Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
İstatistiki Bültenlerine İlişkin
Revizyon Politikası

Kurumumuzca yayımlanmakta olan bültenler; BDDK Veri Transfer Sistemi (BVTS)
aracılığıyla bankalardan ve diğer kuruluşlardan yasal gereklilik, denetim ve gözetim faaliyetleri
ile istatistikî amaçlarla çeşitli periyot ve içerikte elektronik ortamda alınmakta olan tablolar
kullanılarak oluşturulmaktadır.
1. Revizyon Türleri
Kurumumuz istatistiki bültenlerinde, rutin ve ana revizyonlar olmak üzere iki şekilde
revizyon gerçekleştirilir.
1.1. Rutin revizyon: Raporlama yapan kuruluşlar tarafından, bültenlerin
hazırlanmasında kullanılmakta olan tablolarda geriye dönük değişiklik/düzeltme yapılması
nedeniyle yayımlanmış olan bülten verilerinin güncellenmesidir.
1.2. Ana revizyon: Bültenlerin hazırlanmasında kullanılmakta olan tabloların
içeriğine ilişkin açıklamalarda yapılan, verinin yorumlanmasını etkileyecek önemdeki
değişiklikler ile veri kaynağı olan tablonun yapısının değişmesi, kullanıcı talepleri, Kurum
ihtiyaçları, yasal değişiklikler vb. nedenlerle bültenlerde sunulan tabloların içerik, kapsam veya
sınıflamasında değişiklik yapılmasıdır.
2. Revizyonların Olası Nedenleri
2.1. Kaynak tablonun raporlama sıklığı: Yayımlanmakta olduğumuz bültenlerde,
farklı periyotlarda Kurumumuza raporlanan kaynak tablolar kullanılmaktadır. Günlük veya
haftalık gibi kısa süreli periyotlarla hazırlanan ve raporlama süresi kısa olan kaynak tablolar;
gönderim süresi fazla olan kapsamlı ve uzun periyotlu kaynak tabloların hazırlanmasının
ardından, raporlama yapan kuruluşlar tarafından gözden geçirilerek tekrar gönderilebilmektedir.
Kaynak verilerin değiştirilmesine bağlı olarak bülten verileri güncellenebilmektedir.
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2.2. Kuruluşların hatalı veya eksik bilgi gönderimi: Kurumumuz personeli,
bağımsız denetçiler veya kuruluşun kendisi tarafından tespit edilen hata ve eksikliklerin
giderilmesi amacıyla, kuruluşun önceki dönem raporlamalarında yer alan verilerde değişiklik
yapmasına bağlı olarak bülten verileri güncellenebilmektedir.
2.3. Kaynak tablo açıklamalarındaki değişim: Bültenlerin hazırlanmasında
kullanılmakta olan tabloların doldurulmasına yönelik açıklamalarda, Kurumun ihtiyaçları veya
tablonun oluşturulmasında esas alınan mevzuatta değişmesi olması vb. nedenlerle güncelleme
yapılması durumunda, değişikliğin niteliği ve önemliliği göz önünde bulundurularak ilgili
bültende revizyon yapılması hususu değerlendirilir.
2.4. Kaynak tablonun biçim ve içeriğindeki değişiklikler: Bültenlerin
hazırlanmasında kullanılmakta olan kaynak tablolara yeni bilgi alanları eklenmesi veya mevcut
alanların kaldırılması suretiyle içeriğinin değiştirilmesi, tablodaki sınıflamaların değiştirilmesi
vb. nedenlerle tablo yapısının güncellenmesi durumunda ilgili bültende revizyon yapılması
hususu değerlendirilir.
2.5. Yasal düzenlemeler: Bültenlerin hazırlanmasında kullanılmakta olan tabloların
doldurulmasında veya oluşturulmasında esas alınan mevzuatta değişiklik olması, tabloya ilişkin
yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veya mevcut düzenlemenin yürürlüğünün kaldırılması
durumlarında revizyon yapılması hususu değerlendirilir.
3. Revizyon uygulamaları
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.
3.1. Rutin revizyon uygulamaları: Bültenlerde yer alan bilgilerin doğruluğunu
sağlamak üzere, makul seviyede denetim ve kontrol mekanizmaları tesis edilmekle birlikte,
kuruluşlar tarafından geçici verilere dayanılarak gönderilen tablolarda yer alan veriler,
bültenlerin yayımlanmasını izleyen dönemlerde kuruluşlar tarafından güncellenebilmektedir.
Güncel dönem bülten verilerinin yayımlanması aşamasında, kuruluşlarca Kurumumuza
raporlanan önceki dönem tablolarında yer alan verilerdeki güncelleme/değişiklikler kontrol
edilmekte ve kullanıcılara güncel, doğru bilgiyi sunabilmek amacıyla kaynak tablolarda
raporlanan verilerdeki değişimler nedeniyle geçmiş dönem verileri de güncellenebilmektedir.
Hızlı veri ihtiyacının karşılanması amacıyla, günlük olarak Kurumumuza raporlanan
geçici veriler kullanılarak oluşturulan Günlük Bülten uygulamasında rutin revizyon
yapılmamaktadır.
3.2. Ana revizyon uygulamaları: Bültenlerin içerik, kapsam veya sınıflamasında
yapılacak değişikliklerin kullanıcılar ve sunulan veriler üzerindeki etkilerinin
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değerlendirilebilmesi amacıyla revizyon uygulanacak zaman serisine uygun olarak
karşılaştırmalı verileri içerecek şekilde analiz yapılarak dokümantasyonu sağlanmalıdır.
Veriye ilişkin zaman serisinin tutarlılığını sağlamak üzere, bir önceki tanıma göre
üretilen veri serisinin başlangıç tarihi dikkate alınarak, revize edilmiş veri serisinin mümkün
olan en erken dönemden başlaması sağlanır. Revizyonun ne kadar geri çekileceğinin
belirlenmesinde; revizyonun faydaları, kaynakların yeterliliği, analize uygun zaman serisi
oluşturulabilmesi ve revize edilmiş veriye ilişkin kaynak tablolardaki veri kalitesi hususları
dikkate alınır.

4. Kullanıcıların Bilgilendirilmesi
BDDK tarafından yayımlanmakta olan bültenlere ilişkin ana revizyon yapılması
durumunda, bülten kullanıcılarının revizyon etkilerini değerlendirebilmelerine yönelik olarak
gerekli tüm bilgilendirmeler yapılır. Bu kapsamda;

Bankalar ve diğer kuruluşlarca Kurumumuza raporlanan ve verinin
hazırlanmasında kullanılmakta olan tabloların yapısında veya içeriğine ilişkin açıklamalarda
gerçekleştirilen değişikliklere bağlı olarak ya da kullanıcı talepleri, Kurum ihtiyaçları, yasal
değişiklikler vb. nedenlerle bültenlerde yapılması planlan ana revizyonlar, Kurumumuz internet
sayfasında yer alan bültene ilişkin revizyon takvimi ile duyurulur.

Revizyon yapılan verinin ilk yayımlanma tarihinde, kullanıcıların dikkatine
sunulmak üzere, revizyonun etkisi ve gerekçesi ilgili tablonun haber bülteninde yayımlanır.

Bültenlerde yapılan ana revizyonlar, ilgili tabloya ilişkin metaveri dosyasında
tarihsel olarak değerlendirmeye imkân verecek şekilde yayımlanır.

Yayımlanan tablodaki veri bütünlüğünü ve tarihsel olarak analizini etkileyecek
revizyonlar, tablonun altında dipnot olarak veya bültene ilişkin genel açıklama sayfasında
yayımlanır.
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