
İstatistik Adı Menkul Kıymet İstatistikleri 

Veri: Kapsam, Dönemsellik ve Zamanlılık 

Kapsam 

karakteristikler 

Çalışmanın amacı: Yurt içi yerleşikler tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihraç edilen 

borçlanma senetleri ile yurt dışı yerleşiklerin elindeki hisse senetlerine ilişkin uluslararası 

standartlarla uyumlu, güvenilir ve zamanlı istatistikler üretilmesi amaçlanmaktadır. 

Verinin tanımı: Menkul kıymet istatistikleri, yurt içi yerleşik sektörlerce yurt içi ve yurt dışı 

piyasalarda ihraç edilen borçlanma senetleri ile yurt dışı yerleşiklerin elinde tuttuğu hisse 

senetlerini kapsamaktadır. Yayında, borçlanma senetleri elinde tutan sektör istatistikleri 

stok olarak sunulmaktayken, yurt dışı yerleşiklerin elindeki borçlanma senetleri ve hisse 

senetleri için stok ve haftalık net değişim tutarları da verilmektedir. 

Borçlanma senetleri elinde tutan istatistikleri, kıymeti ihraç eden sektör ve kıymetin ihraç 

edildiği piyasaya (yurt içi/ yurt dışı) göre gruplanmakta, kıymeti elinde tutan sektör verileri 

vade ayrımı ve para cinsi (yurt dışı ihraçlar için) ayrımında yayımlanmaktadır. 

İstatistiksel kavramlar ve tanımlar: 

İstatistiklerin derlenme yöntemi ile yayında kullanılan finansal araç ve sektör tanımları 

uluslararası istatistik standartlarına ve ilgili el kitaplarına uyumludur. İlgili tanımlar ve 

kullanılan hesaplama yöntemi aşağıda özetlenmektedir. 

Yerleşiklik: Yurt içi ve yurt dışı işlemler, IMF’nin Ödemeler Dengesi El Kitabı 6. basımında 

yer alan yerleşiklik kurallarına göre sektörlere ayrılmıştır. Buna göre yerleşiklik, ekonomik 

sınır ve ekonomik ilgi merkezi kriterlerine dayanmaktadır. Bir ekonomide bir yıldan uzun bir 

süreyle devamlı olarak ikamet eden ve o ekonomi içerisinde faaliyette bulunan kişi ve 

kurumlar “yerleşik” kabul edilmektedir. Bu tanım gereğince; Türkiye’de şube açmış olan 

yabancı bankalar yerleşik sayılmakta, yurt içi bankaların yurt dışı şubeleri ise yerleşik 

sayılmamaktadır. 

Sahiplik: Menkul kıymetlerin el değiştirdiği bazı işlemler sonucunda kıymetin yasal sahibi ile 

ekonomik sahibi farklılaşabilmektedir. Uluslararası standartlar menkul kıymet 

istatistiklerinin ekonomik sahipliği esas alarak derlenmesini önermektedir. 

 Yasal sahiplik: Bir kıymetin yasal sahibi, kıymeti satışa ya da repo/teminat/ödünç 

gibi işlemlere konu edebilir. 

 Ekonomik sahiplik: Bir kıymetin sahipliğinden doğan tüm risk ve faydaları kim 

taşıyorsa o kıymetin ekonomik sahipliği ona ait kabul edilmektedir.  

Örneğin; repo ya da ödünç işlemleri sonucunda bir kıymet el değiştirdiğinde, kıymetin 

sahipliğinden doğan tüm risk ve faydaları asıl sahipte (kıymeti geri almayı taahhüt eden 

taraf) kalmaktadır. Dolayısı ile bu işlemler sonucunda kıymetin yasal sahipliği değişmekte; 

ancak ekonomik sahipliği değişmemektedir. 

Menkul Kıymetler: Bankamızca yayımlanan menkul kıymet istatistiklerinin kapsamına 

hisse senetleri ve borçlanma senetleri dahil olup, bu kıymetler IMF, Uluslararası Ödemeler 

Bankası ve Avrupa Merkez Bankası tarafından yayımlanan Menkul Kıymet İstatistikleri El 

Kitabına (Handbook on Securities Statistics) göre aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır. 

 Hisse Senedi: Anonim ortaklıklarca ihraç edilen ve anonim ortaklık sermaye payını 

temsil eden menkul kıymet niteliğinde (devredilebilir) senetlerdir. Yayın kapsamına 

Borsa İstanbul (BİST)’de işlem gören ve yurt dışı yerleşiklerin portföy yatırımı olarak 

tuttuğu hisse senetleri dahildir. Doğrudan yatırımlar yayın kapsamı dışındadır. 

 Borçlanma Senedi: Borçlanma senetleri, bir borcun varlığını gösteren ve devredilebilen 

finansal enstrümanlardır. Borçlanma senetleri; ihraç tarihi, ihraç fiyatı, itibari değer, itfa 

tarihi, kupon oranı, kupon tarihi ve para cinsi gibi özelliklerin çoğunu ya da tamamını 



taşımalıdır. 1 yıl veya daha uzun vadeli borçlanma senetleri tahvil, 1 yıldan kısa vadeli 

senetler bono olarak adlandırılmaktadır.  

Borçlanma senetleri yayın kapsamında kıymeti ihraç eden sektör (genel yönetim/genel 

yönetim dışındaki sektörler) ve ihraç edilen piyasaya (yurt içi/yurt dışı) göre aşağıdaki gibi 

sınıflanmaktadır: 

o Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS): T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB) 

tarafından yurt içinde ihraç edilen kısa ve uzun vadeli borç senetleridir. 1 yıl veya 

daha uzun vadeli DİBS’ler Devlet Tahvili, 1 yıldan kısa vadeli DİBS’ler Hazine 

Bonosu olarak adlandırılmaktadır. DİBS’ler Türk Lirası (TL) ya da yabancı para ve 

altın cinsinden ihraç edilebilir. HMB tarafından ihraç edilen kira sertifikaları DİBS 

tanımına dahildir. 

o Genel Yönetim Tarafından Yurt Dışında İhraç Edilen Borçlanma Senetleri: 

HMB ve yerel yönetimler tarafından yurt dışında ihraç edilen borçlanma 

senetlerini kapsamaktadır. 

o Genel Yönetim Dışındaki Sektörlerce Yurt İçinde İhraç Edilen Borçlanma 

Senetleri: Kamu ve özel sektör sahipliğindeki bankalar, finansal olmayan 

kuruluşlar, diğer finansal aracılar ve finansal yardımcılar tarafından yurt içinde 

ihraç edilen borçlanma senetleridir. 

o Genel Yönetim Dışındaki Sektörlerce Yurt Dışında Edilen Borçlanma 

Senetleri: Kamu ve özel sektör sahipliğindeki bankalar, finansal olmayan 

kuruluşlar, diğer finansal aracılar ve finansal yardımcılar tarafından yurt dışında 

ihraç edilen borçlanma senetleridir. 

Yayın kapsamında yurt dışı yerleşiklerin elindeki DİBS’ler, kıymetin edinim şekline göre 

aşağıdaki gibi sınıflanmaktadır.  

 Kesin Alım: Bir kıymetin belirlenen fiyattan piyasadan satın alınması işlemidir. Bu 

işlemde alan tarafın kıymeti herhangi bir zamanda satan tarafa geri verme 

yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

 Ters Repo: Bir kıymetin önceden belirlenen tarihte geri satılması taahhüdü ile 

alınması işlemidir.  

 Teminat: Bir kıymetin gerçekleştirilecek bir işlem teminat olarak kabul edilmesi 

sonucu edinilmesidir. 

 Ödünç: Bir kıymetin sözleşmede belirlenen esaslar dahilinde ödünç olarak alınması 

sonucu edinilmesi işlemidir. 

Yurt dışı yerleşikler açısından yasal sahipliğin el değiştirdiği fakat ekonomik sahipliğin 

değişmediği repo, teminat ve ödünç işlemleri bilgi amaçlı olarak Tablo 1’de yayımlanırken, 

devamındaki tablolarda bu tutarlar ekonomik sahiplik ilkesi gereğince yurt içi yerleşiklerin 

elinde kabul edilmektedir. 

Yazılı Değer/Piyasa Değeri: Yazılı değer kıymetin üzerinde yazılı olan değer olup, borçlanma 

senetleri için ödenecek anaparayı göstermektedir. Piyasa değeri ise kıymetin referans 

tarihindeki piyasa alım satım değeridir. 

Yayın kapsamında hisse senetleri için piyasa değeri, borçlanma senetleri için ise yazılı değer 

ve piyasa değeri verilmektedir. Piyasa değeri aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır. 

𝑃𝑖𝑦𝑎𝑠𝑎 𝐷𝑒ğ𝑒𝑟𝑖𝑡 = ∑(𝑌𝑎𝑧𝚤𝑙𝚤 𝐷𝑒ğ𝑒𝑟𝑡
𝑖  × 𝐹𝑖𝑦𝑎𝑡𝑡

𝑖)

𝑖

  

Yukarıdaki eşitlikte; 𝑌𝑎𝑧𝚤𝑙𝚤 𝐷𝑒ğ𝑒𝑟𝑡
𝑖 ve 𝐹𝑖𝑦𝑎𝑡𝑡

𝑖 sırasıyla i kıymetinin t tarihindeki yazılı değeri ile i 

kıymetinin t tarihindeki piyasa fiyatını göstermektedir. 

Net Değişim: Referans tarihinde önceki haftaya göre net değişim miktarını göstermekte 

olup iki hafta arasındaki stok farkının fiyat ve kur etkisinden arındırılması ile 



hesaplanmaktadır.  

 Hisse senetleri için net değişim hesaplaması, ilgili hafta içindeki günlük net 

değişimlerin ABD doları karşılıkların toplanması ile hesaplanmaktadır.  

𝑁𝑒𝑡 𝑑𝑒ğ𝑖ş𝑖𝑚𝑡
𝑈𝑆𝐷 = ∑ ∑{(𝑌𝑎𝑧𝚤𝑙𝚤 𝐷𝑒ğ𝑒𝑟𝑡−𝑝

𝑖 − 𝑌𝑎𝑧𝚤𝑙𝚤 𝐷𝑒ğ𝑒𝑟𝑡−𝑝−1
𝑖 ) × 𝐹𝑖𝑦𝑎𝑡𝑡−𝑝−2

𝑖

𝑛−1

𝑝=0𝑖

÷ 𝐾𝑢𝑟𝑡−𝑝−2}   

Yukarıdaki eşitlikte i hisse senedini, n ilgili hafta içindeki iş günü sayısını, t haftanın son iş 

gününü, 𝑡 − 𝑝 son iş gününden p önceki günü, 𝐾𝑢𝑟𝑡−𝑝 haftanın son iş gününden p gün 

öncesi için TCMB tarafından açıklanan gösterge niteliğindeki ABD doları alış kurunu 

göstermektedir. 

 Borçlanma senetleri için net değişim haftalık stok değişimleri üzerinden aşağıdaki 

gibi hesaplanmaktadır. 

𝑁𝑒𝑡 𝑑𝑒ğ𝑖ş𝑖𝑚𝑡
𝑈𝑆𝐷 = ∑ {(𝑌𝑎𝑧𝚤𝑙𝚤 𝐷𝑒ğ𝑒𝑟𝑡

𝑖 − 𝑌𝑎𝑧𝚤𝑙𝚤 𝐷𝑒ğ𝑒𝑟𝑡−1
𝑖  )  × 𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎(𝐹𝑖𝑦𝑎𝑡𝑡

𝑖 , 𝐹𝑖𝑦𝑎𝑡𝑡−1
𝑖 )

𝑖

÷   ((∑ 𝐾𝑢𝑟𝑡−𝑝

𝑛−1

𝑝=0

)  𝑥 (1 ÷ 𝑛))} 

Yukarıdaki eşitlikte i borçlanma senedini, t haftanın son iş gününü, 𝑡 − 1 önceki haftanın son 

iş gününü, 𝑡 − 𝑝 son iş gününden p önceki günü, 𝐾𝑢𝑟𝑡−𝑝 haftanın son iş gününden p gün 

öncesi için TCMB tarafından açıklanan gösterge niteliğindeki ABD doları alış kurunu 

göstermektedir. 

Fiyat: Hisse senetleri için piyasa değeri günlük ağırlıklı ortalama fiyat kullanılarak 

hesaplanmaktadır. DİBS’ler için TCMB tarafından açıklanan “Devlet İç Borçlanma Senetleri ve 

Kira Sertifikalarının Gösterge Niteliğindeki Günlük Değerleri” kullanılırken, diğer borçlanma 

senetleri için piyasada oluşan kapanış fiyatları esas alınmaktadır. 

Vade: Borçlanma senetleri için vade dağılımı orijinal ve kalan vadeye göre gösterilmektedir. 

Orijinal vade kıymetin ihraç edildiği tarih ile itfa tarihi arasındaki süreyi ifade ederken, kalan 

vade raporun referans tarihi ile kıymetin itfa tarihi arasındaki süreyi göstermektedir.  

Sınıflamalar: Ekonomik birimler (kurumsal birimler) ve finansal işlemler uluslararası el 

kitapları Birleşmiş Milletler Ulusal Hesaplar Sistemi 2008 (SNA 2008) ve Avrupa Hesaplar 

Sistemi 2010 (ESA 2010) çerçevesinde tekdüzen bir sınıflamaya tabidir. 

Sektör sınıflaması: ESA 2010 kapsamında birimler temel fonksiyonlarına, davranışlarına ve 

amaçlarına göre kurumsal sektörler altında sınıflandırılmaktadır.  

 Toplam Ekonomi (Yurt İçi Yerleşikler): Yurt içi yerleşik sektörlerin (finansal 

olmayan kuruluşlar, finansal kuruluşlar, genel yönetim, hanehalkı, hanehalkına 

hizmet veren kar amacı olmayan kuruluşlar) toplamından oluşmaktadır. 

 Finansal Olmayan Kuruluşlar: Temel olarak, mal ve hizmet üretimi ile uğraşan 

şirketler ve ortaklıklardan oluşmakta olup kamuya ait olanlar Kamu İktisadi 

Teşekkülleri, belediyelerin ticari işletmeleri ve genel yönetim kapsamında olup ticari 

faaliyet gösteren diğer kamu kurumlarından oluşmaktadır. Özel sektöre ait olanlar 

ise ticari şirketler, bireysel işletmeler, kooperatifler, tarım satış kooperatifleri olarak 

sınıflandırılmaktadır. 

 Finansal Kuruluşlar: Parasal finansal kuruluşlar, finansal aracı ve yardımcılar ile 

sigorta şirketleri ve bireysel emeklilik fonlarından oluşmaktadır. 

 Merkez Bankası: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na ait kıymetleri 

göstermektedir. 

 Bankalar: Bankalar (yurt içi yerleşik bankaların yurt dışı şubeleri hariç) ve elektronik 



para kuruluşlarından oluşmaktadır. 

 Yatırım Fonları: Para piyasası fonları ve para piyasası dışındaki yatırım fonlarına ait 

kıymetleri göstermektedir. 

 Diğer Finansal Aracılar: Para, mevduat ve mevduat benzerleri dışında yükümlülük 

yaratarak finansal aracılık hizmeti diğer finansal kuruluşlardır. Aracı kurumlar, 

finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri, varlık yönetim şirketleri, varlık 

kiralama şirketleri, yatırım ortaklıkları ve tarım kredi kooperatifleri bu kapsamda 

değerlendirilmektedir. 

 Finansal Yardımcılar: Finansal aracılık hizmetleri ile yakından ilişkili olan hizmetler 

veren ancak kendileri finansal aracı gibi faaliyet göstermeyip müşteri adına işlem 

yapan kuruluşlardır. Bu kuruluşlar temel işlev olarak kendi nam ve hesaplarına fon 

yaratamaz veya kredi veremezler. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu 

(BDDK), Borsa İstanbul (BIST) ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), portföy 

yönetim şirketleri ve ödeme kuruluşları bu çerçevede sınıflandırılmaktadır. 

 Sigorta Şirketleri: Sosyal sigorta kapsamı dışında kalan sigorta şirketleri ile hayat ve 

emeklilik şirketlerini kapsamaktadır. Doğal Afet Sigortalar Kurumu (DASK), Tarım 

Sigortaları Havuzu (TARSİM) ve Milli Reasürans A.Ş de bu sektöre dahildir. 

 Emeklilik Fonları:  Emeklilik taahhüdünde bulunan özel emeklilik kuruluşları ile 

üyelerine emekliliğe yönelik taahhütte bulunan özel emeklilik kuruluşları ve 

emeklilik yatırım fonlarından oluşmaktadır. 

 Genel Yönetim: Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Genel Yönetim Mali İstatistikleri1 

Tebliği kapsamındaki merkezi yönetim, yerel yönetimler ve sosyal güvenlik 

kuruluşlarını kapsamaktadır. 

o Merkezi Yönetim: Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, düzenleyici 

ve denetleyici kurumlar ve fonları kapsamaktadır. 

o Yerel Yönetimler: İl özel idareleri, belediyeler, mahalli idare birlikleri, 

kalkınma ajansları, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlükleri ile Yatırım 

İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları’ndan oluşmaktadır. 

o Sosyal Güvenlik Kuruluşları: Sosyal Güvenlik Kurumu, İşsizlik Sigortası 

Fonu, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ve Ahilik Fonu olarak 

sınıflandırılmaktadır. 

 Hanehalkı (Gerçek kişiler): Aynı yaşam yerini paylaşan, gelir ve servetlerinin 

tümünü veya bir kısmını birleştiren ve belirli mal ve hizmet çeşitlerini (temel olarak 

konut ve yiyecek) kolektif olarak tüketen kişilerin oluşturduğu küçük bir grup 

şeklinde tanımlanmaktadır. 

 Hanehalkına Hizmet Veren Kar Amacı Olmayan Kuruluşlar: Piyasa üretimi 

yapmayan ve statüleri gereği gelir, kar veya herhangi bir mali kazanç elde 

etmelerine izin verilmeyen ayrı hukuki veya sosyal birimlerdir. Ücretsiz veya 

ekonomik olarak anlamlı olmayan fiyatlarla hanehalklarına mal ve hizmet sağlarlar. 

Temel gelir kaynakları; hanehalkından tüketici sıfatıyla aldıkları gönüllü katılımlar 

(ayni veya nakdi), genel hükümet tarafından yapılan ödemeler ve gayrimenkul 

gelirleridir. 

 Dünyanın Geri Kalanı (Yurt Dışı Yerleşikler): Bir yıldan fazla sürede yurt dışında 

yerleşik olan tüm gerçek ve tüzel kişileri kapsamaktadır.  Bir yıldan fazla yurt dışında 

ikamet eden ve ekonomik faaliyetlerinin merkezi yurt dışında olan Türk vatandaşları 

yurt dışı yerleşik kabul edilmektedir. Yine aynı şekilde, ülkemizde kurulu bankaların 

yurt dışı şubeleri ile yurt içinde bulunmasına rağmen yabancı ülke elçilikleri, 

uluslararası kuruluşlar ve yabancı askeri birimlerle olan alacak ve borçlar yurt dışı 

                                                             
1 29 Kasım 2018 tarihli ve 30610 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Yönetim Mali İstatistikleri Tebliği  



olarak sınıflandırılmaktadır. Özetle ülke içinde olan yabancı sermayeli bile olsa T.C. 

Kanunlarına göre kurulmuş tüm şirketler yurt içinde, buna karşılık yurt dışında 

faaliyet gösteren ve bu ülkelerin kanunlarına tabi Türk şirketleri yurt dışı olarak 

nitelendirilmektedir. 

Hedef kitle: Yurt içinde faaliyet gösteren bankalar, aracı kurumlar, Hazine ve Maliye 

Bakanlığı, Takasbank, Borsa İstanbul, MKK, TCMB. 

Coğrafi kapsam: Tüm Türkiye’dir. 

Coğrafi düzey: Yoktur. 

Sektörel kapsam: Yurt içi yerleşikler tarafından yurt içi ve yurt dışı piyasalarda yapılan 

ihraçlardır. 

Zaman kapsamı: Zaman serisi 11 Eylül 2020 tarihinden başlamaktadır.  

Diğer kapsam: Yoktur. 

Kapsamdaki sınırlılıklar: Yoktur. 

İstatistiksel birim: Raporlama yapan birimdir. 

Temel dönem/yıl: Yoktur. 

Referans dönemi: Bir önceki hafta. 

 
 

Ölçü birimi: 

Değişken/ Gösterge Ölçü Birimi 

Yurt İçinde İhraç Edilen Borçlanma Senetleri Milyon TL  

Yurt Dışında İhraç Edilen Borçlanma Senetleri, Yurt 

Dışında Yerleşiklerin Portföyü 

Milyon ABD Doları 

 

 

Dönemsellik Verinin toplama sıklığı: Haftalık 

Verinin yayımlama sıklığı: Haftalık 

Zamanlılık Yayımlanan her veri için ortalama üretim süresi: 4 iş günü. 

İlk sonuçların yayımlandığı tarih ile referans döneminin son tarihi arasındaki fark 

(gün):  

Nihai sonuçların yayımlandığı tarih ile referans döneminin son tarihi arasındaki fark 

(gün): 4 iş günü 

Kamuoyunun Bilgiye Erişimi 

Yayımlama 

takviminin önceden 

duyurulması 

 
Veriye ilişkin yayımlama takvimi: Her hafta Perşembe günü saat 14.30’da 

yayımlanmaktadır. Yayımlama takvimi her yılın ilk işgünü yayımlanarak kamuoyuna önceden 

duyurulmaktadır. 

 Veri yayımlama takviminin internet adresi: 



http://www3.tcmb.gov.tr/veriyaytakvim/takvim.php?yayim_id=25 

 
 
Veri dağıtım politikası: Haftalık raporun internet sayfasında yayını gerçekleştikten sonra 

bankamıza üye abone kurum ve kuruluşlara ilgili tablonun yayımlandığına dair bilgi 

verilmektedir. Aynı anda verilerin zaman serisi olarak yer aldığı Elektronik Veri Dağıtım 

Sistemine (EVDS) eklenmesi gerçekleşmektedir. 

Eş zamanlı 

yayımlama 

 
Tüm kullanıcılar ile aynı anda paylaşılıp paylaşılmadığı: Paylaşılıyor. 

 
Basın veya diğer belirli kullanıcılar ile özel anlaşmalar kapsamında verinin önceden 

paylaşılıp paylaşılmadığı: Hayır. 

Bütünlük 

 

Resmi istatistiklerin 

üretilmesine ilişkin 

şartlar, koşullar ve 

gizlilik 

 
İstatistiklerin toplanması, işlenmesi ve dağıtımına ilişkin sorumluluk: TCMB Veri 

Yönetişimi ve İstatistik Genel Müdürlüğü, Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü sorumludur. 

Veri üreten kuruluşlar ile veri paylaşımı ve koordinasyon: Hazine ve Maliye Bakanlığı ile 

veri paylaşımı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile verilerin toplanması 

konusunda koordinasyon söz konusudur. 

Bireysel cevaplayıcılara ait verinin gizliliği: Söz konusu veriler, 1211 sayılı Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 25 Nisan 2001 tarih ve 4651 sayılı Kanunla 

değiştirilen 43.maddesinin 5.fıkrasında yer alan "...Banka, toplanan istatistikî bilgilerden 

kişisel ve özel nitelikte olanları yayımlayamaz, açıklayamaz, Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurumu dışında resmi veya özel herhangi bir makama veremez. Bu bilgiler 

istatistiki amaçlar dışında ve ispat aracı olarak kullanılamaz" hükmü gereğince "gizlilik ilkesi" 

çerçevesinde değerlendirilecek ve üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.” 

İstatistik üretiminde çalışanlar, olanaklar, finansman: Toplamda 5 kişi çalışıyor olup, 

çalışanların hepsi en az üniversite mezunudur. Bilişim kaynakları açısından bir sorun 

bulunmamaktadır. Tablo hazırlama sürecinde herhangi bir teknik sorunla karşılaşıldığında 

Bankamız Bilgi İşlem birimi tarafından gerekli teknik destek sağlanmaktadır. 
 

 
Kullanıcı ihtiyaçlarının izlenmesi: Yılda bir kez olmak üzere internet ortamında “İstatistik 

Kullanıcı Anketi TCMB Uygulaması” çalışması yapılmaktadır. 
 

 
Kalite politikası: Verilerin uluslararası standartlarla tam uyumlu yayımlanması; zamanlılık 

ve tutarlılık açısından öncü ülkelerden biri olunması. 
 

 
Kalitenin izlenmesi: Veri kapsamının genişletilmesi ve daha fazla kullanıcıya hitap edilmesi 

için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. 
 

 
İstatistiklerin yansızlığı: Veri kaynaklarından sağlanan veriler gerekli düzeltme ve 

hesaplamalar yapıldıktan sonra yayımlanmaktadır. İstatistikler yansızdır. 
 

 Veri kaynakları: Veri kaynağı, yurt içinde faaliyet gösteren bankalar, aracı kurumlar, Hazine 

ve Maliye Bakanlığı, Takasbank, Borsa İstanbul, MKK, TCMB, FRED (Federal Reserve Economic 

Data) ve ticari veri sağlayıcı kuruluşların veri tabanıdır. 

 
 

 
   İstatistiğin toplanması, işlenmesi ve dağıtılması süreçlerinde bağlayıcı olan mevzuat: 

 1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu (25.4.2001 tarih, 4651 sayılı 

Kanun ile değiştirilen şekli) Madde 43 

http://www3.tcmb.gov.tr/veriyaytakvim/takvim.php?yayim_id=25


 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar 

Yayımlanmadan önce 

veriye devlet 

birimlerinin içeriden 

erişimi 

 
Yoktur. 

İstatistiklerin 

yorumlanarak 

yayımlanması 

 
Yorum yapılmadan yayımlanıyor. 

Yenileme ve 

yöntemdeki büyük  

değişikliklerin 

önceden bildirimi 

 
Revizyon takvimi: Veriler geçici olup, veri kaynaklarında bir değişiklik olması durumunda 

revize edilir. 

 
İlk verinin ve revize edilmiş verinin tanımlanması: Düzenli revizyon yapılmamaktadır. 

 
Metodoloji, veri kaynağı ve istatistiksel tekniklere ilişkin büyük değişikliklerin 

önceden duyurulup duyurulmadığı: Şu ana kadar büyük bir değişiklik olmamakla beraber, 

tabloda veya metodolojide gerçekleşecek değişiklikler önceden duyurulur. 

Kalite 

İstatistiklerin 

hazırlanmasında 

kullanılan yöntem ve 

kaynaklara ait 

dokümantasyonun 

yayımlanması 

İstatistiklerin hazırlanmasında kullanılan yöntem açıklaması yukarıda yer almaktadır. 

 

Bileşen detayının, 

ilgili veri ile 

uyumlaştırmanın, 

kabul edilebilirliğinin 

güvencesini sağlayan 

ve istatistiksel çapraz 

sorguları destekleyen 

istatistiksel 

çerçevenin 

yayımlanması 

Verinin içsel tutarlılığı: İstatistikler veri seti içerisinde birbiriyle tutarlıdır. 

Verinin zamansal tutarlılığı: Zaman serilerinde kırılma mevcut değildir. 

Verinin sektörler arası ve alanlar arası tutarlılığı: Yayımlanmakta olan veriler diğer 

kurumlarca yayımlanmakta olan verilerle, verileri derleme yöntemi bakımından farklılık 

gösterebilmektedir. 

Notlar 
Meta verinin son 

güncellenme tarihi 
 Ağustos 2021 

 


