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Finansal Olmayan Kuruluşlar: Finansal olmayan kuruluşların verilerindeki revizyonun büyük bir
bölümü TCMB Sektör Bilançoları örneklemine dayanarak yapılan tahminler yerine 2014
yılından itibaren Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir
İdaresi Başkanlığı’na ait idari kayıtlar temel alınarak derlenen tam sayım bilanço verilerinin
kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Söz konusu veriler yıllık olarak derlenmekte olup veri
gecikmesi referans dönemden itibaren dokuz aydır. Bu nedenle yıl sonu gerçekleşmelerinin
henüz açıklanmadığı çeyrekler için bir önceki yıl sonu gerçekleşmeleri gösterge olarak
kullanılmaktadır. İlgili yıla ait yıl sonu verilerinin açıklanmasından sonra çeyreklik veriler ilgili yıl
sonu gerçekleşmeleri ile güncellenmektedir.
Finansal Aracılar ve Yardımcılar: Avrupa Hesaplar Sistemi 1995 (ESA 95) metodolojisi
çerçevesinde 2013 yılına ait verilerden başlanmak üzere aracı kurumlar, finansal yardımcılar
sektörü kapsamından çıkarılarak finansal aracılar sektörüne dahil edilmiştir. Finansal
Yardımcılar sektörünün kapsamı genişletilerek 2014 yılına ait verilerden başlamak üzere BDDK
ve BİST finansal verileri eklenmiştir. Ayrıca BDDK verileri yıllık olduğu için çeyreklik verilerde
yıllık veri kullanılmaya devam edilmiştir.
Sigorta Şirketleri ve Bireysel Emeklilik Fonları: Sigortacılık şirketlerinin kapsamı 2014 yılından
itibaren Doğal Afet Sigortaları Kurumu ve Tarım Sigortaları Havuzu bilanço verileri de dahil
edilerek genişletilmiştir.
Hanehalkına Hizmet Veren Kar Amacı Olmayan Kuruluşlar: Türkiye İstatistik Kurumu’ndan
temin edilen dernek verilerine ek olarak vakıflara ait veriler de dahil edilerek 2010 yılından
başlamak üzere revizyon yapılmıştır.

21 Kasım 2016
Yeni uluslararası standartlara geçilmiştir: Birleşmiş Milletler Hesaplar Sistemi SNA2008 ve
Avrupa Ulusal Hesaplar Sistemi ESA2010 kapsamında getirilen yeni düzenlemelere paralel
olarak tanım ve sınıflamalar güncellenmiş ve 2010 yılına ait verilerden başlamak üzere
yayımlanmaya başlanmıştır. Konu ile ilgili detaylı bilgi 2016 yılı ikinci çeyrek raporunda yer
almaktadır.
Sigorta Şirketleri ve Bireysel Emeklilik Fonları: 2010 yılına ait verilerden başlamak üzere Vakıf ve
Munzam Sandıkları’na ait veriler “Emeklilik Fonları” sınıflamasına dahil edilmiştir.

20 Ocak 2017
Krediler ve borçlanma senetlerinde vade ayırımı yapılmıştır: Krediler ve borçlanma senetlerinde
kısa ve uzun vade ayırımı yapılarak 2010 yılına ait verilerden itibaren yayımlanmaya
başlanmıştır.
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