
İstatistik adı Analitik Bilanço  

Veri: Kapsam, Dönemsellik ve Zamanlılık 

 
Kapsam 
karakteristikleri 

Çalışmanın amacı: TCMB Bilançosu kalemlerinin toplulaştırılması ve netleştirilmesi yoluyla oluşturulan Merkez 
Bankası Analitik Bilançosu ile para politikasının TCMB Bilançosu üzerinden kolay bir şekilde izlenmesi 
amaçlanmaktadır.  

Verinin tanımı: TCMB Bilançosu kalemlerinin belirli parasal büyüklükleri ifade etmek üzere toplulaştırılması ve 
netleştirilmesi yoluyla oluşan stok veri topluluğudur. Analitik Bilanço, Türk lirası olarak yayımlanmaktadır. 

İstatistiksel kavramlar ve tanımlar:  

Analitik Bilançoda aktifte Dış Varlıklar, İç Varlıklar ve Değerleme Hesabı kalemleri ile pasifte Toplam Döviz 
Yükümlülükleri ve Merkez Bankası Parası kalemleri yer almaktadır. 

Dış Varlıklar: Altın, TCMB şubelerinin kasalarındaki efektifler, yurtdışı bankalar nezdindeki döviz mevcudu ve diğer 
döviz alacaklarını içermektedir. 

İç Varlıklar: Hazine Borçları alt kalemi altında TCMB’nin sahip olduğu menkul kıymetler, Bankacılık Sektörüne Açılan 
Nakit Krediler alt kalemi altında reeskont kredileri yer almaktadır. Diğer Kalemler alt kalemi ise TCMB’nin kendi 
işlemlerinden kaynaklanan aktif ve pasif bilanço kalemlerinin netleştirilmesinden oluşmaktadır. 

Değerleme Hesabı: 1211 sayılı TCMB Kanunu’nun 61. maddesi kapsamında oluşan gerçekleşmemiş kur farkları 
burada gösterilmektedir. Aktifteki Değerleme hesabı (+) işaretle, pasifteki Değerleme Hesabı ise (-) işaretle 
gösterilmektedir. 

Toplam Döviz Yükümlülükleri: TCMB’nin döviz finansman kaynakları bu kalem altında yer almaktadır. 

Merkez Bankası Parası: Emisyon, bankalar mevduatı, fonlar, banka dışı kesimin mevduatı, kamu mevduatı ve 
TCMB’nin açık piyasa ve bankalararası para piyasası işlemlerinden kaynaklanan borçları veya alacakları netleştirilmiş 
olarak gösterilmektedir. 

Sınıflamalar: Analitik Bilanço oluşturulurken Bilanço kalemleri TCMB 2012-95 Sayılı Basın duyurusunda yer alan 
Analitik Bilanço anahtarına göre sınıflandırılmıştır.  

Hedef kitle: Hedef kitle kamu sektörü, bankacılık sektörü, finansman şirketleri, uluslararası organizasyonlar, yurt dışı 
bankalar gibi kurumların TCMB Şubeleri ve İdare Merkezi ile yaptıkları her türlü işlemlerdir. 

Coğrafi kapsam: Tüm Türkiye’dir. 

Coğrafi düzey: Yoktur. 

Sektörel kapsam: TCMB, kamu sektörü ve özel sektöre dahil olan tüm ekonomik birimlerdir. 

Zaman kapsamı: İstatistik, bir önceki güne aittir.    

Diğer kapsam: Başka bir kapsam tanımı bulunmamaktadır. 

Kapsamdaki sınırlılıklar: Herhangi bir sınırlayıcı durum söz konusu değildir.  

İstatistiksel birim: TCMB İdare Merkezi ve Şubelerdir.  

Temel dönem/yıl: Yoktur. 

Referans dönemi: Bir önceki gün 

Ölçü birimi:  

Değişken/Gösterge Ölçü Birimi 

Analitik Bilanço Verileri Bin TL 
 

 
 



 
Dönemsellik 

Verinin toplama sıklığı: İdari kayıt toplama ve idari kayıtlardan verinin alınma sıklığı günlüktür.  

Verinin yayımlama sıklığı: Günlüktür. 

 
Zamanlılık  

Yayımlanan her veri için ortalama üretim süresi 

İlk sonuçların yayımlandığı tarih ile referans döneminin son tarihi arasındaki fark (gün): 1 gün 

Nihai sonuçların yayımlandığı tarih ile referans döneminin son tarihi arasındaki fark (gün): 1 gün 

Kamuoyunun Bilgiye Erişimi 

 
Yayımlama 
takviminin 
önceden 
duyurulması 

Veriye ilişkin yayımlama takvimi: Yayımlama takvimi kamuoyuna önceden duyurulmaktadır.  

Veri yayımlama takviminin internet adresi: http://www3.tcmb.gov.tr/veriyaytakvim/gunluk.php 

Veri dağıtım politikası: Analitik Bilanço verisi, TCMB Genel Ağ sitesinde 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:  Özel 
anlaşmalar kapsamında basın veya diğer belirli kullanıcılar ile veriler önceden paylaşılmamaktadır.   

Bütünlük 
 

Resmi 
istatistiklerin 
üretilmesine 
ilişkin şartlar, 
koşullar ve gizlilik 

İstatistiklerin toplanması, işlenmesi ve dağıtımına ilişkin sorumluluk: İstatistiğin toplanması ve işlenmesine ilişkin 
sorumluluk TCMB Muhasebe Genel Müdürlüğü Bilanço ve Hesapları İzleme Müdürlüğü’ne aitken, dağıtımına ilişkin 
sorumluluk TCMB Muhasebe Genel Müdürlüğü Bilanço ve Hesapları İzleme Müdürlüğü ve İstatistik Genel 
Müdürlüğü’ne aittir.   

Veri üreten kuruluşlar ile veri paylaşımı ve koordinasyon: Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar arasında veri 
paylaşımı ve koordinasyonu için yapılan anlaşma veya protokol bulunmamaktadır. 

Bireysel cevaplayıcılara ait verinin gizliliği: Veriler toplulaştırılarak yayımlanmaktadır.  

İstatistik üretiminde çalışanlar, olanaklar, finansman: İstatistik üretiminde çalışanlar, TCMB Muhasebe Genel 
Müdürlüğü Bilanço ve Hesapları İzleme Müdürlüğü çalışanlarıdır ve toplamda 9 kişidir. Üretimde kullanılan sistem, 
Finansal Raporlama Sistemidir.   

Kullanıcı ihtiyaçlarının izlenmesi: Yılda bir kez olmak üzere, web ortamında “İstatistik Kullanıcı Anketi” çalışması 
yapılmaktadır. 

Kalite politikası: Yasal defterlerin vergi mevzuatına ve 1211 sayılı TCMB Kanunu’na, yasal finansal tabloların 6102 
sayılı Türk Ticaret Kanunu’na ve 1211 sayılı TCMB Kanunu’na uygun olarak hazırlamak; finansal olayların 
kaydedilmesi ve ölçülmesinde muhasebenin dönemsellik, tam açıklama, ihtiyatlılık, sosyal sorumluluk, kişilik, 
işletmenin sürekliliği, parayla ölçülme, maliyet esası, tarafsızlık ve belgelendirme, tutarlılık, özün önceliği ve 
önemlilik ilkelerini  temel dayanak olarak kabul etmektir. (Bkz. www.tcmb.gov.tr TCMB Yıllık Rapor 2014)  

Kalitenin izlenmesi: Uluslararası genel kabul gören muhasebe ve raporlama ilke ve standartları takip edilerek 
Banka muhasebe uygulamalarının sürekli olarak güncellenmesi sağlanır. Bankanın finansal tabloları her yıl bağımsız 
dış denetim kuruluşlarınca denetlenir.  (Bkz. www.tcmb.gov.tr TCMB Stratejik Plan 2014-2018) 

İstatistiklerin yansızlığı: İdari kayıt kullanıldığı için istatistiklerin yanlılığı söz konusu değildir.  

Veri kaynakları: Tüm verilerin kaynağı, Muhasebe Bilişim Sistemi’dir. 

Yöntem: TCMB Bilançosu kalemlerinin toplulaştırılması ve netleştirilmesi yoluyla Analitik Bilanço istatistiği 
oluşturulmaktadır.  

Dağıtım şekilleri: İstatistik, TCMB Genel Ağ sitesinde yer alan Elektronik Veri Dağıtım Sistemi ile yayımlanmaktadır. 
Aynı zamanda, üç günlük istatistiksel tablo olarak da kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. 

İstatistiklerin hatalı yorumlanması ve yanlış kullanımına ilişkin görüş belirtme/tekzip: Veriler yayımlandıktan 
sonra bir hata tespit edilmesi durumunda internette veriler güncellenmekte, dosyanın güncellenme tarihi 

http://www3.tcmb.gov.tr/veriyaytakvim/gunluk.php
http://www.tcmb.gov.tr/
http://www.tcmb.gov.tr/


belirtilmektedir.  

İstatistiksel veri toplama, işleme ve dağıtımdaki şartlar ve koşulların açıklanması: İstatistiksel veri toplama, işleme 
ve dağıtımdaki şartlar ve koşullar, istatistiğin doğru bir biçimde derlenmesi ve dağıtılmasında yeterlidir.  

Mevsimsel düzeltme: Mevsimsellikten arındırma söz konusu değildir.  

İstatistiğin toplanması, işlenmesi ve dağıtılması süreçlerinde bağlayıcı olan mevzuat: Yoktur. 

 
Yayımlanmadan 
önce veriye devlet 
birimlerinin 
içeriden erişimi 

Banka Üst Yönetimi ve Bankanın ilgili birimleri tarafından yayımlanmadan önce erişilmektedir.  

İstatistiklerin 
yorumlanarak 
yayımlanması 

Analitik Bilanço verileri yorumlanmadan yayımlanmaktadır. 

 
Yenileme ve 
yöntemdeki büyük 
değişikliklerin 
önceden bildirimi  

Revizyon takvimi: Revizyon takvimi bulunmamaktadır.  

İlk verinin ve revize edilmiş verinin tanımlanması: Gerçekleşmiş veriler kullanıldığı için verilerde geçmişe yönelik 
revizyon söz konusu değildir.    

Metodoloji, veri kaynağı ve istatistiksel tekniklere ilişkin büyük değişikliklerin önceden duyurulup 
duyurulmadığı: Metodoloji, veri kaynağı ve istatistiksel tekniklere ilişkin büyük değişiklikler olması durumunda 
basın duyurusu ile kamuoyu bilgilendirilir.  

Kalite 

 

İstatistiklerin 
hazırlanmasında 
kullanılan yöntem 
ve kaynaklara ait 
dokümantasyonun 
yayımlanması 

İstatistiğin hazırlanmasındaki yöntem açıklaması aşağıdaki linkte yayımlanmaktadır:   
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TCMB+TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/TCMB+Analitik+Bilanco
/Analitik+Bilancoya+Iliskin+Yontemsel+Aciklama/ 

 

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

  

Verinin içsel tutarlılığı: Veri içsel olarak tutarlılık göstermektedir.  

Aktif = Pasif  

Aktif toplamı = İç Varlıklar + Dış Varlıklar + Değerleme Hesabı 

Pasif toplamı = Toplam Döviz Yükümlülükleri + Merkez Bankası Parası 

Verinin zamansal tutarlılığı: TCMB Genel Ağ sitesinde yer alan Elektronik Veri Dağıtım Sistemi ile geçmiş 
dönemlere ait zaman serileri raporlanabilmektedir. Veri zamansal olarak tutarlılık göstermektedir.  

Verinin sektörlere arası ve alanlar arası tutarlılığı: Veriler, diğer veri kaynakları veya istatistikler ile uyumluluk 
göstermektedir.  

Notlar 

Metaverinin son 
güncellenme tarihi 

 09.06.2016 
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