
T.C. 
TÜRK İYE İSTATİSTİK KURUMU BA ŞKANLI ĞI  

 

1/4 
 

 
14 / 03 /2017 

TUTANAK 
 

 
Konu  :Kamu Sektörü İstatistikleri 
 
Yer  : Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 125 Nolu Toplantı Salonu 
 
Tarih  :  14 / 03 / 2017 Saat: 14.30 
 

Gündem: 1- Tanım ve kapsam konusunda yapılanlar hakkında bilgi verilmesi 

2- Bundan sonra yapılacaklar için görüş oluşturulması. 

 

Toplantıda; 

 

- TÜİK yetkilileri tarafından, 2016 yılı içinde başlatılan “Kamu Sektörü Tanım ve Kapsamı” 
çalışmaları ve bugüne kadar yapılanlar çalışmalar, 

- TÜİK yetkilileri tarafından, diğer kurumlarda kapsama alınan ve “kamu” kavramı altında 
üretilen tablolarda kullanılan birimlerin listesinin incelenmesi sonucunda karşılaşılan 
durum açıklanmış ve ‘KİT’ olarak alınan kurumların tamamen aynı olduğu fakat İller 
Bankası, Milli Piyango İdaresi, Spor-Toto Teşkilatı’nın farklı başlıklar altında ele alındığı, 

- TÜİK yetkilileri tarafından ayrıca, özelleştirme kapsamına alınan kuruluşların, kapsama 
alınma tarihlerinden dolayı kurumların ilgili yıla ait tablolarında farklılıklar olduğu, 

- TÜİK yetkilileri tarafından, Belediye İktisadi Teşekkülleri’nin (BİT) kesin sayısının 
Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nden alınan listeden çok az farklılık 
gösterdiği, 

- Kalkınma Bakanlığı (KB) yetkilileri tarafından, kamu sektörü tanım ve kapsamı 
belirlenirken, finansal yapı ve sürdürülebilirlik açısından değerlendirme yapılmasının 
önemli olduğu, 

- Maliye Bakanlığı (MB) yetkilileri tarafından, Varlık Fonu ve bazı vakıfların kontrolünde 
olan şirketlerin ayrıca irdelenmesi gerektiği, 

- TÜİK yetkilileri tarafından, Varlık Fonu’nun ve devredilen kurumların ayrıntılı olarak 
değerlendirilmesi gerektiği, 

- Hazine Müsteşarlığı (HM) yetkilileri tarafından, kamu net borç stoku istatistikleri hakkında 
kısaca bilgi verilmiş, bu istatistiklerdeki kamu kavramının da ele alınmasında fayda 
olduğu, 
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- Hazine Müsteşarlığı (HM) yetkilileri tarafından, kamu kontrolü için getirilecek kriterlere 
karar verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun 
(TMSF) kayyum atadığı kuruluşların zaman içerisinde gelişiminin incelenerek, konuyla 
ilgili eşiklerin belirlenmesinde fayda olduğu, 

- T.C. Merkez Bankası (TCMB) yetkilileri tarafından, kamu ile ilgili yayımlanan 
istatistiklerde Hazine Müsteşarlığı tarafından derlenen bilgilerin kullanıldığı, 

- TÜİK yetkilileri tarafından, kamu sektörü kapsamında ele alınacak birimlerin, 5018 
kanundaki gibi, belirli aralıklarla incelenerek güncellenmesinin faydalı olacağı 

belirtilmi ştir. 

Toplantı sonucunda; 

- Kamu Sektörü kapsamının oluşturulması için uluslararası standartlara göre belirlenmiş ve 
bu tutanağın sonuna eklenmiş “Karar Kriterleri”ndeki her bir aşamaya “Ülkemiz 
Koşullarına” uygun ilave kriter varsa Kurumlardan görüş alınmasına, 

- Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü tarafından derlenen Kamu Net 
Borç Stoku İstatistikleri’nde kapsanan kurumların listesinin ve bunların veri kaynaklarının 
Çalışma Grubu’na gönderilmesine, 

- Maliye Bakanlığı tarafından BİT'lere ilişkin Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim 
Sistemi’nden (KBS) derlenen bilgilerin içeriğinin Çalışma Grubu’na gönderilmesine, 

- İlgili kurumlardan bu bilgiler geldiğinde, TÜİK tarafından kurumlar arasındaki kamu 
sektörü farklılıklarını içerecek şekilde tabloların oluşturularak, görüş için kurumlara 
gönderilmesine 

karar verilmi ştir. 

 
Katılımcılar: 

 

Adı Soyadı Kurumu E-posta Adresi 

Tülay KORKMAZ TÜİK tulay.korkmaz@tuik.gov.tr 

Cevdet ÖĞÜT TÜİK cevdet.ogut@tuik.gov.tr 

Barış BABAOĞLU TCMB baris.babaoglu@tcmb.gov.tr 

Nusret Tolga AYDIN TCMB tolga.aydin@tcmb.gov.tr 

Taşkın BABAOĞLAN KB taskin.babaoglan@kalkinma.gov.tr 
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Ertan APAYDIN KB ertan.apaydin@kalkinma.gov.tr 

Bilal IŞIK TÜİK bilal.isik@tuik.gov.tr 

Nuray KARAİBRAHİM TÜİK nuray.karaibrahim@tuik.gov.tr 

Bayram ZENGİN HM bayram.zengin@hazine.gov.tr 

Abdullah KANTARCI HM abdullah.kantarci@hazine.gov.tr 

Eylem V. DERYA HM eylem.vayvada@hazine.gov.tr 

Erhan EMEKSİZ MB eemeksiz@muhasebat.gov.tr 

Havva TAŞTAN MB hduman2@muhasebat.gov.tr 

Tümay KAHRAMAN TÜİK tumay.kahraman@tuik.gov.tr 

Gülfer DİKBAYIR TÜ İK gulfer.dikbayir@tuik.gov.tr 

Melahat ÇELİK TÜİK melahat.celik@tuik.gov.tr 

Mustafa KAYA KB mkaya@kalkinma.gov.tr 

Melih  GÖKGÖZ KB melih.gokgoz@kalkinma.gov.tr 

Selihan YILAR KB selihan.yilar@kalkinma.gov.tr 

Mustafa AŞKIN TÜİK mustafa.askin@tuik.gov.tr 

Kadir KARAKAYA TÜ İK kadir.karakaya@tuik.gov.tr 

Erhan DUMAN TÜİK erhan.duman@tuik.gov.tr 

Sevim ETKESEN TÜİK sevim.etkesen@tuik.gov.tr 

Osman Nuri ERDEM KB onerdem@dpt.gov.tr 
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EK: KAMU SEKTÖRÜ İÇİN “KARAR KR İTERLER İ” 
 
 
 
Önce ‘Kurumsal Birim’ olup olmadığı, yani kendine ait ayrı bir hesap seti olması, kendi 
başına karar vermesi, kendi harcama ve yatırımlarını yapması/ planlaması konularında karar 
verildikten ve sahiplikle ilgili oran araştırıldıktan sonra; 
 

1-Oy hakkı çoğunluğu 
2-Yönetim kurulunda kontrol 
3-Kilit ki şi atama ve görevden alma yetkisi 
4-Altın hisse sahipliği 
5-Kilit komiteler üzerinde kontrol 
6-Devletin baskın alıcı olması 
7-Devletten alınan borçların seviyesi 
8-Özel düzenlemeler 

 
Kontrol edilir ve bu sorularından herhangi birinin cevabında “Devlet veya herhangi bir 
Devlet Birimi” varsa o birim “KAMU” olarak i şlem görür. 
 
 
 
 
 


