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T.C. 
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI 

TUTANAK 
 

Grup  : 4. Ana Konu 4. İş İstatistikleri (4.1) Yıllık Sanayi İstatistikleri (*) 
 
 

 
Konu                 :Resmi İstatistik Programı 
 

Yer  : TÜİK 7. Kat Toplantı Salonu 
 
Tarih/Saat : 08.07.2014, Saat:14.00 

Gündem : Resmi istatistik programı kapsamında Yıllık Sanayi 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 
amacı ile Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirilmi ştir. 
 

 
Katılımcı Kurum ve Kurulu şlar:  
-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB),  
-T.C. Merkez Bankası,  
-Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),  
-Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB Başkanlığı 
-Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Genel Müdürlüğü 
-Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Verimlilik Genel Müdürlüğü 
-Kalkınma Bakanlığı,  
-Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, PTT AŞ,  
 
Görüşülen Konular: 
Yıllık Sanayi İstatistikleri Grup Sorumlusu Sayın Ali GÜNEŞ toplantı açılış konuşmasında  
Resmi İstatistik Programı(RİP) Çalışma Grubunun etkinliğini ve önemini vurguladıktan sonra  
Resmi İstatistik Programı ikinci (2012-2016) 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 etmiştir. Özellikle idari kayıtların 
istatistik üretim sürecindeki önemine değinerek, kurumların hizmete özel olarak tutmuş 
oldukları idari kayıtlarının istatistik üretimi için kullanılmasına imkan verecek şekilde 
iyileştirmelerin ve TÜİK’le nasıl bir işbirliği yapılabileceği konusu da RİP Çalışma Grubu 
kapsamında ele alınacağını açıklamıştır.  
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Yıllık Sanayi İstatistikleri Grubundan TÜİK Uzmanı Sayın Murat YILMAZ tarafından RİP 
kapsamında özet bilgilerin olduğu bilgilendirici bir sunum yapılmıştır. Sunum da Resmi 
İstatistik programında gerçekleştirileler kısaca anlatılmıştır. Ayrıca Resmi İstatistik portalının 
işleyişi hakkında bilgiler verilmiştir. 
 
Kayıt Sistemleri Daire Başkanlığı Resmi İstatistik ve İdari Kayıtlar Grubundan Sayın Hakan 
SEYİTOĞLU tarafından Resmi İstatistik Programı kapsamında yapılan mevcut çalışmalar ile 
planlanan çalışmalara ilişkin bilgilendirme 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.  
 
Ayrıca Merkez Bankası ve Verimlilik Genel Müdürlüğü için Kalite Logosu için TÜİK 
Metaveri ve Standartlar Daire Başkanlığına başvuru yapmaları gerektiğini belirtmiştir. 
Kurumların RİP kapsamında ürettikleri verileri ve Ulusal Veri Yayımlama Takvimi’nde 
yayımladıkları verilerinin kurumlarının web sayfalarında “Resmi İstatistik Kapsamında 
Üretilmektedir” bilgisinin yazılması gerektiğini vurgulanmıştır. 
 
Kurumlara İstatistik birimlerinin olup olmadığı sorulmuştur. TC. Merkez Bankası Başkanlığı 
bünyesinde istatistik biriminin olduğu anlaşılmıştır. İstatistik üretimi için her kurumda 
istatistik biriminin oluşturulması ve istihdam edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. 
 
Yapılan Sunumlar Doğrultusunda: 
Yıllık Sanayi İstatistikleri Grup Sorumlusu Sayın Ali GÜNEŞ tarafından kurumlara 2014 
yılında yeni olarak üretilen idari kayıt olup olmadığı sorulmuştur. TC. Merkez Bankası 
Başkanlığı, İstatistik Genel Müdürlüğünden Sayın Nevin Memiş eklenecek ve çıkartılacak 
idari kayıtlardan bahsetmiştir. Kendilerine bu kayıtlar ile ilgili form gönderileceği ve detay 
bilgileri bu form üzerinde açıklayıp, ilgili birimle paylaşılması gerekliliği belirtilmiştir. 
 
TOBB dan Sayın Mustafa ÇİTİL, yapılacak revize ile ilgili çalışmaların nereye gönderileceği 
konusunu sormuş, programda yapılacak revizelerin 15 Ekim tarihine kadar TÜİK Kayıt 
Sistemleri Daire Başkanlığına gönderilmesi gerektiği söylenmiştir. 
 
Kalkınma Bakanlığından Sayın Leyla Bilen KAZANCIK TÜİK’te il bazında veri olmaması 
sıkıntısından bahsetmiştir. Yapılacak birçok çalışmada gerekli olan il verisinin idari 
kayıtlardan üretilmesi gerekliliği konusunu belirtmiştir. Ayrıca il bazında veri ihtiyaçlarını 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Genel Müdürlüğünden karşılamaya 
çalıştıklarını belirtmiştir. 
 
Sanayi Genel Müdürlüğünden Sayın Oğuz KURT bütün kurumların işbirliği içinde olmaları 
gerekliliğini ve ellerindeki idari kayıtların paylaşılır ve kullanılabilir hale getirilmesi 
gerektiğini vurgulamış, bu nedenle TÜİK’le i şbirliği içinde ellerindeki Sanayi Sicil 
Kayıtlarından elde ettikleri ürün bilgilerinin iyileştirilmesi ve idari kayıt olarak 
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kullanılabilmesi için yapılacak çalışmalara hazır olduklarını dile getirmişlerdir. Bununla ilgili 
bir durum tespitinin yapılması ve çalışmalara zaman geçirmeden başlanması gerekliğini 
vurgulanmış, TÜİK Bölge Müdürlükleri ile Sanayi İl Müdürlükleri arasında sürekli işbirliği 
içinde çalışmanın önemi vurgulanmıştır. 
 
TÜİK tarafından gönderilen resmi yazıların, ilgili birimlere ulaşabilmesi için kurumlardaki 
Strateji Müdürlüklerine gönderilmesi gerektiği belirtilmiştir. 
 
TC. Merkez Bankası Başkanlığı, İstatistik Genel Müdürlüğünden Sayın Nevin Memiş, idari 
kayıtlardan ürettikleri istatistiklerle ilgili olarak Eylül ayında bir toplantı talep ettiklerini 
belirtmiştir. 
 
TOBB’ dan Sayın Mustafa ÇİTİL, RİP kapsamında Haber Bülteni yayınlayan kurumlar için 
TÜİK web portalında link verilmesi isteğini ifade etmiştir. 
 
 İşbu tutanak 08 Temmuz 2014 tarihinde yapılan 4. Ana Konu 4. İş İstatistikleri(4.1) Yıllık 
Sanayi İstatistikleri toplantısında imza altına alınmıştır. 

(*) Resmi İstatistik Programı Çalışma Grubu 4. Ana Konu 4. İş İstatistikleri altında yer alan Yıllık Sanayi ve Hizmet 
İstatistikleri ile Yıllık Sanayi Ürün İstatistikleri toplantıları birle ştirilerek, Yıllık Sanayi İstatistikleri olarak  
08.07.2014, Saat:14.00 7. Kat Toplantı Salonunda yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 






