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Türkiye’nin Net Döviz Pozisyonu1 

 Doruk Küçüksaraç       Özgür Özel         Sinem Uçarkaya      

 

  This note presents the net financial foreign currency position of Turkey by 

separating its short and long term components. Short term foreign currency 

position encompasses the difference between the assets and liabilities up to one year 

maturity. The note analyzes the household, non-financial firms (real sector), banks, non-bank 

financial firms, Central Bank of Turkey (CBT) and the public sector. As of March 2012, 

Turkey has a short term foreign currency position surplus of 121.96 billion USD and long 

term foreign currency open position of 87 billion USD. However, there is cross sectional 

discrepancy among the sectors analyzed. 

Bu notta Türkiye’nin net döviz pozisyonu kısa ve uzun vadeli bileşenlerine 

ayrıştırılarak sunulmaktadır. Kısa vadeli net döviz pozisyonu bir yıl ve daha kısa 

vadeli varlıklar ile yükümlülükler arasındaki farktan oluşmaktadır. Not kapsamında hanehalkı, 

finansal kesim dışında yer alan firmalar (reel sektör), bankalar, banka dışı mali kuruluşlar 

(BDMK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve kamu kesimi ele alınmıştır. Mart 

2012 itibarıyla Türkiye’nin kısa vadede 121.96 milyar ABD doları net döviz pozisyon fazlası, 

uzun vadede ise 87 milyar dolar net döviz pozisyon açığı bulunmakta ve ele alınan kesimler 

arasında farklılaşmalar olduğu dikkat çekmektedir.  

 
1.GİRİŞ 

Küresel krizin ardından yaşanan süreçte gelişmiş ülkelerin uyguladıkları para politikaları 

uluslararası piyasada likiditenin artmasına yol açmış ve bu likiditenin bir kısmı da Türkiye’ye 

gelmiştir. 2009 yılının ortalarından itibaren Türkiye’de döviz cinsi borçlanmanın artmış olduğu 

                                                 
1
 Değerli katkılarından dolayı M. Faruk Aydın, Zelal Aktaş ve Altan Aldan’a teşekkür ederiz. 
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göze çarpmaktadır. Bu durumda etkili olan faktörlerden en önemlisi yabancı para cinsi 

borçlanma maliyetinin çok düşük seviyelere gelmiş olmasıdır. Gelişmiş ülkelerdeki genişleyici 

para politikaları gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde değerlenme baskısına yol 

açmıştır. Türk lirasındaki değer artışı ve güçlü iç talep Türkiye’de ithalatın hızla artmasına yol 

açmış ve bu durum cari açığın hızlı bir şekilde yükselmesine neden olmuştur. Cari açıktaki 

artışın yanı sıra cari açığın finansmanında kısa vadeli kaynakların oranının yüksek olması da 

finansal istikrara dair endişeleri artırmıştır. 

TCMB’nin 2010 Kasım ayı itibarıyla uygulamaya koyduğu politika bileşiminin yanı sıra 

diğer düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar da finansal istikrara yönelik bir takım önlemler 

almıştır. Alınan önlemlerin etkisiyle iç ve dış talep dengelenmeye başlamıştır. Ancak, cari 

açığın yüksek seviyesi ani bir sermaye çıkışı durumunda döviz kurlarındaki kuyruk riskinin 

gerçekleşmesine neden olabileceğinden, bu durum özellikle kısa vadeli döviz pozisyon açığı 

olan kesimler açısından önemli bir risk unsuru oluşturmaktadır. 

2. Net Döviz Pozisyonu 

Bu notta Türkiye’deki hanehalkı, reel kesim, bankalar, BDMK, TCMB ve kamu kesiminin 

net döviz pozisyonu hesaplanmıştır. Net döviz pozisyonu, ele alınan kesimlerin döviz 

varlıklarından döviz yükümlülükleri çıkartılarak hesaplanmıştır. Not kapsamında kısa vadeli 

döviz pozisyonu bir yıl ve daha kısa vadeli varlıklar ile yükümlülükler arasındaki farktan 

oluşmaktadır. Ayrıca, kesimlerin altın varlık ve yükümlülükleri de altının ülkemizde önemli bir 

yatırım aracı olarak değerlendirilmesi ve uluslararası piyasada yüklü miktarda alınıp 

satılabilmesi sebebiyle döviz pozisyonu kapsamında değerlendirilmiştir.  

Net döviz pozisyon hesaplaması ve söz konusu pozisyonun kısa ve uzun vadeli olarak 

ayrıştırılması ülkemizin kur hareketlerinden farklı vadelerde ne ölçüde etkileneceğini ortaya 

koymaktadır. Örneğin, yabancı para pozisyon açığı olan bir ekonomik birim, Türk lirasının 

değer kaybetmesi durumunda kambiyo zararı yazacaktır. Ancak Türk lirasındaki geçici değer 

kaybının olduğu dönemde, kısa vadede yabancı para pozisyon açığı olan ekonomik birimin 

yazdığı kambiyo zararı telafi edilemezken, uzun vadede açığı olan ekonomik birimin yazmış 

olduğu kambiyo zararını telafi edebilmesi mümkün olabilecektir. Toplam döviz pozisyon 

açığının sektörler bazında incelenmesi ise, sektörler arası farklılıkların yol açabileceği 

dengesizliklerden haberdar olunmasını sağlamaktadır. 

2.1 Hanehalkı  

Türkiye’de hanehalkı kesimi enflasyon hedeflemesi rejimine geçilmeden önce yüksek ve 

oynak enflasyondan korunmak için döviz cinsi varlıklara yönelmiştir. Son yıllarda varlık 
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dolarizasyonu önemli ölçüde azalmış olmasına rağmen hanehalkının elinde halen önemli 

miktarda döviz varlığı bulunmaktadır.2 2012 yılı Mart ayı itibarıyla döviz varlıklarının yaklaşık 

olarak yüzde 97’lik kısmını döviz cinsi mevduat oluşturmaktadır. Ayrıca hanehalkının kayıt 

altına alınmamış altın varlıkları da bulunmaktadır. Hanehalkının 31 Mart 2012 itibarıyla 

yaklaşık 117.7 milyar ABD doları kayıt altına alınmamış altın varlığı olduğu hesaplanmıştır.3 

31 Mart 2012 itibarıyla hanehalkının döviz cinsi varlıklarını mevduat ve eurobond 

oluşturmaktadır. Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara göre 

hanehalkının döviz cinsi ve dövize endeksli kredi alması mümkün olmamakla birlikte, anılan 

kanundaki değişiklikten önceki dönemde alınan dövize endeksli krediler döviz cinsi 

yükümlülüklerini oluşturmaktadır. Ayrıca, hanehalkının tüketici finansman şirketlerinden 

sağladığı yabancı paraya endeksli borçlar da hanehalkının yükümlülüklerine dâhil edilmiştir. 

Hanehalkının döviz varlık ve yükümlülükleri kalan vadeye göre kısa ve uzun vadeli olarak 

ayrıştırılmıştır. Döviz varlık ve yükümlülükleri kalan vadeye göre sınıflandırıldığında, 31 Mart 

2012 itibarıyla hanehalkının hem kısa hem de uzun vadede net döviz pozisyon fazlası olduğu 

dikkat çekmektedir (Grafik 1).  

 

Grafik 1: Hanehalkı Kısa ve Uzun Vadeli Net Döviz Pozisyonu 

 (Milyar ABD doları, 31 Mart 2012)  

 
Kaynak: BDDK-TCMB. 

 

                                                 
2 Başçı, E.(2011). 
3Hanehalkının kayıt altına alınmamış altın varlıkları, 1984-2012 yılları arası işlenmiş ve işlenmemiş altın ithalatı ve ihracatı ile üretim verilerinden 
elde edilmiştir. 
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Hanehalkının yukarıda belirtilen döviz varlık ve yükümlülüklerine ek olarak, portföylerinde 

YP cinsi varlıklara yatırım yapan menkul kıymet yatırım ve emeklilik fon payları, yurtdışındaki 

portföy yatırımları ile bireysel kredi kartları da bulunmakla birlikte, bu yatırım araçlarının 

portföylerindeki payları oldukça düşük düzeydedir.  

 Bu varlıklara ek olarak hanehalkı türev ürünlere de yatırım yapmaktadır4. Hanehalkının 

türev ürünlerde Eylül 2011 itibarıyla 8.19 milyar ABD doları tutarında pozisyonunun olduğu 

dikkat çekmektedir (Tablo 1). Ancak, söz konusu ürünlerde varlık veya yükümlülük ayrımına 

dair veri olmaması sebebiyle hesaplamaya dâhil edilememiştir. 

 

Tablo 1: Hanehalkı ve Reel Kesimin Türev Piyasalarındaki Pozisyonu*  
(Milyar ABD doları, Eylül 2011) 

 

On Shore 
 Gerçek Kişi 

On Shore 
 Tüzel Kişi 

Alivre (Forward) 1.83 12.17 

Kur Takası (Swap) 0.17 7.42 

Vadeli Döviz Alım/Satım Sözleşmeleri (Futures) 0.03 0.02 

Opsiyon 6.13 9.21 

Diğer 0.03 0.01 

Toplam 8.19 28.83 

Kaynak: BDDK.   

2.2 Reel Sektör  

31 Mart 2012 itibarıyla reel sektörün döviz varlıklarını, yurt içi ve yurt dışı bankalardaki 

döviz mevduatı, eurobond, ihracat alacakları, yurt dışındaki portföy ve doğrudan sermaye 

yatırımları oluşturmaktadır. Reel kesimin yurt dışı bankalardaki döviz mevduatı ve ihracat 

alacakları kısa vadeli, yurt dışındaki portföy ve doğrudan sermaye yatırımları uzun vadeli 

olarak kabul edilmiştir. Yurt içindeki mevduatı ve eurobondu kısa ve uzun vadeli bileşenlerine 

ayrıştırılmıştır. Reel kesimin döviz yükümlülükleri yurt içi ve yurt dışından sağlanan YP ve 

dövize endeksli krediler ile ithalat borçlarından oluşmakta olup tüm kalemler kalan vadelerine 

göre kısa ve uzun olarak ayrıştırılmıştır. Yurt içinden sağlanan YP krediler içerisinde yer alan 

TMSF’ye devrolunan takipli krediler ise uzun vadeli olarak ele alınmıştır. 

                                                 
4
 Detaylı bilgi için bakınız BDDK Türk Bankacılık Sektörü Kur Riski Değerlendirme Raporu, Sayı 8, Eylül 2011. 
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Reel kesimin hem kısa hem de uzun vadede net döviz pozisyon açığı olduğu dikkat 

çekmektedir (Grafik 2). Ancak, kısa vadeli döviz pozisyon açığının toplam döviz pozisyon 

açığı içindeki payının düşük düzeyde olduğu görülmektedir. Bunlara ek olarak, firma sahip 

veya ortaklarının elde ettikleri gelirleri kendi şahsi hesaplarında da tutma imkânı olduğu için, 

hanehalkı döviz fazlasının bir kısmının firma sahiplerine ait olabileceği düşünülmektedir. 

Özellikle şahsi hesap adına açılan mevduatın sigorta kapsamında olmasının bu durumda 

etkili olabileceği düşünülmektedir. 

Grafik 2: Reel Kesimin Kısa ve Uzun Vadeli Net Döviz Pozisyonu 

 (Milyar ABD doları,31 Mart 2012)  

 
Kaynak: BDDK-TCMB. 

Ayrıca, reel kesimin de türev işlemlerde önemli miktarda pozisyonunun bulunduğu dikkat 

çekmektedir (Tablo 1). Ancak, söz konusu ürünlerde varlık veya yükümlülük ayrımına dair 

veri olmaması sebebiyle hesaplamaya dâhil edilememiştir.  

2.3 Finansal  Kesim 

Bankacılık sektörünün bilanço içindeki yabancı para varlıklarının büyük bir kısmı 

eurobond, YP cinsi ve yabancı paraya endeksli kredi, yabancı para zorunlu karşılıklar ile 

bankalardan alacaklardan oluşmaktadır. Bilanço içindeki belli başlı yabancı para 

yükümlülükler ise döviz tevdiat ve kıymetli maden depo hesapları, repo işlemlerinden 

sağlanan fonlar ile yurt dışından sağlanan kredilerden oluşmaktadır. Bilanço içinde yer alan 

varlık ve yükümlülükler kalan vadeye göre kısa ve uzun vadeli bileşenlerine ayrıştırılmıştır.  

Bankacılık sektörü bilanço içindeki döviz pozisyon açığını bilanço dışındaki fazla ile 

kapatarak kur riskini bertaraf etmektedir. Bankacılık sektörünün bilanço dışı yabancı para 

pozisyonunu ise kur takasları, forward, future ve opsiyon işlemleri oluşturmaktadır. Bilanço 
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dışında yer alan türev işlemler de kalan vadeye göre kısa ve uzun vadeli bileşenlerine 

ayrıştırılmıştır. Ancak, diğer başlığı altında yer alan türev işlemlere dair yeterli veri olmaması 

sebebiyle, ihtiyatlılık gereği varlık kısmında uzun vadeli, yükümlülük kısmında ise kısa vadeli 

oldukları varsayılmıştır. Sonuç olarak bankacılık sektörünün bilanço dışında net finansal 

döviz fazlası bulunmaktadır. Ancak, dikkat edilmesi gereken husus söz konusu türev 

enstrümanların vadelerinin kısa olması sebebiyle yinelenme riski barındırmasıdır. Bu durum, 

bankaları faiz riskiyle karşı karşıya bırakmaktadır.  

Faktoring, finansal kiralama ve tüketici finansman şirketlerinden oluşan banka dışı finansal 

kuruluşların bilanço içi YP döviz varlık ve yükümlülükleri kalan vadeye göre kısa ve uzun 

vadeli bileşenlerine ayrıştırılmasına rağmen, bilanço dışı yabancı para pozisyonu vade 

bileşenlerine ayrıştırılamamıştır. İhtiyatlılık gereği bilanço dışı net yabancı para pozisyon 

açığı kısa vadeli olarak ele alınmıştır.  

31 Mart 2012 itibarıyla bankalar ve banka dışı mali kesimden oluşan finansal kesimin kısa 

vadede net döviz pozisyon açığının 90 milyar ABD dolarına yakın olduğu, ancak uzun 

vadede ise yaklaşık aynı miktarda fazlası olduğu gözlenmektedir (Grafik 3). 

 

Grafik 3: Finansal Kesimin Kısa ve Uzun Vadeli Net Döviz Pozisyonu  

(Milyar ABD doları,31 Mart 2012)  

 
Kaynak: BDDK- TCMB. 
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2.4 TCMB 

TCMB, kendisine ve diğer kişi veya kuruluşlara ait yabancı para kaynakları döviz cinsi 

enstrümanlara yönlendirmek suretiyle rezerv yönetimini gerçekleştirmektedir. TCMB’nin 

yabancı para varlıkları arasında yer alan altın portföyü, dâhildeki muhabirler, iç krediler, 

muvakkat alacaklar kısa; takipteki alacaklar, dış krediler ve iştirakler ise uzun vadeli olarak 

ele alınmıştır. Efektif ve muhabir hesaplarının toplamından oluşan konvertibl döviz alacakları 

ise kısa ve uzun vadeli olmak üzere ayrıştırılmıştır.  

TCMB’nin yabancı para yükümlülükleri arasında yer alan bankalar mevduatı, kamu 

mevduatı, fonların (TMSF ve diğer) yabancı para varlıkları, ithalat akreditif bedelleri ve 

muvakkat borçlar kısa; işçi dövizleri ve dış krediler ise uzun vadeli olarak ele alınmıştır. 

Bankalar mevduatı içinde yabancı para zorunlu karşılıkların yanı sıra Türk lirası zorunlu 

karşılıkların yabancı para ve altın cinsinden tutulan kısmı da yer almaktadır. 31 Mart 2012 

itibarıyla TCMB’nin kısa ve uzun vadede sırasıyla 27,91 ve 12.57 milyar ABD doları net döviz 

pozisyon fazlasına sahip olduğu dikkat çekmektedir (Grafik 4). 

Grafik 4: TCMB Kısa ve Uzun Vadeli Net Döviz Pozisyonu 

 (Milyar ABD doları, 31 Mart 2012)  

 
Kaynak: TCMB. 

2.5 Kamu Kesimi 

Kamu kesiminin yabancı para varlıkları, genel bütçeli ve özel bütçeli kuruluşlar ile 

düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları, kamu iktisadi teşebbüsleri, 

fonlar, mahalli idareler, döner sermayeler ve diğer kamu kurumlarının yabancı para mevduatı 

ve menkul kıymetleri toplamından oluşmaktadır. Kamu sektörünün yabancı para 

yükümlülüklerini ise eurobondlar ile krediler oluşturmaktadır. Kamu kesiminin yabancı para 

varlık ve yükümlülükleri kısa ve uzun vadeli olarak ayrıştırılmıştır. Sonuç olarak kamu 
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kesiminin kısa vadede 12 milyar ABD doları net finansal döviz pozisyon fazlası, uzun vadede 

ise 87 milyar ABD doları açığı bulunmaktadır (Grafik 5 ). 

 

Grafik 5: Kamu Kesimi Kısa ve Uzun Vadeli Net Döviz Pozisyonu  

(Milyar ABD doları, 31 Mart 2012)  

 
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, TCMB. 

Kamu kesiminin yukarıda belirtilen yükümlülüklerine ek olarak Hazine’nin diğer kamu 

kuruluşlarının dış kredilerine verdiği garantiler de bulunmaktadır. Ancak, bu yükümlülükler 

ilgili kurumların döviz borçları arasında yer aldığı için çifte kaydı engellemek amacıyla 

hesaplamaya dâhil edilmemektedir.  

Sonuç ve Değerlendirme 

Not kapsamında Türkiye’nin net döviz pozisyonu kısa (bir yıl ve daha düşük) ve uzun 

vadeli bileşenlerine ayrıştırılmıştır. Ele alınan kesimler hanehalkı, finansal kesim dışında yer 

alan firmalar, bankalar, banka dışı mali kuruluşlar, TCMB ve kamu sektöründen 

oluşmaktadır. 31 Mart 2012 itibarıyla Türkiye’nin kısa vadede 121.96 milyar ABD doları net 

döviz pozisyon fazlası, uzun vadede ise yaklaşık olarak 87 milyar ABD doları net döviz 

pozisyon açığı bulunmaktadır (Tablo 2). Yapılan çalışma Türkiye’nin net döviz pozisyon 

fazlasının 34.96 milyar ABD doları olduğunu ortaya koymaktadır. Söz konusu fazlanın 31 

Mart 2012 itibarıyla yıllık nominal GSYH’ye oranı yüzde 4.56 seviyesindedir.5 

 

 

 

                                                 
5
 Metodolojik olarak mevcut çalışmaya en yakın yaklaşımın kullanıldığı Macaristan’da net döviz pozisyonunun GSYH’ye oranı yüzde 50.8 

seviyesindedir. 
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Tablo 2: Türkiye’nin Kısa ve Uzun Vadeli Net Döviz Pozisyonu 

 (Milyar ABD doları, 31 Mart 2012) 

 
Kısa Vade Uzun Vade Toplam 

Hanehalkı 187.64 2.09 189.73 

Reel -15.27 -105.68 -120.95 

Finansal Kesim -90.38 90.79 0.41 

TCMB 27.91 12.57 40.48 

Kamu 12.06 -86.77 -74.71 

Toplam 121.96 -87.00 +34.96 

Kaynak: BDDK, Hazine Müsteşarlığı, TCMB. 

Sektörler itibariyle bakıldığında hanehalkı, TCMB ve finansal kesimin net döviz pozisyon 

fazlası, diğer sektörlerin ise net döviz pozisyon açığı olduğu görülmektedir. Bununla birlikte 

reel kesim ve finansal kesimin kısa vadede net döviz pozisyon açığı olduğu dikkat 

çekmektedir. Özellikle finansal kesimin net döviz pozisyonu sıfıra yakınken, kısa vadede 

açığının olması bir yıl içerisinde yaşanabilecek Türk lirasının değer kaybından olumsuz 

yönde etkilenmesine yol açacak ve bu dönemde yazılacak kambiyo zararları Türk lirasının 

dönem sonunda değer kazanması durumunda bile telafi edilemeyecektir. Ayrıca uzun 

vadede önemli ölçüde pozisyon açığı olan reel kesimin yabancı para kredileri daha çok 

yatırım finansmanı amacıyla kullanması ve sektörün bir bölümünün dış piyasaya yönelik 

üretim yapması bu kesimin net döviz pozisyon açığının bir kısmını gelecekte elde edeceği 

döviz gelirleriyle telafi etmesine olanak sağlayabilecektir. Öte yandan, Türkiye’nin kısa 

vadede net döviz pozisyon fazlasının olması, dışsal şoklar karşısında ekonomimizin 

dayanıklılığını artırmakta ve denetleyici ve düzenleyici otoritelerin dışsal şoklar karşısında 

gerekli önlemleri alabilmeleri hususunda hareket alanı sunmaktadır.  
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