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TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMUNDA ALINAN KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ
Ülkemizde ve dünyada devam eden Koronavirüs (COVID-19) salgını ile
mücadele kapsamında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) olarak çalışanlarımızın
sağlığını korumak için Cumhurbaşkanlığımızın ve Sağlık Bakanlığımızın aldığı
kararlar anlık takip edilerek ivedilikle uygulanmaktadır. Bunun yanında istatistik
üretiminin aksamadan devam etmesini temin etmek için de gerekli tüm önlemler
25/03/2020 tarihli Kamuoyu Duyurusu’nda belirtildiği gibi hızlı ve koordineli bir şekilde
hayata geçirilmektedir.
Bu kapsamda;


Uzaktan çalışma konusunda gerekli bilişim altyapısı
çalışanlarımız görevlerini aksatmadan sürdürmektedir.



Kamu sağlığı ve çalışanlarımız açısından risk oluşturmamak amacıyla,
hanehalkı ve işyerleri ile yüz yüze görüşme (anketle veri derleme) yönteminin
Kurumumuzun çalışmalarında kullanımı geçici süreyle durdurulmuştur.



Yüz yüze görüşme yönteminin yerine Kurumumuzda hali hazırda kullanılmakta
olan posta, e-posta, telefon, internet üzerinden veri girişi ve idari kayıt gibi
diğer veri derleme yöntemlerinin kullanımına devam edilmektedir.



Tüketici fiyatları, saha çalışmalarının yanı sıra yukarıda sayılan tüm yöntemler
kullanılarak derlenmeye devam edilmektedir.

kurulmuş

olup

o Bu kapsamda 81 il ve 225 ilçe detayında ayda 2 ya da 4 kez ve bazı
seçilmiş ürünler için günlük olmak üzere saha çalışması yöntemiyle fiyat
derlenmektedir.
o Kira derleme süreci telefon görüşmesi yöntemi ile yürütülmektedir.
o İnternet sitesi satışı olan firmalar için internet siteleri üzerinden fiyatlar
derlenmektedir.
o İhtiyaç olması durumunda işyerlerinden e-posta ve telefonla görüşme
yöntemi kullanılarak da fiyatlar derlenmektedir.
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Hanehalkı İşgücü Anketi’ne (HİA), anketin mevcut soru akışı değiştirilmeksizin
Koronavirüs (COVID-19) salgınının işgücü piyasasına etkilerinin ölçülmesi için
soru setinden oluşan modül eklenmiştir. Bu sayede istihdamda olan ancak
ücretli veya ücretsiz izinde olan, evden çalışmaya başlayan, çalışma saatleri
değişen, salgın nedeniyle istihdamdan çıkan veya salgın nedeniyle iş
aramayan kişilerin sayısının hesaplanması planlanmıştır.



Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi, Yurtdışı Üretici Fiyatları Endeksi, Hizmet
Üretici Fiyatları Endeksi, Tarım Üretici Fiyatları Endeksi, Tarımsal Girdi Fiyat
Endeksi verileri anket/web anket yöntemleri ile derlenmeye devam
edilmektedir.



Güven endeksleri verileri telefon görüşmesi, anket/web anket yöntemleri ile
derlenmeye devam edilmektedir.



Sanayi Üretim Endeksi, Ciro Endeksleri ve Perakende Satış Endekslerinin
hesaplanmasında veri kaynağı olarak Katma Değer Vergisi (KDV)
Beyannameleri de kullanılmaktadır. KDV Beyannamelerinin verilme süreleri
ertelendiği için bu endeksler, uluslararası norm ve metodolojiler
doğrultusunda, aylık sanayi üretim anketi, e-fatura, e-arşiv fatura, kartlı ödeme
ve dış ticaret verileri gibi alternatif veri kaynakları kullanılarak hesaplanacaktır.
KDV Beyannamesi verilerinin temin edilmesinin akabinde gerekli olması
halinde yayımlanan endeksler revize edilebilecektir.



Tüm bu süreçlere rağmen ulaşılamayan haneler ve işyerlerinden cevapsızlık
nedeniyle elde edilemeyen veriler, uluslararası norm ve metodolojilerde yer
alan istatistiki yöntemler ile cevapsızlık düzeltmeleri uygulanarak istatistik
üretim süreçlerine dahil edilmektedir.

Koronavirüs (COVID-19) ile mücadele süreci TÜİK tarafından azami hassasiyetle
takip edilmekte olup, bu zorlu süreç atlatılıncaya kadar gerekli tüm önlemlerin hızlı bir
şekilde alınmasına, uluslararası norm ve metodolojilere uygun olarak istatistiklerin
üretilerek kamuoyu ile paylaşılmasına devam edilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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