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28/11/2012 
 

TUTANAK 
 

 
Konu  : Resmi İstatistik Programı Mali Aracı Kuruluş İstatistikleri 
 
Yer  : TÜİK 
 
Tarih/Saat : 28 Kasım 2012, Saat:14.00, TÜİK 7.Kat Toplantı Salonu 
 
Gündem : Resmi istatistik programı kapsamında mali aracı kuruluş istatistiklerinin üretiminde veri 
kalitesinin artırılması, üretilecek verilerin uluslararası standartlara uygunluğunun sağlanması, üretilmeyen 
istatistiklerin uluslararası standartlara uygun olarak üretilmesi için çalışmalar yapılması, uluslararası 
kuruluşlara veri gönderiminde ülkemizin eksik verilerinin tespit edilerek bunların giderilmesine yönelik 
çalışmaların gerçekleştirilmesi.  
 
 
 
Katılımcı Kurum ve Kuruluşlar: 
 

-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 
-Hazine Müsteşarlığı, Sigortacılık Genel Müdürlüğü, 
-Kalkınma Bakanlığı, Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü, 
-Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 
-Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 

 -Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 
-Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği 
(TESKOMB), 
-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB). 
 

Sunumlar: 
 
1. Kayıt Sistemleri Daire Başkanlığı Resmi İstatistik ve İdari Kayıtlar Grubu personeli Ethem 

YURTSEVEN tarafından resmi istatistik programı kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin bir 
sunum yapılmıştır.  

2. Mali aracı kuruluşlar kapsamında devam eden çalışmalarla ilgili Yıllık İş İstatistikleri Daire 
Başkanlığı Yapısal İş İstatistikleri Grubu personeli Murat EKŞİ tarafından bir sunum yapılmıştır. 
Mali aracı kuruluş istatistikleri ve paydaş kurumlardan sağlanan idari kayıtların son durumu 
hakkında bilgi verilmiştir.  
 

Yapılan Sunumlar Doğrultusunda: 
 

3. Kalkınma Bakanlığı katılımcısı, Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan sigortacılıkla ilgili mali 
verilerin aylık veya üç aylık üretilip üretilemeyeceği konusunda Hazine Müsteşarlığı 
katılımcısından bilgi istemiştir. Hazine Müsteşarlığı katılımcısı konuyu kurumdaki ilgili kişilere 
ileteceğini ifade etmiştir.  

4. TÜİK tarafından, Hazine Müsteşarlığı denetiminde olan döviz büroları ve sigorta acentelerinin mali 
tablolarının temin edilip edilemeyeceği hususu sorulmuştur. Hazine Müsteşarlığı katılımcısı konuyu 
kurumdaki ilgili kişilere ileteceğini ifade etmiştir.   

5. TÜİK katılımcıları tarafından, Hazine Müsteşarlığı’ndan temin edilen sigortacılık ek verileri için 
veritabanı oluşturulmasının işlemleri daha kolaylaştıracağı ifade edilmiştir.  

6. Özerk emeklilik fonları için TÜİK ile Hazine Müsteşarlığı Emeklilik Dairesi Başkanlığı arasında 
adres çerçevesi ve üretilecek değişkenlerin temini konusundaki gelişmelerin görüşüleceği bir 
toplantının ileri bir tarihte düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.  
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7. BDDK katılımcısı, TÜİK’in üretmesi gereken veriler için elde edilmesi gereken idari kayıtları 
çekebileceği bir web service aracısının kullanılabileceğini belirtmiştir. Diğer bazı kurumlarla bu 
şekilde işbirliği yaptıklarını ifade etmiştir.  

8. BDDK denetiminde olan sektörlere ilişkin halihazırda TÜİK’e aktarılan idari kayıtlarla temin 
edilemeyen verilerin idari kayıtlardan elde edilebilirliğine yönelik bir toplantının TÜİK ile BDDK 
arasında yapılması kararlaştırılmıştır.   

9. TESKOMB katılımcısı, esnaf kredi ve kefalet kooperatifleri için web tabanlı bilgi paylaşım sistemi 
oluşturulduğunu, kooperatiflerin bu konudaki eğitimlerinin devam ettiğini ve sistemin 31 Aralık 
2012’de devreye gireceğini söylemiştir. Bu sistemle faal girişimlerin net sayısı, adres çerçevesi ve 
tüm muhasebe bilgilerinin sağlanabileceğini ifade etmiştir.  

10. TESKOMB ile TÜİK arasında Ocak 2013 tarihinde esnaf kooperatifleri soru kağıdında yer alan 
soruların TESKOMB web tabanlı bilgi paylaşım sisteminden ne kadarının temin edilebileceğine 
yönelik bir toplantı yapılması kararlaştırılmıştır.  

11. Sigorta acentelerinin adres çerçevesinde bazı girişimlere ait vergi kimlik numaralarının 
bulunmaması sorunu TOBB katılımcısına ifade edilmiş ve mümkünse vergi kimlik numaralarının 
tam olarak alınması istenmiştir. TÜİK tarafından, gerçek ve tüzel kişilik olarak faaliyette bulunan 
eksperlerin iç içe girmesini önlemek için ayırt edici bir anahtar kullanılması önerilmiştir. TOBB 
katılımcısı yetkili kişilere durumu ileteceğini ifade etmiştir.  

12. SPK katılımcısı, resmi istatistik programı kapsamında TSPAKB’den temin edilen aracı kurum mali 
tablolarının kendilerinden temin edilmesi gerektiğini ifade etmiş, ancak bu verilerin kendilerinde 
elektronik ortamda bulunmadığını belirtmiştir.  

13. SPK katılımcısı, SPK’da kurulacak bir istatistiki bilgi sistemi standardı vasıtasıyla idari kayıtların 
TÜİK’e daha standardize ve düzenli iletilebileceğini belirtmiştir.  

14. SPK katılımcısı yabancı kurumların herhangi bir konuyla ilgili hem kendilerinden hem diğer kamu 
tüzel kişiliklerinden bilgi isteyebildiğini; asıl muhatabın kim olduğunun belirlenmesi ve onunla 
temasa geçilmesi gerektiğini ifade etmiştir.  

15. İlgili kurumlarla yapılacak tüm toplantılara Kalkınma Bakanlığı’nın da davet edilmesi karara 
bağlanmıştır.    
 

 
İş bu tutanak 28 Kasım 2012 tarihinde yapılan resmi istatistik programı toplantısında imza altına alınmıştır. 
İmza çizelgesi ekte sunulmaktadır.  
 
 
 
 
 


