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2- Diğer (Görüş Ve Öneriler)

Kayıt Sistemleri Daire Başkanı Dr.Levent Akçay başkanlığındaki toplantıya, Kayıt Sistemleri
Daire Başkanlığı hakkında kısa bilgi verilmesiyle başlanmıştır. İş Kayıtları Grup Sorumlusu
Haşim Yılmaz İş Kayıtları hakkında genel bilgiler vererek, veri kalitesinde problemlerle
karşılaşıldığını ifade etmiş, bu problemleri aşmak ve veri kalitesini yükseltmek için diğer
kamu kuruluşlarındaki verilerin nasıl kullanılması gerektiği ve karşılaştırılabilirliği hakkında
kısa bilgiler vermiştir. İş Kayıtları Grubu’ndan Erhan Vıcıl İş Kayıtları hakkında bir sunum
yapmıştır. Sunumda, İş Kayıtları ve kuruluş amacı, İş Kayıtları kapsamına giren vergi türleri,
çalışan sayıları ve ciro bilgileri hakkında kısa bilgiler vermiş, daha sonra İş Kayıtları
kapsamına giren birim tanımlarını detaylı olarak anlatmıştır. İş Kayıtları’nda yer alan adres,
yapı, tabakalama ve demografi değişkenleri belirtilerek Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan
bu değişkenlerdeki kalitenin iyi olmadığı, kaliteyi yükseltmek için diğer idari kaynaklara
başvurulduğunda verilerin karşılaştırılabilirliğini sağlayacak bir değişkenin bulunmadığı
(vergi kimlik numarası, vatandaşlık numarası), gözlem birimlerinin, kullanılan sınıflamaların
farklı olduğu ve adres yapılarının aynı olmadığı vurgulanmıştır. Aynı zamanda girişim
gruplarına ve girişimlere ait demografik olaylara yönelik bir idari kaynak bulunmadığı
sorunlar arasında ifade edilmiştir.
Bu sorunları ortadan kaldırabilmek için, öncelikle idari birimlerde Ulusal Adres Veri
Tabanı’nın kullanılması gerektiği, verilerin karşılaştırılabilmesi için ortak bir anahtar
kullanılması gerektiği, kurumların kendi amaçlarına yönelik kodlama sisteminden
vazgeçmeleri gerektiği ve ortak bir sınıflama tekniği kullanmaları gerektiği vurgulanarak,
kurumların kurulmaya yönelik bir sistemleri var ise bu özelliklere dikkat etmeleri gerektiği,
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bu koşulları sağlamayan bir sisteme sahip iseler iyileştirme yoluna gitmeleri gerektiği
belirtilmiştir.
Daha sonra Haşim Yılmaz, anlatılanlar kapsamında katılımcı kurumların mevcut yapılarını
ögrenmek, verilerinin paylaşılabilirliği hakkında bilgi almak amacıyla TUİK tarafından ilgili
kurumlara ziyaretlerin yapılacağını belirtmiştir. Katılımcı TOBB, Ekonomi Bakanlığı,
Merkez Bankası, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Kosgeb genel anlamda RIP kapsamında
veri ürettiklerini, mevcut sistemlerinde bir çok verinin bulunduğunu ancak verilerde kalite
problemlerinin bulunduğunu, TUİK’in başlattığı bu öncü çalışmalardan oldukça memnun
olduklarını ve her türlü işbirliğine hazır olduklarını ifade etmişlerdir. Katılımcı kurumlar
ziyaretlerden önce TÜİK’in

ne istediğini açıkca ifade eden bilgilendirme yazılarının

gönderilmesinin çalışma açısından daha anlamlı olacağını ifade etmişlerdir.
Toplantı sonunda Dr.Levent Akçay, İdari kayıtların güncellenmesi gerektiğini, bunun için de
kurumlar arası paylaşımcı bir sistemin yer almasına ihtiyaç duyulduğunu vurgulamıştır. Bu
sistemi engelleyen sıkıntılar olduğunu belirterek, farklı kurumlarda bir çok bilgi olmasına
rağmen gizlilik hakkındaki mevzuatlardan dolayı bu verilerden faydalanılamadığından
bahsetmiş, kurumlar arası işbirliğinin artması ve bu mevzuatların tekrar gözden geçirilmesiyle
idari kayıtların gün geçtikçe daha güncel, birbiriyle karşılaştırılabilir yapıya sahip
olabileceğini ifade etmiştir.
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Ek: Katılımcı Listesi
EK
Toplantı Tarihi ve Saati: 23/12/2012, (14:00-16:00)
Katılımcı Adı Soyadı

Unvanı

Katılımcı Adı Soyadı
Neslihan YOKUŞ

Uzman Yardımcısı

Kazım GENÇ

KOBI Uzman Yardımcısı

Gülçinay MUMCU

Uzman Yrd.

Hacer Gizem ALTA

-

Ayşe Güner SÜRÜCÜ

Kısım Amiri

Demet ŞENOĞLU

Şef Yardımcısı

Sevil UYGUR

Uzman&Müdür V.

Arzu UYGUR

İstatistikçi

Ahat EKİCİ

İstatistikçi

Dr.Levent AKÇAY

Dai.Bşk.

Haşim YILMAZ

Grp.Sr.

Rukiye YILMAZ

TUİK Uzmanı

Belgin TAŞDELEN

TUİK Uzmanı

Erhan VICIL

TUİK Uzmanı

Bülent YILMAZ

TUİK Uzmanı

Dr.Kazım YETİK

TUİK Uzmanı

İrfan TÜRKOĞLU

İstatistikçi

Dursun COŞGUN

İstatistikçi

İrfan TÜRKOĞLU

İstatistikçi

Suat YENTÜR

İstatistikçi

Yasemin KONUKOĞLU

İstatistikçi

Gülten BARAN

Matematikçi

Gülseren SEÇER

VHKT

İmza
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