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01/09/2016 

TUTANAK 
 

 

Konu  :Resmi İstatistik Programı Hizmet ve Ticaret İstatistikleri Çalı şma Grubu 

Toplantısı 

Yer  : Türkiye İstatistik Kurumu Ba şkanlığı 1. Kat 125 Nolu Toplantı Salonu 

   

Tarih/Saat :  19.08.2016  /  14.00  

 

Gündem :     

2017 -2021 yıllarını kapsayacak olan III.Resmi İstatistik Programı (RİP) hazırlık çalışmaları 

kapsamında Hizmet ve Ticaret İstatistiklerinin değerlendirilmesi 

Toplantıda; 

• Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı Resmi İstatistik Programı sunumu 

• Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri sunumu 

• Kısa Dönemli İş İstatistikleri Daire Başkanlığı Ticaret ve Hizmet Endeksleri sunumu 

• Ekonomik ve Sosyal Göstergeler Daire Başkanlığı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 

sunumu 

gerçekleştirilmi ştir. 

TÜİK'in son dönemde yürüttüğü çalışmalar (Emsal tarama süreci, kalite logosu 

çalışmaları,vb.) hakkında bilgi verilmiştir. 2017-2021 yıllarını kapsayacak olan III. RİP 

hakkında genel bilgilendirme yapılmış ve III.RİP (2017-2021) döneminde istatistik üretim 

süreçlerinde idari kayıt kullanımının artırılmasının hedeflendiği vurgulanmıştır. Kurumların 

bilgi sistemlerinin entegrasyonu, gerçek ve tüzel kişilerin tanımlayıcı bilgilerinin ve 

değişkenlerin standart hale getirilmesi, idari kayıtlar aracılığı ile TÜİK'e sürdürülebilir veri 

akışının sağlanması konularında çalışmalar yapılması planlandığı belirtilmiştir. 

Yıllık Sanayi ve Hizmet Araştırması (YSHİ) kapsamında hizmet ve ticaret sektörü için elde 

edilen rakamların ve üretilen temel değişkenlerin üstünde durularak özet bilgiler verilmiştir. 

Bu araştırma kapsamında özellikle ticaret ve hizmet sektörleri için, girişimlerin 6102 Sayılı 

Türk Ticaret Kanunu'na göre hukuki niteliğinin ayrımlanması, il ve faaliyet düzeyinde veri 

açıklanması talepleri görüşülmüştür. 
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Girişimlerin YSHİ soru formunda, yürüttüğü faaliyet ile tam uyumlu faaliyet kodu 

atamalarındaki sorunlar, vergi, sosyal güvenlik ve ticaret sicili kayıtlarında kurumların 

birbirlerinden farklı faaliyet kodları atamasının istatistik üretim sürecindeki olumsuz 

etkilerine değinilmiştir.  

Katılımcılar tarafından, ekonomideki aktör kurumların verilerinin yer aldığı ve bu verilerle 

ortak raporlar, araştırmalar yapılabilecek bir merkezi veri tabanı sistemi oluşturulması 

gerekliliği ifade edilmiştir. 

Perakende sektöründe ki  girişimlerin, çalışan sayısı ve ciro kriterleri bazında “Küçük ve Orta 

Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” 

çerçevesinde ayrıma tabi tutularak ne kadarının küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ)  ne 

kadarının ise büyük ölçekli işletme olduğunun tespit edilebilmesine imkan sağlanması 

önerilmiştir. Perakende sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin 6585 sayılı Perakende 

Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca perakende işletme olarak adlandırıldığı 

belirtilmiş olup Kanunda perakende işletme olarak tanımlanan alışveriş merkezi, büyük 

mağaza, zincir mağaza, bayi işletme, özel yetkili işletme ve esnaf/sanatkâr işletmelerin 

sayılarının belirlenebilmesi için Yıllık Sanayi ve Hizmet Araştırması soru formu üzerinde 

ilgili kısımlarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile beraber çalışılması talep edilmiştir. Ayrıca 

bu hususlara da bağlı olarak büyük perakendecilerin sektörün hangi kısmına ne ölçüde yatırım 

yapacağını tespit edebilmesi adına daha detaylı istatistiklerin üretilmesi talep edilmiştir. 

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ve Perakende Satış Hacmi Endeksi gibi kısa dönemli endeksler 

hakkında bilgilendirici sunum yapılmıştır. Bu endekslerde ''fiyatlama'' yapmanın zorluğundan 

ve sektörlere göre fiyatlama yöntemlerinin belirlenmesi hususundan bahsedilmiştir. Çalışma 

kapsamında ilk aşamada Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) yükümlülüklerine göre oluşturulan 

değişkenlerin derleneceği, ilerleyen dönemlerde ulusal ihtiyaçlara göre kapsamın 

genişletilebileceği dile getirilmiştir. 

Toplantının son gündemi olarak Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri-Sürdürülebilir Kalkınma 

için 2030 Gündemi sunumu yapılmıştır. 

Toplantı sonucunda: 

Kamu kesimi ve ticaret sektörü kesimince farklı ayrıntıda veri ihtiyaçlarının olduğu ancak 

mevcut metodolojiyle daha ayrıntılı veri üretiminin cevaplayıcı yükü, maliyet, zaman gibi 

kısıtlardan dolayı mümkün olmadığı, idari kayıt kullanımının artırılması ile veri taleplerinin 

karşılanma imkanının doğacağı görüşüne varılmıştır. Bununla birlikte girişimlerin esnaf/tacir, 

KOBİ, büyük mağaza, zincir mağaza, alışveriş merkezi mağazası gibi hukuki ve yapısal 
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nitelikleri hakkındaki bilgilerin ve perakende satış alanı, perakende satış mağazaları sayısı 

verilerinin tespiti için soru formunun geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılması 

düşünülmektedir. 

Katılımcılar : 

Adı Soyadı Kurumu Telefon E-posta Adresi 

Şehmus Şenol  BOZDAĞ TÜİK (312) 410 0435 senol.bozdag@tuik.gov.tr 

Bünyamin EMİROSMAN TÜİK (312) 410 0433 bunyamin.emirosman@tuik.gov.tr 

Yusuf Kenan ORHAN TÜİK (312) 410 0408 kenan.orhan@tuik.gov.tr 

Abdullah  YÜKSEL TÜİK (312) 410 0420 abdullah.yuksel@tuik.gov.tr 

Alp  ERDEM TÜİK (312) 410 0403 alp.erdem@tuik.gov.tr 

Cengiz ÖZKAN TÜİK (312) 410 0403 cengiz.ozkan@tuik.gov.tr 

Serdar AYAR TÜİK (312) 410 0403 serdar.ayar@tuik.gov.tr 

Atilla  YARDIMCI TOBB (312) 218 2300 atilla.yardimci@tobb.org.tr 

Can ÖZKAYMAK TOBB (312) 218 2246 can.ozkaymak@tobb.org.tr 

Mehmet  ATALAY KALKINMA 

BAKANLI ĞI 

(312) 294 6246 mehmet.atalay@kalkinma.gov.tr 

Burak 

 

KAPLAN 

 

 

 

 

 GÜMRÜK VE 

TİCARET 

BAKANLI ĞI 

(312) 449 4962 
 
 
 
 
 

b.kaplan@gtb.gov.tr 

 

 

 

Özge  SEVEN GÜMRÜK VE 

TİCARET 

BAKANLI ĞI 

(312) 449 4969 o.seven@gtb.gov.tr 

Sibel BAŞTÜRK 

TARHAN 

TUİK (312) 410 0534 sibel.basturk@tuik.gov.tr 

Melahat ÇELİK TÜİK (312) 410 0536 melahat.celik@tuik.gov.tr 

Övünç UYSAL TÜİK (312) 410 0503 ovunc.uysal@tuik.gov.tr 

Gonca  BUDAK UÇAN TÜİK (312) 410 0425 gonca.budakucan@tuik.gov.tr 

Rasim SAVAŞCI TÜİK (312) 410 0439 rasim.savasci@tuik.gov.tr 

Yavuz ÇOBAN TÜİK (312) 410 0413 yavuz.coban@tuik.gov.tr 

Güllü YÜCE TÜİK (312) 410 0402 gullu.yuce@tuik.gov.tr 

Ezgi ÖZTÜRK TÜİK (312) 410 0527 ezgi.ozturk@tuik.gov.tr 

Nuray TUNCER TÜİK (312) 417 6445 nuray.tuncer@tuik.gov.tr 

 


