İstatistik Adı

Finansman Şirketleri Verileri

Veri: Kapsam, Dönemsellik ve Zamanlılık
Kapsam
Karakteristikleri

Çalışmanın amacı: Finansman şirketlerinin
raporladığı bilgiler
doğrultusunda finansman şirketlerine ilişkin çeşitli veriler hakkında bilgi
vermektir.
Verinin tanımı: Finansman şirketlerinin toplulaştırılmış bilanço ve
kar/zarar tabloları ile çeşitli oranlara ilişkin bilgiler üçer aylık olarak
sunulmaktadır.
İstatistiksel kavramlar ve tanımlar:
Bültende yer alan tabloların oluşturulmasında, Kurumumuzun denetim ve
gözetim ihtiyaçları çerçevesinde finansman şirketlerinden aldığı geçici
gözetim raporları kullanılmaktadır. Her bir tabloya ilişkin daha detaylı
düzenlenmiş olan metaveri dosyası uygulama içerisinde ilgili tablolar
altında gösterilmektedir. Bülten uygulamasında sunulan tablolar:




Bilanço: Finansman şirketleri bilançosunun aktif ve pasif kalem
bakiyelerine ilişkin bilgiler yer almaktadır.
Kâr Zarar: Finansman şirketlerinin kâr/zarar durumlarına ilişkin
detaylı bilgiler yer almaktadır.
Rasyolar: Finansman şirketlerinin varlık ve yükümlülükleri ile
kârlılıklarına ilişkin çeşitli göstergeler hakkında detaylı bilgiler
yer almaktadır.

Sınıflamalar:


Şirket türü: Sektörde faaliyet gösteren finansal kiralama, faktoring
ve finansman şirketleri fonksiyon gruplarına göre NACE Rev.2 ile
uyumlu şekilde (Kısım K: 64.91.01, 64.99.01 ve 64.92.08) olarak
sunulmaktadır.

Hedef kitle: Finans uzmanları, finans kurumları, akademisyenler,
araştırmacılar, basın kuruluşları, yatırımcılar ve şahıslar.
Coğrafi kapsam: Yurt dışı şubeleri dâhil olmak üzere Türkiye’de faaliyet
gösteren finansman şirketleri.
Coğrafi düzey: Yoktur.
Sektörel kapsam: Türkiye’de faaliyet gösteren finansman şirket bilgilerini
kapsamaktadır.
Zaman kapsamı: Üç aylık dönemler halinde, 2008 döneminden itibaren
sunulmaktadır.

Diğer kapsam: Başka bir kapsam tanımı bulunmamaktadır.
Kapsamdaki sınırlılıklar: Yoktur.
İstatistiksel birim: Raporlama yapan finansman şirketleri.
Temel dönem/yıl: Yoktur.
Referans dönemi: Son çeyrek dönem.
Ölçü birimi:

Dönemsellik

Değişken/Gösterge

Ölçü Birimi

Tutar Cinsinden Veriler

Milyon TL

Rasyolar

Yüzde (%)

Verinin toplama sıklığı: Aylık – Üç Aylık
Verinin yayımlama sıklığı: Üç Aylık
Yayımlanan her veri için ortalama üretim süresi (İş günü): 4

Zamanlılık

İlk sonuçların yayımlandığı tarih ile referans döneminin son tarihi arasındaki
fark (İş günü): 30
Nihai sonuçların yayımlandığı tarih ile referans döneminin son tarihi
arasındaki fark (İş günü): 30

Kamuoyunun Bilgiye Erişimi

Yayımlama
takviminin
önceden
duyurulması

Veriye ilişkin yayımlama takvimi: Yayımlama takvimi kamuoyuna önceden
duyurulmaktadır. Her yılın başında Ulusal Veri Yayımlama Takvimi (UVYT)
kapsamında
hazırlanarak
Kurumumuz
internet
sayfasında
yayımlanmaktadır.
Veri yayımlama takviminin internet adresi:
https://www.bddk.org.tr/Veriler/KategoriDetay/24
Veri dağıtım politikası: Veriler yayımlandığında, BDMK Bülteninin
sunulduğu Kurumumuz internet sayfasının ilgili bölümüne üye olan; kişi,
kurum ve kuruluşlara e-posta yoluyla bilgi verilmektedir.

Eş zamanlı
yayımlama

Tüm kullanıcılar ile aynı anda paylaşılıp paylaşılmadığı: Veriler tüm
kullanıcılar ile aynı anda paylaşılmaktadır.
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: BDDK
Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı
Veri üreten kuruluşlar ile veri paylaşımı ve koordinasyon: Yayımlanan
veriler ile ilgili olarak diğer kuruluşlarla ilave veri paylaşımı
yapılmamaktadır.
Bireysel cevaplayıcılara ait verinin gizliliği: 5411 sayılı Bankacılık
Kanununun Sırların Saklanması başlıklı 73 üncü maddesine ve Resmi
İstatistiklerde Veri Gizliliğine ilişkin düzenlemelere uygun olarak, verinin
ait olduğu şirketin tespit edilmesini engellemek üzere toplulaştırılmak
suretiyle yayımlanmaktadır.
İstatistik üretiminde çalışanlar, olanaklar, finansman: Veri ve Sistem
Yönetimi Dairesinde verilerin toplanması için 11, tabloların üretilmesi ve
yayımı için 2 çalışan vardır. Çalışanların hepsi lisans/yüksek lisans
mezunudur. Verilerin derlenmesi ve sunumunda Veri ve Sistem Yönetimi
Dairesi bünyesindeki bilişim ekibi tarafından gerekli teknik destek
sağlanmaktadır.
Kullanıcı ihtiyaçlarının izlenmesi: Kullanıcıların veri/bilgi talepleri ve
önerileri kayıt altına alınarak değerlendirilmektedir.
Kalite politikası: Ulusal/uluslararası standartlara uygun, güncel, güvenilir,
zamanlı ve şeffaf istatistikler üretilmesi hedefiyle Kurumumuz kalite
politikası dokümanının oluşturulması çalışmaları hali hazırda devam
etmektedir.
Kalitenin izlenmesi: Kalite standartlarının sağlanması amacıyla sürekli
olarak mikro ve makro düzeyde çeşitli kontroller yapılmaktadır. Diğer
taraftan, TÜİK tarafından verilen Kalite Logosunun alınması için başvuru
yapılmıştır.
İstatistiklerin yansızlığı: Veriler yansızdır.
Veri kaynakları: BDDK Veri Transfer Sistemi üzerinden finansman
şirketlerinden elektronik ortamda alınan tablolar kullanılmaktadır.
Yöntem: Finansman şirketlerinden derlenen veriler kontrol edildikten
sonra toplulaştırılarak yayımlanmaktadır.
Dağıtım şekilleri: Kurumumuz internet sayfasında Banka Dışı Mali
Kuruluşlar Bülteni uygulamasında yayımlanmaktadır. Uygulamanın
"Temel Gösterim" alanından dönemsel sorgulama yapma veya "Gelişmiş
Gösterim" alanında seçilen kalemlerin zaman serisini görüntüleme,
verileri MS Excel’e aktarma ve haber bültenini görüntüleme imkânı
bulunmaktadır.

İstatistiklerin hatalı yorumlanması ve yanlış kullanımına ilişkin görüş
belirtme/tekzip: Uygulamada yer alan bilgilerin doğruluğunu sağlamak
üzere, makul seviyede denetim ve kontrol mekanizmaları tesis edilmekle
birlikte, şirketler tarafından geçici verilere dayanılarak gönderilen mali
tabloların doğruluğuna ve bütünlüğüne ilişkin kesin bir garanti
verilmemekte, ayrıca bilgi amaçlı yayınlanmakta olan bu tabloların
kullanımından dolayı herhangi bir sorumluluk kabul edilmemektedir.
Gerek görülen hallerde kamuoyunu aydınlatmak amacıyla basın duyurusu
yapılmaktadır.
İstatistiksel veri toplama, işleme ve dağıtımdaki şartlar ve koşulların
açıklanması: Sektörel gelişmeler, kullanıcı ihtiyaçları ve bilgi işlem
teknolojisindeki yenilikler dikkate alınarak veri toplama, işleme ve
dağıtımına ilişkin uygulamalar güncellenmektedir.
Mevsimsel düzeltme: Yoktur.
İstatistiğin toplanması, işlenmesi ve dağıtılması süreçlerinde bağlayıcı olan
mevzuat: Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun
14 üncu maddesi ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Teşkilat
Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin 1 inci fıkrası.
Yayımlanmadan
önce veriye devlet
Yoktur.
birimlerinin
içeriden erişimi
İstatistiklerin
yorumlanarak
yayımlanması

Yorum yapılmadan yayımlanmaktadır.

Revizyon takvimi: Güncel dönem verilerinin oluşturulması sürecinde,
Yenileme ve
finansman şirketlerince Kurumumuza raporlanan önceki dönem
yöntemdeki büyük tablolarındaki güncelleme/değişiklikler kontrol edilmektedir. Böylece,
değişikliklerin
güncel dönem verileri yayımlanması aşamasında düzenli olarak geçmiş
önceden bildirimi dönem verileri de güncellenmektedir.
Sektörel değerlendirmeleri etkileyen veya veri bütünlüğünü bozan önemli
hata ve eksikliklerin tespit edilmesi durumunda veya BDDK tarafından
uygun görülen diğer durumlarda gerekli tüm revizyon ve güncellemeler
gecikmeksizin yapılır.
İlk verinin ve revize edilmiş verinin tanımlanması: Bültende yer alan
bilgilerin doğruluğunu sağlamak üzere, makul seviyede denetim ve
kontrol mekanizmaları tesis edilmektedir. Ancak, finansman şirketleri
tarafından Kurumumuza gönderilen raporlamalarda değişiklik yapılması
durumunda, kullanıcılara güncel ve doğru bilgiyi sunabilmek amacıyla
yayımlanmış verilerde güncelleme yapılabilmektedir.

Metodoloji, veri kaynağı ve istatistiksel tekniklere ilişkin büyük
değişikliklerin önceden duyurulup duyurulmadığı: Tablonun üretilmesinde
kullanılan veri kaynağında ve sunulan kalemlerde büyük değişikliklerin söz
konusu olması halinde bu hususlar Bülten uygulamasında "Yapılacak
Revizyonlar" başlığı altında kamuoyuna bildirilmektedir.

Kalite
İstatistiklerin
hazırlanmasında
kullanılan yöntem
Yayımlanmamaktadır.
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: Veriler, Mart 2008 döneminden itibaren seri
halinde yayımlanmaktadır. Uygulamada yer alan her bir tabloda sunulan
bilgi detayında zaman içerisinde gerçekleşen değişimler, uygulama
içerisinde tablo altında sunulan metaveri dosyasında “Zamansal Tutarlılık”
başlığı altında ayrıntılı olarak gösterilmektedir.
Verinin sektörler arası ve alanlar arası tutarlılığı: İstatistikler diğer veri
kaynakları ve istatistikler ile uyumludur.

Notlar
Metaverinin son
13.12.2018
güncellenme tarihi
Versiyon: 1.0

