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Gündem : 
 

I. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü'nün, yayımlamakta 

olduğu "Ölçeğe Göre Verimlilik İstatistikleri" ve "Sürdürülebilir Üretim Göstergeleri"nin 

III. Resmi İstatistik Programı'nın (RİP) birinci revizyon dönemi hazırlık çalışmaları 

kapsamında değerlendirilerek RİP kapsamına alınmasına yönelik 11.10.2017 tarihli ve 

76125551-042-E.288 sayılı yazılı talebi, 

 
Çalışma grubu toplantısında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Çevre, Enerji ve Ulaştırma 

İstatistikleri Daire Başkanı tarafından açılış konuşması yapılmıştır. 

 

Bunun ardından, Bakanlık temsilcileri gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi vermişlerdir. 

Söz konusu "Ölçeğe Göre Verimlilik İstatistikleri" ve "Sürdürülebilir Üretim Göstergeleri"nin 

temiz üretime yönelik olarak takip edildiğini belirterek uluslararası alanda başka ülkelerde de eko-

verimlilik göstergeleri, vb. çalışmaların olduğunu belirtmişlerdir. Bu çalışmalardaki temel amacın 

sektörlerin temiz üretim alanında yıllar içerisindeki performanslarının izlenebilmesi olduğunu 

vurgulamışlardır. Bu kapsamda, 5 ana grup altında toplanan göstergelerin Bakanlığa ait internet 

sitesinde yayımlanmakta olduğunu ve dinamik sorgulama ile verileri inceleme imkanı da 

bulunduğunu belirtmişlerdir. 

 

Bakanlık temsilcileri, hesaplama yöntemleri ile ilgili bilgi vermiş, çoğu göstergenin çevre 

verilerinin katma değer verilerine oranlanması ile elde edildiğini anlatmışlardır. Bunun üzerine, 

çevre verilerinin yerel birim bazında katma değer verilerinin ise girişim bazında üretiliyor 

olmasından kaynaklanan farklılığın hesaplamaları nasıl etkilediği konusunda görüşülmüştür. 

Bakanlık temsilcileri, çevre verilerinin yerel birim bazında katma değer verilerinin ise girişim 

bazında üretiliyor olmasından kaynaklanan farklılığın yerel birimlere ait verileri bağlı 

bulundukları girişim altında toplamak ve daha sonra girişim bazında eşleştirmek suretiyle 

aşıldığını vurgulamışlardır. Tüm girişimler içinde farklı iktisadi faaliyet kodlarında faaliyet 

gösteren yerel birimlere sahip girişimlerin oranının çalışan sayısı bakımından yaklaşık %1 

civarında olduğu tespit edildiğinden girişim-yerel birim farkının ihmal edildiğini belirtmişlerdir. 

TÜİK temsilcileri yerel birimlerdeki ciro paylarına göre katma değerin dağıtılarak çalışma 
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yapılmasının daha doğru sonuç verebileceğini belirtmiş ancak yerel birim bazında veri 

üretilememesi nedeniyle Bakanlığın yaklaşımının uygun olduğunu dile getirmişlerdir. 

 

Daha sonra, çevresel istihdamın toplam istihdama oranı veya atık geri kazanım oranı gibi 

halihazırda RİP kapsamında TÜİK tarafından yayımlanmakta olan verilerin doğrudan birbirine 

oranlanması ile elde edilen göstergeler ile ilgili görüşülmüştür. Bakanlık temsilcileri çevresel 

istihdamın toplam istihdama oranı göstergesinin İLO'nun Yeşil İşler Projesi kapsamında önemli 

bir gösterge olduğu için, atık geri kazanım oranı göstergesinin ise sektörlere göre geri dönüşüm 

oranının Bakanlık politikaları açısından önem arz etmesi bakımından gösterge setine dahil 

edildiğini dile getirmişlerdir. 

 

III. RİP(2017-2021) kapsamında göstergelerin "Çok Alanlı İstatistikler" başlıklı ayrı bir bölümde 

kapsandığını, bu açıdan bakıldığında Verimlilik Göstergeleri olarak mı yoksa Verimlilik 

İstatistikleri olarak mı değerlendirmenin daha uygun olacağı konusu gündeme gelmiştir. Bakanlık 

temsilcileri Verimlilik İstatistikleri olarak ele almanın daha uygun olacağı yönünde görüş 

bildirmişlerdir. 

 

Kurumumuz tarafından 2016 yılına kadar Çevre koruma harcama istatistiklerinin 9 kategorisine 

ek olarak su ve enerji başlıklarında da veri derlendiği ve haber bültenlerinde yayımlandığı 

belirtilmiştir. Ancak, söz konusu konu başlıkları ile ilgili bir güncelleme çalışması yapılmasının 

planlandığı, bu durumun da Verimlilik Genel Müdürlüğü'nün hesaplamakta olduğu göstergelerde 

bir kırılmaya sebebiyet verebileceğini ifade edilmiştir. 

 

Bunu yanı sıra, Kurumumuzun sanayi ve üretime ilişkin konulardaki istatistiklerin 2017 yılından 

itibaren Maliye Bakanlığı'ndan temin edilen idari kayıtlardan üretilmesine yönelik çalışmaları 

olduğu ve bu kapsamda 2018 yılı içinde bu konulardaki tüm istatistiklerin yenileneceği dile 

getirilmiştir. Maliye Bakanlığı kayıtlarının kullanımı kapsamında güncelleme ve revizyonların 

olabileceği ve bu durumun da Verimlilik istatistiklerinde/göstergelerinde bir kırılmaya yol 

açabileceği ifade edilmiştir.  

 

Yukarıda bahsi geçen konuların Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından hesaplanmakta olan 

verimlilik istatistiklerine/göstergelerine doğrudan etki edebileceği göz önüne alınarak, söz konusu 

verimlilik istatistiklerinin RİP'e eklenmesi hususunun bir sonraki revizyon döneminde yeniden ele 

alınması gündeme gelmiş, bu görüş Bakanlık temsilcileri tarafından da olumlu karşılanmıştır. 
 

Toplantı sonucunda: 

1. Verimlilik İstatistiklerinin/Göstergelerinin RİP kapsamına alınması konusunun bir sonraki 
revizyon döneminde yeniden değerlendirilmesine 

karar verilmiştir. 
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