İstatistik Adı Menkul Kıymet İstatistikleri
Veri: Kapsam, Dönemsellik ve Zamanlılık
Kapsam
karakteristikler

Çalışmanın amacı: Kamu ve özel sektörün finansman ihtiyacını karşılamak için
yurtiçinde ve yurtdışında ihraç etmiş olduğu borçlanma senetlerinin takip edilmesi
ve ekonomik karar alıcılar ile diğer kullanıcılar için kaliteli ve güvenilir istatistikler
üretilmesi amaçlanmaktadır.
Verinin tanımı: Menkul Kıymet istatistikleri; kamu ve özel sektörün yurtiçi ve
yurtdışında ihraç etmiş olduğu borçlanma senetleri ile Borsa İstanbul nezdinde
işlem gören hisse senetlerinden yurtdışı yerleşiklere ait olanları kapsamaktadır.
Yayın kapsamındaki borçlanma senetleri; bono, tahvil ve sukuklardır. İstatistikler,
borçlanma senetlerinin ihraç eden/elinde tutan, vadeye kalan gün sayısı ve para
cinsi bazında dağılımlarını içermektedir.
İstatistiksel kavramlar ve tanımlar:
Yerleşiklik: Yurtiçi ve yurtdışı 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.
Türkiye’de şube açmış olan yabancı bankalar yerleşik sayılmakta, yurtiçi bankaların
yurtdışı şubeleri ise yerleşik sayılmamaktadır.
Hisse Senedi: Hisse senetleri; anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit
şirketler ileözel kanunla kurulmuş kamu kuruluşları tarafından çıkarılmış olan ve
sermayenin belirli bir bölümünü temsil edip sahibine ortaklık haklarından
yararlanma imkânı veren ve Borsa İstanbul’da alım satımı yapılan menkul
kıymetlerdir.
Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS): T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB) tarafından
yurtiçinde ihraç edilen ve vadesi bir yıldan az olan borç senetleri (Hazine Bonosu) ile
vadesi bir yıldan fazla olan borç senetlerini (Devlet Tahvili) ifade etmektedir. DİBS
verilerine Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yurtiçinde ihraç edilen kira
sertifikaları (SUKUK) dâhildir.
Yurtdışında İhraç Edilen Devlet Borçlanma Senetleri: Hazine ve Maliye Bakanlığı
tarafından yurtdışı piyasalarda yabancı para cinsinden ihraç edilen uzun vadeli
borçlanma senetlerini ifade etmektedir.
Kira Sertifikası (SUKUK): Kira sertifikaları, varlık kiralama şirketlerince, kendi nam ve
sertifika sahiplerinin hesabına ve yararına, satın almak veya kiralamak suretiyle
devralınan varlıkların finansmanını sağlamak amacıyla düzenlenen ve sahiplerinin
bu varlıklardan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını
sağlayan menkul kıymetlerdir. Varlık kiralama şirketi, kira sertifikası ihraç etmek
üzere anonim şirket şeklinde kurulmuş olan sermaye piyasası kurumudur.
Şirketlerce İhraç Edilen Borçlanma Senetleri: Yurtiçinde yerleşik kamu ve özel

sektöre ait bankalar, diğer finansal kuruluşlar ile finansal olmayan kuruluşlar
tarafından ihraç edilen kısa ve uzun vadeli borçlanma senetlerini ifade etmektedir.
Nominal Değer: Menkul kıymetlerin üzerinde yazılı olan değerdir.
Piyasa Değeri: İstatistiğin referans tarihindeki piyasa alım-satım değeridir.
Sınıflamalar:
Sektör sınıflaması: Menkul kıymet istatistiklerinin derlenmesinde raporlama yapan
kuruluşlara yol göstermek amacıyla, TCMB tarafından “Kurumsal Sektör Listesi”
hazırlanmış olup, uluslararası standartlarla uyum sağlanmıştır. Bu çerçevede
sınıflandırılan kurumsal sektörler aşağıda yer almaktadır:
I. İhraççı Sektörler:
A. Hazine ve Maliye Bakanlığı
B. Şirketler: Kamu ve özel sektöre ait bankalar, diğer finansal
kuruluşlar ile finansal olmayan kuruluşlar
II. Elinde Tutan Sektörler:
A.YURTİÇİ
Bankalar
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
Banka Dışı Kesim
Yatırım Fonları
Aracı Kurumlar
Diğer Finansal Kuruluşlar (emeklilik ve sigorta şirketleri,
portföy yönetim şirketleri, yatırım ortaklıkları, kurumsal
yatırımcılar vb.)
Finansal Olmayan Kuruluşlar
Gerçek Kişiler
Diğer
B.YURTDIŞI
Bankalar
Yabancı Bankalar
Yurtiçi Bankaların Yurtdışı Şubeleri
Banka Dışı Kesim
Diğer Finansal Kuruluşlar
Finansal Olmayan Kuruluşlar
Gerçek Kişiler
Hedef kitle: Yurtiçinde faaliyet gösteren bankalar, aracı kurumlar, Hazine ve Maliye
Bakanlığı, Takasbank, Borsa İstanbul, MKK, TCMB.

Coğrafi kapsam: Tüm Türkiye’dir.
Coğrafi düzey: Yoktur.
Sektörel kapsam: Yurtiçi ihraççıların yurtiçi ve yurtdışındaki ihraçlarıdır.
Zaman kapsamı: Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen borçlanma
senetlerine ilişkin veriler Haziran 2012 döneminden başlamaktadır. Şirketlerin
yurtiçinde ihraç ettiği borçlanma senetleri Ocak 2015 döneminden, yurtdışında ihraç
ettiği borçlanma senetleri ise Ocak 2017 döneminden itibaren dâhildir.
Diğer kapsam: Yoktur.
Kapsamdaki sınırlılıklar: Yoktur.
İstatistiksel birim: Raporlama yapan birimdir.
Temel dönem/yıl: Yoktur.
Referans dönemi: Bir önceki hafta.
Ölçü birimi:

Dönemsellik

Değişken/ Gösterge

Ölçü Birimi

DİBS, Şirket İhraçları

Milyon TL ve
Milyon ABD Doları

Yurtdışında İhraç Edilen Devlet borçlanma Senetleri,
Yurtdışında Yerleşiklerin Mülkiyetindeki Hisse Senetleri

Milyon ABD Doları

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.

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 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, yurtiçinde faaliyet gösteren bankalar, aracı kurumlar,
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Takasbank, Borsa İstanbul, MKK, TCMB ve ticari veri
sağlayıcı kuruluşların veri tabanıdır.

Yöntem:

Yurtdışında Yerleşik Kişilerin Mülkiyetindeki Hisse Senetleri: MKK’dan gün
sonları itibarıyla derlenmekte olup, doğrudan yabancı yatırım kabul edilen hisse
senetleri kapsam dışı bırakılmaktadır. Piyasa değeri Borsa İstanbul’dan alınan günlük
ağırlıklı ortalama fiyatlar ile hesaplanmaktadır.

DİBS: Yurtiçi ve yurtdışı yerleşik kişiler adına saklama hizmeti veren
bankalardan haftanın son iş günü itibarıyla alınan raporlardan derlenmektedir.
Yurtiçinde yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS'lerden yurtdışında yerleşik kişilerle
yapılan repo ve teminat işlemlerinde kullanılanlar, yurtdışında yerleşik kişilerin
mülkiyetinde kabul edilmektedir. Piyasa değeri, TCMB tarafından belirlenen ve
Resmi Gazete'de yayınlanan, "Borçlanma senetlerinin tip ve vadeler itibarıyla
gösterge niteliğindeki günlük değerleri" üzerinden kıymet bazında
hesaplanmaktadır.

Yurdışında İhraç Edilen Devlet Borçlanma Senetleri: Yurtiçinde yerleşiklerin
mülkiyetinde tutulanlar ile yurtiçi yerleşik bankaların yurtdışı şubelerinin elindeki
menkuller, bankalardan ve aracı kurumlardan haftanın son iş günü itibarıyla alınan
raporlardan derlenmektedir. Yurtdışında yerleşiklerin Türkiye’de yerleşik banka ya
da aracı kurumların emanetinde tuttuğu menkuller; yine bu raporlardan derlenerek,
yurtdışı elinde tutanlar başlığı altında “gerçek” ve “tüzel” kişiler olarak
sınıflanmaktadır. Bunların dışında kalanlar ise toplam ihraç tutarından sektörü
belirlenen tutarlar düşülerek yurtdışı elinde tutanlar-diğer satırında
gösterilmektedir. Yurtdışında ihraç edilen devlet borçlanma senetleri için piyasa
değeri, uluslararası finansal veri sağlayıcılarından alınan günlük fiyatlar kullanılarak
hesaplanmaktadır.

Net Değişim: Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi ve
DİBS'ler için iki dönem arasındaki stok farkının kur ve fiyat değişimlerinden
arındırılmasıyla hesaplanmaktadır.

Mülkiyet ve Portföy Esası: Mülkiyet esası; repo ya da teminat işlemleri
neticesinde geçici olarak el değiştiren kıymetlerin, geçici olarak elinde bulunduran
taraf yerine mülkiyetine sahip tarafın tutarına eklenmesidir. Portföy esasında söz
konusu menkul kıymet geçici olarak elinde tutan tarafın tutarına eklenmektedir.
Yayında; iki tarafı da yurtiçi yerleşik olan repo ve teminat işlemlerinde mülkiyet,
taraflardan biri yurtdışı yerleşik olan repo ve teminat işlemlerinde ise portföy esası
kullanılmaktadır.
Dağıtım şekilleri: Veriler, Excel ve pdf formatında Bankamız Genel Ağ Sitesinde,
zaman serisi olarak ise Elektronik Veri Dağıtım Sisteminde (EVDS)yayımlanmaktadır.
İstatistiklerin hatalı yorumlanması ve yanlış kullanımına ilişkin görüş belirtme/tekzip:
Veriler yayımlandıktan sonra yayım organlarının hatalı kullanımını önlemeye yönelik
düzenli takibi yapılmaktadır.
İstatistiksel veri toplama, işleme ve dağıtımdaki şartlar ve koşulların açıklanması:
Önceden duyurulan yayım takvimine uygun olarak verilerin zamanında
yayımlanması.
Mevsimsel düzeltme: Verilerde mevsimsel düzeltme yapılmamaktadır.

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


Yayımlanmadan
önce veriye devlet
birimlerinin içeriden
erişimi
İstatistiklerin
yorumlanarak
yayımlanması
Yenileme ve
yöntemdeki büyük
değişikliklerin
önceden bildirimi

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar

Yoktur.

Yorum yapılmadan yayımlanıyor.

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
İstatistiklerin hazırlanmasında kullanılan yöntem açıklaması yukarıda yer almaktadır.
hazırlanmasında
kullanılan yöntem ve
kaynaklara ait
dokümantasyonun
yayımlanması
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 DİBS verileri
diğer kurumlarca yayımlanmakta olan verilerle, verileri derleme yöntemi
bakımından farklılık gösterebilmektedir.

Notlar
Meta verinin son
güncellenme tarihi

Kasım 2018

