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09 / 05 /2017 

TUTANAK 
 

 
Konu  : Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında Makroekonomik İstatistiklerin 

ve Veri Kaynaklarının Kalite Değerlendirmesi 
 
Yer  : Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 125 Nolu Toplantı Salonu 
 
Tarih  :  09 / 05 / 2017 Saat: 14:30 
 

Gündem : TCMB tarafından yayımlanan “Para ve Banka İstatistikleri”, SPK tarafından 
yayımlanan “Günlük Menkul Kıymet ve Emeklilik Yatırım Fonları” istatistiklerinin ve 
bunlara kaynak olan Takasbank verilerinin değerlendirilmesi. 

Toplantıda; 

- TÜİK yetkilileri tarafından, RİP ve Makroekonomik İstatistiklerin içeriği hakkında kısa 
bilgi verildikten sonra, ilgili Kurumlar tarafından yayımlanan istatistiklerin ve bunların 
veri kaynaklarının değerlendirme çalışmaları açıklanmıştır, 

- TÜİK yetkilileri tarafından, sorumlu ve ilgili kurumlar arasında veri akışındaki sorunların 
araştırılması ve sorun varsa çözüm yollarının aranması gerektiği belirtilmiştir, 

- T.C. Merkez Bankası (TCMB) yetkilileri tarafından, “Aylık Para ve Banka İstatistikleri” 
kapsamında yayınlanan verilerde Aralık ayından itibaren Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 
(SPK) alınan portföy dağılımın toplamının %100’ü bulmadığı ve bunun da sorun yarattığı 
belirtilmiştir, 

- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yetkilileri tarafından, Takasbank’dan sağlanan verilere 
göre TCMB’ye veri gönderildiği ve aynı sorunu kendilerinin de yaşadığı belirtilmiştir, 

- İstanbul Takas ve Saklama Bankası (Takasbank) yetkilileri tarafından, 450 adet “Menkul 
Kıymet Yatırım Fonu” ve 300 adet “Emeklilik Fonu” tarafından verilerin Takasbank’a 
nasıl aktarıldığı konusunda bilgi verilmiştir. 2014 yılında yayımlanan tebliğden sonra 
mevzuat değişikli ği ve sınırlamalar nedeniyle portföy büyüklüklerine ili şkin %100 
kontrolünün kaldırıldığı ve üyeler tarafından Takasbank’a toplam büyüklük değerine göre 
bildirim yapıldığı belirtilmiştir, 

- TCMB ve SPK yetkilileri tarafından söz konusu istatistiklere ilişkin eski seriyi devam 
ettirebilmek için hem portföy değerine hem de toplam büyüklük değeri kriterlerine göre 
verilerin yayımlanması ve bu yıl içerisinde anahtar geçişlerle yeni kritere göre verinin 
yayımlanması için Takasbank tarafından bir çalışma yapılmasının uygun olacağı 
belirtilmiştir, 

- Takasbank yetkilileri tarafından bu konunun değerlendirilip, sistemlerinde düzenleme 
yapılarak verinin gönderilmesi için çalışma başlatılabileceği belirtilmiştir, 

- TÜİK yetkilileri tarafından, RİP kapsamında Makroekonomik İstatistiklerde ve özellikle 
Mali Sektör İstatistiklerinde Takasbank ilgili kurum olduğundan, Takasbank tarafından 
derlenen değişkenlerin isim listesinin bilinmesinde fayda olduğu belirtilmiştir. 
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Toplantı sonucunda; 

- Takasbank tarafından sağlanan verilerde yeni tanımın yanı sıra eski tanıma göre de 
verilerin aktarımının devam ettirilebilmesi için TCMB tarafından resmi yazıyla talepte 
bulunulmasına ve bu konuda yapılacak çalışmaların belirlenmesine, 

- Takasbank tarafından derlenen değişkenlerin isim listesinin TÜİK’e gönderilmesine ve 
TCMB ile paylaşılmasına, 

- RİP kapsamındaki ilgili çalışma grubu toplantılarına Takasbank yetkililerinin de davet 
edilmesine, 

- Gerekli görülmesi halinde TCMB, SPK, TÜİK ve Takasbank arasında uzman düzeyinde 
tekrar toplantı yapılmasına, 

karar verilmi ştir. 

 
Katılımcı Listesi Aşağıdadır. 
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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 

Seçil  ÇALIK TÜİK secil.calik@tuik.gov.tr 

Muhterem ÇELİK TAKASBANK muhterem.celik@takasbank.com.tr 

Özlem KURTULAN TAKASBANK ozlem.kurtulan@takasbank.com.tr 

Burcu  ÇAKMAK TCMB burcu.cakmak@tcmb.gov.tr 

F. Burcu ÇAKAL TCMB burcu.cakal@tcmb.gov.tr 

Merve  SALCI SPK merve.salci@spk.gov.tr 

Hasan BELBER SPK hbelber@spk.gov.tr 

Ahmetcan ÖZTÜRK SPK ahmetcan@spk.gov.tr 

Ali Serhan KOYUNCUGİL SPK askoyuncugil@spk.gov.tr 

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

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

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

Veysel GÖKKAYA TÜİK veysel.gokkaya@tuik.gov.tr 

Derya BAŞ SONBUL TÜİK derya.bas@tuik.gov.tr 

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


