĞAN toplantı açılış konuşmasında 

Resmi İstatistik Programı (RİP) Çalışma Grubunun etkinliğini ve önemini vurguladıktan sonra 
Resmi İstatistik Programı ikinci (2012-2016) döneminde sivil toplum kuruluşları, akademisyenler 
ve özel sektör temsilcilerinin de gruplara dahil edilerek, yeniden düzenlendiği bilgisini verdi. İkinci 
program döneminde RİP çalışma gruplarından beklentinin veri kalitesinin artırılması, üretilecek 
verilerin uluslararası standartlara uygunluğunun sağlanması, üretilmeyen istatistiklerin uluslararası 
standartlara uygun olarak üretilmesi için çalışmalar yapılması olduğunu ifade etti. Özellikle idari 
kayıtların istatistik üretim sürecindeki önemine değinerek, kurumların hizmete özel olarak tutmuş 
oldukları idari kayıtlarının istatistik üretimi için kullanılmasına imkan verecek şekilde 
iyileştirmelerin de RİP Çalışma Grubu kapsamında ele alınacağını açıkladı. 
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2. Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri çalışması kapsamında Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı 
Yapısal İş İstatistikleri Grubundan Sayın Murat YILMAZ tarafından Yıllık Sanayi ve Hizmet 
İstatistikleri Arşatırması ile ilgili mevcut durum hakkında bilgilendirici bir sunum yapılmıştır.  

 
3. Kayıt Sistemleri Daire Başkanlığı Resmi İstatistik ve İdari Kayıtlar Grubundan Sayın Ethem 

YURTSEVEN tarafından Resmi İstatistik Programı kapsamında yapılan mevcut çalışmalar ile 
planlanan çalışmalara ilişkin sunum yapılmıştır. Özellikle ikinci program döneminde RİP 
kapsamında üretilen tüm resmi istatistiklerin birlikte yayımlanacağı, uluslararası  veri gönderiminin 
tek bir kanaldan yapılmasına imkan veren bir portalın hazırlıklarına ilişkin  çalışmalar içerisinde 
olunduğu bilgisi verilmiştir. 

 
 
Yapılan Sunumlar Doğrultusunda: 

 
1. TÜRMOB Katılımcısı Sayın Aysel ŞİMŞEK tarafından YSHİ soru kâğıdının doldurulmasında 

büyük emeği geçen üyelerinin olduğunu ancak eylem planlarında işbirliği yapılan kurumlar arasında 
yer almadıklarını belirtmişlerdir. 
 

2. ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Anabilim Dalı katılımcısı Sayın Derya FINDIK 
tarafından elektrikle çalışan motor sayıları (çevrim içi güç) bilgisinin 2002 ve önceki yıllarda 
olmasına rağmen neden şimdi olmadığı sorulmuştur.  
 
YSHİ Grup Sorumlusu Vekili Sayın Emrullah ÖZKAN girişim bazlı bir çalışmada böyle bir soruyu 
sormanın teknik olarak imkânsızlığından bahsetmiştir. 
 

3. TOBB katılımcısı Sayın Sevil UYGUR tarafından; özellikle RİP’in ikinci döneminde metaveri, veri 
kalitesi ve idari kayıtlardan istatistiklerin derlenmesi konusunun çok önem taşıması nedeniyle 2012 
yılı Mart ayında TÜİK çalışma grupları tarafından yapılan İDARİ KAYIT FORMU çalışmaları 
kapsamında ilgili kurum kuruluşların meta verileri, ilgili tematik konulardaki veri derleme ve 
raporlama birimleri için bir envanter oluşturulup oluşturulmadığı, en azından kalite konusunda 
resmi istatistik üretmekte olan kurum/kuruluşların ürettiği istatistiklerin kalitesi ve güvenilirliği 
konusunda dışsal veri kaynaklarından yapacağı kontrol çalışmaları için de bunun son derece önem 
taşıdığı konularına dikkat çekilmiştir. Bu konuya TÜİK Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkan Vekili 
Sayın Ayhan DOĞAN ise İdari Kayıt Formu kapsamında yapılan çalışma sonuçları konusunda ilgili 
birimlere bilgilendirme yapılacağı ve karşılıklı çalışmaların önümüzdeki dönem içerisinde de devam 
edeceği biçiminde yorum yapılmıştır.  
Sayın Sevil UYGUR ayrıca sonuçların 6’lı ekonomik faaliyet sınıflamada neden yayımlanamadığını 
sormuş, Sayın Emrullah Özkan tarafından özetle araştırmanın tahmin boyutunun 4’lü sonuçlar 
vermeye imkân verecek şekilde belirlendiğini ifade etmiştir. 
Sayın Sevil UYGUR tarafından KOBİ’ler konusunda TÜİK tarafından yayımlanan haber bülteni 
konusunda da haber bülteninde yararlanılan kaynaklar belirtilirken bunlara yönelik veri derlenmesi 
konusunda eş zamanlılık, uygulama birlikteliği, veri derleme yöntemindeki farklılıklar  ve veri 
derleme birimine göre farklı kaynaklardaki overlap oranlarına bakılmaksızın istatistiklerin nasıl 
aggregate edildiği sorusu yöneltilmiştir? Bu soruya TÜİK’in farklı kaynaklarında sadece çalışan 
sayısı bilgisi ölçüt alınarak ilgili araştırmadan çalışan sayısı 0-249 arası olanlar için standart çalışan 
sayısı sınıflamasına göre ilgili araştırma sonuçlarının bağımsız olarak yer aldığı, aggregate 
edilmediği yönündeki yanıt Sayın Ayhan DOĞAN tarafından verilmiştir. Sayın Sevil UYGUR 
tarafından son olarak RİP kapsamındaki kalite logosu konusunda tematik konularda alınacak olan 
logonun Veri Kalite Kurulu tarafından sadece bir kez mi verileceği, yoksa belli periyotlarda 
kalitenin kontrol edilerek gerekli koşulları sağlamıyor ise geri mi çekileceği sorusu yöneltilmiş, 
soruya Sayın Ethem YURTSEVEN tarafından kalite logosunun belli periyotlarda verileceği ve 
kalite odaklı olunduğu için böyle bir yaklaşımın hedeflendiği biçiminde yanıt verilmiştir. 
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4. Kamu kurum ve kuruluşlarınca üretilebilecek istatistiklerin resmi istatistik olarak RİP’te yer 

almasının Türkiye’yi temsil etme şartına bağlı olduğu, bölgesel veya dar kapsamlı araştırma 
sonuçlarının programda yer alamayacağı belirtilmiştir. 
 

5. TÜRMOB katılımcısı Sayın Aysel ŞİMŞEK tarafından soru kâğıdının doldurulmasında büyük 
emeği geçen mali müşavir üyelerinin rahatsızlıklarını dile getirmiştir. Bu konudaki daha detaylı 
görüşleri TÜİK ile gerçekleştirilecek toplantıda aktaracağını ifade etmiştir. TÜRMOB ile TÜİK 
arasında daha aktif işbirliği yapılmasının önemini ifade etmiştir.  
 

6. RİP çalışma grupları paydaş listesinde Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu yer 
almakla birlikte özellikle YSHİ çalışma grubunda da paydaş olarak bulunmalarının gerekli olduğuna 
TÜİK olarak karar verilmiştir.  
 

7. Toplantı sonunda eksik istatistiklerin üretilmesi ve mevcutların iyileştirilmesine yönelik özel alt 
çalışma gruplarının oluşturulması, bu toplantılara yönelik takvimin ilgili üyelere yazışma ve e-posta 
ile duyurulacağı kararı verilmiştir. 
 

 
İş bu tutanak 27 Kasım 2012 tarihinde yapılan 4. Ana Konu 4. İş İstatistikleri(4.1) Yıllık Sanayi ve 
Hizmet İstatistikleri toplantısında imza altına alınmıştır. 

 


