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YÖNETİCİ ÖZETİ 

Kalkınma, bütün ekonomiler için ülkenin sosyal dokusunu güçlendiren, tamir eden, 

çevreyle ilgili kaygıları gözetirken büyüme hızını artıran, böylece büyüme olgusunu geliştiren bir 

kavram olarak öne çıkmaktadır. Son dönemde gerek 2008 Küresel Krizinin etkileri gerekse teorik 

yazındaki gelişmelerle birlikte; kalkınma olgusu, gelişmekte olan ekonomiler kadar gelişmiş ülke 

ekonomileri için de anlamlı hale gelmiş ve sürdürülebilir ve kapsayıcı niteliklere sahip kalkınma 

ön plana çıkmıştır. 

Bu kapsamda kalkınmanın, çevresel, sosyal ve iktisadi eksenleri bütünleşik bir biçimde ele 

alındığı görülmektedir. Bu sürecin bir çıktısı olarak 2000 yılında başlayan çalışmalar neticesinde, 

2015 yılında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nde 193 

ülke imzasıyla Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi kabul edilmiştir. Nitekim 2030 

Gündemi ile 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı (SKA) tanımlanmıştır. Bu kapsamda her ülke 

kendi mevcut sürdürülebilir kalkınma dinamiklerini dikkate alarak kendi yol haritasını 

belirlemelidir.   

11. Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları kapsamında yürütülen Kalkınmanın Finansmanı

Çalışma Grubu, 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacının hangi eksenlerinin Türkiye için öncelikli 

olarak algılandığından yola çıkarak; kalkınmanın finansmanın, öngörülen dışsal koşullar altında 

ve ülkemize özgü unsurları da dikkate alarak en etkin şekilde nasıl sağlanabileceğini analiz 

etmiştir.  

Çalışma Grubumuzun 27 Aralık 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen birinci aşama ve 

11-12 Ocak 2018 tarihlerinde İstanbul’da yapılan ikinci aşama toplantılarında, Sürdürülebilir 

Kalkınma Amaçlarından (SKA) 8 numaralı “İstihdam ve Ekonomik Büyüme” başlıklı amaçla 

ilişkilendirilebilecek olan büyüme konusunun Türkiye için hâlâ kalkınma önceliği olduğu 

görülmüştür. Yeni kalkınma perspektifi çerçevesinde, ekonomik büyümenin kapsayıcılığı öne 

çıkarken, bu kapsamda Türkiye için öncelikli kaygıların toplumsal cinsiyet eşitliği alanında 

(SKA5) ve çevre alanında (SKA7: Erişilebilir Temiz Enerji ile SKA13: İklim Değişikliğiyle 

Mücadele) olduğu anlaşılmaktadır. Ancak, büyümenin dinamikleri dikkate alındığında diğer 

SKA’ların da göz ardı edilemeyeceği açıktır. Özellikle büyüme potansiyelinin artırılmasında 
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anahtar rol oynayan yüksek verimliliğin, ancak eğitim kalitesinin ve kapsayıcılığın artırılmasıyla 

mümkün olabileceği; bunun yanı sıra rekabet gücünün, küresel değer zincirlerinde görece yüksek 

seviyelere çıkarak sağlanabileceği görülmektedir. Çalışma Grubumuzun araştırma alanını, bu 

amaçları birbirileriyle tutarlı ve birbirilerini gözeterek hayata geçirmeyi hedefleyen bir 

“kalkınmanın finansmanı” kavramı oluşturmaktadır.  

Bu amaçla çalışma raporunda ikinci bölümde mevcut durum analizi yapılmıştır. 

Türkiye’nin büyüme ve ekonomik kalkınmasının finansman ihtiyacı ve bu finansmanın niteliği 

dış finansman ile doğrudan bağlantılı olduğu için ilk olarak; küresel sermaye akımları ve finansal 

koşullar incelenmiş; daha sonra Türkiye’de büyümenin finansmanı ve finansman ihtiyacı 

üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde Türkiye’de kalkınmanın finansmanı çerçevesinde 

Çalışma Grubu tartışmalarından ortaya çıkan Plan Dönemi Perspektifi ortaya konulmuştur. İlk 

olarak “Sürdürülebilir Kalkınmanın Finansmanında, Yeşil Yatırım Bankaları ve Yeşil Tahvil” ile 

“İklim ve Yeşil Finansmana Yönelik Yapılanma Örnekleri” sunulmuştur. Kalkınmanın 

finansmanında bir diğer önemli alan olan, katılım bankacılığı “Katılım Bankacılığı ve Faizsiz 

Finans” başlığı altında incelenmiş; son olarak “Altyapı Yatırımlarının Finansmanı” başlığı altında 

“Altyapı Yatırım İhtiyacı ve Finansmanının İyileştirilmesi”  ve “Kamu Özel İşbirliği Kapsamında 

Alternatif Sermaye Piyasası Araçlarının Kullanımı” konularına değinilmiştir. Çalışmanın 

dördüncü bölümü “Kapsayıcı Büyüme ve Türkiye”, “Kredi Garanti Fonu” ve “Türkiye Varlık 

Fonu” olmak üzere seçilmiş konuları kapsamaktadır.  

Çalışma, küresel sermayenin risk/getiri ilişkisine karşı daha duyarlı olacağı bir döneme 

girildiği; bu nedenle Türkiye’nin bu yeni dönemde kapsayıcı, kurumsal yapısı güçlü, yüksek 

katma değer üreten bir çerçeveye sahip “büyüme hikâyesini” belirgin biçimde ortaya koyması 

gerektiğini vurgulamaktadır. Dünya finans çevreleri, artan biçimde finansman araçlarını 

sürdürülebilir kalkınmanın hedefleri ile uyumlu hale getirmektedirler. Son dönemde, kalkınma 

hedeflerini bir sözleşme şartı hale getiren yeşil tahvil veya sosyal tahvil gibi yeni finansman 

ürünlerinin sürdürülebilir finansmandaki rolü artmaktadır. Yeşil tahvile benzer şekilde, yeşil 

sukuk da faizsiz finans sistemi içerisinde kendine yer bulmaktadır.  
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KOBİ’lerin finansmana erişiminde Taşınır Rehin Sicil Sistemi ve Hazine Destekli Kredi 

Garanti Fonu Kefalet uygulaması gibi yenilikçi/bilgilendirici uygulamalar faydalı olabilecektir. 

Bu noktada ekonomiye katkısı çok az olan zombi firmalar yerine; faaliyet kârına sahip fakat kısa 

dönemli finansal sıkıntılar yaşayan verimli firmalara odaklanılması ve mümkün olduğunca 

küresel arz zincirine eklemlenebilecek firmaların desteklenmesi önem arz etmektedir. Diğer 

taraftan KOBİ’lerin hem yurtiçi hem yurtdışı finansmana erişimde; verinin üretimi, paylaşımı ve 

analizinin karar almada kazandığı hayati rol dikkate alınarak; reel sektörün mali envanterinin 

çıkarılması bir yandan kredi riskini düşürerek ortalama fonlama maliyetini azaltırken; diğer 

taraftan kredi tahsis etkinliğini artıracaktır. Ayrıca KOBİ’ler için, özel kesim tahvil arzı, KOBİ 

Borsalarının yer aldığı sermaye piyasası araçları, girişim sermayesi, melek yatırım, risk 

sermayesi ve mikro ölçekteki kitlesel fonlama gibi alternatif finansman araçlarının 

yaygınlaştırılmasının önemi ifade edilmiştir. 

Cari açığın azaltılmasında ihracat gelirleri önemli rol oynadığından, Türkiye’nin yeni nesil 

ticaret anlaşmalarının dışında kalmaması ve uluslararası değer zincirlerine olan bağlılığını 

artırması gerekmektedir. Diğer taraftan, Çin’in artan rolü düşünüldüğünde Çin ile ticari ilişkilerin 

artırılması da oldukça önemli gözükmektedir.     
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1  GİRİŞ 

Kalkınma, bütün ekonomiler için ülkenin sosyal dokusunu güçlendiren, tamir eden, 

çevreyle ilgili kaygıları gözetirken büyüme hızını artıran, böylece büyüme olgusunu geliştiren bir 

kavram olarak tanımlanabilir. 2007/2008 Küresel Krizi öncesinde temelde gelişmekte olan 

ekonomilerin sorunu olarak algılanan kalkınma ve kalkınmanın finansmanı hususu, söz konusu 

kavrama yüklenen anlamın genişlemesiyle birlikte farklı gelişmişlik düzeyinde olan ülkeler için 

de önemli bir alan haline gelmiştir.  

Ekonomik büyüme, iktisadi kalkınma için bir “gerek” koşul olmakla birlikte bir “yeter” 

koşul değildir. Diğer bir deyişle, büyümesiz kalkınma söz konusu olmamakla birlikte; büyüme 

tek başına kalkınmayı sağlayamamaktadır. Birçok gelişmekte olan ülkenin, kalkınmışlık 

göstergelerinde yukarı basamaklara çıkabilmesinin ana unsuru olarak ulusal gelirin belirleyici 

olduğu açıktır. Kalkınma Planlarında da öncelikli değişken olarak büyümenin yer aldığı 

görülmektedir. Bu durum bir yanıyla kalkınma paradigmasının, diğer bir yanıyla da önceliklerin 

bir yansımasıdır. 

Bununla birlikte, kalkınma ekonomik büyümenin ortaya çıkardığı birçok faktörün bir 

sonucu olarak görülmektedir. Günümüzde “kalkınma” kavramına “sürdürülebilirlik” unsuru da 

eklenmiştir. Bu çerçevede kalkınma, çevresel-sosyal ve iktisadi eksenleri bütünleşik bir biçimde 

kapsamaktadır. Bu durum "sürdürülebilir kalkınma" kavramıyla kendini ifade etmektedir. Artık 

kalkınma kavramı tek başına kullanıldığında dahi zımni olarak “sürdürülebilirlik” kaygısını 

içeren bir noktaya gelinmiştir.  

Bu sürecin önemli bir yansıması; 2000 yılında başlayan ve 2005 yılında 189 ülke temsilcisi 

tarafından benimsenen “Binyıl Bildirgesi” ve bildirgedeki ilkelere yönelik olarak belirlenen 

“Binyıl Kalkınma Hedefleri”dir1. 2015 yılına kadar yoksulluk ve eşitsizliklerin azaltılması Binyıl 

Bildirgesi’nin en önemli hedeflerinden olmuştur. 

Binyıl Kalkınma Hedeflerinde küresel ölçekte sağlanan başarı, süreç içerisinde 

gerçekleştirilen çalışmalarla 2012 yılında Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin oluşmasını 

1 Bu evrensel çerçeve içinde Türkiye kendisine ait bin yıl hedeflerini “Binyıl Kalkınma Hedefleri Raporu-Türkiye 2005” adı 
altında DPT tarafından Dünya Bankasının teknik desteği ile hazırlamış ve kamuoyuna sunmuştur. 
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sağlamıştır. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin belirlenmesindeki temel amaç; küresel 

çevresel, siyasal ve iktisadi acil sorunlara yönelik yeni hedeflerin belirlenmesidir. Nitekim 2015 

yılında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nde dünya 

liderlerinin üzerinde uzlaştıkları Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi (2030 Agenda for 

Sustainable Development) perspektifi, 193 ülkenin imzası ile kabul edilmiştir.  

2030 Gündemi kapsamında; insanlığın ekonomik refahının artırılması, dünya genelinde 

yoksulluğun azaltılması ve refahın yükseltilmesi çabalarına bütün toplumların dahil edilmesi 

hedeflenmiş, kültürel ve sosyal değerlerin korunması, çevresel tahribatın engellenmesi ve iklim 

değişikliği gibi konular da öncelikli olarak ele alınmıştır. Bu yeni küresel kalkınma yaklaşımı 

içinde toplumsal cinsiyet eşitliği, kırılgan kesimlerin ihtiyaçlarının gözetilmesi, gıda israfının 

azaltılması, çölleşme ve kuraklıkla mücadele, biyoçeşitliliğin korunması gibi sosyal ve çevresel 

konular, belirgin biçimde sürdürülebilir kalkınma gündemine taşınmıştır (KB-Escarus; 2017). 

2030 Gündemi ile toplam 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı (SKA) tanımlanmıştır (BM, 

2015). Açıklanan bu 17 SKA, 169 adet hedefle ilişkilendirilmiş olup, bu hedeflerin 

bütüncüllüğünün ve birbirileriyle etkileşiminin altı çizilmiştir. Açıkça ifade edilen bir diğer 

önemli unsur da, her ülkenin kendisine özgü sürdürülebilir kalkınma sorunlarıyla karşı karşıya 

olduğudur. Dolayısıyla her ülke kendi mevcut sürdürülebilir kalkınma dinamiklerini dikkate 

alarak yol haritasını belirlemelidir.   

11. Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları kapsamında yürütülen Kalkınmanın Finansmanı

Çalışma Grubu, 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacının hangi eksenlerinin Türkiye için öncelikli 

olarak algılandığından yola çıkarak; kalkınmanın finansmanın, öngörülen dışsal koşullar altında 

ve ülkemize özgü unsurları da dikkate alarak en etkin şekilde nasıl sağlanabileceğini analiz 

etmiştir.  

Kısa vadeli büyüme hedeflerinin uzun vadeli kalkınma amaçlarıyla çelişmesi sıkça görülen 

bir durumdur. Örneğin sosyal katılımın artmasını hedefleyen istihdam odaklı bir büyüme 

perspektifi, yüksek teknolojiye dayalı bir büyüme stratejisiyle -en azından- kısa ve orta vadede 

çelişebilecektir. Beşeri sermaye stokunda dönüşüm gerektiren istihdam açısından kapsayıcı bir 

büyüme, daha emek yoğun sektörlerin önceliklendirilmesini gerekli kılan politika seçenekleri 
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barındırmaktadır. Yüksek verimliliğe dayalı bir büyüme stratejisi, güçlü sosyal katılımı teşvik 

eden bir büyüme hedefi ile tutarlı olmayabilecektir.  

Çalışma Grubumuzun 27 Aralık 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen birinci aşama ve 

11-12 Ocak 2018 tarihlerinde İstanbul’da yapılan ikinci aşama toplantılarında, Sürdürülebilir 

Kalkınma Amaçlarından (SKA) 8 numaralı “İstihdam ve Ekonomik Büyüme” başlıklı amaçla 

ilişkilendirilebilecek olan büyüme konusunun Türkiye için hala kalkınma önceliği olduğu 

görülmüştür. Yeni kalkınma perspektifi çerçevesinde, ekonomik büyümenin kapsayıcılığı öne 

çıkarken, bu kapsamda Türkiye için öncelikli kaygıların toplumsal cinsiyet eşitliği alanında 

(SKA5) ve çevre alanında (SKA7: Erişilebilir Temiz Enerji ile SKA13: İklim Değişikliğiyle 

Mücadele) olduğu anlaşılmaktadır. Ancak, büyümenin dinamikleri dikkate alındığında diğer 

SKA’ların da göz ardı edilemeyeceği açıktır. Özellikle büyüme potansiyelinin artırılmasında 

anahtar rol oynayan yüksek verimliliğin, ancak eğitim kalitesinin ve kapsayıcılığın artırılmasıyla 

mümkün olabileceği; bunun yanı sıra rekabet gücünün, küresel değer zincirlerinde görece yüksek 

seviyelere çıkarak sağlanabileceği görülmektedir. Çalışma Grubumuzun araştırma alanını, bu 

amaçları birbirileriyle tutarlı ve birbirilerini gözeterek hayata geçirmeyi hedefleyen bir 

“kalkınmanın finansmanı” kavramı oluşturmaktadır.  

Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sürecinde karşılaştıkları temel sorunların başında 

kalkınmanın finansmanı gelmektedir. Oldukça kapsamlı bir yazına sahip olduğu bilinen 

kalkınmanın finansmanında; temel algı, sorunun bir finansman mekanizması sorunu olduğudur. 

Küresel ekonominin döngüsü içerisinde, ilk başta yeniden imar ve yapılandırma yönünde 

değerlendirilen finansman konusu, daha sonraları küreselleşmenin ve piyasa ekonomisine geçişin 

arka planındaki yeniden yapılandırma çabalarının finansmanı olarak değerlendirilmiştir. Türkiye 

özelinde ise özellikle uygulamada kalkınmanın finansmanı, seçilmiş yatırım projelerinin, yeniden 

yapılandırma programlarının kamu ve uluslararası kuruluşlarca fonlanması olarak tecrübe 

edilmiştir.  

Küresel kriz sonrası konjonktürde ise, gerek kalkınma kavramındaki gelişme gerekse 

eşitsizliklerin sadece ülkeler arasında olmadığının, ülke içi eşitsizliklerin derinleştiğinin de 

görülmesiyle birlikle “finansman” algısı da değişmiş ve değişmektedir. Bu kapsamda 
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finansmanın dış kaynaklarıyla birlikte iç finansman olanaklarının, araçlarının hedefler 

doğrultusunda değerlendirilmesi önem kazanmıştır. 

Nitekim yukarıda da değinildiği üzere, Türkiye açısından ekonomik büyümenin yanında 

büyümenin kapsayıcılığı perspektifinde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin azaltılması ve 

sürdürülebilirlik ekseninde çevresel konular sürekli ön plana çıkmaktadır. Pozitif sosyal etkilerin 

birçok yatırımcı için finansal getiriler kadar önem taşmaya başladığı, “sosyal kalkınma” 

duyarlılığı olan bir yatırımcı profilinin oluştuğu bir küresel konjonktürde bulunmaktayız. Ayrıca, 

finansman olanaklarının en iyileştirilmesi (maliyet, vade vb. koşullar açısından) yolunda, 

öngörülebilir ve güvenilir bir ekonomik ufuk sunmanın önemi açıkça görülmektedir. Kurumsal 

tutarlılık ve kural bazlı işleyişin iç ve dış yatırımcı için kritik önemi haiz olduğu açıktır.  

Tüm bu eksenlerin birbirini uzun vadede olumlu bir şekilde etkileyeceği görülmektedir. Bu 

çalışmada kalkınmanın finansmanı; makroekonomik ve finansal istikrarın korunmasına katkı 

veren, büyümenin kapsayıcılığını artıran ve aynı zamanda büyüme hızının bir üst platoya 

yükselmesine yardımcı olacak toplumsal cinsiyet eşitsizliğini azaltan, doğru Küçük ve Orta 

Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) ulaşan ve çevresel kaygıları gözeten bir çerçevede tartışılmıştır. 

 Çalışma raporunda ikinci bölümde küresel ekonominin ve Türkiye’nin kalkınmanın 

finansmanı ekseninde mevcut durum analizi yapılmıştır. Üçüncü bölümde Türkiye’de 

kalkınmanın finansmanı çerçevesinde Çalışma Grubu tartışmalarından ortaya çıkan Plan Dönemi 

Perspektifi ortaya konulmuştur. Son bölümde çalışmadan elde edilen değerlendirme ve öneriler 

sunulmuştur. 
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2  MEVCUT DURUM ANALİZİ  

Bu bölümde Türkiye’de kalkınmanın finansmanı tartışmalarına bir ana zemin oluşturulması 

hedeflenmiştir. Bu amaçla, ilk olarak “Küresel Finansal Koşullar, Belirleyici Unsurlar ve 

Beklentiler” başlığı altında küresel büyüme eğilimleri, küresel likidite koşulları ve risk iştahı ile 

küresel düzenleme eğilimleri üzerinde durulmuştur. Ayrıca “Küresel Sermaye Akımları” başlığı 

altında, küresel fon akımlarının mevcut durumu, bileşenleri ve gelecekte beklenen seyri hakkında 

bilgiler verilmiştir. İkinci kısımda “Türkiye’de Büyümenin Finansmanı” ana başlığı altında, dış 

finansman, finansal sistem ve kamu kesimi incelenmiştir.  

2.1 KÜRESEL FİNANSAL KOŞULLAR, BELİRLEYİCİ UNSURLAR VE 
BEKLENTİLER 

Küresel finansal koşullar, kalkınmanın finansmanı ile doğrudan bağlantılıdır. Bu nedenle, 

küresel finansal koşulların belirleyici unsurlarının ve gelecekte beklenen seyrinin analiz edilmesi 

oldukça önemlidir. Küresel büyüme ve küresel likidite, risk iştahı ve finansal düzenlemeler; 

küresel finansal koşulların temel belirleyicileri konumundadır.  

2.1.1 KÜRESEL BÜYÜME EĞİLİMLERİ 

Küresel büyüme, 2008 küresel krizinin etkilerinden büyük ölçüde uzaklaşmış 

görünmektedir. Bununla birlikte büyümenin kalitesi, farklı ülke gruplarındaki değişimi ve 

borçluluk sorunu ile finansal kesim riskleri devam etmektedir. Dünya yıllık ortalama büyümesi, 

küresel kriz öncesi 1999-2008 döneminde yüzde 4,2 iken; küresel kriz sonrası 2010-2016 

döneminde ortalama yüzde 3,83 olarak gerçekleşmiştir. IMF’in Ekim 2017 Küresel Ekonomik 

Görünüm raporuna göre 2017-2022 dünya büyüme beklentisi yüzde 3,7 düzeyindedir (Bkz. 

Grafik 1). Küresel kriz sonrası, Dünya ortalama büyüme oranındaki düşüşe en büyük katkı ABD, 

Japonya ve Yunanistan, İspanya, İtalya gibi Avro Bölgesi ekonomilerinden gelirken; Çin, 

Hindistan, Türkiye gibi yükselen piyasalar ve gelişen ekonomiler ise yüksek büyüme hızı 

gerçekleştiren ekonomiler olmuşlardır. 2014 yılı sonrası, başta petrol olmak üzere hammadde 

fiyatlarındaki gerileme ile birlikte, hammadde ihracatçısı ülkelerdeki büyüme oranları azalırken; 

Türkiye’nin de içinde bulunduğu “Çin Hariç, Hammadde İhracatçısı Olmayan Yükselen Piyasalar 

ve Gelişmekte Olan Ülkeler” (YPGOÜ-Ç/H) grubunda büyüme oranının arttığı görülmektedir. 
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Diğer taraftan 2014 yılı ile birlikte pozitif büyümeye geçen Avro Bölgesi büyümesinin 2017-

2022 dönemi için ortalama yüzde 1,7 olması beklenmektedir.  

Grafik 1: Küresel Büyüme (yüzde) 

Kaynak: IMF, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu, Ekim 2017. 

Küresel ekonominin en önemli iki oyuncusu olan ABD ve Çin’in pozitif büyümeye devam 

etmesi beklenmektedir. Seçilmiş ülkeler için 2002-2007 küresel kriz öncesi, 2008-2009 küresel 

kriz dönemi ve 2010-2016 küresel kriz sonrası büyüme oranlarını ve 2017-2022 dönemi için 

büyüme tahminlerini içeren dört ayrı dönem için ortalama büyüme oranları Tablo 1’de 

sunulmaktadır. Çin ekonomisinin küresel krizden oldukça az etkilendiği, ancak büyüme oranında 

öngörülen göreli yavaşlamanın devam ettiği görülmektedir. Çin, 2016 yılında yüzde 6,7 ile 

beklentilerin üzerinde büyümesini sürdürmüştür ve 2017-2022 döneminde de ortalama yüzde 6,3 

büyümesi beklenmektedir. Bu durum, plan döneminde Çin’in ABD ile birlikte Dünya 

ekonomisinde belirleyici ülke olacağını göstermektedir. ABD, küresel krizden oldukça fazla 

etkilenmesine karşın, 2010 yılı ile birlikte pozitif büyüme sürecine geçmiştir. 2010-2016 

döneminde ortalama yüzde 2,1 büyüyen ABD ekonomisinin 2017-2022 dönemi için beklenen 

ortalama büyümesi yüzde 1,9’dur. ABD ekonomisindeki pozitif büyüme, Amerika Merkez 

Bankası’nın (Fed) çıkış stratejisi kapsamında, politika faizini yükseltme ve varlık satımlarıyla 

bilançosunu normalleştirme (küçültme) sürecinin devam edeceğini göstermektedir.  
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Tablo 1: Seçilmiş Ülke/Ülke Grupları Büyüme Oranları (yüzde) 
2002-2007 2008-2009 2010-2016 2017t-2022t 

ABD 2,7 -1,5 2,1 1,9 

Çin 11,2 9,4 8,1 6,3 

Almanya 1,4 -2,4 2,0 1,6 

İtalya 1,1 -3,3 -0,1 1,1 

Arjantin 5,5 -0,9 2,2 2,9 

Brezilya 3,9 2,5 1,4 1,7 

Türkiye 7,1 -1,9 6,8 3,8 

YPGOÜ-Ç/H* 6,0 3,3 5,3 5,6 

Kaynak: IMF, 2017. * Yükselen Piyasalar ve Gelişmekte Olan Ülkeler (Çin Hariç, Hammadde İhracatçısı Olmayan) 

Avro Bölgesi ekonomilerinde, uyumlu bir büyüme beklentisi bulunmaktadır. Küresel 
krizden tüm Avro Bölgesi ekonomileri olumsuz etkilenmekle birlikte, Almanya gibi kuzey 
ülkeleri kriz öncesi büyümelerine geri dönerken; İtalya gibi güney ülkeleri AB borç krizi olarak 
da tanımlanan ve yüksek borç/yüksek finansal kesim kırılganlığı ile nitelenen bir daralma dönemi 
yaşamışlardır. Avro Bölgesi ekonomilerinin büyüme beklentilerindeki artışın, Türkiye’nin bu 
bölgeye olan ihracatını da olumlu etkilemesi beklenmektedir.  

2.1.2 KÜRESEL LİKİDİTE KOŞULLARI VE RİSK İŞTAHI 

Küresel likidite koşullarını değerlendirmede önemli bir gösterge, finansal olmayan özel 
sektöre kullandırılan kredilerdir. Özel sektöre yönelen krediler, küresel piyasalardaki finansal 
aracılığın ne kadar iyi işleyip işlemediğinin de bir göstergesidir. Ayrıca, kredi hacmindeki olağan 
dışı değişimler, finansal kırılganlıklardaki artışla doğrudan ilgilidir. Finansal olmayan özel 
sektörün ülke içinde faaliyette olan finans kurumlarından kullandığı krediler, yerel krediler ve 
ülke dışı finans kurumlarından kullandığı krediler sınır ötesi kredileri oluşturmaktadır2. Sınır 
ötesi krediler, genelde toplam krediler içerisinde küçük bir payı oluşturmakla birlikte, bu 
bileşendeki dalgalanmalar yerel kredilerdeki değişimi de artırmaktadır ve küresel finansal 
koşullardaki genişleme ve daralma dönemleriyle yüksek bir korelasyona sahiptir (Bkz. Domanski 
et al, 2011). 

2 Metodoloji için Bkz. BIS Global Liquidity Indicators: Methodology, Eylül 2017. 
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Grafik 2: Finansal Olmayan Özel Sektöre Kullandırılan Kredilerin GSYH içindeki Payı 

Kaynak: BIS, 2018. 

Küresel ölçekte, finansal olmayan özel sektöre kullandırılan kredilerin GSYH içindeki 

payı, artmaktadır. Finansal olmayan özel sektöre kullandırılan kredilerin, GSYH içindeki payları 

Grafik 2’de gösterilmiştir. Kredi bazlı küresel likiditenin 2003 sonu itibarıyla yüzde 7,3’ü yerel 

kredilerden oluşurken; yüzde 12’si sınır ötesi kredilerden oluşmaktadır. Finansal olmayan özel 

sektör kredilerinin GSYH’ya oranı ise yüzde 85’tir. Küresel kriz döneminde bu oran yüzde 100’e 

kadar çıkmışken; küresel krizde başta ABD ve Avro Bölgesi ekonomilerinde olmak üzere 

finansal olmayan özel sektörün likiditeye ulaşımında meydana gelen yavaşlama ile birlikte; 

küresel kredilerin payı yüzde 96’lara kadar gerilemiştir. Avro Bölgesi ve ABD ekonomisindeki 

gerilemeye karşın; Çin ve Hindistan’ın da yer aldığı Gelişen Asya ve Pasifik ülkelerinde 2008 

sonunda yüzde 98,5 olan kredi/GSYH rasyosu, hızla artmış ve 2017’nin üçüncü çeyrek sonu 

itibarıyla yüzde140’a ulaşmıştır. Bu ülke grubunda sınır ötesi kredilerin oldukça düşük miktarda 

olduğu görülmektedir.   
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Avro Bölgesinde kredilerin GSYH’ya oranı azalmaya devam ederken; ABD’de 

yükselmektedir. Avro Bölgesi ekonomilerinde 2010 yılında yüzde 129’lara ulaşan finansal 

olmayan özel sektör krediler/GSYH oranı, sonraki yıllarda sürekli bir düşüş eğilimine girmiştir. 

2017 üçüncü çeyrek sonu itibarıyla kredi/GSYH oranı yüzde 107’dir. ABD’de 2013 sonunda 

yüzde 63’e kadar düşen rasyo, sonrasında artışa geçmiş ve hem yerel hem de sınır ötesi kredilerin 

katkısı ile 2017 üçüncü çeyrek sonu itibarıyla yüzde 69’a kadar yükselmiştir.  

Merkez bankalarının uyguladıkları para politikaları, küresel likidite koşulları ve risk 

iştahının belirlenmesinde bir diğer önemli değişkendir. Küresel kriz sonrası gelişmiş ülke merkez 

bankaları Fed öncülüğünde genişleyici para politikaları uygulamalarıyla küresel likiditenin 

artmasına neden olmuşlardır. Grafik 3’te gelişmiş ülke politika faiz oranları sunulmaktadır. 

Küresel krize en erken tepkiyi Fed vermiş ve politika faiz oranlarını hızlı biçimde düşürmüştür. 

Ardından İngiltere Merkez Bankası (BoE), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Japonya Merkez 

Bankası (BoJ) politika faiz oranlarını düşürmüşlerdir. Fed, politika faiz oranlarını hızla sıfıra 

yakınsatırken, bir dizi parasal genişleme operasyonu ile bilançosunu artırmıştır. ECB, Avro 

Bölgesinde küresel krizin etkilerinin ilk aşamada zayıf ve ülkelerarası farklılık arz eden bir 

biçimde görülmesinin nedeniyle faiz indiriminde ve varlık alım programlarında daha geç hareket 

etmiştir. Ayrıca,  parasal birlik içinde maliye politikası uygulamalarında da ülkelerarası farklılık 

olması, ECB açısından politik karar belirsizliğini artırmıştır. 2010 ve sonrasında PIIGS ülkeleri 

olarak anılan Portekiz, İtalya, İrlanda, Yunanistan ve İspanya’da ortaya çıkan resesyon ve yüksek 

işsizlik sorunlarının kamu borcu ve finansal kırılganlık açısından birliğin geleceğini tehdit 

etmesinin de etkisiyle; ECB bankacılık sistemine likidite aktarımında kullandığı ve politika faiz 

oranı olarak bilinen temel yeniden finansman (main refinancing operations/MRO) oranını sıfıra 

ve bankalar mevduatına uygulanan gecelik faiz oranını gösteren mevduat faiz oranını  da (deposit 

facility rate) negatife çekmiştir. Ayrıca ECB, özellikle 2011 ve sonrasında uzun dönemli yeniden 

finansman operasyonları (LTRO) ile Avro Bölgesi bankalarına uzun vadeli düşük faiz oranı ile 

finansman sağlamıştır.    
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Grafik 3: Gelişmiş Ülkeler Politika Faiz Oranları (yüzde) 

Kaynak: BIS, 2018c. 

Küresel krizin etkilerinin azalması ile birlikte, Fed başta olmak üzere, merkez bankaları 

görece sıkı para politikası uygulamalarına ağırlık vermektedirler. 2013 sonrasında ABD 

ekonomisindeki büyüme ve işsizlik oranlarında meydana gelen iyileşmelerle birlikte, Fed’in çıkış 

stratejisi kapsamında faiz artımına gideceği ve varlık alımlarını önce azaltıp sonra da geri 

satımlara başlayacağı vurgulanmıştır. Fed ilk politika faiz artırımını 2015’in sonunda yapmış ve 

yüzde 0,125 olan politika faizini yüzde 0,375’e çıkarmıştır. Sonrasında gelen kademeli faiz 

artımları ile birlikte 2017 yılsonunda politika faiz oranı yüzde 1,375’e çıkmıştır. İngiltere Merkez 

Bankası, Fed’i takiben 2017 sonunda faiz oranını yüzde 0,25’den yüzde 0,50’ye çıkarmıştır. 

Buna karşın Avro Bölgesi ve Japonya, büyüme oranlarının ve enflasyon oranlarının zayıf seyri 

nedeniyle sıfır ve negatif faiz oranı politikalarını sürdürmektedirler. Diğer taraftan, her iki 

merkez bankasının politikalarının büyüme ve enflasyon değişkenlerine oldukça hassas olduğu 

gözlenmektedir. Hem Avro Bölgesi hem de Japonya’da son dönem büyüme verilerinin olumlu 
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Grafik 4: Gelişmekte Olan Ülkeler Politika Faiz Oranları (yüzde) 

 
Kaynak: BIS, 2018c. 

Gelişmekte olan ülkelerin para politikalarının genel olarak, Fed ve gelişmiş ülke merkez 

bankalarına göre şekillendiği görülmektedir. Küresel kriz sonrası Fed ve gelişmiş ülke merkez 

bankalarının faiz oranlarını hızla düşürmesi sonrası, gelişmekte olan ülke merkez bankaları da 

politika faiz oranlarında indirime gitmişlerdir. 2009-2013 döneminde gelişmekte olan ülkelere 

olan sermaye akımlarındaki artış her ülkenin kendi iç dinamikleri ile uyumlu olacak şekilde faiz 

oranlarını indirmesi ile sonuçlanırken; 2013 sonrası Fed’in çıkış stratejisinin de etkisi ile 

gelişmekte olan ülkelere yönelik net sermaye akımları negatife dönmüştür. Nitekim gelişmekte 

olan ülke merkez bankalarının 2013 yılsonu itibarıyla politika faiz oranlarında artışa gittikleri 

görülmektedir. 2017 yılı ise bir dengeleme yılını göstermektedir. Meksika, Türkiye gibi bazı 

ülkeler iç/dış şokların da etkisiyle politika faizinde artışa giderken; Brezilya, Rusya, Hindistan, 

Endonezya ve Çin faiz oranlarında indirime gitmişlerdir.  

Avro Bölgesi ekonomileri ve ABD’nin sahip olduğu farklı büyüme oranları, ECB ve Fed’in 

farklı para politikası çerçevelerine sahip olması sonucunu doğurmuştur. Küresel kriz sonrası önce 

Fed ve ardından ECB’nin politika faiz oranlarını düşürmeleri ve piyasaya fazla likidite 

vermelerinin sonucu faiz oranları gerilemiştir. ABD doları cinsinden bankalar arası para 

piyasasında oluşan faiz oranını ifade eden LIBOR, 12 ay vade ve gecelik (ON) faiz oranları, 2014 

yılında sırasıyla yüzde 0,55 ve yüzde 0,09’lara kadar gerilemiş ve sonrasında iyileşen ABD 
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yılsonunda 12 aylık LIBOR faiz oranı yüzde 2,2 ve gecelik vadede faiz oranı yüzde 1,43 olarak 

gerçekleşmiştir. Buna karşın, Euribor hem ON hem de 12 ay vadeli faiz oranlarında 2014 yılı ile 

birlikte LIBOR’a ters hareket ederek negatife dönmüştür.  

Grafik 5: Küresel Kriz Sonrası LIBOR Oranları 

Kaynak: FRED Data 

ECB, Fed’e göre genişleyici konumda olan para politikasına devam etmektedir. ECB ve 

Fed’in faiz kararlarının LIBOR faizlerini etkilediği düşünüldüğünde, her iki merkez bankasının 

göreceli para politikası duruşlarının anlaşılması açısından 12 ay vadeli Euribor ile 12 ay vadeli 

LIBOR faiz oranları arasındaki farkın (spread) incelenmesi anlamlı olacaktır. 

Grafik 6: ECB ve Fed Politika Ayrışması 

Kaynak: FRED Data 
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Yukarıdaki grafikten görüleceği üzere, 2010 yılının ortalarına kadar iki merkez bankasının 

senkronize hareket etmesinin bir sonucu olarak birbirine oldukça yakın olan iki faiz oranı 

arasındaki fark, 2010 yılının ortalarından itibaren ECB’nin Fed’e göre yüksek politika faiz 

oranını sürdürmesinin de katkısı ile ECB için daraltıcı yönde kalmıştır. Fakat PIIGS ülkelerinin 

büyüme oranlarındaki düşüş ve bazı ülkelerde bunun bir borç krizine dönüşmesi ile birlikte, ECB 

hızla politika faiz oranlarını indirmeye başlamıştır. Bu dönemde, Avro Bölgesinin aksine ABD 

ekonomisinde büyüme oranlarındaki düzelme ile birlikte çıkış stratejisi konuşulmaya 

başlanmıştır. Nitekim Temmuz 2012 sonrası Euribor LIBOR’un altına inmiş ve fark artarak 

devam etmiştir. 2017 yılsonu itibarıyla LIBOR politika spreadi 235 baz puana ulaşmıştır. Bu 

durum, bankaların 12 ay vadeli fona ulaşma maliyetlerinin Avro cinsinden ABD dolarına göre 

2,35 puan düşük olduğunu göstermektedir. Fed’in 2018 yılında da faiz artırımlarına devam 

edeceği düşünüldüğünde, ECB’nin para politikası anlamında genişleyici alanda kalmasının 

devam etmesi beklenmektedir. 

Grafik 7: ABD Ekonomisi Kredi, Vade ve Likidite Riski 

 
Kaynak: FRED Data 

ABD finansal piyasalarında, kredi likidite ve vade riski düşmektedir. ABD ekonomisindeki 
temel risk göstergelerinin yönü, küresel finansal piyasaların durumunu ve gelecekteki seyrini 
anlamak açısından önemlidir. ABD finansal piyasalarından elde edilen spreadler üzerinden kredi, 
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ABD tahvil getirisi arasındaki farkı yansıtmaktadır. Kredi riski, Moody's tarafından belirlenen 
AAA ve BAA kredi derecesine sahip şirket tahvilleri getirisinin, 10 yıl vadeli ABD tahvil getirisi 
ile farkını yansıtmaktadır. Likidite riski olarak ise TED spread kullanılmıştır. TED spread, 3 ay 
vadeli dolar cinsinden LIBOR ile 3 ay vadeli ABD Hazine kağıtları arasındaki farktır. Küresel 
krizin özellikle finansal piyasalardaki likidite riskini ve BAA kredi notuna sahip firmaların kredi 
risklerini artırdığı görülmektedir. Likidite riski, Fed’in geleneksel ve geleneksel olmayan para 
politikaları uygulamaları ile hızla düşürülürken; kredi riski daha yapışkan bir özellik göstermiştir. 
Reel değişkenlerle daha yüksek bağlantıya sahip olan kredi riskinin 2017 yılıyla, hem AAA kredi 
notuna sahip firmalar için hem de (daha da önemli olmak üzere) BAA notuna sahip firmalar için 
düştüğü görülmektedir. Vade riski ise, konjonktüre göre değişkenlik göstermiştir. 2017 yılında 
ise vade riskinin de düştüğü görülmektedir. Vade riskindeki düşüş, finansal piyasa oyuncularının 
gelecekle ilgili belirsizlik algılarının da düştüğünü göstermektedir.   

Grafik 8: ABD Finansal Stres Endeksi 

Kaynak: FRED Data 

ABD finans piyasalarındaki stres düşük düzeydedir. ABD finans piyasalarındaki finansal 
stres seviyesi, Federal Reserve Bank of Kansas City tarafından hazırlanan finansal stres endeksini 
kullanarak daha kapsamlı bir şekilde irdelenebilir.  Endeks on bir adet finansal spread ve fiyat 
üzerinden ABD finans piyasalarındaki finansal stres seviyesini ölçmektedir (Bkz. Hakkio ve 
Keton, 2009). Finansal stres endeksine göre, ABD piyasaları küresel krizin piyasalar üzerindeki 
stres yapıcı özelliğinden 2010 yılı itibarıyla kurtulmuştur. 2010 yılından günümüze geçici stres 
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artışları dışında, ABD finans piyasaları düşük stres seviyesindedir ve 2017 yılında da bu durum 
devam etmiştir.    

Grafik 9: Risk Algısı ve Oynaklık Endeksleri 

 
Kaynak: FRED Data 

Küresel yatırım koşullarına yönelik bir diğer önemli gösterge ise oynaklık (volatilite) 
endeksleridir. Oynaklık endeksleri piyasalardaki risk algısının düştüğünü göstermektedir. VIX 
endeksi, Chicago Opsiyon Borsası (CBOE) tarafından piyasaların 30 günlük oynaklık 
beklentisini ölçmek amacıyla yayınlanmaktadır. VIX, S&P 500 hisse opsiyon fiyatlarını 
kullanmakta ve opsiyon fiyatlarının piyasa volatilitesi ile ilişkisinden yola çıkarak ima edilen  
(implied) volatiliteyi hesaplamaktadır. VIX endeksindeki artış, risk algılamasının yükseldiğini 
göstermektedir. VIX endeksine benzer biçimde S&P500 3-ay değişkenlik endeksi S&P500 hisse 
opsiyon fiyatlarındaki 3 aylık değişkenliği, Yükselen Piyasalar ETF Değişkenlik Endeksi ise 
iShares MSCI Emerging Markets Index Fund’da en çok işlem hacmine sahip on bir ETF 
(Exchange-Traded Fund) opsiyonunun 30-günlük volatilitesini yansıtmaktadır. VIX endeksinin 
2017 son üç ay ortalama değeri 10,3’tür ve bu değer küresel kriz öncesi endeksin dip değerlerine 
oldukça yakındır. Yükselen Piyasalar ETF Değişkenlik Endeksi ise, 2014 Temmuz ayında 
ulaştığı dip nokta olan 14 civarı seviyelere oldukça yakındır. Endeksin son üç aydaki ortalama 
değeri 16,27’dir. Her üç değişkenlik endeksi de, piyasalardaki risk algısının düştüğünü 
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2.1.3 KÜRESEL DÜZENLEME EĞİLİMLERİ 

Küresel kriz sonrası tüm dünyada düzenleyici otoriteler; özellikle aşırı risk alma, kredi 

riskinin hesaplanması ve türev araçların risk ölçümleri üzerine odaklanmışlardır. Basel 

düzenlemeleri ise, tüm dünyada finansal piyasaların düzenlemesi konusunda öncü ve takip edilen 

konumdadır. Küresel kriz sonrası, Basel III uzlaşısı Eylül 2010 tarihinde kabul edilmiş, fakat 

düzenlemelerin zamana yayılarak uygulanmasına karar verilmiştir.  

Basel III standartları çerçevesinde; bankalar için hesaplanan sermaye gereksiniminin 

kalitesi ve niceliği artırılarak zararları karşılama ve finansal streslerle başa çıkma kapasitesi 

yükseltilmiştir. Sermaye gereksiniminin hesabında kullanılan risk ağırlığı çerçevesi, piyasa riski, 

karşı taraf kredi riski ve menkul kıymetleştirme açısından yeniden kalibre edilmiştir. Bunların 

yanı sıra düzenleme çerçevesine makroihtiyati unsurlar eklenerek: (i) döngüselliği sınırlamak 

amacıyla iyi zamanlarda yükseltilecek ve zor zamanlarda düşürülecek bir sermaye tamponu 

oluşturulmuş, (ii) risk yoğunlaşmasından ve kuruluşlar arası bağlantılardan kaynaklanabilecek 

sistemik riskleri azaltmak için büyük risklerin sınırlanması yoluna gidilmiş ve (iii) sistemik 

önemi haiz bankaların neden olduğu dışsallıkları azaltmak amacıyla bu bankalar için ilave bir 

sermaye tamponu getirilmiştir. Ayrıca, bankacılık sisteminin aşırı borçlanmasını önlemek 

amacıyla bir borçlanma oranı sınırlaması kontrol yükümlülüğü getirilmiş, aşırı likidite riskini ve 

vade dönüşümünü sınırlamak amacıyla likidite karşılama oranı ve net istikrarlı fonlama oranı 

tanımlanmıştır. Ayrıca Basel Komitesi aşağıda bahsedilen alanlarla ilgili çalışmalarına devam 

etmektedir. 

Sorunlu finansal kuruluşların çözümlenmesine yönelik düzenleme çerçevesi yeni ihtiyaçlar, 

kavramlar ve yaklaşımlar ışığında gözden geçirilmekte, düzenlemelerin daha adil ve etkin hale 

getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, özellikle Avrupa’da yakın dönemde yaşanan 

örnekler dikkate alınarak, krizlerde oluşan maliyetlerin vergi mükellefleri yerine kreditörlerce 

yüklenilmesi fikri öne çıkmıştır. Ayrıca çözümleme sürecinde likiditeye ve devlet desteğine 

ilişkin kurallar da gözden geçirilmiştir.  

Uluslararası Finansal Raporlama (IFRS) 9 standardının benimsenmesiyle birlikte 

kredilerden kaynaklanan zararların ele alınışı ve muhasebeleştirilmesinde köklü değişiklikler 

olacak, sorunlu krediler için ayrılan karşılıklar “beklenen zarar” yaklaşımıyla hesaplanmaya 
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başlayacaktır. Bununla birlikte bankaların iş modellerinde, muhasebe sistemlerinde ve iç 

sistemlerinde de bu gelişmeyle uyumlu değişikliklerin yaşanması beklenmektedir. 

Raporlamaya ve kamuya açıklama yapılmasına yönelik yükümlülüklerin finansal 

kuruluşların büyüklüğünü ve karmaşıklığını dikkate alacak şekilde belirlenmesi yönünde bir 

eğilim bulunmaktadır. Ayrıca, düzenleme ve denetleme çerçevesinin muhasebe çerçevesine daha 

fazla yakınsaması beklenmektedir. 

Merkezi yönetimler ile merkez bankalarından alacaklara ilişkin risklerin (sovereign 

exposure) imtiyazlı konumunun (sıfır risk ağırlığı, büyük risk sınırlamalarından muafiyet, likidite 

düzenlemeleri açısından üst düzey ve yüksek kaliteli varlık statüsünde kabul edilme vb.) 

devamına dair bir tartışma süregelmektedir. Bu çerçevede, bu tür risklere pozitif bir risk ağırlığı 

uygulanması, bunların büyük risk sınırlamalarına tabi tutulması ya da her iki yöntemin bir 

bileşiminin uygulanması gibi alternatifler söz konusudur. Bununla birlikte, bu yaklaşımın yakın 

bir gelecekte (örneğin önümüzdeki beş yıllık dönemde) hayata geçme olasılığı düşük 

görülmektedir. Yeni yaklaşım hayata geçirilse dahi, bankalara kendi durumlarını 

ayarlayabilecekleri uzun bir geçiş dönemi tanınması beklenmektedir. 

Hızla gelişen bilişim teknolojileri ile finans sektörü önemli bir değişim ve dönüşüm 

yaşamaktadır. Bilgisayara dayalı modeller ve algoritmalar sayesinde otomatik alım-satım 

işlemlerinin hacmi büyümekte, işlem maliyetleri düşmekte, işlemlerin etkinliği ve hızı artmakta, 

finansal süreçler içerisinde insan faktörünün payı giderek azalmaktadır. Blockchain örneğinde de 

görüldüğü gibi, finansal kayıtlar ve veriler merkezi saklama ve doğrulama yönteminden 

uzaklaşmaktadır. Bu gelişmeler, olumlu yönlerinin yanı sıra, finansal risklerin gerçekleşme hızını 

ve şiddetini artırmakta, finans sektörünün istihdam potansiyelini etkilemekte, özellikle de 

finansal sistemi ciddi siber risklerle karşı karşıya bırakmaktadır. Siber uzay (cyberspace) yeni bir 

savaş alanı haline gelmekte, bu alan içerisinde de finans sektörü başta gelen cephelerden birini 

teşkil etmektedir. Dolayısıyla, düzenleme ve denetlemenin sınırlarının hâlihazırda 

düzenlenmemiş alanlara doğru genişlemesi, FinTech ve siber güvenlik alanlarının gündemin 

öncelikli konuları arasında yer alması beklenmektedir.  
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Tüm finansal bölümler açısından bireysel müşterilerin korunması ve finansal eğitimin 

güçlendirilmesi yönünde bir eğilim bulunmaktadır. Tüketici haklarının korunması, bankaların 

içsel yönetim ve ücret sistemleri ile birlikte itibar riskini de yakından ilgilendirmektedir. 

Önümüzdeki dönemde finansal istikrarın sağlanması ve korunmasının yanı sıra finansal 

düzenlemelerin sürdürülebilir finansmanı da desteklemesi, bu çerçevede çevresel, sosyal ve 

yönetişimsel risklerin de dikkate alınmaya başlanması beklenmektedir. 

2.2 KÜRESEL SERMAYE AKIMLARI 

Küresel sermaye akımlarının yönünün ve büyüklüğünün anlaşılmasında, ülkelerin net 

uluslararası yatırım pozisyonlarının değeri kritik önemdedir. Uluslararası yatırım pozisyonu, bir 

stok değişkendir ve ülkenin finansal varlık ve yükümlülüklerinin net pozisyonunu gösterir. Net 

uluslararası fazlası olan ülkeler, diğer ülkelere net fon sağlayıcı/borç verici ülkeler iken; net 

uluslararası açığı olan ülkeler, net fon alıcı/borç alan ülkelerdir. 

Tablo 2: Net Uluslararası Yatırım Pozisyonu Fazla Veren İlk 9 Ekonomi (Milyar Dolar) 
2004 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Japonya 1784,5 3419,2 3458,1 3093,3 3012,4 2815,0 2988,9 

Almanya 138,9 811,4 1038,7 1344,2 1454,6 1609,1 1801,3 

Çin 413,1 1688,4 1866,4 1996,0 1602,7 1672,8 1800,5 

İsviçre 490,8 879,1 837,8 728,9 668,3 613,8 770,5 

Norveç 125,1 427,5 494,6 641,3 711,0 698,5 735,2 

Singapur 253,4 533,5 587,9 599,9 569,8 559,0 635,3 

Suudi Arabistan 379,8* 585,3 684,8 763,2 791,6 703,3 605,6 

Hollanda -3,6 164,5 262,9 279,3 391,7 410,4 501,0 

Belçika 111,7 298,7 264,6 281,1 279,3 273,2 220,0 

Kaynak: IMF, 2018.  * 2007 yılı verisidir. 

Japonya, Almanya ve Çin’in net uluslararası fazla toplamı, 2016 yılında yaklaşık 6,6 trilyon 

dolara ulaşmıştır. Net uluslararası pozisyonu fazla veren ilk on ülke Tablo 2’de sunulmaktadır. 

İlk üçü paylaşan Japonya, Almanya ve Çin, 2016 yılında yaklaşık 6,6 trilyon dolar tutarında net 

uluslararası yatırım fazlasına sahiptirler. Bununla birlikte, Japonya’nın net pozisyon fazlası 2013-

2015 döneminde zayıf büyümesine paralel olarak gerilemiştir. Çin’in net uluslararası yatırım 

fazlası, 2014 ve 2015 yıllarında ülke dışına sermaye yatırımlarındaki artışa bağlı olarak 
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azalmıştır. İsviçre, Norveç, Singapur, Suudi Arabistan ve Hollanda benzer net yatırım 

pozisyonuna sahip diğer ülkelerdir.  Bu ülkelerin 2016 yılı net uluslararası pozisyon toplamı 

yaklaşık 3,3 trilyon dolardır. Suudi Arabistan’ın net uluslararası pozisyon yapısı cari işlemler 

dengesindeki yüksek petrol bağımlılığı nedeniyle daha değişkendir. Nitekim 2014 yılında 791 

milyar dolar olan net uluslararası fazla 2015 ve 2016 yıllarında gerilemiştir.  

Tablo 3: Net Uluslararası Yatırım Pozisyonu Açık Veren İlk 9 Ekonomi (Milyar Dolar) 

 
2004 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ABD -2363,4 -4455,0 -4518,3 -5372,7 -6980,2 -7493,5 -8318,4 

İspanya -653,0 -1273,4 -1233,6 -1334,5 -1232,7 -1054,7 -989,2 

Avustralya -373,5 -814,2 -864,2 -752,2 -721,4 -703,6 -748,0 

Brezilya -282,1 -820,5 -806,5 -740,5 -775,1 -376,2 -603,3 

İrlanda -47,3* -237,2 -318,5 -327,4 -380,4 -556,9 -519,3 

Meksika -258,1 -417,2 -536,3 -584,0 -557,6 -541,4 -461,2 

Fransa -71,7 -200,9 -353,3 -483,4 -407,6 -374,5 -370,0 

Hindistan -44,3 -226,6 -301,2 -323,2 -361,5 -368,4 -367,7 

Türkiye -128,2 -314,7 -423,9 -395,3 -443,0 -378,2 -357,4 

Kaynak: IMF, 2018. * 2005 yılı verisidir.  

ABD, 8,3 trilyon dolar tutarında net uluslararası yatırım açığı ile en büyük fon talep eden 

ekonomidir. Net uluslararası yatırım pozisyonu açık veren, diğer bir deyişle dünyadan net fon 

talep edici ilk dokuz ekonomi Tablo 3’ta sunulmuştur. ABD açık ara net fon talep edici bir 

ülkedir ve 2016 yılı net uluslararası yatırım pozisyonu yaklaşık 8,3 trilyon dolar açık vermiştir. 

Avro Bölgesi ekonomilerinden İspanya, İrlanda ve Fransa yüksek açık pozisyonuna sahip 

ülkelerdir. Gelişmekte olan ülkeler grubunda yer alan Brezilya, Meksika, Hindistan ve Türkiye 

fon talep eden diğer ülkelerdir.   

Önümüzdeki dönemde, gelişmekte olan ülkelere (GOÜ) yönelik net sermaye akımlarının 

içsel faktörlerin etkisiyle pozitife dönmesi beklenmektedir. GOÜ’lere yönelik net sermaye 

akımlarına bakıldığında, küresel kriz sonrası başta Fed olmak üzere gelişmiş ülke merkez 

bankalarının uyguladıkları düşük faiz politikası ve niceliksel genişleme programlarıyla birlikte, 

GOÜ’lerin net sermaye alıcısı olduğu görülmektedir. Nitekim GOÜ’lere 2009 yılında 418 ve 

2010 yılında 724 milyar dolar net sermaye girişi gerçekleşmiştir. Avro Bölgesinin borç krizi ve 
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finansal kurumlarında artan risklerin de etkisiyle, 2011 yılı ortalarından itibaren bu bölgeye 

yönelik net sermaye akımları zayıflamıştır. 2013 yılı başında Fed’in varlık alımlarında azaltıma 

gideceğini açıklamasının ve özellikle Çin’in dış sermaye akımlarının artmasıyla, 2014 yılsonunda 

net sermaye akımları negatife dönmüştür. Çin, GOÜ sermaye akımları üzerinde en büyük paya 

sahip olan ülkedir. Bu açıdan GOÜ sermaye akımlarına Çin dahil ve Çin hariç bakılması anlamlı 

olacaktır. GOÜ’den 2015 yılında yaklaşık 438 ve 2016 yılında ise 290 milyar dolar düzeyinde 

net sermaye çıkışı olmuştur. GOÜ’nün sermaye akımlarına Çin hariç bakıldığında ise, 2015 

yılında sadece 3 milyar dolarlık net çıkış ve 2016 yılında 127 milyar dolarlık net giriş olduğu 

görülmektedir.   

Grafik 10: Gelişmekte Olan Ülkeler Net Sermaye Akımları (Milyar Dolar) 

 Kaynak: IIF, 2017. 

2017 yılında azalan küresel riskler ve GOÜ’lerdeki artan büyüme beklentilerinin desteğiyle 

net sermaye akımları yeniden pozitife dönmüştür. IIF tahminlerine göre GOÜ’lere 2017 yılında 

yaklaşık 317 milyar dolar ve 2018 yılında 336 milyar dolar net sermaye girişi beklenmektedir. 

IIF, sermaye akımlarını “iten” faktör olarak Fed politikalarının GOÜ’lere sermaye akımını 

azaltıcı etkisi olacağını vurgulamakla birlikte; “çeken” faktör olarak GOÜ’lerdeki yüksek 

büyüme beklentilerinin daha baskın bir faktör olacağını belirtmektedir. Ayrıca Çin’deki 

yerleşiklerin sermaye çıkışındaki azalma beklentisi, GOÜ için net sermaye girişini sınırlayan 

diğer bir unsurdur. Ancak, sonuçta GOÜ’nün yükselen büyüme beklentileri ve şirket 
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kazançlarındaki artışın portföy ve bankacılık ile bağlantılı sermaye akımlarını artırması 

beklenmektedir.  

Doğrudan Yabancı Yatırım (DYY), sermaye akımları içerisinde kalıcı özelliği en yüksek 

sermaye türüdür. Bu durum, istikrarlı büyümenin finansmanında DYY’lerin önemini 

artırmaktadır. GOÜ’lere DYY girişleri için de artış beklenmekle birlikte, DYY’daki artışın düşük 

emtia fiyatları ve artan korumacılığın etkisiyle daha az olması öngörülmektedir.  

Sermaye akımlarını negatif etkileyen en önemli dışsal unsur Fed’in politikalarıdır. 

GOÜ’lere yönelik portföy akımlarını etkileyen değişkenlerin modellenmesi sonucunda elde 

edilen kümülatif etkilere bakıldığında; net portföy akımlarının önemli bir kısmının Fed’in para 

politikası sonucu belirlendiği görülmektedir (Bkz. IMF, 2017b:21). Fed’in politika faiz oranı 

beklentileri ve geleneksel olmayan para politikası uygulamaları ile artan Fed bilançosu, GOÜ’ye 

yönelik portföy akımlarının önemli bir kısmını belirlemiştir. Fed’in bilançosunda 2017 yılı Kasım 

ayında başlayan azaltma ve faiz artırımına devam edecek olması, GOÜ’ye yönelik sermaye 

akımlarında önümüzdeki dönemde en önemli azaltıcı faktör olarak görülmektedir. 

2.3 TÜRKİYE’DE BÜYÜMENİN FİNANSMANI 

2.3.1 BÜYÜME VE FİNANSMAN İHTİYACI 

Türkiye yatırımların finansmanında yapısal biçimde yurtiçi tasarruf açığına sahiptir. Brüt 

yatırım ve tasarrufun GSYH içerisindeki payı incelendiğinde, Türkiye’nin 2016 yılında 

GSYH’nin yüzde 28,2’si kadar yatırıma sahipken, yüzde 24,5 oranında tasarrufa sahip olduğu 

görülmektedir (IMF, 2017). Diğer bir deyişle, Türkiye’nin 2016 yılı için Yatırım/GSYH ile 

Tasarruf/GSYH oranı arasında 372 baz puan fark görülmektedir. Grafik 11’de, seçilmiş ülkeler 

için yatırım tasarruf farkı sunulmaktadır. Görüleceği üzere küresel makro dengesizlikler yapısal 

bir nitelik kazanmıştır. ABD, Brezilya ve Türkiye tasarruf açığına sahipken, Çin, Almanya ve 

Rusya tasarruf fazlasına sahip ülkelerdir.  

Tasarruf açığının finansmanını, her ne kadar ikisi arasında geçişkenlik olsa da, iç ve dış 

finansman olarak ikiye ayırmak mümkündür. Düşük risk ve maliyet ile uzun vade yapısı 

değişkenleriyle nitelendirilebilecek olan finansmanın kalitesi ise, doğrudan ekonomik büyümenin 

kalitesiyle bağlantılıdır. Dış finansman büyük ölçüde gelişmiş ülke merkez bankalarının para 
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politikalarından ve ülkeler arası büyüme farklarından etkilenmektedir. İç finansmanın temel 

belirleyicisi ise, ülkedeki ekonomik büyüme ve kamunun borçlanma ihtiyacıdır.  

Grafik 11: Seçilmiş Ülkeler Yatırım Tasarruf Farkı (Baz Puan) 

Kaynak: IMF, 2017. 

Türkiye’de yatırımların finansmanında tasarruf açığı içerisinde bulunması belirgin bir yapısal 

olgudur. Bu durumun 2018-2020 Orta Vadeli Program ve 11. Kalkınma Planı boyunca da devam 

etmesi öngörülmektedir. Diğer bir deyişle, gelecek dönemde de büyümenin finansmanında Türkiye 

ekonomisinin kabaca GSYH’nin yüzde 4-6’sı düzeyinde tasarruf açığına sahip olması beklenmektedir. 

Toplam tasarruf açığı yapısal olarak yüksek olmakla birlikte, bu açığın sektörler itibarıyla 

dağılımı önemli ölçüde farklılaşmaktadır. Sektörel tasarruf açıklarının uzun dönem eğilimler ve 

nedenlerinin belirlenmesi, yurtiçi tasarrufları artırmaya yönelik politikaların oluşturulmasında oldukça 

önemlidir. TÜİK tarafından yayımlanan Kurumsal Sektör Hesapları verisine göre finansal kesim, 

hanehalkı ve genel devlet, genel olarak tasarruf fazlası vermektedir. Diğer taraftan, sektör hesapları 

dönemi boyunca, tasarruf açığının temel olarak finansal olmayan (reel kesim) şirketler kaynaklı olduğu 

görülmektedir (Tablo 4). 
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Tablo 4: Sektörlere Göre Tasarruf-Yatırım Farkı (Yüzde, GSYH’ya Oran) 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Mali Olmayan Şirketler 0,2 -3,6 -5,8 -5,6 -7,2 -7,9 -9,1 

Mali Şirketler 3,1 1,5 1,7 1,6 1,8 2,0 2,3 

Genel Devlet -5,3 -1,5 0,2 3,8 0,7 0,7 1,1 

Hanehalkı 1,4 0,3 -1,4 -0,9 -0,3 0,9 1,0 

Toplam -0,6 -3,3 -5,3 -1,1 -5,0 -4,3 -4,7 

Kaynak: TÜİK Kurumsal Sektör Hesapları, 2009-2015  

Türkiye’de, özel sektör tasarruflarıyla ilgili akademik çalışmalar ve politika önlemleri genel 

olarak hanehalkı tasarrufları üzerine yoğunlaşmaktadır. Yapılan çalışmalara göre, hanehalkı 

tasarruflarının temel belirleyicileri hanehalkı geliri, krediye erişim, makroekonomik belirsizlikler 

ve nüfusun demografik yapısındaki değişimdir. Diğer taraftan, bu belirleyicileri kısa ve orta 

vadede değiştirmek ya mümkün olmamakta (hanehalkı geliri ve demografik değişim gibi) ya da 

bu yönde bir değişim diğer makroekonomik dengeleri olumsuz etkilemektedir (krediye erişimi 

kısmak, belirsizlikleri artırmak gibi). Bu çerçevede, hanehalkı tasarruflarını belirgin biçimde 

artırabilecek bir temel politika, hanehalkının finansal kesim dışında tuttukları, ulusal hesaplarda 

da genel olarak tüketim kalemi altında yer alan varlıkların (örn. Altın) finansal sisteme dahil 

edilmesidir. Nitekim son dönemde uygulanan politikalar ve yapılan bazı düzenlemeler bu amaca 

yöneliktir. Ayrıca, hanehalkının hem uzun vadede yüksek getiri sağlayan hem de kültürel olarak 

temel tasarruf araçları olan altın ve gayrimenkulden finansal sistem içindeki araçlara geçmesi 

için, bu finansal araçların altın ve gayrimenkul getirileriyle rekabet edebilir getiri oranları 

sunması ve risk düzeyinin düşük olması gerekmektedir. Ancak, düşük hatta negatif reel faiz 

ortamında bu tarz finansal araçları geliştirmek kolay değildir. Bu çerçevede, Hazine Müsteşarlığı 

ve SPK öncülüğünde, GSYH’ya endeksli bono/tahviller, altyapı yatırımlarının Esham benzeri 

finansal araçlarla halka arz edilebilir ya da özel sektör getiri oranları ile benzer yönde hareket 

eden risk paylaşımına dayalı enstrümanlar geliştirilebilir.  

   2001-2007 yılları arasında uygulanan sıkı maliye politikasının etkisiyle kamu tasarrufları 
önemli bir artış kaydetmiş, ancak Küresel Kriz dönemi ve sonrasında kamu kesimi tasarruf oranı 
gerilemiştir. 2010-2015 döneminde, TÜİK Kurumsal Sektör Hesapları verilerine göre, genel 
hükümet tasarruflarının GSYH’ya oranı yüzde 3,6 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde, 
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genel hükümet tasarruf-yatırım farkının GSYH’ya oranı yalnızca yüzde 0,8 seviyesindedir. Artan 
kamu kesimi borçlanma ihtiyacı, başta fonlama maliyetleri olmak üzere makroekonomik 
dengeleri doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemektedir. Dolayısıyla, kamu tasarruf açığını 
azaltacak önlemler başta faiz oranları olmak üzere birçok makroekonomik değişkeni olumlu 
yönde etkileme potansiyeline sahiptir.  

Küresel ve yurtiçi konjonktürel gelişmeler sebebiyle, kamunun tasarruf oranını artırması 
beklenmemektedir. Diğer taraftan, kamu yatırımlarında (kamu tüketiminin sabit kalması 
varsayımı altında) yeni finansman modellerinin uygulanması, kamunun tasarruf-yatırım dengesi 
üzerinde olumlu bir rol oynayabilir. Mevcut durumda başarıyla uygulanan KÖİ modellerinin 
daha da geliştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, başta altyapı yatırımları olmak üzere, gelir getirici 
projeler, ortaklığa ve risk paylaşımına dayalı hibrit sukuk modelleriyle finanse edilebilir. İhraç 
edilen bu sukuk, küçük yatırımcıya yönelik olarak hazırlanabilir. Bu durumda, yatırım 
finansörlerce karşılanacağından ve herhangi bir geri alım ya da geri ödeme vaadi 
bulunmadığından, kamu yükümlülüklerinde herhangi bir artış olmayacaktır.  

Sektörler itibarıyla, tasarruf açığı temel olarak finansal kesim dışı şirketlerden 
kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, yurtiçi tasarrufları artırıcı düzenlemelerin ve politika 
önlemlerinin öncelikle finansal kesim dışı şirketlere (reel sektör) yoğunlaşması gerekmektedir.  
Şirket tasarrufları, işgücüne yapılan ödemeler, sermayeye ilişkin ödemeler, vergiler ve temettü 
ödemeleriyle yakından ilişkilidir. Türkiye ekonomisinin mevcut yapısı ve kısıtları altında, şirket 
tasarruflarını artırmanın bir yolu sermaye ödemelerini azaltmaya ve sermaye verimliliğini 
artırmaya dönük politikalardan geçmektedir. Yüksek faiz ortamında, faiz giderlerinin şirket 
kârlılığına etkisi sürekli artmakta ve şirket tasarruflarını olumsuz yönde etkilemektedir. Nitekim 
TCMB Sektör Bilançolarına göre finans-dışı şirketlerin faiz gideri/net satışlar oranı yüzde 6-7 
seviyelerindedir. Bu düzey, yüzde 8’ler seviyesindeki finans-dışı şirketlerin tasarruf oranlarına 
(dağıtılmamış kar/net satış) yakındır. Başta şirketlerin borsaya katılımını artırmaya dönük yeni 
modeller olmak üzere, ortaklığa dayalı sermaye piyasası finansman modellerinin geliştirilmesi 
toplam tasarrufları artırıcı yönde katkıda bulunacaktır. Özellikle, ortaklığa dayalı sukuk 
modellerinin şirket finansmanında kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. 

Tasarruf açığının finansmanında, büyümenin istikrarlı, sürdürülebilir, kapsayıcı ve yenilikçi 

bir yapıya sahip olması büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, ekonomik performansın böyle bir 



25 
 

patikaya geçişinde, yatırımcılar açısından bu yönde bir “beklentinin” oluşturulması ve bunun için 

gerekenlerin yapılması, tasarruf açığının kapatılmasına önemli katkı sağlayabilmektedir. Küresel 

finansal sistemde beklentiyi güçlendirecek eylemler, büyüme politikalarının kendisi kadar 

önemlidir.  

Türkiye, Küresel Kriz sonrası yüksek bir büyüme performansı göstermiştir. Grafik 12’de 

Türkiye ve “Çin Hariç, Hammadde İhracatçısı Olmayan Yükselen Piyasalar ve Gelişmekte Olan 

Ülkeler” (YPGOÜ-Ç/H) grubu büyüme oranları verilmektedir. Türkiye ekonomisi, 2001 krizinin 

ardından 2009 krizine kadar sürekli pozitif büyüme oranlarına sahip olmuştur. Küresel kriz 

sonrası Türkiye, 2010 ve 2011 yıllarında sırasıyla yüzde 8,5 ve yüzde 11,1 ile rekor büyüme 

oranlarına sahip olmuştur. Sonrasında, 2012 yılında AB borç krizinin de etkisiyle, ekonomik 

büyüme yüzde 4,8’e gerilemiştir. Artan sermaye akımlarının da etkisiyle 2013 yılında yüzde 8,5 

olarak gerçekleşen büyüme oranı; 2014 ve 2015 yıllarında dünyadaki azalan sermaye akımlarına 

rağmen yüksek kalmayı sürdürmüştür. 15 Temmuz menfur darbe girişiminin olumsuz etkileri ile 

birlikte 2016 yılındaki büyüme oranı yüzde 3,2’ye kadar gerilemiştir. Küresel kriz sonrasında, 

Türkiye ekonomisinin 2016 yılı hariç tüm yıllarda, ilgili ülke grubundan daha iyi bir büyüme 

performansı sergilediği görülmektedir.    

Grafik 12: Türkiye ve Gelişmekte Olan Ekonomiler Büyüme Oranları (Yüzde) 

 
Kaynak: IMF, 2017. (*)Çin hariç, hammadde ihracatçısı olmayan 
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Türkiye’nin 2017 yılı üçüncü çeyrek büyümesinin yüzde 11,1 olarak gerçekleşmesiyle 

birlikte, 15 Temmuz menfur darbe girişimi nedeniyle yüzde 5 patikasından sapan ekonominin 

doğal büyüme oranına yakınsadığı görülmektedir. 2016 yılında yüzde 3,2 büyüyen ekonominin, 

2017 yılında yüzde 7 civarında büyümesi ve Orta Vadeli Program hedefini aşması 

beklenmektedir. 2018-2020 Orta Vadeli Programında yıllık ortalama yüzde 5,5 düzeyinde bir 

büyüme hedeflenmektedir. Darbe girişimi sonrası alınan önlemlerin büyümeyi pozitif yönde 

etkilediği görülmektedir. Kredi Garanti Fonunun desteği ile kredilerdeki hızlı artış; kamu 

harcamalarındaki yükseliş, vergilerde geçici sürelerle indirimler yapılması, sosyal güvenlik prim 

ödemelerinin tahsilatının ertelenmesi gibi genişlemeci maliye politikası uygulamaları, ihracattaki 

artış ve turizmdeki canlanma bu gelişmede önemli rol oynamıştır. Ancak, büyüme ile birlikte, 

cari açık da artmaktadır. Bu durum, Türkiye’nin büyüme dinamiğini gözden geçirerek yeni bir 

politika belirlemesini daha da önemli hale getirmektedir. Kapsayıcı, kurumsal yapısı güçlü, 

yüksek katma değer üreten, öngörülebilir bir ekonomik büyüme; uzun vadeli ve düşük maliyetli 

finansmanı da beraberinde getirecektir. 

2.3.2 DIŞ FİNANSMAN 

15 Temmuz menfur darbe girişimi sonrası net sermaye çıkışı yaşayan Türkiye’de, 2017 yılı 

ile birlikte portföy yatırımı ağırlıklı bir sermaye girişi kaydedilmiştir. Sermaye ve finans 

hesabıyla ilgili 2017 yıl sonuna kadarki gerçekleşmeler Grafik 13’den izlenebilir. Uluslararası 

Finans Enstitüsü’nün (IIF) beklentilerine uygun olarak Türkiye’de net sermaye girişinde artış söz 

konusudur. Finans hesabı, 2016 yılında 22,9 milyar dolar ve 2017 yılında 38,9 milyar dolar 

olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, 2017 yılında portföy yatırımlarının yüksek seyri dikkat 

çekicidir. 2017 yılında portföy yatırımlarının toplam finansman içerisindeki payı yüzde 62’dir. 

Hesap detaylarına bakıldığında ise, portföy yatırımlarının büyük çoğunluğunun tahvil piyasasına 

yöneldiği görülmektedir. 
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Grafik 13: Sermaye ve Finans Hesabı (Milyar Dolar) 

 
Kaynak: TCMB, EVDS. 

Türkiye’ye sermaye girişleri artarken, sürdürülebilir büyüme için DYY ve bankacılık 
üzerinden finansman önem arz etmektedir. 15 Temmuz 2016 menfur darbe girişiminin Türkiye 
ekonomisi üzerindeki olumsuz etkileri, ülkeye olan sermaye akımlarını da olumsuz yönde 
etkilemiştir. Ancak, sonrasında alınan tedbirler ve artan ekonomik büyümenin de etkisiyle, 
yerleşik olmayanlar sermaye akımı pozitife dönmüştür. Beklenti, sermaye akımlarındaki bu 
pozitif eğilimin sürmesi yönündedir. Geçmiş dönemlerde kimi zaman dışsal kimi zaman içsel 
faktörlerin etkisine bağlı olarak sermaye akımlarının bileşenlerinin toplam içerisindeki dağılımı 
da değişmiştir. IIF Türkiye’ye, yükselen büyüme beklentilerinin de katkısıyla, 2017 yılında 41 ve 
2018 yılında 47,5 milyar dolar tutarında net sermaye girişi beklemektedir. 

Grafik 14: Türkiye Sermaye Akımları (Milyar Dolar) 

 
Kaynak: IIF, 2017 
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Küresel kriz sonrası, olumlu küresel likidite koşullarına ek olarak Türkiye’ye, yüksek 

büyümenin, düşük kamu borçluluğunun ve sağlam finans kesiminin (özellikle bankacılık sektörü) 

desteğiyle önemli net sermaye girişi olmuştur. Türkiye’ye net sermaye akımı ile yerleşik ve 

yerleşik olmayanların sermaye akımları Grafik 14’de sunulmaktadır. Net sermaye girişi küresel 

krizin etkilerinin hüküm sürdüğü 2009 yılında yaklaşık 9,2 milyar dolar ve 2010 yılında ise 58 

milyar dolar olmuştur. Net sermaye akımları, Avro Bölgesi borç krizi ve bankacılık kesiminin 

negatif etkilerine karşın, ECB’nin genişleyici politikasının ve yüksek ekonomik büyümenin 

etkisiyle 2011 yılının ikinci yarısındaki geçici yavaşlamanın ardından, tekrardan yükselişe 

geçmiştir. Net sermaye girişi, 2011 yılında 64 milyar dolar ve 2012 yılında 70 milyar dolar 

seviyelerine ulaşmıştır. Fed’in çıkış stratejisinin 2013 yılının ikinci yarısında başlayan negatif 

etkisini, ECB ve Japonya Merkez Bankasının (BoJ) genişleyici politikalarının etkileri 

dengelemiştir. 

Sermaye akımlarının gelecekteki seyri açısından, sürdürülebilir ekonomik büyüme en 

önemli içsel faktör olarak durmaktadır. Ayrıca, büyümenin finansmanında yatırım ortamının 

iyileştirilmesine yönelik tedbirlerin katkısıyla doğrudan yabancı yatırımların payının artırılması, 

değişkenliği düşük ve bilgi aktarımına sahip finansman açısından önem arz etmektedir.  

Grafik 15: Türkiye Yerleşik Olmayanlar Sermaye Akımları ve Bileşenleri (Milyar Dolar) 

Kaynak: IIF, 2017 
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Diğer yatırımlar, çoğunlukla bankacılık kesimi üzerinden yapılan finansmanı göstermektedir. 

Bankacılık kesiminin reel sektörün finansmanı açısından oynadığı kritik rol; şeffaf, iyi denetlenen, 

riske dayalı finansmana bağlı yapısı birlikte değerlendirildiğinde, diğer yatırımların da düşük 

maliyet, uzun vade ve düşük risk koşullarında elde edilebilmesinin önem arz ettiği görülecektir. 

Portföy yatırımlarının büyük çoğunluğunun devlet tahviline yöneldiği düşünüldüğünde, 

diğer sermaye akımlarının maliyetini düşürmenin en önemli bileşenlerinden biri, Türkiye 

gösterge faizi ve CDS’ini önemli ölçüde etkileyen kamu borçlanma ihtiyacının azaltılmasıdır. 

IIF tahminlerine göre 2017-2019 dönemindeki üç yıllık sürede Türkiye’nin toplam 103 

milyar dolar tutarında sermaye çekmesi ve bunun dağılımının yüzde 43,2’sinin portföy, yüzde 

29,1’inin diğer ve yüzde 27,7’sinin DYY olması beklenmektedir (Bkz. Grafik 15). 

Tablo 5: Türkiye Brüt Dış Borç Stoku (Milyar Dolar) 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ç3 

Toplam 291,7 303,7 339,6 389,9 401,9 396,4 405,1 438,0 

   Kısa Vade 77,2 81,6 100,2 130,3 131,6 101,9 98,0 110,5 

  Uzun Vade 214,5 222,2 239,5 259,6 270,4 294,5 307,1 327,5 

Kamu Sektörü 89,1 94,3 104,0 115,9 117,7 113,1 119,8 129,4 

TCMB 11,6 9,3 7,1 5,2 2,5 1,3 0,8 0,7 

Özel Sektör 191,0 200,1 228,5 268,7 281,8 281,9 284,5 307,9 

   Kısa Vade 71,4 73,3 88,1 111,9 113,4 87,2 81,7 93,2 

   Uzun Vade 119,6 126,8 140,4 156,8 168,4 194,8 202,8 214,7 

Kaynak: Hazine, 2018. 

Türkiye’nin toplam brüt dış borç stoku yükselmekte ve özel sektörün borçluluğu 

artmaktadır. 2010 yılında toplam 291,7 milyar dolar düzeyindeki brüt dış borç stokunun yüzde 

65,5’i özel sektöre ait iken; 2017 üçüncü çeyreğinde toplam 438 milyar dolar tutarındaki brüt dış 

borç stokunun yüzde 70,3’ü özel sektöre aittir. Ayrıca kısa vadeli borçların toplam borç 

içerisindeki payının da özel sektörde yüksek olduğu görülmektedir. Özel sektör kısa vadeli 

borçlarının toplam borç içerisindeki payı 2017 üçüncü çeyrekte yüzde 30’dur. Diğer taraftan bu 

oranın 2010’da yüzde 37 olduğu görülmektedir. Özel sektörün borç yükü artarken, kısa vadeli 

borçların payı yüksek olmakla birlikte nispi olarak azalmaktadır.  
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2.3.3 FİNANSAL SİSTEM 

Tasarruf açığının kapatılarak, yatırımların en uygun biçimde finanse edilmesinde dış 

finansman kadar, iç finansman da önem arz etmektedir. İç finansmanın temel sağlayıcısı, finansal 

sistemdir. Finansal sistem, Türkiye’deki yurtiçi yerleşiklerin tasarruflarının, yatırım veya tüketim 

olarak tercih edilmesinde rol oynamaktadır.  

Tablo 6: Finansal Sistem (Milyar Dolar) 
Eylül 2017 

Bankacılık Sektörü Aktif Büyüklüğü 862,4 

BIST Şirketlerinin Toplam Piyasa Değeri 223,7 

BIST Şirketlerinin Halka Açık Bölümünün Piyasa Değeri 89,5 

Portföy Yönetim Şirketlerinin Yönettikleri Portföy Büyüklüğü 41,2 

Emeklilik Yatırım Fonları - Portföy Değeri 20,9 

Menkul Kıymet Yatırım Fonları -Portföy Değeri 14,3 

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları -Portföy Değerleri 7,3 

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları - Net Aktif Değeri 0,1 

Kaynak: SPK, BDDK. 

Türkiye finansal sisteminin temel bileşenleri ve bu bileşenlerin Eylül 2017 itibarıyla 

büyüklükleri Tablo 5’te özetlenmektedir. Tablodan görüleceği üzere, finansal piyasaların temel 

bileşenini Eylül 2017 itibarıyla 862 milyar dolar tutarunda aktif büyüklüğe sahip olan bankacılık 

sektörü oluşturmaktadır. BİST’de işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 223,7 milyar 

dolarken, BIST şirketlerinin halka açık bölümlerinin piyasa değeri ise 89,5 milyar dolardır. BIST, 

finansal sistem içindeki ikinci en önemli oyuncudur. Portföy yatırım şirketleri, emeklilik fonları, 

menkul kıymet yatırım fonları ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarının portföy değerlerinin 

toplamı ise 2017 yılı Eylül ayı itibarıyla 83,7 milyar dolara ulaşmıştır. 

2.3.3.1  SERMAYE PİYASALARI 

Ülkemiz sermaye piyasası, 2012 yılı sonunda yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası 

Kanunu ve devamında ikincil düzenlemelerle çok önemli bir dönüşümü gerçekleştirmiştir. Bu 

kapsamda yeni enstrümanlar piyasa dahil edilmiş ve buna bağlı olarak piyasa büyüklüğü de 

önemli ölçüde artmıştır.  
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Sermaye piyasası hukuki alt yapısı ile uluslararası standartlara ulaşmış olup, dünyada 

yaşanan gelişmeler paralelinde bu hukuki altyapı güncellenmektedir. Bu çerçevede, halka arzların 

ve menkul kıymet çeşitliliğinin artması anlamında mevzuat yönünden herhangi bir engel 

bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan, sermaye piyasası araçlarına ilişkin hukuki altyapının uluslararası 

standartlara kavuşturulması söz konusu ihraçların gerçekleşmesi yurtiçi tasarruf artışına katkıda 

bulunması için gerekli ortamı tek başına sağlamak için yeterli değildir. Ülkemizdeki tasarruf 

oranından, finansal okuryazarlığa, küresel ve ulusal ekonomik ortamdan jeopolitik risklere kadar 

birçok faktör sermaye piyasası araçlarının ihracında etkili olmaktadır.  

2.3.3.2 BANKACILIK SEKTÖRÜ 

Bankacılık Sektörü, Türk finansal sistemindeki göreli payını korurken, ekonomideki 

ağırlığını artırmaktadır. Bankacılık kesimi, kamu maliyesinde sağlanan disiplinle birlikte Küresel 

Kriz sonrası sürecinde ve sonrasında Türkiye ekonomisinin en güçlü yönlerinden biri olmuştur. 

Bankacılık kesiminin kaynak tahsisindeki risk temelli yaklaşımı hem iç hem dış finansman ile 

elde edilen fonların, yatırımlara yönlendirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Bankacılık 

kesiminin fon talebi üzerinde, kamu kesiminin etkisinin zamanla azalması ise, bir yandan 

gösterge faiz üzerinden piyasa faiz oranlarını düşürürken (aracılık maliyetlerini azaltırken); diğer 

yandan özel yatırımlara aktarılan fon miktarının artmasını sağlamıştır. Nitekim bankacılık 

sektörünün toplam aktif büyüklüğü 2010 yılında GSYH’nın yüzde 87’si iken 2016 yılsonu 

itibarıyla bu oran yüzde 105’e yükselmiştir.  

Bankacılık sektörünün aktif/pasif yapısına bakıldığında, finansmanın temel kaynağını 

mevduatların oluşturduğu görülmektedir. Eylül 2017 itibarıyla pasif tarafında, toplam 

yükümlülüklerin yüzde 54’ünü mevduat oluşturmaktadır. Diğer önemli kalemler, yüzde 19 ile 

bankalara borçlar ve yüzde 11 ile öz kaynak büyüklükleridir. Bankacılık kesimi, 2017 Eylül 

itibarıyla toplam aktif büyüklüğünün yüzde 65’ini kredi olarak vermekte, yüzde 13’ünü menkul 

kıymetlerde tutmakta ve yüzde 7’sini zorunlu karşılık olarak tutmaktadır. 
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Grafik 16. Bankacılık Kesimi Aktif/GSYH ve Kredi/Mevduat Oranı 

Kaynak: BDDK, 2018. 

Kredi büyümesi ve kredi riski artmaktadır. Grafik 16’da görüleceği üzere, 2013 yılı ve 

sonrasında kredi/mevduat oranı yüzde 100’ü geçmiş ve Eylül 2017 itibarıyla yüzde 115’e 

ulaşmıştır. Mevduat dışı kalemlerden finanse edilen krediler, kredi riskinin takibini daha da 

önemli hale getirmektedir.    

Kredi hacminin, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından hayata geçirilen kredi garanti 

fonu (KGF) uygulamasının da katkısı ile Kasım 2016’dan sonra hızla arttığı görülmektedir. 

Temmuz 2017 itibarıyla toplam kredilerdeki yıllık büyüme yüzde 18,3 olmuştur. Ayrıca ticari 

krediler yüzde 19,5 ile en fazla artan kredi türüdür (Bkz. Grafik 17). 

Grafik 17: Kredi Büyümesi (Kur Etkisinden Arındırılmış, Yıllık Yüzde Değişim) 

Kaynak: BDDK, TCMB. 
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Eylül 2017 itibarıyla toplam krediler yaklaşık 2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Toplam 

kredilerin yüzde 51’i ticari ve kurumsal krediler iken yüzde 25’i KOBİ kredileridir. Diğer bir 

deyişle 1,5 milyar TL’den fazla kredi reel sektöre aktarılmıştır. Ayrıca yabancı para kredilerin 

toplam krediler içerisindeki payı yüzde 32, yabancı para mevduatın toplam mevduata oranı ise 

yüzde 44’tür.  

Grafik 18. Kredilerin ve Menkul Kıymetlerin Dağılımı (2017/9) 

 
Kaynak: BDDK, 2018. 

Bankacılık sektörünün kredilendirme faaliyetlerini gerçekleştirirken, Eylül 2017 itibarıyla 
yabancı para net pozisyonun 1 milyar TL fazla pozisyonda, öz kaynak karlılığının yüzde 12,16 ve 
sermaye yeterlilik standart rasyosunun yüzde 17,2 olduğu değerlendirildiğinde, sektörün başarılı 
bir kredilendirme faaliyeti içerisinde bulunduğu ifade edilebilir. Bununla birlikte risk ağırlıklı 
varlıkların yüzde 90’ını oluşturan kredi riskine esas tutardan da anlaşılabileceği üzere temel risk, 
kredi riskidir. Ayrıca pasifte mevduatın ortalama vadesinin 3 aydan kısa olması da herhangi bir 
şok durumunda sektörü vade uyumsuzluğu riskine karşı açık tutmaktadır.  

Kamu kesimi, fonlama maliyetinin belirlenmesi ve likidite riskinin yönetiminde kilit roldedir. 
Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğünün yüzde 13’üne tekabül eden 376 milyar TL tutarında 
büyüklüğü menkul kıymetler portföyü oluşturmaktadır. Menkul kıymet portföyünün, yüzde 66’sını 
devlet tahvili ve yüzde 23’ünü Eurobond oluşturmaktadır. Diğer bir ifadeyle, bankaların likidite 
yönetiminde ve piyasa faiz oranlarının oluşumunda kamu sektörünün finansman ihtiyacı kilit 
roldedir.  
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2.3.4  KAMU KESİMİ 

Kamu kesimi, büyüklüğüyle hem iç hem dış finansman için minimum maliyetlerin 

belirlenmesinde kilit konumdadır. Kamu kesimi bütçesinin ve finansmanının (borçlanmasının) 

mevcut durumu ve tahminler bu nedenle oldukça önemlidir.  

Tablo 7: Kamu Kesimi Genel Dengesi (Milyar TL) 
2016 2017 (GT) 2018 (P) 2019 (P) 2020 (P) 

Kamu Kesimi Genel Dengesi (KKGD) -26,7 -71,4 -72,5 -74,9 -58,2 
GSYH’ya Oran (yüzde) -1,0 -2,4 -2,1 -1,9 -1,3 

Genel Devlet -35,1 -74,3 -67,2 -72,1 -54,7 
Merkezi Yönetim Bütçesi -29,9 -61,7 -65,9 -73,2 -70,5 
Mahalli İdareler -10,4 -13,3 -15,4 -11,2 3,6 
Bütçe Dışı Fonlar -4,2 -11,2 0,7 -0,7 -0,3 
İşsizlik Sigortası Fonu 10,1 12,8 14,4 14,1 13,7 
Sosyal Güvenlik Kuruluşları -18,6 -19,6 -22,8 -24,4 -27,7 
Genel Sağlık Sigortası 17,7 19,6 22,8 24,4 27,7 
Döner Sermayeli Kuruluşlar 0,1 -0,9 -1,0 -1,1 -1,1 

KİT'ler 8,4 2,9 -5,3 -2,8 -3,5 
Faiz Giderleri Hariç KKGD 26,7 -9,7 4,0 15,5 43,6 

(1) Kamu kesimi; merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kurum ve kuruluşlar, mahalli idareler, sosyal güvenlik kuruluşları, genel 
sağlık sigortası, fonlar, döner sermayeler, İşsizlik Sigortası Fonu (Esnaf Ahilik Sandığı dâhil) ve KİT’lerden oluşmaktadır. GT: 
Gerçekleşme tahmini, P: Program 
Kaynak: OVP (2018-2020) 

Kamu kesiminin borçlanma ihtiyacı artmaktadır. 2018-2020 OVP’de açıklanan Kamu 

Kesimi Genel Dengesi (KKGD) göstergelerine göre, kamu kesimi 2016 yılında 26,7 milyar TL 

açık vermektedir. Açığın 2017’de 71,4 milyar TL’ye ulaşması ve açığın 2020’ye kadar devam 

etmesi öngörülmektedir.  

OVP’de 2018 yılı sonunda GSYH’ya oran olarak yüzde 2,1 olması öngörülen kamu kesimi 

borçlanma gereğinin, 2020 yılında yüzde 1,3’e gerilemesi hedeflenmektedir. Son tahlilde kamu 

kesimi açığındaki bu artış, kamu kesimi dengesinin önümüzdeki yıllarda faiz oranları üzerinde 

düşürücü bir faktör olmasını zorlaştırmaktadır. 

Hazine’nin finansman programında iç borç ağırlıklı bir borçlanma öngörülmektedir. 

Hazine’nin iç borçlanma vadesi uzarken; faiz oranı yükselmektedir. 2016 yılında 67,4 ay olan 

nakit iç borçlanmanın ortalama vadesi 2017 yılı Ocak-Ekim döneminde 71,7 ay olarak 
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gerçekleşmiştir. 2016 yılında yüzde 10,1 olan sabit getirili TL cinsi iç borçlanmanın ortalama 

maliyeti ise 2017 yılı Ocak-Ekim döneminde yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2017 

yılsonu gerçekleşme tahminlerinin duyurulan borç servisi ve borçlanmayı aşmasının temel 

nedeni; toplam borç servisindeki artış ile borçlanma dışı kaynaklardaki gelişmeler neticesinde, 

borçlanma tutarlarında yılbaşında duyurulan miktara göre artış gerçekleşmesidir.  

Tablo 8: Hazine Finansman Programı (Milyar TL) 

 
2017  

(Duyuru) 
2017  
(GT) 

2017  
(GT, %) 

2018  
(Program) 

2018 
(Program, 

%) 
Toplam Borç Servisi 133,1 140,7 100 163,8 100 

   İç Borç Servisi 98,1 100,1 71 122,4 75 

   Dış Borç Servisi 35 40,6 29 41,5 25 

Finansman 133,1 140,7  163,8  
Borçlanma Dışı Kaynaklar 16 -21,6  5,6  
Toplam Borçlanma 117,2 162,3 100 158,2 100 

   İç Borçlanma 96,2 128,5 79 134,3 85 

   Dış Borçlanma 21 33,8 21 23,9 15 

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Hazine Finansman Programı: 2017 Yılı Gelişmeleri ve 2018 Yılı Öngörüleri. 

Hazine’nin toplam borçlanmasındaki artışın en önemli nedeni olan borçlanma dışı 

kaynakların pozitife dönmesi ile birlikte, toplam borçlanmanın azalması ve 2018 sonunda 158,2 

milyar TL olması beklenmektedir. Hazine, 2017 yılı gerçekleşme tahminlerine göre, toplam borç 

servisinin yüzde 71’i iç ve yüzde 25’i dış borç servisi olarak gerçekleşmiştir. Borçlanmada yüzde 

79 iç borçlanma ve yüzde 21 dış borçlanma verilerine göre borçlanma artırılmıştır. Bu eğilim 

2018 program öngörüsünde daha nettir. 2018 yılındaki toplam 158,2 milyar TL tutarındaki 

borçlanmanın yüzde 85’inin iç borçlanma, yüzde 15’inin dış borçlanma ile finanse edilmesi 

beklenmektedir. İç borçlanma artarken, dış borçlanmanın oran ve değer olarak azalmasının 

beklenmesi; bu tercihin iç finansman üzerinde faizleri yükseltici bir etkide bulunacağını 

göstermektedir.  

Hazine 2018 yılında da yatırımcı tabanının genişletilmesi ve borçlanma enstrümanlarının 

çeşitlendirilmesi amacıyla kira sertifikası, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracını 

sürdürecektir. Büyümeye endeksli tahviller/sukuk, Hazine finansmanında yatırımcı tabanının 



36 

genişletilmesi ve enstrümanların çeşitlendirilmesi kapsamında kullanılma potansiyeline sahip 

enstrümanlardır. Hisse senetleri yatırımcılarının alternatif olarak portföylerini çeşitlendirmede 

kullanabilecekleri büyümeye endeksli tahvil ve sukuk, yapısı itibarıyla hisse senetlerine 

benzemesi nedeniyle, karşı döngüsel (counter-cyclical) maliye politikası aracı olarak da 

kullanılabilme potansiyeline sahiptir. 

Grafik 19: Seçilmiş Ülkeler CDS Primi 

Kaynak: Reuters 

Türkiye CDS primleri 2017 yılında gerilemeye başlamakla birlikte, seçilmiş ülkelere göre 

yüksek seyrini sürdürmektedir. CDS primleri, kamunun kredi riskini yansıtan önemli bir 

göstergedir. Türkiye CDS priminin seçilmiş ülkelerdeki seyri incelendiğinde genel bir aşağı 

yönlü eğilim olmakla birlikte; seçilmiş ülkelere göre yüksek seyrini devam ettirdiği 

görülmektedir. Ülkenin kredi riskinin düşmesi, doğrudan finansman maliyetinin düşmesi 

anlamına geleceği için önem arz etmektedir. 
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3  PLAN DÖNEMİ PERSPEKTİFİ 

Bu bölümde, Kalkınmanın Finansmanı Çalışma Grubu’ndaki katılımcı katkıları 

çerçevesinde şekillenen değerlendirmelere yer verilmiştir. İlk olarak, “Sürdürülebilir 

Kalkınmanın Finansmanı” başlığı altında, yeşil yatırım bankaları ve yeşil tahvilin sürdürülebilir 

kalkınmanın finansmanında artan öneminden bahsedilmiş ve iklim ve yeşil finansmana yönelik 

yatırım örnekleri sunulmuştur. İkinci olarak, “Katılım Bankacılığı” başlığı altında faizsiz finansa 

yönelen iç tasarruflar ve uluslararası fonları çekmedeki rolü ve yeni finansal araçların bu alandaki 

kullanım imkânlarından bahsedilmiştir. Diğer bir başlık olan, “Altyapı Yatırımlarının 

Finansmanı” içerisinde ise, altyapı finansman imkanlarının iyileştirilmesi ve kamu özel işbirliği 

kapsamında alternatif sermaye piyasası araçları değerlendirilmiştir.  

3.1 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN FİNANSMANI  

Dünyada 2000’li yılların başından itibaren kalkınmanın finansmanı, “çevrese, sosyal risk 

ve etki yönetimi, sosyal içerme, iklim değişikliği, yenilenebilir enerji ve enerji-kaynak 

verimliliği”  gibi temalar çerçevesinde şekillenmektedir. Dolayısıyla, kalkınmanın finansmanının 

“sürdürülebilir” olması ön plana çıkmaktadır. Bu geniş kapsamı çerçeveleyebilmek için de çeşitli 

uluslararası veya ulusal inisiyatifler, anlaşmalar gibi yapılanmalar geliştirilmiştir. Söz konusu 

yapılanmalarla, temelde iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve nesiller arası kaynak 

kullanımında optimizasyonu sağlamak için sürdürülebilir kalkınmanın finansmanı 

amaçlanmaktadır. 

Birleşmiş Milletler tarafından, 2002 yılında Meksika’da düzenlenen Uluslararası Kalkınma 

Finansmanı Konferansı sonrasında 50 ülke, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu ve Dünya 

Ticaret Örgütü’nün katılımıyla Monterrey Anlaşması yapılmıştır. Ardından, 2008 yılında 

imzalanan Doha Deklarasyonu (Doha Declaration on Financing for Development), kalkınmanın 

finansmanını desteklemek için önemli bir adım olmuştur. 2015 yılında deklare edilen Addis 

Ababa Eylem Planı ise, inovasyon ve bilim konusunda kapasite geliştirmeyi destekleyici 

politikaların ve teşviklerin geliştirilmesinin sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması ve 

yoksulluğun önlenmesi için çok önemli olduğunu vurgulamaktadır. Addis Ababa Eylem 

Planında, kapsayıcı büyüme, sürdürülebilir kalkınma, finansman ve iklim değişikliği konularını 

ele alan “özel sektörün kalkınmanın ortağı hale getirilmesi”, “kadınların finansal hizmetlere ve 
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ekonomiye katılımlarının teşviki, “az gelişmiş ülkeler için yatırım teşvik politikalarının dizaynı”, 

“çok uluslu ve ulusal kalkınma bankalarının teknik bilgilerinin faydalanılması” ve “kalkınma 

yardımlarının artırılması” gibi başlıklar bulunmaktadır. 

2015 Aralık ayında Paris’te yapılan COP 21 toplantısının çıktısı olan Paris İklim 

Anlaşması, sürdürülebilir kalkınmanın finansmanı için somut bir hedef belirlemiştir. Anlaşmada 

açıkça, gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkeleri desteklemesi ve 2020 yılına kadar her sene 

100 milyar dolar finansman kaynağının mobilize edilmesi taahhüdünün 2025 yılına kadar 

uzatılması ve 2025 yılından sonrası için de daha yüksek bir hedefin belirlenmesi ifade edilmiştir. 

Dünyada yeşil yatırım-kalkınma bankacılığı konusunda gelişmeler olmaktadır. Bu gelişmeler, 

sürdürülebilir finansmanla ilgili konuların, konvansiyonel bankacılıktan farklı bakış açıları 

gerektirdiğini göstermektedir.  

2007 yılından itibaren iklim değişikliğinin finansmanı konusunda konvansiyonel kredilerin 

yerine özel iklim fonları ve yeşil tahviller (ve/veya iklim tahvilleri) olmak üzere yenilikçi finansal 

mekanizmalar da geliştirilmeye başlanmıştır. Diğer taraftan, dünyada finansal regülasyonun 

içinde çevre ve iklim değişikliğinin finansmanını teşvik etmek ve gerekli mevzuat 

düzenlemelerini yapmak üzere çeşitli tedbirler alınmaktadır. 

3.1.1 YEŞİL YATIRIM BANKALARI VE YEŞİL TAHVİL 

Dünyada son yıllarda yoğun bir şekilde yeşil yatırım bankaları ve benzeri bankalar 

kurulmaktadır. 2010-2017 döneminde yeşil konuların finansmanına odaklanan 11 yatırım bankası 

kurulmuştur. Bunlar ilk olarak ABD, İngiltere, Avustralya, İsviçre, Malezya ve Japonya gibi 

gelişmiş ülkelerde ortaya çıkmıştır. Bu kurumlar iklim değişikliğini önlemeye ve düşük karbon 

ekonomisine dayalı sektör ve faaliyetleri finanse etmeye odaklanmışlardır. Bu durum 

kalkınmanın finansmanında yeşil finansmanın önemi ve özellikle gelişmiş ülkelerin konuya 

verdiği önemin ifadesi olarak yorumlanmaktadır.  

Temelleri 2007 yılında atılan Yeşil Tahvil konusu 2014 yılında 36 milyar dolar pazar 

büyüklüğüne ulaşmıştır. Bu hacim 2017 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla 84 milyar dolar 

düzeyindedir. Bu tutarın yüzde 52’si, ilk kez yeşil tahvil ihracı işlemlerinden oluşmaktadır. İşlem 

büyüklükleri bazında ilk 5’te Meksika, Çin, Fransa, ABD ve Hindistan bulunmaktadır. Yeşil 
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tahviller yenilenebilir enerji, enerji-su verimliliği altyapı projeleri gibi sadece çevreyle ilgili 

alanları değil sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen eğitim, sağlık ve ulaşım, atık su gibi altyapı 

projelerini de kapsamaktadır. 2013-2017 döneminde yeşil tahvil çıkaran kurumlar kapsamında 

özel sektör şirketlerinin, ticari bankaların, kalkınma bankalarının ve belediyelerin yer aldığı 

görülmektedir.  

Türkiye’de ilk yeşil tahvil 18 Mayıs 2016 tarihinde Türkiye Sınai Kalkınma 

Bankası(TSKB)   tarafından çıkarılmıştır. Bu tahvil aynı zamanda Orta ve Doğu Avrupa ile 

Ortadoğu ve Afrika’yı kapsayan Bölgenin (CEEMEA) ilk yeşil tahvil ihracı olmuştur. 

Uluslararası piyasalardan büyük talep gören TSKB'nin tahvil ihracı, bilinen yeşil tahvil 

özelliklerine, sürdürülebilirlik boyutunu da eklemektedir. Bu nedenle, ihraçtan temin edilen 

fonlar ile yeşil projelerin (Yenilenebilir enerji, enerji ve kaynak verimliliği, karbon sıfır ulaştırma 

projeleri, sürdürülebilir atık ve su yönetimi yatırımları) yanı sıra toplumsal faydaya dönük 

yatırımlara da (sağlık ve eğitim, elektrik dağıtım hatları, limanlar) destek sağlanmıştır. 300 

milyon dolar tutarındaki tahvil için uluslararası piyasalardan toplam 317 adet kurumsal 

yatırımcıdan 4 milyar dolar talep alınmıştır. Diğer taraftan, yeşil sukuk ihracı da mümkündür. 

Malezya’da Temmuz 2017’de bir enerji firması 58,5 milyon dolar, Ekim 2017 tarihinde de bir 

güneş firması 236 milyon dolar tutarında yeşil sukuk (Social Responsible Investment-SRI) işlemi 

gerçekleştirmiştir.   .    

3.1.2 İKLİM VE YEŞİL FİNANSMANA YÖNELİK YAPILANMA ÖRNEKLERİ 

GOÜ’lerde 50 trilyon dolar tutarındaki banka varlığının yüzde 10’dan azı yeşil temalı 

kredilerden oluşmaktadır. Yeşil temaların finansmanındaki artış, uluslararası finans kurumlarında 

(temel fon sağlayıcılar) risk yönetimine ilişkin olarak çevresel ve sosyal risklerin de iyi etüt 

edilmesi ve finans kurumlarının yeşil kredilerin aracılığında öncülük etmesi gibi hususları ön 

plana çıkarmıştır. Bu kapsamda birçok GOÜ’de bu alanlarda yasal düzenlemelerin ortaya çıktığı 

gözlenmektedir. Bangladeş, Brezilya, Çin, Endonezya, Fas, Peru, Vietnam ve Nijerya’da 

bankacılık düzenleme kurumları tarafından tasarlanan politika ve uygulamalar devreye alınmıştır. 

Türkiye’nin de içinde bulunduğu Güney Afrika, Kolombiya, Meksika ve Kenya’da özel 

inisiyatiflerin öncülüğünde finans sektörüne yönelik çevresel ve sosyal konulara ilişkin rehberler 

devreye girmiştir. IFC, bu konularda “Sürdürülebilir Bankacılık Network” adı altında bir 



40 

inisiyatife öncülük etmektedir.  Türkiye’de ise, Türkiye Bankalar Birliği tarafından 2013 yılında 

“gönüllülük ilkesi ile yayınlanan “Sürdürülebilir Bankacılık Rehberi” bulunmaktadır. 

3.2 KATILIM BANKACILIĞI VE FAİZSİZ FİNANS 

Tüm dünyada katılım bankacılığına artan bir ilgi bulunmaktadır. Küresel kriz sonrası, 

katılım bankacılığı alanında faaliyet gösteren bankaların krizin bulaşıcı etkilerinden uzak kalması 

bu ilgiyi artırmıştır. Ayrıca faizsiz finans veya İslami finans olarak da isimlendirilen katılım 

bankacılığı, tasarruflarını faizsiz enstrümanlarda değerlendirmek isteyenler için de önemli bir 

tercih alanıdır. 

Ülkemizde, iç tasarrufların artırılması ve uluslararası İslami fonların çekilmesi açısından 

katılım bankacılığının gelişimi oldukça önem arz etmektedir. Özel finans kurumlarının katılım 

bankası unvanı aldığı 2005 yılından sonraki dönemde katılım bankacılığı yıllık ortalama yüzde 

23 oranında büyümüş ve söz konusu dönemde yıllık ortalama yüzde 17 oranında büyüyen 

bankacılık sektörünün geneline göre daha hızlı bir gelişme kaydetmiştir.  

Grafik 20: Katılım Bankacılığının Gelişimi (Aktif Büyüklüğü, Milyon TL, Yüzde) 

Kaynak: BDDK 

2017 Eylül ayı itibarıyla katılım bankalarının toplam aktifleri 148,4 milyar TL’dir. Aynı 

tarih itibarıyla, katılım bankalarının topladıkları katılım fonu miktarı 97,7 milyar TL iken 

kullandırdıkları fonlar 91 milyar TL düzeyindedir. 
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Uluslararası kurum ve kuruluşların tahmin ve değerlendirmelerine göre faizsiz finans 

sektörünün istikrarlı büyüme seyrini sürdürmesi beklenmektedir. Faizsiz finansın küresel 

düzeyde en yüksek büyüme kaydedecek sektörlerden birisi olacağı beklentisinden hareketle 

bugün birçok ülke, faizsiz finansa yönelik stratejik kararlar almakta ve bu kararları titizlikle 

uygulamaktadırlar. Faizsiz finans alanında, gösterilen gelişim itibarıyla, ön sıralarda gösterilen 

ülkemizin bu süreçte bölgesel bir merkez haline geleceği muhtelif kaynaklarda dile 

getirilmektedir. Jeopolitik konumu, sosyolojik ve demografik yapısı, küresel finans krizi sonrası 

artan itibarı, sağlam bankacılık sistemi, faizsiz finans alanında ülkemize yönelik olumlu 

beklentileri artırmaktadır.  

Tablo 9. Katılım Bankacılığına İlişkin Büyüklükler 

Milyon TL 2010 2015 2016 2017/9 
Değişim 

2010-2017/9 2016-2017/9 
Tutar (%) Tutar (%) 

Kullandırılan Fonlar 30.823 72.038 75.896 91.001 60.178 195,23 15.105 19,90 

Toplam Aktifler  43.339 120.183 132.874 148.377 105.039 242,37 15.503 11,67 

Katılım Fonları 33.089 74.176 81.273 97.733 64.644 195,36 16.46 20,25 

Toplam Özkaynaklar  5.457 10.645 11.496 13.198 7.741 141,85 1.702 14,81 

Kaynak: BDDK 

Türkiye’de katılım bankacılığı, faizsiz finansın neredeyse tamamını oluşturmaktadır. Bu 

nedenle, faizsiz finans genel olarak katılım bankacılığı ile eşanlamlı kullanılmakla birlikte, faizsiz 

finansın kamu finansmanı, sermaye piyasaları ve sigortacılık alanlarında çok büyük potansiyeli 

mevcuttur. Ayrıca, başta kitle fonlaması olmak üzere alternatif finans alanında da katılım 

finansının geleceği oldukça parlaktır. Yakın zamanda uygulamaya konan ve hem konvansiyonel 

hem de faizsiz finans prensiplerine göre çalışan iki alternatifte sunulan yatırım araçlarında 

(tahvile dayalı altın), yatırımcıların alternatifler arasındaki tercihleri faizsiz finansın potansiyeli 

konusunda bir fikir vermesi anlamında önemlidir. En güncel veriler itibarıyla, yatırımcıların 

altına dayalı kira sertifikası talepleri altın tahvili talebinin üzerinde gerçekleşmiştir. Bu durum, 

faizsiz finansın doğru politikalarla desteklenmesi durumunda konvansiyonel finansla rekabet 

edebilecek bir talep potansiyelinin olduğuna işaret etmektedir. 
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Ancak, gelinen noktada Türkiye’nin sahip olduğu potansiyeli henüz yeterince 

değerlendiremediği de bir gerçektir. Nitekim katılım bankalarının toplam bankacılık sistemi 

içindeki payı halen yüzde 5’ler seviyesindedir. Bu durum, ülkemiz nezdindeki politika yapıcılar 

ve sektör temsilcilerince dikkate alınmış ve faizsiz finansın geliştirilmesi Türkiye’de politika 

yapıcıların öncelikleri arasında yer almaktadır. Bankacılık sektörünün mevcut kapasitesi, şube 

ağı, özkaynakları ve genel büyüme trendi dikkate alındığında, katılım bankacılığının pazar payı 

potansiyelinin belirgin biçimde yüksek olduğu, bunun üzerinde bir pazar payına ulaşılabilmesinin 

büyük ölçüde piyasaya yurtiçinden ya da yurtdışından yeni oyuncuların girmesi ya da özkaynak 

artışı ile mümkün olabileceği değerlendirilmektedir.  

Türkiye’de katılım bankaları henüz risk-paylaşımına dayalı finansman modellerine 

geçememiştir. Murabaha tarzı sözleşmelerin önemli bir sakıncası, sözleşme fiyatının, 

sözleşmenin yapısı itibarıyla faiz oranlarıyla yüksek korelasyon gösterebilmesidir. Katılım 

bankalarının yeni enstrümanlar ortaya koyması ve bu enstrümanların getiri oranlarının piyasa faiz 

oranlarından farklılaşması, toplumsal algıyı olumlu yönde etkileyerek faizsiz finansa olan talebi 

belirgin bir biçimde artırabilecektir. Örneğin, katılım bankalarınca ortaklaşa kurulacak ve KOBİ 

finansmanı sağlayacak bir kitle fonlama şirketi ortaklığa dayalı sözleşmeler vasıtasıyla hem reel 

sektörü destekleyip hem de yatırımcılara reel sektör getirilerine yakın bir getiri oranı sunabilir. 

Benzer bir uygulama 2016 yılında Malezya’da hayata geçirilmiş ve oldukça iyi sonuçlar elde 

edilmiştir. Ayrıca, altyapı olmak üzere kamu yatırımlarının faizsiz finans araçlarıyla finansmanı, 

hem yatırımcılara uzun dönemli ve görece yüksek getiri oranı sağlayacak hem de ölçek 

ekonomisinin sağlanmasına yardımcı olacaktır.  Faizsiz finans alanında kaydedilecek 

gelişmelerin İstanbul’un uluslararası bir finans merkezi olmasına da büyük katkılar sağlayacağı 

öngörülmektedir.  

3.3 ALTYAPI YATIRIMLARININ FİNANSMANI 

3.3.1 ALTYAPI YATIRIM İHTİYACI VE FİNANSMANININ İYİLEŞTİRİLMESİ 

Altyapı yatırımları, toplumsal refah, ekonomik büyüme ve kalkınmayı destekleyen enerji, 

haberleşme, ulaştırma, su, kanalizasyon gibi geniş bir hizmet ağını kapsayan yüksek maliyetli 

yatırımlardır. Artan nüfus ve ekonomik kalkınmanın ihtiyaçları nedeniyle altyapı yatırımlarına 

olan ihtiyaç giderek artmaktadır. 1980’li yıllara kadar kamu kaynakları ile gerçekleştirilen altyapı 
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yatırımları sonraki yıllarda kamu kaynaklarının yüksek maliyetli altyapı yatırımlarının 

finansmanında yetersiz kalması nedeniyle ülkeleri yeni finansman yöntemleri arayışına itmiştir. 

Bu süreçte altyapı yatırımlarının yürütülmesinde, devletin rolü azalmış, özel sektörün rolü ise 

artmış, Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) gibi modellerin kullanımı yaygınlaşmıştır (Kulaksız, 2017). 

 2008 yılından sonra uzun dönemli uluslararası borç akımlarının azalması ile birlikte 

gelişmekte olan ülkelere olan tahvil ve sendikasyon kredisi yatırımları yavaşlama göstermiştir. 

Bu durumdan finans ve altyapı sektörleri başta olmak üzere tüm sektörlerde faaliyet gösteren özel 

şirketler etkilenmişlerdir. Nitekim 2008 krizinden sonra Avrupa menşeli bankaların AB dışındaki 

GOÜ’lere sağladıkları kredilerde yüzde 30’lara varan azalmalar kaydedilmiştir (World Bank, 

2013). 

2015-2030 döneminde sürdürülebilir altyapı yatırımları için küresel finansman ihtiyacı 

toplamda 93 trilyon dolar olarak tahmin edilirken, bu tutar yıllık bazda ortalama 6 trilyon dolara 

ulaşmaktadır. Bu ihtiyaç, dünya genelinde gerçekleşen yıllık 3 trilyon dolarlık yatırımla 

karşılaştırıldığında, finansman açığının ne denli yüksek olduğu anlaşılmaktadır (Bielenberg, 

2016).  

Uzun vadeli altyapı ihtiyacına çözüm üretilmesinde temel eksenleri oluşturan aşağıdaki 

hususlar alt başlıklar altında incelenmiştir:  

 Altyapı yatırımlarının sağlanmasında yatırım ortamının iyileştirilmesi, 

 Banka dışı finansal kaynakların ve sermaye piyasasının geliştirilmesi, 

 Çok taraflı ve/veya ulusal kalkınma bankalarının rollerinin arttırılması, 

 Proje tasarlama, geliştirme, önceliklendirme süreçlerinin iyileştirilmesi ve kurumsal 

kapasitenin arttırılması, 

 Farklı paydaşların veriye erişim imkânlarının arttırılması. 

3.3.1.1 Altyapı Yatırımlarının Sağlanmasında Yatırım Ortamının İyileştirilmesi 

Yurt dışından sağlanabilecek kaynaklar açısından yurt içi yatırım ortamının iyileştirilmesi, 

özellikle özel sektör finansman kaynakları perspektifinden bakıldığında, büyük bir önem 

taşımaktadır.  
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OECD’nin bu konuda yaptığı çalışmalarda (OECD, 2014) özel sektörün yatırımlarının 

artırılmasını sağlamak amacıyla politika yapıcıların: (i) yatırım politikası; (ii) yatırımların teşviki 

ve kolaylaştırılması; (iii) rekabet politikası; (iv) finansal sektörün geliştirilmesi; (v) kamu 

yönetimi ve (vi) bu politikaları yatay kesen konulara ilişkin dikkate alınması gereken hususlar 

irdelenmektedir. Tüm ülkelerin kendilerine özgü koşulları olabileceği, bu itibarla da ülkelere 

uyarlanması gereken önerilerin her ülkenin koşullarına göre farklılık göstereceği göz önüne 

alınmalıdır.  

Benzer çalışmalar incelendiğinde, kalkınma odaklı politikalar için sağlanacak kaynakların 

artırılmasında özellikle aşağıdaki unsurlar önem arz etmektedir. 

 Yatırım yapmak isteyen fon sahipleri ile bu fonlara ihtiyacı olan birimlerin eşleşmesine

imkan veren bir ortam (uygun ekonomik, hukuki ve yapısal koşullar),

 Özel sektörün katılımını teşvik eden politikaların belirlenmesi,

 Doğru risk paylaşımı ile yatırım planlarının oluşturulması,

 İstikrarlı proje portföyü ile öngörülebilir ve sürdürülebilir bir piyasa oluşturulması,

 Özel sektör paydaşlarının uzun dönem finansmana erişiminin sağlanması.

Küresel olarak hükümetlerin rollerine bakıldığında uluslararası altyapı finansmanının 

özendirilmesine yönelik bilgi ve verilerin paylaşılması, ulusal altyapı yol haritasının 

oluşturulması, uygun finansal ürünlerin geliştirilmesi, bu kapsamda etkin bir işleyiş oluşmasına 

yönelik düzenleyici çerçevenin iyileştirilmesi ve yatırımcılar arasında kurulacak ortaklık 

mekanizmalarının yaygınlaştırılması gibi konular ön plana çıkmaktadır (OECD, 2014b).  

3.3.1.2 Banka Dışı Finansal Kaynaklar ve Sermaye Piyasasının Geliştirilmesi 

Yüksek maliyetli altyapı projelerini üstlenen özel sektörün, kamudan daha yüksek maliyetle 

borçlanıyor olması altyapı yatırımlarının finansmanında alternatif finansal araçların kullanımını 

gerekli kılmıştır. Bu nedenle yatırımcılar bankalar dışında alternatif finansal araç arayışlarına 

girmişlerdir. Bu anlamda projelerin kredilerle finanse edilmesinden ziyade yenilikçi araçlar ile 

altyapı yatırımlarının menkul kıymetleştirilerek sermaye piyasalarından fon bulunmasına doğru 

bir yön izlenmektedir. Böylelikle hem finansman temini kolaylaşacak hem de projenin güçlü 
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fiziki teminatı nedeniyle fonlama maliyetleri düşecek ve projenin planlanan tarihlerde 

tamamlanması sağlanabilecektir.  

Bu çerçevede, altyapı yatırımlarının finansman açığını karşılamada tahvil, yatırım fonları, 

emeklilik fonları, sigortacılık fonları gibi alternatif finansal kaynaklar önemli bir role sahip 

olmuşlardır. Altyapı yatırımlarında sermaye piyasası araçlarından yararlanılması hem sermaye 

piyasasının etkinliğini artıracak hem de yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi yoluyla finansal 

piyasaların derinleşmesini sağlayacaktır. Böylelikle altyapı yatırımları için gerekli finansman 

daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşılması yoluyla daha düşük maliyetli ve daha uzun vadeli 

sağlanabilecektir. Altyapı yatırımlarının finansman açığının kapatılmasında kurumsal 

yatırımcılar, Çok Taraflı Kalkınma Bankaları (MDBs) ve ülkeler alternatif çözümler üretmeye 

çalışmaktadırlar. Alternatif finansman kaynaklarının altyapı yatırımlarına çekilmesine yönelik 

çeşitli uygulamalar önümüzdeki dönemde de önemini koruyacaktır (Uslu, 2016).  

Emeklilik fonları ve sigortacılık fonları gibi kurumsal yatırım fonları yükümlülüklerinin 

uzun vadeli olmaları nedeniyle, altyapı yatırımları gibi likiditesi düşük ama uzun dönemli 

getiriler sağlayabilen yatırımlara yönelme potansiyeli taşımaktadır. Kurumsal yatırımcılar uzun 

vadeli finansmanlar için büyük potansiyeller vadederken yatırım portföylerinin çeşitlendirilme 

arzusu da bunda etkili olmaktadır. Yatırım kararı alan fon sahiplerinin düzgün ve istikrarlı gelir 

sağlama amacıyla portföylerini çeşitlendirerek yatırım riskini farklı alanlara dağıtmalarını ifade 

eden riskin dağıtılması kavramı, kurumsal yatırımcıların altyapı yatırımlarına finansman 

sağlamalarının en önemli nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Enflasyona bağlı getiri imkanı 

sunan altyapı yatırım varlıkları, kurumsal yatırımcıların getirilerinin enflasyon karşısında 

korunmasını ve yükümlülüklerini yerine getirebilmelerini sağlayabilmektedirler. 

Altyapı yatırımlarına sermaye piyasaları aracılığıyla fon aktarılması açısından ülkemizde 

ağırlıklı olarak finansal araç çeşitliliğinin artırılması ve kurumsal yatırımcılar aracılığıyla uzun 

dönemli yatırımlara fon aktarımına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda, özellikle 

2013 yılında yapılan düzenleme değişiklikleri çerçevesinde sunulan yeni araç ve ürünler 
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bulunmaktadır. Bu ürünlerden özellikle eser sözleşmesine dayalı istisna ve sukuk hibrit 

ürünlerinin altyapı projelerinin finansmanı için uygun bir yapı taşıdığı düşünülmektedir. 3 

Temmuz 2013'te yürürlüğe giren gayrimenkul sertifikalarına ilişkin düzenlemeyle uzun 

vadeli finansman için bir alternatif daha sağlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile yalnızca 

gayrimenkul sektörüne özgü bir araç tasarlanmış olup, böylelikle hem uzun vadeli finansmanın 

şart olduğu inşaat sektöründe yer alan şirketlerin finansman ihtiyaçlarını sermaye piyasalarından 

temin etmesi, hem de metrekare bazında yatırım olanağı ile küçük yatırımcıların normal şartlar 

altında dahil olamayacakları büyük projelere yatırım yapmaları mümkün hale gelmiştir.  

Altyapı yatırım ve hizmetlerine yatırım yapacak gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin 

esasların belirlenmesi amacını taşıyan III-48.1 sayılı "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin 

Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" (Tebliğ) ile temel olarak; "Gayrimenkul 

Yatırım Ortaklığı" modelinin, büyük tutarlı sermaye gerektiren projelerin finansmanı açısından 

alternatif bir finansman aracı olarak işlev görebilmesi imkanı yaratılmış, bu sayede büyük 

projelerin kamu bütçesine yük getirmeden sermaye piyasaları kanalıyla finanse edilmesine ve bu 

projelerin gelirinin de yatırımcılara aktarılmasına imkan sağlanmıştır. Gayrimenkul yatırım 

ortaklıklarına tanınan mevcut borçlanma sınırının, altyapı yatırım ve hizmetlerinin niteliği 

dikkate alınarak artırılabilmesine imkan tanınmış, söz konusu modelin yabancı yatırımcılar 

açısından daha cazip hale getirilebilmesi için halka arz modelinin yanı sıra nitelikli yatırımcıya da 

satış imkânı getirilmiştir. Ayrıca, altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek 

ortaklıkların münhasıran bu faaliyette bulunmaları ve aktif toplamlarının en az yüzde 75'inin 

altyapı yatırım ve hizmetleri ile projelerinden ve bunlara dayalı haklardan oluşması 

öngörülmüştür. Kurumsal yatırımcılar tarafından uzun dönem yatırımların teşvik edilmesi 

kapsamında ise; mevzuat düzenlemesi ile gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi 

yatırım fonları ilk defa hukuki altyapıya kavuşturulmuştur.4 

3 Faizsiz finansman alanında 7 Haziran 2013’te yayımlanan kira sertifikasına ilişkin düzenleme ile uluslararası sermaye 
piyasalarında öne çıkan yeni sukuk türleri mevzuatımıza kazandırılmıştır.  

4 III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği ile faizsiz yatırım araçlarını tercih eden yatırımcıların yatırım fonlarının 
sunduğu avantajlardan yararlanabilmeleri için, ilk defa yeni bir fon türü olarak "Katılım Fonu" tanımlanmıştır. Anılan fonların, 
portföylerinin tamamının kira sertifikaları, katılma hesapları, ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile Kurulca uygun 
görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarından oluşması öngörülmüştür. 
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3.3.1.3 Çok Taraflı Kalkınma Bankalarının ve Ulusal Kalkınma Bankalarının Rolü 

Finansman kaynaklarının ve yöntemlerinin çeşitlendirilmesi ihtiyacı dünyanın her yerinde 

önemli bir gündem konusudur. Finansman sıkıntılarının aşılmasında çaba gösteren çok taraflı 

kalkınma bankaları küresel krizle zayıflayan finansal ortamlarda, sağladıkları doğrudan kredi 

finansmanının yanı sıra, geliştirdikleri veya oluşumuna katkıda bulundukları kredi zenginleştirme 

yöntemleri sayesinde finansman ortağı olarak yer aldıkları projelere diğer kurumsal yatırımcıların 

da dahil olmaları konusunda çaba göstermekte ve proje finansmanını sağlamak için çabalayan 

özel şirketler adına bir nevi katalizör görevi üstlenmektedirler. 

Özellikle bu konuda yapılan çalışmalar 2014 ve sonrasında daha da belirgin bir şekilde 

bankaların gündeminde yer almaya devam etmektedir. Binyıl Kalkınma Hedeflerinden farklı 

olarak altyapı sektörünü ve finansmanını da içerecek şekilde tasarlanan Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedeflerinin uygulanması bu kapsamda önem arz etmektedir. Ayrıca bu bankaların kalkınmanın 

finansmanındaki kritik rolü, 16 Temmuz 2015 tarihinde Addis Ababa’da kabul edilen Birleşmiş 

Milletler Kalkınmanın Finansmanı Sonuç Bildirgesinde vurgulanmıştır. Benzer şekilde çeşitli 

yıllık toplantılarla bir araya gelen bu kuruluşlar, ortak bir eksende hareket ederek yayınladıkları 

ortak bildirilerinde küresel altyapıda finansman açığına yönelik önemli rollerini 

yinelemektedirler.   

Alternatif finansman kaynaklarının çekilebilmesi için benzer finansman geliştirici araçların 

da tasarlanmasının, ulusal ve uluslararası finansman kaynaklarının bu projelere olan ilgisini 

arttıracağı düşünülmektedir. Bu tür destekler emeklilik fonları, sigortacılık fonları, yatırım fonları 

veya bankalar gibi kurumsal yatırımcıların ülkemizdeki üstlenime tabi henüz yapımına 

başlanmamış (greenfield) altyapı projelerine finansman sağlamaları hususunu 

kolaylaştırmaktadır.  

KÖİ modeli ile finansmanı planlanan greenfield nitelikteki bir altyapı yatırım projesi henüz 

daha inşa aşamasında iken, başlangıçta ihtiyaç duyulacak borçlanmanın tamamı ya da bir kısmı 

yerine, hem çok taraflı kalkınma bankalarının hem de kurumsal yatırımcıların katılımı ile proje 

tahvil ihracı gerçekleştirilmesi ve bu ihraçtan elde edilen gelirlerin proje finansmanında 

kullanılması da söz konusu olabilmektedir.  



48 

Ülkemizde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Dünya Bankası kuruluşu olan 

Uluslararası Finans Kurumu (IFC) gibi uluslararası finansal kuruluşların da katılımı ile sağlık 

sektöründeki şehir hastaneleri projelerinde (Elazığ ve Gaziantep Şehir Hastanesi gibi) uygulaması 

olan bu model, önümüzdeki yıllarda pek çok altyapı projesinin finansmanında kolaylık 

sağlayacaktır. Son yıllarda, ülkemizdeki sağlık sektöründe şehir hastaneleri ve ulaştırma 

sektöründe liman projeleri gibi çeşitli altyapı projelerine uluslararası kurumsal yatırımcılar tahvil 

satın alma yöntemi ile ilgisini ortaya koymaktadır. 
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3.3.1.4 Proje Süreçlerinin İyileştirilmesi ve Kurumsal Kapasitenin Arttırılması 

KÖİ modelli projeler özelinde bir yatırım planı oluşturulması ve kamu idarelerinin 

kurumsal kapasitenin arttırılması da kalkınmanın finansmanı açısından önem arz eden bir 

husustur. Altyapı yatırımlarına yönelik sürdürülebilir finansman pek çok ülke tarafından 

uygulanan kapsamlı yatırım planlarına benzer planların, ülkemiz genelinde de devreye sokulması 

ile mümkün olabilecektir. Yatırım programına benzer bir modelin KOİ projeleri için de hayata 

geçirilmesi proje izleme ve ilgili projelerin yabancı yatırımcılar açısından takip edilmesi önem 

arz etmektedir.  

Kurumsal yatırımcıların uzun vadeli yatırım portföylerinde altyapı yatırımlarına sürekli 

olarak yer vermeleri için bu yatırımların yalnızca kârlı ve başarı vaat eden yatırımlar olması 

yeterli değildir. Aynı zamanda bu yatırımların kurumsal yatırımcıların dikkatini çekebilecek 

ölçüde süreklilik arz eden, tek bir sefere mahsus yatırımlar olmaması, sürdürülebilir ve orta-uzun 

vadeli yatırımcı hedefleri arasında yer alması ve bunun da belirli planlar veya yatırım programları 

çerçevesinde kararlaştırılarak ülkenin altyapı yatırım iştahının kurumsal yatırımcılara kabul 

ettirilmesi gerekmektedir.  

Kalkınma Bakanlığı’nın bütçe finansmanı ya da dış borçlanma ile finansman kararı verdiği 

projelere ilişkin hazırladığı Yıllık Yatırım Programlarına benzer şekilde, KÖİ modelli projelerin 

yer aldığı bir yatırım programı hazırlanması ve KÖİ portföyünün güncel, şeffaf ve devamlı bir 

şekilde yayımlanması gerekmektedir. Böylelikle, kamu idarelerinin yürüttüğü KÖİ projelerinin 

uzun dönemli planlanması ve kamuoyuyla paylaşılması bu projelerdeki farkındalığın arttırılması 

ve proje tarafı olacak yeni paydaşların karşılaşabileceği veri eksikliklerinin giderilmesi açısından 

da faydalı olacaktır. Ayrıca, kamu idarelerinin aynı anda pek çok benzer projeyi gerçekleştirmeye 

çalışmasını önleyecek şekilde proje önceliklendirilmesi yapılabilecek ve özellikle finansmana 

erişimin kısıtlı olduğu dönemlerde finansman kaynakları için birbirlerine alternatif sayılabilecek 

projelerin finansman problemleri yaşamaları engellenebilecektir. 

Bunların yanı sıra, kamu kurumlarının kurumsal kapasitelerin arttırılması da alternatif 

finansman kaynaklarının oluşturulmasında zorunluluk arz etmektedir. Finansman kaynaklarının 

projelere yatırım kararları alırken nelere dikkat ettiklerini iyi analiz etmiş bir kamu idaresi, 

planladığı projelerin hayata geçirilmesinde gerekli finansmana ilişkin ön hazırlıkları da yerine 
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getirebilecektir. Kurumsal yatırımcıların ulusal veya uluslararası yatırım kararları alırken ilgili 

tüm riskleri ve tüm finansal ve ekonomik analizleri gerçekleştirdikleri ve gerekli çıkış 

stratejilerini de oluşturdukları bir gerçektir. Bu tür yatırımcıların yatırım kararlarından 

vazgeçebileceklerinin farkında olan kamu idareleri, kredibilitesi yüksek, tamamlanabilirliği 

garanti altına alınmış, şeffaf şekilde ihale edilmiş, tanımlanabilir nakit akımı içerir projeler 

planlayıp, bu projeleri uygun modeller aracılığıyla, sistemli olarak gerçekleştirebildiklerinde, 

kurumsal yatırımcıların da yer aldığı bir finansman havuzundan sürekli olarak 

faydalanabileceklerdir. Bu tür ihtisaslaşmış proje uygulayıcı birimler, hem projelerin uygulama 

aşamasında hem de projelere finansman sağlanması sürecinde devreye girerek projenin 

gerçekleşmesi adına gerekli tüm paydaşların (şirket, kamu idaresi, finansman kaynağı, borç 

üstlenim taahhüdünü veren kurum vb.) birbiriyle uyumlu ve proje ihtiyaçlarını tam olarak 

karşılayabilecek şekilde hareket etmelerini sağlayacaklardır. 

3.3.1.5 Farklı Paydaşların Veriye Erişim İmkânlarının Arttırılması 

Küresel olarak yenilikçi finansman ürünlerinin geliştirilmesi ve yatırımcı çeşitliliğinin 

arttırılmasında birçok ülke veri paylaşımına ve bu imkânların arttırılmasına öncülük etmektedir. 

Küresel Altyapı Merkezi (Global Infrastructure Hub - Hub) 2014 yılındaki Avustralya G20 

dönem başkanlığı sırasında alınan G20 kararı ile Türkiye’nin G20 dönem başkanlığı sırasında 

2015 yılında kurulmuştur. Hub’ın merkezi Avustralya olup, kar amacı gütmeden ve 

hükümetlerden bağımsız bir yapıda faaliyet göstermektedir. Küçük ölçekli bir kurum olan Hub’ın 

finansmanı gönüllülük esasına göre ülkeler tarafından sağlanmaktadır. Söz konusu ülkeler 

arasında Avustralya, Suudi Arabistan, Çin, Singapur, Birleşik Krallık, Güney Kore, Yeni Zelanda 

ve Meksika yer almaktadır.  Hub’ın direktörler kurulunda beş G20 ülke temsilcisi, iki bağımsız 

temsilci ve dört yıl süreyle kurul başkanı olarak Avustralya bulunmaktadır. Ülkemiz hâlihazırda 

Kurulda yer almamakla birlikte, daha önce G20 Troykası çerçevesinde Kurulda yer almıştır.  

Hub’ın başlangıçtaki görevleri arasında, altyapı yatırımına yönelik olarak (i) hükümetler, 

uluslararası kuruluşlar ve özel sektör arasında küresel bir bilgi ağı oluşturulması, (ii) kamunun ve 

diğer paydaşların kapasitesinin artırılması, (iii) yatırımcılar için önem arz eden verilerdeki 

eksikliklerin tanımlanması ve giderilmesi, (iv) geniş ölçekli olarak hayata geçirilebilecek ve 

dönüşüm sağlayacak örnek uygulamaların teşvik edilmesi ve (v) yatırımcılar ile projelerin 
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eşleşmesini sağlayacak küresel bir proje havuzu oluşturulması yer almaktadır (Bkz. Global 

Infrastructure Hub, www.gihub.org). Bu ve benzeri veri paylaşımını ve tecrübeleri bir araya 

getiren platformların varlığı önemli katma değer sağlamaktadır.  

3.3.2 KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA ALTERNATİF SERMAYE 
PİYASASI ARAÇLARININ KULLANIMI 

Türkiye’de de son yıllarda, uluslararası gelişmelere benzer biçimde, altyapı yatırımlarında 

KÖİ projelerine daha fazla önem verilmeye başlanmıştır. Önümüzdeki dönemlerde altyapı 

ihtiyacına yönelik hayata geçirilmesi planlanan diğer KÖİ projelerinin büyüklüğü dikkate 

alındığında, ilerleyen yıllarda KÖİ projeleri için uzun vadeli fon kaynağı sıkıntısının 

yaşanabileceği öngörülmektedir (Uslu, 2016). 

GOÜ’ler için başarılı bir KÖİ çerçevesi oluşturulmasını teminen Uluslararası Finans 

Kuruluşu (IFC) tarafından yapılan bir çalışmada (Bkz. IFC, 2014) ülke tecrübelerinden yola 

çıkılarak alınan dersler ekonomik, siyasi ve projelerin yürütülmesi olmak üzere 3 ana başlık 

altında toplanmış olup, bu hususlar aşağıda özetlenmektedir: 

1. Ekonomik 

i. Sağlam ekonomik temellerin kurulması, 

ii. Kamu Özel İşbirliğinin maliyet, kalite ve yatırımcı getirisinin optimize 

edecek şekilde yapılandırılması, 

2. Siyasi 

i. Siyasal destek, 

ii. Projenin paydaşlarının desteğinin sağlanması, 

iii. Sosyal ve çevresel etkilerin değerlendirilmesi ve yönetilmesi, 

iv. İstikrarlı düzenleyici yapının oluşturulması, 

3. Projelerin Yürütülmesi 

i. Projenin disiplinli bir yaklaşımla yürütülmesi, 

ii. Uluslararası ve yerel tecrübenin bir araya getirilmesinin sağlanması, 

iii. Şeffaf ve rekabetçi ihale sürecinin sağlanması, 

iv. Sözleşmelerin takip edilip gözden geçirilmesinin planlanması, 
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Özellikle son 25-30 yılda altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesinde sürekli artan bir 

şekilde KÖİ modeli, geleneksel tedarik yöntemiyle karşılaştırıldığında, Türkiye de dâhil olmak 

üzere birçok GOÜ’ler ve gelişmiş ülke tarafından daha yoğun bir şekilde kullanılmaya 

başlanmıştır. Böylece, kamunun altyapı yatırım ihtiyacının karşılanmasında KÖİ modeli önemli 

bir alternatif haline gelmiştir. Ülkemizde de mevcut kamu yatırım bütçesi ile altyapı yatırımları 

ihtiyacının karşılanmasının uzun yıllar alacağı göz önüne alındığında, alternatif tedarik 

yöntemlerinin geliştirilmesi, bu ihtiyacın daha kısa zamanda karşılanabilmesi açısından son 

derece önemlidir (Öcal, 2017). 

Yatırımın değer karşılığının sağlanmasındaki en önemli unsurlardan birisi kamu ve özel 

sektör arasındaki risk paylaşımıdır. Kamu tarafının neredeyse bütün proje risklerini üstlendiği 

geleneksel tedarik yöntemlerinin aksine, KÖİ modelinde projenin tasarım, yapım ve teknolojisine 

ilişkin yapım dönemi riskleri, finansman riski, talep riski, işletme dönemi riskleri gibi önemli risk 

unsurları kamu kuruluşundan özel sektöre devredilmektedir. KÖİ modelinde risk dağılımının 

amacı, kamunun risklere ilişkin bütün sorumluluğunun karşı tarafa devredilmesi olmayıp, söz 

konusu risklerin taraflar arasında dağıtımının sağlanması ve en uygun biçimde yönetebilecek 

tarafın riski üstlenmesi olarak belirlenmiştir. Risklerin etkin bir şekilde paylaşılıp yönetilmesi 

KÖİ projelerinin başarısında önemli role sahip olduğu gibi projenin maliyetinin azaltılmasında da 

kritik öneme sahiptir (Çapkın, 2017). Projeye ait risklerin doğru bir şekilde belirlenmesi, 

tanımlanması, bu riskleri en iyi yönetebilecek tarafça üstlenilmesi ve yatırımın değer karşılığının 

maksimum seviyeye ulaştığı optimal risk dağılımının sağlanması gerekmektedir. Risk paylaşımı 

unsurları özellikle projelere finansman sağlamasında önemli bir karar faktörüdür.  

Dünyada KÖİ projeleri, projenin zamanında ve maliyet aşımı olmadan tamamlanması, 

ömür boyu maliyet optimizasyonunun yapılması, en uygun risk dağılımıyla maliyetlerinin 

düşürülmesi hedeflerinin gerçekleştirilmesi için proje taraflarının görev ve sorumluluklarına bağlı 

olarak uygun teşvik, ödül ve ceza unsurları çerçevesinde modellenmiştir. Bu unsurlar yeni 

finansman arayışı noktasında önemli değişkenler olarak göz önüne alınmakta ve proje gelirlerinin 

öngörülebilirliğini sağlamaktadır. Risk paylaşımı ve transferi konusunda KÖİ projelerinde risk 

transferi işlemleri sigorta ve türev ürünlerine yönelik sözleşmelere dâhil edilebilecek hususları da 

barındırmaktadır. Çeşitli risklerin sigorta şirketlerine belli bir prim üzerinden veya kredi 
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sözleşmesinden doğan kur ve faiz risklerinin türev ürün anlaşmaları çerçevesinde yine belli bir 

prim üzerinden finansal kuruluşlara devredilmesi mümkündür. Bu tür türev ürünler, ilgili 

projelerin finansman risklerine yönelik çeşitli alternatifler sağlamakta ve piyasa koşullarında 

yenilikçi ürünlerle de desteklenmektedir.16 

Ülkemizde yürütülmekte olan büyük ölçekli bu projeler hakkında kamu tarafından 

finansman sağlanan temel unsurlar, projelerin kamulaştırma giderleri ve minimum gelir garantisi 

veya kullanım bedeli gibi isimler altında taahhüde bağlanmış koşullu veya doğrudan kamu 

yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu yükümlülükler kapsamında kamu finansmanı anlamında ilgili 

taahhütlerin kamuya getirdiği yükler ve bütçe üzerine etkileri önemli ölçüde artmakta ve bütçe 

üzerine de ilave yükümlülükler ortaya çıkmaktadır.  

Ülkemizde KOİ projelerinde uygulanan borç üstlenim mekanizması bu risk paylaşım 

profilinde bir tür kredi zenginleştirme aracıdır. Bilindiği üzere, 4749 sayılı kanun uyarınca, KÖİ 

projeleri için Hazine Müsteşarlığı tarafından verilen borç üstlenim taahhüdü, projenin uygulama 

sözleşmesinin çeşitli hallerde erken fesih olması durumunda ve proje varlıklarının tamamının 

kamuya devredilmesinin sözleşmede öngörülmesi durumunda kullanılmak üzere tasarlanmış ve 

büyük ölçekli altyapı projelerinin kredibilitesini geliştirmeye yönelik sadece yurtdışından 

sağlanan dış kredilerin ve ilgili türev anlaşmalarından doğan mali yükümlülüklerin üstlenimini 

kapsamaktadır.5 Borç üstlenim taahhüdü, projeleri yürütmekle görevli kamu idarelerinin taahhüt 

ettiği talep veya asgari gelir garantisi gibi yükümlülüklerin proje uygulama sözleşmesinin erken 

fesih edilmesi nedeniyle ortadan kalkması durumunda, ana kredilerden kullanılmış tutarlarının ve 

ilgili finansman giderlerinin Hazine Müsteşarlığı tarafından üstlenilmesini öngördüğünden, 

hâlihazırda verilmiş kamu yükümlülüklerini destekleyen bir mekanizmadır. Diğer taraftan anılan 

borç üstlenimi taahhüdünün, büyük ölçekli projelerde öngörülen ve yapım aşamasında önemli bir 

risk unsuru olarak değerlendirilen yapım ve inşaat riskini bertaraf etmek üzere de ön plana çıkan 

bir özelliği bulunmaktadır.  

  
                                                           
5 Hazine Müstesarlığı Kamu Borc Yönetimi Raporları KÖİ modellerinden olan yap-işlet-devret modeli ile yapılacak projeler 
kapsamında yurtdışından sağlanan finansmanın üstlenilmesine yönelik ilk düzenlemeler 25/06/2010 tarihinde 4749 sayılı 
Kanunda ve 11/06/2011 tarihinde 3996 sayılı Kanunda yapılmıştır. Takip eden dönemde, Hazine Müsteşarlığınca borç 
üstleniminin genel çerçevesinin çizilmesi amacıyla 21/02/2013 tarihinde 4749 sayılı Kanuna 8/A maddesi ilave edilmiş, borç 
üstlenimine ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelik ise 19/04/2014 tarihli ve 28977 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.  
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4  SEÇİLMİŞ KONULAR 

4.1 KAPSAYICI BÜYÜME VE TÜRKİYE 

Büyümenin finansmanını sağlayan fonlar, tüm dünyada gittikçe artan oranda sadece GSYH 

büyümesine değil; büyümenin ne derece kapsayıcı olduğuna da duyarlı hale gelmektedir. 

Kapsayıcı büyüme, ekonomik büyümenin sosyal ve siyasal yayılımı ve istikrarı, eğitim ve sağlık 

hizmetlerinin kalitesi, doğal kaynakların kullanımı ve cinsiyet eşitliği gibi büyümenin niteliğini 

ölçmeyi amaçlayan birçok yöne sahip bir kavram olarak ele alınmaktadır.  

Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum-WEF), Kapsayıcı Kalkınma Endeksi 

(Inclusive Development Index) ile ülkelerin kapsayıcı büyümelerini ölçmeyi amaçlamaktadır. 

Kapsayıcı Kalkınma Endeksi, büyüme ve kalkınma, kapsayıcılık ve nesiller arası varlık ile 

sürdürülebilirlik olmak üzere üç temel bileşene sahiptir.  

Kapsayıcı Kalkınma Endeksi 2018 sonuçlarına göre, yükselen piyasa ekonomileri arasında 

Türkiye 16. sırada yer almıştır. Türkiye büyüme ve kalkınma göstergelerinden kişi başı gelir, 

emek verimliliği ve yaşam süresi beklentisi değişkenlerinde iyi bir seviyede iken; istihdam 

oranındaki yeri göreli olarak düşüktür. Türkiye kapsayıcılık göstergelerinde, yüksek medyan gelir 

ve düşük fakirlik oranına sahipken; başta servet olmak üzere gelir dağılımı eşitsizliği yüksek 

düzeyde seyretmektedir. Nesiller arası eşitlik ve sürdürülebilirlik göstergelerinde ise, kamu borcu 

nispeten iyi durumdayken; bağımlılık oranı, tasarruf ve karbon yoğunluğu göstergelerinde 

Türkiye düşük performansa sahiptir (Bkz. Tablo 10).  
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Tablo 10. Seçilmiş Ülkelerin Kapsayıcı Kalkınma Endeksi ve Bileşenleri 

  Büyüme ve Kalkınma Kapsayıcılık Nesiller Arası Eşitlik ve 
Sürdürülebilirlik 
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Arjantin 4,12 10.149 21.792 67,6 57,0 38,6 4,5 72,3 14,6 7,5 75,4 51,3 56,5 
Brezilya 3,93 10.826 30.230 65,5 59,3 44,9 9,3 83,2 11,2 9,5 57,0 78,3 43,6 
Çin 4,09 6.894 25.369 68,5 67,5 51,0 12,1 78,9 7,7 23,3 201,1 46,2 38,5 
Hindistan 3,09 1.861 16.528 59,6 51,9 47,9 60,4 83,0 2,9 19,8 162,9 69,5 51,5 
Endonezya 3,95 3.974 23.390 62,1 63,6 45,7 33,8 83,7 4,6 25,6 126,6 27,9 48,9 
Meksika 4,12 9.707 38.179 67,4 59,7 45,9 11,8 73,2 6,9 12,8 48,9 58,1 50,9 
Polonya 4,61 15.049 55.716 68,7 53,2 32,1 0,3 71,7 20,5 11,0 82,9 54,2 44,9 
G.Afrika 2,94 7.504 44.197 54,4 39,5 57,7 35,9 86,7 4,7 1,9 180,3 50,5 52,4 
G.Kore 5,09 25.459 70.011 73,2 58,6 30,7 13,8 70,0 34,2 18,6 68,8 38,6 37,1 
Türkiye 4,26 14.071 57.438 66,2 45,1 39,8 2,4 81,8 13,1 8,4 57,5 29,1 49,8 
Rusya 4,20 11.099 45.832 63,4 59,7 43,9 0,3 82,6 17,1 9,3 213,5 17,0 45,1 

Kaynak: World Bank (WEF), 2018 

Bu alanlar göz önünde bulundurulduğunda, kadın istihdamının artırılmasının ve bu alana 

yönelik beşeri sermaye yatırımlarının hızlandırılmasının kalkınma ve kapsayıcı büyüme açısından 

ölçülebilir katkıları olduğu görülmektedir.  

Grafik 21: Kapsayıcı Büyüme ve Özel Sektörün Finansmanı 

 
Kaynak: World Bank, 2018; BIS, 2018b.  

Kapsayıcı Kalkınma Endeks değeri arttıkça, finansal getirilerin daha istikrarlı olması ve 

belirsizliğin azalması sonucu özel sektörün finansmanının artması beklenmektedir. Grafik 21’de 

seçilmiş ülkeler için Kapsayıcı Kalkınma Endeksi ile finansal olmayan özel sektör firmalarına 
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kullandırılan kredilerin GSYH’ye oranı arasındaki ilişki sunulmaktadır. Kapsayıcı kalkınma 

endeks değeri arttıkça, özel sektör kredilerinin GSYH içerisindeki oranının da arttığı 

görülmektedir. Türkiye’nin endeks değeri 4,26 olarak hesaplanmış ve özel sektör firmalarına 

kullandırılan kredilerin GSYH’ye oranı yüzde 85,10 olarak gerçekleşmiştir. Yunanistan, küresel 

kriz sonrası gelire bağlı göstergelerin gerilemesi ile düşük endeks değerine; fakat yüksek 

kredi/GSYH oranına sahiptir. Çin ise 4,09 ile nispeten düşük endeks değerine, fakat sürekli 

yüksek büyümesi sonucu yüzde 210,6 ile yüksek kredi oranına sahip ülkelerden biridir.  

4.2 KREDİ GARANTİ FONU 

1993 yılında kurulmuş bulunan Kredi Garanti Fonu (KGF), kredi değerliliği olan ancak 

yeterli teminat gücü olmayan (KOBİ ve KOBİ dışı) firmalara “müteselsil kefalet” yoluyla 

teminat desteği sağlamayı amaçlamaktadır. Avrupa’da faaliyet gösteren garanti kuruluşları 

örneklerinden yararlanılarak kurulan KGF, Türkiye’de KOBİ ve KOBİ dışı işletmelerin 

finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla kefalet veren tek kurumdur. 

KGF; bireysel krediler, tüketici kredileri ve çek karnesi kredisi ile şirket kredi kartları hariç, 

işletmelerin ihtiyaç duyduğu işletme ve yatırım finansmanı için her türlü nakdi ve gayri nakdi 

kredilere yönelik kefalet vermektedir. Bankaların, ilk defa veya ilave olarak kullandıracakları, 

yenileyecekleri, yeniden vadelendirecekleri veya yapılandıracakları TL ve/veya döviz cinsinden 

ve/veya dövize endeksli nakdi ve gayri nakdî krediler bu kapsamda yer almaktadır. 

Kefalet kuruluşları, sunduğu hizmetlerin kamusal nitelikli olması nedeniyle, dünyadaki 

diğer uygulamalarda da görülebileceği üzere devlet tarafından desteklenmektedir. Bu bakımdan 

KGF; damga vergisi, kurumlar vergisi ve bazı harçlardan istisna ve muaf tutulmuştur. Bunun 

yanı sıra ekonomik konjonktürün gereği olarak bugüne kadar birçok kez KGF’ye Hazine 

kaynaklı fon temin edilmiştir. Son olarak, 10 Mart 2017 tarih ve 30003 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan 2017/9969 sayılı “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin 

Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile KGF tarafından verilebilecek kefalet tutarı 250 

milyar TL’ye çıkarılmıştır. KGF desteği kapsamında sağlanan kefalet limitinin Kasım 2017 

itibarıyla 202 milyar TL tutarındaki kısmı kullanılmıştır. 



57 
 

Grafik 22: Nakdi KGF Kredilerinin Sektörel Dağılımı (Yüzde) 

 
Kaynak: BDDK 
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vadesi ağırlıklı olarak 2020 ve 2022 yıllarında dolmaktadır. Nakdi kredilerin yüzde 87’si ve gayri 

nakdi kredilerin yüzde 43’ü TL cinsinden iken döviz cinsinden krediler içerisinde ağırlığı Avro 

cinsinden krediler teşkil etmektedir. 

Grafik 23: KGF Kredileri Para Birimi Bazında Nakdi/Gayrinakdi Dağılımı 

Kaynak: BDDK 
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 Grafik 24: Kullandırım Amacına Göre KGF Kredi Payları (Yüzde) 

Kaynak: BDDK 
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yapılarak elde edilen sonuçlar ile varlık fonunu yeni kurmuş olan Türkiye ekonomisi için 
çıkarımlar yapılmaya çalışılmıştır.  

Çalışmada, Türkiye ekonomisi ile makroekonomik benzerlik gösteren ve varlık fonuna 
sahip 11 ülkenin veri seti kullanılmak suretiyle ulusal varlık fonlarının ekonomik büyümeye 
katkısının olup olmadığı incelenmiş; sonuçların Türkiye ekonomisi için ne anlama geldiği 
tartışılmış ve çıkarımlar yapılmıştır. Çalışma, 1980 - 2015 yıllarını kapsamakta ve cari işlemler 
açığı ve/veya bütçe açığı veren emtia ihracatçısı olmayan, enflasyon hedeflemesi uygulayan ve 
ulusal varlık fonuna sahip olan 11 ülkenin (Brezilya, Malezya, Avustralya, Peru, İrlanda, Yeni 
Zelanda, Bolivya, Nijerya, Bahreyn, Panama ve Senegal) ulusal varlık fonlarının ekonomik 
büyümeye katkısı olup olmadığını analiz etmektedir. Uygulamalı analizde kullanılan 
değişkenlerde yatay kesit bağımlılığı ve eğim sorunları olması nedeniyle, bu sorunları dikkate 
alan ikinci nesil panel veri modellerinden olan, dinamik CCEGM yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca, 
Panel ARDL, FMOLS ve DOLS modelleri de, CCEGM yöntemi sonuçlarının güvenilirliğini test 
etmek amacıyla, uygulanarak elde edilen sonuçların tutarlı olduğu ortaya konmuştur.  

Sonuç olarak çalışmanın bulguları, Türkiye’ye benzer makroekonomik özellikler gösteren 
ve varlık fonu bulunan ülkelerde bu fonların ekonomik büyüme üzerinde pozitif ve anlamlı 
etkileri olduğunu açık bir şekilde ortaya koymuştur. Ülkemize benzer makroekonomik özellikler 
gösteren ülkelerde büyüme üzerine anlamlı katkısı bulunan varlık fonunun ülkemizde de aynı 
potansiyele sahip olması beklenebilir. Ancak hala kurumsal işlerliğe kavuşamamış olan TVF’nin 
büyümeye katkı sağlayacak bir yapıya ulaşması için benzer ülkelerdeki gibi profesyonel ve etkin 
bir yönetim anlayışı ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde hareket etmesi gerçekliği de gözden 
kaçırılmamalıdır.  

Türkiye Varlık Fonu kalkınmanın finansmanı kapsamında önemli projelerin 
gerçekleştirilmesi sürecinde de aktif olarak kullanılabilir. Bilindiği üzere dış ticaret açığımızın, 
dolayısıyla cari açığımızın önemli bir kısmı enerji bağımlılığından kaynaklanmaktadır. Enerji 
bağımlılığını düşürmek hem cari açığı düşürmek suretiyle ekonomik hem de kaynak çeşitliliği ve 
arz güvenliği yönlerinden önem arz eden konulardan birisidir. Bunun gibi stratejik yatırımlar TVF 
himayesinde yapılabilir. Ayrıca, İslami finansal enstrümanlar da geliştirilip fon toplanmasında 
derinlik arttırılabilir. Varlık fonu yatırımın başlangıç finansmanını gerçekleştirip sonrasında küçük 
yatırımcının ilgisini çekebilecek araçlar sunarak katılımı artırıp yatırımı gerçekleştirebilir.  
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5 SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME 

Kalkınmanın Finansmanı Çalışma Grubu Raporu, 11. Kalkınma Planının kapsadığı 2019-

2023 dönemine yönelik temel strateji ve kalkınma önceliklerini, çevresel koşulları göz önünde 

bulundurarak, tespit edilen büyüme ve kalkınma anlayışını hayata geçirmeye yönelik finansmanın 

nasıl sağlanacağını incelemektedir.  

Kalkınma konusunun oldukça kapsamlı ve birçok ekseni kesen karmaşık bir kavram 

olması, Çalışma Grubunun Birinci Aşama Toplantılarında tüm katılımcılarca ifade edilmiştir. 

Böylece Türkiye için öncelikli eksenlerin tartışılmasıyla, bu alanları gözeten finansmana ilişkin 

değerlendirmelerin, politika önerilerinin detaylandırılmasına çalışılmıştır. 

Kalkınmanın finansmanında öncelikli olarak ne büyüklükte bir kaynak ihtiyacıyla karşı 

karşıya kalındığı sorusu cevaplanmak durumundadır. Bu soru doğrudan kalkınma kavramının en 

ölçülebilen ve en genel göstergesi olarak kabul edebileceğimiz ekonomik büyümenin, gelir 

artışının ne düzeyde öngörüldüğü ile ilgili olmaktadır. Özellikle Türkiye ekonomisinin potansiyel 

büyüme oranını yükseltecek adımları atacağı 11. Kalkınma Planı döneminde, asgari düzeyde 

mevcut potansiyel büyümesini sürdüreceği varsayımı altında dahi, dış kaynak ihtiyacının devam 

edeceği görülmektedir. Bu çerçevede, kalkınmanın finansmanındaki “kaynak” büyüklüğünün 

belirli bir kısmının dış kaynaklarla finanse edileceği ve dış kaynak koşullarındaki değişimlerin 

finansmanın niteliğini etkileyeceği aşikârdır. Bu nedenle Çalışma Grubu tartışmalarının ve 

Raporunun ilk bölümleri mevcut çevresel koşulların incelenmesine ve Plan dönemindeki olası 

eğilimlerin tespit edilmesine ayrılmıştır. Ayrıca değişen şartlarda en uygun finansman 

koşullarının hangi kurumsal yapılardan ve ne tür araçlarla temin edilebileceği de bu kapsamda 

önemli bir husus olarak dikkat çekmektedir. 

Kaynak sorusunun bir yansıması ise, kaynakların etkin bir şekilde öncelikli alanlara 

yönlendirilmesini kapsamaktadır. Bu çerçevede, Çalışma Grubu tartışmalarında bir yandan 

“büyüme”nin daha yüksek bir düzeye çıkarılmasında finansman öncelikleri tartışılırken, aynı 

zamanda “büyüme”nin niteliği (insani kalkınmışlık, sürdürülebilirlik) açısından Türkiye için 

finansman öncelikleri tartışılmıştır.  

Büyümenin kapsayıcılığının artırılması, çevreye duyarlı, teknolojik değişime ayak uyduran 

ve bunu sağlayacak işgücüne eğitim sunabilen bir yapıda olması, kalkınma hedeflerinin 
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gerçekleştirilmesine katkı sağlayacaktır. Nitekim Çalışma Grubu tartışmalarının ve Raporunun 

bir bölümünü kamu kesiminin öncülük ve yönlendiriciliğini içeren, büyümenin kapsayıcılığını ve 

tüm kesimlerin ekonomik ve sosyal hayata nitelikli bir biçimde katılımını hızlandıran alt yapı 

yatırımları ve finansman modelleri oluşturmaktadır.  

Kalkınma sürecinin önemli özelliklerinden biri finansal derinleşmedir. Yurtiçi finansal 

piyasaların gelişmişliği ve finansal araçların çeşitliliği bir yandan daha yüksek oranda tasarruf 

edilmesini, diğer yandan da daha etkin risk transferi/dönüşümü sağlanmasını kolaylaştıracaktır. 

2001 sonrası dönemde Türk bankacılık sektörü geleneksel aracılık işlevini yerine getiren bir 

dönüşüm yaşamış ve Türkiye finansal derinleşme açısından önemli mesafe kat etmiştir. Ancak 

gelinen düzey itibarıyla bankacılık sektörünün yanı sıra diğer finansal sektörlerin de gelişimi, 

farklı yatırım ve tasarruf tercihlerinin sisteme katılımı açısından önemlidir. Bu çerçevede, başta 

sermaye piyasaları olmak üzere yeni finansal araçların ve bunu destekleyecek finansal 

okuryazarlığın artırılmasının kalkınmanın finansmanındaki rolü açıktır.   

Kalkınmanın finansmanını sağlayan fonlar, tüm dünyada gittikçe artan oranda sadece 

GSYH büyümesine değil; büyümenin ne derece kapsayıcı olduğuna da duyarlı hale gelmektedir. 

Yatırımcı profilinin “sürdürülebilir kalkınma”, “sosyal kalkınma” veya “kapsayıcı büyüme” 

olarak nitelendirilebilecek bu yeni çerçeveye önem vermesinin temel nedeni, büyüme ve diğer 

sayılan bileşenler arasındaki etkileşimin şiddet ve hızının ve kamuoyu tarafından buna verilen 

değerin ve duyarlılığın geçmişe oranla oldukça artmış olmasıdır. Ayrıca küresel kriz ve 

sonrasında görüldüğü üzere, büyümenin sorunsalları sadece gelişmekte olan veya az gelişmiş 

ülkeler için değil; gelişmiş ülkeler için de önemli bir gerçektir. Bu durumda kalkınmanın 

finansmanı, ekonomik büyümenin yanısıra; büyümenin niteliğini, sürdürülebilirliğini, 

kapsayıcılığını, sosyal ve çevresel etkilerini de dikkate alan finansman olarak nitelendirilebilir. 

Türkiye’nin yurtiçi tasarruf açığının 2018-2020 Orta Vadeli Program ve 11. Kalkınma 

Planı boyunca da devam etmesi beklenmektedir. Diğer bir deyişle, gelecek dönemde de 

büyümenin finansmanında Türkiye ekonomisinin kabaca GSYH’nin yüzde 4-5 oranında tasarruf 

açığına sahip olacağı muhtemeldir. Kalkınmanın Finansmanı Çalışma Grubu, Türkiye’nin 

yatırımlarını finanse ederken ortaya çıkan bu finansman açığına ve bu finansmanın kapsayıcı 
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büyümeyi destekleyecek biçimde nasıl yönlendirilebileceği üzerine odaklanmıştır. Çalışma 

Grubu toplantılarında öne çıkan değerlendirmeler aşağıda sunulmaktadır.  

Önümüzdeki dönemde gelişmekte olan ülkelere yönelen sermaye girişlerinde artış 

beklenmektedir. Bununla birlikte, fonların ülkelerin büyüme göstergelerine daha duyarlı hareket 

edecekleri açıktır. Fed’in çıkış stratejisi kapsamında, politika faizini yükseltme ve varlık satımları 

ile bilançosunu normalleştirme sürecinin devam edeceği ve dünyada yükselen jeopolitik riskler 

birlikte düşünüldüğünde, küresel sermayenin risk/getiri ilişkisine karşı daha duyarlı olacağı 

açıktır. Bu açıdan, Türkiye’nin bu yeni dönemde “büyüme hikayesini” çok daha net ortaya 

koyması önem arz etmektedir. Kapsayıcı, kurumsal yapısı güçlü, yüksek katma değer üreten, 

öngörülebilir bir ekonomik büyüme; uzun vadeli ve düşük maliyetli finansmanı da mümkün 

kılabilecektir.  

Türkiye'nin cari açığının azaltılmasında, ihracat gelirleri önemli bir rol oynamaktadır. Bu 

açıdan Türkiye’nin ihracatında yüksek katma değerin payını ve pazar çeşitliliğini artırması; ülke 

şoklarına karşı Türkiye'yi daha dayanaklı hale getirecektir. Dünya ekonomisinde son dönemde 

yeni nesil serbest ticaret anlaşmaları sayısı hızla artmaktadır. Yeni nesil serbest ticaret 

anlaşmaları, sadece sanayi malları ticaretinin serbestleştirilmesini değil aynı zamanda hizmet 

ticaretinin serbestleştirilmesini, yatırım engellerinin kaldırılmasını, çevre ve fikri mülkiyet 

haklarının korunması ile ilgili politikaları da içermektedir.  

 Uzun yıllardır ihracat ve ithalatımızda en büyük partnerimiz olan Avrupa Birliği, birçok 

ülke ile geniş kapsamlı yeni nesil serbest ticaret anlaşmaları yapmaktadır. Fakat Türkiye bu 

ülkelerle henüz serbest ticaret anlaşmaları imzalamamıştır. Bu anlaşmalar hayata geçtiğinde 

Türkiye için asimetrik bir durum ortaya çıkacaktır. Bunu önlemek için, bu ülkeler ile yeni nesil 

serbest ticaret anlaşmaları imzalaması Türkiye'nin lehine olacaktır. Benzer bir durum AB'den 

çıkma sürecinde olan İngiltere ile olan dış ticaretimiz için de geçerlidir. İngiltere, Türkiye'nin dış 

ticaretinde önemli bir pazardır. Bu açıdan mal ticaretinden daha kapsamlı bir yeni nesil serbest 

ticaret anlaşmasının imzalanması Türkiye ekonomisi için önem taşımaktadır.  

Dünya büyümesinin gelecekteki seyri, Çin ekonomisinin ABD ekonomisinin önüne 

geçeceğini öngörmektedirler. Çin hızlı ekonomik büyüme, yükselen dış sermaye yatırımı ve 

ithalat ve büyük pazar hacmi gibi önemli avantajlara sahiptir. Çin, önümüzdeki dönemin önemli 
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sermaye ihraç eden ülkelerinden biri olacaktır. Türkiye’nin bu büyük pazardan pay alması 

kalkınmanın finansmanı açısından önemlidir. Çin ile olan ilişkilerin güçlü bir temele dayanması 

için, Japonya’ya benzer biçimde ama daha ileri olarak, Çin dili ve kültürünün öğrenilmesi, 

karşılıklı akademik ve sosyal paylaşımların artırılması, iş adamlarının Çin piyasası hakkındaki 

bilgilerini artırması ve piyasaya girişlerinin kolaylaştırılması gibi hususlar ilk etapta 

değerlendirilebilir.  

Finans piyasalarının etkin işlemesi, kalkınmanın finansmanı açısından bir diğer önemli 

unsurdur. Finansal kurumlar arasında düzenlemelerden kaynaklanan ve piyasa yapısını bozucu 

eşitsizlikler, arbitrajlar, ayrıcalıklar ve dezavantajların olmaması; fonların aktarımında etkinliği 

bozucu unsurları azaltacaktır. Bu durum, fonlar üzerindeki risk primini düşürerek faizlerin 

düşmesine ve ortalama vadelerin uzamasına katkıda bulunacaktır.  

Dünya finans çevreleri, artan biçimde finansman araçlarını sürdürülebilir kalkınmanın 

hedefleri ile uyumlu hale getirmektedirler. Konvansiyonel bankacılıktan farklı olarak, yeşil 

bankacılık veya hâlihazırda daha çok kalkınma bankalarının önderlik ettiği yeşil yatırım-

kalkınma bankacılığı, yatırımların finansmanında finansal getirinin yanı sıra çevresel ve sosyal 

etkileri de dikkate almaktadırlar. Bu kurumlar, finansman maliyetinde ve/veya yatırım seçimi 

kararlarında, düşük karbon ekonomisine dayalı sektör ve faaliyetleri gözetmektedir.  

Yeşil tahvil veya sosyal tahvil sadece enerji, enerji verimliliği alanında değil çevre, eğitimi 

sağlık, ulaşım gibi sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen bir finansman aracı olarak son dönemde 

öne çıkmaktadır. Yeşil tahvile benzer şekilde yeşil sukuk da faizsiz finans sistemi içerisinde 

kendine yer bulmaktadır. Bu tarz bir finansman sürecinin yönetilmesi, yeni bir kurumsal tecrübe 

gerektirmektedir. Bu açıdan bu alana ilk giren finansal kurumların, avantajlı konumda olacağı 

ileri sürülebilir. Ayrıca bu alan sadece finansal kurumlar açısından değil, finansmana erişmek 

isteyen yatırımcı açısından da çeşitli ön niteliklere dikkat etmeyi gerektirmektedir. Bu bakımdan, 

ilgili alana yatırım yapmayan kurumların, dünyada hızla büyüyen yeşil finansmanın 

kullanımından da mahrum kalacakları değerlendirilebilir.      

Katılım bankacılığı, hem Türkiye’de hem de dünyada hızla gelişen bir alandır. Faizsiz 

finans veya İslami finans olarak da isimlendirilen katılım bankacılığı, tasarruflarını faizsiz 

enstrümanlarda değerlendirmek isteyenler için de önemli bir tercih alanıdır. Katılım 
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bankacılığının geliştirilmesi bir yandan iç tasarrufları artırırken; diğer taraftan kurumsal 

tasarrufları da harekete geçirebilecektir. Ayrıca İslam Kalkınma Bankası gibi uluslararası faizsiz 

finans kurumlarının fonlarından yararlanılma kapasitesi de, katılım bankacılığının gelişimi ile 

yükselecektir.   

Türkiye’de katılım bankacılığının geliştirilmesi açısından, katılım bankacılığı ve faizsiz 

finansa yönelik algının iyileştirilmesi önemlidir. Sisteme yönelik olumsuz algılara neden olan 

unsurların tespit edilmesi ve faizsiz finans sisteminin işleyişi ve finansal ürünler hakkında 

kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca katılım bankacılığı ve faizsiz finansa 

yönelik akademik ilginin uyarılması da, katılım bankacılığının gelişmesi açısından değerlidir. 

Diğer taraftan, faizsiz finans ürün ve hizmet çeşitliliğinin arttırılması da katılım bankacılığının 

tercih edilme nedenlerini artıracaktır. 

Finansal piyasalar ve derinleşme açısından diğer önemli bir husus finansmana erişimdir. 

Gerek gelişmiş ekonomilerde gerekse gelişmekte olan ekonomilerde KOBİ’lerin finansmana 

erişim sorunlarının başında teminatlar konusu gelmektedir. Nitekim ülkemizde geçmiş dönemde 

KOBİ’lerin finansmana (veya krediye) erişimini kolaylaştırmak amacıyla çeşitli tedbirler 

alınmıştır. Bunlardan iki tanesi küresel ölçekte de dikkat çeken önemli uygulamalar olarak ifade 

edilmektedir. Tedbirlerin ilki belirli koşullar altında taşınırların teminat olarak kullanılmasına 

(Taşınır Rehin Sicil Sistemi) imkân tanıyan düzenleme olurken, ikincisi Hazine Destekli Kredi 

Garanti Fonu Kefalet uygulaması olmuştur. Çalışma Grubu tartışmalarında, KGF uygulamasının 

KOBİ’lerin finansmana erişimi açısından başarılı sonuçlara sahip olduğu belirtilmekle birlikte, 

kredi riskinin kontrol edilebilir düzeyde tutulmasının önemine vurgu yapılmıştır. 2017 yılında 

kapsamlı bir şekilde uygulanan ve en azından kısa vadeli olumlu sonuçlarının izlendiği kapsayıcı 

bir Kredi Garanti Fonu uygulamasının ışığında gelecekte firmaların finansmana erişimi 

artırılırken, hangi özellikteki firmaların ne tür araçlarla destekleneceği, kaynak kısıtları altında 

önemli bir tartışma alanı olmuştur. 

KOBİ’lerin desteklenmesinde, tedarik zincirlerinin yarattığı değer zincirlerine odaklanmak 

oldukça önemlidir. Doğrudan KOBİ’lerin ölçek büyüklüklerine değil, değer zincirlerine 

odaklanmak finansmanın faydalarını da artıracaktır. Türkiye’nin şoklara karşı daha dayanıklı bir 

yapıya geçmesi, imalat sanayiine ağırlık vererek ve yeni nesil ticaret anlaşmalarını da kullanarak 
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küresel arz zincirlerine eklemlenmesi ile mümkündür. Küresel arz zincirleriyle olan etkileşim, 

doğrudan yabancı yatırımların ülkeye yönelmesini de artıracak bir husus olacaktır. 

Finansal sistemden temin edilen krediler ile yaşamayı sürdüren ancak verimlilik ve 

istihdam açısından ekonomiye katkıları yok denecek kadar düşük olan ve ilerisi için yüksek kredi 

riski taşıyan KOBİ’ler “zombi firmalar” olarak tanımlanmaktadır. Bu tür firmaların kamu 

garantili KGF kefalet desteklerinden faydalanmalarının devam ettirilmesinin kısa vadeli ve 

oldukça küçük olumlu katkılarının yanında orta ve uzun vadede makro finansal ortama zarar 

verebilecekleri tespit edilmiştir (bkz Storz vd; 2017 ve Borio, 2018). Bu değerlendirmeler 

ışığında, önümüzdeki dönemde 2017 yılında oldukça kapsayıcı bir şekilde uygulanan KGF 

kefalet desteğinin daha seçici bir şekilde yürütülmesinin makroekonomik ve finansal istikrar için, 

dolayısıyla yatırım ortamının sağlığı açısından önem taşıdığı düşünülmektedir.  

Diğer taraftan, desteklenecek “uygun” KOBİ’lerin seçiminin bir sistem çerçevesinde 

yürütülmesi gerektiğinin altı çizilmiştir. Destek sağlanacak KOBİ’lerin büyüme dinamiğini 

güçlendirecek ve öncelikli sektörlere uygun olan veya girdi sağlayacak firmalar olmaları ve/veya 

seçili alanlarda faaliyet gösteren büyük ölçekli firmaların üretim değer zincirinde yer almaları 

önemli bir politika seçeneği olarak ifade edilmiştir.  

Kalkınmanın finansmanında dikkat çeken bir diğer husus; verinin üretimi, paylaşımı ve 

analizinin karar almada kazandığı hayati roldür. Bu açıdan reel sektörün mali envanterinin 

çıkarılması, finansman kararlarında özellikle KOBİ’ler özelinde finansmana erişimi 

kolaylaştırabilecektir. Bunun için de tek bir kurumun sorumlu olması ve reel sektör hakkında 

farklı kurumlar tarafından yürütülen veri üretme çalışmalarının tek bir kurumun 

sorumluluğuna/koordinasyonuna verilmesi; böylece verinin homojen hale getirilmesi ve 

detaylandırılması; hem politika üreticiler; hem de finans sistemi açısından faydalı olabilecektir. 

Reel sektörün mali durumu hakkında daha şeffaf bilgiye ulaşılması, bir yandan kredi riskini 

düşürerek ortalama fonlama maliyetini azaltırken; diğer taraftan kredi tahsis etkinliğini 

artıracaktır. Bu durum, uluslararası finans kurumlarının da özellikle bankacılık kesimi üzerinden 

fonlarını Türkiye’ye daha kolay yönlendirmeleri sonucunu da doğuracaktır.  
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Şirketler kesiminin yurtiçi finansal sistemden kaynak temininde ana başvuru kaynağının 

bankacılık sektörü olduğu görülmektedir. Ancak Raporda da ifade edildiği gibi, önümüzdeki 

dönemde gerek uluslararası düzenlemelere uyum açısından gerekse beklenen makroekonomik 

koşullar altında Türk bankacılık sektörünün kredilendirilebilir fon yaratma konusunda bir önceki 

döneme göre daha ılımlı bir gelişme göstermesi öngörülmektedir. Bu nedenle şirketler kesiminin 

iç finansman yoluyla yatırımlarını gerçekleştirmelerini teşvik edecek ve bu amaca yönelik olarak 

özkaynak birikimini hızlandıracak düzenlemelerin ve teşviklerin ilgili kurumların gündemine 

taşınması gerekmektedir. Şirketler açısından geleneksel iç ve dış finansman kanallarının yansıra, 

özellikle KOBİ’ler için, özel kesim tahvil arzının ve KOBİ Borsalarının yer aldığı sermaye 

piyasası araçlarının yaygınlaştırılmasının önemi ifade edilmiştir. İnovatif KOBİ’lerin 

desteklenmesini sağlamak açısından girişim sermayesi, melek yatırım ve risk sermayesi gibi 

çeşitli yenilikçi finansman modellerinin de desteklenmesinde fayda olduğu ifade edilmiştir.  Bu 

alanda mikro ölçekteki kitlesel fonlama (crowd funding) ve benzeri uygulamaların başta yenilikçi 

endüstrilerin finansman olanaklarının çeşitlendirilmesinin ve derinleştirilmesinin mümkün 

olduğu görülmektedir. Ayrıca kitlesel fonlama benzeri finansman biçimlerinin katılım esaslı 

olması, faizsiz finansı tercih eden yatırımcıları da sisteme çekebilecek araçlardan biri olarak 

değerlendirilmektedir. Başta şirketlerin borsaya katılımını artırmaya dönük yeni modeller olmak 

üzere, ortaklığa dayalı sermaye piyasası finansman modellerinin geliştirilmesi toplam tasarrufları 

olumlu yönde etkileyici katkıda bulunacaktır. Özellikle, ortaklığa dayalı sukuk modellerinin 

şirket finansmanında kullanımı da yaygınlaştırılmalıdır. 

Türkiye, büyük ölçekli altyapı yatırımlarının finansmanında Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) 

modelini başarı ile uygulamaktadır. Bu tarz projelerin kredi ile finanse edilmesinin yanısıra 

yenilikçi araçlar ile altyapı yatırımlarının menkul kıymetleştirilerek sermaye piyasalarından fon 

bulunması teşvik edilebilir. Böylelikle hem finansman temini kolaylaşacak hem de projenin güçlü 

fiziki teminatı nedeniyle fonlama maliyetleri düşecek ve projenin planlanan tarihlerde 

tamamlanması sağlanabilecektir. Bu durumda altyapı yatırımlarının finansman açığını 

karşılamada tahvil, yatırım fonları, emeklilik fonları, sigortacılık fonları gibi alternatif finansal 

kaynaklar önemli bir role sahip olacaktır. Emeklilik fonları ve sigortacılık fonları gibi kurumsal 

yatırım fonları yükümlülüklerinin uzun vadeli olmaları nedeniyle, altyapı yatırımları gibi 



68 

likiditesi düşük ama uzun dönemli getiriler sağlayabilen yatırımlara yönelme potansiyeli 

taşımaktadır. Diğer taraftan, başta altyapı yatırımları olmak üzere gelir getirici projeler, ortaklığa 

ve risk paylaşımına dayalı hibrit sukuk modelleriyle de finanse edilebilir. Ayrıca,  ihraç edilen bu 

menkul kıymet, küçük yatırımcıya yönelik olarak hazırlanabilir.  

Ülkemizde, iyi uygulama örnekleri arasında yer alan Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü 

Projesi için Türkiye’de ilk kez KÖİ projesi girişim sermayesi yatırım fonu kurulmuş olup projeye 

uluslararası kuruluşlar ve uluslararası özel şirketler katılım sağlamıştır. Bu tür uygulamaların 

yaygınlaşması özel sektörün proje tahvili ihracı ve diğer yenilikçi araçlar ile finansman 

sağlamasını destekleyecek ve yatırımcı için güvenilir bir yatırım ortamı sağlanmış olacaktır. 

KÖİ projelerinin menkul kıymetleştirme suretiyle finansmanının önünde herhangi bir engel 

olmadığı fakat, bu finansmanın etkin biçimde uygulanması açısından; menkul kıymetleştirme 

yoluyla finansmanının ve kredi iyileştirme imkânlarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların 

yürütülmesi ve aşağıda yer alan yenilikçi uygulamaların ve önerilerin göz önüne alınması 

gerektiği değerlendirilmektedir: 

 Ülkemizin altyapı yatırımlarının finansmanında giderek artan kaynak ihtiyacı, bu alanda

alternatif finansman yöntemlerinin geliştirilmesini gerektirmiştir. Bu kapsamda gerek

sıfırdan yatırım niteliğinde olan projelerin finansmanında, gerekse bu projelerin re-

finansmanı veya görevli şirket tarafından sağlanması gereken öz kaynağın finansmanı gibi

çeşitli amaçlarla tahvil imkânlarının arttırılması da kamu tarafından desteklenen bir

konudur.

 KÖİ projelerinin menkul kıymetleştirme yoluyla finansmanının geliştirilmesine yönelik

yürütülecek çalışmalarda kreditör niteliği itibarıyla KÖİ projelerine taraf olmuş yerli ve

yabancı bankaların ve çok taraflı kalkınma bankalarının tecrübelerinden faydalanılması ve

kurumsal yatırımcıların bu kapsamda proje bilgisi ve uygulamaları çerçevesinde

tecrübelendirilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.

 Sermaye piyasalarının bu anlamda geliştirilmesine yönelik mevcut düzenlemelerin ve

ilgili süreci iyileştirici faaliyetlerin tasarlanmasında ve mevcut engellerin tespit

edilmesinde başta SPK ve diğer ilgili kamu kurumlarının da görüş ve tecrübelerinden

faydalanılması gerektiği düşünülmektedir.
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 Hâlihazırda Sağlık Bakanlığı tarafından yap-kirala-devret modeliyle yürütülmekte olan 

Elazığ Şehir Hastanesi Projesi’nde yenilikçi bir proje finansmanı yöntemi olarak proje 

bonosu ihracı gerçekleştirilmiştir. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Çok 

Taraflı Yatırım ve Kalkınma Ajansı (MIGA)  ile beraber geliştirilen Risk Azaltma 

Programı (RAP) çerçevesinde, Projeye politik risk garantisi ve (unfunded) likidite 

finansmanı imkânı sağlanmıştır. EBRD tarafından sağlanan “İnşaat Destek Finansmanı” 

ve “Gelir Destek Finansmanı” gibi likidite finansmanı destekleri veya MIGA’nın politik 

risk sigortası sağlaması,  KÖİ projelerinin finansmanında farklı bir yatırımcı grubuna 

hitap edecek banka kredisi dışında yeni bir aracın geliştirilmesi bakımından önemli 

örneklerdir. Ayrıca menkul kıymetleştirmeye, Hazine tarafından bir garanti sağlanmamış 

olmasına rağmen,  yatırım yapılabilir seviyenin altında nota sahip projelerin kredi 

notunun arttırılarak, ihtiyaç duyulan özel sektör finansmanının sermaye piyasası 

aracılığıyla sağlanmasının mümkün olabileceğini ortaya koyan olumlu bir tecrübedir.  

 Hâlihazırda kreditör sıfatı ile proje tarafı olmuş ve bilançosunda uzun vadeli KÖİ proje 

kredisi bulunduran bankaların, bu kredilerin ikincil piyasasını oluşturmaya yönelik 

yenilikçi çalışmaları kapsamında benzer şekilde proje tahvili ve menkul kıymetleştirme 

çalışmalarına yönelik görüşlerinin alınması faydalı olacaktır.  

Sosyal sorumlu yatırım (socially responsible investment) sürdürülebilir kalkınmanın 

finansmanını dikkate alan bir yatırım biçimini ifade etmektedir. Sosyal sorumluluk projelerinin 

kârlılıkların, sadece kısa dönemli finansal getiriye bağlı olmaması; bunun yerine  sosyal/çevresel 

kazanımların proje değerlemesi içinde bulunduğu görülmektedir. Bu durum projelerin finansal 

getiri amaçlı projelerden farklı risk/getiri/zaman patikalarını takip ettiği gibi bir algının 

yerleşmesine neden olmuştur. Ancak Scholtens (2006) derlediği çalışmasında bu algının gerçek 

ile farklı olduğunu ifade etmektedir. Sosyal sorumlu yatırım içinde öne çıkan yeşil tahvil (green 

bond) ve yeşil yatırım bankacılığı (green investment banking) girişimlerinin getirilerinin diğer 

yatırım projelerinden belirgin bir biçimde farklı olmadığı tespit edilmiştir. Ancak, sosyal sorumlu 

yatırımın finansmanının halen yeni yatırımlar için dikkate alındığı ve esas olarak krediler ile 

finansmanın sağlandığı görülmektedir (Bkz. Scholten 2006, OliverWyman, 2016). Bu nedenle 

özellikle şirketler kesiminin özkaynak veya sermaye piyasası aracılığı ile benzer yatırım 

projelerinin finansmanını tercih etmedikleri ifade edilmektedir. Vermaelen (2011) şirketler 
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kesimi sosyal sorumluluk yatırımlarının ikincil olumlu etkilerinin (bilinirlik, toplum tarafından 

destek görme vb. üzerinden gelir artırma) yatırım kararı alma aşamasında sadece sınırlı etkisi 

olacağını (belirli ölçekteki/özellikteki firmaların bu etkileri dikkate alacağını) belirtmektedir. 

Buna karşın, hissedarların şirket içinde yeni finansal araçlar üzerinden, yeni sınıf varlıklar arz 

ederek bu tür projelere finansman sağlamaları çözüm olarak önerilmektedir. Böylesi yatırım ve 

proje gerçekleştiren firmaların toplumsal destek ve bilinirliğinin artırılmasının aynı zamanda 

hissedar davranışları üzerinde de olumlu etkisi olduğu ifade edilmektedir (BPI, 2014). Bu 

çerçevede kurumsal sosyal sorumluluk bilinirliğinin artırılması önem taşımaktadır. 

Türkiye Varlık Fonu, kalkınmanın finansmanı kapsamında önemli projelerin 

gerçekleştirilmesi sürecinde de aktif olarak kullanılabilir. Bilindiği üzere dış ticaret açığımızın, 

dolayısıyla cari açığımızın önemli bir kısmı enerji bağımlılığından kaynaklanmaktadır. Enerji 

bağımlılığını düşürmek hem cari açığı düşürmek suretiyle ekonomik hem de kaynak çeşitliliği ve 

arz güvenliği yönlerinden önem arz eden konulardan birisidir. Bunun gibi stratejik yatırımlar TVF 

himayesinde yapılabilir. Ayrıca, İslami finansal enstrümanlar da geliştirilip fon birikiminde derinlik 

arttırılabilir. Varlık fonu yatırımın başlangıç finansmanını gerçekleştirip sonrasında küçük 

yatırımcının ilgisini çekebilecek araçlar sunarak katılımı artırıp yatırımı gerçekleştirebilir. 

Sermaye piyasalarının derinleşmesinin ve araçların tasarruf sahiplerince geçerli 

alternatifler olarak dikkate alınmasında en önemli ön koşulunun makroekonomik istikrar ve 

kurumsal kalitenin güçlendirilmesi olduğu açıktır. Bu nedenle kalkınmanın finansmanını güçlü 

ve sürdürülebilir bir patikaya oturtmak için alınacak olan tüm tedbir ve önerilerin 

makroekonomik istikrarı gözeten bir şekilde tasarlanması gerekmektedir.  
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