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23/01/2013 
 

TUTANAK 
 

 
Konu  : Resmi İstatistik Programı Mali Aracı Kuruluş İstatistikleri 
 
Yer  : TÜİK 3.Kat İhale Toplantı Salonu 
 
Tarih/Saat : 23 Ocak 2013, Saat:14.00 
 
Gündem : Toplantı aşağıda yer alan 7 gündem maddesi ile gerçekleştirilmi ştir.  

- BDDK web servis aracısı ile ihtiyaç duyulan verilerin doğrudan BDDK veritabanından çekilebilirliği, 
- Esnaf kredi ve kefalet kooperatifleri için kurulan web tabanlı bilgi paylaşım sisteminden hangi verilerin 

sağlanabileceği, adres çerçevesinin bu sistem doğrultusunda güncellenebilirliği, 
- Aracı kurum, yatırım ortaklığı ve portföy yönetim şirketlerine ait mali tabloların istenen format ve standartta 

temin edilip edilemeyeceği konusu, 
- Özerk ve özerk olmayan emeklilik fonlarının adres çerçevesi ve mali tablolarının kullanımı,  
- Sigorta acentelerinin vergi kimlik numaralarının alınması ve gerçek kişi eksperlerin tüzel kişiliklerde çalışma 

durumu, 
- Sigorta acenteleri, eksper, brokerların mali tablolarının denetleyici birimlerden temini imkanı, 
- Yetkili Müesseselere (Döviz Büroları) ilişkin yıllık kar/zarar ve bilanço tablolarının istenen formatta ve 

standartta temin edilip edilemeyeceği konusu. 
 
 
 
Katılımcı Kurum ve Kurulu şlar: 
 

-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 
-Hazine Müsteşarlığı, Sigortacılık Genel Müdürlüğü, 
-Hazine Müsteşarlığı, Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürlüğü, 
-Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 
-Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği 
(TESKOMB), 
-Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). 

 
 

 
 

 
1. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve 

Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) temsilcileri toplantıya 
katılmamışlardır. TESKOMB temsilcisi toplantı öncesi mazeret bildiriminde bulunmuştur.   

2. Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Denetleme Kurulu’nda mevcut olan  sigorta, bireysel emeklilik ve 
reasürans şirketlerine ilişkin mali tablolar (gelir tablosu, bilanço) verilerinin web servis aracısı ile 
doğrudan Hazine Müsteşarlığı veritabanından çekilebilmesi durumunun İstatistik Konsey 
toplantısında görüşülmesinin sağlanması karara bağlanmıştır. 

3. Özerk emeklilik fonlarının adres kayıtları ve verilerinin idari kayıtlar kullanılarak elde edilmesi 
hususunda Hazine Müsteşarlığı Özel Emeklilik Dairesi’ne veri gizliliği ilkesini içeren bir üst yazı 
yazılması karara bağlanmıştır.  

4. Hazine Müşteşarlığı’ndan, yetkili müesseselerin (Döviz Büroları) yıllık ayrıntılı bilanço ve kar/zarar 
tabloları ile döviz, külçe altın, işlenmiş altın stoklarının dönem başı, dönem içi alışlar, dönem sonu 
ayrımında girişim düzeyinde (konsolide olmayan ayrı ayrı) 2011 ve takip eden yıllar için Hazine 
Müsteşarlığı’nda var olduğu ve verilebileceği belirtilmiştir. Hazine katılımcısından kesin cevabın 
alınabilmesi için örnek bir soru formu verilmiş ve var olup olmadığı araştırılması istenen bilgiler bir 
e-posta ile katılımcıya iletilmiştir.  
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5. Yatırım ortaklığı ve portföy yönetim şirketlerine ait mali tabloların SPK’da bulunduğu, ancak istenen format 
ve standartta olmadığı; SPK bünyesinde aktif hale getirilecek bir bilgi yönetim ve paylaşım sistemi ile ilgili 

verilerin temin edilebileceği ifade edilmiş ve bu konunun İstatistik Konsey toplantısında görüşülmesinin 
sağlanmasına karar verilmiştir. 

 
İş bu tutanak 23 Ocak 2013 tarihinde yapılan resmi istatistik programı toplantısında imza altına alınmıştır. 
İmza çizelgesi ekte sunulmaktadır.  
 
 
 
 
 


