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 FİRMALARIN DÖNEMSEL MALİ TABLOLARINDAKİ  

YABANCI PARA POZİSYONU GÖSTERGELERİ  

YÖNTEMSEL AÇIKLAMA NOTU 

I-Giriş 

Firmaların yabancı para (YP) cinsinden ve YP endeksli yükümlülükleri ve 

varlıklarının bilançolarında yarattığı kur duyarlılığı, kurların aleyhte geliştiği dönemlerde 

sağlıklı faaliyet ve finansman yapısının sürdürülmesini engelleyebilecek bir risk unsurdur. 

Türkiye’deki firmaların yurt içindeki bankalar ve yurt dışında yerleşiklerden sağladıkları 

kredilerde YP kredilerinin ağırlıklı olması nedeniyle, genel olarak bilançolarda yükümlülükler 

yoluyla kur riski taşınması daha yaygındır. Firmalar YP yükümlülüklerinden kaynaklanan 

risklerine karşı döviz gelirleri ile doğal korunma sağlayabildikleri gibi, YP varlıkları yoluyla 

maruz kaldıkları kur riskini sınırlayabilmektedir. Ayrıca, kur riskine karşı korunma amaçlı 

türev enstrümanlardan da yararlanabilmektedir. YP varlık ve yükümlülükler arasındaki vade 

uyumu ve YP borçlanmanın uzun vadeli olması da kur riskini sınırlayabilmektedir. 

Dolayısıyla, firmaların bilançolarında taşıdıkları kur riskinin, riske karşı koruma sağlayan 

unsurların da göz önüne alınarak değerlendirilmesi önem arz etmektedir.  

Söz konusu değerlendirmelere yönelik veri gereksinimini karşılayabilmek amacıyla, 

Türkiye’de finansal kesim dışında faaliyet gösteren özel firmaların, yurt içi finansal kesim ve 

yurt dışında yerleşiklerle olan işlemlerinden doğan kayıtlarından yararlanılarak “Finansal 

Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu” hazırlanmış ve 2008 

yılı Ağustos ayından itibaren üç aylık dönemler itibarıyla Merkez Bankası internet sayfasında 

yayınlanmasına başlanmıştır. Tablo, vade ayırımına olanak sağlayacak şekilde, firmaların 

Türkiye genelindeki YP ve YP endeksli varlık ve yükümlülük tutarları ile net pozisyon 

açığına ilişkin önemli göstergeler sağlamaktadır. Bununla birlikte, firmaların bilanço 

kayıtlarında olup diğer sektörlerin kayıtlarında izlenemeyen YP varlık ve yükümlülüklerinin 

YP pozisyonu hesaplamasında dikkate alınabilmesi ve YP pozisyonundaki gelişmelerin 

bilanço ve gelir tablosu ile ilişkilendirilerek değerlendirilebilmesi için doğrudan firmalardan 

temin edilecek bilanço kayıtlarına dayalı verilere de ayrıca gereksinim duyulmuştur.  

Mali tablolara dayalı YP pozisyonu veri gereksinimini karşılamak amacıyla, Merkez 

Bankası’nda 2007 yılı Temmuz ayında yeni bir çalışma başlatılarak firmaların Mart 2006 
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tarihinden itibaren üçer aylık dönemler itibarıyla Tek Düzen Hesap Planına göre düzenlenmiş 

mali tabloları, YP ve YP endeksli varlık ve yükümlülükleri ve bilanço dışı türev enstrüman 

kullanımlarına ilişkin bilgilerin alınmasına başlanmıştır. Söz konusu çalışmanın amacı 

firmaların mali tablolarına ilişkin güncel bilgi sağlanması ve YP yükümlülük ve varlıkları ile 

bilançolarının kur riskine olan duyarlılığına ilişkin göstergeler türetilmesidir. Çalışmanın Mart 

2006-Aralık 2008 üç aylık dönemleri itibarıyla YP pozisyonuna ilişkin toplu sonuçları 

Merkez Bankası internet sayfasında, “Sektör Bilançoları” yayınlarından “Firmaların 

Dönemsel Mali Tablolarındaki Yabancı Para Pozisyonu Göstergeleri-Özel Firmalar” başlıklı 

yayında ilgililerin kullanımına sunularak çalışma tamamlanmıştır. 2009 yılından itibaren, 

Yabancı Para Pozisyonu Göstergeleri yıllık Sektör Bilançoları çalışması kapsamında temin 

edilen verilere dayalı olarak değerlendirilecektir. 

II-Firma Kapsamı 

Çalışmaya katılacak firmaların seçimi, ekonomi genelindeki YP pozisyonu ve mali 

tablo eğilimlerini temsile yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Firmaların YP pozisyon açığının 

büyüklüğü için YP yükümlülükleri içinde ağırlıklı paya sahip olan nakdi YP kredi 

kullanımının büyüklüğüne dayalı bir değerlendirme yapılmıştır. Merkez Bankası Risk 

Merkezi kayıtlarına göre, 2006 yılı sonu itibarıyla firmalara, bankalar ve finans kurumları 

tarafından kullandırılan ve bankalar aracılığı ile yurt dışından sağlanan yabancı para nakdi 

kredilerin yüzde 90’ını kullanmış olan firmalar çalışmaya dahil edilmiştir. YP pozisyon 

açığının yanı sıra, ekonomi genelindeki mali tabloların temsili ve 2006 yılı sonunda Risk 

Merkezinde kayıtlı YP cinsinden kredi kullanımı olmayan büyük firmaların çalışmaya dahil 

edilebilmesi için de, Risk Merkezi kayıtlarından seçilen firmalara ek olarak 2006 yılı sonunda 

yabancı para nakdi kredi kullanımı olmamasına karşın İstanbul Sanayi Odası (İSO) “Birinci 

ve İkinci Beşyüz Büyük Firma” listelerinde yer alan firmalar ile hisse senetleri İstanbul 

Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) işlem gören firmalar ve yıllık Sektör Bilançoları 

çalışmasına katılan büyük ölçekli firmalar çalışmaya dahil edilmiştir. 

Yukarıda belirlenen kriterler doğrultusunda ankete dahil edilerek üç aylık dönemler 

itibarıyla form gönderilen firma sayısı 2420’dir. Bu firmalardan 195’i İMKB’de faaliyet 

göstermekte, 791’i de İSO listelerinde yer almaktadır.  

2420 firmanın NACE, Rev. 1.1 faaliyet sınıflamasına göre sektör dağılımı Tablo 1’de 

yer almaktadır. Çalışmaya katılan firmaların yüzde 53’ü imalat sanayiinde, yüzde 12’si toptan 

ve perakende ticaret sektöründe faaliyet göstermektedir.  
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 Tablo 1 : Firma Kapsamı 

Sektörler Firma sayısı Yüzde pay 

C-Madencilik ve Taşocakçılığı 34 1.4 

D-İmalat 1292 53.4 
E-Elektrik, Gaz, Buhar ve Sıcak Su Üretimi ve Dağıtımı 26 1.1 

F-İnşaat 107 4.4 

G-Toptan ve Perakende Ticaret 294 12.2 

H-Otel ve Lokantalar 76 3.1 

I-Ulaştırma, Depolama ve Haberleşme 71 2.9 

K-Gayrimenkul, Kiralama ve İş Faaliyetleri 49 2.0 

Diğer 471 19.5 

Toplam 2420 100.0 

Anketin gönüllü katılıma dayalı olarak gerçekleştirilmesi ve firmaların özellikle risk 

bilgilerine dayalı olan bölümünü doldururken işlem bazında kayıtlara geri dönerek raporlama 

yapması, cevaplama oranının düşük olmasında rol oynamaktadır.  

Çalışmanın başlangıcından bu yana temin edilen 12 dönemlik veriler itibarıyla, her 

dönemde yaklaşık 1200 firmadan yanıt alınmış,  ortalama dönemsel yanıtlama oranı yüzde 50 

olmuştur. Sürekli yanıt alınan firma sayıları itibarıyla değerlendirildiğinde, Aralık 2008 

döneminden geriye doğru 12 dönemlik sürekli verisi olan firma sayısı 811 olmuştur. 

Hedeflenen grubun sayıca yüzde 34’ünü oluşturan bu firmaların özel firmalar tarafından 

kullanılan toplam YP nakdi krediler içindeki payı, 2006 yılı sonunda yüzde 46 olmuş, 2007 

yılı sonunda yüzde 36’ya, 2008 yılı sonunda ise yüzde 31’e gerilemiştir. Aktif ve net satış 

büyüklüğü itibarıyla değerlendirildiğinde ise, 811 firmanın 2005-2007 yıllarını kapsayan 

Sektör Bilançoları çalışmasına  dahil olan  6862 özel firmanın 2007 yılı sonu aktif 

büyüklüğüne oranı yüzde 65, net satışlarına oranı yüzde 57 olmuştur. 

III-Veri Kapsamı 

Çalışma kapsamında firmalardan temin edilen bilgiler, kimlik ve adres bilgileri, üç 

aylık dönemsel mali tablolar, bilançoda kayıtlı yabancı para cinsinden ve yabancı paraya 

endeksli varlık ve yükümlülükler ile kur riskinden korunma amaçlı türev enstrüman 

kullanımlarını ve ilgili dönemdeki ihracat ve ithalat tutarlarını kapsamaktadır.  

Çalışmanın veri kapsamı ve veri temininde kullanılan formların hazırlık çalışmaları 

sırasında, ankete katılması düşünülen firma yetkililerinin de görüşlerinden yararlanılmıştır. 

Hazırlanan formlar çalışmanın pilot uygulama döneminde kullanılmış, bu uygulamaya katılan 
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192 firma yetkilisinin görüş ve önerileri doğrultusunda Risk Anketi formu son şeklini almıştır 

(Tablo 2). 

Tablo 2: Risk Bilgileri Anket Formu (*) 
  

  USD   EURO  DİĞER  

A) Aktifte Kayıtlı Yabancı Para Alacakları 

Kasa ve Bankalardaki Döviz Tutarı 
Menkul Kıymetler 
Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 
Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 
Kısa Vadeli Verilen Sipariş Avansları 
Ortaklardan, İştiraklerden ve Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 
Diğer Döviz Alacakları 

B) Pasiften Kayıtlı Yabancı Para Borçları 

Kısa Vadeli Mali Borçlar 
� Kısa Vadeli Banka Kredileri 
� Diğer Kısa Vadeli Mali Borçlar 

Uzun Vadeli Mali Borçlar 
� Uzun Vadeli Banka Kredileri 
� Diğer Uzun Vadeli Mali Borçlar 

Kısa Vadeli Ticari Borçlar 
Uzun Vadeli Ticari Borçlar 
Kısa Vadeli Alınan Sipariş Avansları 
Ortaklara, İştiraklere ve Bağlı Ortaklıklara Borçlar 
Diğer Döviz Borçları 

NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (A-B) 

Bilanço Dışı Türev Enstrümanların Net  Pozisyonu (-) 

NET YABANCI PARA POZİSYONU      

TUTARI YABANCI PARAYA ENDEKSLENMİŞ ALACAK VE BORÇLAR 
Tutarı Yabancı Paraya Endekslenmiş Aktifte Kayıtlı  Alacaklar 

� Yabancı Paraya Endekslenmiş Kısa Vadeli Alacakların Payı 
Tutarı Yabancı Paraya Endekslenmiş Pasifte Kayıtlı Borçlar 

� Yabancı Paraya Endekslenmiş Kısa Vadeli Borçların Payı 
C) İhracat ve İthalat 

� İlgili Dönemde Yapılan İhracat 
� İlgili Dönemde Yapılan İthalat   

(*) USD ve EURO dışında kalan döviz kalemlerinin YTL karşılığı DİĞER  sütununda 
gösterilecektir. 

Veriler elektronik ortamda temin edilip, tutarlılık kontrolleri yapılarak veri tabanına 

aktarılmaktadır. Kontroller sırasında tespit edilen olası tutarsızlıklar konusunda firma ile 

görüşülerek verinin doğruluğu teyit edilmekte ve gerekli düzeltmeler yapılmaktadır.  

IV-Sonuçların Raporlanması 

Çalışmanın özel firmaların kur riskine ilişkin toplu sonuçları 2006 yılı Mart 

döneminden başlamak üzere hazırlanarak Bankamız İnternet sayfasında yayınlanmıştır. 
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Sonuçların değerlendirilmesinde cevapsızlık düzeltmesi yapılmamaktadır. Döviz tutarlarının 

çevriminde dönemin son iş günündeki Merkez Bankası döviz alış kurları kullanılmaktadır. 

Yayınlanan veriler, yayın tarihinden sonra alınan veriler ve firma bildirimlerine dayalı olarak 

geriye yönelik revize edilebilmektedir.  

Çalışma sonuçlarının raporlanmasında, sürekli verilere dayalı görece uzun dönem 

eğilimlerini yansıtacak göstergelerin yanı sıra, son dönemlerdeki gelişme yönüne ve ekonomi 

genelindeki büyüklüklere ilişkin en geniş firma verisine dayalı bilgilere de yer verilmiştir. Bu 

çerçevede yayınlanan toplu sonuçların ve göstergelerin: 

� YP varlık, yükümlülük ve YP net pozisyonunun görece uzun dönem eğilimlerinin 

izlenmesinde, 

� YP varlık, yükümlülük ve net pozisyona ilişkin dönemler arası karşılaştırılabilir veri 

gereksinimini karşılamada, 

� Son dönemde ekonomi genelindeki YP varlık, yükümlülük ve net pozisyon seviyesi ve 

değişimine ilişkin bilgi sağlamada 

yararlı olacağı düşünülmektedir.   

Belirtilen çerçevede hazırlanan göstergelerin kullanım amacı göz önüne alınarak 

görece uzun dönem eğilimlerinin izlenmesinde kullanılabilecek yıllık yüzde değişmeler ile 

dönemler arası karşılaştırmalarda kullanılabilecek oranların hesaplanmasında 2006 yılından 

itibaren sürekli verilere dayalı hesaplama yapılmıştır. Son yıldaki net pozisyon seviyesine 

ilişkin bilgi vermek amacıyla yapılan hesaplamalarda ise, son yılda sürekli bilgisi olan 

firmaların tamamının yanıtlarından yararlanılmıştır.  

Raporlamalarda firmaların YP pozisyonundaki gelişmeler yanında, YP pozisyonunu 

mali tablolarla ilişkilendiren göstergelere ve mali tablolara dayalı finansman yapısı, likidite 

durumu, kârlılık eğilimlerini yansıtacak göstergelere ve kısa vadeli net pozisyona yer 

verilmiştir. Kısa vadeli net pozisyon, kasa ve bankalardaki döviz tutarı, menkul kıymetler ve 

vadesine bir yıldan az süre kalan YP ticari alacaklar, verilen sipariş avansları ve YP endeksli 

alacaklardan, vadesine bir yıldan az süre kalan YP mali borçlar, ticari borçlar, alınan sipariş 

avansları ve YP endeksli borçlar netleştirilerek hesaplanmıştır. 

Tüm firmalar itibarıyla yapılan toplulaştırmalara ek olarak yurt dışı ve yurt içi satışları 

ağırlıklı firmalar itibarıyla iki ayrı toplulaştırma yapılmıştır. Yurt dışı satış ağırlıklı firmaların 

belirlenmesinde, 2007 yılı sonu itibarıyla yurt dışı satışlarının net satışlarına oranının %30 ve 

üzerinde olması kriteri kullanılmıştır. 

  


