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23 / 05 /2017
TUTANAK
Konu

:Kamu Sektörü İstatistikleri

Yer

: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 125 Nolu Toplantı Salonu

Tarih

: 23 / 05 / 2017

Gündem:

1- Tanım ve kapsam konusunda yapılanlar hakkında bilgi verilmesi

Saat: 14.30

2- Bundan sonra yapılacak çalışmalar için görüş oluşturulması.

Toplantıda;

- TÜİK yetkilileri tarafından, “Kamu Sektörü Tanım ve Kapsamı” için yapılan çalışmalar,
oluşturulan kriterler, tablo hakkında bilgi verilmiş ve kurumlar arasında farklılık oluşturan
başlıklara dikkat çekilmiştir,
- TÜİK yetkilileri tarafından, Belediye İktisadi Teşekkülleri’nin (BİT) kesin sayısının
Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, Hazine Müsteşarlığı ve Gelir İdaresi
Başkanlığı’ndan alınan listelerde birbirinden farklılık gösterdiği belirtilmiştir,
- Kalkınma Bakanlığı (KB) yetkilileri tarafından, Kamu Kesimi Genel Dengesi’nde
(KKGD) BİT’lerin olmadığı, sadece belediyelere bağlı idarelerin yer aldığı belirtilmiş ve
Mahalli İdare Birlikleri hakkında bilgi verilmiştir,
- Maliye Bakanlığı (MB) yetkilileri tarafından, BİT’lerde sahiplik oranlarının tekrar
irdelenmesi gerektiği belirtilmiştir,
- Hazine Müsteşarlığı (HM) Kamu Finansmanı (KAF) Genel Müdürlüğü yetkilileri
tarafından, bilgi sistemlerine aktarılan verilerde kamu sektörü kapsamının farklı şekilde
sınıflandırıldığı, yayımlanan istatistik türüne göre kamu sektörü kapsamının oluşturulduğu
belirtilmiştir. Kamu Sektörü Tablosu’nda Kamu Finansmanı İstatistikleri altında üretilen
her bir istatistik için ayrı bir sütun açılarak, aradaki farklılıkların görülmesinin yürütülen
çalışmanın amacı açısından yararlı olacağı ifade edilmiştir,
- Hazine Müsteşarlığı (HM) Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler (KSKİ) yetkilileri
tarafından, tabloda “bağlı olduğu kurum/kuruluş” sütununa KİT’ler için “Hazine”, bağlı
ortaklıklar için ana sermayeyi oluşturan kuruluşun adı, diğerleri için de “Kamu Sermayeli
İşletme (KSİ)” ifadesinin yazılması gerektiği belirtilmiş ve son düzenleme ile özelleştirme
portföyünden çıkarılıp, tekrar KİT olan kuruluşlar ve özelleştirme kapsamındaki
kuruluşların son durumu hakkında bilgi verilmiştir,
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- Hazine Müsteşarlığı (HM) KSKİ yetkilileri tarafından Ziraat Bankası ve Halk Bankası’nın
sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olduğu iştiraklerinin de tabloya eklenmesi
gerektiği belirtilmiştir,
- T.C. Merkez Bankası (TCMB) yetkilileri tarafından, ödemeler dengesi istatistiklerinde
kamu sektörü kapsamının Hazine Müsteşarlığı’nın kullandığı kamu sektörü kapsamı ile
aynı olduğu, orada bir düzenleme yapılacaksa bu istatistiklere de yansıyacağı belirtilmiştir,
- Tüm katılımcılar tarafından, Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) işleyişi dikkate alınarak
önümüzdeki dönem çalışmalarında dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir,
- TÜİK yetkilileri tarafından toplantıda oluşturulan görüşler doğrultusunda kamu tablosunun
tekrar güncelleneceği,
belirtilmiştir.

Toplantı sonucunda;
- Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü tarafından, oluşturulan “Kamu
Tablosu” sütunlarına, Daire Başkanlıkları ve üretilen istatistikler göz önüne alınarak yeni
sütunlar eklenip, tablonun yeniden hazırlanmasına ve Çalışma Grubu Sekretaryasına
gönderilmesine,
- Hazine Müsteşarlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından
hazırlanacak bir soru formu ile devlet ve kamu birimlerinden ‘Bağlı ve İştirakli’
işletmelerin ve oranlarının talep edilmesine ve elde edilen sonuçların Çalışma Grubu
Sekretaryasına gönderilmesine,
- T.C. Merkez Bankası tarafından, Hazine Müsteşarlığı’nın yeni hazırlayacağı tabloya
istinaden ödemeler dengesi istatistiklerindeki kamu kapsamını tekrar gözden geçirmesine,
- Türkiye İstatistik Kurumu tarafından, BİT’lere ilişkin daha detaylı çalışma yapılmasına,
- İlgili kurumlardan bu bilgiler geldiğinde, kurumlar arasındaki kamu sektörü farklılıklarını
içerecek şekilde tabloların oluşturularak, görüş için kurumlara gönderilmesine,
-

Çalışmaların Haziran ayı sonuna kadar tamamlanmasına
karar verilmiştir.
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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

F. Burcu

ÇAKAL

TCMB

burcu.cakal@tcmb.gov.tr

Taşkın

BABAOĞLAN

KB

taskin.babaoglan@kalkinma.gov.tr

Barış

KURTULUŞ

KB

kurtulus@kalkinma.gov.tr

Bayram

ZENGİN

HM

bayram.zengin@hazine.gov.tr

Feyza

İLERİ

HM

feyza.ileri@hazine.gov.tr

Abdullah

KANTARCI

HM

abdullah.kantarci@hazine.gov.tr

Eylem

V. DERYA

HM

eylem.vayvada@hazine.gov.tr

İsmail

BARINIR

MB

ibarinir@muhasebat.gov.tr

Mustafa

TEKELİ

MB

mtekeli@muhasebat.gov.tr

Havva

TAŞTAN

MB

hduman2@muhasebat.gov.tr

Sevim

ETKESEN

TÜİK

sevim.etkesen@tuik.gov.tr

Tümay

KAHRAMAN

TÜİK

tumay.kahraman@tuik.gov.tr

Gülfer

DİKBAYIR

TÜİK

gulfer.dikbayir@tuik.gov.tr

Melahat

ÇELİK

TÜİK

melahat.celik@tuik.gov.tr

Erhan

DUMAN

TÜİK

erhan.duman@tuik.gov.tr

Bilal

IŞIK

TÜİK

bilal.isik@tuik.gov.tr
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