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 Yatırım Eğilimi İstatistikleri’ne İlişkin Uygulama Değişiklikleri  1    

 

 

Yatırım Anketi, 2008 yılı Güz döneminden itibaren “Avrupa Birliği (AB) Uyumlulaştırılmış İşyeri ve Tüketici 

Anketleri Ortak Programı” kapsamında uygulanmaya başlanmıştır.  

Anketin uygulanmaya başlandığı tarihten sonra yapılan düzenlemeler; 

1) 2010 Güz Dönemi Düzenlemeleri 

2008 Güz - 2010 Bahar döneminde ankete katılan işyerlerinin faaliyet sınıflaması NACE Rev.1’e göre 

yapılırken, 2010 Güz döneminden itibaren NACE Rev.2 sektör sınıflaması esas alınmıştır.  

2) 2017 Güz Dönemi Düzenlemeleri 

Yatırım Eğilimi İstatistikleri’nin üretilmesinde anket yanıtları ağırlıklandırılarak toplulaştırılmaktadır. Bu 

çerçevede, anket yanıtları birinci aşamada işyerlerinin bir önceki yıldaki ortalama üretimde çalışan sayılarıyla, 

ikinci aşamada üretim değerleriyle, son aşamada ise katma değer verileriyle ağırlıklandırılmakta iken, 2017 

yılı Güz döneminden itibaren ağırlıklandırmanın her aşamasında anket kapsamındaki işyerlerinin bir önceki 

yıldaki üretim değerleri kullanılmaya başlanmıştır. Toplu sonuçlar ise, geriye dönük olarak 2009 Bahar – 2017 

Güz dönemi için yeniden hesaplanarak “İstatistikler/Eğilim Anketleri/Yatırım Eğilimi İstatistikleri/Veri 

(Tablolar)” başlığı altında kullanıma sunulmuştur. 

3) 2021 Bahar Dönemi Düzenlemeleri  

Yatırım Anketi, imalat sanayinde faaliyet gösteren işyerlerinin mevcut yatırım eğilimleri ve yakın geleceğe 

yönelik yatırım planları ile bu yatırımların yapısı ve işyeri yöneticilerinin yatırım kararlarında etkili olan 

faktörlerle ilgili değerlendirmeleri içermektedir. Anketin yatırım eğilimleri kısmında yanıtlar yüzde değişim 

şeklinde alınmakta iken, 2021 yılı Bahar Döneminden itibaren eğilim olarak alınmaya başlanmıştır. Ek olarak, 

bahar dönemi anket formuna yatırımın alt kırılımları sorusu eklenmiştir. Ayrıca yatırım kararlarında etkili olan 

faktörler kısmında yanıtlar çok azaltıcıdan çok arttırıcıya beşli skala şeklinde değerlendirilirken, 2021 yılı Bahar 

Döneminden itibaren yatırımı arttıran/arttıracak faktörler şeklinde alınmaya başlanmıştır. 2009 Bahar – 2020 

Güz dönemi için toplu sonuçlar, yapılan değişikliğe uygun olarak yeniden hesaplanmış ve “İstatistikler/Eğilim 

Anketleri/Yatırım Eğilimi İstatistikleri/Veri (Tablolar)” başlığı altında kullanıma sunulmuştur. 

4) 2021 Güz Dönemi Düzenlemeleri  

“Avrupa Birliği (AB) Uyumlulaştırılmış İşyeri ve Tüketici Anketleri Ortak Programı”na tam uyumlu olarak 

uygulanmakta olan Yatırım Anketi, söz konusu program çerçevesinde yapılan değişiklik gereği, 2021 yılı Güz 

döneminden itibaren ayrı bir anket formu olarak uygulanmayacaktır. Bahar dönemine ait sorular Nisan ayı, 

Güz dönemine ait sorular ise Ekim ayı İktisadi Yönelim Anketi soru formuna dahil edilmiştir. 

 

 

 


