
T.C. 
TÜRK İYE İSTATİSTİK KURUMU BA ŞKANLI ĞI 

TUTANAK 

Konu :  Sanayi Sicil Kayıtlarının Yıllık Sanayi Ürün İstatistiklerine Entegrasyonu  

Yer :  706 nolu oda 

 

Yıllık Sanayi Ürün İstatistikleri veri giriş ve analiz platformunun tanıtılması konulu toplantı 

TÜİK Yıllık Sanayi İstatistikleri Grubu, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Sicil Birimi ve Ankara 

Sanayi İl Müdürlüğü arasında yapılmıştır.  

Toplantıda kurumlar arasında planlanan çalışmalarda yol alınabilmesi için yapılacak 

çalışmaların başlatılması amaçlanmaktadır.  

Toplantı Yıllık Sanayi İstatistikleri Grup Sorumlusu Sn. Ali GÜNEŞ’in açılış konuşması, 

yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgilendirme yapması ile başlamıştır.  

Daha sonra Yıllık Sanayi İstatistikleri’nden Sn. Atilla GÜRBÜZ sunumuna geçmiştir. 

Sunumunda “Yıllık Sanayi Ürün İstatistikleri” çalışmasının kapsamı, yöntemi, çalışmada ürün 

kodları verilmesinde kullanılan sınıflama ve  alan uygulaması hakkında bilgi vermiştir. Daha sonra 

veri girişi sırasında  firmalar ve bölgeler tarafından dikkat edilmesi gereken kontrol editleri 

anlatılmıştır. Veri girişi sonrasında merkezde yapılan diğer analiz çalışmaları, tablolaştırma, gizlilik 

ve yayım aşamaları, uluslararası yükümlülükler konu başlıklarında bilgilendirmeler yapılarak sunum 

sona ermiştir.  

Sunumdan sonra genel bir değerlendirme yapılarak, daha sonraki aşamada yapılacak 

çalışmalar hakkında görüşler bildirilmiştir. 

Görüşülen konular çerçevesinde; 

 

1. Editlerin, hata kontrollerinin Sanayi Sicil Bilgi Sistemine entegre edilebilmesi için Yıllık 

Sanayi Ürün İstatistikleri edit ve analiz modülünün tanıtılması, beraberinde ilgili kurum 

ile ortak çalışmaların başlatılması, 

 Tarih/Saat  : 26/10/2015 14:00-16:30 
 

 
 Gündem  :  

 
Yıllık Sanayi Ürün İstatistikleri veri giriş ve analiz platformunun tanıtılması  

  



2. 2015 yılına ait verilerin toplanması aşamasında Sanayi Sicil kayıt ekranının  TÜİK 

Bölge Müdürlüklerinde açılacağı platform oluşturulması ve Ankara Bölge 

Müdürlüğü’nün pilot bölge seçilerek, ortak çalışmanın ilk adımlarının atılması. Bu pilot 

çalışma ile sistemin tamamının test edilmesi, çıkacak sorunların giderilmesi, gerekli 

tedbirlerin alınması gerekliliği, 

3. Özellikle ürün kodu ve ölçü birimlerine ait titiz çalışma yapılması gerekliliği, 

4. Firma bazında büyük işyerleri-girişimlerin ürün kodu tutarlığını test edebilmek için 

yapılan örnek çalışmanın kontrol edilmesi, 

Konuları konuşulmuştur. 

 

Alınan kararlar, 

1. Editlerin, hata kontrollerinin Sanayi Sicil Bilgi Sistemine entegre edilebilmesi için Yıllık 

Sanayi Ürün İstatistikleri, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Sicil Birimi ve Sanayi İl 

Müdürlüğü arasında kararlaştırılacak bir tarihte toplantı yapılarak kullanılacak edit ve 

kontrol sisteminin belirlenmesine  

 

Karar verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


