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

Toplantı Tarihi/Saati: 02.09.2013  Saat:10.00 

Toplantı No:  

Toplantı Yeri: 125 Nolu Toplantı Salonu 

 
 

1. Toplantının Amacı 

Bu toplantı ile; Resmi İstatistik Programı kapsamındaki kurumların İdari Kayıt Değerlendirme Çalışmasında 
önceliklendirme işleminde tespit edilen idari kayıtlar ile toplantılar esnasında yeni tesbit edilebilecek olan 
diğer kayıtlar  ve gündeme ilişkin diğer konuların görüşülmesi amaçlanmıştır. 

 
 

2. Katılımcılar   

Adı Soyadı  Çalıştığı Birim/Ünvanı e-posta Telefon 

Güllü ÇALIK GDKİ Grubu Gullu.calik@tuik.gov.tr 4100605 

Murat KARAKAŞ İşg. İst. Grubu murat.karakas@tuik.gov.tr 4100611 

Muzaffer BALABAN RİİK Grubu Muzaffer.balaban@tuik.gov.tr 4100720 

Duygu ÖZBAKIŞ GDKİ Grubu Duygu.ozbakis@tuik.gov.tr 4100616 

Burcu ELLİDÖRT 
TUNÇ 

GDKİ Grubu Burcu.tunc@tuik.gov.tr 4100616 

Yakut YÜKSEL GDKİ Grubu Yakut.yuksel@tuik.gov.tr 4100616 

Bilal ARSLAN Muhasebat Genel Müdürlüğü barslan2@muhasebat.gov.tr 4151778 

Alper YEŞİL SGK ayesil@sgk.gov.tr 4144178 

Zeliha AKTAR SGK zaktar@sgk.gov.tr 2078705 

Ersin BİÇER Sosyal Yardımlaşma Genel Müdürlüğü Ersin.bicer@aspb.gov.tr 7058018 

 

3. Toplantı Gündemi  

 

• Mevcut idari kayıtların görüşülmesi 

• Mevcut idari kayıtların dışında olabilecek diğer idari kayıtların tespiti 

• İdari kayıt değerlendirme formunun anlatılması 

• Doldurulan idari kayıtların gönderilme tarihinin tespit edilmesi 
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4. Sorunlar  

 

• Toplantı davetiyesi resmi yazı ile gönderildiği halde toplantıya Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi 
Başkanlığı, İŞKUR, Tarım Bakanlığı  katılmamıştır. Ancak, İŞKUR ile aynı gün öğleden sonra 
katıldıkları Sosyal Koruma İstatistikleri ile ilgili toplantı sonrasında görüşülmüştür.  

• İdari kayıt değerlendirme formları resmi yazı ile ilgili Kurumlara gönderilerek toplantı öncesinde 
doldurulması ve yapılacak bu toplantıda dolu formların incelenmesi talep edildiği halde değerlendirme 
formları doldurulmadan gelinmiştir. 

• Kurum yetkililerinin formları dolduramamış olmalarının temelinde; idari kayıt olarak ne alınacağı 
konusunda bilgi eksikliğinin olduğu, hangi kayıtları alıp, hangilerinin alınmayacağı konusunda 
tereddüt yaşadıkları tespit edilmiştir.  

• Çalışma Grubundaki kişilerin değerlendirme formunun doldurulmasına yeterli ilgi göstermediği 
anlaşılmış olup, Kurumun geneline ilişkin bilgi sahibi olmadıkları dolayısı ile formları 
dolduramadıkları kendilerince ifade edilmiştir.  

• Ayrıca, geçen yıl kurumlar tarafından aynı formların doldurulduğu, neden bu yıl da aynısının 
doldurulması gerekliliği kurumlar tarafından sorgulanmıştır.  

• SYGM temsilcisi formu toplantı sırasında doldurarak teslim etmiştir.    

 

5. Alınan Kararlar  

 

• İdari kayıt formları anlatılarak, formların kurumların ilgili birimlerince doldurularak tamamlanması ve 
SGK ile 12 Eylül 2013 tarihinde TÜİK’de toplanılarak soru formlarının değerlendirilmesine, 

• Muhasebat Genel Müdürlüğü temsilcisi formun kendisi tarafından doldurulmasının mümkün 
olmadığını Personel Yazılım ve Uygulama Dairesi tarafından doldurulmasının daha doğru olacağını 
belirtmiştir. Kendisine gerekli açıklamalar yapılmış ve formların ilgili birim tarafından doldurulması 
sağlanarak doldurulmuş formlar üzerinden görüşülmesine,  

• Mevcut tespit edilen idari kayıtların dışında olabilecek diğer idari kayıtların araştırılmasına ve onlar 
içinde ayrı bir değerlendirme formu doldurulmasına karar verilmiştir.  

 

 
 

6. Bir sonraki Toplantı Tarihi 

Tarih:   12.09.2013 Saat:   10:00 Yer:    7. kat Toplantı Salonu 

Gündem:   Değerlendirme formlarının control edilmesi 

 


