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TUTANAK

Konu

: Sanayi Sicil Kayıtlarının Yıllık Sanayi Ürün İstatistiklerine Entegrasyonu

Yer

: 412 nolu oda

Tarih/Saat

: 14/10/2015 14:00-16:30

Gündem

:

Sanayi Sicil Kayıtlarının Yıllık Sanayi Ürün İstatistiklerine Entegrasyonunun
sağlanması aşamaları

Sanayi Sicil Kayıtlarının Yıllık Sanayi Ürün İstatistiklerine Entegrasyonu konulu toplantı
TÜİK Yıllık Sanayi İstatistikleri Grubu ile Sanayi Genel Müdürlüğü sanayi sicil birimi arasında
yapılmıştır. Toplantıda iki kurum arasında planlanan çalışmalarda yol alınabilmesi için yılsonuna
kadar iş adımlarının ve sorumlulukların belirlendiği işbirliği protokolü hazırlanması ve yapılacak
çalışmaların takvimlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Toplantıda kapsam, yöntem, alan uygulaması, analiz-edit, ürün kodlaması, metodoloji,
tablolaştırma, gizlilik ve yayım aşamaları, uluslar arası yükümlülükler içeren konu başlıkları
tartışılmıştır.
Görüşülen konular çerçevesinde;
1.

Kapsama alınacak istatistiki birim çerçevesinin nasıl belirleneceği, güncellemenin nasıl
yapılacağı, gelir idaresi kayıtlarının kullanılıp kullanılmadığı,

2.

Yıllık Sanayi Ürün İstatistikleri ile Sanayi Sicil Kayıtlarının karşılaştırılması, Yıllık
Sanayi Ürün İstatistiklerinde olup Sanayi Sicil Kayıtlarında olmayan işyerleri için
çalışma yapılıp güncellemenin sağlanması,

3.

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,
4.

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,

5.

Veri giriş ve analiz aşamasında çıkan basit hataların anında çözülmesi gerektiği ancak
detaylı çalışmalar için firmalara dönülerek sorunların nasıl çözüleceği,

6.

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

7.

Prodcom’ a ülke ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yeni ulusal kodlar açabilmek için
çalışma yapılması, (sınıflamacılar ile görüşülmeli)

8.

Firma bazında büyük işyerleri-girişimlerin ürün kodu tutarlığını test edebilmek için
örnek çalışmalar yapılması,

9.

Ortak yapılacak işlerin yürütülebilmesi için ilgili birim personeli ile Ankara bölge
müdürlüğü personeline Eğitim Toplantısı düzenlemelidir.

10. Mevzuatlara göre değişken ekleme çıkartma ve değiştirmeye esnek olmak, mevzuatın
belirlediği sınıflamayı kullanmak veya kodlar arasında dönüşüm sağlanabilmesi,
11. Alanda bulunamayan firmalar için “Cevapsızlık” kodlarının olduğu form uygulanması,
bu kodlara göre imputasyona (yerine koyma) girecek firmalar için sanal veri üretme,
yayım tablolarının hazırlanması, uluslar arası veri gizliliği kurallarının tablolara
uygulanması, yayım-haber bülteni aşamaları, verilerin EUROSTAT a aktarılması
hususları ,
12.

Kaç yıl ortak olarak çalışılacak, sonra işler nasıl devredilecek, konuşulmuştur.

Alınan kararlar,
1. Veri üretim sürecinin adımlarının tamamını düşünerek hangi kurumun nasıl sorumluluk
alacağını ve nasıl yol izleyecekleri konusunda karar vermeleri ve yapılacak işleri
takvimlendirilmesi,
2. Kısa vadeli yapılacak iş olarak 2014 alan uygulamasına çıkan firmaların Sanayi Sicil
kayıtları ile karşılaştırılması ve olmayan firmalarla ilgili SSM çalışma yaparak kapsam
farklılığını araştırması,
3. Büyük firmaların ürün kodlarının karşılaştırılması, örnek firmalar seçip tutmayan kodlar
için çalışma yapılması, yol haritası çıkartılması,
4.

Yıllık Sanayi Ürün İstatistikleri veri giriş ve analiz platformunun tanıtılması için 26
Ekim 2015 tarihinde TÜİK 7. Kat toplantı salonunda saat 14:00 da toplanılması,

5. İşbirliği Protokol taslağının tartışılması için 11 Kasım 2015 tarihinde toplantı
yapılmasına
Karar verilmiştir.

