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GÜNCELLENEN İŞ İSTATİSTİKLERİ İLE İLGİLİ KAMUOYU DUYURUSU
Türkiye İstatistik Kurumu, 2017-2021 Resmi istatistik Programının temel hedefleri
doğrultusunda “İş İstatistikleri Üretiminde İdari Kayıtların Kullanımının Artırılması”na ilişkin
çalışmalarını tamamlamıştır. Bu kapsamda Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu
ile protokoller yapılmış ve söz konusu kurumlarca toplanan idari kayıtların kayıt bazında belli
kurallar çerçevesinde Türkiye İstatistik Kurumu’na aktarılması sağlanmıştır.
Kısa Dönemli ve Yıllık İş İstatistikleri araştırmalarında yer alan göstergelerin üretimi
için doğrudan ve dolaylı olarak idari kayıtların kullanımına başlanmasıyla birlikte “Ulusal Veri
Yayımlama Takvimi” güncellenerek 28.12.2017 tarihinde aşağıdaki adresten erişime
açılmıştır.
http://www.tuik.gov.tr/takvim/tkvim.zul#tb1
Avrupa Komisyonunun ilgili mevzuatına göre; Kısa Dönemli İş İstatistikleri
kapsamında üretilen endekslerin temel yılı sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda yenilenmekte ve
temel yılı takip eden üçüncü yılda yayımlanmaktadır. Bu doğrultuda yayımlanan eski
endekslerde 2010 olan temel yıl yeni hesaplama setinde 2015 olarak güncellenmiştir. İdari
kayda erişimin sağlanması ile üç aylık olarak yayımlanan "İnşaat Ciro ve Üretim Endeksleri"
ile "Ticaret ve Hizmet Endeksi" Haber Bültenleri hâlihazırda aylık olarak yayımlanan "Sanayi
Ciro Endeksi" ile birleştirilerek ve aylık olarak “Ciro Endeksleri” adı altında yayımlanacaktır.
Daha önceki yıllarda sabit temel yıl ağırlıkları kullanılarak hesaplanan "Sanayi Üretim
Endeksi", her yıl ağırlık güncellemesine dayalı zincirleme endeks yöntemine göre
hesaplanarak aylık olarak yayımlanmaya devam edilecektir. Sanayi Üretim Endeksi
hesaplamalarında kullanılmaya başlanan KDV ve ÖTV Beyanamelerinin Gelir İdaresi
Başkanlığına verilme ve Kurumumuza aktarılma zamanına bağlı olarak eski seriler için t+38
gün olan yayımlanma zamanı t+47 gün olmuştur.
Daha önce anket verisine dayalı olarak hesaplanarak yayımlanan ciro endeksleri 20092017, sanayi üretim ve perakende satış endeksleri ise 2010-2017 yılları için yine idari
kayıtlara dayalı olarak üretilen sonuçlar ile revize edilecektir. Bu kapsamda Kısa Dönemli İş
İstatistikleri çerçevesinde yayımlanacak Ciro Endeksleri ve Sanayi Üretim Endeksi Haber
Bültenleri 16.03.2018 saat 10.00’da, Perakende Satış Endeksleri Haber Bülteni 19.03.2018
saat 10.00’da yayımlanacaktır.
Konuyla ilgili ayrıntılı dokümana aşağıdaki adresten ulaşılabilir.
https://biruni.tuik.gov.tr/yayin/views/visitorPages/yayinGoruntuleme.zul?yayin_no=423
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