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YILLIK İŞ İSTATİSTİKLERİ SANAYİ VE HİZMET ARAŞTIRMASI
TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından kalkınma planları ve yıllık programların hazırlanması, milli gelir
tahminlerinin yapılması, ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısındaki değişmelerin izlenilmesi, uluslararası bilgi
istemine ve uluslararası karşılaştırmalara olanak sağlanması ve çeşitli araştırmalara kaynak teşkil etmesi
amacıyla kullanılacak istatistikler, Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Araştırması (A101) ile
toplanmaktadır.
TÜİK 2014 yılı çalışmalarında, kağıt ortamında anketle veri toplama uygulamasına son verilmiş olduğu için,
artık kağıt ortamında veri derlemek mümkün değildir.
İlk uygulama 2014 yılı içerisinde yapılacak olan 2013 YSHİ araştırmasıdır. Bu uygulama yönteminin iş
yerleriyle yapılan tüm çalışmalara yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.
YSHİ çalışması kapsamına giren girişimler, e-VT ile kendi muhasebe uygulaması üzerinden ya da e-VT web
sayfasındaki Harzemli veri girişi uygulaması üzerinden formu doldurmak zorundadır.
Öncelikle, doldurmak zorunda olduğunuz formun büyük bir kısmı kullandığınız muhasebe uygulamasının
özelliklerine göre otomatik olarak derleneceğinden, büyük ölçüde zamandan tasarruf etmiş olacaksınız.
Ayrıca TÜİK tarafından, hem veri transferi sonrası hem de çalışmanın tamamlanması sonrasında, firmaya ait
verilerden hazırlanmış girişime özel yönetici raporları da firma ve cevaplayıcı e-posta adreslerine
ulaştırılacaktır.
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YENİ TÜİK YILIK İŞ İSTATİSTİKLERİ SANAYİ VE HİZMET ARAŞTIRMA FORMUNUN
LOGO ÜRÜNLERİNDE UYGULANMASI
Logo Yazılım programlarında (TigerEnterprise, TigerPlus, GoPlus) verilerin gönderilmesi için, NavigatorSmart
içerisine TUİK seçeneği eklenmiştir.

NavigatorSmart/TÜİK bölümünde aşağıdaki seçenekler bulunmaktadır :

“Yeni TÜİK Yıllık İş İstatislikleri Sanayi ve Hizmet Araştırması Formu” seçildiğinde, formda girilmiş verilerin
dosyada saklanması için kaydetme ekranı açılır, dosya ismi verilerek kayıt işlemi gerçekleşir.
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“Yeni TÜİK Yıllık İş İstatislikleri Sanayi ve Hizmet Araştırması Formu” seçildiğinde TÜİK anketi için
oluşturulmuş özel bir form açılacaktır.

Bu Excel formunda 3 referans alan mevcuttur.
1. Zorunlu Alan : Kullanıcının doldurması zorunludur.
2. Kullanıcı girişi gereken alan: Kullanıcı girişi gereken alanlar, zorunlu olmayan fakat anketin tutarlılığı
için doldurulması gereken alanlardır.

www.logo.com.tr

3. Programdan gelen alan : Logo Yazılım programlarını (TigerEnterprise, TigerPlus, GoPlus) kullanan
firmaların program içerisinden girmiş olduğu değerler otomatik gelmektedir.
Bunun için yapılması gerekenler;
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.

VII.

Excel sayfasında FİRMA NUMARASINI giriniz.
Excel sayfasında REFERANS YILINI giriniz. Öndeğer 2013 gelmektedir. Hangi yıllın anketi
düzenleniyorsa o yıl yazılması gerekir.
Excel sayfasında KURUM KEY giriniz.
Excel sayfasında HUKUKİ DURUMU kısmında, liste seçeneklerinden firmanın hukuki durumunu
seçiniz.

Hukuki durumu bölümünde “Diğer” seçildiğinde formun bazı alanları kırmızı ile çerçevelenmiş
olacaktır. Bu “Hukuki durum” seçeneğine göre ilgili alanın doldurulmasının zorunlu olduğunu ifade
etmektedir.
Excel sayfasında TARİH ÖZEL HESAP BASLANGIÇ ve TARİH ÖZEL HESAP BİTİŞ alanları özel mali yıl
kullanan firmalar için geçerlidir.
Excel sayfasında GİRİŞİMİN ANA FAALİYETİ VE DİĞER FAALİYET KONULARI belirlendiğinde formun
bazı alanları kırmızı ile çerçevelenmiş olacaktır. Bu “Girişimin Ana Faaliyet Ve Diğer Faaliyet
Konuları” seçeneğine göre, alanın doldurulmasının zorunlu olduğunu ifade etmektedir.
Excel sayfasında MERKEZ DIŞI ADRES VAR MI? Sorusu hayır olsa bile yerel birimler kısmında
MERKEZ belirtilmesi gerekmektedir.
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TÜİK Anket Formuna Ticari Program Hesap Planından Değerlerin Aktarılması
Anket formundaki 5. Maddeden itibaren istenilen bilgiler, Logo ticari ürünlerinden Navigator fonksiyonları
ile forma tanımlanmalıdır.
Örnek: Anket formundaki 10. madde “Giderleri” bölümüne Navigator fonksiyonunun tanımlanması:
Excel içerisindeki NAVIGATOR Smart bölümünde yer alan “Formül Ekle” butonuna basılır.

“Formül Ekle” ile aşağıdaki ekran açılır.

Fonksiyon ekle penceresinde, hangi fonksiyonun seçileceğine karar vermek için yanında açılan
penceredeki yardım menüsünden faydalanabilirsiniz.
Örneğin;
Muhasebe hesap toplamına ulaşmak için “_Accalc” fonksiyonu kullanılır.
Fonksiyon seçildikten sonra,
FirmNR

: Firmanın Logo Ticari Programdaki numarası girilmelidir.

Code

: Muhasebe Hesap Planındaki hesap kodu yazılır.
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Diğer alanları, Date1,Date2,Filtres,Opens,RetType,RetUnit alanlarını yardım menüsünden bakarak
doldurabilirsiniz.
İlgili fonksiyon, aşağıdaki örnekte olduğu gibi tanımlanıp “Tamam” butonuna basıldığında fonksiyon
eklenmiş olur.
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Anket formundaki bazı soruların açıklamaları, firmanın kullandığı hesap planındaki hesaplardan
farklı olabilir, firmaların kullanıdığı hesaplar her firma için aynı değeri ifade etmiyor olabilir. Bu
durumda her firma kendi hesap planındaki hesap koduna göre tanımlama yapmalıdır.
Örneğin TUİK formunun 10. Sorusunda 660 “KISA VADELİ BORCLANMA GİDERLERİ” olarak
belirtilmiş olmasına rağmen, firma bu hesap yerine 780 hesabını kullanıyor olabilir. Bu durumda
Navigator fonksiyonu tanımlanırken, “Hesap kodu” 780 olarak belirtilmelidir.
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Tüm alanlar yukarıdaki şekilde tanımlandıktan sonra ilgili değerler forma yansıyacaktır. Firma, ilgili olduğu
alanlar için tanımlama işlemlerini bitirdikten sonra formu TUİK sayfasına gönderebilir.
Gönderimin eksiksiz yapılması için şifre işlemlerinin tamamlanmış olması gerekir.
Şifre işlemleri için:
TUİK e-VT internet adresinden uygulamaya giriş yapılır.
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Uygulamaya giriş için TÜİK Bölge Müdürlüklerinden alınan Kullanıcı No, Şifre ve Güvenlik Kodu bilgileri
girilir.

Kullanıcı numarası ve şifresi ile sisteme giriş yapıldıktan sonra “İşyerleri E-VT İşlemleri” butonuna basılır
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Gelen ekranda, firmaya ilişkin bilgiler ile formu cevaplayan kişinin bilgileri bulunmaktadır. Bu bilgiler
doldurulunca, ilgili kişilere bilgilendirme mailleri sistem tarafından gönderilecektir.

Gönderme işlemi için gerekli anahtar, “Anahtar üretme” bölümünden alınır. Bu bölümdeki anahtar bilgisi,
anket formu gönderilirken gerekli olan “Anahtar” bölümüne kopyalanacak ve gönderme işlemi bu anahtar
bilgisi ile yapılacaktır.
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Verileri TUİK sayfasına göndermek için Navigator Smart TUİK seçeneklerinden “Form Verilerini Gönder”
seçilir. Bu seçenekle beraber “Anket Gönderim” ekranı açılır. Bu pencerede “İş Kayıt No” ve “Anahtar”
bilgileri girilmelidir.
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FORM VERİLERİNİN GÖNDERİLMESİ
Öncelikle TÜİK e-vt uygulamasına 2 şekilde erişim sağlanır.
1- TÜİK ana sayfadaki (http://www.TÜİK.gov.tr/) “Ankete Giriş” butonu yardımıyla...
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2-

TÜİK ana sayfadaki (http://www.TÜİK.gov.tr/) “Elektronik Veri Transferi” butonuna basarak

Elektronik Veri Transferi sayfası açılır ( http://www.tuik.gov.tr/evt/evt.html).
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Ayrıca bu alandan giriş yapıldığında, uygulamaya ilişkin tüm açıklayıcı bilgilere, teknik kılavuzlara ve aradaki
entegrasyonu gerçekleştiren uyumluluk bildiren programlar listesine ulaşabilirsiniz.
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