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Konu

: 2017-2021 Resmi İstatistik Programı (RİP)

Yer

: TÜİK-119 Numaralı Toplantı Salonu

Tarih/Saat

: 04.08.2016 14:30-17:00

Gündem

: 2017-2021 Resmi İstatistik Programı Çalışma Grubu Sunumları

2017-2021 Resmi İstatistik Programı kapsamında sanayi istatistiklerine ilişkin çalışma grubu
toplantısı gerçekleştirmiştir.
Toplantıda;
 2017-2021 Resmi İstatistik Programı
 Kısa Dönemli Sanayi İstatistikleri & Üretici Fiyat Endeksleri
 Yıllık Sanayi ve Ürün İstatistikleri konularında sunumlar yapılmıştır.
Birinci ve ikinci resmi istatistik programı dönemleri hakkında bilgi verilmiştir.
2017-2021 üçüncü RİP döneminde temel hedefin idari kayıtların istatistik üretim sisteminde
yaygın olarak kullanımı arttırmak olduğu vurgulanmış, mevcut durumda yaşanan problemler,
yürütülen çalışmalar ve hedeflenen stratejiler hakkında bilgi verilmiştir.
Kalite logosu konusuna kalite belgesi almaya hak kazanan ve hâlihazırda kalite logosu
çalışması yürütülen kurumlar ve çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir.
Ulusal İstatistik Kurumlarının ve İstatistik Sistemlerinin Avrupa İstatistikleri Uygulama
İlkelerine uyum durumunun değerlendirildiği Emsal Tarama Çalışmasının 2. Turu hakkında
bilgi verilmiş, yapılan çalışmalar ve faaliyet sonucunda oluşturulan raporun sonuçları
aktarılmıştır.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü, İmalat Sanayi
Sürdürülebilir Üretim Göstergelerini hesapladıklarını, bu göstergenin hangi başlık altında
sınıflandırılması gerektiğini sormuştur. Göstergenin çevre, sanayi ya da çoklu başlık altında
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sınıflandırılabileceği,

konunun

TÜİK

tarafından

değerlendirilmesi

gerektiği

karara

bağlanmıştır.
Kısa dönemli sanayi istatistiklerinin kapsamı, sınıflaması, bu çerçevede hesaplanan
göstergeler ve 2015 temel yılı için planlanan çalışmalar anlatılmıştır.
İdari kayıtların kısa dönemli iş istatistiklerinde kullanımında; Gelir İdaresi’nden alınan KDV
beyannamesi ile ciro endeksinin hesaplanabildiğini, üretim endeksi için stok verisine ihtiyaç
duyulması nedeniyle üretim endeksinin doğrudan idari kayıtlardan hesaplanamayacağı
vurgulanmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu verilerinden, istihdam ve brüt maaş ve ücret
endekslerinin hesaplanabileceği ifade edilmiştir.
Kısa Dönemli İş İstatistikleri kapsamında üretici fiyat endekslerinin tanımı, tarihçesi, yurtiçi
ve yurtdışı üfe tanımı, kapsamı ve ağırlık yapısı hakkında bilgi verilmiştir. İşyeri ve ürün
güncellemesinde; yurtiçi üfe’de sanayi üretim ve yıllık sanayi ürün istatistiklerinin
kullanıldığını, yurtdışı üfe güncellemesinde ise sanayi sicil kayıtlarının kullanıldığı
belirtmiştir.
Yıllık Sanayi İstatistikleri ve Yıllık Sanayi Ürün (PRODCOM) İstatistiklerinin kapsamı,
metodolojisi, alan uygulaması, veri toplama teknikleri, hesaplanan değişkenler hakkında bilgi
verilmiştir.
2017 Mart ayında toplanması öngörülen İstatistik Konseyinin, 2016 yılı Ekim ya da Kasım
ayında çalışma grubu toplantılarında ortaya çıkan görüş, öneri ve talepleri değerlendirmek
üzere ön toplantı yapacağı vurgulanmıştır.
Sanayi istatistikleri çalışma grubu üye listesi, katılımcılar tarafından uygun bulunmuş ilave ve
çıkarmaya ihtiyaç olmadığı karara bağlanmıştır.
2017-2021 RİP kitabında yer alacak sanayi istatistikleri bölümünün, çalışma grubu üyeleri
tarafından güncellenmesine ve güncellemelerin gönderilecek taslak üzerinden yapılmasına
karar verilmiştir.
Ek: Katılımcı Listesi
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