İstatistik Adı

Türk Bankacılık Sektörü Günlük Bülten

Veri: Kapsam, Dönemsellik ve Zamanlılık
Kapsam
Karakteristikleri

Çalışmanın amacı: Türk Bankacılık Sektöründe faaliyet gösteren bankaların
(yurt dışı şubeleri dâhil) bilanço görünümü hakkında bilgi vermektir.
Verinin tanımı: Tabloda banka bilançosunun aktif ve pasif kalem
bakiyelerine ilişkin bilgiler yer almaktadır.
İstatistiksel kavramlar ve tanımlar:
Tablonun oluşturulmasında, Kurumumuzun denetim ve gözetim
ihtiyaçları çerçevesinde bankalardan aldığı geçici gözetim raporları
kullanılmaktadır.
Tabloda sunulan temel kalemler:


Kredi: Bankaların gerçek ve tüzel kişilere kullandırdıkları ve donuk
alacak olarak sınıflandırılmamış olan, Tekdüzen Hesap Planına
(THP) göre 100 - 161 numaralı hesaplar arasında izlenen tutarları
göstermektedir. Bankalar tarafından diğer bankalara kullandırılan
krediler, “Krediler” kalemi içerisinde yer almamaktadır. Bu tür
alacaklar “Bankalardan Alacaklar” satırında sunulmaktadır.



Takipteki alacaklar: Karşılık Yönetmeliği uyarınca donuk alacak
olarak sınıflandırılan ve THP'ye göre 170 - 177 arası hesaplarda
izlenen alacak tutarlarını göstermektedir.



Mevduat (katılım fonu): 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile Mevduat
ve Katılım Fonlarının Vadeleri ve Türleri Hakkında Tebliğ'de tanım,
tür ve vadeleri belirlenen mevduat ve katılım fonlarıdır. Bankalar
tarafından diğer bankalarda tutulan mevduat ve katılım fonları,
“Mevduat” kalemi içerisinde yer almamaktadır. Bu tür borçlar
“Bankalara Borçlar” satırında sunulmaktadır.



Sütun bilgisi: Tablonun TP sütunu dönem sonu itibarıyla Türk Lirası
cinsinden varlık ve yükümlülükleri, YP sütunu ise yabancı para
cinsinden varlık ve yükümlülüklerin dönem sonu itibarıyla Türk
Lirası karşılığını ifade etmektedir.

Sınıflamalar: Yoktur.

Hedef kitle: Finans uzmanları, finans kurumları, akademisyenler,
araştırmacılar, basın kuruluşları, yatırımcılar ve şahıslar.
Coğrafi kapsam: Türkiye’de faaliyet gösteren bankalar.
Coğrafi düzey: Yoktur.
Sektörel kapsam: Yurt dışı şubeleri dâhil olmak üzere Türkiye’de faaliyet
gösteren banka bilgilerini kapsamaktadır.
Zaman kapsamı: Günlük bazda, Aralık 2004 döneminden itibaren
sunulmaktadır.
Diğer kapsam: Başka bir kapsam tanımı bulunmamaktadır.
Kapsamdaki sınırlılıklar: Katılım bankalarına ilişkin veriler 30.05.2007
tarihinden itibaren sunulmaktadır.
Şubat 2014 döneminden itibaren Birleşik Fon Bankası A.Ş. ve Adabank A.Ş.
verileri tabloda yer almamaktadır.
İstatistiksel birim: Raporlama yapan bankalar.
Temel dönem/yıl: Yoktur.
Referans dönemi: Üç iş günü öncesi.
Ölçü birimi:
Değişken/Gösterge

Ölçü Birimi

Tüm Değişkenler

Milyon TL

Tüm Değişkenler

Milyon USD

Verinin toplama sıklığı: Günlük
Dönemsellik
Verinin yayımlama sıklığı: Günlük
Yayımlanan her veri için ortalama üretim süresi (İş günü): 2

Zamanlılık

İlk sonuçların yayımlandığı tarih ile referans döneminin son tarihi
arasındaki fark (İş günü): 3
Nihai sonuçların yayımlandığı tarih ile referans döneminin son tarihi
arasındaki fark (İş günü): 3

Kamuoyunun Bilgiye Erişimi
Veriye ilişkin yayımlama takvimi: Üç iş günü öncesine ait veriler
yayımlanmaktadır.
Yayımlama
takviminin
önceden
duyurulması

Veri yayımlama takviminin internet adresi:
http://yenisite.bddk.org.tr/Veriler/Veri-Yayimlama-Takvimi/18

Veri dağıtım politikası: Her iş günü itibarıyla Kurum internet sayfasında
yayımlanmaktadır.

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: 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 Bankanın 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 üniversite/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
soruları kayıt altına alınarak değerlendirilmektedir.
Kalite politikası: Kurumumuz kalite politikası dokümanının oluşturulması
çalışmaları hali hazırda devam etmektedir.
Kalitenin izlenmesi: Kullanıcı talepleri değerlendirilerek verinin üretimi ve
sunumuna ilişkin teknik alt yapı iyileştirme çalışmaları yapılmış ve verinin
üretimine ilişkin kontrol mekanizmaları güçlendirilmiştir.

İstatistiklerin yansızlığı: Veriler yansızdır.
Veri kaynakları: BDDK Veri Transfer Sistemi üzerinden bankalardan
elektronik ortamda alınan tablolar kullanılmaktadır.
Yöntem: Bankalardan derlenen veriler
toplulaştırılarak yayımlanmaktadır.

kontrol

edildikten

sonra

Dağıtım şekilleri: Kurumumuz internet sayfasında Günlük Bülten
uygulamasında yayımlanmaktadır.
İstatistiklerin hatalı yorumlanması ve yanlış kullanımına ilişkin görüş
belirtme/tekzip: 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: Bankacılık Kanununun 95 ve 96 ncı maddeleri 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.

Yenileme ve
yöntemdeki büyük
değişikliklerin
önceden bildirimi

Revizyon takvimi: 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, bankalar 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
Verinin içsel tutarlılığı: İstatistikler, veri seti içerisinde birbiriyle tutarlıdır.
Tablolar arasındaki farklılıklar dipnotlarla açıklanmaktadır.

Bileşen detayının,
ilgili veri ile
uyumlaştırmanın,
kabul
edilebilirliğinin
güvencesini
sağlayan ve
istatistiksel çapraz
sorguları
destekleyen
istatistiksel
çerçevenin
yayımlanması

Verinin zamansal tutarlılığı: Veriler, Aralık 2004 döneminden itibaren
yayımlanmaktadır. Temmuz 2018 döneminden itibaren verilerin diğer
bültenlerle uyumlu hale getirilmesi için uygulamada iyileştirmeler
yapılarak excel tabanlı sunum yerine internet uygulamasına geçilmiştir. Bu
dönem itibariyle seride yapılan değişiklikler aşağıda yer almaktadır:
1- Bankalar tarafından diğer bankalara kullandırılan krediler “Krediler”
Başlığı altından çıkarılarak “Bankalardan Alacaklar” satırında sunulmaya
başlanmıştır.
2-Bankalar tarafından diğer bankalarda tutulan mevduat tutarları,
“Mevduat” kalemi içerisinden çıkarılarak yeni bir başlık şeklinde
“Bankalara Borçlar” satırında sunulmaya başlanmıştır.
3- “Nakit Değerler ve TCMB” kalemi, “Nakit Değerler” ve “TCMB’den
Alacaklar” olarak iki ayrı satır şeklinde sunulmaya başlanmıştır.
4- Tabloya “Zorunlu Karşılıklar” kalemi eklenmiştir.
Verinin sektörler arası ve alanlar arası tutarlılığı: İstatistikler diğer veri
kaynakları ve istatistikler ile uyumludur.

Notlar
Metaverinin son
güncellenme tarihi
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