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İDARİ ÖZET
Türkiye, Banka’nın Kuruluş Sözleşmesi’nin Madde 1’inde belirtilen koşullara uygun
şekilde çok partili demokrasi, çoğulculuk ve piyasa ekonomisi kurallarına bağlıdır ve bu
kuralları uygulamaktadır. 1980’lerde ekonomik ve siyasi liberalleşmenin başlamasından
beri önemli ilerleme kaydedilmiştir. Ülkenin reform ivmesi son yıllarda reformun hızı
yavaşlamış olsa da, AB katılım görüşmelerinin başlatılması beklentisi ile 2000’li
yılların başlarında hız kazanmıştır. AB katılım süreci, Türkiye’nin siyasi ve ekonomik
reformları için bir kilit dış çıpa olarak görev yapmayı sürdürmektedir.
Türkiye’nin makroekonomik temel öğeleri ve finans sistemi, ülkenin derin bir finansal
krizle karşılaştığı bu on yılın başındakine göre daha güçlü olsa da, global finansal krizin
sonuçları ortaya çıktıkça ekonominin bu yıl resesyona gireceği öngörülmektedir. Dâhili
finans sistemi, 2001 bankacılık krizi sonrasında basiretli düzenleme ve denetim
güçlendirildiğinden, şimdilik global finansal krize karşı hatırı sayılır ölçüde dayanıklılık
göstermiş olsa da, reel ekonomi büyük endüstriyelleşmiş ekonomiler ile olan ticaret
bağlantılarından dolayı darbe almıştır. Türkiye’nin yakın gelecekteki endüstriyel üretim
ve ihracat potansiyeli; tekstil, beyaz eşya ve otomotiv sektörlerinde olduğu gibi kilit
ürünler için dış talepte meydana gelen önemli düşüşten dolayı azalmıştır. Ayrıca, azalan
tüketici güveni ve daha sıkı banka kredisi verme standartları iç talebi zayıflatmış
bulunmaktadır.
Finansal stabilite olsa da; ülke, ikiz mali ve cari işlem açıklarını karşılamak için iç ve
dış finansmana bağımlı olmayı sürdürmektedir. Ekonomik faaliyetler azalır ve iç ve dış
talep düşerken, vergi girdileri azalmış ancak kamu harcamaları artmış olduğundan; mali
durum hızla bozulmaktadır. Mali açığın büyüyeceği öngörülürken, kamu sektörü
borçlanma finansman gereksinimleri de artmaktadır. Ayrıca, şu andaki global ortamda
ülkenin büyük dışarıdan yeniden finansman ihtiyaçlarını karşılamak da sınayıcı
olacaktır. Özellikle, kısıtlı likidite ve yükselen piyasaların borçları için sınırlı risk iştahı
düşünüldüğünde, global kredi darlığı Türk bankaları ve şirketleri için dış finansman
kaynaklarına erişim ve o kaynakların maliyeti konusunda hatırı sayılır bir etki
doğurmaktadır. Diğer ülkelerde olduğu gibi, dışarıda tahvil ihracı ve iç finans
piyasalarında finansal varlıkların yabancılar tarafından satın alımı sert bir düşüş
göstermiştir. Bankaların kullanabileceği vadelerdeki ciddi kısalma, iç finansal
piyasalarda orta ve uzun vadeli kredi bulma konusundaki mevcut kısıtlamaları daha da
katı hale getirecektir.
Kısa vadede, temel makroekonomik riskler düşük tüketici ve yatırımcı güveninden ve
tahmin edilen dış yeniden finansman açığını artıracak olan Türkiye’nin ana ihracat
pazarları ve/veya daha düşük borç döndürme oranlarındaki iyileşmenin gecikmesi dâhil
olmak üzere kötüye giden dış koşullardan kaynaklanmaktadır.
Türkiye 1980’lerde yapısal ve kurumsal reformları uygulamaya koymaya başlamış ve
bu reformların hızı AB katılım görüşmelerinin açılması beklentisi ile artmış olsa da;
genel olarak reformun hızı, Orta Doğu, Avrupa ve Baltık ülkelerinde (CEB) olana göre
çok daha yavaş kalmış ve reform gündemi dönemsel olarak ekonomik ve siyasi krizlerle
kesintiye uğramıştır. Türkiye, ekonomik faaliyetlerin desentralize edilmesinde ve
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monopolleşmeden çıkartılmasında ve daha açık ve yatırımcı odaklı bir ekonominin
geliştirilmesinde önemli sınavlarla karşılaşmayı sürdürmektedir. Son yıllarda elektrik,
telekomünikasyon, şeker ve petrol piyasaları gibi önemli piyasalar yavaş yavaş
liberalleştirilmiş olduğundan, ekonomiye devlet müdahalesi son yıllarda azalmış olsa
da; hala gerçekleştirilecek önemli bir özelleştirme ve yapısal reform gündemi söz
konusudur. Bu reform sıkıntıları ülkenin coğrafi olarak uzak bölgelerinde ciddi anlamda
büyük ölçeklidir.
Türkiye’nin bir EBRD alıcı ülkesi olması talebinin stratejik incelemesinin (CS/FO/0818 (FİNAL) aşağıdaki değerlendirmesi sonucunda Ekim 2008’de onaylanan kilit
prensiplere uygun olarak 2009-2012 döneminde Banka’nın faaliyetlerine aşağıdaki beş
işletme önceliği dayanak görevi yapacaktır:
1.
2.

3.
4.
5.

Önce, özellikle az gelişmiş bölgelerde yönetime uygun destek verilmesi ile birlikte;
mikro, küçük ve orta boy işletmelere (MSME’ler) yönelik risk sermayesi ve uzun
dönemli finansman kullandırma olanağını arttırılması.
Tarım işkolu’na net ilk odaklanma ile girişim sektöründe yatırımlara destek
verilmesi. Bağlantıları ve standartları güçlendirmek ve Avrupa kalite standartlarına
uygun gıda tedarikini uyarmak amacıyla gıda zinciri boyunca (öncelikle tarım,
depolama ve lojistik işleme, markalı ürünler ve perakende) yatırım desteği
sağlanmasına öncelik verilecektir.
Orta dönemde reformlar teşvik edilecek ve devlet temelli olmaksızın Türkiye’nin
bölgelerindeki nüfus ve işletmelere yaşamsal hizmetlerin güvenli ve etkin bir
şekilde sunulmasına destek verilmesi.
Yatırımlar sayesinde ekonomik sektörler boyunca enerji etkin enstrümanların ve
yenilenebilir enerjinin geliştirilmesi için uygun piyasa şartları teşvik edilmesi ve
İşletme ve finansal kurum sektörlerinde Türk hükümetinin özelleştirme programına
destek verilmesi.

Kriz, IFI önderliğindeki projeler için olanlar dâhil olmak üzere, ticari eş-finansmanın
neredeyse ortadan kalkmasına yol açmış; bu da, geniş bir yelpazede yatırımların
uygulamaya konulmasını risk altına sokmuştur. Dolayısıyla, zaman zaman ve istisnai
olarak yukarıdaki kapsamın dışında olan ancak Banka’nın müdahalesinin kritik olduğu
diğer projelerde Banka’nın diğer IFI’lar ile eş finansör olarak katılımı için onay
istenebilecektir.
Banka’nın Türkiye’deki başlangıç çalışmaları, özellikle uluslararası krizin etkilerinden
doğan yakın işbirliği gereksinimi göz önüne alındığında diğer uluslararası finans
kurumları ile olan ilişkisinin birbirini tamamlayıcı doğasını teyit etmiştir. 15 Ocak
2009’da imzalanmış olan ve danışma, işbirliği ve eş-finansman konusunda bir çerçeve
oluşturan EC, EIB ve Banka arasındaki anlaşma tam olarak uygulamaya konulmuş olup;
etkinlikleri teşvik etme konusunda etkili bir enstrüman görevi yapmakta ve tarafların
görevlerinin birbirini tamamlayıcı olmasını sağlamaktadır.
Bu işlemsel amaçların uygulamaya konulması; hem gelişen ekonomik ve finansal
iklimi, hem de faaliyet gösterilen tüm ülkelerde genel bir çeşitlendirmenin sürdürülmesi
gereksinimini dikkate alacaktır. Güçlü taahhütler ve gerekli özen, ticari uygulamalar,
şeffaflık ve kurumsal yönetişim için referans standartların konulması dâhil kalite
standartlarının iyileştirilmesi, Banka’nın tüm faaliyetlerinin temelinde olacaktır.
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1.

BANKA’NIN PORTFÖYÜ

1.1

Şimdiye kadar olan faaliyetlere genel bakış

2008 yılı sonlarında ve 2009 yılı başlarında iş fırsatlarını daha yakından değerlendirmek
ve bir ilk işletme boru hattı kurmak için geniş bir yelpazedeki sektörleri kapsayan
EBRD bankacıları Türkiye’yi ziyaret etmiştir. Bu boru hattı Ek 5’te gösterilmiş olup;
belirleyicileri enerji, üretim ve hisse senedi fonları için göreceli olarak hayli ileri
işlemler gaz dağıtım ve belediye ve çevre alt yapısı için erken aşama işlemler ve uzak
bölgelerde MSME’ler ve küçük tarım işletmeleri için uygun finansman sağlama
konusunda bankacılık sektörünün yeteneğini güçlendirme ile ilgili net olarak
belirlenmiş bir işlemler yelpazesi şeklindedir. Ayrıca, güçlü bir bölgesel bileşeni olan
çeşitli tarım işkolu sektör işlemleri belirlenmiş bulunmaktadır. Banka’nın halen yatırmış
olduğu mevcut beş hisse senedi fonuna dair işlemler Türkiye’ye yatırım sağlayacak
şekilde genişletilmiş olup; Yerel Yatırım Kredisi’nin uygulama kapsamı, Türkiye’deki
faaliyeti içerecek şekilde Batı Balkanlar’ın dışına genişletilmiştir. Enerji etkin kredilerin
geliştirilmesi ve Banka’nın yatırımları için Türkiye odaklı ek özel hisse senedi
fonlarının belirlenmesi konusunda çalışmalar başlatılmıştır.
Boru hattındaki olası işlemlerin kapsamı ve doğası son aylarda uluslararası ticari
fonlama kaynaklarının Türk piyasasından etkin şekilde çekilmiş olduğunu
yansıtmaktadır. Özellikle, onlar için, enerji ve belediye alt yapısı sektörlerinde IFI
önderliğindeki kredi sendikalarına başvurusu yapılmış olan işlemlerin artık ticari eşfinansmanına erişebilmesi olası değildir ve bunların yerine EBRD’nin katılımı
istenmiştir. Bankacılık sektörü dâhilinde 12 aydan daha uzun vadeli IFI dışı finansman
gerçekte piyasadan kaybolmuş olup; bu IFI önderliğinde daha uzun vadeli finansman
talebini güçlendirmektedir.
Mart 2009 başlarından beri Türkiye Ülke Ekip yönetimi (Direktör ve Direktör
Yardımcısı) göreve başlamış olup; bir kadrolu Tarım işkolu bankacısı tayin edilmiş ve
mevcut tüm boşlukların doldurulması için etkin olarak eleman arama çalışmaları
sürdürülmektedir. Ofis alanları belirlenmiş olup; Devlet ile olan ilgili sözleşmeler
tamamlanmak kaydı ile Nisan sonu itibariyle çalışır halde olması beklenmektedir.
2.

ÇALIŞMA ORTAMI

2.1

Genel Reform Ortamı

Banka’nın faaliyet gösterdiği diğer ülkelerin aksine, Türkiye’de komünist parti yönetimi
mirası söz konusu değildir. Ancak, diğer kilit açılardan Türkiye ekonomiye güçlü bir
kamu müdahalesi mirası dâhil olmak üzere; komünizm sonrası geçiş ülkelerinin
özelliklerinden çoğunu paylaşmaktadır. 1980’lerde başlatılan ve 1990’larda ivme
kazanan siyasi ve ekonomik liberalleşme programı, Türkiye’deki siyasi ve ekonomik
ortamı çarpıcı şekilde değiştirmiştir. Bu ekonomik ve siyasi liberalleşme programı,
finansal ve ekonomik krizler olmuş olsa da, 2000’lerin ilk yarısında güçlü özel sektör
önderlikli bir büyümeyi kolaylaştırmıştır. Gene de; kamu, ekonomide, çoğu olgun
piyasa ekonomilerinden ve elbette bazı ileri geçiş ülkelerinden daha fazla rol oynamayı
sürdürmektedir. Ayrıca, demokratik siyasi sistemin konsolide edilmesi, hukuk
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devletinin güçlendirilmesi ve hem kamusal, hem de kurumsal yönetişimin iyileştirilmesi
açısından önemli siyasi sorunlar ortada durmaktadır.
2.1.1 Siyasi ortam
İktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), ülke çapında oyların yüzde 34’ünü ve –
Büyük Millet Meclisi’ne seçilme için yüzde 10’luk anormal derecede yüksek baraj
sayesinde – Parlamento’daki üyeliklerin yüzde 66’sını (550’den 363’ü) alarak Kasım
2002’deki milletvekili seçimlerinde iktidara gelmiştir. Bu, AKP’ye, 1987’den beri
Türkiye’de ilk tek başına iktidar olma olanağı sağlamış olup; bu, nerede ise son 50 yılda
ilk iki partili parlamentonun oluşmasına yol açmıştır. Seçim barajını aşan tek diğer parti,
Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan ve 20. yüzyılın büyük çoğunluğunda Türk
siyasi yaşamına egemen olmuş olan sol eğilimli sosyal demokrat Cumhuriyet Halk
Partisi (CHP) olmuştur.
2002 yılında, İslamcı Fazilet Partisi’nin reformcu liberal kanadından ayrılan ve AK
Parti’yi pazar odaklı ve Avrupa reformlarını destekler yöne taşımaya söz veren 2001
yılında o zamanki İstanbul Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından
kurulmuş olan AKP, Türk siyasi ortamında yeni bir siyasi güçtü. Seçim vaatlerine sadık
kalarak AKP’nin seçim zaferi sonrasında Erdoğan süratle bir siyasi ve ekonomik
liberalleşme reformu programını uygulamaya koymaya başladı ve Türkiye’nin Avrupa
ile olan işbirliğini güçlendirdi. Başarılı reform gündemini gören Avrupa Birliği,
Türkiye’nin o zamanki AET’ye ilk başvurusundan 42 yıl sonra 2005 yılında Türkiye’ye
resmi aday statüsü verdi.
Ancak, 2005 yılının sonlarından itibaren AKP’nin reformcu çabaları ve dolayısıyla
AB’ye katılıma doğru olan ilerleme yavaşlamaya başladı. Reform ivmesinin durması,
Temmuz 2007’deki milletvekili seçimlerine doğru olan süreçte iç siyasi baskılar, Türk
vatandaşlarının Kıbrıs Rum Kesiminin AB’ye kabulü öncesinde Kıbrıs sorununun
çözülmesi konusundaki hayal kırıklığı ve bazı AB üyesi ülkelerin Türkiye’nin üyelik
planlarına karşı algılanan çift yönlü tutumunu birleştirmesinden dolayı ortaya çıktı.
Gene de, canlı ekonomik büyümeye dayanarak, AK Parti, ülkedeki oyların % 47’sini
alarak Temmuz 2007 milletvekili seçimindeki oy payını önemli ölçüde arttırdı. Ancak,
partinin milletvekili sayısı 550 üyeliğin gene de rahat bir çoğunluğunu sağlamakla
birlikte 341’e düştü. 2002 yılının aksine, 2007 yılında üçüncü en büyük parti, sağ
görüşlü Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) de yüzde 10’luk seçim barajını aşmayı
başarırken; oy payını % 14’e çıkardı, CHP ise daha vasat kazanımlarla yetindi.
Seçimdeki bu güçlü gösterişe rağmen; AKP’nin Avrupa’ya yönelik reform gündemine
bağlılığı, Temmuz 2007 seçimlerinden beri önemli ölçüde güçlenmedi. Türkiye’nin
siyasi reformlar konusundaki yavaş ilerleyişi, Kasım 2008’de yayımlanan Avrupa
Komisyonu Yıllık İlerleme Raporu’nda vurgulandı. Komisyon, demokrasinin
güçlenmesi ve hukuk devleti konusunda sınırlı ilerlemelere işaret ederken; Türkiye’nin
Kopenhag siyasi kriterlerine uyma konusundaki ilerleme eksikliği konusunda ciddi
kaygılarını dile getirdi. Yıllık Raporda çok gerekli anayasal reformu toplanma ve ifade
hürriyetine karşı koruma zayıflığı, adalet reformunda ve yolsuzlukla mücadele
çalışmalarındaki yavaş ilerleme ve ceza uygulamaları reformundaki ilerleme eksikliği
konularına dair kaygılar vurgulandı. 2009 yılı başlarında AKP Hükümeti’nin yeni bir
Baş Müzakereci tayini dâhil olmak üzere Türkiye’nin AB’ye katılımını canlandırma
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niyetini ortaya koyan ümit verici beyanlar önümüzdeki yıllarda siyasi reform konusunda
yeni ilerlemelere yol açabilir.
Siyasi ortama dair daha ayrıntılı bir değerlendirme için Bkz. Ek 1.
2.1.2 Ticari Ortam
Türkiye’deki iş ortamı, son yıllarda yavaş yavaş düzelmektedir. Dünya Bankası’nın İş
Yapma göstergelerine göre Türkiye global sıralamada 2005 1 yılında 84. iken, 2008 2
yılında 60. sıraya ve 2009’da 59. sıraya yükselmiştir. Ancak, önemli zorluklar ortadadır.
Lisans verme ve düzenleme ciddi kaygılara neden olan konular olup; inşaat ruhsatları,
işçi sözleşmeleri ve işlerin tasfiyesi ortalamanın çok altındadır ve geçiş bölgesi
ortalamasından da düşüktür. Hem yerel, hem de yabancı işletmeler özellikle yabancı
personelin işe alınmasını son derece uzun ve pahalı bir süreç haline getiren ağır çalışma
kurallarından şikâyetçidir.
Türkiye’de yolsuzluk özel bir sıkıntı konusudur. Türkiye, Dünya Bankası’nın tüm
dünya yönetişim göstergelerinde ‘hukuk devleti’ ve ‘yolsuzluk denetimi’ konularında
global olarak 50’li sıraların ortalarında bir yerdedir. Ancak, burada, zaman eğilimi İş
Yapma Önlemleri’nde olduğundan daha az nettir ve özellikle yolsuzluk denetiminde
bozulma daha ılımlıdır. Türkiye’nin global sıralaması 2001 yılında % 41’lerden, 2008
yılında önemli bir iyileşme olmuş olsa da, yolsuzluk konusunda durumun daha da
kötüye gittiği 2008’de % 64’e düştüğü Transparency International’ın Yolsuzluk
Algılamaları Endeksi’nde de yansıtılmaktadır.
2.1.3 Sosyal konular
Türkiye, son yıllarda fakirliğin azaltılması konusunda çarpıcı sonuçlar elde etmiştir.
Ancak, bazı sosyal göstergeler, çocuk ve anne ölüm oranları dâhil olmak üzere, benzer
gelire sahip ülkelerin arkasında kalmaktadır. Artık aşırı yoksulluk önemli bir sorun
değildir. Günde 1 ABD Dolarından daha az gelir ile geçinen nüfus oranı 2006 ve 2007
yıllarında yüzde sıfır olarak (Tablo 1) önemsiz seviyelere düşmüştür. Ancak, nüfusun
yaklaşık % 10’u hala günde 4,5 ABD Dolarından daha az gelir ile geçinirken, nüfusun
önemli bir bölümü, yaklaşık yüzde 19’u, gıda ve gıda dışı yoksulluk sınırının altında
yaşamaktadır.

1
2

2008 yılında gerçekleştirilen iş yapma metodolojisinin revizyonundan önce
İş yapma metodolojisinin revizyonundan sonra
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Tablo 1: Yoksulluk sınırı yöntemlerine göre fakirlik göstergeleri.
Yöntemler
Gıda yoksulluğu
Komple yoksulluk
(gıda+gıda dışı)
Günde kişi başına
1 ABD Dolarının
altında
Günde kişi başına
2,15 ABD Dolarının
altında
Günde kişi başına
4,3 ABD Dolarının
altında

2002

Yoksulluk Kişi Sayısı ( yüzde)
2003
2004
2005
2006

2007

1,35

1,29

1,29

0,87

0,74

0,54

26,96

28,12

25,60

20,50

17,81

18,56

0,20

0,01

0,02

0,01

0,00

0,00

3,04

2,39

2,49

1,55

1,41

0,63

30,30

23,75

20,89

16,36

13,33

9,53

Kaynak: 2007 Yoksulluk Çalışması Sonuçları, TURKSTAT

Genel olarak yoksulluk kırsal bölgelerde daha yaygındır. 2007 yılında gıda yoksulluğu
ve gıda dışı yoksulluk sırasıyla kırsal ve kentsel bölgelerde yüzde 32 ve yüzde 11
olmuştur. Ayrıca, coğrafi bölgeler arasında büyük gelir farklılıkları vardır. Genel olarak
Doğu ve Güney Doğu bölgeleri Batı Türkiye’ye göre daha az müreffeh ve daha az
gelişmiştir. Sosyal altyapı, sağlık ve ekonomi altyapısına erişim olanağının yetersizliği
sonuçta Doğu ve Güney Doğu Anadolu’nun birçok kırsal bölgesinde ve bazı büyük
şehirlerin kentsel eteklerinde yetersiz belediye hizmetleri ile önemli bir sorun
oluşturmayı sürdürmektedir (katı atıklar, su kaynakları, konut).
Türkiye’de bebek ve 5 yaş altı ölüm oranları önemli ölçüde düşüş göstermektedir.
Dünya Bankası’nın Dünya Kalkınma Göstergeleri’ne göre, 2000 yılında 5 yaş altı ölüm
oranı yüzde 44 iken (1.000 canlı doğumda); 2006 yılında 26’ya düşmüştür. Düşüş, esas
olarak sağlık hizmetlerindeki iyileşmeler, aşı kampanyaları ve düşen doğurganlık
oranlarından ileri gelmektedir.
Genel nüfusun beklenen ortalama yaşam süresi son birkaç yılda biraz artmıştır; 2000
yılında bu rakam 71 yıl iken, 2006 yılında 73,2 yıl olmuştur. Bayan nüfusun beklenen
ortalama yaşam süresi en fazla artışı göstermiştir. 2000 yılında bayanların yaşam
beklentisi 73,1 yıl iken; 2006 yılında bu sayı 75,3 yıla çıkmıştır. Erkek nüfusun yaşam
beklentisi 2000 yılında 69 iken, 2006 yılında 71,1 yıla çıkmıştır.
2.1.4 İşçi konuları
Türkiye 1932 yılından beri Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) bir üyesidir. Bugüne
kadar, toplam 188 ILO sözleşmesinin sekiz esas sözleşmesi dâhil; 56 ILO sözleşmesi
onaylanmış bulunmaktadır.
Türkiye için istihdam göstergeleri Tablo 2’de gösterilmiştir. Türkiye’nin iş gücüne
katılım oranı hayli düşüktür: 2007 yılında yaklaşık % 48. Türkiye’de düşük istihdam
düzeyleri çoğunlukla sadece yüzde 22,2 olan bayan istihdamının çok düşük düzeyde
olmasından kaynaklanmaktadır. Türkiye’deki erkek istihdamı ise (yüzde 64,3), AB
rakamlarına daha yakındır. Türkiye’de bayanların istihdama katılım oranları sürekli
düşüş göstermektedir. Kayıt dışı ekonominin büyük olması bu düşük istihdam
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düzeylerini kısmen açıklayabilir. Sosyal sigorta vergisi yükü de yüksek olduğundan,
okuma-yazma bilmeyen işçilerin yaklaşık yüzde 95’inin ve ilkokul mezunlarının yüzde
65’inin çoğunlukla temel tarım, inşaat ve küçük imalat işletmelerinde 3 kayıt dışı olarak
çalıştığı tahmin edilmektedir. Türkiye’de kayıt dışı ekonominin büyüklüğünün toplam
işgücünün yaklaşık yüzde 45’i ve ülkenin GDP’nin üçte biri olduğu tahmin
edilmektedir.
Türkiye’de bayan istihdamı düzeyinin düşük olması sadece iş olanaklarının sınırlı
olmasına bağlı değildir. Ataerkil kültür değerleri ve o değerlerin şekillendirdiği cinslere
biçilen roller kadınlar için uygun sayılan istihdam türlerinin sınırlanmasında büyük etki
sahibidir. Ayrıca, cinsiyet grupları arasında eğitim düzeyinde büyük farklar vardır. 2006
Hane Çalışma Anketine göre kurumsal olmayan çalışabilir yaştaki nüfusta bayanların
yüzde 19,6’sı ve erkeklerin yüzde 4’ü okuma yazma bilmemektedir. Kadınların
toplumdaki konumu düşüş göstermiştir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın
(UNDP) cinsiyet endeksine göre Türkiye 1975 yılında 59. sıradan, 2006’da 70. sıraya
inmiştir. Parlamentodaki üyeliklerin sadece yüzde 9,1’i kadınlara aittir ve kadınlar,
meslek sahibi ve teknik işçilerin yaklaşık üçte birini temsil etmektedir. Tahmin edilen
kazanılan gelirde, bayan-erkek oranı 0,28 civarındadır.
Türkiye İş Kanunu asgari istihdam yaşını 15 olarak belirlemiştir. Ancak, düşüş
göstermekte olsa da, Türkiye çapında çocuk çalıştırma durumları görülmektedir. Devlet
İstatistik Enstitüsü’nün 2006 yılı çocuk işgücü araştırmasının sonuçlarına göre 1999
yılındaki 1.630.000 rakamına karşılık, 6 ve 17 yaşları arasında yaklaşık 960.000 çocuk
istihdam edilmekte idi. AB katılım koşullarına uymak için, Türk Hükümeti çocuk
çalıştırmanın en kötü türlerini ve 2014 yılına kadar her ne şekilde olursa olsun 15 yaşın
altındaki çocukların istihdamını ortadan kaldırma amacı ile bir Ulusal Süreli Politika ve
Program Çerçevesi geliştirmiş bulunmaktadır.

3

E. Turkan (2005), “Türkiye’de İşgücünün Yapı ve Nitelikleri”, bildiri, Türkiye Cumhuriyeti Merkez
Bankası
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Tablo 2: İç İstihdam Piyasasında Gelişmeler 2005-2007 (binde)
TOPLAM
ERKEK
2005
2006
2007
2005
2006
2007
15 yaş ve üzerindeki
nüfus
50,826 48,485 49,215 25,209 25,601 24,354
İşgücü
24,565 23,250 23,523 18,213 18,297 17,363
Çalışan
22,046 20,954 21,189 16,346 16,520 15,661
Eksik İstihdam
817
835
742
705
770
634
İşsiz
2,520
2,295
2,333
1,867
1,777
1,702
İşgücüne katılım
oranı (%)
48,3
48,0
47,8
72,2
71,5
71,3
İşsizlik oranı (%)
10,3
9,9
9,9
10,3
9,7
9,8
Tarım dışı işsizlik
oranı (%)
13,6
12,6
12,6
12,4
11,3
11,4
İstihdam Oranı (%)
43,4
43,2
43,1
64,8
64,5
64,3
Eksik istihdam oranı
(%)
3,3
3,6
3,2
3,9
4,2
3,7
İş gücü dışı
26,260 25,235 25,692
6,996
7,304
6,990

2005

BAYAN
2006

25,617
6,352
5,700
113
652

26,067
6,480
5,810
119
670

24,861
6,159
5,528
108
631

24,8
10,3

24,9
10,3

24,8
10,3

18,8
22,3

17,9
22,3

17,4
22,2

1,8

1,8

1,7

19,264

19,588

18,702

Kaynak: Hane İşgücü Anketi, TURKSTAT

2.1.5 Çevresel konular
Türkiye, coğrafya, yetersiz çevre denetimi ile son yirmi yıldaki önemli ekonomik
büyüme, kırsal ve kentsel bölgelerde fakirlik cepleri ve yetersiz kapasite dâhil olmak
üzere çeşitli faktörlerle ilgili sınayıcı çevresel konularla karşı karşıyadır. Bu konulardan
çoğu düzenleme çerçevesindeki hızlı değişiklikler, kapasite oluşturma ve daha iyi çevre
uyumu gözlemlenmesi dâhil daha iyi yönetişim ve çevresel performansın artırılması için
finansman artışı ve belediye hizmetlerinin özelleştirilmesi şeklinde ele alınmaktadır.
Ancak gene de, özellikle Türkiye’nin uluslararası çevre anlaşma ve sözleşmelerine
uyumu ve AB çevre müktesebatının uyarlanması ve tümleştirilmesi açısından hala
alınacak uzun bir yol vardır.
1983 yılında Türkiye’de bir genel kapsamlı çevre yasası yürürlüğe girmiş olup; bu yasa
çevre yönetimi ve koruması ve doğal kaynak yönetimi konusunda ilk ayrıntılı
düzenleme çerçevesini getirmiştir. Bu, belli sorunların (hava, su kirlenmesi, Çevre Etki
Değerlendirmeleri (ÇED) vs.) söz konusu olduğu alanları ele alan bir yönetmelikler
yelpazesi ile desteklenmekte ve tamamlanmaktadır. Arazi alımı ve gönülsüz yeniden
yerleşme, İstimlâk Yasası ve Yeniden Yerleşme yasası ile düzenlenmektedir.
Çevre Bakanlığı, çevreyi koruma ve iyileştirme görevleri ile 1991 yılında kurulmuştur.
Çevre sorumlulukları taşıyan diğer bakanlıklar Tarım; Sağlık; Enerji ve Doğal
Kaynaklar; Sanayi ve Ticaret ve Turizm’dir. Diğer önemli kamu kurumları arasında
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Devlet Su İşleri (DSİ), İller Bankası ve GAP Bölgesel
İdaresi bulunmaktadır. Çevresel konular ve kamu çevresel bilinci, konusunda çalışan
artan sayıda STÖ bulunmakta olup; son yıllarda hem yerel, hem de ulusal düzeyde
katılım isteği önemli ölçüde artmış bulunmaktadır.
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Türkiye’nin Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayan konumu, 780.000 kilometre karelik
bir toprak üzerindeki değişken topografyası ve iklimi ve 7.000 km’lik kıyıları zengin ve
çeşitli bir flora ve faunayı desteklemektedir. Türkiye depremler ve daha az ölçüde olsa
da sel ve arazi veya çamur kaymaları dâhil olmak üzere doğal afetlere açıktır. Ülke
süratle kentleşmektedir. 72 milyon olan nüfus yılda yüzde 1 kadar artmaktadır.
2.1.6 Yasal ortam
Türkiye’nin ticaret kanunlarına dair bir değerlendirme bazı alanlarda hem yasaların,
hem de yasal uygulamaların yatırım ve ticari faaliyetleri teşvik edecek bir şekilde iyi
gelişmiş ve yapılandırılmış olduğunu; ancak diğer alanlarda mevcut yasaların önemli
reform gereksinimi gösterdiğine işaret etmektedir.
Teminatlı işlemler alanında, örneğin, taşınmazlar (ipotekler), hisseler ve alacaklı
hesaplar üzerindeki teminatlar konusunda çok gelişmiş uygulamalar mevcut olsa da;
işletmeler üzerindeki süregelen teminat haklarındaki sıkıntılar varlığını sürdürmektedir.
Ayrıca, Türkiye’de çoğu zaman bir çeşit mahkeme katılımını gerektiren teminatın
paraya çevrilmesi yavaş ve verimsiz bir uygulama olarak algılanmaktadır. Benzer
şekilde, Türkiye’nin şirketler hukuku, OECD kurallarına büyük ölçüde uyum
gösterirken; mahkemelerde azınlık hissedarlarının haklarının uygulatılması zaman
almakta ve davalılar süreci engellemek için çeşitli olanaklara sahip olmaktadırlar.
Yasal reform, bu strateji açısından özel önem taşıyan ve güncel yasaların genellikle
kabul olunan “finanse edilebilirlik” standartlarını karşılayamadığı iki sektör olan enerji
ve imtiyazlar sektörlerinde gerekli görülmektedir. Örneğin, elektrik üretim sektöründe
hem teminat oluşturma hem de daha da büyük sorun yaratacak şekilde o teminatı
anlamlı şekilde paraya çevirebilme düzenleyicinin onayını gerektirmektedir. Temerrüde
düşen bir borçlu ile karşı karşıya olan kredi verenler açısından Türkiye hukukunda
değeri korumak için tanınan süreler (örneğin bir proje finansmanında yeni bir operatör
bulmak suretiyle) çok kısadır ve dolayısıyla yerleşik bir doğrudan anlaşma uygulaması
mevcut değildir. Türkiye’nin imtiyaz hukuku da, uluslararası kabul edilir standartlar
olarak görülenlerin çok altındadır. Örneğin, müdahale haklarının olmaması, önemli
düzeyde sponsor desteği olmaksızın imtiyaz tabanlı finansmanın uygulamaya
konulmasını zorlaştırmaktadır.
Ancak, yasal reformun Türkiye’nin 2009 yılı gündeminde olduğu görünmektedir.
Birçok EBRD faaliyet ülkesinde olduğu gibi, Avrupa Birliği üyeliği bu konuda güçlü
bir teşvik unsuru olmayı sürdürmektedir. Örneğin, şirketler hukuku konusunda büyük
ölçüde Avrupa Birliği müktesebatını içeren yeni bir ticaret kanunu kabul edilmiş olup;
son onayı beklemektedir. Ayrıca, imtiyazlar alanında genel bir yasa çerçevesi
hazırlanmakta olup; bunun 2009 yılında kabul edilmesi beklenmektedir.
Ek 3’te Türkiye yasalarının sermaye piyasaları, şirketler hukuku ve kurumsal yönetişim,
imtiyazlar, ödeme güçlüğü, teminatlı işlemler ve telekomünikasyon alanlarında daha
ayrıntılı bir değerlendirmesini içermektedir.
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2.2

Geçişte ilerleme ve Ekonominin Tepkisi

2.2.1 Banka’nın faaliyetlerine yönelik makroekonomik koşullar
Reel ekonomi: 2001 mali krizinde zirveye çıkan bir dizi ciddi kur krizi ve mali kriz
sonrasında Türkiye dönem içinde yüzde 7’nin altında yıllık ortalama ile kesintisiz
büyüme gösterdiği altı yıl geçirmiştir. Ancak 2007’nin ortalarından beri, büyüme yavaş
yavaş hız kaybetmiştir. 2007 yılındaki yüzde 4,5 oranındaki reel GDP büyümesi, önceki
yıllardakinden ve tahmin edilen uzun dönemli yüzde 5 civarındaki büyüme
potansiyelinin altında kalmış ve global finansal kriz, etkilerini gösterdikçe daha da
yavaşlaması beklenmektedir.
Geleceğe yönelik düzenleme ve denetim, 2001 bankacılık krizi sonrasında
güçlendirildiğinden; iç finansal sistem, şimdiye kadar global finansal krize karşı hatırı
sayılır bir dayanıklılık göstermiş olsa da; reel ekonomi ticari kanalda darbe yemiştir.
Türkiye’nin, ihracatının yüzde 50’sini gerçekleştirdiği AB ile gümrük birliği anlaşması
vardır ve ülke Rusya ile güçlü ticari bağlara sahiptir. Avrupa ülkelerinin çoğu
resesyondan etkilendiğinde ve Rusya’nın talebi düştüğünde Türk tekstilleri, otomobil ve
otomotiv parçaları, inşaat hizmetleri ve dayanıklı tüketici mallarına olan talep
azalmıştır. Toplam ihracat, 2008 yılının ilk yarısında ortalama olarak yüzde 36
artmışken; son çeyrekte yüzde 13,4’lük keskin bir düşüş göstermiştir. Bu eğilimler
Aralık 2008’de bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 16’lık bir düşüş gösteren
(2008’de ortalama - yüzde 0,9) endüstriyel üretim verileri ve son 18 yıldaki en düşük
değer olan yüzde 65’lik kapasite kullanım oranına da yansımıştır. Ayrıca, düşen tüketici
güveni ve daha sıkı banka kredisi verme standartları da iç talebi zayıflatmıştır. Bunların
sonucunda, GDP büyümesi, 2008 Q1’de (2008 yılının birinci çeyreğinde) bir önceki
yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3’ten, üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine
göre yüzde 1,2 oranında yavaşlamış ve Q4’te yüzde 6,2 ile 2001 krizinden beri ilk kez
gerilemiştir. Bu 2008 yılında yüzde 1,1’lik bir yıllık GDP büyümesi olarak ortaya
konulmuştur.
2009 yılının ilk çeyreğindeki gelişmeler, ekonominin geleceğinde daha da zayıflama
olacağına işaret etmiştir. Ön tahminlere göre, endüstriyel üretim, 2009’un ilk çeyreğinde
(Q1) çıkmış olup; kapasite kullanım oranı, tüm zamanların en düşük değeri civarında
dolaşmaktadır. İşsizlik oranı, Şubat 2009’da daha önce görülmemiş yüzde 16,1’lik bir
rakama zıplamıştır. Q1’de bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 22 olan keskin
endüstriyel üretim düşüşüne imalat üretiminde ciddi bir azalma (bir önceki yıl aynı
döneme göre yüzde 23,5) öncülük etmiş ve otomotiv üretimi, bir önceki yıl aynı
döneme göre yüzde 53,1 azalırken tekstil üretimi bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde
24 düşmüş, metal üretimi ise bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 27 oranında azalma
göstermiştir. Ekonomik faaliyetlerdeki azalma hızı, Nisan’da yavaşlamış (bir önceki yıl
aynı döneme göre - yüzde 18,5) ve öncü göstergeler, mütevazı iyileşme işaretleri
göstermektedir. Ancak, ihracat sakin olduğundan ve iç talep ve üretimdeki hareketlenme
geçici vergi indirimleri ve yeniden stoklama faaliyetlerinden ileri gelmiş
olabileceğinden sağlam bir toparlanma olduğunu söylemek için henüz erkendir. Katma
değerin yaklaşık yüzde 60’ını oluşturan hizmetlerin de önümüzdeki yıl büyümeye fazla
bir destek sağlaması olası değildir. Azalan global talep ve gelirlerden dolayı turizm ve
ulaşım gelirlerinin de düşmesi beklenmektedir.
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Global ekonomideki gelişmeler, 2008 yılında enflasyon dinamiklerini de etkilemiştir.
Yılın ilk yarısında artan gıda, enerji ve emtia fiyatları karşısından Türkiye Merkez
Bankası (TCMB) orta dönem enflasyon hedeflerini 2009 yılı sonu için yüzde 4’ten
yüzde 7,5’e, 2010 için yüzde 6,5’e ve 2011 için yüzde 5,5’e yükselecek şekilde revize
etmiştir. Ancak, emtia ve enerji fiyatları, sert bir düşüş gösterince ve dünyada ekonomik
faaliyetler gerileyince; enflasyonist eğilim 2008’in son çeyreğinde tersine dönmüştür.
TÜFE enflasyon değeri, Temmuz 2008 sonunda yüzde 12,1’lik bir zirveden, 2009
Mayıs sonunda yüzde 5,2’ye düşmüştür.
Ekonomik politikalar: Enflasyon baskıları hafiflediğinde ve ekonomik faaliyetler
yavaşladığında, TCMB piyasaları, faiz oranlarını Kasım 2008’den beri 800 baz puan
(bps) olarak yüzde 8,75’e düşürerek sert bir şekilde uzatmak suretiyle şaşırttı. Reel faiz
oranları tarih boyunca görülen en düşük değerlerde bulunuyor. Bu, global kredi
sıkışıklığı sonucunda finansman maliyeti (şirket tahvil dağılımlarıyla ölçüldüğünde)
artan şirketler için geçici bir rahatlama sağlayacaktır. Gerçekten, Ekim 2008’den beri,
finansal kaldıraçlama bozulması artmış; devlet tahvili risk primleri ikiye katlanmış ve
Türkiye para birimi Dolar’a karşı yüzde 40 kadar değer kaybetmiştir. İleriye
bakıldığında CBT kur enflasyon etkisi sınırlı olduğundan ve piyasadaki ortak görüş
2009 yılı için belirlenen yüzde 7,5’lik enflasyon hedefine varılamayabileceğinden; yeni
“ölçülü” faiz oranı indirimlerine yer olabileceğini belirtmiştir.
Mayıs 2008’deki taahhüt sözleşmesi sona erdikten sonra mali disiplin gevşemiş
bulunmaktadır. Birincil fazlalar ve etkin borç yönetimi konusundaki iyi geçmiş
performans sayesinde konsolide mali açık 2001 yılında GDP’nin yüzde 12,1’inden
2008’de GDP’nin yüzde 1,9’una inmiş ve kamu borcu 2001 yılı sonunda yüzde
74,1’den 2008 yılı sonunda yüzde 38,2’ye düşmüştür 4 . Bu olumlu geçmiş performans
karşısında ve ekonomik krize tepki olarak, hükümet kamu harcamalarını artırarak ve
kısa dönemde ekonomiyi uyarma amaçlı geçici vergi indirimleri ve yatırım teşvikleri
ilan ederek mali politikasını gevşetmiştir. En son nakit tabanlı bütçe gerçekleşmelerine
göre, merkezi hükümet gelirleri 2008’in aynı dönemine kıyasla Ocak-Mayıs 2009
döneminde yüzde 4,3 oranında düşerken; harcamalar aynı döneme göre yüzde 15,8
oranında artmış ve faiz dışı bütçe dengesi 2001 krizinden beri ilk kez açık vermiştir.
Yetkililer, halen, Mayıs 2008’de sona eren taahhüt sözleşmesini takip edecek bir
program için IMF ile görüşmeler yürütmektedir.
Dış sektör: Düşen global ve iç ekonomik faaliyetler ve ucuzlayan emtia fiyatları bu yıl
Türkiye’nin dış dengesini etkileyecektir. Cari açığın 2008 yılındaki 41,6 milyar ABD
Doları değerinden 2009’da 16 milyar ABD Dolarına yarı yarıya düşmesi
beklenmektedir. Buna karşın, 2009-10 döneminde kısıtlı global likidite ve yükselen
piyasa borçlarına karşı olan sınırlı risk iştahı dolayısıyla ülkenin dış finansman
gereksinimlerinin karşılanması zor olacaktır. Kamu dış borçlarında 2002 yılında
GDP’nin yüzde 26,5’i olan zirve değerden 2008 yılı sonunda GDP’nin yüzde 11,5’ine
kadar görünen hatırı sayılır azalmaya karşın hem kamu sektörü, hem de özel sektörün
toplam brüt dış yeniden finansman gereksinimleri (borç servisi ve amortisman) 2009
yılında 110 milyar ABD Dolarının üzerindedir. Vadesi gelen dış borçlar için yüzde
4

İç borç toplam devlet borcunun yüzde 70’ine tekabül eder. Bu borcun yaklaşık olarak üçte biri yabancı
para birimindedir.
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70’lik bir döndürme oranı varsayıldığında kısmen yeni IMF finansmanı ile
karşılanabilecek olan 15-20 milyar ABD Doları oranında bir finansman açığının bu yıl
gerçekleşmesi olasıdır.
Beklentiler ve riskler: Kısa vadede ekonominin global resesyon ve zayıf iç talep
sonucunda 2009’da yüzde 5,5 kadar daralması ve 2010 yılında aynı düzeyde kalması
beklenmektedir. GDP büyümesi, gene de güçlü tarımsal üretim ve bazı dış sektör
dayanıklılıkları sayesinde sürdürülebilir. Ekonomi düşük ithalat talebi ve özellikle petrol
başta olmak üzere emtia fiyatlarından yararlanabilir. Orta vadede, AB katılım süreci
yakınlaşmaya ve sürdürülebilir uzun dönemli büyümeye destek sağlayabileceğinden
beklentiler olumlu olmayı sürdürmektedir.
Temel makroekonomik riskler, düşük tüketici ve yatırımcı güveninden ve AB’de
toparlanmanın gecikmesi ve Rusya ve Orta Doğu’da yavaşlamanın devam etmesi
ve/veya dış yeniden finansman açığını arttıracak olan daha düşük dış borç döndürme
oranları dâhil olmak üzere beklenenin altındaki dış koşullardan ileri gelmektedir. Bu
riskler, yatırımcı güvenini artırmaya yarayacak ve ülkenin yapısal reform gündeminde
çıpa görevi yapacak olan IMF destekli yeni bir program sayesinde hafifletilebilir.
2.2.2 Geçiş ile ilgili zorluklar
Türkiye, 1980’lerde yapısal ve kurumsal reformları uygulamaya koymaya başlamış olsa
da; bu reformların hızı AB katılım görüşmeleri beklentisi ile artmış olup; genel reform
hızı Orta Doğu Avrupa ve Baltık ülkelerininkinden (CEB) önemli ölçüde daha yavaş
kalmıştır. Reform gündemi dönemsel olarak ekonomik ve siyasi krizlerle kesintiye
uğramıştır. Türkiye, ekonomik faaliyetlerin desentralizasyonu ve monopolleşmeden
çıkartılmasında ve daha açık ve girişimci bir ekonominin geliştirilmesinde önemli
sorunlarla karşı karşıya olmayı sürdürmektedir. Elektrik, telekomünikasyon, şeker ve
petrol gibi önemli piyasalar yavaş yavaş liberalleştirilmiş olduğundan; son yıllarda
kamunun ekonomiye müdahalesi azalmış olsa da, hala gerçekleştirilmesi gereken
önemli bir özelleştirme gündemi söz konusudur.
Ancak, Türkiye’de hemen tüm sektörlerde piyasalar, firmalar ve kurumların çalışma
yöntemlerinde önemli açıklar bulunmaktadır. Sektörel geçiş farkları veya sorunları
aşağıda Tablo 3’te özetlenmiştir. Tabloda belirtilen geçiş farkı notlarının alt sektörler
(yani MEI dâhilinde su hizmetleri, katı atıklar ve kentsel ulaşım) ve bölgeler çapında
ortalama bir not olduğunu göz önünde tutmak gerekir. Büyük ve eşit olmayan bir
şekilde gelişmiş bir ülke olarak Türkiye’de piyasa gelişim düzeyleri ve dolayısıyla
sektör farkları kentsel ve kırsal alanlar arasında ve ülkenin değişik bölgeleri arasında
önemli farklılıklar gösterebilmektedir.
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Table 3: Özet sektör farkları
Piyasaların yapısı
ve ölçeği
Bankacılık
Sigorta ve finans
hizmetleri
MSME’ler
Özel hisse senedi ve
sermaye piyasaları
Tarım işkolu
Genel endüstri
Emlak/Turizm
Telekom
Sürdürülebilir enerji
MEI
Doğal kaynaklar
Enerji
Ulaşım
Not:

Piyasayı destekleyici
kurumlar ve
politikalar
FİNANSAL KURUMLAR
Orta
Küçük
Orta
Orta

Orta
Küçük

Orta
Küçük

GİRİŞİM SEKTÖRÜ
Orta
Orta
Orta
Orta
Küçük
Orta
Orta
Küçük
ENERJİ VE ALTYAPI
Orta
Orta
Orta
Orta
Orta
Küçük
Orta
Orta
Orta
Orta

Genel derecelendirme
(2009)
Orta
Orta
Orta
Küçük
Orta
Orta
Küçük
Orta
Orta
Orta
Orta
Orta
Orta

Türkiye, Banka’nın faaliyet gösterdiği 13 sektörden her birinde süregelen genel sorunların büyüklüğünü
saptamak için iki geniş boyutta – piyasaların yapısı ve ölçeği ve piyasa destekleyici kurum ve politikalar –
çalışılmıştır. Ölçek önemsizden küçük, orta ve büyüğe doğru gitmektedir. Büyük, “süregelen sorunların
önemli olduğu ve sektörün bu boyutunun erken bir reform aşamasında olduğu anlamına gelir”.

Aşağıdaki bölümler geçiş farkına yönelik bu derecelendirmelerinin altında yatan
mantığı özetlemektedir.
Finansal Kurumlar
Türk finans sektörünün büyüklüğü göreceli olarak küçük ve finansal aracılık açısından
sığ ve tavanı dardır. Özel hisse senedi ve sermaye piyasaları dışında bu sektördeki genel
geçiş açıkları orta derecededir. 2008 yılındaki aktifleri GDP’nin yüzde 63,4’ünü temsil
eden (Euro bölgesinde yüzde 260’a kıyasla) banka sektörü yüksek yoğunlukludur.
Kamu bankaları toplam aktiflerin yüzde 30’u kadarına sahiptir. Yabancı bankaların payı
artmakta olsa da, gene de sınırlıdır. Genel olarak bankaların göreceli şekilde az gelişmiş
bir şube ağı vardır, ancak daha büyük bankalar son yıllarda önemli şube geliştirme
programları uygulamaya başlamıştır. Özel sektöre yönelik iç krediler sınırlıdır. Özel
sektör, Gürcistan veya Tacikistan ile kıyaslanabilir bir düzeyde GDP’nin sadece yüzde
32’si kadarı krediye açılmaktadır. Kredilerin tenoru son derece kısa olup; bir yıldan
uzun vadeli olanlar toplam kredilerin sadece üçte birini oluşturmakta, bu da hem
mevduatın çok kısa vadeli olduğunu, hem de Türk bankalarına açılan sendikasyon
kredilerinin göreceli olarak kısa vadeli tenor taşıdığını yansıtmaktadır.
Türk bankaları, toptan uluslararası finansmana dayalı olmadığından ve kur risklerine
karşı sağlam koruma önlemleri alındığından (bankacılık sisteminin net döviz açık
pozisyonu çok düşüktür), sistem global kredi krizinin etkilerinden korunamayabilir.
Kredi büyümesi 2002 yılından beri çok hızlı olmuş olup; Türk şirketlerinin göreceli
olarak büyük uzun dönem açık pozisyonları vardır ve bu da önümüzdeki aylarda Türk
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bankalarının portföy kalitesinde keskin bir bozulmaya yol açabilir. Tüketici ve kredi
kartı portföylerindeki hızlı büyüme de risk içermektedir. Batık krediler, 2008 sonunda
ortalama yüzde 3’ten 4,67’ye artmış olup; bunun daha fazla artması da beklenebilir.
Diğer yandan, Haziran 2009 sonu itibariyle sermaye yeterlilik oranları ortalama yüzde
17’dir, karlılık güçlüdür ve sistem krizin beklenen etkileri ile başa çıkabilecek göreceli
olarak sağlam bir taban sağlayacak şekilde büyük ölçüde mevduata dayanmaktadır
(Kredi mevduat oranı yaklaşık % 70’tir). Tüm büyük bankalar yaklaşık Ekim 2008’den
beri kredi verme faaliyetlerini büyük ölçüde kısmış, likiditelerini korumuş ve şube
arttırma faaliyetlerini kesmiştir.
MSME’lere açılan kredilerin çoğunluğu ticari bankalar (% 80) ve kamu kurumlarından
(% 19) gelmektedir. Ancak, finansal aracılık hala düşük düzeydedir ve büyük şehirlerin
dışında sınırlı MSME finansman olanakları mevcuttur. Politika koyucular, kamu
bankalarına ve özel bankalara MSME’ler için açılacak kredilerin iyileştirilmesi
konusunda teşvik sağlamada ilerleme göstermiş olsa da (devlet sponsorluğundaki bir
mikro kredi dâhil); finansmana erişim hala ticari yatırım ve genişlemenin önünde bir
engel olarak durmaktadır. MSME’ler yatırım yapma ve/veya teçhizat güncelleme ve
rekabet gücünü iyileştirme açısından finansman eksikliği çekmektedir. Krediye
erişebilme özellikle kırsal alanlardaki MSME’ler için bir sorun olmaktadır ve bunun
nedeni, rehinlerle ilgili eskimiş bir yasal uygulamadır. Ancak, son iki yılda, Ziraat
Bankası, Finans Bank, Garanti Bankası ve Deniz Bank dâhil, büyük bankalardan birkaçı
göreceli olarak küçük bir tabandan olsa da, bu sektör için açılan kredilerde önemli bir
gelişmeye yol açan mikro ve küçük kredi programlarını uygulamaya koymuştur.
Normal olarak bu programlar kredi notu tekniklerine dayanmakta ve sektörleri ve
bölgeleri hedefleyen geniş bir ürün yelpazesini içermekte ve ileri bilgi teknolojisinden
yararlanmaktadır. Bazı diğer bankalar da benzer ölçek düşürme programlarını
uygulamaya koyma sürecindedir. Kredi bilgi hizmetlerinin kapsamının iyileştirilmesi,
iflas yasalarının daha iyi uygulanması ve işleyen coğrafi açıdan birleştirilmiş bir teminat
sicili bankaların uzun dönemli finansman sağlamaya karşı olan isteksizliğini en aza
indirgemeye yardımcı olacaktır.
Bankacılık dışı finansal hizmetlerin rolü, büyümekte olsa da, sınırlı kalmayı
sürdürmektedir. Bankacılık sektörü dışında kalan finans sektörü aktifleri 2008 yılında
GDP’nin yaklaşık yüzde 10’unu oluşturmuştur. Yaklaşık yüzde 1,5 civarında olan
sigorta primlerinin GDP’ye olan oranı hayli düşük olup; çoğunlukla hayat dışı sigorta
ürünlerinden ileri gelmektedir (yaklaşık yüzde 85). Kamu mülkiyetindeki sigorta
şirketlerinin demonopolize edilmesi, yeniden yapılandırılması ve özelleştirilmesi
gerekmektedir. Emeklilik fonları ve leasing hizmetleri gibi diğer banka dışı finans
kurumları az gelişmiş durumdadır.
İç hisse senedi piyasası, faaliyet gösterilen tüm ülkelerdeki en derinlikli ve likit
olanlardan biridir. Hisse senedi piyasalarında ortalama günlük işlem hacmi, 2,1 milyar
ABD Doları (2008) kadardır ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (ISE) Rus
Ticaret Sistemi’ne (RTS) kıyaslanabilir şekilde 2008 yılında toplam 317 şirket işlem
görmüştür. İç kurumsal tahvil piyasası, özel sektöre açılan krediler bankacılık
sektörünün egemenliğinde olduğundan son derece küçüktür. Türkiye’de özel hisse
senedi/girişim sermayesi, hala ilk aşamalarındadır ve sektörün temeli, AB’ye yeni üye
olan ülkelerin çoğundan daha kırılgan ve daha az gelişmiştir. Aşılması gerekecek olan
fıtri yapısal zayıflıklar şunlardır: (i) Az sayıda ve genel olarak deneyimsiz, yerel, özel
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hisse senedi yöneticileri; (ii) Özel hisse senedi destekli işletmelerin flotasyonu için yerel
sermaye piyasalarında likiditenin sınırlı olması; (iii) Kendi disiplinli sermayesi ile özel
hisse senetleri konusunda işlem yapacak girişimci ve şirket sahiplerinin deneyim
eksikliği (şeffaflık ve kurumsal yönetişim gereksinimleri dâhil); ve (iv) fonlara kalıcı
risk sermayesi bağlamak isteyecek yerel kurumsal yatırımcıların yokluğu.
Girişim sektörü
Tarım sektörü, işgücünün yaklaşık dörtte birini istihdam etmekte olsa da; verimsiz
olmayı sürdürmekte ve modernleşmeyi gerektirmektedir. Türkiye’de arazinin yüzde
30’undan fazlası sulanabilir olsa da; düzgün sulama eksikliği, aile mülkiyetindeki
işletmelerin görece küçük ve ekonomik olmayan boyutları ve modern üretim girdileri,
teknikleri ve makinelerinin kullanılması için sermayenin yetersiz oluşu ülkenin tarım
potansiyelinin tamamını gerçekleştirmesini önlemektedir. Gıda işleme sektöründe
sahnede batı hijyen veya verimlilik standartlarına uymayan küçük aile işletmeleri
bulunmaktadır. Gene de son yıllarda büyük endüstriyel holdingler, gıda işleme
sektörüne yatırım yapma ve orada konsolidasyona gitmeye başlamış olup; bu,
sektördeki fiyat verimsizlikleri ve yüksek maaş potansiyeline işaret etmektedir.
Perakende gıda satışları, özellikle ana metropoller dışında küçük aile mülkiyetindeki
dükkânların egemenliğindedir. Büyük ölçekli perakendeciliğin ilerlemesi, süpermarket
yatırımlarını yüksek yoğunluklu kent içi alanlara sınırlar şekilde işletme izinlerinin
alınması konusundaki zorluklar dolayısıyla engellenmektedir.
Kurumsal sektörde özellikle tekel imtiyazları ve rekabet karşıtı imtiyazların sık
görüldüğü altyapı alanında bazı sektörlerde egemen kamu işletmeleri bulunmaktadır.
Şimdiye kadar bu alanlarda reform yapılması konusunda ilerleme yetersiz kalmıştır. Bir
özel şirketin kurulması ve işletmeye alınması için yasal çerçeve ve düzenleme çerçevesi
özellikle mevcut yasaların ve sözleşmelerin uygulanması konusunda güçlendirme
gerekmektedir. İşletmelerin yeniden yapılandırılması ve kurumsal yönetişim ve ticari
davranışlarda iyileştirmeler de Türk firmalarının üretkenlik ve rekabetçiliğini yükseltme
konusunda önemli hususlardır. Yinelenen gecikmelere rağmen özelleştirme bazı
sektörlerde son yıllarda ilerleme göstermiştir. Türk Özelleştirme İdaresi (OIB), 2007
yılında bir kamu petrokimya şirketi olan Petkim Petrokimya Holding Co.’nun yüzde
51’ini özelleştirirken; kamu mülkiyetindeki tütün şirketi Tekel, Şubat 2008’de 1,7
milyar Euro karşılığında bir arttırmada satılmıştır 5 .
Büyük kentler ve kıyılar ve ülkenin geri kalanı arasında kalkınmada eşitsizlikler olsa da;
turizm sektörü hayli gelişmiş durumdadır. Emlak piyasaları ile ilgili yasal ortam ve
düzenleme ortamının iyileşmesi gerekmektedir. İpotek finansmanı görece az gelişmiştir;
ancak Meclis Şubat 2007’de emlak finansman koşullarını iyileştirmeye başlayacak olan
yeni ipotek mevzuatını kabul etmiştir. Yeni yasa, ipotek destekli menkul değerler ve
ipotek teminatlı tahviller dâhil olmak üzere, yeni finansman mekanizmalarına izin
vermektedir. Yasa, ayrıca, birincil ipotek piyasasındaki faaliyetlerine daha sıkı denetim
getirmiştir. Emlak piyasası ile ilgili yasal ortam ve düzenleme ortamı, Türkiye’deki

5

Yapım aşamasında olan diğer çalışmalar aralarında İzmir, Serince, Bandırma, Samsun, İskenderun ve
Galata’nın bulunduğu birkaç limanın özelleştirilmesi; Altı elektrik dağıtım şirketinin ilk bloğunun
özelleştirilmesi, Milli Piyango ve birkaç şeker fabrikasının özelleştirilmesidir.
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binalar genel olarak ruhsatsız olarak inşa edildiğinden ve arazi alım süreci zaman
aldığından iyileştirme gerektirmektedir.
Son zamanlardaki büyümeye rağmen, sabit hat telefonculuk sektörü hala yüzde 24
civarında (2008) düşük penetrasyon oranları göstermektedir. 2003 yılında yerel ve
uluslararası sesli telefonculuk piyasaları serbestleştirilmiş ve daha sonra monopol sabit
hat operatörü özelleştirilmişti; ancak bu henüz sektörde anlamlı bir rekabete yol
açmamıştır. Türkiye’nin mobil telefonculuk piyasası ise, 1994 yılında sabit
telefonculuk hizmetlerinden önce serbestleştirilmiş ve yüzde 94,3’lük bir penetrasyon
oranı ile o zamandan beri güçlü bir büyüme göstermiştir. Halen, en büyüğünün pazar
payı yüzde 56,2 olan üç mobil telefonculuk operatörü mevcuttur. Bu sektörde rekabet
artmakta ve son düzenleme değişiklikleri bunu teşvik etmektedir.
Enerji ve Altyapı
Çok yakın zamanlara kadar Türkiye’nin enerji politikasına genel yaklaşımı büyük
ölçüde arz odaklı olmuş; enerji verimliliğine daha düşük öncelik verilirken, büyüyen
talebi karşılamak üzere ek enerji arzının sağlanmasına önem verilmiştir. 1990 yılından
2006 yılına kadar olan dönem içinde elektrik tüketimi yüzde 7,2’lik bir yıllık hızda
artarken, karbon emisyonları yüzde 74 oranında artış göstermiştir. Enerji verimliliğinin
özellikle ısı kayıplarının azaltılması, büyük işletmelerdeki iyileştirmeler ve ulusal enerji
iletim ve dağıtım sistemlerindeki kayıpların azaltılması yolu ile artırılması
gerekmektedir. Türk ekonomisinin enerji yoğunluğu son yirmi yıl boyunca aşağı yukarı
AB-27 ortalamasına eşit düzeylerde göreceli olarak dengede kalmıştır. Bir enerji
verimliliği yasası kabul edilmiş ve EE için temel kurumlar kurulmuştur (örn. enerji
verimlilik kurumu). Ancak, hala yapılacak işler vardır (örn. enerji tasarrufu için
gösterge hedefler ve bunlara erişmek için gereken enstrümanlar). Enerji tarifeleri
maliyetleri yeterli şekilde yansıtmakta ve düşük maliyet etkinlik önlemleri için teşvikler
sağlamakta olsa da, henüz çevresel maliyetleri yansıtmamaktadır. Türkiye, yakın
zamanda Kyoto Protokolü’nü onaylamıştır. Geri kalan sorunlar daha etkin bir EE proje
uygulamasına erişilmesi ve iklim değişikliği kurumsal ve proje konuşlandırılmasının
desteklenmesidir.
Belediyeler, belediye ve çevre altyapısı bölgelerinde hizmetlerin verilmesinden
sorumlu olsa da; bir mali merkezileştirme yüksek ölçüde devam etmekte ve belediye
şirketlerinin kurumsal yönetişimi – özellikle küçük belediyelerde – uluslararası en doğru
uygulamaların çok altında kalmaktadır. Su, atık su ve katı atık hizmetleri için orta
ölçekli ve büyük belediyeler, hizmetlerin maliyetlerini karşılayabilmekte, ancak daha
fakir belediyeler süregelen varlık bakımı ve yatırım projelerini karşılamada güçlük
çekmektedir. Su hizmetlerinde özel sektör katılımı çok sınırlıdır ve şu ana kadar elde
ettiği başarı karışıktır. PPP’ler için düzenleme çerçevesi gelişmekte olsa da; henüz
uygulamaya konan çok az sayıda proje vardır. Türkiye’nin esaslar ve güçlü ve tek taraflı
devlet fesih hakları konusunda önemli belirsizlikler içeren imtiyaz verilme konusundaki
güncel yaklaşımı özel sektör finansmanı için optimal değildir ve iyileştirilmeye açıktır.
Belediye borçlanma piyasası gelişmemiştir. Uzun dönemli sermaye, genel olarak
imtiyaz esasına göre sadece devlet kaynaklarından (Türk Lirası olarak) elde
edilebilmektedir ve uluslararası finans kurumlarından (Dolar veya Euro olarak) elde
edilebilmektedir. Belediye borçlanma piyasası gelişmemiştir. Yerel ticari bankaların
düşük kullanım oranı, uzun dönemli fonların eksikliğine ve zayıf kredi saygınlığına

19

işaret etmektedir. Belediyelerin uzun dönemli finansman elde etme yeteneğinin
geliştirilmesi gerekmektedir. Durum, ülke çapında tekdüze olmayıp; metropol
belediyeler finansal açıdan daha iyi durumdadır. Kent ulaşımında özel sektör
işletmelerinin verimliliğini arttırmak ve kredi krizi sonrasında proje finansmanı garanti
altına alınırken; uygun düzeyde bir belediye planlama ve düzenlemesi sağlanması
gereklidir.
Doğal kaynaklar sektöründe, Türkiye’nin hatırı sayılır linyit ve bazı kok kömürü
kaynakları ve dünya boraks rezervlerinin yüzde 60’ı, bentonitte yüzde 20 ve perlitte
yüzde 50 dâhil olmak üzere diğer minerallere sahiptir. Başka mineral ihracat ürünleri
arasında doğal taşlar (esas olarak mermer), kromitler, bakır, manyezit, çinko ve feldspat
bulunmaktadır. Ancak, görece ufak miktarda petrol ve doğal gaz rezervleri
bulunmuştur. Kamu sektörü şirketleri; kömür, boraks ve petrol & gaz üretimine
hâkimdir. Türkiye, petrol ve gaz konusunda bir transit ülke olarak rolünü genişletmek
ve doğal maddeleri işlemeye yönelik sektörler için destekleyici bir rejim geliştirmeyi
sürdürmek istemektedir. Bu süreç, başka şeyler arasında, artan derecede kurumsallaşma
ve kamu şirketlerinde gelişmiş kurumsal yönetişim, yerleşik en doğru uluslararası
standartlara uygun yeni çevre mevzuatının geliştirilmesi, maden varlıklarının
özelleştirilmesi ve petrol ve gaz taşıma tarifelerinin belirlenmesi dâhil olmak üzere;
şeffaf düzenleyici mekanizmaların getirilmesini gerektirecektir.
Elektrik sektörü, rekabetçi bir piyasa sistemine yapısal ve işletmesel geçişini
sürdürmektedir. Şimdiye kadar erişilen önemli kilometre taşları arasında; (i) Sektörün
bir üretim şirketi, iletim şirketi, IPP sözleşmeleri ve yükümlülüklerini taşıyan bir
ticaret/taahhüt şirketi ve bir dağıtım şirketine ayrılması; (ii) Katılımcılara lisans veren
ve piyasa kurallarını onaylayan bir düzenleme kurumunun kurulması ve (iii) Bir geçici
dengeleme ve ödeme sisteminin deneme çalışmaları ile bir dengeleme piyasasının
kurulması ve (iv) Diğer üçü için ihale açılırken, 2009’un ilk yarısında üç şirketin (21
şirket arasında) özelleştirilmiş olduğu enerji dağıtım şirketleri için özelleştirme
sürecinin başlatılması bulunmaktadır. Ancak, pazar temelli bir rejime geçiş, özel
yatırımcılar ile olan geçmişteki uzun dönemli sözleşmeler ve sektördeki büyük ölçüde
devlet müdahalesi dolayısıyla karmaşıklaşmaktadır. Yenilenebilir enerji konusunda
Türkiye’nin büyük bir su, rüzgâr, jeotermal ve güneş enerjisi potansiyeli vardır ve
yenilenebilir enerjiye özel sermaye yatırımlarından yarar görecektir. Hükümet, ülkenin
su potansiyelini geliştirme ve sisteme 2023’e kadar 20GW rüzgâr enerjisi bağlama
konusunda planlar açıklamış bulunmaktadır ve henüz biyokütle/atık, jeotermal, güneş
ve rüzgâr tüketilen elektriğin yüzde 1’inden daha azını oluşturmaktadır ve Türkiye bu
potansiyelden gelecekte faydalanacaktır.
Bazı kilit ulaşım yöntemlerinde önemli ölçüde devlet kontrolü mevcuttur. Ancak, özel
sektörün hem ulaşım varlıklarının mülkiyetine, hem de ulaşım hizmetlerinin verilmesine
katılımını daha da artırmak için süregelen çabalar mevcuttur.
Türkiye’deki demiryolu ağı, zarar eden devlet demiryolları şirketi TCDD’nin
mülkiyetinde olup; aynı şirket tarafından işletilmektedir. Ticari bir işletme haline
gelmesi için demiryollarının yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Demiryolu
sektörü için reform programı başlatmayı hedefleyen ve revize edilmiş demiryolu
“müktesebatı”na uygun mevzuat için bir yol haritası belirleyen bir eylem planı kabul
edilmiştir. TCDD’nin çeşitli faaliyetleri (demiryolları, liman yönetimi, vs.), henüz
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birbirinden ayrılmamıştır. Demiryolu reformu konusunda alınmakta olan yolun ortaya
çıkacak özel sektör demiryolu faaliyetlerini destekleme amaçlı geleceğe dönük fırsatlar
yaratması beklenmektedir.
Şeffaf özel sektör katılımı ile kamu garantisi olmaksızın karayolu finansmanının
geliştirilmesi gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü
(TCK), genellikle devlet garantisi altında ticari konsorsiyumların finansmanı ile çoğu
karayolu projesinden sorumludur. Karayolu ağının uzunluğu son birkaç on yıl içinde az
artmış olsa da; karayolu yüzeyleri düzeltilmiş ve 11.000 km yol duble yola
dönüştürülmüştür. Ankara-İstanbul ücretli yolu (karayolu) tamamlanmış bulunmaktadır.
Limanlar ve deniz ulaşımı, iç ve uluslararası ticaret ve seyahat için önemlidir ve
süregelen şekilde kamu mülkiyetindeki limanların yönetiminin imtiyazlarının verilmesi
ve özel limanların kurulması son yıllarda aşırı kalabalığın ve verimsizliğin
hafifletilmesinde yardımcı olmuştur. En büyük liman tesislerinden bazıları, henüz
TCDD tarafından yönetilmekte olsa da; yönetimi altındaki yedi kilit limandan
(Bandırma, Haydarpaşa, Derince, İskenderun, İzmir, Mersin ve Samsun) bazıları için
imtiyaz verme süresi işlemektedir ve Mersin imtiyazı şimdiden 36 yıl süre ile Singapur
Liman İdaresi ve bir Türk inşaat şirketi olan Akfen’in oluşturduğu bir konsorsiyuma
verilmiştir. Özellikle İzmir limanının imtiyazının kesinleşmesinin finansal pazar
krizinden etkilenmesi beklenmektedir. Dolayısıyla, liman imtiyaz programı ve özel
mülkiyet altında yeni limanların geliştirilmesine yönelik planların geleceğe dönük geçiş
yoğunluklu yatırım fırsatları sağlaması olasıdır. Ancak, Ek 3’te ifade edildiği gibi,
Türkiye’nin imtiyazlarla ilgili yasal çerçevesinde önemli eksiklikler vardır. Banka,
özelleştirme programını desteklemek için gereken yatırım finansmanının sağlanabilmesi
içim bu eksikliklerin zamanında ele alınması amacıyla hükümet ile yakın işbirliği içinde
çalışacaktır.
Kamu denetimindeki ulusal ulaşım şirketi Türk Hava Yolları, hava ulaşımına
egemendir. Türk Hava Yolları’nın yüzde 51 kadar hissesi 2004 yılında (yüzde 23 hisse)
ve 2006 yılında (yüzde 28 hisse) olmak üzere iki halka arz sonrasında özelleştirilmiş
bulunmaktadır. Özelleştirme İdaresi, hisselerin yüzde 49’unu elinde tutmaktadır.
Ülkedeki havalimanlarından çoğunun sahibi ve işletmecisi devlet olsa da; sektörde
birkaç yüksek profilli PPP gerçekleşmiştir (örneğin önde gelen özel havalimanı
işletmecilerinden biri olan Türk TAV, İstanbul, Ankara ve İzmir’deki havalimanı
imtiyazlarını elinde tutmaktadır.
2.3

Sermaye Erişim ve Yatırım Koşulları

2001 krizinden beri iç finans sistemi önemli ölçüde güçlenmiş olsa da, Türkiye geniş
yatırım gereksinimlerini karşılamak için dış finansmana bağımlı olmayı sürdürmektedir.
Kısıtlı global likidite ve yükselen pazar borçlarına karşı sınırlı risk iştahı, Türk banka ve
kurumlarının dış finans piyasalarına yönelik hem erişim yeteneğini, hem de maliyetini
etkilemektedir. Ülke, dış finans kaynaklarına erişebilmeyi sürdürse de – devlet 6 şimdiye
6

Fitch ve Standard & Poor’s (S&P’S) Türkiye’nin döviz bağımsız kredi riskini BB-‘de değerlendirmiştir.
S&P’s Kasım 2008’de görüşünü yeniden gözden geçirmiş ve stabilden negatif olarak değiştirmiştir.
Moody’nin Türkiye bağımsız değerlendirmesi Ba3’tür.

21

kadar 2,5 milyar Euro değerinde Eurobond satmıştır – banka dışı özel sektörün
döndürme oranı Ocak-Mart 2009 döneminde yaklaşık yüzde 73’e inmiş ve Eylül
2008’de 7 neredeyse yüzde 200’den, Nisan’da yüzde 77 ile hafif bir iyileşme
göstermiştir. Bankalar, ayrıca, uzun dönemli dış kredilerini ödemeye başlamış ve içeride
kredi verirken özellikle yeni müşterilere karşı daha dikkatli olmaya başlamıştır. Son
zamanlarda hisse senedi halka arzlarının olmaması, şu anda kurumsal sektör için yeni
hisse senedi sermayesinin bulunmamasının güçlü bir göstergesidir.
Aşağıdaki Tablo 4, Eylül-Ekim 2008’de global mali krizin yoğunlaşmasından beri
yatırımların ve sermayeye erişimin nasıl etkilenmiş olduğunu göstermektedir. Tablonun
son iki sütunu 2008’in ilk üç çeyreğine kıyasla 2008’in son ve 2009’un ilk çeyreğinde
sermaye girişinde ve kredi açmada hatırı sayılır bir yavaşlamaya işaret etmektedir.
Tablo 4: Yatırımlar ve sermaye erişiminin göstergeleri
2007
Brüt sabit sermaye oluşumu (GDP’nin yüzdesi olarak)
Kamu
Özel
Sermaye girişleri
Brüt FDI (milyar ABD Doları olarak net giriş)
GDP’nin yüzdesi olarak
Portföy yatırımları (milyar ABD Doları olarak net giriş)
GDP’nin yüzdesi olarak
Hisse senetleri
Tahviller (Eurobond’lar ve Global tahviller)
borçlanma
geri ödemeler
Mukim olmayanların elindeki devlet tahvilleri
Orta ve uzun dönemli krediler (milyar ABD Doları olarak net
giriş)
GDP’nin yüzdesi olarak
Genel kamu
Bankalar
Özel sektör
Diğer sermaye (milyar ABD Doları olarak net giriş)1
GDP’nin yüzdesi olarak
Özel sektöre açılan bankacılık sektörü kredileri (milyar TRY olarak
dönem sonu)
GDP’nin yüzdesi olarak
Oluşum:
Yerel para cinsinden krediler (toplamdaki payı)
Döviz kredileri (toplamdaki payı)
Tüketici kredileri (toplamdaki payı)
SME kredileri (toplamdaki payı)3
Bilgi notları:
GDP milyar ABD Doları olarak
Rezerv varlıklar milyar ABD Doları olarak
Döviz kuru (TRY/ABD Doları) dönem sonu itibariyle
1

2008

2008
Q1-Q3
Q4
24,5
23,7
3,3
5,1
21,2
18,6

2009
Q1

25,73
3,3
22,

24,28
3,7
20,6

…
…
…

22,1
3,4
2,8
0,4
5,1
0,9
4,6
-3,7
-3,3
29,0

18,0
2,5
-3,5
-0,5
0,7
0,6
4
-3,4
-4,8
24,0

13,9
2,4
1,9
0,3
2,1
1,1
4
-2,9
-1,3
27,4

4,3
2,9
-5,7
-3,8
-1,4
-0,5
0
-0,5
-3,8
-3,3

2,3
1,8
-2,1
-1,6
-0,4
1,0
1,0
0,0
-2,6
-3,4

4,5
-3,9
7,3
25,7
-7,6
-1,2

3,3
0,7
0,5
22,8
2,1
0,3

4,7
1,7
3,3
22,4
-3,3
-0,6

-2,2
-0,9
-2,8
0,5
5,2
3,4

-2,6
-0,6
-0,8
-2,0
3,4
2,7

285,0

367,6

332,7

367,6

366,9

37,9

32,6

46,3

32,6

39,4

76,1
24,1
33,3
28,3

71,4
28,7
31,9
23,8

74,1
25,9
34,6
28,6

71,4
28,7
31,9
23,8

70,3
29,7
32,3
22,9

647
73,4
1,16

732
70,4
1,54

582
76,7
1,23

150
70,4
1,54

127
67,4
1,67

Diğer sermaye, tüm sermaye hesabı işlemlerinin aktif bölümünü, kısa dönemli kredileri ve başka yere dâhil
edilmemiş para birimi, mevduat ve diğer yükümlülükleri artı Türk bankaların yabancı şubelerinden mukimlerin döviz
borçlanmalarını kısmen gösteren ödemeler dengesi net hata noksanı içerir.
2
Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu verileri
3
Sadece nakit krediler

7

Olgunlaşmakta olan uzun vadeli dış borca yönelik veriler.
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Doğrudan yabancı sermaye (FDI) girişleri, 2007 sonunda 22 milyar ABD Dolarından
2008’de 18 milyar ABD Dolarına düşmüştür. Aynı zamanda, esas olarak mukim
olmayanların devlet tahvili satışı (Q4 2008’de 5,7 milyar ABD Doları) ve portföy hisse
senetlerinde bir düşüş (Q4 2008’de - 1,4 milyar ABD Doları) ile tetiklenen bir net
portföy girişi tersine dönüşü gerçekleşmiştir. Eylül ayından beri hem Türk bankaları,
hem de şirketleri için uzun vadeli dış kredi çekmek güçleşmiştir. Uzun vadeli
fonlamanın yerini; Türk şirket ve haneleri yabancı mevduatların bir kısmını geri
getirdiğinden 8 ve Türk ithalatçıları için kısa vadeli ticari kredilerin dönüş oranı iç
faaliyetlere paralel olarak azaldığından, artan net kısa vadeli borçlanma almıştır.
Banka finansmanında kullanılabilecek vadelerin kısalmasının iç finans piyasalarından
temin edilebilecek kredi türlerine dönüşmesi olasıdır.
Ekonomi için krediler 2008’in üçüncü çeyreğine kadar süratle büyümüştür. 2008
Eylül’ü sonu itibariyle, özel sektöre açılan toplam bankacılık sektörü kredileri, 2007
sonuna göre yüzde 17 artmış; ancak son çeyrekte yüzde 12’ye düşmüştür. Dolara karşı
nominal kur eşzamanlı değer kaybı için düzeltildiğinde; bu, özel sektöre açılan toplam
kredilerde daha da keskin bir düşüşe işaret etmektedir. 2005 yılından beri bankalar
tüketiciler ve SME’lere kredi açma konusunda artan bir iştaha sahip görünmektedir.
Kredi kartları, ipotekler, teminatsız genel amaçlı tüketici kredileri ve araba kredileri
dâhil olmak üzere tüketici kredileri 2008 sonu itibariyle toplam kredilerin yüzde 32’sine
eşit olmuş ve o zamandan beri değişmeden kalmıştır. SME’lere açılan krediler, 2008’in
son çeyreğinde ve 2009’un ilk çeyreğinde bir yıl önce özel sektöre açılan toplam
kredilerin yüzde 28,6’lık payından önemli ölçüde düşüş göstererek toplamın yüzde
22,9’una erişmek suretiyle keskin bir düşüş göstermiştir. Türk ticari bankaları genel
olarak perakende mevduat ile fonlanmaktadır. Müşteri mevduatı 2008’de % 28 artarken,
kredinin mevduata olan oranı % 86’lık görece rahat bir düzeyde kalmıştır.
Madde 2.2.2’de belirtildiği gibi, banka dışı finans sektörünün finansman toplamada rolü
çok azdır. Türkiye’de özel hisse senedi ve girişim sermayesi, hala erken bir aşamadadır.
Hisse senedi piyasasında kapitalizasyon, 2007’de 336 milyar TRY’den (GDP’nin %
39,4’ü), 2008’de yaklaşık 182 milyar TRY’ye (GDP’nin yüzde 18,6’sı) kadar
düşmüştür. 2008 GDP yüzdesi olarak bu, Macaristan’dan (yüzde 13) daha yüksek ancak
Polonya’dan (yüzde 21) daha düşüktür.
3.

STRATEJİK YÖNELİMLER

3.1

Banka’nın Strateji Dönemindeki Öncelikleri

Madde 2’de yapılan geçiş zorluklarının analizine uygun olarak Banka, dikkatini önemli
geçiş farklarının olduğu ve deneyimini girişimciliği teşvik edecek fonlanabilir projelerin
yapılandırılmasındaki deneyimini kullanabileceği sektör ve ürün alanlarına
odaklandıracaktır. Banka, Türkiye’nin bölgelerini vurgulayarak özel sektöre
odaklanacaktır. Ticari açıdan büyük metropollerin dışındaki kentlere özel dikkat
göstererek nüfusa ve girişimlere çekirdek kamu hizmetleri, altyapı ve diğer hizmetlerin
8

Türk özel sektörü 2008 yılı itibariyle yabancı bankalardan kredi almak üzere karşı teminat olarak
kullanılabilecek 82 Milyar ABD Doları oranındaki banka mevduatları dâhil olmak üzere ciddi deniz bir
aşırı varlığı elinde bulundurmaktadır.
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(su ve atık su, kentsel ulaşım, gaz, elektrik ve diğer belediye hizmetleri) verilebilmesini
hızlandırmaya çalışacaktır. Güçlü taahhütler ve gereken özen koşulları, ticari
uygulamalar için referans standartların konulması, şeffaflık ve kurumsal yönetişim
dâhil, kalite standartlarının iyileştirilmesi, Banka’nın tüm faaliyetlerinin temelinde
olacaktır.
Türkiye’nin bir EBRD alıcı ülkesi olması talebinin stratejik incelemesinin (CS/FO/0818 (FİNAL) aşağıdaki değerlendirilmesi sonucunda Ekim 2008’de onaylanan kilit
prensiplere uygun olarak 2009-2012 döneminde Banka’nın faaliyetlerine aşağıdaki beş
işletme önceliği dayanak görevi yapacaktır:
1.

Önce, özellikle az gelişmiş bölgelerde yönetime uygun destek verilmesi ile birlikte;
mikro, küçük ve orta boy işletmelere (MSME’ler) risk sermayesi ve uzun dönemli
finansman kullandırma olanağını artırmak.

2.

Tarım işkolu’na net bir ilk odaklanma ile girişim sektöründe yatırımlara destek
vermek, bağlantıları ve standartları güçlendirmek ve Avrupa kalite standartlarına
uygun gıda tedarikini uyarmak amacıyla gıda zinciri boyunca (öncelikle tarım,
depolama ve lojistik işleme, markalı ürünler ve perakende) yatırım desteği
sağlanmasına öncelik verilecektir.

3.

Orta vadede reformlar teşvik edilecek ve devlet temelli olmaksızın Türkiye’nin
bölgelerindeki nüfus ve işletmelere yaşamsal hizmetlerin güvenli ve etkin bir
şekilde sunulmasına destek verilecek.

4.

Yatırımlar sayesinde ekonomik sektörler boyunca enerji etkin enstrümanların ve
yenilenebilir enerjinin geliştirilmesi için uygun piyasa şartları teşvik edilecek ve

5.

İşletme ve finansal kurum sektörlerinde Türk hükümetinin özelleştirme programına
destek verilecek.

Çalışmalarında Banka, uluslararası kriz sonucunda ortaya çıkan finansman farklarının
ele alınmasına büyük önem verecektir. Krizin ortaya çıkan bir özelliği, geniş bir
yelpazedeki yatırımların uygulamaya konulmasını risk altına sokan IFI tarafından
yönetilen projeler için olanlar dâhil olmak üzere, ticari eş-finansmanın neredeyse
bulunamamasıdır. Banka’nın Türkiye’deki başlangıç çalışmaları, özellikle uluslararası
krizin etkilerinden doğan yakın işbirliği gereksinimi göz önüne alındığında diğer
uluslararası finans kurumları ile olan ilişkisinin birbirini tamamlayıcı doğasını teyit
etmiştir. 15 Ocak 2009’da imzalanmış olan ve danışma, işbirliği ve eş-finansman
konusunda bir çerçeve çizen EC, EIB ve Banka arasındaki anlaşma tam olarak
uygulamaya konulmuş olup; etkinlikleri teşvik etme konusunda etkili bir enstrüman
görevi yapmakta ve tarafların görevlerinin birbirini tamamlayıcı olmasını
sağlamaktadır.
Güncel pazar durumuna rağmen Banka, daha az gelenekselleşmiş piyasa bölümlerinde
yerel ve uluslararası aracıların katılımının artışını güçlendirme amacı ile sistematik
olarak ticari eş-finansmanı harekete geçirmeye ve dolayısıyla onların kendi piyasa
erişim ve penetrasyonunu genişletmeye gayret gösterecektir. Banka’nın faaliyetlerinin
devlet garantili kredileri içermesi beklenmemektedir.
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3.2

Sektörel Zorluklar ve Banka’nın Amaçları

3.2.1 Finansal Kurumlar
Geçiş Hedefleri: Biraz daha geniş tabanlı bölgesel dağılım ile mikro, küçük ve orta
ölçekli işletme sektörü; tarım sektörü için enerji etkin enstrümanların risk sermayesi ve
uzun dönemli finansmanının bulunabilirliğinin iyileştirilmesi. Global krizin doğrudan
sonucu olarak, kısıtlanmış kredi programları ile karşılaşması en olası olan bölgeler ve
sektörlerde MSME’lere banka kredi programlarını doğrudan destekleyecek şekilde
finansman sağlanmasına özel olarak odaklanılacaktır.
Bankacılık sektöründe: Göreceli olarak düşük düzeydeki finansal aracılık, ortaya
çıkmakta olan sermaye piyasaları ve banka dışı finans kurumları alanının erken
aşamadaki gelişimi göz önüne alındığında; Banka’nın finans sektöründe önemli ilgi
alanı bulunmaktadır. Şu andaki piyasa, Türkiye’de sermaye hacmi ve tenöründeki
azalma dolayısıyla kısıtlanmış durumdadır ve bu durum, şu anda global likidite
kısıtlamalarından daha da fazla etkilenmektedir. 2008’in son bölümünde ve 2009
başlarında Türk bankaları normalde sadece 12 ay olan tenör yerine vadesi gelen yabancı
kredilerde yüzde 100 döndürme oranı elde etmeyi başarmıştır. Yabancı kredi olarak elde
tutulan banka borçlarının göreceli olarak düşük oranı ve mevduattan gelen finansmanın
görece yüksek oranı, bankacılık sektörünü yeniden finansman riskini karşılamak için iyi
bir konumda bırakmaktadır. Ancak, kurumsal müşterilerin uzun dönemli döviz açık
pozisyonlarının son zamanlardaki kredi kartı ve tüketici kredisi alacaklarındaki
büyümede olduğu gibi, sektörün kredi portföy kalitesinin bozulmasına yol açması
olasıdır. Bankaların bu duruma karşı olan tepkisi, portföy büyümesini ve şube ağı
genişlemesini azaltma ve MSME’lere açılan krediler dâhil, yeni kredi programlarının
büyümesini sert bir şekilde düşürme olmuştur.
MSME sektörü ekonominin önemli bir bölümünü oluştursa da; bunların büyümesi,
genel olarak ve özellikle Doğu ve Güney Doğu bölgelerinde finansmana sınırlı
erişimleri dolayısıyla finansal aracılığın düşük düzeyi ile kısıtlanmış kalmaktadır. Bu,
daha küçük boyda işletmeler ve tarım sektörü için daha da önem taşımaktadır. Enerji
verimlilik enstrümanları için olan destek de sınırlıdır ve özel biçilmiş banka finansal
aracılık desteği ile artırılabilir.
Bankacılık faaliyetleri ile ilgili politika diyaloğu, yeni kabul edilen Mortgage Yasası’nın
uygulamaya konulmasına ve menkul değerler üzerindeki rehinler için yasal çerçevenin
etkinliğinin güçlendirilmesine odaklanacaktır. Halk Bankası ve Vakıf Bank’ın
özelleştirme süreci de politika gündeminde bulunacaktır.
Faaliyet Öncelikleri: Banka’nın finansal kurumlar sektöründeki faaliyetleri en fazla
etkiyi yapabileceği alanlara odaklanacaktır. Türkiye’de EBRD faaliyetlerinin ilk
yıllarında Türk bankalarına kullandırılabilecek Banka kredilerinin hacminin sistemdeki
toplam varlıkların göreceli olarak önemsiz bir bölümünü oluşturacağı göz önüne
alındığında; faaliyetler, aşağıda sıralananların bakım, başlatım ve genişletilmesini
desteklemek için daha uzun vadeli finansmanın bulunabilmesini sağlamayı
hedefleyecektir.
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•

Mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (MSME) finansmanı. MSME’ler
esas olarak önde gelen iki kamu bankası tarafından finanse edilmiş olsa da; son
iki yıl içinde özel bankalarda pazara girmiştir. Bankalar, banka dışı mikro finans
kurumlarını destekleyen mevzuat bulunmadığından, MSME’ler için temel
finansman kanalını oluşturmaktadır. Bankalar, hedeflenmiş bölgeler veya
sektörlerde (örn. küçük tarım, kadın girişimi) MSME’lere sermaye akışının
genişlemesinde rol oynayabilecekleri şekilde büyük dağıtım ağlarına sahip
mevcut MSME programları olan önde gelen bankalara (muhtemelen bir kamu
bankası) finansman sağlamaya çalışacaktır. Finansman, gerektiğinde, teknik
yardımı içerecektir. Ayrıca, gene bu sektörü hedeflemeyi planlayan ticari
bankalara teknik yardım sağlayarak yeni MSME programları başlatılmasına
çalışılacaktır. İlgili banka faaliyetlerinin kilit hedefi; özel bankalardan, kamu
bankalarına karşı, sonrakilerin halen egemen olduğu bölge ve sektörlerde
rekabetin artırılmasının teşvik edilmesi olacaktır. Piyasa durumlarına bağlı olarak;
Banka, bu çalışmaların TL cinsinden krediler ile gerçekleştirilme ölçeğini en
fazlaya çıkarmaya çaba gösterecektir. Bu çalışmaların başka bir kilit hedefi de
uluslararası sendikasyon ortaklarından Türk bankacılık sektörüne kullandırılacak
kredilerin tenörünün uzatılması olacaktır.

•

Enerji Verimliliği. Banka, endüstrilerin ve konut sektörünün enerji verimliliğini
artırmak için finansal aracılar vasıtasıyla Enerji Verimlilik enstrümanlarının
geliştirilmesini destekleyecektir. Banka, Temiz Teknoloji Fonu sayesinde 125
milyon ABD Doları sübvanse edilmiş fonlamanın kaldıraçlanmasında Türkiye’de
IFC ile işbirliği içinde çalışacaktır. Özellikle, EBRD ve IFC, CTF fonlarının
kaldıraçlanması için 4 yıl boyunca ortaklaşa 500 milyon ABD Doları
sağlayacaktır. Banka, ayrıca Agence Francaise de Development (AFD) dâhil,
sektörde faaliyet gösteren diğer finansman kurumları ile birlikte çalışmayı
düşünebilecektir.

•

Banka, aynı zamanda, seçerek Banka’nın varlığı sayesinde kurumun kurumsal
gücünü ve kurumsal yönetişimini artırabilecek ve MSME sektörüne veya Enerji
Verimlilik Sektörüne hizmet veren güçlü aracıların sayısını artıracak şekilde
finansal aracılara hisse senedi yatırımları yapmaya çalışacaktır. Bu hisse senedi
katılımlarının bir veya iki tanesi özelleştirme öncesi esasına göre Vakıfbank
ve/veya Halkbank’ta olabilir.

Banka Dışı Finans Kurumları. Banka, Türkiye’deki NBFI sektörünün geliştirilmesi
için çaba gösterecektir. Banka, önce MSME finansmanı için mevcut bir kanal olan ve
tarım işkolu tabanlı varlıkların finansmanı için büyük potansiyel taşıyan leasing
sektörünü daha da geliştirmeye çalışacaktır. Başlangıçta Banka sadece bankaların
iştirakleri olan leasing şirketleri ile çalışacaktır.
Özel hisse senedi ve girişim sermayesi: Banka, yukarıda anlatılan yapısal konuları,
yerel fon yönetim yeteneğinin geliştirilmesi, doğru kurumsal yönetişimin uygulamaya
konulması ve yönetimsel/finansal beceri nakli ve varlık sınıfına yatırım yapabilecek
yerel yatırımcı evrenini genişletme amaçlı politika diyaloğunun uygulamaya
konulmasına özel vurgu yaparak yerel özel hisse senedi kapasitesini genişletme yolu ile
ele alacaktır. Politika diyaloğu aynı zamanda hem özel hisse senedi destekli firmalar
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için likiditeyi iyileştirmek, hem de daha küçük firmalar için öz kaynak amaçlı piyasa
fonlaması sağlamak amacıyla sermaye piyasasının geliştirilmesini kapsayacaktır.
3.2.2 Girişim Sektörü
Geçiş Hedefleri: Tarım işkolu ve gıda zincirine özel odaklanma ile çeşitli sektörler
boyunca özel girişimciliği desteklemek.
Faaliyet Öncelikleri: Banka, süregelen ekonomik krizden büyük zarar görmüş olan
özel girişim sektörünü desteklemeye odaklanacaktır. Stratejik İnceleme’de (CS/FO/0818 (FİNAL) belirtildiği gibi, ilk vurgulama tüm gıda zinciri boyunca özel ortaklarla
tarım işkolu sektörünün geliştirilmesine verilecektir. Hem gıda işlemeye, hem de
organize gıda perakendeciliğine temel üretime geriye doğru bağlantılar ile daha az
gelişmiş bölgelerde özel olarak odaklanılacaktır. Banka’nın sektördeki projeleri ve
politika diyaloğu; (i) tarım işkoluna kamunun katılımı ve müdahalesini ele almaya; (ii)
sektörün potansiyelinin tam olarak geliştirilmesi için daha fazla özel sektör dinamizmi
ve girişimciliğini teşvik etme; (iii) uluslararası en doğru uygulamalara paralel olarak
tarım işkolu uygulama ve kalite standartlarını getirme ve (iv) finansman ve ticaret
konusunda pazar tabanlı kurumları destekleme ve geliştirmeye çaba gösterecektir.
Bu hedeflere ulaşma amacı ile Banka, Darboğaz Yönetimi ve İş Danışmanlık Hizmetleri
programları (TAM/BAS) vasıtasıyla işletmelere kredi, hisse senedi risk sermayesi ve
danışmanlık hizmetleri sağlamaya önem vererek aşağıdaki alanlara odaklanacaktır. Ek
4, bu programlarda önerilen yaklaşımlar için bir özet sunmaktadır:
•
•

•
•
•
•
•

Tarımsal girdilerin sağlanması, mahsulün depolanması ve soğuk depolama, atık
azaltımı ve nakliye dâhil, lojistik merkezlerin oluşturulması;
Özellikle yerel tarım ile güçlü bağlantı ve meyve suyu, sebze, süt ürünleri, yenebilir
yağlar, unlu ürünler ve et alt sektörleri ve hükümet önceliklerine paralel olarak
dondurulmuş gıda üretimi dâhil olmak üzere; meyveye özel odaklanma ile gıda
işleme;
Süt bulunabilirliği ve kalitesinde iyileştirmeleri destekleme (üretilen 12 milyon ton
sütün sadece yüzde 25’i AB standartlarına uygundur) ve et tedariki ve kalitesini
geliştirmek için hayvancılığın teşvik edilmesi;
Bölgenin ihracat pazarlarındaki rekabet gücünü iyileştirme amacı ile önemli bir
potansiyelin bulunduğu Güney ve Güney-Doğu Anadolu’da tarım işkolunun
geliştirilmesi;
Uzak bölgelerde modern perakende formatlarının geliştirilmesi;
Yetiştirilmiş su ürünlerinin işlenmesi ve ihracatının desteklenmesi; ve
AB standartlarına uygun, yüksek modernlikte gıda ambalajlama yatırımları

Dünya pazarlarında son zamanlarda daha yüksek gıda fiyatları oluştuğu
düşünüldüğünde, Banka’nın Türkiye’deki çalışmaları daha etkin bir arz tepkisini
uyarmaya yardımcı olacak ve kaliteli tarımsal ürünlerin ihracatçısı olarak Türkiye’nin
rekabet avantajından yararlanacaktır.
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3.2.3 Altyapı ve Enerji
Geçiş Hedefleri: Türkiye’nin kredi krizi, özel sektör finansmanına erişimi
kısıtladığından; Banka’nın altyapı projelerindeki finansman eksikliklerine destek
sağlayacağı bölgelerde nüfusa ve işletmelere yaşamsal kamu hizmetlerinin
sağlanmasına destek verme.
Belediyeler
İstanbul, İzmir, Antalya ve Samsun belediyeleri dışında doğrudan ve kamu garantisiz
olarak IFI varlığı pek azdır. Dolayısıyla, uzak bölgelerdeki belediyelerin ticari koşullar
altında finansmana erişim olanağı çok sınırlıdır. Bu konuda Banka’nın EIB, KfW ve
AFD dâhil, diğer kurumlar ile olan işbirliği, özellikle Merkez ve Doğu Anadolu’da
geniş tabanlı coğrafi kapsamda belediyelere etkin finansman sağlanması konusunda
önemli olacaktır.
Faaliyet Öncelikleri:
Bölgelerdeki belediyelerin ötesinde; Banka, kredi krizi ile başa çıkabilmek için alt yapı
projesi sponsorlarına yardımcı olmada önemli bir rol oynayacaktır. Ticari bankaların
azalan kredi kapasitesinden dolayı 2008 sonlarında ve 2009 başlarında bazı projeler
zaten finansman açıkları ile karşılaşmıştır. Banka, daha büyük belediye alt yapı
projelerinde ortaya çıkması olası olan böyle finansman açıklarını karşılama konusunda
diğer IFI’lar ile işbirliği içinde yüksek ölçüde ek katkı sağlayabilecektir.
Son olarak; belediye alt yapısına özel sektör katılımı, kalkınma için yaşamsal bir
alandır. Son birkaç yılda bazı talihsiz emsaller sonrasında (özellikle su sektöründe), özel
sektör katılımının güvenilirliğinin yeniden inşa edilmesi gerekmektedir ve Banka,
belediye alt yapısı; özellikle su, atık su ve katı atıklar konusunda özel sektör
işletmecilerinin adil, şeffaf ve dengeli katılımına yardımcı olma bilgisine sahiptir.
Alt sektörler ve belediyeler arasındaki farklar ve diğer kurumların yaptığı çalışmalar
göz önüne alındığında; madde 2.2.2’de belirlenen geçiş farkları, eğer Banka’nın
öncelikleri aşağıdaki konulara odaklanırsa, en doğru şekilde ele alınmış olacaktır.
•

•
•

Tarife reformlarının tamamlanması ve kurum oluşturma (maliyetlerin karşılanması
ve çapraz sübvansiyonların kaldırılması) ve belediye hizmetlerinin verilmesinde
örgütlenme ve hesap verebilirliğin iyileştirilmesi konusunda devlet garantisi
olmadan belediyeler ile çalışmak;
Belediyelere, yaşamsal kentsel projelerin tamamlanmasına olanak sağlayacak
şekilde diğer IFI’lar ile işbirliği içinde yüksek ek fark fonlamasına yönelik katkıda
bulunarak kredi krizi ile başa çıkmada yardımcı olma ve
Özellikle su ve atık su arıtma sektörlerinde ve katı atık toplama ve yönetiminde özel
işletmecilerin pazara girmesinde destek verme.

Enerji
Banka, borçlanma ve hisse senedi sermayesinin eksikliği ve sektördeki oyuncuların
parçalanmış profili ülkenin reform hedeflerinin gerçekleşmesi için önemli sorunlar
oluşturduğundan; hem üretim, hem de dağıtım alanlarında özel sektör için görev
yapacaktır. Üretim için izin verilmiş olan şirketlerin yarısından fazlası finansman
eksikliğinden dolayı henüz projeleri uygulamaya koyamamıştır ve bu, artan şekilde
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global krizin etkilerini yansıtarak; Banka’nın bu sektörde çalışma potansiyelini ortaya
koymaktadır. Banka, aynı zamanda, özellikle rüzgâr enerjisi konusunda Türkiye’nin
yenilenebilir potansiyelinin zincirlerini çözmesinde destek verecektir. Banka, etkilerini
son deneyimleri ve o deneyimlere dayanarak uluslararası en doğru uygulamaları
yansıtacak bir düzenleme ortamının uygulamaya konulmasında sektörün düzenleyici
kurumuna yardımcı olarak katlayacaktır. Türkiye, Enerji Topluluğunda, bir gözlemci
olduğundan; Banka, tam üye olma istekleri ile ilgili yatırımların finansmanında rol
oynayabilir.
Faaliyet öncelikleri:
• Diğer IFI’lardan alınması düşünülen, ancak global kriz sonucunda ticari eşfinansmanın geri çekilmesinin o finansmanların tamamlanmasını risk altına sokmuş
olduğu finansman paketleri olan ve buradaki tanımlara uyan projeler için olan
finansman eksikliklerini karşılamaya çalışmak;
• Belirli özelleştirilmiş (veya özelleştirilmekte olan) elektrik dağıtım şirketleri ve yeni
oluşturulmuş özel gaz dağıtım şirketlerine yatırım yapmak;
• Liberalleşmiş piyasada elektrik satmak isteyen üretim projelerine destek vermek;
• Türkiye’ye pahalı ithal yakıtlara bağımlılıktan uzaklaşmak üzere çeşitlendirmede
yardımcı olmak için özellikle rüzgâr ve su konusunda yenilenebilir enerji projelerine
destek vermek;
• Bir piyasa tabanlı sisteme geçişi kolaylaştıracak kurumlara – örn. düzenleyici –
destek vermek.
Doğal Kaynaklar
Doğal Kaynak sektöründe kilit geçiş hedefi, özel sektör yönetimindeki işletmelerin
seçilerek kullanılması sayesinde sektörün kurumsallaştırılması, özelleştirilmesi ve
şeffaflığının artırılmasını teşvik etmek olacaktır.
Faaliyet öncelikleri:
• Hem yerel, hem de bölgesel pazarlarda enerji güvenliği konularını ele alacak olan
özel sektör projelerine yatırım yapmak. Bu, yeni hidrokarbon boru hatları,
depolama tesisleri ve ilgili altyapı ve dağıtım merkezleri ve mevcut olanların
kalitesinin yükseltilmesini kapsayacaktır. Artan yerel ve bölgesel hidrokarbon
taleplerini karşılamak için Banka, yeni yabancı akış üstü petrol ve gaz projelerine
destek vermelidir.
• Yatırımlar aynı zamanda, özellikle iyileştirmelerin gerekli olduğu rafinaj
sektöründe enerji verimlilik ve çevresel konularını ele almaya da odaklanacaktır.
• Madencilik sektörü, az gelişmiş ve çok parçalıdır. Banka, halen en doğru endüstri
uygulamalarının gerisinde olan alanlarda önemli gösterim etkileri olan projelere
destek verecektir. Bunlar arasında işletmesel, çevresel, sosyal, kurumsal,
yönetişimsel öğeler ve şeffaflık öğeleri bulunmaktadır. Madencilik sektörünün daha
fazla geliştirilmesi, istihdam fırsatları ve beceri geliştirme açısından madencilik
olanaklarının çoğunun bulunduğu az gelişmiş bölgeler için önemli olacaktır. Doğru
yaklaşılırsa, birçok madencilik projeleri, hizmet sektörü ile ilgili yeni SME’lerin
güçlendirilmesi yolu ile bölgesel kalkınmanın gelişmesinde önemli katalist görevi
görecektir.
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3.2.4 Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji
Geçiş Hedefleri: Tüm ekonomik sektörlerde enerji verimliliğinin ve yenilenebilir
enerjinin teşvik edilmesi.
Faaliyet Öncelikleri: Banka, geniş bir yelpazedeki sektörlerde enerji etkin yatırımları
takip ederek ve EBRD tarafından finanse edilen yatırımların ötesine geçen kapsamlı
enerji etkinlik politikalarının geliştirilmesi ve uygulamaya konulmasına destek vererek,
enerji etkinliğinin artırılmasına odaklanacaktır.
Çalışmalar, aşağıdakiler dâhil olmak üzere, enerji etkinliği ve yenilenebilir enerji için
piyasa tabanlı finansman mekanizmalarının kullanılmasına odaklanacaktır.
•

•

•

•

•
•

•

Teknik işbirliği desteği dâhil olmak üzere; Türk bankacılık sistemi vasıtasıyla enerji
verimliliği ve yenilenebilir enerji kredileri. Bu, finansman olanakları, aşağıdakileri
hedefleyecektir: (i) Özellikle orta ölçekli işletmeler için endüstriyel enerji
verimliliğinin artırılması; (ii) Küçük ölçekli yenilenebilir enerji projelerinin
finansmanı ve (iii) Mevcut binalarda enerji verimliliğinin iyileştirilmesi. Finansman
olanakları, önemli enerji tasarrufu doğuracak şekilde termal izolasyon düzenleme
standartlarının daha etkin ve genişletilmiş şekilde uygulamaya konulmasına olanak
sağlayacaktır. Bu yaklaşım, aynı zamanda, önemli verimlilik ve çevre yararları
sağlayan konut ısıtmasında kömürden doğal gaza geçmeye yardımcı olacaktır. Bazı
diğer faaliyet ülkelerinin tersine; bu, Türkiye’ye son on yılda getirilmiş olan
önceden mevcut olan enerji denetim uygulaması ve kurumsal düzeyde enerji
yönetim yaklaşımının yeni başlayan gelişimine katkı yapacaktır.
Genel endüstriyel müşterilerin Banka’nın finanse ettiği projelerin bir bileşeni olarak
enerji verimlilik yatırımlarını belirleme ve uygulamaya koymasında yardımcı olmak
üzere hedeflenen enerji denetimleri ve Banka’dan teknik destekleri kullanarak
(enerji yönetimi eğitimi dâhil), Banka’nın endüstriyel enerji verimlilik programı
vasıtasıyla endüstri sektöründe enerji verimlilik projelerinin doğrudan finanse
edilmesi.
Yenilenebilir enerji projeleri için doğrudan finansman. Yakın geçmişte kabul edilen
yenilenebilir Enerji Yasası, bu sektörün gelişmesi için taban oluşturmaktadır.
Ayrıca, incelenecek olan yenilenebilir kaynaklardan (jeotermal, güneş, termal ve
biyokütle) ısı kullanımı için büyük potansiyel vardır.
Türkiye’deki koşullar, Enerji Tasarruf Şirketleri’nin (ESCO’lar) daha dinamik
şekilde geliştirilmesi için uygundur. Kendi deneyimine dayanarak Banka, ESCO’lar
vasıtasıyla enerji verimlilik projelerinin sunulmasına odaklanan bir özel yatırımcılar
sınıfının geliştirilmesine destek verecektir.
Enerji ve belediye alt yapı sektörlerinde enerji verimlilik projelerinin doğrudan
finansmanı. Ana odak, üretim verimliliği ve kitle ulaşımında belirli kazançların elde
edilmesi için termik santrallerin rehabilitasyonu üzerinde olacaktır.
Temiz Teknoloji Fonu (CTF) paralarından yararlanarak sürdürülebilir enerji
dönüşümüne yatırımlar. Türkiye, CTF’ye erişim için yeterlik sahibi ülkelerden
biridir ve Banka, CTF paraları kullanılarak aracılık yapılan finansman ve doğrudan
krediler konusundaki çalışmalarını geliştirecektir.
Politika-diyalog sayesinde, yatırım çerçevesinin iyileştirilmesi. Banka, gerektiğinde
böyle yatırımların çerçevesini iyileştirmek için sürdürülebilir enerji alanında politika
diyaloğunu sürdürecektir.
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3.2.5 Özelleştirmeye Destek
Geçiş Hedefleri: Türk hükümetinin girişim ve finansal kurumlar sektöründeki
özelleştirme programına destek vermek.
Faaliyet Öncelikleri:
Banka, enerji gibi sektörlerdeki hatırı sayılır özelleştirme deneyimini, özelleştirmelerin
hazırlanması için OIB ile paylaşacak, daha da önemlisi, şimdiye kadar dikkati çeker
şekilde ortada gözükmeyen yabancı stratejik yatırımcıları çekmesinde OIB’a yardımcı
olacaktır. Banka, aynı zamanda, hem uzun vadeli borçlanma, hem de hisse senedi
şeklinde yatırımcıların yanında bu özelleştirmelerin bazılarına katılacaktır. Bu alanın
gereken finansmanın büyüklüğü göz önüne alındığında hem EIB, hem de IFC ile
işbirliği konusunda önemli bir potansiyel oluşturduğuna dikkat edilmelidir.
Ulaşım sektöründe şu andaki kamu egemenliği ve özel sektörün katılımı ile ele
alınabilecek olan işletmesel verimsizlikler göz önüne alındığında; EBRD, süregelen
özelleştirme programını (çoğunlukla PPP imtiyaz planları altında) desteklemek için iyi
bir konumdadır. Bu, TCDD mülkiyetindeki belirli limanlar için imtiyaz verilmesi,
potansiyel yol ve havalimanı PPP’leri ve yakınlarda PPP esasına göre ihale edilen ve
piyasa durumuna göre 2009 sonuna kadar finansal sonlandırılmasının yapılmasının
beklendiği İstanbul Boğazı Tünel Geçişi’ne benzer iddialı yeni ulaşım ağı projelerini
kapsar.
4.
DİĞER IFI’LARIN VE İKİ TARAFLI FİNANSMAN KURUMLARININ
FAALİYETLERİ
Türkiye’de faaliyet gösteren diğer IFI’lar ile işbirliği yapılması; EBRD’ın olası
katılımının başarılı ve katma değerli olması açısından son derece büyük önem
taşımaktadır. Aynı zamanda, Türkiye’nin önemli geçiş sorunları olan ve diğerlerinin
halen yatırım yaptığı sektörlerde dahi, şu anda almakta olduğundan çok daha büyük
miktarda IFI finansmanını özümseyebilecek bir ülke olduğunu görmek önemlidir.
Avrupa Yatırım Bankası/Avrupa Yatırım Fonu (EIB/EIF) ve Dünya Bankası Grubu
(IFC ve IBRD), ülkede en güçlü varlıkları göstermekte olup; Türkiye’deki IFI’lar
arasında en önde gelen rolleri oynamaktadır. KfW, Agence Francaise de Development
(ADF) ve Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, Türkiye’de faaliyet gösteren en önde
gelen Avrupalı ve iki taraflı kurumlar arasındadır. 15 Ocak 2009’da EC, EIB ve Banka
arasında imzalanan ve danışma, işbirliği ve eş-finansman için bir çerçeve çizen anlaşma
tam olarak faaliyete geçmiştir ve tarafların birbirini tamamlayıcı rollerinin sağlanması
açısından verimliliklerin teşviki için etkin bir enstrüman olduğunu ispat etmektedir.
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4.1

Avrupa Birliği

Türkiye, 1995’den beri AB ile gümrük birliği ülkesidir ve AB üyesi ülkeler ile ticaret
hacmini artırmıştır. Türkiye’nin AB’den temel endüstriyel ithalatı; makineler, otomotiv
ürünleri, kimyasallar, demir ve çeliktir. AB’den temel tarım ithalatı tahıldır. AB’nin
Türkiye’den önemli ithalatı arasında tekstil ve kumaş, makine ve ulaşım teçhizatı
bulunmaktadır. 2008 yılında AB’nin Türkiye’den yaptığı ithalat, 43,3 milyar Euro’ya
erişirken; AB’nin Türkiye’ye yaptığı ihracatın tutarı Türkiye’yi AB’nin en büyük on
ticaret ortağı, AB’yi ise Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı yapacak şekilde 55,2 milyar
Euro’ya ulaşmıştır.
Gümrük Birliği anlaşması, mamul ürün ticaretini kapsamakta ve Türkiye’nin teknik
düzenlemeler, rekabet ve fikri mülkiyet hakları gibi belirli AB politikalarına uymasını
içermektedir. AB ve Türkiye arasında tarım ve çelik ürünleri konusundaki ticaret ayrı
tercihli anlaşmalar ile düzenlenmektedir.
Türkiye, 1987’deki ilk başvurusu sonrasında Aralık 1999’daki Helsinki Avrupa
Konseyi’nde bir aday ülke olarak resmen kabul edilmiştir. Katılım görüşmeleri Ekim
2005’de başlamış ve o tarihten beri on görüşme bölümü açılmış ve bir tanesi
kapanmıştır. Katılım ortaklığı Mart 2001’de AB Konseyi tarafından kabul edilmiş ve
2003, 2006 ve 2008’de revize edilmiştir. Kasım 2008’de yayımlanan Üye Ülkeler
hakkında en son Yıllık İlerleme Raporu’nda AB, Türkiye’de reformların 2005’den beri
yavaşlamış olduğunu vurgulamıştır.
Bir üye ülke olarak; Türkiye, 2007 itibariyle üyelik kriterlerine uyması için katılım
öncesi finansal yardım enstrümanı olarak IPA’dan yararlanmaktadır. EU katılım öncesi
yardımı, kurumların oluşturulması, düzenleme altyapısının güçlendirilmesi için
yatırımlar, ekonomik ve sosyal uyum ve kırsal kalkınma yatırımları ve sivil toplum
diyaloğunun teşviki konusunda destek sağlamaktadır. Türkiye için belirlenmiş olan
öncelikler arasında, Kopenhag siyasi kriterlerinin uygulamaya konulmasının
desteklenmesi, Türkiye’nin en fakir bölgeleri hedeflenerek, ekonomik ve sosyal
uyumun desteklenmesi, gümrük birliği, iç pazar, tarım ve çevre ile ilgili “müktesebat”ın
uygulanmasının teşviki ve AB ve Türkiye arasında siyasi ve sosyal diyaloğun teşviki
bulunmaktadır. Türkiye’ye sağlanabilecek katılım öncesi finansal yardımda öncelikler,
aşağıdaki dağılımı öngören Çok Yıllı Gösterge Planlama Belgesi (MIPD) 2009-2011’de
belirtilmiştir.
Türkiye Çok Yıllı Finansal Gösterge Çerçevesi*

Bileşen
I – Kurum oluşturma
II – Sınır aşırı işbirliği
III – Bölgesel kalkınma
IV – İnsan Kaynakları
Geliştirilmesi
V – Kırsal Kalkınma
Toplam

2009
233,2
9,4
182,7
55,6

2010
211,3
9,6
238,1
63,4

2011
230,6
9,8
291,4
77,6

Total
675,1
28,8
712,2
196,6

85,5
566,4

131,3
653,7

172,5
781,9

389,3
2002

* Rakamlar cari fiyatlardır, milyon Euro
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Halen, Türkiye’de 1996 – 2004 (dâhil) arasında taahhüt edilen projeler için Türkiye’de
yaklaşık 1,15 milyar Euro EU finansmanı yönetilmektedir. 2005 ve 2006 yılı bütçe
ödenekleri sırasıyla 300 milyon Euro ve 500 milyon Euro olmuştur. Türkiye, 2007’den
beri yeni Katılım Öncesi Yardım Enstrümanı’ndan (IPA) yararlanmaktadır. IPA
kapsamında Türkiye için ortalama yıllık ödeneklerin 2007’deki 497 milyon Euro’dan
2011’de 781,9 milyon Euro’ya artması beklenmektedir.
4.2

Uluslararası Para Fonu

Türkiye, IMF’nin en faal ülkelerinden biri ve hatırı sayılır bir süredir en büyük borç
alanı olmuştur. Yıllar boyunca, çeşitli IMF programları birbirini izlemiş ve 10 milyar
ABD Doları tutarındaki en son program Mayıs 2005’de imzalanmıştır. Bu üç yıllık
program, Mayıs 2008’de sona ermiştir. Yetkililer halen bir izleyecek standby programı
üzerinde görüşmeler yapmaktadır.
IMF Türkiye’deki orta dönemdeki sorunlarını, sürdürülen makroekonomik politika
disiplinini, ülkenin şoklara karşı dayanıklılığını artırırken; potansiyel büyümeyi
güçlendirmek üzere doğru bir dizi mikro ekonomik reform ile bağdaştırmak olarak
görmektedir.
4.3

Dünya Bankası Grubu: IBRD

Türkiye, son üç yıl boyunca yılda 12,5 milyar ABD Doları tutarında ortalama yeni
taahhütler ile aktif portföy açısından üçüncü en büyük Dünya Bankası kredi alıcısı
olarak Dünya Bankası Grubu’nun en büyük orta gelir ortaklarından biridir.
2008-2011 için yeni Banka Grup Ülke Ortaklık Stratejisi’nin (CPS) amacı, öz kaynak
ile süratli ve sürdürülür büyüme sağlamasında Türkiye’ye ortaklık etmektir. CPS,
doğrudan Türkiye’nin Dokuzuncu Kalkınma Planı’na göre şekillendirilmiş olup; üç
temel kalkınma sütununa katkıda bulunmayı hedeflemektedir:
•

aşağıdakiler gibi önlemler sayesinde rekabetçilik ve istihdamın iyileştirilmesi:
− Yatırım ikliminin iyileştirilmesi ve kayıt dışı ekonominin küçültülmesi;
− İşgücü piyasası esnekliğinin artırılması;
− Finansal sistemin sağlamlığının iyileştirilmesi ve finansmana erişim
olanaklarının iyileştirilmesi;
− Teknoloji ve yenilik;
− Etkin ve sürdürülebilir enerji; ve
− Çiftlik dışı istihdam oluşturulmasının teşviki ve çiftlik sektörü ve çiftlik dışı
sektörlerde rekabetçiliğin artırılması.

•

aşağıdakiler gibi önlemler sayesinde adil insani ve sosyal kalkınma:
− Sosyal güvenlik ve sağlık sisteminin geliştirilmesi;
− Eğitim sisteminin iyileştirilmesi ve
− Gelir dağılımı, sosyal katılım ve fakirliğin hafifletilmesinde iyileştirme.

•

aşağıdakiler gibi önlemler sayesinde yüksek kaliteli kamu hizmetlerinin etkin
şekilde verilmesi:
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−
−
−
−

Kamu harcamalarının etkinliğinin iyileştirilmesi;
Kamu hizmetlerinin yerel olarak verilmesinin sağlanması;
Bölgesel farkların azaltılması ve
Çevre koruma ve felaket yönetimi

Elbette, birden fazla kalkınma hedefine ulaşılmasında çeşitli faaliyetler katkı yapacaktır.
CPS, kendi başına ve programlı ekonomik ve sektör çalışmalar, teknik yardım ve
danışmanlık, kapasite oluşturma; proje, program sektör, yerel ve ülke düzeylerinde
yatırım ve politika sağlama, koşullu finansman araçları (felakete yol açabilecek riskler
gibi) ve bankacılık danışmanlık hizmetleri şeklinde IBRD katılımını öngörmektedir.
CPS kalkınma politikası kredilerinde (DPL’lar) yaklaşık yüzde 50’lik beklenen bir pay
ile FY08-11 süresince 6,2 milyar ABD Dolarına kadar yeni taahhütlere eşdeğer IBRD
finansmanı öngörmektedir. Bu düzeylere kadar IBRD finansmanı – Türkiye’nin
geçmişe dönük ödeme ve amortizasyon takvimleri varsayıldığında – IFRD’ın
Türkiye’ye karşı açık pozisyonunu FY07 sonu ve FY11 arasında 4,5 milyar ABD
Dolarına çıkartması beklenmektedir – bu Türkiye devletinin IBRD finansmanına
talebini ve IBRD’ın finansal mülahazalarını yansıtmaktadır. IBRD finansmanının
aşamaları ve DPL ve yatırım finansmanı karışımı esnek olacaktır. Dolayısıyla, IBRD
finansmanı, ön yüklemeli, arka yüklemeli veya eşit aşamalı olabilir ve DPL’lerin payı
Türkiye’deki ekonomik durumlar ve ekonomik reform ve yatırım programlarının esas
içeriği ve Türk yetkililer tarafından uygulamaya konulma hızına göre herhangi bir yılda
ve dört yıllık CPS döneminde beklenen % 50’lik ortalamayı aşabilir veya onun altına
düşebilir. FY08 ve FY09’un her birinde 1,8 milyar ABD Doları tutarında ve FY1011’de 2,6 milyar ABD Doları tutarındaki toplam miktar, Türk yetkililerinin CPS dönemi
içinde IBRD finansmanının olası önden yüklemesi konusundaki beklentilerinin
ölçülerini göstermektedir. Gerçek IBRD finansman düzeyleri ayrıca esas olarak yerel ve
uluslararası finans piyasaları EIB, EU, EBRD ve diğer kalkınma ortakları tarafından
sağlananlar gibi diğer finansmanların bulunabilirliği ve esaslarına da bağlı olacak ve
gereksinimlere göre uygun şekilde ayarlanacaktır.
CPS FY08-11’in uygulamaya konulması gerçekleşmektedir ve şimdilik 1 Temmuz 2008
ve 31 Aralık 2009 arasında 1,9 milyar ABD Doları tutarında finansman onaylanmıştır
ve bu rakam, Ocak-Haziran 2009 için planlanmış olan 1 milyar ABD Dolarının çok
üzerindedir. Bir CPS FY08-11 İlerleme Raporu hazırlanmakta olup; 2009 sonbaharında
ortaya konulması beklenmektedir.
4.4

Dünya Bankası Grubu: IFC

Yatırım faaliyetleri
Türkiye’de kümülatif IFC yatırımları, 680 milyon ABD Dolarını 2008 Mali Yılında
yatırılmış olmak üzere, Haziran 2008 sonunda 4,4 milyar ABD Doları tutarında idi.
Haziran 2008 itibariyle IFC’nin portföyünün toplam tutarı 1,8 milyar ABD Dolarıdır.
IFC, 2001’den beri İstanbul’u, Güney Avrupa ve Orta Asya için bölgesel merkezi olarak
kullanmaktadır.
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IFC’nin Türkiye’deki yıllık yatırım tutarı, 2005 öncesi yaklaşık 100 milyon Euro’dan,
2005 ve 2006’da yılda yaklaşık 300 milyon Euro’ya çıkmıştır. Yıllık yatırımlar, bir
tanesi finans sektöründe (Yunanistan Merkez Bankası tarafından devralınması ile ilgili
olarak 188 milyon Euro Finansbank hisse senetleri) ve diğeri telekomünikasyon
sektöründe (Avea borçları, 288 milyon Euro) olmak üzere iki büyük yatırım sayesinde
2007 Mali Yılı’nda 775 milyon Euro gibi olağanüstü yüksek bir düzeye ulaştı. Enerji
sektöründe 250 milyon Euro’luk bir büyük kredi, 2008 yılında IFC’nin yeni işlerinin
değerinin yüzde 36’sını oluşturdu.
Türkiye’deki IFC yatırımlarının büyüklüğü, ortalama yaklaşık 22-25 milyon Euro’luk
anlaşma değeri ile 2005 öncesinde hayli durağandı. 2005’ten sonra bu ortalama değer,
esas olarak özellikle 150 milyon Euro’nun üzerinde (ulaşım, finans, enerji ve Telekom
alanlarında) daha büyük birkaç proje sayesinde yaklaşık 55 milyon Euro’ya kadar çıktı.
Yılbaşına toplam yatırım sayısı, 2001 öncesindeki beş-altı anlaşmadan, o tarihten sonra
on anlaşmaya çıkmış bulunuyor.
Genel bir eğilim olarak, IFC’nin Türkiye’deki yatırım projelerinin büyüklüğü arttı. 2005
öncesinde, toplam yatırımların sadece yüzde 5’i 100 milyon Euro’nun üzerindeki
işlemler için iken (1993’te tek bir anlaşma), 2005 sonrasında bu rakam yüzde 40’a çıktı
82007’de 2 anlaşma ve 2008’de Haziran öncesi 1 anlaşma).
Yatırım türleri
IFC finansmanının çok büyük çoğunluğu borçlanma şeklindedir. Türkiye’deki
kümülatif yatırımlarının sadece yüzde 7’si hisse senedi şeklinde yapılmıştır (Hisse
senedi yatırımlarının yüzde 94’ü 2005 sonrasında yapılmıştır).
IFC’nin sektörlere göre yatırım profili yıllar boyunca pek fazla değişmemiştir. 2005
yılından beri sadece telekom ve enerji sektörlerinde artış görülmüştür. En büyük yatırım
oranı, SME sektörüne on-lending (dışarıdan alınan kredilerin içeride kullandırılması)
kredileri dâhil olmak üzere, finans sektörüne yapılmıştır. IFC ne tarım işkolu
sektöründe, ne de emlak sektöründe fazla faaldir. Yatırım yapılan şirketlerin çoğu,
bölgeler değil de, daha büyük batı kentsel merkezlerde bulunmaktadır.
Teknik yardım
IFC’nin Türkiye’deki danışmanlık çalışmaları genel olarak ilgili başlıklar üzerindeki
konferansların düzenlenmesi ve sponsorluğu ile ilgili olmuştur. IFC 2003 yılında bir
Global Mikro Finansman Konferansını düzenlemiş ve sponsorluğunu yapmış ve
İstanbul’da 2007 Türkiye Konut Finansman Konferansı’na ev sahipliği yapmıştır. IFC,
ayrıca, yetkili makamlara, ülkede mikro finansman sağlanması konusundaki mevzuat
taslağının değiştirilmesinde yardımcı olmuştur.
4.5

EIB/EIF

Yatırım faaliyetleri
Bir Katılım Öncesi ülkesi olarak, EIB’ın Türkiye’deki faaliyetleri, son yıllarda yavaş
yavaş artmış olup; 2006, 2007 ve 2008’de önemli bir artış göstererek ülkeyi AB dışında
EIB’ın en fazla kredi verdiği ülke yapmıştır. EIB’ın kredi verme stratejisi, EU katılım
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sürecine paralel olarak ülkeyi EU üyeliğine hazırlamayı hedeflemektedir. Türkiye için
olan öncelik hedefleri, altı ana hedefi kapsayacak şekilde AB’dekilerin aynıdır:
•
•
•
•
•
•

Genişlemiş Birlik’te ekonomik ve sosyal uyum ve yakınsama için destek;
Bilgi ekonomisi;
Avrupa Ötesi Ağların (TEN’ler) geliştirilmesi;
SME’lere destek verilmesi;
Çevre koruma ve
Sürdürülebilir rekabetçi ve güvenli enerjinin teşviki.

İştiraki olan EIB ile birlikte, EIB; AB içindeki faaliyetlerine benzer şekilde, Türkiye’de
yeterlik sahibi hedeflere çeşitli finansman enstrümanları sunmaktadır. EIB hem özel
sektör, hem de kamu sektörü faaliyetlerini finanse etmekte olup; enstrümanları öncelikli
kredilerden, girişim sermayesi ve teminat yapılarına kadar bir yelpazedeki ürünleri
kapsamaktadır. EIB doğrudan öz kaynak sağlamasa da, Türkven Girişim Sermaye Fonu
ve İstanbul Girişim Sermaye İnisiyatifi’ne yapılan yatırımlar gibi EIB vasıtasıyla özel
sektör ve kamu sektörü faaliyetleri için hisse senedi fonları finansmanı sağlayabilir.
EIB’in en büyük yatırımları, TEN’in hedeflerine uygun şekilde İstanbul ve Ankara
büyük kent merkezlerini birleştirmeye odaklanmıştır. Ayrıca, FDI’nın Türkiye’de ortak
girişimler ve SME’lere verdiği desteği destekleyerek özel sektör endüstrisini de teşvik
etmektedir.
EIB’ın Türkiye’deki yıllık iş hacmi, 2006 yılı için 1,8 milyar Euro, 2007’de 2,2 milyar
Euro ve 2008’de 2,7 milyar Euro olmuştur. EIB’ın 2008 faaliyetleri İstanbul kitle
ulaşım sisteminin genişletilmesi için 700 milyon Euro’luk bir proje dâhil olmak üzere;
büyük altyapı işlemlerinin egemenliğinde kalmıştır. Diğer faaliyetler arasında, özel
enerji/çevre yatırımları için 200 milyon Euro, bir büyük otomotiv OG’si için , 200
milyon Euro ve İstanbul hastane ve okullarının büyük depremlere karşı dayanıklılığını
iyileştirmek için 300 milyon Euro’luk projelerin çerçevesi bulunmaktadır.
Teknik Yardım
Teknik yardım, geçmişte, 2003 ve 2004 bütçe yıllarını kapsayacak şekilde toplam 12
milyon Euro olarak FEMIP (Avrupa ve Akdeniz Yatırım Ortaklığı Kredisi)
çerçevesinde AB bütçe kaynaklarından fonlanmıştı. Söz konusu TC fonları artık
bulunmamaktadır.
4.6

Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası

Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB), Avrupa Konseyi’nin yetkisi altında bulunan
birçok taraflı kalkınma bankasıdır. CEB, böylece, Avrupa’nın daha az avantajlı
bölgelerinde yaşama koşullarının ve sosyal uyumun geliştirilmesine katkıda bulunacak
şekilde sosyal projelerin finansmanı için krediler vasıtasıyla katılım göstermekte ve acil
durumlara cevap vermektedir. CEB, Avrupa Konseyi üye devletlerinde krediler
vermektedir.
CEB’in münhasır olarak sosyal bir görevi vardır ve dolayısıyla üç temel faaliyet alanı
bulunmaktadır: (i) sığınmacılara yardım dâhil olmak üzere sosyal tümleşmenin
güçlendirilmesi; (ii) çevre yönetimi ve (iii) öğrenim, eğitim ve sağlık dâhil, insan
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sermayesinin iyileştirilmesi. Yatırım kararları sürecinde CEB karlılık ve kendisinin
sosyal görevi arasında bir denge bulmayı hedeflemektedir.
Son on yılda CEB’in Türkiye’de verdiği krediler, doğal felaketlerin hafifletilmesi, kırsal
modernleştirme, çevre ve kent altyapıları, sağlık, eğitim ve SME’lerde istihdam yaratma
ile ilgili projelere odaklanmaktadır. Türkiye’deki CEB finansmanı, 2008 Mali Yılı’nda
217 milyon Euro olmuştur.
4.7

Agence Française de Développement

Misyon
The Agence Française de Développement (AFD), misyonu yabancı ülkelerde ekonomik
ve sosyal kalkınma projelerinin finansmanı olan bir Fransız kamu finans kurumudur.
Türkiye için 2009/2011 stratejisi
İştiraki Proparco dâhil olmak üzere, AFD Grubu, Türkiye’de 2004’ten beri
bulunmaktadır ve İstanbul’da bir temsilcilik bürosu vardır. AFD aşağıdaki öncelikleri
desteklemektedir:

• Mevcut desentralizasyon süreci çerçevesinde belediye yatırımlarının finansmanı.
AFD çalışmaları, belediye işletmelerinin özerkliği ve sürdürülebilirliğini teşvik
etmekte ve desteklemektedir.
• Sera gazı emisyonları, enerji tasarrufu ve endüstriyel enerji verimlilik projelerine
özel dikkat gösterilerek kirlenmenin azaltılması ile ilgili yatırımların finansmanı.
• İşletmelere yapılacak yatırımlar sayesinde özellikle az gelişmiş bölgelerde
ekonomik faaliyetlerin teşviki
• Son olarak, yeni bir faaliyet alanı, sosyal konutlar için enerji verimliliğini
kapsayabilir.
Finansman yöntemleri
AFD bankalar, belediyeler ve Türk şirketleri ile ortaklıklar kurmaktadır. Kredi tutarı,
ortalama 20 milyon Euro ve 50 milyon Euro arasında olup; krediler bankalar vasıtasıyla
SME’lere ve küçük belediyelere verilmektedir. AFD kredilerinin vadesi normal olarak
beş yıllık ödemesiz dönemlerle 12 ve 15 yıl arasındadır. Tüm krediler devlet garantisi
olmaksızın verilmekte ve bazı kredilerin faiz oranı piyasadakinden daha düşük
olmaktadır.
AFD, 2004 yılından beri Türk projelerine 762 milyon Euro taahhüt etmiş olup; 20092011 döneminde tekrar yılda 150 milyon Euro taahhüt etmeyi planlamaktadır.
4.8

Türkiye’deki KfW Bankengruppe Faaliyetleri

KfW Bankengruppe, Alman devleti (yüzde 80) ve Federal eyaletler (yüzde 20)
sahipliğinde bir teşvik amaçlı bankadır. KfW Bankengruppe’nin Türkiye portföyü, 2008
yılında UR 8,3 milyara erişmiştir.
KfW Entwicklungsbank (KfW Bankengruppe’nin markalarından biri), Türkiye’de üç
ana alanda faaliyet göstermektedir:
- Belediye altyapı projeleri
- SME finansmanı (finans sektörü vasıtasıyla)
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-

Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji (finans sektörü vasıtasıyla)

KfW Entwicklungsbank, yukarıdaki finansmanları Türk-Alman Finansal İşbirliği
çerçevesi içinde Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı adına
finanse etmektedir. Bu konuda Alman hükümetinin amacı, bu alanlardaki hedeflerini
geliştirmede Türk hükümetine destek vermektir.
Bazı SME projelerinde KfW Entwicklungsbank, Avrupa Birliği ile işbirliği
yapmaktadır. Partner bankalar; Akbank, Garanti Bankası, İş Bankası ve Şekerbank
vasıtasıyla “Küçük İşletmeler Kredi Programı – SELP”in ikinci aşamasında Türk
SME’lerine yaklaşık 90 milyon Euro sağlanacaktır. Fonlar, en fakir 49 vilayetteki
SME’lere yarar sağlayacak ve onların kredilere erişim olanaklarını geliştirecektir. Bu
program çerçevesi altında, partner bankalara sürekli yeniden finansman sağlayacak bir
yapılandırılmış yatırım fonu kurulacaktır. Bu fon, işletilmeye başladığında IFI’lardan
katılmaları istenecektir.
KfW IPEX-Bank, ticari esaslara göre yürütülen KfW Bankengruppe ihracat ve proje
finansman faaliyetlerini yürütmektedir. KfW IPEX-Bank, aynı zamanda, Türkiye’de
özel sektör şirketlerinin (enerji, ulaşım alanlarında) büyük sendikasyon anlaşmalarına da
katılmaktadır.
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EK 1: SİYASİ DEĞERLENDİRME
Madde 1’e uyum
Türkiye, Banka’nın Kuruluş Sözleşmesi’nin Madde 1’inde belirtilen koşullara uygun
şekilde çok partili demokrasi, çoğulculuk ve piyasa ekonomisi kurallarına bağlıdır ve
uygulamaktadır. Ancak, demokratik yönetişim ve medeni haklar ve insan hakları
konusunda bazı sorunlar devam etmektedir.
Türkiye, 1980–1983 arasındaki askeri yönetim döneminden beri yedi milletvekili seçimi
ve ayrıca düzenli yerel seçimlerden geçmiştir. 2002 ve 2007’deki son milletvekili
seçimleri, OSCE Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu’ndan (ODIHR)
uluslararası gözlemcilerce genel olarak Türkiye’nin uluslararası taahhütlerine uygun
olarak görülmüştür. ODIHR, 2002 seçimlerinin “Türkiye demokrasisinin canlılığını
gösterdiğini”, 2007 seçimlerinin ise “Türkiye’de seçim sürecinin çoğulculuk ve yüksek
düzey halk güveninin işaret ettiği dayanıklılığını gösterdiğini” belirtmiştir. ODIHR,
ayrıca, Türk vatandaşlarının demokratik haklarını kullanması konusunda bazı
kısıtlamalar getiren daha geniş yasal çerçevenin getirdiği siyasi tartışma kapsamındaki
sınırlar dâhil, bazı eksikliklere dikkat çekmiştir.
Siyasi Hesap Verebilirlik
Türk anayasası, yasama ve yargı erklerinin ayrılması, Parlamento, Büyük Millet Meclisi
için düzenli doğrudan yarışmacı seçimler sayesinde siyasi hesap verebilirlik
sağlamaktadır. Anayasaya göre, Cumhurbaşkanı, Başbakan’ı, hükümetin bakanlarını
(Başbakan’ın önerisi üzerine) Anayasa Mahkemesi’nin üyelerini ve Genel Kurmay
Başkanı’nı tayin etmektedir. Ancak, gerçek siyasi güç, Başbakan’a ve hükümete ait
olup; Cumhurbaşkanı, geçmişte laik ve üniter Türk devletinin anayasal olarak
belirlenmiş prensiplerinin koruyucusu olarak genel olarak sembolik bir görev yapmıştır.
Büyük Millet Meclisi, yeterlikli ulusal oyların yüzde 10’una eşit bir parti barajı ile parti
listesi nispi temsil esasına göre dört yıllık bir süre için seçilen 550 milletvekilinden
oluşmaktadır. Mayıs 2007’deki anayasa değişikliklerine kadar; Cumhurbaşkanı Büyük
Millet Meclisi tarafından ve üyeleri arasından seçilmişti; ancak bundan sonra, tüm ulus
seçmenleri tarafından doğrudan seçilecek olup, bu erklerin ayrılmasını güçlendirecek ve
artan siyasi hesap verebilirlik sağlayacaktır.
2002 yılındaki parlamento seçimleri, Türkiye’nin demokratik geçmişinde bir çağlayan
görevi yapmıştır. Muhalefetteki Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), oyların üçte birinin
biraz fazlasını almıştır. Ancak, sadece bir diğer parti, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP),
yüzde 10’luk seçim barajını aşmayı başarabilmiştir. Bunun sonucunda AKP, modern
Türk tarihindeki ilk iki partili parlamentoda milletvekilliklerinin çoğunluğunu elde
etmiştir. AKP, Türkiye’nin siyasi ve ekonomik reform gündemini canlandırma ve
Türkiye’nin Avrupa Birliği katılım görüşmelerini hızlandırma taahhüdünü vermiş ve
yeni hükümet, süratle bu reform gündemini uygulamaya girişmiştir. Bir miktar
muhalefetle karşılaşmış olsa da; hükümet, 2005’e kadar hem demokratik, hem de
piyasaya dönük reformlarda Avrupa Birliği’ne katılım görüşmelerine davet edilecek
ölçüde yeterli ilerleme kaydetmiştir.
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Ancak, 2005 sonlarından beri, demokratik reformların uygulamaya konulması
yavaşlamıştır. Avrupa Birliği, Türk yetkililerinin AB’ye katılım için Kopenhag siyasi
kriterleri ile uygun bir şekilde demokratik ve anayasal reform gündemini canlandırması
gereğini tekrar tekrar vurgulamıştır.
Hukuk Devleti
Türkiye Anayasası; yargının, yasama veya yürütme müdahalesinden resmen bağımsız
olmasını öngörür. Ancak Avrupa Komisyonu’nun 2008 Türkiye İlerleme Raporu
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun oluşumu ve adli müfettişlerin bağlı olduğu
makamlar konusunda kaygılar vurguladı.
Yargı reformunun üzerinde birkaç yıldır Türkiye’de çalışılmakta olup; Mayıs 2008’de
Adalet Bakanlığı yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı ve etkinliği ve kamu güvenini
güçlendirecek şekilde adalete daha iyi erişimi kolaylaştırma konusunda yasal sistemin
yönetimi üzerinde iyileştirmeleri kapsayan bir adalet reform stratejisi taslağı ilan etti.
Haziran 2009 itibariyle önerilen adalet reformu stratejisi taslağı hakkındaki görüşler
Anayasa Mahkemesi’nden, yerel mahkemelerden, otuz iki hukuk fakültesinden ve diğer
ilgili kurumlardan alınmış bulunuyordu. Taslak stratejideki prensiplere sıcak baksa da;
Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu, somut reform uygulamalarının hızının
yavaşlığı hakkındaki kaygılarını da ifade etmişlerdir.
Türkiye’de hem idari, hem de yüksek düzey yolsuzluklar orta derecede sorunlardır.
Transparency International’ın Yolsuzluk Algılamaları Endeksi’ne (CPI) göre, 2008
yılında Türkiye global olarak 180 ülke arasında 58. sırada idi ve Polonya ve Litvanya ile
aynı durumda idi. Bu, CPI 1995’de kullanılmaya başladığından, Türkiye’nin notu için
bir en üst dereceyi temsil etmektedir; 2002’de AKP iktidara geldikten beri Türkiye’nin
CPI sıralaması, kısmen hükümetin idari yolsuzluklarla mücadele çabaları sayesinde
sürekli olarak tırmanmaktadır.
Sivil askeri ilişkiler konusunda dikkat çekmiş olan bir alan, sivil askeri ilişkiler ve
silahlı kuvvetler üzerinde sivil denetimdir. Türk Silahlı Kuvvetler İç Hizmetleri ve Milli
Güvenlik Konseyi ile ilgili yasalardaki Ulusal Güvenlik tanımı, Silahlı Kuvvetlere iç
siyasi gelişmelere müdahale konusunda geniş yetkiler tanımaktadır ve ordunun sivil ve
siyasi tartışmalara bazen katılmasına yol açmıştır.
Medeni Haklar ve İnsan Hakları
Medeni haklar ve insan hakları, Türk anayasasında yazılıdır ve Türkiye, Anayasaya
göre Türk iç yasaları üzerinde üstünlüğü olan tüm önemli uluslararası insan hakları
sözleşmelerini kabul etmiş olup; Türk vatandaşlarının haklarının korunması son yıllarda
düzelmiştir. Ancak, uluslararası insan hakları izleyicileri, özellikle üç alanla ilgili
kaygılar belirtmektedir: Etnik ve dini azınlık gruplarının hakları, ifade hürriyeti hakkı ve
duruşma öncesi gözaltında tutukluların gördüğü muamele ve ceza sistemi.
Türkiye’nin ifade ve medya hürriyetini teminat altına alan etkili kanunları vardır, ancak
bu kanunların uygulamalarındaki tutarsızlıklar konusundaki kaygılar, uluslararası
medya watchdog’ları (izleyiciler) tarafından dile getirilmiştir.
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Avrupa Komisyonu 2008 İlerleme Raporu ve Aralık 2008 İnsan Hakları İzleme Raporu,
süregelen polis şiddeti ve duruşma öncesi gözaltında tutukluların gördüğü muamele,
Türkiye’nin ceza sistemi konusunda önemli kaygılar ortaya koymaktadır. BM İnsan
Hakları Konseyi’nin Gelişigüzel Tutuklama Çalışma Grubu, önceki 15 yıl boyunca
yapılan ilerlemeleri öven bir ayrıntılı raporu 2007’de yayımlamıştır. Aynı zamanda
Rapor, terörizm suçları ile itham olunan bireylerin ve ceza sistemi dışında tutuklanan
bireylerin gördüğü muamele konusunda kaygılar ifade etmiştir. Hâkimler, savcılar ve
adli tıp uzmanlarının eğitimi konusunda önemli adımlar atılmıştır. İşkence ve/veya
aşağılayıcı muameleye katılmış olduğu iddia olunan polis ve gardiyanlara karşı bazı
davalar açılmışsa da, mahkûmiyet sayısı düşük kalmıştır.
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EK 2: ÇEVRESEL VE SOSYAL GELİŞME
1.
Giriş
Türkiye; coğrafya, siyasi tarih, az derecede çevre kontrolü ile son iki on yılda önemli
ekonomik büyüme, hem kırsal, hem kentsel alanlarda fakirlik cepleri ve yetersiz
kapasite dâhil olmak üzere, çeşitli faktörlerle ilişkili zor çevre sorunları ve sosyal
sorunlarla karşı karşıyadır. Bu sorunlardan çoğu, düzenleme çerçevesindeki süratli
değişiklikler, kapasite oluşturma ve iyileştirilmiş çevre uyumunun izlenmesi ve çevresel
performans yararına belediye hizmetlerinin artan finansman ve özelleştirilmesi dâhil
olmak üzere, daha iyi yönetişim sayesinde ele alınmaktadır. Sürdürülür ekonomik
büyüme ve artan toplum bilinci, bu değişikliklerin arkasında yatan güçlü etkenlerdir.
AB katılım süreci de ilerlemeye katkıda bulunmaktadır: 33 şıklı görüşme gündeminin
çevre ait faslı henüz görüşülmeye başlanmamıştır ve Türkiye’nin çevresel uluslararası
anlaşma ve sözleşmelere uyumu açısından yapılması gereken henüz çok şey vardır,
ancak ülke, AB müktesebatının uyarlanması ve tümleştirilmesi konusunda ilerleme
kaydetmektedir.
2.
Çevre Mevzuatı ve Sosyal Mevzuat, Politikalar ve Uluslararası Taahhütler
1983’te yürürlüğe giren Çevre Yasası, çevre yönetimi ve koruması ve doğal kaynak
yönetimi konusunda ilk ayrıntılı düzenleme çerçevesini getirdi. Çevre Yasası, “kirleten
öder” kuralını getirmekte ve çevre sorunlarının önlenmesi ve çözülmesi için yapılacak
faaliyetleri belirlemektedir. Belirli sorun alanlarını ele alan bir yönetmelikler yelpazesi
ile desteklenmektedir. Bunlar arasında Hava Kalitesi Denetim Yönetmeliği (1986), Su
Kirliliği Denetim Yönetmeliği (1988), Ses Denetim Yönetmeliği (1986), Katı Atık
Denetim Yönetmeliği (1991), Çevre Etki Değerlendirme Yönetmeliği (1993), Tıbbi
Atıkların Denetimi Yönetmeliği (1993) ve Tehlikeli Atıkların Denetimi Yönetmeliği
(1993) bulunmaktadır. Bu yönetmelikler, genel olarak uluslararası normlara
dayanmaktadır ve düzenli şekilde güncellenmekte ve değiştirilmektedir. Çevre Yasası,
diğer yasalar (örn. ormancılık) ve uluslararası sözleşmeler (örn. Ramsar ve CITES) ile
tamamlanmaktadır. Türkiye, çevre yasaları ve yönetmeliklerini uluslararası normlara
göre uyarlamaktadır. Ülke, 76 çok taraflı ve 25 iki taraflı anlaşma artı ormancılık ile
ilgili 5 çift taraflı anlaşmayı imzalamıştır.
Arazi alımı ve gönülsüz yeniden yerleşim, istimlâk yasası (2001’de önemli değişiklikler
yapılmıştır) ve 2007 İskân Yasası ile düzenlenmektedir. Son uygulamalar, önemli
sayıda istimlâk vakalarının genel mahkemelere götürüldüğünü ve bunun sonucunda
projelerin uygulamaya konulmasında büyük gecikme potansiyeli oluşmaktadır.
Çevre Bakanlığı, 1991’de çevreyi koruma ve iyileştirme görevleri ile kurulmuştur. 2003
yılında Çevre ve Orman Bakanlığı’nı (MoEF) oluşturacak şekilde, Orman Bakanlığı ile
birleştirilmiştir. MoEF’in görevleri esas olarak:
o Uygun arazi kullanımını sağlamak;
o Doğal kaynakları korumak; flora, fauna ve biyolojik çeşitliliği korumak;
o Kirlenmeyi önlemek;
o Orman alanlarını korumak ve geliştirmek;
o Orman alanları içinde ve yakınındaki köyleri geliştirmek ve
o Yeterli ormancılık ürünü arzını sağlamak ve ormancılık endüstrisini
geliştirmektir.

42

Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre Konseyi, Yüksek Çevre Konseyi, İller Bankası ve
Yerel Çevre Komiteleri gibi özel danışmanlık kurumlarından destek görmektedir.
Çevresel sorumlulukları olan diğer bakanlıklar Tarım, Sağlık, Enerji ve Doğal
Kaynaklar, Sanayi ve Ticaret ve Turizm Bakanlıklarıdır.
Diğer önemli devlet kurumları arasında; Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Devlet Su
İşleri (DSI), Güney-Doğu Anadolu’da ekonomik kalkınmanın tüm yönleri ile uğraşan
bir bakanlıklar arası kurum olan GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Özel Çevre Koruma
Kurumu bulunmaktadır.
3.
AB’ye Katılım
Aralık 1999 Helsinki Avrupa Konseyi, Türkiye’ye aday ülke statüsü verdi ve 2005’te
başlayan görüşmeler devam etmekte. İlk aşamada, ülkenin ilk olarak 33 fasıl üzerinde
görüşmelere başlamaya hazır olup olmadığı değerlendirildi (yani çevre dâhil, özel
konular) ve 10 fasıl üzerinde görüşmelere başlandı; bunlara henüz çevre dâhil değil.
Katılım ortaklığı gerekli reform öncelikleri konusunda kılavuzluk sağlamakta ve
ilerlemeyi izlemektedir.
Avrupa Komisyonu, ‘Türkiye 2008 İlerleme Raporu’ ‘Çevre’ başlığı altında şöyle
diyor: ‘yatay mevzuat alanında bazı ilerlemelerden bahsedilebilir. Çevre Etki
Değerlendirme (ÇED) Yönergesi büyük ölçüde uyarlanmıştır. Ancak, halka danışma ve
sınır aşırı danışma prosedürleri, tam olarak düzenlenmemiştir…. Stratejik Çevre Etki
Değerlendirme (SÇE) Yönergesinin uyarlaması, erken bir aşamadadır. Henüz çevre
sorumluluğu, halkın katılımı ve çevre bilgilerine halkın erişimi konularında
müktesebatın uyarlanması konusunda bir ilerleme kaydedilmemiştir. 9
İlerleme Raporu, aynı zamanda hava kalitesi çerçeve yasası ve ilgili yönergelerin
uyarlanması konusunda yol alındığından bahsetmektedir. Atık yönetiminde (örn.
tehlikeli maddelerle ilgili olarak) ilerleme kaydedilmiş olsa da, henüz ulusal atık
yönetim planı yoktur. Su kalite mevzuatının AB’ye paralel hale getirilmesi konusunda
ilerleme azdır. Doğa koruma konusunda sınırlı ilerleme kaydedilmiştir; doğa koruma ve
kuşlar ve habitat’lar ile ilgili mevzuatın uygulamaya konulması ile ilgili çevre yasası
henüz kabul edilmemiştir ve ulusal biyolojik çeşitlilik stratejisi ve eylem planı için de
durum aynıdır. İlerleme Raporu, ayrıca, ‘Süregelen habitat kaybı kaygı konusudur.
Potansiyel Natura 2000 alanlarının listesi henüz derlenmemiştir’ demektedir.
Endüstriyel kirlenme ve risk yönetimi veya Genetik Olarak Değiştirilmiş Organizmalar
alanında ilerleme görülmemiştir.
4.
Genel Çevre Ortamı ve Sosyal Ortam
Türkiye’nin Avrupa ve Asya’yı, Akdeniz’i ve Karadeniz’i birbirine bağlayan konumu
ve 780.000 kilometre kare toprağı kapsayan değişken topografyası ve iklimi, zengin ve
çeşitli flora ve fauna’yı desteklemektedir. Ülkenin 7.000 km’den fazla kıyısı vardır ve
Ege ve Akdeniz kıyıları 4.500 km'den fazlasını, Karadeniz ise 1.600 km’yi temsil
etmektedir. Ülkenin iklimi, yıl boyu yağmurlu, ılımlıdan; kurak yaz mevsimli tropik
altına kadar değişmektedir. Kıyı alanlarında dahi arazinin çoğunluğunda dik eğimler
mevcuttur ve ülkenin sadece yüzde 10’u deniz seviyesinden 250 metre veya daha az
9

Türkiye 2008 İlerleme Raporu yayınlandıktan sonra, Kyoto Protokolü 5 Şubat 2009 tarihinde Türk
Parlamentosu tarafından onaylandı.
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yüksekliktedir ve Orta ve Doğu Anadolu’da yüksek sıradağlar bulunmaktadır. Ormanlar
arazinin yüzde 26’sından fazlasını örtmekte, ancak bu alanların çoğu bozulmuştur ve
üretken değildir. Ülkenin tarım sektörü, çoğunluğu erozyona açık olan yüzey alanının
dörtte birinden daha az bir alan ile sınırlıdır. Balık faunası çeşitlidir, ancak büyük bir
balıkçılık sektörü dolayısıyla baskı altındadır.
Türkiye, en bilineni depremler ve daha az ölçüde sel ve toprak veya çamur kaymaları
dâhil olmak üzere, doğal felaketlere açıktır. Ancak, hazır olma durumu, son yıllarda
ilerleme göstermiştir.
Ülke, hala süratle kentleşmektedir ve nüfusun yüzde 70’i dört vilayette (İstanbul;
Ankara; İzmir; Adana) yoğunlaşmış olarak kentsel alanlarda yaşamaktadır. 72 milyon
sakinli mevcut nüfus, OECD ülkeleri arasında en yüksek büyüme hızlarından birine
sahiptir (net büyüme oranı: yüzde 1,02).
Türkiye, fakirliği düşürmekte başarılı olmuştur. 10.000 kişiden daha az sayıda veya
nüfusun yüzde 0,01’inden daha az insanın son derece fakir olduğu ve 1 ABD Doları
veya daha az ile geçindiği tahmin edilmektedir. Aynı zamanda, bazı sosyal göstergeler
benzer gelirli ülkelerdekinden geridedir. Örneğin, bebek ve anne ölüm oranları, çoğu
orta gelirli ülkeninkinden fazladır; eşitsizlik yüksektik ve önemli bölgesel farklılıklar
bulunmaktadır:
o Fakirlik ve sosyal, sağlık ve ekonomik altyapıya erişim eksikliği, özellikle
fiziksel ortamın zor olduğu ve izolasyona yol açtığı Doğu ve Güney Doğu
Anadolu’nun birçok kırsal kesiminde hala önemli bir sorundur.
o Başka şeyler arasında; Güney Doğu Anadolu’da güvenlik eksikliği sonucu
doksanlarda zirveye çıkan Türkiye kırsal bölgesinden göç dalgaları, bazı büyük
kentlerin (İstanbul, Diyarbakır) kentsel eteklerinde büyümüş ve sonuçta yetersiz
belediye hizmetlerine yol açmıştır (katı atık, su tedariki, konut).
5.
Sivil Toplum Örgütleri ve Halkın Katılım
Çevresel konularda faaliyet gösteren artan sayıda NGO’lar vardır. 1998 Ulusal Çevre
Eylem Planı (NEAP), bilinen 60.000 gönüllü örgütlerden yüzde 7’sinin çevresel
konularda faaliyet gösterdiğini belirtmektedir. Bölgesel Çevre Merkezi (“REC’in
Türkiye’yi kapsaması” konusundaki 2002 stratejik tebliğinden) Türkiye’de çevre
alanında 110 – 160 örgütün faaliyet göstermekte olduğunu tahmin etmiştir. Bu Vakıf ve
Derneklerden çoğunluğunun Ankara, İstanbul, İzmir, Marmara ve Ege Bölgelerinde
olduğu; Karadeniz, Doğu ve Güney-Doğu Anadolu bölgelerinde ise faaliyetlerin çok
daha az olduğu söylenmektedir. Hem NEAP, hem de REC tahminleri; hem yerel, hem
de ulusal düzeyde katılım konusunda halkın çevre bilinci ve isteği son yıllarda önemli
ölçüde artmış olduğundan güncelliğini kaybetmiş olabilirler. NGO’ların ilgi gösterdiği
kilit bir alan, özellikle kıyı bölgelerinde arazi yönetimi ve habitat korumasıdır.
Daha eski performans geçmişi olan daha büyük çevre NGO’ları arasında:
o Türkiye Çevre Vakfı (TCV),
o Çevre ve Kültür Mirasının Korunması ve Teşviki Vakfı (ÇEKÜL),
o Doğa Koruma Derneği (DHKD, 1961’de kurulmuş olup, WWF üyesidir),
o Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı
(TEMA) ve
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o Bölge Çevre Merkezi (2004’ten beri) bulunmaktadır.
Karadeniz Çevre Programı (BSEP), Global Çevre Kredisi’nin finansal yardımı ile
UNDP tarafından kurulmuştur. BSEAP’a Karadeniz eko sisteminin yönetiminin
güçlendirilmesi; kirlenmenin değerlendirilmesi, denetimi ve önlenmesi için bir çerçeve
geliştirilmesi, biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi ve artırılması ve sağlam çevre
yatırımlarının hazırlanmasını kolaylaştırma görevi verilmiştir. BSEP’in başarıları
arasında, 1996’da Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler tarafından imzalanan Karadeniz’in
Rehabilitasyonu ve Korunması için bölgesel stratejik eylem planı bulunmaktadır.
Başka şeyler arasında, çevre hedefleri (Alman Kalkınma İşbirliği Ajansı GTZ tarafından
sağlananlar gibi) çift taraflı yardımlara ek olarak Türkiye’ye UNEP, UNDP ve GEF gibi
çeşitli BM kurumları da destek vermektedir.
6.
Kaygı Alanları ve Öncelikler
Kaygıya yol açan çevresel konular, süratle kentleşmekte olan ve hatırı sayılır ve
gelişmekte olan bir turizm sektörü dâhil olmak üzere, süratle gelişen endüstrileri olan
bir ülke özelliklerini göstermektedir. 1998 Ulusal Çevre Eylem Planı (NEAP),
‘Türkiye’nin çevre profilinde kilit kaygı alanları olarak kentsel çevre, doğal kaynak
yönetimi; deniz ve kıyı kaynakları ve kültürel ve doğal miras alanlarını sıralamaktadır.
Kentsel çevre konusunda kilit sorunlar şunlardır:
o Hava kalitesi: Sorunlar, verimsiz yakıtlardan partikülatlar/ SO2/NO2 ve sera
gazı emisyonları (düşük sınıf yüksek kükürtlü yerel kömür) ve süratle artan taşıt
emisyonlarıdır.
o Su tedariki ve atık su arıtma: İnsan tüketimi ve tarım (sulama) ve endüstriyel
kullanım için yeterli genel su kaynakları olsa da, kırsal bölgelerde ve süratle
gelişen kentsel bölgelerde güvenli içme suyu kaynaklarında sorun vardır.
Mevcut su tedarik ağlarında önemli su kayıpları oluşmakta ve kanalizasyon
toplama ve arıtma sistemlerinde genellikle eksiklik veya yetersizlik
görülmektedir.
o Atık yönetimi: Çoğu kentsel alanlarda işler evsel katı atık toplama sistemleri
vardır ve ayrıca kâğıt, karton, metal, cam ve plastik gibi malzemelerin
toplanması ve dönüştürülmesi için böyle sistemler mevcuttur. Evsel olmayan
atıkların dönüştürme oranları daha sınırlıdır. Katı atıkların çoğu, birçoğu
uluslararası standartlara uymayan çöplüklere gitmektedir.
o Kent örgüsü içindeki fakirlik cepleri: Sosyal konut sağlanmasındaki son
yıllardaki ilerlemeye rağmen, bazı büyük kentlerde hala genel olarak yetersiz
konut ve hizmetlerin bulunduğu fakir bölgeler bulunmaktadır.
Doğal kaynak yönetimi konusunda kilit sorunlar şunlardır:
o Su kaynakları: Birçok habitat ve türleri, kentsel ve endüstriyel gelişmeden dolayı
tehdit altındadır; ağaç kaybı ve kötü çiftçilik uygulamaları erozyonu
hızlandırmakta, kontrolsüz su akışı ve böcek ilaçları ve gübrelerin dökülmesi
yüzey suyunu kirletmektedir. Daha iyi havza yönetimi ve EIA ve SEA’nın etkili
uygulamaları bu durumu düzeltebilir.
o Toprak ve arazi: Erozyon kilit sorundur. Temel nedenler, yanlış tarım
uygulamaları ve toprağın korunması ve arazi rehabilitasyonuna yapılan
yatırımların sınırlı olmasıdır. Suni gübrelerin aşırı kullanımı, toprak kalitesini
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bozmaktadır. Yanlış kontrol altında tutulan sulama, tuzlanma ve aşırı toprak
kullanımına yol açabilir (daha da fazla suni gübre gerektirerek). Bereketli tarım
toprakları, geliştirme projelerine kaydedilmektedir (konut, endüstri, turizm).
Bazı meralar ve otlaklar aşırı otlamadan zarar görmektedir.
o Ormanlar: Neredeyse tüm orman arazilerinin sahibi ve yönetimi Devlet Orman
İdaresi’ne aittir. Orman alanlarının sadece yarısı üretken olarak
sınıflandırılmaktadır. Genel olarak ormanlar yasa dışı tarım ve yakma için kesin
ve toprağın bozulması ve erozyonundan dolayı tehdit altındadır. Ağaçlandırma
habitat çeşitliliğini azaltacak şekilde monokültürlere dayandırılmıştır. Ayrıca,
orman yangınlarından dolayı da kayıplar olmaktadır.
o Biyolojik çeşitlilik: Türkiye, Avrupa’da bulunan tüm bitki türlerinden yaklaşık
yüzde 75’ini bulundurmaktadır ve büyük ve geniş bir yelpazede omurgasızlar,
balık türleri, kuşlar, amfibianlar ve memelileri barındırmaktadır.
Deniz ve kıyı kaynakları konusunda kilit konular şunlardır:
o Gelişim: Süratli kentleşme, turizm ve endüstriyel kalkınma, kıyı alanları
üzerinde önemli ve artan baskı yaratmaktadır (Arazi kullanımı; yollar ve denizin
doldurulması dâhil altyapı; su kullanımı ve mevsimsel talep özellikle turizm
alanlarında zirve yapmaktadır; atık su ve atık su bertarafı).
o Boşalma ve dökülme: Yağ ve diğer tehlikeli maddeler dâhil olmak üzere, evsel
ve endüstriyel atık boşalmaları ve dökülmeleri (örneğin endüstri veya deniz
ulaşımından) kıyısal habitatlar için önemli bir risk oluşturmaktadır.
o Balıkçılık: Güncel uygulamalar arasında, özellikle Karadeniz’de aşırı balık
avlanması ve plansız balık çiftliklerini içermektedir ve sürdürülemez.
Kültürel ve doğal miras alanları konusunda kilit konular şunlardır:
o Gelişme: Ülkenin kültürel ve doğal miras alanlarından çoğu (doğal parklar ve
anıtlar, yabani yaşam koruma alanları; arkeolojik alanlar; mimari miras, vs.)
kalkınma tehdidi altındadır (konut; endüstri; turizm; altyapı ve sulama).
o Doğal felaketler: yangınlar, depremler, seller ve toprak kaymaları, korumasız
alanlar için tehdit oluşturmaktadır.
o Alanların kötü yönetimi ve hırsızlık
EK 3: YASAL GEÇİŞ
EBRD, yatırım faaliyetlerine uygun seçilmiş alanlara odaklanarak, faaliyet gösterdiği
ülkelerde yasal geçiş konusunda bir dizi değerlendirme geliştirmiştir ve onları düzenli
olarak güncellemektedir: sermaye piyasaları, şirketler hukuku ve kurumsal yönetişim,
imtiyazlar, ödeme güçlüğü, garantili işlemler ve telekomünikasyon. Mevcut araçlar,
hem yasaların “kitap üzerinde” kalitesini (aynı zamanda “kapsam” olarak anılır) ve
anayasaların gerçekte uygulanmasını (aynı zamanda “etkililik” olarak anılır)
değerlendirmektedir. Bu değerlendirmelerin tüm kullanılabilecek sonuçları
www.ebrd.com/law’dan temin edilebilir. Bu ek, Türkiye sonuçlarının bir özetini ve
değerlendirmeleri yapmış olan Banka’nın hukuk uzmanlarının eleştirel yorumlarını
sunar.
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Şirketler Hukuku ve Kurumsal Yönetişim
Türkiye’de kurumsal yönetişim ile ilgili temel mevzuat, esas olarak 1956’da kabul
edildikten sonra birkaç kez değiştirilmiş olan Ticaret Kanunu’nda bulunur. Yakın
geçmişte, yeni bir ticaret kanunu taslağı hazırlanmış olup; halen Türk Büyük Millet
Meclisi’nde beklemektedir.
Haziran 2003’te Sermaye Piyasası Kurulu, Şubat 2005’te OECD Kuralları’na Kasım
2004’te yapılan revizyonları yansıtmak üzere tekrar revize edilmiş olan 10
“Kurumsal
Yönetişim Prensipleri”ni kabul etmiştir. İstanbul Menkul Değerler Borsası’nın kote
olma kuralları şirketlerin “uy veya açıkla” adı verilen kural uyarınca prensiplere
uyduklarını bildirmelerini istemektedir.
Kurumsal yönetişim mevzuatının kalitesi – Türkiye (2008)
Bir etkili kurumsal yönetişim çerçevesi
temeli olmasını sağlamak

Hissedarların hakları

Kurul’un sorumlulukları

Hissedarlara hakkaniyetli
muamele

Açıklama ve Şeffaflık

Not: Her eksenin ucu
ideal bir skoru, yani
OECD kurumsal
yönetişim
prensiplerine denk
geleni gösterir. “Ağ”
ne kadar dolu ise,
ülkenin kurumsal
yönetişim yasaları o
prensipleri o kadar
daha yakından ifade
eder. Kaynak: EBRD
Kurumsal Yönetişim
Sektör
Değerlendirmesi,
2008.

Paydaşların kurumsal yönetişimdeki rolü

Ona göre, Kasım 2008’de yürürlüğe giren kalite kurumsal yönetişim mevzuatının
değerlendirildiği en son EBRD Kurumsal Yönetişim Sektör Değerlendirilmesi
Türkiye’nin OECD Kurumsal Yönetişim Prensiplerine büyük ölçüde uyduğunu tespit
etmiş; ancak orta uyum kategorisine çok yakın bulmuştur. Yukarıdaki şemada
gösterildiği gibi, özellikle “hissedarların hakları” ve “paydaşların kurumsal
yönetişimdeki rolü” alanlarında iyileştirmelere gerek duyulmaktadır.
2008 yılında EBRD Türk kurumsal yönetişim mevzuatının uygulamada nasıl çalıştığını
test etmek için bir vaka çalışması yürütmüştür. İlişkili taraf işlemlerini ele alan bir vaka
çalışması tasarlanmıştır. Vaka çalışması, kurumsal bilgilere erişmek isteyen bir azınlık
hissedarının durumunu araştırmış, şirket tarafından gerçekten bir ilişkili taraf işlemi
başlatıldığını ve zarar ile karşılaşıldı ise nasıl tazminat alınabileceğini anlamaya
çalışmıştır. Vaka çalışması, azınlık hissedarlarının açıklama elde etmek için
yapabileceklerinin sınırlı olduğunu tespit etmiştir. Sadece mahkemeye bir bağımsız
denetçi tayini için başvurunun bazı etkili sonuçlar verebileceği gözükmektedir.
10

İlkeler EBRD websitesinde mevcuttur:
http://www.ebrd.com/country/sector/law/corpgov/codes/index.htm
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Tazminat isteme çerçevesi ise, bazı kanallar sunmakta olsa da; prosedür çok uzundur ve
mahkemeler ve yetki alanları arasında büyük ölçüde değişkenlik gösteren icra
memurlarının kapasitesi ve deneyimine dayandığından, hükümleri infaz edilebilirliği
sorunlu bir konu olabilmektedir. Kurumsal çerçevenin analizine gelince; araştırma,
mahkemeler, savcılar ve piyasa düzenleyicilerinin yetkinlik ve deneyiminin
iyileştirilmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Adli işlemler zaman almakta, savunmacıya
engelleme konusunda çeşitli olanaklar sunmaktadır. Diğer infaz mekanizmaları da pek
daha fazla etkin değildir: Tahkim, ancak belirli bir madde içeren bir hissedarlar
anlaşması imzalanmışsa kullanılabilmekte olup; piyasa düzenleyicisi nezdindeki davalar
para cezaları, yanlış davranışlardan caydırma konusunda yetersiz olduğundan etkili
değildir. Hükümet, halen, parlamentoda görüşülmekte olan Hukuki İhtilaflarda Aracılık
Yasası Taslağı hazırlamış olup; ilgili konuları ele almak için uluslararası kurumlara
danışılarak yürütülmekte olan diğer işlemler vardır.
İmtiyazlar
Türkiye’nin halen tek eylemli bir imtiyaz yasası yoktur. Bunun yerine, ülke,
imtiyazların düzenlenmesinde her sektör için ayrı bir yaklaşım sergilemekte ve bu,
altyapı ve kamu hizmetleri, enerji santralleri, elektrik ve karayolları için özel yasaları
içermektedir. Ayrıca, Türkiye, iki kamu tedarik yasasına sahiptir, ancak bunlar
doğrudan imtiyaz verilmesi için uygulanmamaktadır. Genel olarak, yerel kamu
hizmetleri belediyelere kitle ulaşım hizmetleri, su tedariki ve atık su arıtma konusunda
imtiyaz verme hakkı veren belediye yasalarına göre düzenlenmektedir. Halen,
imtiyazlarla ilgili bir genel çerçevenin hazırlanmakta olduğu ve 2009’da yasalaşmasının
beklendiğine dikkat çekilir.
Türkiye çapında ilgili uygulamanın değerlendirilmesi için gerçekleştirilen EBRD 2008
İmtiyaz Yasaları değerlendirmesi ülkenin imtiyazlar yasalarını uluslararası kabul edilen
standartlara “düşük uyum” içinde olduğunu tespit etmiştir (aşağıdaki şekle bakınız).
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İmtiyaz mevzuatının kalitesi – Türkiye (2008)
Not: Her eksenin
Türkiye
Uluslararası Standartlar
Politika Çerçevesi

Kurumsal Çerçeve

İhtilafların Çözümü ve İlgili
Yasalar

Güvenlik ve Destek Konuları

İmtiyaz Yasası
Tanımları ve Kapsamı

Proje Anlaşması

İmtiyaz Sahibinin Seçimi

ucu UNCITRAL
Özel Olarak Finanse
Edilen Altyapı
Projeleri için yasa
koyucu kılavuzu gibi
uluslararası
standartlara uygun
bir ideal notu
gösterir. ‘Ağ’ ne
kadar dolu ise, ülke
imtiyaz yasaları o
standartlara o kadar
daha yakındır.
Kaynak: EBRD Reel
Sektörü
Değerlendirmesi
2008

Şemadan görüldüğü gibi, imtiyazla ilgili düzenlemelerde ihtilafların çözümü kapsayan
kurallar geniş kapsamlı olarak düzenlenmiş olsa da, çoğu diğer alanda özellikle imtiyaz
sahibinin seçiminde proje, anlaşma ve güvenlik ve destek konularının özel sektör
katılımını kolaylaştıracak modern bir yasal çerçevenin koşullarına uymak için dramatik
iyileşme göstermesi gerekmektedir.
EBRD’nin 2008 Yasal Gösterge Araştırması’na göre, uygulamada limanlar,
havalimanları, elektrik ve gaz dağıtımı ve belediye sektöründe imtiyazlar verilmektedir.
Ancak, kredi verenlerin sözleşmelere müdahale etme hakkının olmaması ve kredi
verenler ve imtiyaz veren makamlar arasında doğrudan anlaşmaların olmaması gibi
projelerin finansa edilebilirliğini etkileyen bazı önemli sorunlar bildirilmiştir.
Ödeme Güçlüğü
Türkiye’de ödeme güçlüğü, genel olarak 2003 ve 2004’te değiştirilmiş olan 1932 tarihli
İcra ve İflas Yasası’na (EBA) tabidir. Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Medeni
Usul Kanunu ve Bankacılık Yasası da ödeme güçlüğü sisteminin bazı yönlerini
düzenlemektedir. Son EBRD değerlendirmelerine göre; EBA ve ilgili mevzuat birlikte
genel olarak sağlam bir ödeme güçlüğü rejimi oluşturmakta, ancak belirli iyileştirmelere
gerek duyulmaktadır. Hükümet, söz konusu iyileştirmeleri öngören yeni bir mevzuat
taslağı hazırlama sürecindedir ve bu yeni mevzuatın 2010 içinde Parlamento önüne
getirilmesi olasıdır.
Türk Ödeme Güçlüğü Yasaları, “kitap üzerinde” kabul edilen uluslararası en doğru
uygulama standartlarına orta derecede uyum göstermektedir. Tasfiye sonrası
malvarlıklarının ve alacaklıların karşılaşacağı işlemlerle ilgili hükümler uluslararası
standartlara tam olarak uygundur, ancak aşağıda gösterildiği gibi, dava açılması, tasfiye
ve yeniden yapılandırma süreçlerini düzenleyecek mevzuatta iyileştirilecek önemli
alanlar vardır.
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Ödeme güçlüğü mevzuatını niteliği – (2008)
Not: Her eksenin
Türkiye
Uluslararası standartlar

Takibatın başlatılması

Tasfiye sonrası
malvarlıklarının işlemleri

Fesih/tasfiye süreci

Yeniden yapılandırma süreçleri

uç noktası, bir ideal
notu yani Dünya
Bankası Etkin
Ödeme Güçlüğü ve
Alacaklı Hakları
Sistemleri
Prensipleri ve
Kılavuzu,
UNCITRAL
Ödeme Güçlüğü
Yasası Mevzuat
Kılavuzu ve
diğerleri gibi
uluslararası
standartlara denk
gelen bir notu
gösterir.

Alacaklıların gördüğü muamele

Kaynak: EBRD Adli Tasfiye Sektör Değerlendirmesi 2008.

EBRD tarafından yasaların “kitap üzerinde” değerlendirilmesine ek olarak; EBRD, aynı
zamanda EBA’nın uygulamasının nasıl gerçekleştiğini anlama konusunda bir vaka
çalışması yürüttü. Bu çalışma, sırasıyla bir borçlu ve bir alacaklı tarafından başlatılan
iflas işlemlerine odaklanan iki varsayımsal senaryo kullandı. Vaka çalışması, tarafların
sisteme güven duyma eğiliminde olduğunu ancak masraflar, verimsizlikler ve
gecikmelerin sistemi daha az etkin kıldığını ortaya koydu.
Teminatlı İşlemler
Medeni Kanun, teminatlı işlemler – hem rehinler (yani menkul varlıklar üzerinde
teminat hakları) ve ipotek’leri (taşınmazlar üzerinde teminat hakları) düzenleyen temel
hukuk kaynağıdır. Rehinlere karşı temel yaklaşım, rehinin tüm süresi boyunca teminatın
zilyetliğinin alacaklıya (veya alacaklı tarafından belirlenen bir kişiye) devrinin şart
koşulmasıdır. Uygulamacılar ve yasa koyucu tarafından bu koşulun etrafından dolaşmak
için yöntemler tasarlanmışsa da; bu alternatifler karmaşık ve kısıtlı olmak zorundadır.
Yasa yolu ile örneğin ticari işletme rehinleri gibi ekonominin belirli bir bölümüne
hizmet edecek özel türde rehinler oluşturulmuştur. Bu enstrüman sayesinde rehin veren
rehinli varlıkları kullanmayı sürdürebilmektedir. Hisse üzerindeki rehinler, diğer
rehinler gibi işlem görmekte ve alacaklı hesaplar (genellikle temlik yolu ile) veya banka
hesapları (rehin yolu ile) gibi gayri maddi varlıklar üzerinde teminat almak yerleşmiş bir
uygulamadır. Ancak, tüm bu durumlarda bunların uygulamadaki yararlılıkları üzerinde
çeşitli sınırlamalar bulunmaktadır.
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İpotek’ler, emlak üzerinde tercih edilen teminat hakkı türüdür (binalar ve araziler) ve
sistem iyi yerleşmiş durumdadır. Sistem, aşağı yukarı diğer Avrupa ülkelerinde
bulunanlara benzemektedir. Genel olarak Mortgage Yasası olarak bilinen Konut
Finansmanı ile ilgili Yasaları Değiştiren Yasa 2007 yılında yürürlüğe girmiştir.
Teminat haklarının infaz yöntemleri medeni hukuk geleneklerine uygundur. Lex
Commissaria kuralı, yani teminat sözleşmesinde temerrüt halinde alacaklının ödeme
yerine malın mülkiyetini alacağını hükme bağlamanın geçersiz olması uygulamadadır.
Ancak, alacaklı, paraya çevirme esnasında teminatı satın alabilir. Teorik olarak,
mahkeme dışı infaz ve doğrudan satış yasal olarak mümkündür; ancak, bu temerrüt
esnasında tüm ilişkili tarafların (rehin vereninki dâhil) rızasını gerektirmektedir.
Uygulamada böyle bir işbirliği olasılık dışıdır. Dolayısıyla, infaz, çoğunlukla
mahkemelerin icra memurlukları tarafından yürütülmekte ve mal açık artırma ile
satılmaktadır. Yasanın bunun bir ay içinde gerçekleşmesini öngörmesine rağmen, infaz
yavaş ve verimsiz görünmektedir. İnfaz aynı zamanda, göreceli olarak pahalıdır
(özellikle takibata geçmek için alacaklının, alacak talebinin yüzde 5’inden fazlasını
yatırması gerektiğinden infazı yapılan bir maksimum tutarlı ipotek ise). Bu, infaz
durumunda teminatın açık artırmada muhammen bedelinin yüzde 60’ına (ilk artırmada)
ve ikinci artırmada yüzde 40’ına satılabileceğinden bu önemlidir. Alacaklılar genellikle
mülkün piyasa değerinden satılmasını beklememektedirler.
Sonuç olarak, piyasa oyuncuları işlemlerini teminat altına almak için yasanın etrafından
dolaşacak yollar bulmuş olsa da; sistemin hem kredi verenler, hem borç alanların
yararına yasal olarak etkin olmasını sağlamak için mevcut yasal çerçevenin
liberalleştirilmesi, basitleştirilmesi ve hızlandırılması için açık bir gereksinim
görülmektedir.
Menkul Değer Piyasaları
Türkiye’de menkul değer piyasalarını düzenleyen temel mevzuat, 1981’de düzenlenen
ve en son 2008’de değiştirilen Sermaye Piyasaları Yasası’dır.
Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye’nin menkul değer piyasa düzenleyicisidir. Bankalar,
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından ve sigorta şirketleri, emeklilik
fonu şirketleri ve emeklilik sistemi hazinenin denetimi altındadır. Sermaye Piyasası
Kurulu, Sermaye Piyasaları Yasası’nın getirdiği genel kurallara uygun şekilde
standartlar belirlemek için ikincil mevzuat (“Genelgeler” adı verilir) düzenleme
yetkisine sahiptir.
2008 EBRD Menkul Değer Piyasaları Mevzuat Değerlendirmesi, Türkiye’yi sadece
kendinden düzenleyici örgütlerin (SRO’lar) mevzuatındaki küçük zayıflıklar ile
Uluslararası Menkul Değerler Komisyonları Örgütü (IOSCO) tarafından yayımlanan
Menkul Değerler Düzenleme Hedef ve Kuralları’na “büyük ölçüde uyumlu” bulmuştur.
Uygulamada menkul değer piyasaları mevzuatının nasıl çalıştığını anlamak için EBRD
geçenlerde bir yasal gösterge araştırması (“LIS”) gerçekleştirmiştir. Bölgedeki
uygulamacılardan, bir ulusal şirketin İlk Halka Arzı’nda (IPO) hisse aldıktan sonra
tasarruflarını kaybeden ve prospektüsteki yanlış bilgilerden dolayı yanlış yönlendirilen
bir yatırımcıya görüş bildiren bir varsayımsal bir vaka çalışması üzerinde görüş
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bildirmeleri istenmiştir. Özellikle araştırma, prospektüs açıklama koşullarının etkinliği,
özel ve kamu infaz mekanizmaları ve piyasa düzenleyicisinin yetkisi üzerinde
odaklanmıştır. LIS’a göre, Türkiye’de IPO’lar şirket finansmanı için sık kullanılan bir
kaynaktır ve açıklama uygulamaları sağlam standartları izlemektedir. Mali tablolar
uluslararası standartlara göre açıklanmakta ve prospektüs genel olarak güvenilir
sayılmakta ancak bazı kilit bilgileri kaçırmaktadır: Şirketin risk faktörleri konusunda
özel bölümler yoktur ve yarar sağlayıcı hisse mülkiyeti açıklanmamaktadır. Düzenleyici
genel olarak bağımsızdır ancak uluslararası bileşenleri içeren menkul değer yasası
ihlallerini doğru şekilde araştıracak kaynakları sınırlıdır. Mahkemeler ve düzenleyici,
menkul değer vakalarını araştırmada uzmanlıkların geliştirmektedir; ancak, savcıların o
konudaki kapasitesinin iyileştirilmesi gerekmektedir. Özel infaz mekanizmaları (yani
mahkemeler nezdinde yasal takibat), uzun ve takibatın etkinliğini azaltabilecek şekilde
ağır ispat yükü özelliklerini taşımaktadır.
Telekomünikasyon
Ulaştırma Bakanlığı, telekomünikasyon sektörü için devlet politika ve stratejilerini
belirlemektedir. Devlet, Hazine kontrolünde olan şu andaki operatör olan Türk
Telekom’un yüzde 30 hissesinin mülkiyetini muhafaza etmektedir. Devlet, ayrıca, bazı
diğer operatörlerde de önemli bir hissedardır. Ayrıca, Türk Telekom’da bir altın hisse
Ulaştırma Bakanlığı’nın denetimindedir. 2000 yılında kurulan Bilişim ve
Komünikasyon Teknolojileri Kurumu, telekomünikasyon sektöründe düzenleme
işlevlerini kullanmaktadır.
Şehirlerarası ve uluslararası ağ ve hizmet sağlanması, 1 Ocak 2004’ten itibaren
liberalleştirilmiş olup; yerel hizmetlerin liberalleştirilmesi ise resmen Haziran 2005’te
getirilmiştir. Uygulamada yerel hizmetler için lisans çerçevesi ancak Ağustos 2007’de
kabul edilmiştir. Şimdiye kadar, yerel telefon hizmetlerinin verilmesi için hiçbir lisans
düzenlenmemiştir ve Türk Telekom tek sağlayıcı olmayı sürdürmektedir.
Kilit süregelen sorunlardan bir tanesi, AB 2003 düzenleme çerçevesi kurallarının
uygulaması için bir sağlam yasal temel sağlayacak olan ve Ekim 2005’ten beri
beklemede olan yeni elektronik iletişim yasasının kabul edilmesidir. Diğer konular
arasında, alternatif yerel telefon ağlarına ve hizmetlerine yetki verilmesi ve pazara giriş
için sorun yaratan operatörlere uygulanan yüksek iletişim vergileri sorununun ele
alınması, AB çerçevesine uygun üniversal hizmetin uygulamaya konulması ve
düzenleyici kurumun Devletten etkin şekilde bağımsız olması (bazı operatörlerde
önemli bir hissedar olarak kalmaktadır) dâhil olmak üzere, yetki sistemini içermektedir.
EBRD tarafından iletişim sektörünün 2008’de yapılan Faaliyet Gösterilen Ülkeler
Değerlendirmesi’nde Türkiye uluslararası en doğru uygulamalara karşı ölçüldüğünde
“yüksek derecede uyumlu” görülmüştür.
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Telekomünikasyon düzenleme çerçevesinin kalitesi (2008) – Türkiye

Düzenleyici
Bağımsızlığı
Birbirine
bağlantı ve
özel erişim

İhtilaf çözümü
ve itirazlar

Bu örümcek şema, altı temel grupta göstergeleri
kapsamaktadır. Her gösterge için şema,
maksimum elde edilebilecek notun yüzdesi
olarak notları göstermektedir. Notlar, şemanın
merkezinde sıfırdan başlamakta ve dışta 1.00’a
ulaşmaktadır. Bu şekilde, genel olarak şemada
ağ ne kadar genişse, değerlendirmedeki not da o
kadar iyidir. Kaynak: EBRD 2008 Telekom
Düzenleme Değerlendirmesi

SMP ve
koruma
önlemleri

Piyasa erişimi
kablolu

Piyasa erişimi
radyo

(ek bilgi için bkz. http://ebrd.com/country/sector/law/telecoms/assess/index.htm).

53

EK 4: Türkiye – TAM/BAS Özeti
Genel Bakış TAM/BAS Programı, EBRD faaliyet ülkelerinde potansiyel olarak getirimli
mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerde (MSME’ler) işletme değişiklikleri
gerçekleştirerek ekonomik geçişi desteklemektedir.
TAM TAM, güçlü potansiyel gösteren MSME’lerde uluslararası danışma ve
uzmanların kullanımına göre en doğru uygulamalı yönetimin getirilmesini
desteklemektedir. Bu bireyler, ilgili sektörde 15-20 yıllık mesleki deneyime
sahiptir. TAM projeleri, genel olarak 18 ay kadar sürerler. Program, aynı
zamanda, başarılı vaka çalışmalarını girişimcilere dağıtarak uluslararası en
doğru uygulamaları teşvik eden seminerler ve eğitim çalışmaları yürütmektedir.
TAM Programı, Türkiye’de henüz çalışmaya başlamamıştır, ancak finansman
bulunabildiğinde bunu gerçekleştirecektir. TAM, potansiyel donörlere proje
önerileri sunmak amacıyla Türkiye’de kısa süre içinde işletmeler arası bir eleme
yapacaktır.
BAS BAS, onlara bir çeşitli hizmetler tablosu almada yardımcı olmak üzere,
MSME’lerin yerel özel sektör danışmanlarını kullanmalarında kolaylaştırıcı
görevi yapmaktadır. BAS hem talep, hem de arz tarafında çalışmaktadır.
İşletmelere dar tabanlı, hızlı geri ödemeli özel projeler üzerinde yerel
danışmanlarla çalışmalarında yardımcı olarak talebi ve dış danışmanlar
kullanmanın olası yararlarının daha iyi anlaşılmasını simüle etmektedir.
Ayrıca, hedeflenen pazar geliştirme çalışmaları sayesinde yerel danışmanlık
hizmetlerinin arzını ve kalitesini doğrudan artırmaktadır. BAS destekli projeler
genel olarak dört ay kadar sürmektedir.
BAS Programı henüz Türkiye’de çalışmaya başlamıştır, ancak finansman
bulunur bulunmaz onu gerçekleştirecektir.
Gelecekteki Birbirini tamamlayan TAM ve BAS Program enstrümanları, Türk işletmelerinin
TAM/BAS karşılaştığı sorunları ele almak için esnek şekilde tasarlanabilir ve özel sektör
müdahaleleri için MSME’lerin geliştirilmesi için çok gereken momentumu sağlayabilir.
öneriler
EBRD’ın 2009–10 için faaliyet önceliklerine uygun olarak TAM/BAS getirimli
MSME’lere özelikle az gelişmiş bölgelerindekilere destek sağlayacaktır. Bu,
TAM’ın temel uzmanlığı olan yönetim danışmanlığı ve akıl hocalığı ve BAS’ın
bir kilit yetkinliği olan danışmanlık piyasası geliştirme çalıştırmalarını
kapsayacaktır.
Türkiye’de tarım ve gıda işleme faaliyetlerinin stratejik ekonomik önemi
TAM/BAS için temel tarımdan işleme, depolama ve ambarlama ve toptan ve
perakende faaliyetlerine kadar MSME’lere gıda zinciri boyunca destek verme
potansiyeli oluşturmaktadır. Bu, tedarik zinciri yönetimine odaklanmayı ve
şirketlerin ihracat için minimum AB kalite standartlarına uymasını içerebilir.
MSME’lerin temsili ve potansiyeli açısından Türk ekonomisinin diğer kilit
endüstriyel sektörleri mobilya, tekstil, deri ve tarım makinelerini içermektedir.
Hizmetler açısından TAM/BAS, Türkiye’nin performansının seyahat ve ulaşım
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sektörleri gibi dünyanın geri kalanına bakıldığında güçlü olduğu pazarlarda
getirimli yatırımlara odaklanmaya çaba gösterecektir.
TAM/BAS uzmanlığının örgütsel strateji, kalite yönetimi ve sertifikasyonu,
hammadde yönetimi ve daha iyi teknoloji ve sermaye teçhizatına erişim dâhil,
uluslararası en doğru uygulamalar alanında önemli olması beklenmektedir.
Diğer gereksinim konuları arasında pazar analizi, iş planlaması ve İK
bulunmaktadır. TAM/BAS, kurumsal yönetişim konusundaki problemlere de
hitap da edebilir.
Çok boyutlu
konular Kırsal kalkınma, Türkiye’de TAM/BAS’ın planlanan çalışmalarının bir kilit
öğesi olacaktır. Bir istihdam ve üretim aracı olarak tarımın önemi Türkiye’nin
uluslararası çapta bir büyük tarım ihracatçısı olarak rekabet etme potansiyeli
göz önüne alındığında, TAM/BAS yardımlarını özellikle yüksek ihracat
potansiyeli olan getirimli kırsal işletmelere doğru yöneltmeye çalışacaktır.
Türkiye’nin reel üretim birimi başına enerji tüketimi olarak ölçülen enerji
yoğunluğu, Uluslararası Enerji Kurumu (IEA) ülkeleri ortalamasından daha
yüksek olsa da; üretim satın alma paritesine göre düzeltildiğinde, IEA
ortalamasının çok altında kalmaktadır. TAM/BAS için özellikle ağır endüstri ile
iştigal eden işletmeler ile çalışırken, proje yardımlarının parçası olarak enerji
verimliliğini teşvik etmesi için hatırı sayılır alan mevcuttur.
Kadınlar, Türk MSME’lerinde üst yönetim pozisyonlarında göreceli olarak iyi
oranda temsil olunmaktadır; ancak, kadınların daha genel olarak istihdama
katılmasını iyileştirmek ve şirketlerin sahipliğine katılan kadın oranını artırma
konusunda daha fazla çaba gerekmektedir. TAM/BAS proje yardımlarının bir
bileşeni olarak cinsiyet eşitliğini teşvik etme olanağına sahiptir.
TAM ve BAS Donör finansmanının bulunması kaydı ile TAM programı, Türkiye’de
çalışmalarının MSME’lere yönetim beceri naklini desteklemeyi planlamaktadır. TAM’ın
başlatılması yönetim becerilerine odaklanmasına eşlik edecek şekilde BAS yerel
danışmanlık pazarında çok gerekli olan gelişim için bir katalist görevi yapmaya
çalışacaktır. TAM/BAS, Programını tanıtmayı ve önceliklerini MSME’leri
hedefleyen ve özellikle bir TAM/BAS projesinden elde edilen özel uzmanlığın
birkaç işletme arasında paylaşılabileceği durumlarda pazar geliştirme ve
yaymaya odaklanarak destekleyecektir.
EBRD politika TAM/BAS Ülke Özeti, iş ortamını analiz ederek ve MSME sektörünün
diyaloğuna katkı karşılaştığı kilit sorunları belirleyerek EBRD’nin politika diyaloğu araç
kutusunu güçlendirmektedir. Hükümetin karşılaştığı kilit sorunlar, vergi
reformu, yasa infazının iyileştirilmesi, mülkiyet haklarında şeffaflık ve
finansmana erişim olarak belirlenmiştir. Ayrıca, kadın girişimcilerin (ve genç
girişimcilerin) konumu, bankaların krediler için teminat olarak daha geniş bir
yelpazede varlıkları kabul etmesini teşvik çabalarıyla geliştirilebilir.
Bankacılık ile olan
bağlantıların TAM/BAS, birlikte çalıştığı başarılı Türk işletmelerini yatırım için düşünülmek
geliştirilmesi için üzere EBRD veya EBRD ilişkili finans kurumlarına götürerek EBRD
katkı bankacılık çalışmaları ile daha güçlü bağların oluşmasına katkıda bulunabilir.
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TAM/BAS ayrıca EBRD’ın yatırım öncesi veya sonrası aşamalarında
işletmelere proje yardımı sağlayabilir.
TAM/BAS 2008-2010 Stratejik Planı’na uygun olarak, TAM/BAS Banka’ya
(1) olası boru hattını (yatırım öncesi) belirleyerek yardımcı olmak, (2)
Banka’nın özel girişim finansman projelerinin hazırlanması ve desteklenmesi
ve işletmelerin kendileri için “danışmanlık ve iş” hizmetleri sağlamak ve (3)
İcracı olmayan yönetim kurulu üyelikleri için adaylar sağlamak suretiyle ticari
açıdan rantabl bir proje boru hattı oluşturma hedefini karşılamada Banka’ya
yardımcı olmayı sürdürecektir.
TAM/BAS, finansman gereksinimi olan MSME’leri doğrudan yatırımlar ve
EBRD destekli yerel bankalardan krediler dâhil olmak üzere, mevcut EBRD
enstrümanları ile tanıştıracaktır.
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EK 5: SEÇİLMİŞ EKONOMİK GÖSTERGELER
2003

2004

2005

Üretim ve harcamalar
GDP
Özel tüketim
Kamu tüketimi
Brüt sabit sermaye oluşumu
Mal ve hizmet ihracatı
Mal ve hizmet ithalatı
Brüt endüstriyel üretim
Brüt tarımsal üretim

5,3
10,2
-2,6
14,2
6,9
23,5
7,8
-2,0

9,4
11,0
6,0
28,4
11,2
20,8
11,8
2,8

8,4
7,9
2,5
17,4
7,9
12,2
8,7
7,2

İstihdam
İşgücü (yılsonu)
İstihdam (yılsonu)

-0,6
-0,8

1,7
2,0

1,5
1,6

İşsizlik (yılsonu)

10,5

10,3

10,2

2006

2007

2008
Tahmin

2009
Projeksiyo
n

4,6
4,1
6,5
5,5
7,3
10,7
5,8
-6,9

1,1
na
na
na
na
na
na
na

-5,5
na
na
na
na
na
na
na

1,2
1,1

3,4
0,6

na
na

9,9

12,3

na

8,8
8,4
6,3
5,9
na

10,4
10,1
12,7
8,1
na

6,2
6,4
na
na
na

-1,7
23,5
39,1

-1,9
23,3
38,2

-6,5
na
na

15,7
19,7

22,7
16,0

na
na

40,3

44,5

na

25,0
16,0
22,6
27,0

16,3
15,6
22,7
26,5

na
na
na
na

1,2
1,3

1,5
1,3

na
na

-38.219,0
-46.677,0
115.364,
0
162.041,
0
19.940,0
73.383,9
247.094,
0

-41.623,0
-53.174,0
140.748,
0
193.922,
0
15.400,0
70.976,2
285.130,
9

-15.491,4
-24.443,8

(Reel olarak yüzde değişiklik)
6,9
4,6
8,4
13,3
6,6
6,9
10,2
1,4

(Yüzde değişiklik)
-0,2
0,2

(iş gücü yüzdesi olarak)
Fiyatlar ve ücretler
Tüketici fiyatları (yıllık ortalama)
Tüketici fiyatları (yılsonu)j
Üretici fiyatları (yıllık ortalama)
Üretici fiyatları (yılsonu)
Ekonomide brüt ortalama aylık gelir (yıllık ortalama)

25,3
18,4
na
13,9
32,2

8,6
9,4
14,6
15,4
7,6

8,2
7,7
5,9
2,7
12,5

Kamu sektörü
Toplam kamu dengesi
Toplam kamu harcaması
Toplam kamu borcu

-8,8
30,9
62,2

-5,4
25,2
56,6

-1,3
22,5
51,1

Parasal sektör
Geniş tanımlı para (M2, yılsonu)
İç krediler (yılsonu)

33,7
16,9

31,2
18,9

120,0
28,1

Geniş tanımlı para (M2, yılsonu)

18,2

19,4

36,8

9,9

(Yüzde değişiklik)
9,6
9,7
9,3
11,6
na

(GDP yüzdesi olarak)
-0,8
23,1
45,5

(Yüzde değişiklik)
24,7
17,2

(GDP yüzdesi olarak)
Faiz ve kurlar
İskonto oranı
Interbank para piyasası oranı
Mevduat oranı
Kredi oranı

39,3

(yılda yüzde olarak, yılsonu)
43,0
26,0
37,7
48,0

38,0
18,0
24,3
35,0

23,0
13,5
20,4
26,0

27,0
17,5
21,6
28,0

1,4
1,5

1,3
1,4

1,3
1,3

Cari işlemler
Ticaret dengesi

-7.515,0
-13.489,0

-14.431,0
-22.736,0

-22.137,0
-32.988,0

-31.893,0
-40.941,0

Mal ihracatı

52.394,0

68.535,0

65.883,0
1.252,0
33.991,0
144.266,
0

91.271,0
2.005,0
35.669,1
160.760,
0

78.365,0
111.353,
0
8.967,0
50.579,0
168.716,
0

93.611,0
134.552,
0
19.065,0
60.891,9
205.548,
0

(USD başına Lira)
Kur (yılsonu)
Kur (yıllık ortalama)
Dış sektör

1,4
1,4

(USD milyon olarak)

Mal ithalatı
Yabancı doğrudan yatırımlar, net
Brüt rezervler, altın hariç (yılsonu)
Dış borç stoku

119.022,3
143.466,0
7.000,0
na
na

(mal ve hizmet ithalatı ayları olarak)
Brüt rezervler, altın hariç (yılsonu)

5,6

4,2

4,9

5,0

5,0

4,0

na

6,8

na

69,7
950,1
10.499,4
na
na
-5,7

70,5
na
na
na
na
-2,8

(Mal ve hizmet ihracatı yüzdesi olarak)
Gerçekleştirilecek borç hizmeti
Bilgi notu kalemleri
Nüfus (yılsonu, milyon)
GDP (milyar lira)
Kişi başına GDP (USD olarak)
Endüstrinin GDP’deki payı (yüzde olarak)
Tarımın GDP’deki payı (yüzde olarak)
Car işlemler /GDP (yüzde olarak)

10,2

7,9

7,9

8,2

7,8

(Birimler gösterildiği gibidir)
65,9
454,8
4.599,0
24,9
9,9
-2,5
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66,9
559,0
5.861,5
24,8
9,5
-3,7

67,9
648,9
7.112,9
24,7
9,4
-4,6

68,1
758,4
7.792,4
24,9
8,3
-6,0

68,9
853,6
9.506,8
24,6
7,5
-5,8

Dış borç - rezervler (milyon ABD Doları olarak)
Dış borç/GDP (yüzde olarak)
Dış borç/mal ve hizmet ihracatı (yüzde olarak)

110.275,
0
47,6

125.090,
9
41,0

118.137,
0
34,9

144.656,
1
38,7

173.710,
1
37,7

214.154,
7
39,0

na
na

204,9

175,7

160,7

172,8

171,6

162,4

na
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