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ÖN SÖZ 

Sürdürülebilir ekonomi sorunu, sürdürülebilir iktisadi büyüme ve 

kalkınma, kamu harcamalarında etkinlik, finansal sürdürülebilirlik,  yeşil 

büyüme vb. zengin bir alanı kapsayan konu olarak son yıllarda daha fazla öne 

çıkmaktadır. Günümüz ekonomilerinde iktisadi büyüme tek başına amaç 

fonksiyonu olması açısından yetersiz kalmaktadır. İktisadi büyüme ve üretim 

sürecinin daha az maliyetli olması yanında, iktisadi krizlerin daha az 

yaşanması, para ve maliye politikalarında amaçlanan hedeflere ulaşmak için 

iktisadi araçların etkin kullanılması, çevre sorunlarına daha duyarlı bir 

kalkınmanın sağlanması gibi konu başlıklarının da dikkate alınması 

gerekmektedir.  

Dünya ekonomisi özellikle küreselleşmenin etkilerinin daha yoğun 

olarak yaşandığı geçmiş yüzyılda,  iktisadi büyüme açısından önemli başarılar 

elde etmesine rağmen, bu başarı kendi başına anlamlı olmamaktadır. Yakın 

dönemde yaşanan 2008 küresel krizi, küresel iklim değişikliği sorunu, enerji 

kaynaklarına ulaşılabilirlik riski, ekonomilerin borç sorununun ağırlaşması, 

ülkelerin fon kaynaklarının oluşturulması sürecinde etkinlik sorunu, 

sürdürülebilir ekonomi açısından karşılaşılan sorunlara örnek olmaktadır. 

Diğer yandan küresel ekonomide işsizlik, enflasyon, dış ticaret ve kamu 

maliyesinde açıkların yüksek düzeyde olması, gelir dağılımı eşitsizliği gibi 

sorunlar güncelliğini korumaktadır. 

Bu çalışmada, bu sorunlara yanıt olacak bazı konu başlıkları kuramsal 

olarak ele alınmıştır. Aslında genel olarak bakıldığında,  kapitalizmin 

günümüzde yaşanan sorunları tartışılmaktadır. Bu sorunlar bu anlamda 

sürdürülebilir ekonomi sorunsalı açısından da aynı anlama gelmektedir. 

Üretim ve tüketim süreciyle de ilişkili olarak, doğaya ve topluma duyarlı bir 

iktisadi büyümenin sağlanabilmesi, krizlerin kontrol edilebilmesi, kamu 

maliyesinde sürdürülebilirliğin sağlanması, finansal piyasaların sağlıklı 

çalışabilmesi için kaynakların etkin kullanılması öne çıkan temel konu 

başlıkları olmaktadır. 

Editör: Doç.  Dr. Barış AYTEKİN  
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GİRİŞ 

Varoluşla birlikte başlayan doğaya dayalı tüketim, avcılık ve 

toplayıcılıkla başlayıp zaman içinde yerleşik tarım ve sonrasında sanayi 

şekline evirilmiştir. Üretmenin gerekliliği tüketmenin zorunluluğundan 

kaynaklanmaktadır. İnsan, tüketimini üretmeden yaşayamayacak şekilde 

programlanmış bir varlıktır ve bu nedenle de nüfusa bağlı olarak sürekli 

üretimin artması gerekliliği ile yüz yüzedir. Üretim, doğada hazır bulunan bir 

hammaddenin fiziki yapısına müdahaleden başka bir şey değildir. Hammadde 

gerekliliği, üretimin artmasına paralel olarak doğadan faydalanma ölçüsünün 

de artması anlamına gelmektedir. Tüketim ihtiyacı ve çeşidi arttıkça üretim de 

buna senkronize olmuş ve verimliliği arttırarak daha fazla üretim yapabilmek 

için teknolojiler geliştirilmeye başlanmıştır. Her yeni teknoloji, daha büyük 

çapta üretime olanak vermiş ve kullanılan hammadde artarken üretim 

sürecinde ortaya çıkan katı, sıvı ve gaz atıkların da artmasına yol açmıştır. 

Sanayi devrimi ile başlayan bu kirlilik süreci 1960-1970'li yıllarda sorun 

olarak kendini hissettirmeye başlamış fakat yeterli önlemler alınmadığı için 

günümüzde insan varlığını tehdit edecek boyutlara ulaşmıştır. Üretimin çevre 

ile süregelen bu etkileşimi, kapitalist sistemin beslediği önü alınamaz kar 

hırsıyla bir yandan çevre diğer taraftan enerji kaynakları üzerinde büyük 

sorunlar oluşturmuştur. Liberal ekonomik düşünce temeline dayalı kapitalizm, 

sürekli daha fazla üretmek ve üretilen her mal ve hizmetin tüketilmesi 

zorunluluğu üzerine inşa edildiği için yeraltı ve yerüstü zenginlikleri sürekli 

ve artan miktarda sömürmek suretiyle sonuçlarına bütün dünya insanlarının 

katlanmak zorunda olduğu bir maliyetin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

Küreselleşme süreciyle birlikte artan uluslararası sermaye hareketlerine bağlı 

olarak "greenfield yatırım" adı altında kalkınma için gerekli kaynakların 

gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelere aktarılabileceği ve 

bu sayede ekonomik gelişmelerinin mümkün olabileceği düşüncesi az 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere cazip gösterilmiştir. Bu sayede zararlı 

atık seviyesi yüksek olan üretim tesisleri daha ucuz işgücünün bulunduğu 

ülkelere kaydırılmış ve bu üretimden elde edilen karı gelişmiş ülkeler alırken 

çevre tahribatı ve buna bağlı sağlık sorunlarına maruz kalmak ev sahibi 

ülkeye düşmüştür. Sanayileşmiş ülke, üretiminin büyük kısmı sanayi malları 

üretimi yapan ülke anlamına gelmektedir. Ancak insan zenginleşirken çevreyi 

göz ardı ettiği için bugün literatür "sürdürülebilir büyüme", "büyümenin 

sınırları", "alternatif enerji kaynakları" isimli çalışmalarla dolmuştur.  

Üretmek için kullanılan üretim faktörlerinin en çok israf edileninin "toprak 
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(doğal kaynak)" olduğu artık su götürmez bir gerçektir. İnsanın bunun farkına 

varması ise, ancak doğanın intikam süreciyle anlaşılmış ve hala büyüme 

hayali kuran kapitalizm çevreyi daha duyarlı bir şekilde sömürebilmek için 

"yeşil kapitalizm" kavramını ortaya atmıştır.  Üretim faktörlerinin içinde 

"toprak" olduğu ve bu üretim faktörleri olmadan üretimin yapılamayacağı göz 

önüne alındığında, çevre tahribatı farklı bir isimle devam edecektir. Bu 

çalışma, çevresel tahribat olmaksızın kapitalizmin varlığını sürdüremeyeceği 

düşüncesini, kapitalizm, sanayi devrimi ve insan davranışlarının ahlak 

felsefesi açısından ele almayı amaçlamaktadır.  

1. KAPİTALİZMİN KISA TARİHİ 

1.1. Kapitalizm Nedir?  

Kapitalizm, iktisat literatüründe üretim faktörlerinin 

mülkiyetinin özel sektöre ait olduğu, devletin ekonomiye dahil 

olmadığı, mal ve hizmet üretim ve tüketiminin özgürce 

gerçekleştirildiği ve rekabete dayalı ekonomik sistem olarak 

tanımlanmaktadır. İngilizce, Almanca ve Fransızcada 19.yy.’ın ikinci 

yarısından itibaren kullanılmaya başlamışsa da, “sermaye” anlamında 

kullanılan “kapital” kelimesi, çok daha önceleri kullanılmaya başlanan 

ve yaygın olarak konuşma diline yerleşmiş olan bir kelimedir. Örneğin 

Almancada “kapital” kavramı 16.yy.’ın başlarından itibaren 

kullanılmış, sosyal bilim ve iktisat terminolojisine 17. Ve 18. yy. ticaret 

dilinden geçmiştir. Kapital kavramı, önceleri sadece bir işe yatırılan ya 

da borç verilen para anlamında kullanılırken, daha sonraları anlam 

içeriği genişleyerek para, değerli kâğıt, ürün ve üretim faktörlerinden 

oluşan serveti ifade etmeye başlamıştır. “Kapitalist” sözcüğü, 17. yy. 

dan itibaren “çok miktarda nakit paraya ve büyük bir servete sahip, 

bunların faiz ve rantı ile geçimini sürdürebilen sermaye zengini adam” 

anlamına geliyordu. “kapitalistler” sözcüğü ise, tüccar, banker, rantiye 

ya da ödünç para veren yani sermayeyle ticaret veya aracılık yapan 

kimseler anlamında kullanılıyordu. Bu kavram 18. yy.’ın sonlarından 

itibaren “maaşlı işçi çalıştıran işverenler” anlamında kullanılmaya 

başlamıştır (Kocka, 2018:8-9). Sanayi Devrimi ile birlikte kapitalist 

kavramı artık sosyal yapıda işçi karşıtı olarak kullanılan bir anlam ifade 

etmeye başlamıştır. Bu sistemde insanlar nerede çalışacaklarına, nereye 
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yatırım yapacaklarına, gelirlerini nasıl harcayacaklarına ve tasarruf 

edeceklerine kendileri karar verir ama bu sürecin dinamikleri yine 

kapitalizmin işleyişi aşamasında piyasa sinyallerine göre belirlenir 

(Ertit, 2014:65).   

1.2. Coğrafi Keşifler ve Sömürgecilik Dönemi 

Feodal toplum, olgunlaşmış biçimine 11. yy. da ulaştı ve bu dönemde 

üretim organizasyonu serflik, zorunlu çalışma ve angarya şeklinde 

gerçekleşirken, toprağın sahibi Senyördü ve Senyör aynı zamanda siyasal ve 

yargılamaya ilişkin ayrıcalıklara da sahipti. Bu süreçte çalışma şeklinde 

oluşan rant, zamanla özgür çalışma ortamının ortaya çıkması, köylü 

mülkiyetinin gelişmesi ve ticaretle birlikte ayni olmaktan çıkıp nakdi ranta 

dönüştü. Ticari fuarların kurulması, zanaatların canlanması ve mesleki 

birliklerin artması ve ticaret burjuvazisinin oluşması feodal sistemin 

çözülmesini hızlandırırken, ticari kapitalizmin de filizlenmeye başlamasına 

yol açtı. Haçlı seferleri ile birlikte özellikle şövalyeler ciddi bir zenginliğe 

kavuştu. 13. ve 14.yy.’larda İtalyan cumhuriyetlerde, sonrasında Hollanda ve 

İngiltere’de ticaret, bankacılık ve finans alanlarında önemli gelişmeler oldu 

(Beaud, 2016:22-23). Portekiz’in Coğrafi Keşiflere başlamasında dinî ve 

siyasi nedenler ön plandaydı. Denizci Henry (1394-1460) Fas’ın güney 

kıyılarını ele geçirip efsanevi bir kişi olan Rahip Jean’ın krallığına ulaşmak 

istiyordu. Böylece Portekizliler Faslı Müslümanları arkadan çevirip 

Afrika’daki Müslüman egemenliğine son vereceklerdi. Her ne kadar amaç 

dini gibi görünse de bunun yanında Afrika’dan getirilecek köleler, değerli 

madenler ve mallardan elde edilecek kazançlar da bu süreçte etkili olmuştu 

(Özensoy, 2019:822). Coğrafi keşiflerin en önemli özelliği, dünyanın 

bilinenden daha geniş olduğunu göstermiş olmasıdır. Fakat coğrafi keşiflere 

yol açan asıl sebepler yeni ticaret alanları bulmak, altın ve gümüş gibi değerli 

madenleri ulaşmak ve yeni hammadde kaynakları keşfetmekti (Demir, 

2020:119). Merkantilist felsefenin altın sevgisine dayanan dünya görüşü ve 

özellikle de bir ülkenin zenginleşmesinin ancak başka bir ülkenin fakirleşmesi 

ile mümkün olacağına olan inançları sömürgecilik sisteminin de temelini 

atmıştır. Altın ve gümüşün rezerv olarak sabit olmasına bağlanan bu düşünce, 

zenginliğin ancak sahip olunan değerli maden miktarı ile ölçülebileceğini 

savunarak müdahaleci ekonomik yapının da nüvesini oluşturmuştur (Skousen, 

2007:17).  
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Kolomb’un raporuna göre,  

“…Kastilya komisyonu, kendilerini savunmaktan aciz insanların yaşadığı bir 

ülkeye sahip olmaya kararlıydı. Onları Hıristiyan yapma sofuluğu, projenin 

adaletsizliğini yok edip kutsuyordu. Fakat projeyi hayata geçiren gerçek saik 

hazineleri yağmalamaktı…” (Beaud, 2016:21). 

1503 yılında değerli madenlerden oluşan ilk parti Antillerden geldi. 

1519’da Meksika Azteklerinin hazinesi yağmalanmaya başlandı. 1534’de 

Peru’daki İnka hazineleri ortaya çıkarıldı. Resmi verilere göre 1521-1660 

yılları arasında Amerika’dan İspanya’ya 18 bin ton gümüş, 200 ton altın 

taşınmıştır.  Yüz yıldan biraz fazla bir zamanda Meksika nüfusu %90 oranında 

(25 milyondan 1,5 milyona düştü), Peru’da ise %90 oranında azaldı. 

Fransa’nın, İspanya bu süreçte ciddi zenginleşti ve 1557’de dış borcunun 

2/3’ünü ödedi. Bu zenginlik ticari ve finansal ilişkilerle İtalya, Fransa, 

Hollanda ve İngiltere’ye geçti. Altın ve gümüşün bollaşması fiyatları da 

yükseltmeye başladı. Batı Avrupa’da buğdayın ortalama fiyatı dört kat arttı. 

İspanya’da fiyatlar 15. yy.’ın başından 17. yy.’ın başına kadar üç-dört kat arttı.    

İtalya’da 1520-1599 arası buğday fiyatı üç kat arttı. İngiltere’de fiyatlar 16. 

yy.’ın ilk çeyreği ile son çeyreği arasında 2,6 kat arttı. Aynı dönemde 

Fransa’daki artık 2,3 kat olarak gerçekleşti (Beaud, 2016:23). 

1.3. Sanayi Devrimi ve Ticari Kapitalizm 

Sanayi devrimi, insanlık tarihinin belki de en önemli kırılma 

noktalarından biri olan buhar makinesi keşfine dayalı makineleşme, 

fabrikalaşma ve kütlesel üretim sürecinin başlangıcını ifade etmektedir 

(Berktaş, 2021:2). Sanayi devriminin niçin İngiltere’de ortaya çıktığı ile ilgili 

olarak teknoloji (o dönem Fransa teknoloji olarak daha ileriydi), patent 

sistemi, demokratikleşme süreci, toplumsal yapı, coğrafi şartlar, nüfus, talep 

yapısı gibi birçok farklı sebep sayan çalışmalar bulunmaktadır. Fakat bu 

unsurlar ancak ikincil derecede böyle devrimi gerçekleştirebilecek 

faktörlerdir. Zira bu faktörlerin açıkladığı asıl konu sanayi devriminin niçin 

18. yy. da ortaya çıkmış olduğu sorusudur. Sanayi devriminin İngiltere’de 

gerçekleşmesinin nedenlerini araştırırken sermaye birikimi, sürekli ve 

istikrarlı şekilde büyüyen iç pazar, dinamik ihracat yapısı ve sömürgecilik 

siyaseti de gözden uzak tutulmamalıdır. A. Smith, “Ulusların Zenginliği” 

kitabında insanlar için geçim maddelerinin lüksten daha öncelikli olması 

nedeniyle tarımın ön planda tutulması ve kalkınmanın motoru olarak tarım 

sektörünün kullanılmasını salık vermektedir. Bunun yanında İngiltere’nin 
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sanayi devrimini gerçekleştirmesinin altında yatan sebep olarak kabul 

edilebilecek tespitinde ise, “İngiltere’de sağlanan özel mülkiyet hakkı ve bu 

hakkı garanti altına alan yasal çerçevenin bulunmasına” bağlamaktadır 

(Kaymak, 2011:165-166).  Sanayi devrimi beraberinde "medeniyet" kelimesi 

ile ifade edilebilecek birçok yeniliği getirmiş olmasına rağmen bunun yanında 

bazı sorunların da ortaya çıkmasına neden olmuştur. İcat edilen buhar 

makinesinin ilk kullanım alanlarından biri, maden ocaklarında yağmur 

sularının tahliye edilmesini kolaylaştıracak su pompalarının yapımıdır. Bu 

sayede kömür ocaklarında yağmur sularına bağlı olarak ortaya çıkan üretim 

kayıpları azalmaya çalışılmıştır. 1768'de buhar makinesinin ilk "su tezgâhı" 

şeklinde tekstilde kullanılmasıyla birlikte seri üretim süreci başlamıştır 

(Çapcıoğlu, 2021:30). 1779’da iplik fabrikaları su yataklarına kurulmaya 

başlandı. 1775’lerde buhar makineleri sanayi üretiminde motor olarak 

kullanılmaya başlandı. 1776’da demir üretimi arttı ve ilk demir ray üretildi. 

1779’da ilk demir köprü, 1787’de ilk demir gemi inşa edildi. 1783’te Henry 

Cort ve kalfası Peter Onions kömürsüzleştirerek dökme demiri elde ettiler. 

Aynı yıl Watt çift etkili buhar makinesini geliştirerek 1785’te buharla çalışan 

ilk iplik fabrikası faaliyete geçti.1755’te Richard Cantillon, “devletlerin 

gücünü oluşturan çok fazla değerli madene sahip olma süreci devam ettikçe 

yoksunluğu da beraberinde getirecektir” diyerek bir yandan merkantilist 

sistemi eleştirirken diğer yandan tarımı yücelterek Fizyokrasinin temellerini 

atıyordu. David Hume ise 1752’de yayınladığı eserinde, “zenginliğin değerli 

maden bolluğu ile mümkün olmayacağını zira sahip olunan değerli maden 

artışının iç piyasada fiyatları arttırarak ticaret dengesini bozduğunu bu 

nedenle de insanları kontroller ve düzenlemelerin değil kişilerin kendi 

çıkarlarının yönetmesi gerektiğini” savunarak liberal düşüncenin ekonomik 

anlamda öncüsü olmuştur. Smith ile beraber liberal ekonomi görüşü 

somutlaşmış ve klasik iktisat ekolünü oluşturmuştur (Beaud, 2016:106). 1776 

yılına kadar "merkantilizmin" en başarılı (!) uygulayıcılarından biri olan 

İngiltere, 1776 yılı itibariyle Smith tarafından yazılan "Ulusların Zenginliği" 

kitabı ile birlikte "liberal ekonomiyi" savunmaya başlamıştır. Zira üretilen 

malların başka ülkelere satılması mecburiyeti, kapitalizmin temelini teşkil 

ediyordu. Bu sürecin ismi "sanayileşme" olarak kondu ve gelişmiş bir 

ekonomi olmanın yegâne yolu olarak kabul edildi. Bu sayede bir taraftan 

liberalleşme süreci diğer taraftan ülkelerin gelişme hedefine giden yolun 

sanayileşme sürecinden geçiyor olması, kapitalizmin coğrafi olarak diğer 

ülkelere de yayılmasına neden oldu. Sonuçta dünya ticareti serbestleşerek az 

gelişmiş ülkeleri, gelişmiş ülkelerin pazarı haline getirdi. Burada dikkat çeken 
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durum, hammaddeyi ihraç eden ülkenin sürekli bu hammaddeden üretilen 

ürünü daha pahalıya ithal etmesi ve bu nedenle de sürekli bir döviz 

darboğazında kalarak ekonomik olarak bir adım ileriye gidememenin yanında 

sürekli ekonomik krizle karşı karşıya kalmasıdır. Bu süreçte kazanan taraf hep 

gelişmiş ekonomiler olmaktadır. Bir ürün üretmek için hammadde olmazsa 

olmaz gereksinimdir. Eğer hammadde olmazsa bu mamulün üretilme, ihracat 

ve gelir elde etme şansı yoktur. Hammaddenin bu kadar önemli olmasına 

karşın fiyatının mamulden daha düşük olması, başta Afrika ülkeleri olmak 

üzere birçok farklı coğrafyanın geri kalmışlığının açıklanmasında kilit rol 

oynamaktadır. Samir Amin (1997), buna başlıca örnek olarak Dahomey'i 

gösterir.  Dahomey 19. yy. ın ortasına kadar bağımsız bir krallık olarak 

1960'da ihraç edebileceği en yüksek miktarda hurma yağını ihraç ediyorken, 

Fransız sömürgeciliğinin toplum yapısını tahrip etmesinin ardından bu 

ticaretten elde edilen gelir Fransa'ya akmaya başladı. Sonuç ise ekonomik 

durgunluk, mali bunalım ve siyasi istikrarsızlıklar oldu. Bu şekilde pazar 

haline getirilen diğer ülkeler Togo, Dahomey, Nijer ve Yukarı Volta'dır 

(Amin, 1997:21). 

2. AHLAK FELSEFESİNDE İNSAN DAVRANIŞI 

Ahlak, insan ilişkilerinde “iyi”, “doğru”, “kötü” ya da “yanlış” olarak 

isimlendirilen değer yargılarını ifade etmektedir (http://www.canaktan.org). 

Ahlak, toplum içinde oluşmuş örf ve adetlerin, değer yargılarının, normların 

ve kuralların oluşturduğu sistemin bütününe verilen isimdir. Bu sistem, 

bireyin, grubun ya da tüm toplumun doğru ve yanlış davranışlarını belirler ve 

yönlendirir (Aktan, 2009:39). Protogoras’a (M.Ö. 480) göre,  “İnsan her şeyin 

ölçüsüdür”. Yani insanın bütün davranışlarında esas aldığı “iyi” motifi pozitif 

anlamda insan zihninin ürünüdür ve bir grup insan bir araya gelerek sosyal bir 

yapı oluştuğunda ortaya konan ahlaki kurallar da bundan türer. Sofistlerden 

bazıları “iyi” ya da “doğru” kavramlarının her insan için farklı anlam 

taşıyabileceğini, birisi için iyi olanın bir başkası için kötü olabileceğini 

savunarak “şüphecilik” akımının doğmasına neden oldular. Sokrates’e göre 

ise, iyi ve doğru olanı ifade eden “erdem” bilgidir. “Erdem, öğrenilir ve 

öğretilebilir davranıştır. Bilgili olan ona göre davranır, kimse gönüllü olarak 

kötünün izinden gitmez, erdemsizlik sadece ihmalden doğa. Akıl yeteri kadar 

geliştiğinde salt güzeli, salt iyiyi, salt doğruyu görebilir” (Ocak, 2011:83). Bu 

görüşe göre, “bilgi olarak doğru olan şey ahlak açısından da iyidir”. Platon 

ise, “her şeyin ölçüsü tanrıdır” diyerek “iyi” kavramını farklı bir boyuta 

taşımıştır (Özlem, 2010:12). A. Smith’in ahlak felsefesi profesörü olması, 
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iktisadi düşüncesini ahlak felsefesinin ciddi şekilde etkilemesine neden 

olmuştur. Smith, “Ahlaki Duygular Kuramı” adlı eserinde toplumun insan 

davranışları üzerinde etkili olduğunu ifade etmiş ve bu etkileri şu şekilde 

sıralamıştır (Kesici, 2010:92); 

 Kendini düşünme sempatisi (yakınlık duyma hissi) 

 Özgürlük isteği ve toplumsal kurallara uyma eğilimi 

 Çalıma alışkanlığı ve değişim eğilimi 

Smith’e göre bu üç duygu birbirini etkileyerek toplumda dengenin 

sağlanmasına yardımcı olacak ve bu denge sayesinde bireyler kendi 

çıkarlarını gözetmek için çalışırlarken aynı zamanda başkalarına da iyilik 

ederek onlarında refaha ulamasına yardımcı olacaklardı (Kesici, 2010:92). 

Smith, zengin olma isteğinin altında başkalarının sahip olduklarına sahip olma 

güdüsünün yattığını savunmaktadır. Bu nedenle söz konusu istek, toplumun 

genel çıkarlarından ayrı değildir. Böylelikle insanın zengin olma isteği 

duygusal yakınlık "sempati" kavramından hareketle insanların acılara değil 

sevinçlere ortak olma eğilimi taşımasından kaynaklanmaktadır (Kesici, 

2010:94). Zaten kapitalist düşünceyi tehlikeli hale getiren temel sorun da bu 

noktada ortaya çıkmaktadır. İnsanların tüketim yaptıkça hem refahlarının 

artacağı hem de daha mutlu olacakları düşüncesi, tüketimi çılgınlık boyutuna 

taşımış ve artık üretim yapılırken insanların neye ihtiyaç duyduğu değil, 

üretilen mal veya hizmetin nasıl ihtiyaçmış gibi sunulabileceği temeline 

dayalı bir üretim süreci ortaya çıkmıştır.  

İnsanoğlu hazır bir çevrenin içinde var olmuş ve yaşamını da bu 

çevreye bağımlı olarak devam ettirmektedir. Tüketicinin daha fazla tüketmek 

istemesi, üreticinin de daha fazla kar etmek istemesi ve bunun için her yolu 

denemeleri günümüzün bir sorunu değildir. Açgözlülük ve hırs insanların 

yaratılış fıtratında bulunan bir dürtüdür. Bu dürtü yaşanan savaşların, çevre 

tahribatının, sağlık sorunlarının vb. kısaca mutsuzluğun da yegâne sebebi 

haline gelmiştir. Oysa Platon'a göre, "insanların ana gayesi mutlu olmaktır" 

(https://www.felsefe.gen.tr). Ancak bu mutluluğa giden yol Aristo tarafından 

"altın orta" olarak formüle edilen ve iki uç davranışın ortası anlamında 

kullanılan bu kavram insanlar için her hal ve hareket için "itidal" anlamına 

gelmektedir. Buda (M.Ö. 563-483), “altın orta” yerine “orta yol” kavramını 

kullanmış ve orta yol, “ne dünya nimetlerini tamamen dönüp onu hayatın 

gayesi haline getirmeliyiz ne de ona tamamen sırtımızı dönmeliyiz. Bunların 

arasında bir orta yol bulup hayatımızı bu şekilde idame ettirmeliyiz" şeklinde 
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açıklamıştır.  Lao Zi (M.Ö. 604), hayatın gayesini huzur ya da rahat etmek 

şeklinde açıklamış ve insanın duygusu ile harekete geçmeden önce denge 

haline ulaşması gerektiğini ve bu denge halinin hayatın geneline yayılması ile 

hayatın güzelleşeceğini vurgulamıştır.  Demokritos'e (M.Ö. 460-400)göre, 

insan için en önemli amaç "kalp ferahlığı" ve "huzurdur" buna ulaşmak için 

en erdemli davranış "ölçülü olmaktır". Ölçülü olmak, "tabiatın çizdiği sınırları 

aşmamak ve gücünün yetmediği şeyin peşine düşmemek" demektir. Platon, 

insanın ana gayesini " özgürlük, zenginlik ve mutluluk" olarak açıklamış ve 

buna ulaşmanın ancak "ölçülü" davranışlar sergilemekle elde edilebileceğini 

ifade etmiştir (Güven, 2014:7-8). Aristo, insanın temel amacının "mutlu 

olmak" olduğunu, bunun ise ancak "altın orta" adını verdiği davranış 

biçimiyle mümkün olduğunu söylemiştir (https://www.felsefe.gen.tr). 

Ahlak felsefesi, "insanların davranışlarında "orta yolu" bularak buna 

göre hareket etmeleri gerektiğini farklı ifadelerle ama aynı anlama gelen 

kavramlarla açıklamıştır. İnsanların topluluk halinde yaşamaya başlaması ve 

ilk kentlerin ortaya çıkışı M.Ö 6000'li yıllarda, tam olarak ortaya çıkmasının 

ise M.Ö. 4000'li yıllarda olduğu bilinmektedir. İnsanlar kent kurarken bile 

doğaya bağımlı olarak hareket etmişler ve verimli toprakların genişliği, 

hayvan yetiştiriciliğine müsait otlakların varlığı ve su kaynaklarına yakınlığı 

dikkate alarak yerleşim yeri seçmişlerdir (Hatt&Reiss, 2002: 29). bu 

açıklamalara göre sorun "insandır". Kapitalizmi vahşileştiren, Hıristiyanlık 

dinini Protestanlaştırarak kapitalist düşünceye uyumlu hale getiren,  

tüketebileceğinden daha fazlasını üreten ve bunu satabilmek için yeni 

ihtiyaçlar uyduran, üretim aşamasında ortaya çıkan zararlı atıkları üçüncü 

dünya ülkelerine para karşılığı kabul ettiren, doğayı tahrip eden, iklim 

değişikliğine yol açan, dünyayı yaşanmaz hale getiren ve gelinen noktada 

sömürmek için kendisine hedef olarak mars gezegenini seçen "insandır". 

Ekonomik sistemin adı ve içeriği ne olursa olsun, teorik yapısı sorunsuz iken 

pratiğe döküldüğünde sorunlara yol açması da yönetici ve uygulayıcısının 

insan olmasından kaynaklanmaktadır.  

3. YEŞİL KAPİTALİZMİN ORTAYA ÇIKIŞI 

16. yy. da doğaya neredeyse “tanrı” gözüyle bakılırken sanayi 

devrimi ile birlikte bu bakış değişmiş ve "doğa" üretim faktörlerinden biri 

haline gelmiştir (Bıçkı, 2001:34). 19. yy’ dan itibaren yayılan kapitalizm 

zamanla doğa sömürüsünde engel tanımaz bir hale gelmiş ve karbon salınımı 

"karbon ekonomisi" olarak isimlendirilmeye başlanmıştır 

(https://bilimveaydinlanma.org). İnsanın tarih sahnesine çıkışından günümüze 
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kadar olan dönemde, yeryüzünün buzullarla kaplandığı “buzul” ve bunların 

gerilediği “buzullar arası” dönemlerde yaşanmış doğal ve beşeri çevre büyük 

ölçüde etkilenmiştir. Örneğin zamanımızdan 20.000 yıl kadar önce kuzey 

yarım küreyi etkileyen soğuklar, Avrupa kıtasının kuzey kesimlerinin 

tamamen buzullarla kaplanmasına ve deniz seviyesinden bugünküne göre 125 

m. alçalmasına neden olmuştur. Bu dönem 4000 yıl kadar sürmüş, daha sonra 

buzullar çekilmeye ve sıcaklık artmaya başlamıştır. Günümüzden 11 bin yıl 

kadar önce sıcaklık hızlı bir biçimde düşmüş, yine Avrupa’nın kuzeyi ve 

ABD’nin kuzey doğusu buzullarla kaplanmıştır. Bu buzul ilerlemesinden 

1000 yıl sonra sıcaklık yeniden yükselmiş ve günümüzden 8000 yıl önce de 

karaları kaplayan buzullar tamamen ortadan kalkmıştır. 6000–6500 yıl önce 

küresel ortalama sıcaklık bugünküne göre 1 derece daha yüksekti. “Orta 

Holosen Maksimumu” adı verilen bu dönem bitkilerin geliştiği, çeşitli eko 

sistemlerin oluştuğu ve dünyanın bugünkü iklim konumuna yaklaştığı bir 

dönem olmuştur. Bu dönemi izleyen yıllarda genel bir soğuma görülmüş ve 

bunun sonucunda kuzey yarımküre bugünkü görünümüne kavuşmuştur 

(Öztürk, 2002:49-50). 1972 yılında etkili bir düşünce kuruluş olan "Roma 

Kulübü" tarafından sipariş edilen "Büyümenin Sınırları" isimli çalışma her ne 

kadar popüler düşüncede bir dönüm noktası olarak kabul edilse de iktisatçılar 

arasında aynı etkiyi sağlayamamıştır. Ancak günümüze gelindiğinde ana akım 

iktisatçılar bile artık durumun ciddiyetini anlamış ve tedbirler için kafa 

yormaya başlamış görünmektedirler (Hahnel, 2014:25).  İklim değişikliğinin 

ilk olarak etkilediği sektör şüphesiz tarım sektörü olmuştur. Ne kadar 

sanayileşmiş olursa olsun en gelişmiş toplumlar için bile tarımsal ürünler 

"zorunlu tüketim malları" durumundadır. Bu durum tarıma olan bakışı ciddi 

şekilde değiştirmiş ve özellikle su kaynaklarının önemini arttırmıştır. Öyle ki, 

yakın bir gelecekte tarımsal ürünlerin sanayi ürünlerinden çok daha pahalı 

hale geldiği görülebilecektir. O zaman gelişmişlik düzeyi ile ilgili ölçek ve 

sınıflandırmanın hiç bir anlamı kalmayacak ve tek gaye "hayatta kalmak" 

olacaktır. Doğal kaynaklarda ortaya çıkacak sıkıntı emeğin, sermayenin ve 

müteşebbisin anlamını yitirmesine sebep olacak ve iklim değişikliğini 

ekonomik büyümenin belirleyicisi haline getirecektir.  

İklim değişikliğinin büyüme üzerindeki etkilerini ele alan 

çalışmalardan Dell vd. (2008), iklim değişikliklerinin dünyadaki ekonomik 

faaliyetler üzerindeki etkisini incelemiş ve "1950-2003 arası döneminde fakir 

ülkelerde, yıllık sıcaklıktaki 1°C'lik bir artışın, o yıldaki ekonomik büyümeyi 

1.1 puan azalttığını" tespit etmişlerdir. Brown vd. (2010), 1961-2003 
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döneminde 133 ülke için yapmış olduğu araştırmada, aşırı yağışların (sel ve 

kuraklık) ekonomik büyüme üzerindeki olumsuz etkisi söz konusuyken 

sıcaklığın büyüme üzerinde önemli bir etkisi tespit edilememiştir. Abidoye ve 

Odusola (2015), 1961-2009 döneminde 34 Afrika ülkesinden oluşan 

araştırmasında "sıcaklıktaki 1°C'lik artışın GSYH artışını 0,67 puan 

düşürdüğünü ortaya koymuştur" (Hayaloğlu, 2018:54).Yapılan hesaplamalara 

göre, küresel anlamda hava sıcaklığının 1 derecelik artışın 2050 yılında dünya 

ekonomisine maliyetinin 2 trilyon dolar olacaktır. AB'de yapılan araştırmaya 

göre ise, bu sıcaklık artışının küresel anlamda kümülatif maliyeti 74 trilyon 

Euro olarak hesaplanmıştır (Bayraç&Doğan, 2016:29).  

Sanayi devrimi sonrasında özellikle İngiltere'de tekstil sektöründe 

çalışanların büyük çoğunluğunun kadın ve çocuklardan oluştuğu, insanların 

günde ortalama 16 saat çalışarak ancak karınlarını doyurabildikleri döneme 

"vahşi kapitalizm" denmekteydi. Günümüzde ise, "yeşil kapitalizm", "yeşil 

ekonomi", "yeşil işler" gibi isimler altında doğaya uyumlu bir kapitalizmin 

tanımı yapılmaya çalışılmaktadır.  Bu kapsamda "yeşil kapitalizm" in (yeşil 

ekonomi) amacı, eski üretim modelinin getirmiş olduğu riskleri azaltmak, 

enerji ve kaynak kullanımını verimli hale getirmek ve toplumsal refahı ve 

eşitliği arttırmak şeklinde tanımlanmaktadır.  Yeşil Kapitalizm, "sürdürülebilir 

kalkınma" ya da “yeşil kalkınma” kavramıyla birlikte ele alınmakta ve bu yeni 

kalkınma modelinde ortaya çıkan istihdam ve iş kollarına “yeşil işler” adı 

verilmektedir. Yeşil işler bazı sektörlerde yeni istihdam alanları oluştururken 

bazı sektörlerde ise istihdamın daralması yol açmaktadır. Özellikle artan 

enerji talebi yenilebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırmış olup bu alanda 

istihdamın artmasına yol açmıştır (Azazi&Uzma, 2022:94). Yeşil ekonomi, 

sürdürülebilir bir yaşamın ve büyüme-kalkınma süreçlerinin hem politik 

anlamda, hem de ekonomik, toplumsal ve ekolojik anlamda tamamlayıcısı 

konumundadır (Yalçın, 2016;750).  İklim değişikliği, hava, toprak ve su gibi 

hayati öneme sahip kaynakların kirlenmesine yol açan kapitalizm, rüzgâr 

türbinlerinin ürettiği elektriği kullanarak masumlaştırılabilir mi? Oysa 

kapitalizmi çevre konusunda zararlı kılan, üretim ve tüketim çılgınlığının 

arkasındaki asıl müsebbip insanın doymak bilmeyen tüketme hırsıdır. 

Özgürlük kisvesi altında "mutluluk" için "tüketim" formülünden hareket eden 

kapitalizm, günümüzde kendi sonunu getirmiş durumdadır.  
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SONUÇ 

Liberalizm felsefesi ile özel mülkiyetin kutsanması, ben merkezli 

ekonomik hareketlerin yoğunlaşması ve beraberinde getirdiği çıkar merkezli 

toplumsal anlayış, aslına bakılırsa sömürü düşüncesinin de doğa hedefli hale 

gelmesine yol açmıştır.  Merkantilizm adı verilen ve altın sevgisine dayalı 

müdahaleci ekonomik yapı, coğrafi keşifler adı altında değerli maden aramaya 

başlamış ve İngiltere'ye taşınan altınlar enflasyona yol açacak kadar büyük 

boyutlara ulaşmıştır. Sonrasında ticari merkantilizm aşamasında sömürge 

haline getirilen ülkelerin hammaddeleri taşınmaya başlamış ve bu 

hammaddeler mamul haline getirilerek kat kat yüksek fiyatlardan sömürge 

ülkelerine ve dünyaya satılmaya başlanmıştır. Uluslararası iktisat teorisine 

göre serbest dış ticaret dünyanın toplam üretimini ve buna bağlı olarak da 

refahını artıracaktır. Eğer bu doğru ise, niçin petrol zengini ülkeler gelişmiş 

değildir? Niçin en zengin yeraltı kaynaklarına sahip Afrika kıtası dünyanın en 

fakir topraklarıdır? Kapitalizm olarak ifade edilen ve günümüzde çevre ile 

dost olarak gösterilemeye çalışılan bu ekonomik sistemde neden gelir dağılımı 

sürekli bozulmakta ve eşitsizlik gitgide artmaktadır? Uluslararası sermaye 

hareketlerinin serbestleşme sürecini başlatan "deregülasyon" hareketi ile 

beraber yaşanan finansal krizlerde hep geri kalmış ülkeler zarar görmekte ve 

bu zararın da telafisinin ancak daha fazla döviz gelirine bağlı olması ve 

beraberinde IMF tavsiyesi ile getirilen devalüasyonlarda hiç bir zaman ulusal 

paranın değer düşüşü kadar bile ihracat artışı olmayan ülkelerden yapılan 

ihracat hep ülkenin ulusal mallarının çok daha ucuza satılmak zorunda 

kalınmasına sebep olmaktadır?  

İnsan faktörünün hep daha fazlasına odaklanması, kapitalizmi tüm bu 

soruların cevabı haline getirmiştir. Bugüne kadar yeraltı ve yerüstü 

zenginliklerini sömüren kapitalizm, şimdi de çevre tahribatının baş aktörü 

haline gelmiştir. Fakat bu süreç diğer sömürü faaliyetlerinden farklı olarak 

kendisini doğuran kapitalizmin de sonunu getirecek kadar tehlikeli bir 

noktaya ulaşmıştır. Birey olmadan hiç bir ekonomik sistem hiç bir anlam ifade 

etmez. Dünyanın en kaliteli mallarını üretseniz dahi satamadıktan sonra bu 

ürün sizi zengin etmek yerine nasıl iflasına yol açarsa, kapitalizme kendi 

kuyruğunu yutmaya başlayan yılan durumuna gelmiştir. Toprak, su ve 

havanın zehirlendiği bir ortamda artık risk altına giren enerji ya da hammadde 

değil bizzat insan hayatıdır. İnsanın olmadığı yerde Çok Uluslu Şirketlerin 

birçok ülkenin milli Gelirini aşan karları ne işe yarar?  Tüketim olmadan 

üretim, üretim olmadan tüketim anlamsızdır. Hal böyle iken, mevcut doğa 
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krizini çözerken kapitalizmi yeşile boyayarak masumlaştırma çabalarından 

vazgeçmeli ve gerçek anlamda çözüme odaklanılması gerekmektedir.  

Teknolojik gelişme insanın mutluluğuna hizmet etmiyorsa, bu 

gelişme insanın aleyhine dönecektir. Atom bombaları, nükleer bombalar, 

fosfor bombaları, haarp teknolojileri, genetik silahlar, biyolojik silahları 

üreten ilkel teknolojiye sahip köylüler değildir. İnsan niçin yaratıldığını ve 

doğayla nasıl bir ilişki kurması gerektiğini en son "fizyokrat" dönemde 

anlamış fakat o nu da yanlış anlamıştır. Üretimde verimlilik ve buna bağlı 

olarak artan kar her amacın önüne geçerken, rekabet ortamı veri piyasa fiyatı 

karşısında üreticiye maliyeti düşürmekten başka kar yolu bırakmadığından 

sentetik olan doğal olanın yerine geçmeye başlamış ve bu süreç en çok ilaç 

sektörünü memnun etmiştir. Diğer bir ifadeyle insanların bir kısmı daha da 

zenginleşsin diye diğer bir kısmı yoksulluk ve hastalık içinde ölmek zorunda 

kalmaya devam etmektedir. Sosyalist sistem her ne kadar kapitalizme tepki 

olarak ortaya çıkmış olsa da, mutlak eşitliğin adalet zannedildiği anlayışı 

sebebiyle insanları üretkenlikten alıkoymakta ve atalete sevk etmektedir. 

Unutulmamalıdır ki Sovyet Birliği döneminde insanların kolay alabilmesi için 

ekmek fiyatları çok ucuz hale getirildiğinde insanlar hayvanlarına daha pahalı 

olduğu için yem yerine ekmek vermeye başlamıştır. Bu da göstermektedir ki, 

insanın ürettiği ve yönettiği her sistem aksamaya mahkûmdur. Zira insan 

ahlaken zayıf bir varlıktır ve gücü ele geçirdiğinde düne kadar eleştirdiği 

davranışları bizzat yapmaya ve savunmaya başlar. Acaba sendika üyesi olan 

ve sürekli patronların işçileri sömürdüğü düşüncesiyle bilenmiş bir işçi, 

fabrika sahi olursa işçilerine nasıl davranır? Ekonomi yıllardır sürekli krizlere 

girmekte ve ne bu krize girmekten kurtulabilmekte ne de krizden çıkış için bir 

yol gösterebilmektedir. Oysa ekonomik krizlerin sebebi "insandır”. Çıkış yolu 

da "insandır”. 1929 bunalımı, çalışmadan daha fazla kazanmak isteyen halkın 

spekulasyonu değil midir? 2008 krizi Bush'un mortgage kredilerini aracı 

ederek "tüm fakirleri ev sahibi yapma vaadi" değil midir? Meksika, Asya, 

Rusya, Türkiye krizlerinin sebebi "sıcak para girişine" bağlı olarak bu paranın 

kısa vadeli politik hedefler uğruna kullanılması ve ülkeden çıkmaya 

başlayınca da ekonomiyi alt üst etmesi değil midir? Ekonomide yaşanan bütün 

bu olumsuzlukların son aşaması ise Çin, Hindistan, Tayvan, Vietnam gibi 

emeğin ucuz olduğu ülkelere kaydırılan yabancı işletmelerin bu ülkelerde 

sanki ekonomik gelişmeye katkı sağlıyormuş gibi görünmesidir. Uluslararası 

ekonomide "faktör donatımının değişimi" adı altında örnek gösterilen 

Hindistan'ın, geçmişte tarım ürünleri ihraç ederken günümüzde sanayi 

ürünleri ihraç eder duruma geldiği ve bunun zaman içinde ülkelerin ekonomik 
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gelişmesine dayalı olarak faktör donatımını değiştiğine bağlamaktadırlar. 

Hindistan'da faaliyette bulunan yabancı şirketlerin tamamı Hindistan'dan 

çekildiği zaman eğer Hindistan hala sanayi ürünleri ihraç eden bir ülke olarak 

var olursa bu önerme doğrudur. Ancak tersine yeniden tarım ürünü ihracatına 

dönerse bu teori dünyanın en büyük yalanlarından biri olma konusunda 

oldukça iddialıdır.   
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GĠRĠġ
2
 

Gelişmekte olan ekonomilerde kurumsal kapasite ve altyapının 

kalitesi potansiyel iktisadi büyümeyi kısıtlamaktadır. Bu nedenle birçok 

gelişmekte olan ülkenin ortak hedeflerinden biri söz konusu alanlara yapılan 

kamu yatırımlarının artırılmasıdır. Ancak bu hedefin önemli bir kısıtı IMF 

(2015) raporuna göre verimlilik, yatırım getirisi ve kamu borcunun 

sürdürülebilirliğidir. Özellikle düşük gelirli ülkelere Uluslararası Para Fonu 

(International Monetary Fund-IMF) ve Dünya Bankası (World Bank-WB), 

Borç Sürdürülebilirliği Çerçevesi (Debt Sustainability Framework- DSF) 

kapsamında kamu yatırımlarının artırılmasının makroekonomik istikrar 

üzerindeki etkilerini incelemekte ve ilgili ülkelere raporlar sunmaktadır 

(Andrle, 2012: 4). 

Kamu yatırımlarının gelişmekte olan ülkelerdeki büyüme ve kamu 

borcunun sürdürülebilirliği üzerindeki etkilerini analiz etmek amacıyla Buffi 

vd. (2012) tarafından DIG (Debt, Investment ve Growth/ Borç, Yatırım ve 

Büyüme) modeli geliştirilmiştir. Melina vd. (2013) ise DIG modelini (doğal) 

kaynak zengini (resource-rich) ülkelere uyarlayarak DIGNAR (Debt, 

Investment, Growth ve Natural Resource/ Borç, Yatırım, Büyüme ve Doğal 

Kaynak) modelini geliştirmiştir. Dolayısıyla DIG modeli, doğal kaynak 

zengini olmayan ülkelerde daha doğru sonuçlar verirken; DIGNAR modeli 

doğrudan kaynak zengini ülkelere yönelik tasarlanmıştır. Ek olarak DIG ve 

DIGNAR modelleri, borç sürdürülebilirliği analizi için kullanılabilecek 

güvenilir politika senaryolarını oluşturulmasına imkân veren bir dinamik-

stokastik-genel denge (dynamic-stochastic-general-equilibrium-DSGE) 

yapısına sahiptir. Analizin merkezinde ise kamu yatırımı, büyüme, kamu 

borcu ve crowding-in ve crowding-out gibi özel sektör tepkisi ile maliye 

politikası arasındaki ilişkiler yer almaktadır (Melina, 2013: 3; Gurara, 2019: 

1-5). 

DIG ve DIGNAR modelleri, ülkelerin maliye politikalarına yönelik 

araçların tamamını analiz etmemektedir. Sadece çeşitli varsayımlar altında 

alınacak politika önlemlerinin etkisini incelemek için bir simülasyon 

yapmaktadır. Bu simülasyonu yaparken tüm veriler ve varsayımlar 

belirtilmektedir. Bunun yanında maliye politikalarını nicelleştirerek 

                                                            
2 Bu çalışma, Gurara vd. (2019) tarafından ele alınan ve ilgili literatürün ortaya çıkmasını 

sağlayan “Some Policy Lessons from Country Applications of the DIG and DIGNAR Models” 

isimli çalışma esas alınarak yazılmıştır. 
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somutlaştırmaktadır. Örneğin bütçe açığının azaltılmasına yönelik vergi 

oranlarının artırılması gerektiği bir varsayım altında, vergi oranlarındaki 

artırımın vergi tahsilatını gerçekten artırıp artırmadığını göstermekte ve 

böylece politika hedefini somutlaştırmaktadır (Melina, 2021: 721). Bir başka 

örnek olarak kamu yatırımlarının borç riskini nasıl etkilediğine yönelik çeşitli 

simülasyonlar da yapılmaktadır.  

DIG ve DIGNAR modelleri teorik olarak küçük ve açık ekonomiler 

için uygulanan Neoklasik modellerdir. Bu modeller ile üç türlü analiz 

yapılmaktadır. İlk olarak kamu yatırımlarındaki artışların daha fazla kamu 

sermayesine ve dolayısıyla daha fazla büyümeye dönüşebileceği yatırım-

büyüme ilişkisini ele almaktadır. İkinci olarak borç sürdürülebilirliğini 

sağlamaya çalışan farklı borç, vergi ve transfer araçları için maliye 

politikasının tepkisini analiz etmektedir. Üçüncü olarak, uygulanan maliye 

politikalarına karşı özel sektörün tepkisini ele almaktadır. Bu çerçevede kamu 

yatırımlarındaki bir artışın özel sektörü kısa ve uzun vadede nasıl etkilediğini, 

crowding-in ve crowding-out çerçevesinde ele almaktadır. Dolayısıyla bu 

modeller vasıtasıyla ülkelerin mali alan (fiscal space) analizi de 

yapabilmektedir (Gurara, 2019: 5-7). 

1.MODELLERĠN GENEL YAPISI 

DIG ve DIGNAR modellerinin yapısında politika, özel talep ve özel 

arz olmak üzere üç taraf bulunmaktadır. Bu taraflar sırasıyla kamu kesiminin, 

hane halkının ve firmaların iktisadi davranışlarını tanımlamaktadır.  
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Tablo 1: DIG ve DIGNAR Modelinin Yapısı 

 

 

 

Kaynak: Gurara, 2019: 9 

Tablo 1‟de yer alan taraflar piyasada, birbiriyle etkileşim halindedir. 

Bu nedenle tüm makroekonomik yapı, bu üç aktöre ek olarak şoklar ve kamu 

ile özel sektör regülasyonları tarafından belirlenmektedir. 

Tablo 1‟deki aktörlere bakıldığında özel talep tarafı, hanehalklarının 

(tüketicilerin) iktisadi davranışlarını tanımlamaktadır. Hanehalkları bütçe 

kısıtı altında, fayda maksimizasyonunu sağlayan tüketim sepetini tercih 

etmektedirler. Aynı zamanda gelirleri ve tüketimleri üzerinden vergi öderken 

kamu kesiminden de transfer ödemeleri almaktadırlar. Bununla birlikte 

tüketiciler, tasarruf edenler ve etmeyenler olmak üzere iki türlüdür. Tasarruf 

sahipleri, finansal varlıklar ve fiziksel sermaye gibi borç ve varlıklara 

erişebilmektedir. Bu nedenle ne kadar yatırım yapacaklarına da karar 

vermektedirler. Diğer taraftan tasarruf etmeyenlerin varlığa veya borca erişimi 

nispeten bulunmamaktadır. Bu nedenle cari gelirlerini tüketmek zorunda 

kalmaktadırlar. Özel arz tarafı (firmalar) ise esnek fiyatlarla tam rekabetçi 

piyasalarda çalışan firmaların davranışlarını ifade etmektedir. Özel arz tarafı 

da ticarete konu mal üreten ve üretmeyen olmak üzere iki sektöre 

ayrılmaktadır. Üretim yapabilmek için özel sermaye, işgücü ve altyapı gibi 

kamu kesimi tarafından sağlanan kamu sermayesini kullanmaktadırlar. 

DIGNAR modelinde ayrıca üretimi ve fiyatlarının dışsal olduğu varsayılan ve 

fiyat artışları gibi beklenmedik gelişmelere maruz kalan bir doğal kaynak 

sektörü de bulunmaktadır. Bu beklenmedik olaylar (şoklar) Hollanda 

Hastalığı etkilerine de neden olabilir. Son olarak Tablo 1‟de yer alan politika 

Politika Tarafı 

Kamu kesimi, maliye 

politikalarına karar verir. 

(Yatırım, vergi, borçlanma 

vb.) 

Özel Talep Tarafı 

Özel tüketime ve yatırıma 

karar verir. 

Özel Arz Tarafı 

Firmalar çıktı arzına ve 

üretim için emek ve 

sermaye talebine karar 

verir. 
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tarafı ise kamu kesiminin politikasını ifade etmektedir. Kamu gelirlerini ve 

harcamalarını belirleyen bir bütçe kısıtlaması ve aynı zamanda politika tepkisi 

fonksiyonlarını içermektedir. Kamu sermayesine yapılan yatırımın kamu 

sermayesi stokunu ne kadar artıracağı bu yatırımın verimliliğine bağlı 

olmaktadır (Melina vd., 2016: 622).  

DIG ve DIGNAR modellerine ayrıntılı bakıldığında bu modeller, 

politika yapıcıların kamu yatırım artışlarını ve makroekonomik etkilerini 

anlamalarına yardımcı olan üç temel noktayı da barındırmaktadır. Bu 

noktaları anlamak, büyüme ve borç da dahil olmak üzere, kamu yatırım 

artışlarının makroekonomik etkilerini özetlemektedir. Bunlar yatırım-büyüme 

ilişkisi, mali uyum ve özel sektör tepkisi olmak üzere üçe ayrılmaktadır. 

Yatırım- büyüme bağlantısı, kamu yatırımındaki bir artışın nasıl daha 

fazla kamu sermayesine ve daha yüksek emek ve özel sermaye üretkenliğine 

dönüştüğü ile nasıl daha büyük ekonomik büyüme neden olduğunu ifade 

etmektedir. Mali uyum ise maliye politikasının kamu yatırımlarının 

artırılmasıyla bağlantılı kamu borcundaki artışlara nasıl tepki verdiğini 

belirtmektedir. Son olarak özel sektör tepkisi de özel tüketim ve yatırımın 

artan üretkenliğe ve maliye politikası değişikliklerine nasıl tepki verdiğini 

ifade etmektedir. 

2.MODELLERĠN BĠLEġENLERĠ 

Tablo 1‟de belirtilen DIG modelinin yapısının bileşenlerine 

bakıldığında modelin her bir unsuru, kamu yatırım artışlarının diğer (büyüme, 

borçlanma, özel tüketim ve özel yatırım) makroekonomik değişkenlere olan 

aktarım mekanizmasını açıklayan bileşenleri içermektedir. Bu bileşenler 

Tablo 2‟de gösterilmektedir. 

Tablo 2: DIG ve DIGNAR Modellerinin Bileşenleri 

Yatırım-Büyüme 

Bağlantısı 

Mali Uyum Özek Sektör Tepkisi 

Üretim Fonksiyonu Bütçe Kısıtı 

Crowding in ve 

Crowding out etkisi 

Kamu Yatırımlarının 

Verimliliği 

Kısıtsız Mali Uyum  

Kamu Sermayesinin 

Getiri Oranı  

Borçlanma ile sınırlı 

mali uyum  

Değişmez Sonuç  Politika İkilemi  
Kaynak: Gurara, 2019: 9-13 
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Tablo 2‟de belirtilen bileşenler şu sorulara yanıt vermektedir: (i) 

Artan kamu yatırımları GSYH‟ye nasıl etkilemektedir? (ii) Kamu yatırım 

verimliliğinin GSYH üzerindeki etkisi nedir? (iii) Kamu yatırımlarındaki 

artışların borç dinamikleri üzerindeki etkileri nelerdir? (iv) Hükümet vergileri 

nasıl belirlemekte ve bu belirlemede herhangi bir kısıtlama var mı? (v) Kamu 

yatırımlarının artırılması sonucunda özel tüketim ve yatırım değişmekte 

midir? Bu sorulara verilebilecek yanıtlar Tablo 1‟de belirtilen yapı 

unsurlarıyla ilişkilidir.  

İlk olarak yatırım-büyüme bağlantısına bakıldığında bu bağlantı, 

kamu yatırımındaki artışın nasıl daha fazla kamu sermayesine dönüştüğünü 

ifade etmektedir. Bu ise ilerleyen süreçte daha fazla çıktı ve büyümeye neden 

olmaktadır (Buffie vd., 2020: 46-54). 

 

 

 

 

Yukarıda ifade edildiği gibi yatırım-büyüme bağlantısının alt 

bileşenleri üretim fonksiyonu, kamu yatırımının verimliliği, kamu 

sermayesinin getiri oranı ve değişmezlik sonucudur.  Bu ise girdi değerlerini 

çıktı değeriyle ilişkilendirilen matematiksel bir ilişkiyle ifade edilmektedir.  

       (      )                                                                          (1) 

(1) numaralı Cobb-Douglas üretim fonksiyonunda (F) kavramı, 

yatırım-büyüme ilişkisinin önemli bir bileşenidir. İşgücü (I, labor service), 

özel sermayenin (k, private capital) ve daha yüksek kamu sermayesi (   , 

public capital) değerinin daha yüksek bir GSYH düzeyi sağladığı anlamına 

gelmektedir. Bununla birlikte kamu yatırımları, bütün yatırım harcamalarının 

daha fazla kamu sermayesine ve dolayısıyla daha yüksek çıktıya dönüşmesini 

engelleyen verimsizliklere maruz kalabilmektedir. Öncelikle kamu 

yatırımlarının değer kaybı bunun en önemli örneğidir. Kamu fiziki yatırımları 

çeşitli nedenler sonucunda değer kaybetmektedir. Bu nedenle kamu 

altyapısının amortisman nedeniyle kaybettiği değeri geri kazanabilmek için 

yine bir takım kamu yatırım harcamaları yapılmaktadır (Gurara, 2019:10). 

Ek olarak kamu yatırımları her zaman kamu sermayesinin değerinde 

bire bir artış olacağı anlamına gelmemektedir. Bunun nedeni, yatırım 

Yüksek 

Kamu 

Yatırımı 

Yüksek 

Kamu 

Sermayesi 

Yüksek 

Çıktı 

Yüksek 

Büyüme 
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sürecinde yönetişim ve yolsuzluk sorunları nedeniyle veya sadece 

beklenmedik maliyet fazlası nedeniyle ortaya çıkan verimsizliklerin olmasıdır. 

Bu verimsizlikler, yatırım sürecinde proje yönetimini ve uygulamasını 

etkileyen teknik kapasite sınırlılıklarıyla ilgilidir. Bu sorunlar özellikle 

gelişmekte olan ülkelerde yaygın görülmektedir (Tamai, 2016: 2). 

Amortismanla ilgili söz konusu etkiler ve kamu yatırımının 

verimliliği ile bunların kamu sermayesi üzerindeki etkileri sermaye birikimi 

denklemi ile ifade edilmektedir. 

                           
 
 (   )    

 
     

 
                                (2)                                                                            

 

Denklemde   amortisman oranını ve   ise kamu yatırımı olan   
 

 „nin 

verimliliğini ifade etmektedir. Ek olarak kamu sermayesinin t zamanındaki 

değeri, kamu sermayesinin bir önceki dönemde değer kaybetmemiş değeri ile 

t zamanındaki yeni kamu yatırımının değeri arasındaki farkla bulunmaktadır. 

Dolayısıyla kamu sermayesinin birikimi, kamu yatırım verimliliğine bağlı 

olmaktadır. (2) numaralı sermaye birikimi denkleminde verimlilik, değeri sıfır 

ile bir (0-1) arasında olan ve kamu yatırımının üretken kamu sermayesine 

dönüşen kısmını temsil eden bir parametredir. Bir diğer ifadeyle   parametresi 

ne kadar yüksekse (düşükse), kamu yatırımlarının verimi o kadar yüksek 

(düşük) olur. Dolayısıyla yatırım verimliliği, yatırım-büyüme ilişkisinde 

önemli bir rol oynamaktadır. Böylece kamu yatırımını artırmak, kamu 

sermaye stokunu artırmakta ve neticede üretimin artmasına neden olmaktadır. 

Bir diğer ifadeyle yüksek kamu yatırımı beraberinde yüksek kamu 

sermayesini getirmektedir. Bununla birlikte kamu yatırımlarının kamu 

sermayesini artırması, kamu yatırımının verimliliğine bağlıdır. 

Kamusal yatırımlar, her ne kadar kamu sermayesini artırsa da iktisadi 

yapıya olan verimlilik etkisini aynı oranda artırmamaktadır. Bu noktada getiri 

oranı kavramı karşımıza çıkmaktadır. Getiri oranı, kamu sermayesinin 

marjinal üretkenliği olarak ifade edilebilir. Kamu sermayesinin marjinal 

üretkenliği, yatırımdan kaynaklanan çıktı artışını ifade etmektedir. Buradaki 

çıktı artışının yüksek olması, kamu sermayesindeki artışın büyüme üzerindeki 

etkisinin de yüksek olması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla sermayenin 

getiri oranına (çıktı artışına) bağlı olarak kamusal yatırımlar, iktisadi büyüme 

üzerinde pozitif etkide bulunacaktır. Ancak beşerî sermayenin ve kurumların 

zayıflığı gibi nedenlerle verimliliği düşük olan ekonomilerde marjinal kamu 

yatırımları, daha az kamu sermayesine ve daha düşük GSYH büyümesine 

neden olmaktadır. Benzer şekilde bu gibi ülkelerde kamu sermaye stokunun 



29 | SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİ VE KAMU MALİYESİ: KURAMSAL YAKLAŞIM 

verimi de düşüktür. Verimliliğin düşük olması ise kamu sermaye birikimini 

negatif etkileyecektir. Bununla birlikte, kamu sermaye stokunun düşük olması 

aynı zamanda marjinal sermaye üretkenliğinin de yüksek olmasına anlamına 

gelmektedir. Bu ise düşük verimli ekonomilerde nispeten yüksek iktisadi 

büyümenin olacağını ifade etmektedir. Sonuç olarak yatırımlardaki artışın 

GSYH büyümesi üzerindeki etkisi kamu sermayesinin marjinal üretkenliği ve 

verimliliği olmak üzere iki faktöre bağlı oluğu söylenebilir. Aynı yatırım 

düşük verimli ülkelerde daha az sermaye (birinci faktör) ile sonuçlansa bile 

sermayenin marjinal verimliliği daha yüksektir (ikinci faktör). Bu nedenle, 

yatırım-büyüme bağlantısı üzerinde verimliliğin etkisi belirsizdir (Berg vd. 

2018: 28). 

Modellerin ikinci tarafı mali uyumdur (Tablo 2). Mali uyum, maliye 

politikasının kamu yatırımlarının artmasından kaynaklanan kamu borcu 

artışlarına nasıl tepki verdiğini ifade etmektedir. Mali uyumun bileşenleri ise 

şöyledir: 

Borç birikimi= Faiz ödemeleri + Doğal kaynak fonu+ Faiz dışı 

harcamalar – Faiz kazançları – Faiz dışı gelirler 

Tablo 2‟de mali uyum kapsamında belirtilen bileşenler, hükümetin 

özellikle kamu yatırım artışlarını nasıl finanse ettiğini açıklamaktadır. Bu ise 

borç dinamikleri üzerinde önemli etkilere neden olmaktadır. Kamu 

yatırımlarının artırılmasını finanse edebilmek için hükümetler yurt içinden ve 

dışından borç almak zorunda da kalabilirler. Ne kadar borç aldıklarına bağlı 

olarak, zamanla borç seviyeleri önemli ölçüde artabilir. Büyük borç 

seviyesindeki artışlarından kaçınmak için hükümetler mali uyum yapmalıdır. 

Bunlar, kamusal gelir oluşturulması (vergi veya vergi dışı gelirler) ve kamu 

harcama kesintilerini (kamu tüketimi ve transfer kesintileri) içermektedir. 

Dolayısıyla bütçe kısıtı, borç dinamiklerinin analizinde merkezi bir rol 

oynamaktadır. Bu kısıtlama aşağıda gösterilmiştir: 

 

                 (                                  )        

(  
 
   )                (    )  (∑    

 
       )                            (3) 

 

(3) numaralı denklemde                  ifadesi net 

borçlanmayı (borç birikimini),                                    faiz 

ödemelerini,       kaynak fonu birikimini,    
 
    kamu harcamalarını, 

               fondan gelen faiz kazancını,      bağış ve yardımları ve 
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∑    
 
        vergi gelirlerini ifade etmektedir. Diğer taraftan denklem (3)‟ te 

yer alan    oldukça düşük faiz oranı ile alınan ve uzun bir dönem ödemesi 

ertelenmiş imtiyazlı dış borcu,    daha yüksek faiz oranı ile alınan dış borcu 

ve    ise iç borçlanmayı ifade etmektedir. Bu finansman kaynaklarına karşılık 

gelen faiz oranları ise sırasıyla      ,       ve    olarak ifade edilmektedir. 

Hükümet t zamanında, t-1 dönemine kadar birikmiş borç stokuna faiz 

ödemektedir. Tüm faiz ödemelerini yerli para ve reel olarak ifade edebilmek 

için dış borç ödemeleri reel döviz kuru    ile çarpılmaktadır.  

Her borç türü için net borçlanma (borç birikimi), t yılının sonunda 

mevcut olan borç stoku ile bir önceki yılın sonunda mevcut olan borç stoku, t-

1 arasındaki fark ile hesaplanmaktadır (Örneğin, t yılındaki iç net borçlanma: 

           ). 

Modelde yer alan   
 

 kamu yatırım harcamalarını ve    kamunun cari 

ve transfer harcamalarını,    bağışları; ∑    
 
        vergileri ifade 

etmektedir. Bu son denklemdeki     vergi oranını ve      ise tüketim veya gelir 

vergisinin tahsilatını (j ifadesi vergi matrahını) göstermektedir. 

Bütçe kısıtının bu şekilde yazılması, denklemin sol tarafında kamu 

yatırım artışlarının finansman kaynaklarının da önemini vurgulamaktadır. 

Devletin faiz ödemeleri ve kazançları göz önüne alındığında, kamu 

yatırımlarındaki bir artış, daha fazla borç birikimi, daha fazla hibe, vergi 

artışları, diğer hükümet harcama kesintileri ile finanse edilebilir. Bu çerçevede 

DIG ve DIGNAR modellerinin ayırt edici tarafı, oluşabilecek bir mali açığın 

nasıl finanse edileceğine yönelik simülasyonların yapılmasına imkân 

vermesidir. 

Daha önce ifade edildiği gibi DIG ve DIGNAR modelleri aynı 

zamanda mali uyumun kısıtlandığını ve hükümetin kamu yatırım artışlarıyla 

birlikte mali açığı finanse etmek için iç ve/veya dış borç almasını gerektiren 

durumları da hesaba katmaktadır. Kısıtlı mali uyum, vergileri ve/veya 

transferleri ve/veya cari harcamaları sınırlamaktadır. Bunu yansıtmak için 

modeller mali regülasyonun hızı veya düzeyi üzerindeki kısıtlamaları ile mali 

tepki fonksiyonlarını birleştirmektedir. Bu tepki fonksiyonu ise borcu zaman 

içinde istikrara kavuşturmayı amaçlamakta ancak kısıtlamalar borçlanmayı 

artırabilmekledir. 

Genel bir vergi oranı    için bu modellerden vergi tepki 

fonksiyonunun incelendiğinde benzer tepki fonksiyonları, cari harcamalar 
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veya (vergi tavanları yerine transfer tabanlarının uygulanmasıyla) transferler 

için de geçerli olmaktadır.  

Vergi oranı    „nin doğrusal olmayan (nonlinear) bir mali tepki 

fonksiyonunu (fiscal reaction function) takip ettiği varsayılmaktadır:  

                                    ( 
         

    )                              (4)                                                                  

(4) numaralı denklemde          vergi oranını dışsal olarak belirleyen 

bir tavandır.   
     ise mali kuralı ifade etmektedir. Tepki fonksiyonuna göre t 

zamanında devlet tarafından belirlenen vergi oranı, bu değer tavanı aşmadığı 

sürece bir mali kuralın değerine eşittir. Bu durumda, vergi oranı basitçe 

tavana eşit olacaktır. 

Vergi tavanı kapsamında hükümet, borç sürdürülebilirliği hedefiyle 

bir vergi kuralı politikası belirlemektedir. Söz konusu vergi kuralı aşağıdaki 

denklemle açıklanmıştır: 

  
            ( 

           )    (      
      )            (5)                                                    

(5) numaralı denklemde yer alan     , iç ve/veya dış borcun 

GSYH‟ye oranını,         ve         ise borç sürdürülebilirliği ile ilgili 

hükümetin hedeflerini yansıtan vergi oranı ve borç hedeflerini göstermektedir. 

   ve    politika parametreleri pozitiftir ve vergi ile borç hedeflerine ulaşmak 

için ne kadar hızlı hareket edilmesi gerektiğini belirlemektedir. Örneğin,    

çok yüksekse hükümet, borcunu ödeme hedefine doğru hareket etmek için 

vergileri çok hızlı bir şekilde ayarlayacaktır. Son dönem vergi oranı     , 

vergi hedefinin altındaysa, hükümet t döneminde vergi oranını artıracaktır. 

Benzer şekilde, geçmiş borç,     , borç hedefinden daha yüksekse, hükümet t 

döneminde vergi oranını artıracaktır. Dolayısıyla (5) numaralı denklem aynı 

zamanda maliye politikalarındaki gecikmeler sorununu da ifade etmektedir. 

Özellikle başlangıç maliyetleri yüksek olan kamu yatırımlarıyla 

birlikte vergilerin aniden artırılması gibi bir mali regülasyon, birçok iktisadi 

sorunlara neden olabilecektir. Bu nedenle hükümetler vergi artışlarını 

(özellikle cari harcama kesintilerini) kademeli hale getirmeyi tercih edecektir. 

Ancak hükümet ya          tarafından kısıtlandığı için ya da vergi kuralı 

denklemindeki    ve    katsayıları düşük olduğu için vergileri yeterince hızlı 

bir şekilde artıramazsa, daha fazla borç almak zorunda kalacak ve bu ise faiz 

ödemelerini artıracaktır. Bu husus Tablo 2‟de politika ikilemi (policy 

dilemma) olarak ifade edilmiştir. 
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Tablo 2‟de belirtilen son unsur olan özel sektör tepkisi ise crowding 

in (içleme/çekme etkisi) ve crowding out (dışlama etkisi) olarak ifade 

edilmektedir. Yukarıdaki açıklamalarda kamu yatırımlarındaki artışa rağmen 

özel tüketimin sabit kaldığı varsayılmıştır. Ancak yatırımlar ve finansman 

kaynakları özel tüketimi etkileyebilmektedir. Kamu yatırımlardaki veya borç 

politikasındaki artış özel sektörün marjinal verimliliğini artıyorsa crowding-

in; azaltıyorsa crowding-out etkisi ortaya çıkmaktadır (Clements vd.,2004:5-

6). 

3.LĠTERATÜRDE YER ALAN ÇALIġMALAR 

DIG ve DIGNAR modellerine yönelik literatür oldukça yenidir. Bu 

kısımda söz konusu modellerin daha net anlaşılabilmesi amacıyla literatürde 

yer alan çalışmalar detaylarıyla ele alınacaktır. Çalışmaların ortak noktası, 

kamu yatırımlarının özellikle borç sürdürülebilirliği ile olan ilişkisini çeşitli 

simülasyonlarla ele almasıdır.  

Bu çalışmalardan Marto vd. (2017), 2015 yılında Vanuatu‟da 

meydana gelen kasırganın (cyclone pam) makroekonomik etkilerini 

araştırmıştır. Bu çalışmada, doğal afetlerin kamu ve özel sermayede kalıcı 

negatif etkilere yol açmasına ek olarak üretkenlik kayıplarına, yeniden 

yapılanma sürecindeki verimsizliklere ve güvenilirliğinin (kredibilitesinin) 

zarar görmesine neden olduğu ileri sürülmüştür. Çalışmada, orta vadede kamu 

altyapısını yeniden inşa etme ihtiyacından kaynaklanan borç sürdürülebilirliği 

incelenmiş ve mali tampon (fiscal buffer) oluşturulması analiz edilmiştir. 

Yazarlar, çalışmada simülasyon yaparken iki politika konusunu 

değerlendirmiştir. Bunlardan ilki, kasırga tarafından tahrip edilen kamu 

altyapısının 10 yıldan daha kısa süre içinde tamamen yeniden inşa edecek 

olsaydı, hibe veren ülkeler borç sürdürülebilirliğini sağlamak için hangi ek 

kaynakları kullanmak zorunda kalacaktır? Bir diğer ifadeyle kasırganın 

olduğu ülkeye yapılacak hibelerin, bağışçı ülke ekonomisinde meydana 

gelecek alternatif maliyet incelenmiştir. İkinci olarak hükümet altyapıya 

yatırım yaparsa ve mali kaynakları acil durum fonunda biriktirirse kasırgadan 

sonra borç sürdürülebilirliği nasıl iyileştirilecektir? Marto vd. (2017)‟ye göre 

kamu borcunun sürdürülebilirliğini sağlayabilmek için donörler (hibe 

verenler) doğal afeti takip eden 15 yıl boyunca harcanacak hibelerde, doğal 

afet öncesi GSYH‟nin %50‟si kadar hibe vermesi gerektiği bulgusuna 

ulaşmışlardır. 

Diğer taraftan DIG modeline enerji yatırımlarını da dahil ederek 

genişleten Andreolli ve Abdychev (2016) ise hidroelektrik santralinin inşasına 
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yapılan büyük ölçekli kamu yatırımını ve bunun büyüme ve borç 

sürdürülebilirliği üzerindeki etkisini analiz etmiştir. Çalışmada, genellikle 

büyük yatırım projeleriyle ilişkilendirilen mali yükü hafifletmek için yurt içi 

enerji arzında büyümeyi artıran yatırım artışı ve yurt dışına elektrik satışından 

elde edilen gelirler yoluyla büyük bir kamu yatırımının faydalarını 

değerlendirmek için açık ekonomi dinamik genel denge modeli 

kullanılmaktadır. Çalışmada, projenin finansmanı olarak iç tüketim vergi 

oranlarının artırılmasının simülasyonu kullanılmıştır. Buna göre proje 

tamamladığında dış borç kullanılması durumunda dış borcun geri ödenebilir 

ve vergi oranı tekrar düşürülebilir sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte 

elektrik santrali projesi, özel sektörün herhangi bir ekonomik faaliyetini 

(elektrik arzının artması anlamında) crowding-in (çekme) etkisine sahip 

olacağı ileri sürülmüştür. Ancak bu çalışma, reel döviz kuruna ve cari işlemler 

dengesine odaklanmamıştır. 

Atolia vd. (2017) ise gelişmekte olan ekonomilerde kamusal 

yatırımların neden karayollarına yapıldığını ve neden eğitim kurumlarına 

(okullara) yapılmadığını araştırmaktadır. Bir diğer ifadeyle karayollarına 

yapılan yatırımların alternatif maliyetini eğitime yönelik yatırımlar 

kapsamında incelemişlerdir. Saptırıcı/bozucu vergilendirme (distortionary 

taxation) ve borçtan kaçınmanın varlığında, yolların ve okulların iktisadi 

büyümeye farklı etkilerde bulunması bu kararların merkezinde yer aldığı 

sonucuna ulaşmışlardır. Dolayısıyla politik miyopluk neticesinde yollara 

yapılan yatırımlar nedeniyle okullara yapılan yatırımlar kısıtlanmaktadır. Bu 

ise borç sürdürülebilirliğini negatif etkilemektedir. Sonuç olarak borçtan 

kaçınmanın yanı sıra, siyasi miyopluk da kamu yatırım kompozisyonunun 

önemli bir belirleyicisi olarak ortaya çıkmaktadır. 

Adam ve Bevan (2014) ise Buffie vd. (2012) modelini geliştirerek 

kamu yatırımlarının maliyeti kapsamında bunun makroekonomik sonuçlarını 

ve vergilendirmenin çarpıtıcı olduğunu kabul eden bir bağlamda çözümünü 

incelemektedir. Çalışmada aynı zamanda çarpıtıcı verginin tek bir tüketim 

vergisiyle değiştirilmesi simüle edilmektedir. 

Aslam vd. (2013) „a göre Afganistan‟da merkezi bütçe, bağışların 

azalması ve güvenlik harcamaları nedeniyle zayıflamıştır. Çalışmada 

özellikle, yardım ve bütçe açıklarının olumsuz makroekonomik etkilerini 

ortadan kaldırmak ve/veya en aza indirmek için politika seçenekleri 

değerlendirilmektedir. Vergi politikasındaki değişiklikler yoluyla yerel 

gelirlerin artırılmasının Afgan merkezi hükümeti için tercih edilen politika 
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tepkisi olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Ancak böyle bir politika değişikliği, 

harcamaların azalmasıyla kamu maliyesini dengelerken, ekonominin kalıcı 

olarak küçülmesine de neden olmaktadır. Diğer taraftan borçlanma ise 

ekonominin büyük bir bölümünün korunmasına yardımcı olurken kamu 

finansmanının sürdürülebilirliğini negatif etkileyebilecektir. 

Literatürde oldukça yeni bir konu olan DIG ve DIGNAR modelleri bir 

sümülasyon analizi gerektirmektedir. Bu nedenle literatürde yer alan 

çalışmalar, ileriye yönelik maliye politikalarının tahminini içermektedir.  

SONUÇ 

IMF tarafından geliştirilen DIG ve DIGNAR modelleri ekonomilerin 

borç, yatırım, büyüme ve doğal kaynak değişkenlerini analiz etmektedir. Bu 

modeller, küçük ve açık ekonomiler için geçerli olmakla birlikte sadece 

DIGNAR modeli ile kaynak zengini ülkeler incelenmektedir. Bu çerçevede 

literatürde yer alan çalışmalara bakıldığında ekonomiler hem küçük (Vanuatu 

ve Afganistan gibi) hem de dışa açıktır. Dolayısıyla Türkiye gibi küçük 

olmayan ekonomiler için bu modeller kullanılamamaktadır. Bununla birlikte 

Türkiye ekonomisini küçük olarak varsayan araştırmacılar, DIGNAR 

modeliyle olmasa bile DIG modeliyle simülasyonunu oluşturabilecektir.  

DIG ve DIGNAR modelleri, simülasyon teknikleri için 

kullanılmaktadır. Bir diğer ifadeyle ülkelerin büyüme, yatırım ve borçlanma 

politikalarının gelecekteki etkilerini simüle etmektedir. Ülkelerin iktisadi 

büyüme hedefiyle yaptıkları yatırımların, gelecekte hangi araçlarla finanse 

(vergi, iç ve dış borç, yardım gibi) edileceği ve bunun borç 

sürdürülebilirliğine etkisi incelenmektedir. Dolayısıyla bu modellerle yapılan 

analizlerde çalışmayı yürüten yazarların geleceğe yönelik beklentileri veya 

politika tercihleri etkili olmaktadır.  

Mevcut çalışma DIG ve DIGNAR modellerinin genel açıklamalarını 

ve literatürdeki çalışmalarının aktarılmasını hedeflemektedir. Bu modeller 

vasıtasıyla iktisadi, doğal ve sosyal krizlerin ardından ortaya çıkan 

maliyetlerin borç sürdürülebilirliğine etkisi, özellikle başlangıç maliyetleri 

yüksek olan kamusal yatırımların maliyeti ve özel sektöre olan etkisi ve 

neticede mali uyumun nasıl sağlanacağına yönelik politika önerileri ileri 

sürülebilir. Ek olarak literatürde yer alan doğal afetler üzerine yapılan 

çalışmalar, Türkiye‟de meydana gelen Şubat 2023 depreminin incelenmesi 

açısından örnek olabilir. 
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GİRİŞ 

İklim değişikliğinin etkilerini azaltıcı çalışmalarda enerji sektörünün 

karbondan arındırılması önemlidir ve bu konuda yapılan politikaları 

desteklemek için sermaye piyasalarının da devreye sokulması gerekmektedir.  

Yenilenebilir enerji yatırımlarına sermaye akışlarının gerçekleşmesi için 

piyasaların yatırımcılara uygun sinyaller vermesi gerekmektedir. Sermaye 

artışını sağlamak için yatırımcılara yenilenebilir enerji yatırımlarının 

geleneksel alternatiflere kıyasla cazip getiriler sağlayacağının anlatılması ve 

yenilenebilir enerji ihtiyaçlarını finanse etmek için yeterli sermaye akışının 

önündeki engeller kaldırılması gerekmektedir (La Monaca et al., 2018).  

Yenilenebilir enerji alanı gelişmeye başladığından beri sürekli 

değişim, gelişim göstermiş ve birçok zorluktan geçmiştir. Daha önceleri 

gelişmeye çok açık olmayan bu alan zamanla sponsorların, geliştiricilerin ve 

yatırımcıların dikkatini çekmeye başlamıştır. Bu noktada teknolojide yaşanan 

yenilikle birlikte geleneksel enerji kaynaklarına bağımlılık azalırken; 

sürdürülebilir, yenilenebilir, yeşil enerji ve güvenilir gibi kavramlar 

hayatımıza girmeye başlamıştır. Son yıllarda yapılan destekleme politikaları 

ile rüzgâr, güneş ve diğer yenilenebilir enerji varlıkları fosil yakıt kullanan 

enerji santralleri ile rekabet edebilir duruma gelmesine rağmen bu alandaki 

güvenilirlik sorunları tam aşılmadan geleneksel enerji kaynakları ile 

eşitlenmeleri zaman alacaktır (Moran & Chase, 2014).   

Paris Anlaşması'nın finans sektörü tarafından eyleme dönüştürülmesi 

için yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve temiz teknolojilere yatırımda 

önemli ölçüde özel sermayenin harekete geçirilmesi gerekmektedir. Hibeler, 

kapasite ödemeleri ve performans standartları gibi piyasaya müdahale 

politikaları enerji geçişini motive etmekte başarılı olsa da yine de sermaye 

piyasalarının gelişimini sürdürmesi gerekmektedir. Küresel sermaye 

piyasalarının büyüklüğüne rağmen, halka açık hisse senedi ve tahvil 

piyasalarının yenilenebilir enerji finansmanında rolü azdır ve özellikle enerji 

verimliliği ve enerji güçlendirme projeleri için yatırımları çekmede henüz 

yeterince başarı sağlanamamıştır. Bunun nedeni potansiyel sermaye eksikliği 

değil, geleneksel piyasa ürünlerine kıyasla bu türde yatırım projelerinin 

çekiciliğinin yeterince olmamasıdır (McInerney & Bunn, 2019).  

Yieldcos gibi güneş ve rüzgâr destekli tahviller kulağa pek çekici 

gelmemesine rağmen önemli birer yatırım aracıdırlar. Bağımsız enerji 

üreticilerinden biri olan NRG, geleneksel ve yenilenebilir enerji santrallerinin 
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bir kombinasyonuna sahip olan ve sahiplerine öngörülebilir uzun vadeli 

temettü sağlayan bir şirket olan NRG Yield'i piyasaya sürmüştür. New York 

Menkul Kıymetler Borsası'nda kote olan şirket, kurumsal ve perakende 

yatırımcılara erişebilmekte ve yatırımcılara düşük faizli bir piyasada sağlam 

getiriler sağlamaktadır. Buna benzer bir yapıyı rüzgâr geliştiricisi olan Pattern 

Energy başarılı bir şekilde kullanırken, bir enerji verimliliği grubu olan 

Hannon Armstrong ise Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olmaya hak 

kazanmıştır ve yatırımcılara benzer bir getiri odaklı halka açık araç 

sunmuştur. Güneş enerjisi destekli tahviller enerji üretimi ve satışı yoluyla 

ödenmeme risklerini en aza indirmektedir. Bunlara ek olarak bir de yeşil 

tahviller vardır ki bu tahviller yeşil kurumsal hedefler için fon toplamaktadır. 

2013 yılında International Finance Corporation, Bank of America ve İsveçli 

emlak grubu Vasakronan gibi gruplar 10 milyar dolardan fazla yeşil tahvil 

ihraç etmiştir (Sappin, 2014).  

Temiz ve yenilenebilir enerji teknolojilerine yapılan yatırım tutarı 

2014 yılında önceki yıllara oranla %16 oranında bir artış göstermiştir 

(Johnson, 2015). Yenilenebilir enerji, alternatif bir enerji kaynağı olmak 

yerine artık ana akım enerji kaynağı haline gelmiştir. ABD’de 2014 yılından 

itibaren yenilenebilir enerji faaliyetleri hız kazanmış, güneş ve rüzgârdan elde 

edilen enerji kapasitesi %37 oranında artış göstermiştir. Bu başarı düşük 

maliyetli sermaye sağlayan yieldcos ve yeşil tahvil gibi yeniliklerin sayesinde 

elde edilmiştir ve burada özellikle yieldcos yardımıyla yenilenebilir varlıklara 

olan talep arttırılması etkili olmuştur. Artan gaz fiyatları sonucunda 2014 

yılında rüzgâr en popüler yenilenebilir enerji kaynağı haline gelmiştir 

(Motyka et al., 2015).  

ABD dünya enerjisinin %19’unu tüketmektedir ve bu nedenle 

geleneksel enerji kaynaklarının tüketimiyle ortaya çıkan iklim değişikliğinin 

etkilerini azaltıcı önlemleri almaya başlamıştır. Yenilenebilir enerji 

maliyetlerinin iyileştirmesine rağmen halen finansman zorlukları 

yaşanmaktadır ve bu zorluklar nedeniyle yenilenebilir enerji projelerinin 

önündeki engelleri aşmak için gerekli programlar yapılmaya devam 

edilmektedir. Temiz enerjinin gelişimini sağlayıcı kamu politikaları arasında 

vergi kredileri, nakit hibeler, kredi garantileri ve eyalet düzeyinde 

yenilenebilir portföy standartları yer almaktadır (Buxbaum, 2014).  

Yenilenebilir kaynakların popülaritesi gittikçe artarak bağımsız enerji 

üreticileri tarafından işletme varlıkları cazip hale gelecek şekilde kamu 

piyasalarına çekilmeye başlanmıştır. 2013 yılında Pattern Renewable Energy 



41 | SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİ VE KAMU MALİYESİ: KURAMSAL YAKLAŞIM 

ve NRG tarafından borç ve vergi öz sermaye finansmanına sahip kamu 

hizmeti ölçeğindeki enerji projelerinden elde edilen nakit öz sermaye 

getirisini toplayan yieldcos halka açılmıştır (Knox, 2014). ABD’de yüksek 

nakit akışlarına ve düşük riske sahip sözleşmeli yenilenebilir enerji varlıkları 

portföylerinden getiri bekleyen yatırımcılar, geliştiriciler ve bağımsız enerji 

üreticileri için borsalarda satılacak ve işlem görecek yeni kurumsal araçlar 

şeklinde oluşturulmuştur (Varadarajan et al., 2016).  

YİELDCOS NEDİR? 

İnsanlar gün geçtikçe mevcut tüketim kaynaklarının çevreye verdiği 

zararın farkına vardıkça, yenilenebilir enerji alanı hem çevrecilerin hem de 

yatırımcıların daha fazla dikkatini çekmeye başlamıştır. Yenilenebilir enerji 

alanındaki projelerin arkasında yatan mantık basit olmasına rağmen bu 

projelere yatırım yapma ve projeleri hayata geçirme hareketi karmaşık bir 

yapıya sahiptir. Bu nedenle bu projelere yatırımları güvenli bir hale 

getirmenin yolları aranmaktadır (Milacic, 2016).  

İşletmelerin dış finansmana gitmeleri için yenilik yapmaları 

gerekmektedir ve finansal ihtiyaçlarını karşılarken bazı enerji türlerine yatırım 

yapmaları faydalı olabilir. Farklı fon kaynakları bulmak daha likit ve 

bölünebilir yatırımlar da dahil olmak üzere gelir ve sermaye üzerinde farklı 

getiri profilleri oluşturmaya yardımcı olabilecektir (Best, 2017b).   

Kanada, ABD, Brezilya, İrlanda ve Portekiz'de faaliyet gösteren 

Brookfield RE Partners isimli şirket yenilenebilir enerji sektöründe güçlü 

büyüme fırsatları, önemli bir geliştirme projeleri dizisi, cazip uzun vadeli 

toplam getiriler, artan nakit akışları ve hissedarlara dağıtım sözü vermiştir. Bu 

yeni nesil yieldcos, ana şirketlerin maruz kaldığı krizlerden tamamen 

arındırılmış görünmüyordu. Proje geliştirenlerin, yeni projeler geliştirmek için 

daha düşük maliyetli ücretsiz nakit oluşturmak amacıyla, işletme 

projelerindeki ilgilerini paraya çevirmeleri ve ilk finansman ve inşasından 

sonra bunları yeniden finanse etmeleri için kullandıkları yol yieldcos’dur. 

Birkaç küçük projeden alacakların bu şekilde gruplandırılması ve enerji satın 

alma anlaşmalarının menkul kıymetleştirilmesi veya gerçekte işleyen proje 

varlıklarından öngörülen nakit akışlarının ticareti, proje geliştiricilerin 

sermayeyi daha verimli bir şekilde yenilemesine yardımcı olmaktadır. 

Yenilenebilir enerji güç satın alma anlaşmalarının menkul kıymetleştirilmesi, 

piyasa likiditesini arttırırken teknoloji ve proje tamamlama riskleri ortadan 
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kalktığından proje finansman maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı 

olmaktadır (Srinivasan & Reddy, 2016).  

Yenilenebilir enerji alanında yeni bir trend olan yieldcos, sözleşmeli 

yenilenebilir ve geleneksel üretim ve termal altyapı varlıklarını işleten ve satın 

alan, halka açık bir şirkettir. Yieldcos tamamen operasyonel varlıklarla 

kurulmuş bağımsız elektrik, kamu hizmeti veya enerji şirketlerinin yan 

kuruluşlarını temsil etmektedir ve nakit akışlarının yüksek bir bölümünü 

yatırımcılara temettü olarak ödemektedir. Bu nakit akışları ve temettüler 

çeşitli anlaşmalarla güvence altına alındığından yatırımcılar için cazip hale 

gelmiştir (Johnson, 2015).  

Yenilenebilir enerji geliştiricileri yieldcos olarak bilinen halka açık 

getiri sağlayan şirketler oluşturmaya başlamıştır ve bu yapı hissedarlarına 

mevcut nakit akışının % 90'ını dağıtan temettü odaklı bir şirkettir (Buxbaum, 

2014).  

Genellikle bir yieldcos, ana şirket tarafından kendisine devredilen 

enerji işletme varlıklarını elinde tutan ve kazançlarının çoğunu temettü olarak 

ödeyen halka açık bir şirkettir ve arkasında yatan ana fikir halihazırda 

faaliyette olan projelerden oluşan bir portföyü yeni bir yan kuruluşta bir araya 

getirmek ve hisseleri halka satmaktır. Bu şekilde yenilenebilir projelerin 

başarısızlık riski azaltılmaya çalışılmaktadır. Burada proje portföyü sadece 

yenilenebilir enerji varlıklarını değil aynı zamanda geleneksel enerji 

varlıklarını da kapsamaktadır (Milacic, 2016).  

Yieldcos genellikle limited şirket olarak yapılandırılmıştır (Mitidieri, 

2020). Bu yapı çok sayıda holding şirketini kapsadığı için karmaşık 

gözükebilir fakat yieldcos bir finansman aracının tek amacına hizmet eden bir 

holding şirketi şeklinde var olmaktadır. Burada halka açık hissedarlar A sınıfı 

hisselerin getirisinde azınlık hissesine sahip olacaklar ve geri kalanlar 

(sponsorlar v.d) B sınıfı hisselere sahip olacaktır. Bunun ardından getiri 

ortaklığının altında yer alan, tamamen verim ortaklığına ait olan ve onun 

tarafından yönetilen bir holding şirketi bulunmaktadır. Bu ikinci holding 

şirketinin altında, proje yan kuruluşlarını yöneten ve tamamı ikinci holdinge 

ait olan başka bir işletme holding şirketi daha vardır. Burada dağıtımlar bağlı 

ortaklıklardan başlayarak sırasıyla ortaklığa, getiri ortaklığına ve sonunda 

sponsor ve kamu hissedarlarına ileten işletmeci şirkete iletilmektedir (Nie, 

2015).  
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2010'ların başında inşa edilen yieldcos operasyonel güç üreten 

projelerin sahibi olan ve bunları işleten yeni bir finansal araç olarak 

tasarlanmıştır. Bu yapı ile temettü odaklı bir şirket oluşturmak amaçlanmış ve 

sadece riskten kaçınan perakende yatırımcılar değil aynı zamanda kurumsal 

yatırımcılar için de cazip bir yatırım yolu olarak kabul edilmektedir. İlk 

alımları olumlu sonuçlanmasına rağmen büyük bir yenilenebilir enerji 

geliştiricisi olan SunEdison’un iflasından sonra değeri düşmüştür. Bu düşüşe 

rağmen yieldcos kurumsal yatırımcılar veya özel sermaye şirketleri tarafından 

satın alınmış ve bu şekliyle halka açık olmaktan çıkmıştır. Yenilenebilir enerji 

projelerinin finansmanı, uzun vadede olumsuz iklim değişikliğiyle 

mücadelede büyük bir önem taşımaktadır. İstikrarlı, başarılı geçmişe sahip ve 

riske göre ayarlanmış getiriler sunan yatırımları tercih edenler bu yapıya 

nispeten uzak durmaktadır (Mitidieri, 2020).  

Yieldcos 2013 yılı başlarında temiz enerji projelerini finanse etmek 

için harika bir araç haline gelmiştir ve ilk yieldcos, yenilenebilir enerji 

piyasasını değiştirmiştir. Yatırımcılar açısından yieldcos getirileri geleneksel 

enerji şirketlerinden biraz farklıdır ve yieldcos hisselerindeki oynaklık, 

düzenli temettü ödemeleri ile dengelenmektedir. Yatırımcılar için 2013–2018 

yılları arasında yüksek getiri ve yüksek gelir artışı mükemmel karşılanmıştır 

(Pisarenko et al., 2021).  

Yatırımcılarını uzun vadeli temettüler karşılığında öz sermaye 

yatırımlarına katılma imkânı sunan yieldcos, yenilenebilir enerji 

portföylerinin büyümesini desteklemek için ana şirkete bağlı olan bir yan 

şirket şeklinde oluşturulmuştur. 2013- 2015 yılları arasında Kanada ve 

ABD'de yieldcos patlaması yaşanmış fakat 2016 yılında en büyük 

oyuncularından birinin iflası ile gerileme yaşanmaya başlamıştır. 2018 yılına 

gelindiğinde ise altyapı fonlarının bir miktar yieldcos satın almasıyla birlikte 

yeniden canlanmaya başlamıştır. Teknolojideki gelişme ve çevre bilincinin 

artmasına paralel olarak yenilenebilir enerji gelişmelerinde önemli bir 

finansman kaynağı haline gelmiştir (Lam & Law, 2018).   

Yieldcos 2014'te önemli bir ivme kazanmıştır. Genellikle nakit vergi 

ihtiyaçlarını sınırlamak için minimum vergilendirilebilir gelire sahip olacak 

şekilde yapılandırılmış ve vergi avantajları olan yenilenebilir işletme 

varlıklarını bu yapıya yerleştirilmeye uygun olarak konumlandırılmıştır. Son 

yıllarda yenilenebilir geliştiricilerin varlıklarını temettü odaklı bir şirkete 

kaydırarak kamu piyasalarına erişmesine izin vermesi ve böylece sermayeye 

düşük bir maliyetle erişmelerini sağlaması ile diğer yandan yatırımcılara 
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yenilenebilir varlıklar tarafından üretilen güvenilir nakit akışlarına erişim 

sağlaması açısından yieldcos cazip hale gelmektedir (Motyka et al., 2015).   

Düşük riskli, düşük sermayeli ve sabit gelirli varlıklar şeklinde 

tasarlanan yieldcos inşaat ve geliştirme projelerinden oluşan projelerden daha 

az riskli işletmelerdir. Burada dikkati çeken nokta kurumsal yatırımcıların 

düşük sermayeli yatırımlarını yenilenebilir enerji projelerine çekmek ve 

mevcut nakit akışlarının büyük kısmını hissedarlara dağıtmak 

amaçlanmaktadır (Mitidieri, 2020). Tek bir hisse senedine yatırım yapmanın 

riskini azaltmak için RENIXX World, Credit Suisse Küresel Alternatif Enerji 

Endeksi, DAX Küresel Alternatif Enerji Endeksi ve S&P Küresel Temiz 

Enerji Endeksi dahil olmak üzere halka açık çeşitlendirilmiş portföy imkanları 

sunmaktadır (McInerney & Bunn, 2019).  

Yieldcos doğrudan vergilendirmeye tabi varlıklar değildir ve 

sözleşmeli yenilenebilir, üretim ve termal altyapı varlıklarına sahip olan, 

bunları işleten ve satın alan iş yapıları olarak karşımıza çıkmaktadır (Johnson, 

2015). Bu yapıda amaç kurumsal yatırımcıları piyasada oluşabilecek 

değişimlere karşı korumak, yenilenebilir enerjinin taşıdığı riskleri azaltmak ve 

yatırımcıların gelirlerine değer katmaktır. Bu noktada yieldcos kurumsal 

yatırımcılara yatırım konusunda rahatlık sağlamaktadır (Mitidieri, 2020).   

İşletmeler dış finansmana giderken farklı finansal fon yapıları bulmak 

için finansal yenilik yapmalıdır. Bu yeniliklerden biri olarak karşımıza çıkan 

yieldcos, altyapı varlıklarına sahip olan ve elektrik gelirine dayalı olarak 

temettü dağıtan yatırım fonu yapılarıdır ve bu fon büyük miktarda sermayeye 

sahip olmayı gerektirmektedir. Bu nedenle yieldcos’un büyümesi için daha 

büyük pazarlarda araştırılması uygun olacaktır (Best, 2017a).  

Yieldcos geliştiriciye öz sermayesinin ve borcunun bir kısmını veya 

tamamını nispeten düşük getiri gerektiren fonlarla değiştirme fırsatı 

sunmaktadır. Süreçte birkaç tamamlanmış rüzgâr projesine veya diğer enerji 

üreten varlıklara sahip olan sponsor, bu varlıkları elinde tutmak için ayrı bir 

şirket oluşturmakta ve ardından ayrı şirketteki azınlık hissesini yatırımcılara 

satmaktadır. Bu varlıklar, genellikle uzun vadeli elektrik satın alma 

anlaşmaları sayesinde güç satmaktadır ve böylece makul bir şekilde tahmin 

edilebilir yıllık gelir imkânı sunmaktadır. Projelerden elde edilen gelirin 

sadece bir kısmını yatırımcılara temettü olarak dağıtıp, kalan kısımla yeni 

yenilenebilir enerji projelerine yatırım olanağı sunan yieldcos’da büyüme 

potansiyeli bulunmaktadır (Zaelke, 2015).   
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ABD finans piyasalarına ve yenilenebilir enerji projelerine yeni bir 

finansal yapı oluşturan yieldcos tasarruflarını koruma amaçlı veya getiri 

sağlayan yatırımları tercih eden yatırımcıları çekmek için önemli bir yoldur 

(Varadarajan et al., 2016).   

Yieldcos projesine başlayacak bir ana şirket kredi notu üzerindeki 

potansiyel olumsuz etki risklerini göz önünde bulundurmalıdır. Ana Şirket 

işletme varlıklarını kendi bilançosundan yieldcos bilançosuna aktarmaktadır 

ve bu durumda kredi derecelendirme kuruluşları da aktif pasiflerdeki bu 

değişimi bir risk olarak algılarlarsa ana şirketin kredi notunu 

düşürebilmektedir. Araştırmacılara göre yieldcos kısa vadede yenilikçi bir 

yatırım aracı olabilir ve dış etkilerle ortaya çıkabilecek riskleri taşıyabilir 

(Pisarenko et al., 2021).  

Uzun vadeli, düşük riskli nakit akışları yaratan işletme varlıklarını 

elinde tutmak için oluşturulan yieldcos, büyüme odaklı, halka açık bir şirket 

şeklinde tanımlanmaktadır. Burada elde edilen nakit akışları yatırımcılara 

temettü olarak dağıtılmakta ve bu uygulama bir veya birkaç proje geliştiricisi 

tarafından desteklenmektedir. Ocak 2015 yılında yieldcos’da halka açılan 

birkaç şirket; Pattern Energy Group, NextEra Energy Partners, TerraForm 

Power ve Abengoa Yield’dir (Srinivasan & Reddy, 2016).  

Yieldcos yenilenebilir enerji sektöründe bağımsız şirketler 

kurmaktadır, 3 yıl gibi bir süre sonunda kâr getiren projeleri tercih eden 

risklere karşı oldukça hassas davranmaktadır ve fon kaynaklarının yardımıyla 

portföy çeşitlendirmesi kullanılarak yenilenebilir enerji projeleriyle ilişkili 

riskler azaltılmaya çalışılmaktadır (Chebotareva et al., 2020). ABD güneş 

enerjisinin yükselişine katkıda bulunmak için borsa aracılığı ile çok sayıda 

finansör ve yatırımcının katılımını sağlayan yieldcos düzenlemiştir ve 

ardından 2015 yılı başlarından itibaren Pattern Energy Group, NextEra 

Energy Partners, TerraForm Power ve Abengoa Yield dahil olmak üzere yeni 

enerji verimlerinin halka açık ticaretini yaygın hale getirmiştir. Bu 

düzenlemelerle ABD güneş enerjisi kullanımını toparlayarak, Almanya’daki 

gibi bir pazar genişlemesi yaşamıştır (Zhang, 2023).  

Yieldcos enerji kuruluşları ve diğer temiz enerji varlığı sahipleri için 

işletme varlıklarını bilançolarından ayırma seçeneği olarak ortaya çıkmıştır ve 

kamu piyasalarına dayanan yatırımcılar ve altyapı projeleri arasında borsaya 

kote aracılardır. Bu aracılar istikrarlı nakit akışlarını toplar, bunları kamu 

piyasaları aracılığıyla hissedarlara temettü olarak dağıtır ve yatırımcıların 
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kolayca hisse alıp satmalarını sağlayarak likidite sağlar. Bu yolla kurumsal 

yatırımcıların doğrudan şirketlere sermaye yatırmasına ve operasyonel temiz 

enerji varlıklarında sahiplik payı almasına olanak sağlanabilir. Kurumsal 

yatırımcılar yieldcos aracılığıyla bir yenilenebilir enerji projeleri portföyüne 

erişebilirken, bu araçlar geliştiricilerin riskten kurtulmasına ve bir sonraki 

projeye geçmesine olanak tanır. Ayrıca yieldcos yeşil tahvil ihraç edebilir ve 

potansiyel olarak temiz enerjiye yapılacak gelecekteki sermaye yatırımlarının 

büyük bir kısmını sağlayabilir. Burada başarı büyük ölçüde büyümeye ve 

istikrarlı nakit akışı sağlayabilecek yeni varlıklar edinme yeteneğine bağlıdır. 

Bu konuda yapılan araştırmalara göre yieldcos ile yenilenebilir enerji 

projelerinin sermaye maliyetleri azalırken, yatırımcılara düşük riskli getiriler 

sağlayarak temiz enerji politikası hedeflerine ulaşmanın sosyal maliyetini 

azalttığı görülmüştür (Polzin & Sanders, 2020).   

Bir kamu hizmeti kuruluşu veya bağımsız güç üreticisi, bir dizi 

tamamen işlevsel yenilenebilir enerji varlığını yeni bir şirkette bir araya 

topladığında ve yieldcos azınlık hissesini halka açık piyasa hisse senedi 

yatırımcılarına sattığında bir yieldcos oluşur. Verim şirketi, bu varlıklardan 

elde edilen nakit akışlarını hissedarlara temettü olarak dağıtır. Yieldcos'un bir 

başka çekiciliği de yalnızca bir yenilenebilir projeye yatırım yapmaktan 

kaynaklanan tek varlık riski ortadan kalktığı için yatırımcıların portföy 

riskinin azalmasıdır. Yenilenebilir enerji varlıklarının işletilmesi, genellikle 

yüksek temettü ödemelerine izin veren devlet sübvansiyonları yoluyla 

istikrarlı nakit akışları nedeniyle sermaye piyasası yatırımcıları için caziptir. 

Ayrıca uzun vadeli bir enflasyon koruması sağlarlar, düşük riskli ve diğer 

varlık sınıflarıyla düşük korelasyonlu olgun bir teknolojiye yapılan yatırımı 

temsil ederler. Bir proje geliştiricisi açısından, işletme varlıklarını yieldcos 

yapısına yerleştirmek, geliştiricinin bilançosunu boşaltmasına olanak 

tanıyarak, şirketin kredi notu ve borç maliyeti için önemli olan borcun öz 

sermayeye oranını iyileştirir (McInerney & Bunn, 2019).  

YİELDCOS’UN YAPISI VE İŞLEYİŞİ  

Yieldcos işleyişi basittir ve büyük enerji şirketlerine kısmen sahiplik 

veren yan kuruluşlar şeklinde oluşturulmuştur. Burada ana şirket operasyonel 

projeleri yürütmek amacıyla tasarlanmış sponsorlar şeklinde davranmaktadır 

ve bir yieldcos operasyonel ve uzun vadeli sözleşmeli yenilenebilir enerji 

varlıkları diğerlerinden ayırarak riski azaltmaktadır. Bu şekliyle geliştirici ile 

yeni oluşturulan şirkete fayda sağlanması amaçlanmaktadır. Geliştirici 

görevini üstlenen büyük bir enerji şirketi, yeni oluşturulan şirkete varlık 
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satarak varlıkların gelecekteki nakit akışlarını tahmin etmekte ve böylece 

enerji şirketinin sermayesini serbest bırakmasına izin vermektedir. Bu yolla 

elde edilen sermaye daha sonra başka varlıklara yatırılarak diğer yenilenebilir 

enerji projelerinin geliştirilmesinde kullanılabilecektir. Yeni oluşturulan 

yieldcos ile halka açık piyasalar yardımıyla risk azaltılarak kurumsal 

yatırımcılara erişim sağlanmaktadır (Mitidieri, 2020).  

Yenilenebilir varlıklar hakkında yasalarda henüz tam bir düzenleme 

olmamasından dolayı yenilenebilir işletmelerin finansal varlıkları 

konusundaki boşluğu doldurmak amacıyla yieldcos ortaya çıkarılmıştır. 

Yapıları gereği yenilenebilir varlıklar fosil yakıtlardan farklılık 

göstermektedir, bu yakıtlar genellikle petrole bağlı oldukları için gelirleri 

değişkenlik göstermektedir. Fakat yenilenebilir varlık sözleşmelerinde ise 

enerji güvenilirliği dalgalı seyir gösteren varlıklardan ziyade güneş enerjisine 

bağlandığı için sözleşme süresince sabit bir geri ödeme planı yer almaktadır. 

Fazla enerji şirkete geri satılabilmekte ve yeniden dağıtım sonrası kullanılan 

net enerji miktarının düşülmesinden sonra kalan net miktar tüketiciye fatura 

edilebilmektedir. Bu yapıları ile yieldcos projeleri riskten arındırılmıştır ve 

sermaye maliyetleri düşüktür (Nie, 2015).  

Yenilenebilir enerji projelerine odaklanan yieldcos öncelikle 

varlıklara sahip olur, bunları yönetir ve tahmini uzun vadeli nakit akışları 

yoluyla hissedarlara geliri dağıtır. Yenilenebilir enerji şirketlerini 

diğerlerinden ayırmak ve ek sermaye toplamak amacıyla ABD’de 2012 

yılında kurulan yieldcos, yenilenebilir enerjideki artan trendden 

yararlanmanın iyi bir yolu olarak görülmesi nedeniyle önemli bir büyüme 

göstermiştir. Yieldcos, ana şirket tarafından oluşturulan halka açık bir şirkettir 

ve ana şirket, öngörülebilir nakit akışları oluşturmak için yenilenebilir ve uzun 

vadeli sözleşmeye dayalı işletme varlıklarını birleştirmektedir. Yieldcos ile 

toplanan sermaye borçları ödemek ve yeni projeleri finanse etmek için 

kullanılabilir. Yieldcos’un odak noktası temettü büyümesidir ve elde edilen 

temettüler yatırımcılara yıllık veya üçer aylık dönemlerde dağıtılmaktadır. 

Yieldcos, riski kabul eden veya yenilenebilir enerji kaynaklarına sermaye 

yatırmak isteyen yatırımcılar için çekici gelmektedir (Pisarenko et al., 2021). 

Yieldcos yardımıyla gelecekteki projeler için en az bir potansiyel alıcı garanti 

edilerek gelecekteki varlık satışı riski azaltılmaya çalışılmaktadır fakat yine de 

risk her zaman akılda olmalıdır. Buradaki risk ise proje geliştirmenin işletme 

varlıklarına sahip olmaktan daha riskli olmasıdır ve bu durumda yieldcos 

yüksek getirili düşük riskli varlıklar sunmayı garanti etmemektedir. 
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Başlangıçta yieldcos’da riskler tam anlaşılmadığı için de getiriler düşük 

kalmıştır (Varadarajan et al., 2016). Burada önemli nokta güneş veya rüzgâr 

enerjisi v.b işletme varlıklarına sahip olarak yatırımcılara hisse ihraç yoluyla 

bir fon oluşturmak ve bu varlıklardan elde edilen nakdi hissedarlara temettü 

olarak dağıtmaktır.  

 

 

                               

 

 

                                                  

                                                                             Nakit 

 

                                 Varlık Transferi 

                                        (Satış)                                 

                                                  Kâr payı ödemesi   

                                             Öz sermayeden sermaye                                                                

Kaynak: (Oecd, n.d.).  

Yeni bir yatırım aracı olmasa da Yieldcos yenilenebilir varlıkların 

kullanımı noktasında yeni olan ve halka açık bir şirket şeklinde oluşmuştur ve 

şirket olma özellikleri yanı sıra varlık biriktirmeye çalışmaları, bu varlıkların 

sabit bir nakit akışına sahip olmaları ve zaman içerisinde değerlerinin artması 

gibi özellikleri ile diğer yatırım şirketlerine benzerlik göstermektedirler. 

Yieldcos getiri oranları, varlık edinme stratejileri ve yönetim yapıları farklılık 

göstermektedir. Yapıları gereği yieldcos’un vergi tasarrufu sağlaması 

beklenmesine karşın yakın bir geleceğe kadar vergi ödemesi 

beklenmemektedir (Moran & Chase, 2014).  
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Finans piyasalarında önemli bir yer tutan kurumsal yatırımcılar 

portföy oluştururken hangi varlıkları portföye katacaklarına dikkatli bir 

şeklide karar vermeleri gerekmektedir. Yeni varlıklara yatırım yapılırken 

yanlış varlıklara yatırım yapma olasılıkları sonucu risk artabilir veya 

oluşabilecek potansiyel kârlılık kaçırılabilir. Doğru çeşitlendirmenin iyi bir 

sonuç vermesi için alternatif varlıklara yatırım yolu seçilmelidir. Yatırım 

yaparken getiri şirketleri, diğer finansal araçların gelirlerinin düştüğü 

dönemlerde kurumsal yatırımcılar için tercih edilebilir fakat yine de yieldcos 

riskleri de unutulmamalıdır (Pisarenko et al., 2021).  

YIELDCOS AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI  

Yeşil projelerde risk genelde geliştirme aşamasında söz konusudur, 

ana şirket üretim aşamasındaki projeleri elinde tutar ve ilk teklif sözleşmesi 

hakları kapsamında getiri ortaklarına satar. Buradaki anlaşma sayesinde proje 

başka bir yerde satılmadan önce ana şirket veya sponsorla bir satış görüşmesi 

yapma hakkı vermektedir. Burada amaç getiri ortak yapısı yardımıyla 

varlıkların değerlemesinden önemli ölçüde yararlanmaktır. Yatırım 

yapacaklar bu sayede beş veya on yıllık sürelerde sabit nakit akışları, 

operasyonel pozisyon, piyasa likiditesi ve vergi indirimleri ile yatırıma teşvik 

edilmeye çalışılmaktadır (Nie, 2015).   

Yieldcos yapısı gereği yeşil tahvillerden farklı yapıdadır. Yeşil 

tahviller kalkınma bankaları, uluslararası kuruluşlar, özel işletmeler, yerel 

yönetimler ve kamu işletmeleri tarafından temiz enerji, karbon azaltımı ve 

çevre yönünden üretilen projeleri finanse etmek için çıkarılmış sabit getirili 

kıymetler iken yieldcos proje geliştiricilerin işletme projelerine olan ilgilerini 

nakde çevirmek ve yeni projeler geliştirmek için daha düşük maliyetli nakit 

üretmede ilk finansman ve inşadan sonra bunları tekrar finanse etmek amaçlı 

kullanılmaktadır (Srinivasan & Reddy, 2016).  

Yieldcos petrol ve gaz sektöründe kullanılan sınırlı ortaklık ve 

gayrimenkul sektöründe kullanılan gayrimenkul yatırım ortaklıklarına 

benzeyen bir şirket türüdür ve temettü odaklı bir şirkette düzenlenmiştir. Bu 

nedenle hem aracı kurumsal yatırımcılar hem de riskten kaçınan perakende 

yatırımcılar için potansiyeli yüksek ve cazip bir yatırım aracıdır (Mitidieri, 

2020).  

Yieldcos likiditeye, öngörülebilir getiri ve piyasa dalgalanmalarından 

ziyade alıcıların kredibilitesine bağlı olması gerekliliğinden dolayı sabit getiri 

sağlama gibi avantajlara sahiptir (La Monaca et al., 2018).  
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Yieldcos bir kez kurumsal düzeyde kazançlar üzerinde ve ikinci kez 

hissedar düzeyinde temettüler üzerinde meydana gelen çifte vergilendirmeyi 

önleyecek şekilde yapılandırılmıştır.  Kurumsal düzeyde vergilendirilebilir 

kazançları en aza indirmek için vergi teşviklerinden yararlanarak vergi 

verimliliği sağlamaya çalışılmaktadır. Öncelikle büyük kurumsal yatırımcılar 

büyük ölçekli yenilenebilir enerji varlıklarını satın alabilirken, yieldcos ile 

yüksek getirili yatırımlar perakende düzeyde tüm yatırımcılara sunulmaya 

başlanmıştır (Varadarajan et al., 2016).  

ABD hükümeti yenilenebilir enerji sektörünün gelişimine destek 

vermek için farklı vergi uygulamaları geliştirmiştir. Bunlardan bir tanesi 2009 

yılında oluşturulan nakit hibe programıdır ve burada amaç yenilenebilir 

projelerin geliştirilmesine yatırım yapmak ve daha sonra bu projeleri satın 

almalarına yardımcı olmaktır. Yapılacak proje nakit hibe programına uygun 

değilse bu durumda da üretim vergisi kredisi uygulamasını, ilk on yıl faaliyeti 

desteklemek için önermiştir. Son olarak iş enerjisi yatırım kredisi teklif 

edilmiştir. Bunlara ek olarak şebeke erişimine izin veren tarife garantisi, uzun 

vadeli elektrik sözleşmeleri ve yenilenebilir enerji üretim maliyetlerine dayalı 

olarak belirlenen fiyatlar v.b uygulamalarda destek amaçlı sunulmuştur. On 

yıllık vergi muafiyeti sayesinde faaliyetteki yenilenebilir enerji projelerinin 

satın alınması durumunda bu süre uzatılabilecektir. Bu vergi uygulaması, 

hissedarlara yapılan dağıtımların, hissedarlar yatırımlarını geri alana kadar 

sermaye getirisi olarak kabul edildiği ve bu noktadan sonra sermaye kazancı 

olarak belirtildiği anlamına gelmektedir. Bu avantajlar, yieldcos’un sermayeyi 

daha ucuza artırabileceği anlamına gelmektedir. Ayrıca düşük sermaye 

maliyeti, yeni projeler için teklif verirken yieldcos'un şansını artıracaktır 

(Milacic, 2016).  

Yieldcos tarafından tutulan varlıklar genellikle vergi kredileri ve 

hızlandırılmış amortismana uygun yapıdadır. İyi yapılandırılmış yenilenebilir 

ve geleneksel varlıklardan oluşan bir portföy, istikrarlı bir kredi akışı ve 

hızlandırılmış amortisman sağlayabilir ve bu şekilde de  minimum 

vergilendirilebilir gelir elde etme imkânı sunulabilir (Johnson, 2015).  

Yieldcos çalışır durumdaki enerji santrallerinin mevcut elektrik 

sağlayıcıları ile elektrik satın alma anlaşmaları imzalamalarından dolayı 

yatırımcılar için önceden tahmin edilebilir kazançlar elde etme mantığı 

üzerine oluşturulmuştur. Başarılı projeler sayesinde risk azaltılarak projelerin 

şu anda ve gelecek on yıldan fazla bir sürede güvenli nakit akışı sağlaması 

beklenmektedir. Önceden tahmin edilebilir nakit akışları yardımıyla borç 
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oranlarına yakın bir şekilde öz sermayeyi artırma yetenekleri ve kazancın 

çoğunun temettüler yoluyla yatırımcılara dağıtılması gibi özellikleri sayesinde 

çekiciliğinin artması beklenmektedir. Bunun yanı sıra halka açık şirketler 

şeklinde kurulmalarından dolayı yatırımcıların hisselerini likit bir piyasada 

işlem yapma imkânı da bulunmaktadır (Milacic, 2016).   

Yieldcos konusunda vergi yasalarında gerekli düzenleme yapılmazsa 

yatırımlarda aksamalar olması ve ana şirketin yanlış uygulamaları ile ortaya 

çıkabilecek çıkar çatışmalarının yaşanması gibi dezavantajlar yanında, 

yatırımların yenilenebilir enerji varlıklarına bağımlı olmasından dolayı farklı 

iklim bölgelerinde yenilenebilir kaynak üretimlerinde yaşanabilecek 

dalgalanmaların yatırımları etkilenmesi noktası da diğer bir dezavantaj olarak 

karşımıza çıkabilir.   

Projelerin ertelenmesi olasılığı büyümeyi yavaşlatabilir, faiz 

oranlarında artış gelecekteki projelerin değerini düşürerek büyümeyi 

engelleyebilir. Bunun yanı sıra yönetim tarafından kötü projelere yatırım 

yapılması da getirilerin ve büyümenin zarar görmesine neden olabilir. Ayrıca 

yieldcos daha fazla sermaye artıramazsa büyüme düşebilir ve sermaye 

maliyeti yükselirse, yeni varlığın piyasa fiyatı ile yeni varlığın yieldcos ile 

olan değeri arasındaki fark düşebilir. Yieldcos'un nakit akışları borsa ile 

ilişkili olmadığından varlıkları değerlidir ve uygulamada yatırımcı bu 

varlıklara yatırım yaparak hisse senedi piyasalarına maruz kalma riskini 

azaltabilir (Varadarajan et al., 2016).   

YIELDCOS ŞİRKETLERİ 

Yieldcos ilk kez NRG Energy tarafından 2013 yılı temmuz ayında 

NYSE’de NYLD kodu ile listelenmesinin ardından aynı yılın eylül ayının 

sonlarında TransAtlanta Renewables ve Pattern Energy Group Toronto 

Menkul Kıymetler Borsası ve NASDAQ’da işlem görmüşlerdir. Bunların 

ardından 2015 mayıs ayında piyasa değeri en yüksek yieldcos endeksini 

izlemek üzere Global X YieldCo Borsa Ticaret Fonu kurulmuştur (Milacic, 

2016).   

Yieldcos 2013 yılında halka açık araçlar olarak piyasaya çıkmıştır ve 

2014 yılına kadar beklenen ilgiyi görmemiştir (Zaelke, 2015). 

Ardından 2015 yılına kadar yedi yieldcos borsada listelenmiş ve ilk 

kurucular ise SunEdison ve NRG olmuştur. Yieldcos'un temelindeki teori 

sağlam bir yapıya oturtulmuştur ve bu dönemde listelenenlerin hepsinin 
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başarılı olması sermaye piyasalarının ilk tepkisinin olumlu olmasına neden 

olmuştur.  SunEdison dünyanın en büyük güneş enerjisi şirketlerinden sadece 

biri olmasının yanı sıra aynı zamanda ilk iki yieldcos olan Terraform Global 

ve Terraform Power'ın sponsoru olmuştur. Elde edilen başarı 2015 yılı 

ortalarına kadar devam etmiş adından özellikle petrol fiyatlarında yaşanan 

düşüş ve bunu takip eden dönemde SunEdison’un hisse fiyatlarının 

düşmesinin akabinde yaşanan iflas ile yieldcos zorlu bir yıl yaşamıştır 

(Mitidieri, 2020).   

2015 ocak ayı ile Pattern Energy Group NextEra Energy Partners, 

TerraForm Power ve Abengoa Yield gibi yeni enerji yieldcos'da halka açık 

ticaret daha yaygın hale gelmiş ve bu durum 2015 ağustos ayına kadar 

sürmüştür (Srinivasan & Reddy, 2016).   

Kriz sonrası dönemde yieldcos hisseleri zayıf performans göstermiş 

ve izleyen yıllarda sektör yeniden yapılandırılmıştır. 2018 ve özellikle 

2019'daki hisse senedi performanslarının ise S&P kriterlerine yakın veya 

üzerinde getiri sağladığı görülmüştür. Yenilenebilir enerji finansmanı için 

yeni bir çözüm olarak ortaya çıkan yieldcos halka açılma vasıtasıyla öz 

sermaye toplama noktasında nispeten başarı göstermiştir. Piyasalarda bu tür 

araçlara ihtiyaç olduğundan bir süre büyüme eğiliminde olmuştur. Fakat 

SunEdison krizinin yaşanması ile yieldcos hedefleri konusunda piyasaların 

daha iyi anlaşılması ve şirketlerde büyük bir yeniden yapılanmaya neden 

olmuştur. Günümüzde ise yieldcos bünyesinde kalan şirketler daha istikrarlı 

ve daha olgun hareket ederek yenilenebilir enerji projelerinin kurumsal 

yatırımcılara erişimine izin vermektedir (Mitidieri, 2020).  

SONUÇ 

Yieldcos’un geleceği henüz tam net olmasa da uygulamada daha çok 

yenidir ve enerji sektöründe ortaya çıkan finansal boşluğu doldurmada 

önemlidir. Yieldcos uygulaması yeni olduğu için birçok düzenleme yapılması 

gerekmektedir. İlk olarak uzun vadeli büyüme stratejileri iyi belirlenmeli ve 

bu alanda yapılan düzenlemeler ve uygulamalar dikkatlice incelenmelidir. 

Uygulamanın avantaj ve dezavantajları göz ardı edilmemelidir. Yatırımcılara 

ödedikleri temettüleri artırma sözü verdiğinden projelerin istikrarlı olması 

gerekmektedir (Milacic, 2016).   

Yieldcos yenilenebilir alanda uzun vadeli bir çözüm veya hatta 

uygulanabilir bir alternatif olup olmayacağı tartışma konusudur. Karşıt 

görüşte olanlara göre faiz oranı hareketleri, varlıkların makul bir fiyattan 
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bulunması, vergi kanunu değişiklikleri ve toplu pazarın sağlığına bağlı olarak 

zamanla ne gibi katkıları olacağını izlemek gerektiği düşünülürken taraftar 

olanlara göre ise uzun vadeli güvenilir, uygun fiyatlı bir sermaye kaynağı 

olarak düşünülmektedir (Moran & Chase, 2014).  

2013 yılında ABD yenilenebilir enerji finansmanını 

dönüştürebileceklerini ve maliyetleri az da olsa düşürebileceklerini tahmin 

ederek yieldcos’u ileri sürmüşlerdir. Düzenlemeler sağlam olsa da yieldcos 

tartışmaları halen devam etmektedir. Bu konuda yapılan çalışmalara göre 

getirilerin belirsizliği halen bir risk faktörüdür ve buradan elde edilen nakdin 

hissedarlara ödenmesi yerine şirket portföyünü büyütmeye yardımcı olması 

gerektiği ileri sürülmektedir (La Monaca et al., 2018).  

2015 verilerine göre aktif halde yedi yieldcos bulunmaktadır ve 

bunlar: Brookfield Renewable Energy Partners, Terraform Power, Abengoa 

Yield, Nextera Energy Partners, NRG Yield, Pattern Energy Group ve 

TransAlta Renewables, ve bunların ikisi hariç beş tanesi 2014 yılı itibariyle 

halka açık hale getirilmiştir (Johnson, 2015).  

Sağlam bir finansman için enerji geçişinin başarılı olması 

gerekmektedir. Hibelerle merkezi hükümet desteği araştırma ve geliştirme ve 

erken aşamadaki tanıtım projelerine daha fazla odaklandıkça ve 

sübvansiyonlar olgun teknolojiler için bir miktar daha cömert davrandıkça, 

büyük hacimli yatırımcıların sermaye piyasalarının sunduğu ürünlere 

çekilmesi gerekecektir. Yieldcos’un vergi avantajlarına ihtiyacı vardır ve kitle 

fonlaması topluluk çekiciliğine sahiptir, fakat ölçek olarak yerel kalabilirler. 

Kurumsal düzeyde yieldcos modelinin yükselişinin ve yerel düzeylerde 

kitlesel fonlama büyüme potansiyelinin gösterdiği gibi, vergi avantajları 

sübvansiyonlardan daha etkili olabilir. Kurumsal düzeyde vergilendirmeyi 

ortadan kaldıracak halka açık yatırım araçlarının oluşturulmasına olanak 

sağlayacak düzenleyici ve yasal değişikliklerin uygulanması, açıkça ileriye 

doğru atılmış bir adım olacaktır (McInerney & Bunn, 2019).  

Yenilenebilir enerji sektörünün büyümesi için çok faydalı olduğu 

kanıtlanan vergi kredileri birkaç yıl içerisinde durdurulmuştur. Nakit Hibe 

Programı sadece 2011 sonunda başlayan projeler için geçerli olmuş, rüzgâr 

projeleri için uygulanan krediler 2014 sonunda sona ermiş ve güneş projeleri 

için uygulanan kredi oranı düşürülmüştür. Ölçekli projeler ve 2016 sonunda 

konut güneş enerjisi kurulumları destekleri tamamen ortadan kaldırılmıştır. 

Avrupa’da da benzer durumdadır, örneğin İngiltere'de yenilenebilir elektriğin 
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ülkenin İklim Değişikliği Vergisinden muafiyeti kaldırılmıştır. Bu durum 

faydalı vergi uygulamasının sona erdiğinin ve boru hattına konan yeni 

yenilenebilir projelerin önemli ölçüde yavaşlamasına neden olacağı anlamına 

gelmektedir. Yieldcos'un önemli faydalarından biri olarak belirtilen vergi 

kredilerinin çoğu yavaşlamaya ve faiz oranları artmaya başladığında, yieldcos 

sektörde oluşabilecek potansiyel bir felaketin ön saflarında yer alabilir. Son 

yıllarda yieldcos’a karşı ilk heyecan azalmaya başlamıştır. Yieldcos 

stratejilerinde bazı coğrafi farklılıklar olduğunu belirtmek önemlidir. Yani, 

Amerikan ve Kanada getiri projeleri çoğunlukla ana şirketlerden satın alınsa 

da birçok Avrupa getiri projesi üçüncü şahıslardan satın alınmaktadır. Bu, 

Avrupa yieldcos pazarının ana şirket ilişkilerine çok fazla güvenmediğinden 

daha rekabetçi olduğu anlamına gelir (Milacic, 2016).  

Yieldcos vergi yönünden sağladıkları avantajla yatırımları daha cazip 

hale getirmeye çalışmaktadır, genelde vergilendirilebilir gelirleri varlık 

amortisman giderleri ile dengeleyerek yeni varlık alımlarında amortisman 

giderlerinin korunmasını sağlamaktadır. Bu sistemde nakit akışları 

sözleşmelerle garanti altına alınmaktadır ve Yieldcos’u doğru yönetme 

yanında elde edinme başarısına bağlı olarak temettü geliri değişim 

göstermektedir. Yieldcos’un değeri yeni varlıkları yönetme ve elde etme 

yeteneği ile etkilenmektedir. Bu aşamada belirlenecek yüksek hisse senedi 

fiyatı ile yeni hisse ihraç etmek ve yeni hisse alımını finanse etmek kolay 

olacaktır. Kısa süreli iniş çıkışlar doğru yönetilmezse risk artacaktır. Kaliteli 

bir portföy seçimi sayesinde yüksek kazanç sağlamak ve yeni yatırımcıların 

piyasaya çekilmesi kolay olacaktır. Hindistan Menkul Kıymetler ve Borsalar 

Kurulu 2014 yılında tröst şirketleri bağlı sermayeyi serbest bırakmalarına 

olanak sağlayan bir altyapı yatırım ortaklığı düzenlemesi yapmıştır ve bu 

oluşum yieldcos yapısına benzeyen bir uygulamadır. Bu uygulamada da 

projeler geliştirme yoluyla risklerden kaçınmak isteyen yatırımcılar için yeni 

yatırım fırsatları sunulmaktadır. Birçok araştırmaya göre yenilenebilir enerji 

varlıkları da dahil yeşil altyapıya yaklaşık olarak 150 milyar $ tutarında 

kurumsal yatırımın yieldcos aracılığıyla yapıldığı belirtilmiş ve bu menkul 

kıymetleştirilmiş ürünlerin de önemi vurgulanmıştır (Oecd, n.d.).  

İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve temiz enerji teknolojilerini 

düzenlemek için sermaye piyasalarının geniş çaplı çaba göstermesi 

gerekmektedir. Yatırımcıların yenilenebilir enerji yatırımlarının geleneksel 

yatırımlar kadar getiri sağlamayacağı algısı değiştirilmedikçe bu alanda 

gerekli olan sermayeye erişim olmayacaktır.  Burada önemli olan yatırımları 



55 | SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİ VE KAMU MALİYESİ: KURAMSAL YAKLAŞIM 

karşılığında hissedarlara temettü ödeme yoluyla gelirleri dağıtan, operasyonel 

üretim varlıklarını elinde tutan ve halka açık şirketler olan yieldcos'daki 

hisselerin satın alınması olacaktır. Yieldcos’ta yatırımcılar için hisseler halka 

açık olduğundan likidite, gelirler istikrarlı ve öngörülebilir olduğu için verim 

ve korelasyonsuz getiriler gibi faydalar sağlamaktadır (La Monaca et al., 

2018).  

ABD, yenilenebilir enerji üretimi için çeşitli yenilikler yapmıştır. Bu 

yeniliklerden biri olan yieldcos ile yatırımcılar, kullanıcılar, sahipler ve diğer 

paydaşlar, bir fon akışı yoluyla etkili bir şekilde birbirine bağlanmakta ve 

böylece yenilenebilir enerji endüstrisindeki finansman sorunlarının üstesinden 

gelinmeye çalışılmaktadır (Fang et al., 2018).  

Analistlere göre yieldcos'un sürekli büyümesi gerekmektedir ve hatta 

ABD'nin ötesine uluslararası pazarlara açılması gerekmektedir. Yabancı 

piyasaların bazıları daha yüksek getiriler sunabilir ve bu da riske rağmen 

temettülerin artmasına yardımcı olabilir. Faiz oranları yükselirse, yieldcos'un 

değeri düşebilir, bu durumda bankalar veya özel sermaye şirketleri gibi 

şirketler daha iyi bir fiyat sunabileceğinden, açılan varlıklar için en iyi teklif 

sunulamayabilir.  Bu durumda ana şirketler varlıkları için fazla getiri elde 

etmeye çalışacaklar ve bu da yieldcos’un gelişimini engelleyecektir (Zaelke, 

2015). Bunun yanı sıra diğer birçok yenilenebilir enerji geliştiricisi, böyle bir 

yapının kendilerine fayda sağlayıp sağlamayacağını halen değerlendirme 

sürecindedir (Knox, 2014).  
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GİRİŞ 

İktisadi sürdürülebilir büyüme, istikrarlı, kaynakların etkin 

kullanıldığı ve dengeli büyüme anlamına gelmektedir. İktisadi büyümenin 

potansiyeli üretim faktörlerinin optimum bir bileşimde kullanılmasıyla ortaya 

artmaktadır. Bu açıdan, sürdürülebilir büyüme, istikrarsızlıkların az olduğu, 

potansiyel büyümenin gerçekleştiği, krizlerin öne çıkmadığı bir süreci 

vurgulamaktadır.  

Uysal‟ın da vurguladığı gibi (2013:111) iktisadi sürdürülebilir 

büyüme, çevre boyutuyla sürdürülebilir büyümeden farklıdır. Çevre boyutuna 

göre bu kavram, bir ekonominin doğal çevresinin kalitesini bozmadan ve 

çevreyi giderek kötüleştirmeden büyüyebilmesidir. Sürdürülebilir büyümenin 

ekonomik boyutu ise ortalama GSMH büyüme hızının uzun dönemde azalma 

eğilimi göstermemesi, trendinin pozitif yönde olması ve sağlam 

makroekonomik temellere kavuşmuş ülke ekonomisinin uzun dönem boyunca 

ekonomik krize uğramadan ve enflasyon yaratmadan istikrarlı bir şekilde 

büyümesidir. 

Sürdürülebilir büyüme açısından üretim fonksiyonunu oluşturan 

emek, sermaye ve diğer faktörlerin, uzun dönemde hem miktarının artması 

hem de verimli kullanılabilmesi öne çıkmaktadır. Ayrıca piyasaların etkin 

çalışması ve oluşabilecek krizlere karşı yeterli önlemlerin alınması, ortaya 

çıkacak krizlere karşı çözüm amacıyla iktisat politikalarının doğru 

uygulanması gerekli olmaktadır. Diğer yandan geçmişten bugüne, dünya 

ekonomisinde farklı nedenlerle, çok fazla sayıda ve farklı biçimlerde krizler 

yaşanmıştır. Bu krizler, bir anlamda iktisadi düşüncenin gelişmesine de katkı 

sağlamaktadır. Krizlere çözüm arayışı çoğu zaman yeni iktisat okullarının 

doğumunu hazırlamıştır. 

 İktisadi düşünce bu açıdan ortaya çıkan dengesizlikler ve krizlerin 

yeniden yorumlanması ve farklı çözüm olanaklarının bulunması amacıyla, 

tarihsel olarak ortaya çıkan dönüşümler ve dalgalanmalarla birlikte 

gelişmektedir. Sürdürülebilir büyüme konusu da bu nedenle yeni konu 

başlıklarını gündemine alarak sürekli zenginleşmektedir.  
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1. SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME VE İKTİSAT 

OKULLARININ YAKLAŞIMI 

1.1. Klasik İktisadi Düşüncede Sürdürülebilir Büyüme 

Sürdürülebilir büyüme genel olarak, kısa dönemde elde edilen 

istikrarlı büyüme performansının kalıcı hale gelerek uzun dönemde devam 

ettirilebilmesi olarak tanımlanmaktadır. Faucheux (1997), sürdürülebilir 

büyüme kavramını “kısa dönemde gerçekleşen büyüme hızının uzun dönemde 

de muhafaza edilmesidir” şeklinde tanımlamaktadır. Faucheux 

sürdürülebilirliği, sosyal refah düzeyinin zamanla azalmaması olarak 

nitelendirmektedir. Baus (2001) ise sürdürülebilir büyümeyi, kriz yaratmayan 

bir büyüme şekli olarak tanımlamakta ve sürdürülebilir büyümenin, 

ekonomisini sağlam temeller üzerinde oturmuş ve sağlıklı büyüyen ülkeleri 

niteleyen bir kavram olduğunu belirtmektedir (Aykırı ve Tokucu, 2017:261).  

Bu tanımlarda, sürdürülebilir büyümenin istikrarlı bir büyüme 

trendine sahip olması yanında, uzun dönemde ortalama büyüme hızının 

arzulanan düzeyde olması da vurgulanmaktadır. Bu açıdan sürdürülebilir 

kalkınmanın bir bileşeni de sürdürülebilir büyüme olmaktadır.  

Klasik iktisat yaklaşımından günümüze, üretim teorisinde önemli 

değişikler ortaya çıkmıştır. Sanayileşmenin henüz başlangıcında, iktisadi 

düşünce tek üretim faktörüne bağlı olarak bir üretim fonksiyonu ortaya 

koyarken; girişimcinin rolü,  işletme organizasyonunun önemi, piyasa yapısı 

ve talep fonksiyonu, işgücünün verimliliği ve çalışma biçimi döngüsü, işletme 

finansmanı ve sermaye piyasası vb. konular çoğunlukla üretim organizasyonu 

ve fonksiyonunda yer almamıştır. 

Tezel (1989) Smith‟in “iktisadi büyümenin doğal bir üst sınırı 

olduğu” düşüncesini vurgulamaktadır. Yani büyüme uzun dönemde sınırlıdır. 

Çünkü arazi varlığı ve iklim koşullarının sınırladığı tarım sektörünün baskın 

olduğu bir dönemde yaşamış olması Smith‟te bu düşüncenin hâkim olmasına 

yol açmıştır. Smith‟in bu konudaki düşüncesi üç ayrı senaryo biçiminde ifade 

edilebilir (Grafik 1).  
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Grafik 1. Smith‟in Büyüme Düşüncesinde Doğal Sınırlılık 

 

Kaynak: Tezel, 1989:183 

Grafik 1‟den de görüldüğü gibi A senaryosu Smith‟in Çin örneğinde 

olduğu gibi bir ülke ekonomisinin kültürel, kurumsal nedenlerle bir düşük 

düzey durağan denge tuzağı içinde kaldığı durumu göstermektedir. B 

senaryosu doğal özgürlük ortamının sağlanması nedeniyle bir ülke 

ekonomisinin zenginleşme sürecinden geçmesidir. C senaryosu ise 

zenginleşmenin doğal sınırlara ulaşan olgun bir ekonominin bu doğal üst 

sınırda durağan dengeye takılıp kalması halidir (Tezel,1989:183). 

1980 sonrası yapılan çalışmalar sonucu geliştirilen Neoklasik büyüme 

modeli ile beşerî sermaye yatırımları ve bu yatırımlar sonucu oluşan beşerî 

sermaye birikiminin uzun dönemde teknolojik gelişme ve ekonomik büyüme 

üzerinde pozitif etkiye sahip olacağı kabul edilmiştir (Günsoy ve Tekeli, 

2015:38). 

1.2. Yeni Yaklaşımlar 

Neoklasik iktisatçılara göre ekonomide genel bir denge söz 

konusudur. İktisadi büyümenin iki önemli belirleyicisi emek ve sermaye 

faktörleri olmaktadır. Teknoloji düzeyi de klasik iktisatçılardan farklı olarak 

üretim fonksiyonunda yer almaktadır.  

“Cobb Dougles” üretim fonksiyonunda  (neoklasik üretim modeline 

örnek olarak a ve b  çıktının emek (L) ve sermayeye (K) dağılımını göstermek 

üzere)  Y = A . Ka . Lb        ifade edilebilir. Ölçeğe göre sabit getiri durumunda   
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a + b = 1 olacağından üretim fonksiyonu da Y = A . Ka . L1-a olacaktır. Sabit 

verimlilik durumu söz konusu olsa bile  (a = 1 kabul edilirse)  Y = A . K elde 

edilir. 

AK modelindeki üretim fonksiyonu, bir birim sermaye ile üretilen 

çıktı miktarını (dolayısıyla sermayenin ortalama ürününü) belirten teknoloji 

düzeyi (A) ile sermaye miktarına (K) bağlıdır  (Ünsal, 2007:239). 

Y=AK                                                              (1)  

Nolu denklemde A‟nın sabit olduğu varsayılırsa, 

       ΔY/Y = ΔK/K elde edilecektir.                           (2) 

Nolu denklem AK Modelinde çıktının büyüme hızı, sermayenin 

büyüme hızına eşit olacaktır ( gK=gY )      gK=gY=GA=GK 

AK büyüme modeline göre ekonominin büyüme oranı, sermayenin 

(dolayısıyla yatırımların) büyüme oranına bağlı olmaktadır. İktisat 

politikaları, yatırım politikaları (veya sektörel seçim hedefleri) kanalıyla, 

iktisadi büyümeyi de etkileyecektir. Bu amaçla iktisadi büyümenin 

yükseltilebilmesi, teknoloji yönlü AR-Ge harcamalarının teşvik edilmesi öne 

çıkmaktadır. Ancak teşvik sisteminin uygulanma biçimi de önemli olmaktadır. 

1980‟li yıllardan itibaren geliştirilen içsel büyüme modellerinde daha 

önceki neoklasik büyüme anlayışında yeri olmayan beşeri sermaye bir faktör 

olarak yer almış ve uzun dönemli büyümede beşeri sermayenin fiziki 

sermayeden daha da önemli olduğu vurgulanmıştır (Kibritçioğlu, 

1998:214,223).  

İçsel büyüme modellerinin temel özelliği (neoklasik modellerden 

farklı olarak) azalan getirinin olmayışıdır. Bilgiyi ve teknolojiyi öne çıkaran 

içsel büyüme modellerinden en basit olanı Rebelo‟nun AK modeli de bu 

temel özelliğe sahip olup Rebelo‟ya göre ekonomilerin farklı büyüme 

hızlarına sahip olmaları, önemli ölçüde iktisat politikalarının bir sonucudur. 

Örneğin gelir vergisi gibi iktisat politikaları, fiziksel sermaye yatırımlarının 

getiri oranını azaltarak sermaye birikim oranını düşürür ve bu nedenle 

büyüme oranı azalır (Dulupçu ve Özkul, 12). 
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2. İKTİSADİ DÜŞÜNCEDE KRİZ YAKLAŞIMI VE 

ÇEVRİMSEL HAREKETLERİN YORUMLANMASI 

2.1. İktisadi Düşüncede Kriz Yaklaşımı 

Klasik iktisadi düşüncede genel olarak krizlerin ortaya çıkması 

beklenmez. Say yasası bu açıdan, dengede olan bir ekonomik yapıyı 

vurgulamaktadır. Ancak yine de klasik iktisatçılar içinde ekonomide doğal 

dengenin sürdürülemez olacağına ilişkin bazı düşüncelere rastlanır. 

Neoklasik iktisatçılar da dengenin doğal olduğunu ve bunun 

matematiksel bir modelleme ile ortaya konulacağını ifade ederek kapitalizmin 

kriz oluşturacağı düşüncesini dışlamışlardır. Özellikle Walras genel denge 

analiziyle ekonomide sürekli bir dengenin söz konusu olduğunu 

söylemektedir. Azalan verim yasasının işlemesi bir durağan denge olarak 

ifade edilebilir. 

Marx ise üretim ve tüketim kararlarının farklı iktisadi ajanlarca 

alınması ve aşırı üretim sonucu yatırım getirindeki azalmaya bağlı olarak bir 

kriz olgusunun yaşanacağına vurgu yapmaktadır.  

Kapitalizm kendinden önceki toplumsal sistemlerden böylece önemli 

bir farklılık içermektedir. Kapitalizm, kendini yenileyen yapısı içinde “kriz” - 

“krizden çıkış” - “büyüme” -”tekrar kriz” şeklinde ortaya çıkan bir gelişme 

içermektedir. Kriz nedeni, kâr oranlarının düşmesi iken krizden çıkış ise kâr 

oranlarının yükselmesi ile mümkün olmaktadır. Krizden çıkış pazarın 

büyümesi yoluyla ya da verimlilik artışı yoluyla kârların artırılması ile 

sağlanmaktadır (Gülsoy, 2006: 239). 

“Say Yasası” nın geçersizliği Malthus ve Sismondi‟nin 

düşüncelerinde ifade edilirken, Marx için de farklı nedenlerle ortaya 

çıkmaktadır. Bu bir anlamda sürdürülebilir büyüme açısından da olumsuz bir 

vurguyu ifade etmektedir. Girişimcilerin maksimum kar elde etmek amacıyla 

ücretlerin düşük tutulması, efektif talep sorununa neden olarak, aşırı üretim 

artışına yol açacaktır. Bunun sonucunda reel fiyatların düşmesine bağlı olarak, 

kâr oranı da azalacaktır. 

Polanyi‟nin (1944:19-20) vurguladığı gibi piyasalar her dönemde, her 

toplumda var olmasına rağmen piyasa sisteminin varlığı daha farklı bir şeydir 

ve ekonomik faaliyetin tamamının toplum kontrolünden kurtulup kendi 

kurallarına göre işleyen piyasalarca yönlendirildiği bir sistemdir. Bu sistem 

toplumsal yapıyı parçalamadan uzun süre var olamaz. Çünkü ekonomik 
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faaliyetin tamamının değişim ilkesi doğrultusunda piyasa tarafından 

yönlendirilmesi demek ekonominin önce toplumdan kopmasına sonra da ona 

egemen olmasına yol açmaktadır. Denetimsiz bu piyasaların kriz üretmesi ise 

kaçınılmaz olmaktadır. 

19.yy. uygarlığı ile ortaya çıkan piyasa toplumunun diğer tarihsel 

toplumlardan kırılma noktası bu toplumun piyasanın parçası haline gelmesi 

olmaktadır. Çünkü bir kez piyasa sistemi emek, toprak ve paranın 

metalaşması üzerinden kurulunca, devlet ve toplum da piyasa güçlerinin 

emirlerini kabul etmek zorunda kalacaktır (Lacher, 2009:94).  

Beklentiler Keynes‟in analizinde merkezi rol üstlenmekte, yatırım 

yapma talebinin azalması (sermayenin marjinal etkinliğinin birdenbire 

düşmesi), krize yol açan nedendir. Çevrimlerin temel nedeni, en üretken 

sermayenin, beklenen getiri oranındaki çevrimsel değişmelerdir. Çevrimin 

genişleme döneminde aşırı yatırım söz konusudur.  

Keynes‟e göre kriz, sermayenin ıskonto edilmiş getirisi ile faiz oranı 

arasındaki farkın ortadan kalkması sonucu oluşmaktadır. Krize çözüm olarak, 

düşük kredi maliyeti ve kamu yatırımların kullanılmasını önermektedir.  

Diğer yandan günümüzde finansal küreselleşme boyutunun artması, 

sermaye hareketlerine bağlı olarak krizlerin yaygınlaşmasına da neden 

olmuştur. Husson (2008) bu serbest sermaye kitlesinin önemini şu şekilde 

vurgulamaktadır. 
 

“………Dönemsel olarak, bu sermayeler yeni bir damar [kâr kaynağı] 

keşfederler ve kendini-gerçekleştiren kehanetlerden beslenen 

delicesine bir coşku başlatırlar. En fazla getiri sağlayacak gibi 

görünen varlığın başına üşüşerek bu varlığın fiyatı yükseltilir. Bu 

serbest sermayelerin sürekli oluşmasında ilk kaynak, bizzat kendisi de 

ikili bir hareketin – bir taraftan ücretlerin genelleşmiş gerilemesiyle 

diğer taraftan kâr oranının düzelip eski haline gelmesine karşın 

birikim oranının durgun seyri hatta gerilemesinin – sonucu olan 

biriktirilmemiş kârın eğilimsel artışıdır.” 

Bu nedenle kısa sürede zengin olma hayali ile işleyen spekülatif 

balonlar patladığında bazılarının etkisi yerel düzeyde kalırken,  bazılarının 

etkisi küresel düzeyde yansıma bulmaktadır.   
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Örneğin 1857 yılında ABD‟de başlayan “demiryolu balonu”nun 

patlamasından kaynaklanan  kriz  yalnızca  ABD  ile  sınırlı kalmayıp  

Avrupa‟nın  finans  merkezlerini  de etkilemiştir. Aynı şekilde “internet 

çılgınlığı” olarak isimlendirilen  1990‟ların  spekülatif  balonu  da 2000‟de  

patladığında  finansal  küreselleşmenin yaygınlığına  bağlı  olarak  pek  çok  

ülkeyi  etkisi altına  almasına yol açmıştır (Mazgit 2007). 

2.2. Ekonomik Çevrimler ve Kriz  

19. yüzyıl boyunca ve 20. Yüzyılın ilk yarısına kadar, dönemsel 

olarak sayılabilecek şekilde belirlenen ve çağdaşları tarafından “kriz” olarak 

adlandırılacak olaylar olacaktır. Bu olayların gözlemlenmesi ekonomik 

çevrim kavramının özümsenmesine olanak sağlamıştır. Daha sonra ise uzun 

süreli bunalımlarının ve “büyük krizler”in öne çıktığı uzun çalkantıların 

(dalgaların) ya da uzun ritmlerin öne çıktığı sorunların önemi artmaktadır 

(Rosıer, 1991:19). 

Juglar 1860 yılında krizi birbirini izleyen “ekonomik çevrimler” 

süreci olarak adlandırmıştır. Guitton bu hareketleri ekonomik evrelerin gerçek 

bir ölçü birimi olarak niteleyerek büyüme ile krizin birbirine bağlı iki olay 

olarak kabul edilmesine neden olmuştur (Rosıer, 1991:19). 

Uzun dalgalar teorisine göre, kapitalizmde kısa dönemli çevrim 

hareketleri yanında 40-60 yıllık uzun dönemi kapsayan hareketler de 

yaşanmaktadır. Günümüzde bu hareketlerin süresi açısından kesinliğe 

ulaşılması zor görünmektedir. 

Kondratieff toptancı fiyatlarını ele alarak bu çevrimlerin fiyat 

hareketine göre dalgalanmalarını vurgulamaktadır. Amerikan toptancı fiyatları 

yükseldikçe yükselen dalganın söz konusu olduğunu, toptancı fiyatları 

düştükçe alçalan dalga söz konusudur. Bu dalgalar dönemsel olarak iktisadi 

büyümeyi de etkileyen yeni üretim yapılarının ortaya çıkış süreciyle ilişkili 

olmaktadır.  
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Grafik 2: Kondratieff Dalgaları  

 

Kaynak: Okçuoğlu, 2009 

Yapısal dönüşüm teknolojik gelişmelerle ilişki içinde olmakta ve 

ekonomideki canlanma yeni bir sektörel gelişmenin ortaya çıkış zamanına 

kadar kriz ve durgunluk sürecine dönüşmektedir: 

1. dalga:1790-1840 arası; buhar gücü, tekstil sanayi, demir sanayi. 

2. dalga:1840-1890; demir yolu, buharlı gemi, demir ve çelik sanayi. 

3. dalga:1890-1940; elektro teknik, ağır makine, kimya sanayi. 

4. dalga: 1940-1990; otomasyon, çekirdek enerji, transistör, otomobil, 

bilgisayar vs. 

5. dalga: 1990 ve sonrası; enformasyon, komünikasyon teknolojisi, ekonomik 

küreselleşme. 

Ekonomik çevrim hareketleri bu açıdan aşırı sermaye birikim 

sürecinin krize nedeni olarak düşünen Marx‟ın bakış açısından farklı bir 

yorum olmaktadır. 
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3. SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME VE KRİZ 

3.1. Sürdürülebilir Büyüme ve Kriz İlişkisi 

Sürdürülebilir büyüme sorununun ekonomik ve finansal krizlerle 

ilişkisi farklı boyutlarla ele alınabilir. Günümüz ekonomilerinde sürdürülebilir 

büyüme sorunu daha fazla vurgulanırken, aynı zamanda yaşanan krizlerin de 

bu sorunla ilişkisi bulunmaktadır.  

Bir ekonominin büyüme potansiyelini hesaplamanın birçok yolu 

olabilir. En kestirme yol geçmiş yıllar ortalamasını alarak yapılan 

hesaplamadır. Ekonomi durağan bir yapıda olmadığı ve sürekli değişim içinde 

olduğundan bu dinamizmi bu hesaba uydurabilmek için son on yıldaki 

büyümeye biraz daha fazla ağırlık verilebilir (Özel, 2012:67). 

Sürdürülebilir büyüme sorunu ve kriz ilişkisi aynı zamanda iktisadi 

düşüncede gelişme dinamiklerinin de yansıması olmaktadır. Yaşanan krizler 

yeni bakış açılarının ortaya çıkmasına neden olmuştur.  

Örneğin klasik iktisatçılarda iktisadi kriz sorunu genel olarak 

vurgulanmaz. Doğal denge yaklaşımı öne çıkmaktadır. Ekonomi genel olarak 

istikrarlı, ancak doğal bir üst sınıra bağlı olarak büyüme potansiyeline sahip 

olmaktadır. Klasik iktisatçılarda sermaye birikim süreci, yatırımlar ve 

yatırımların devingen gücüne bağlıdır.  

 “Neo-Klasik büyüme Teorisi” üretim fonksiyonunda özellikle 

sermaye birikimi ekonomik büyümenin temel kaynağı olarak görülmesine 

rağmen sermaye yatırımları arttıkça “azalan verimler kanunu” nun geçerli 

olacağı ifade edilerek, uzun dönemde istikrarlı bir ekonomik büyümenin 

sağlanamayacağı belirlenmektedir.  

İçsel büyüme modellerinde sermayenin tanımı genişletilmiş, fiziksel 

sermayenin yanında, beşeri sermayeye de önem verilmiştir. Dolayısıyla, içsel 

büyüme teorilerinde bilgi ve beceri ön plana çıkarılmıştır. İçsel büyüme 

teorilerinde, dışsal büyüme teorilerinin varsayımlarından olan azalan verimler 

yasasının geçersiz olduğu savunulmaktadır. İçsel büyüme teorilerinde fiziksel 

sermaye, beşeri sermaye üzerinde olumlu etki yapmakta, dolayısıyla fiziksel 

sermaye de meydana gelen artış beşeri sermayede de artış meydana 

getirmektedir (Özel, 2012:70). 

 



SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİ VE KAMU MALİYESİ: KURAMSAL YAKLAŞIM| 70 

 

Başka bir ifade ile, sermaye kullanımı arttıkça, diğer üretim faktörleri 

ile arasındaki optimum bileşim oranı bir noktadan sonra bozularak, marjinal 

verimliliği düşmektedir. Sürekli büyüme, ancak teknolojik ilerlemeler sonucu 

yeni bir üretim sürecine geçilince sağlanabilmektedir. Öte yandan, modelde 

teknolojiye ilişkin tanımlama ve açıklamaların yapılmayıp, bu unsurun dışsal 

bir faktör olarak ele alınması teoriyi oldukça yetersiz kılmaktadır. 

İçsel büyüme kanalıyla kamunun yenilikçi politikalarının etkinliğine bağlı 

olarak iktisadi büyüme, eski ekonomiye olan bağımlılığından kurtularak, yeni 

ekonominin belirlediği “büyüme patikası” yolu üstünlüğü elde etmektedir. Bu 

noktada, kamunun etki noktası denilen dönüm ya da büküm yeri, düzenlemeler 

yoluyla rekabetçilik ve bilgi donanımı yüksek olan girişimci ya da sanayicilerin 

ortaya çıkmasını destekleyecektir (Grove, 1999). 

3.2 Sermaye Birikimi ve Krize Etkileri 

Finansal küreselleşmenin artması krizlerin de yaygınlaşmasında rol 

üstlenmiştir. Bu açıdan gelişmiş ekonomilerle olan gelişme açığı sorunu, 

küreselleşmenin etkilerini de tartışılmasına neden olmuştur. Sanayileşmenin 

sürdürülebilir büyüme ve krizlerle ilişkisi ele alınmalıdır.  

Krizin, kapitalizmin yapısal krizi olarak açıklanmasının nedeni reel 

sektörde dönemsel olarak ortaya çıkan bu kâr sıkışması olmaktadır. Kâr 

oranları gelişmiş ülkelerde 1960‟lı yılların ortalarından itibaren azalmaya 

başlamış ve bu azalma eğilimi 1980‟li yıllarda tersine dönmüştür. Kâr 

oranlarının düşme eğilimini engellemek amacıyla ayrıca küreselleşme yoluyla 

yarı kapitalist, kapitalizm dışı ya da kapitalizm öncesi alanların küresel piyasa 

ekonomisiyle hızla bütünleştirilmesi amaçlanmıştır. 

Küresel ekonomide sektörel yapıda değişim süreci dikkate alınırsa 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde sanayileşme sorunu, iktisadi 

büyümeyi etkileyen temel dinamik olmuştur. Sürdürülebilir büyüme süreci bu 

açıdan iki farklı ekonomik yapıda farklı anlama sahip olmaktadır. Gelişmekte 

olan ekonomiler için sanayileşme sorunu aynı zamanda bir büyüme sorunu 

olarak önem kazanırken, gelişmiş ekonomilerin sektörel yapıları ilk 

sanayileşme dönemlerine göre hem üretim hem istihdam payı açısından 

önemli oranda değişiklikler göstermiştir. 

Gelişmiş ekonomilerde hizmet sektörünün toplam üretim içindeki payı 

artarken, sanayi sektörünün ağırlığı ise sürekli azalmıştır. Tüketicilerin sanayi 

mallarına olan talep esnekliğinin daha düşük olması, bu sektörde verimlilik 
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artışının fazla olması, sermaye hareketleri vb. bu durumun ortaya çıkmasında 

öne çıkan etkenler olarak vurgulanmaktadır. 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler ise bu süreçten farklı 

biçimde etkilenmektedir. İmalat sanayinin GSYH içindeki payı 1970-2013 

döneminde, dünya ekonomisindeki ortalaması genel olarak düşmektedir. Bu 

oran GÜ‟de hızlı bir şekilde azalırken, GOÜ‟lerde ise sabit düzeyini 

korumuştur. İmalat sanayi istihdamının GSYH içindeki payı açısından ise 

dünya ortalaması çok fazla değişmez iken, GOÜ‟lerde aynı dönemde bu oran 

artmıştır (Tablo 1). 

Tablo 1: Gelişmiş ve Gelişmekte olan Ekonomilerde İmalat Sanayinin ve 

İstihdamının GSYH İçindeki Payının Değişimi  (1970-2013 Dönemi)  

 
İmalat Sanayinin GSYH 

İçindeki Ortalama Payı 

İmalat Sanayi İstihdamının 

GSYH İçindeki Payı 

 
1970-

79 

1980-

89 

1990-

99 

2000-

13 

1970-

79 

1980-

89 

1990-

99 

2000-

13 

Dünya  22,8 20,4 18,5 16 15,2 15,6 14,5 13,9 

GÜ 23,3 20,6 18,1 14 25,1 21,3 17,8 13,6 

GOÜ 20,6 20,2 20 20 13 14,3 13,9 14,1 

Kaynak: UNIDO, 2016 

Tablo 1‟in açıkladığı gibi iktisadi büyüme ve kalkınma amacı açısından 

belirleyici olan sanayi sektörünün GSYH içindeki üretim ve istihdam payı 

açısından GÜ ve GOÜ‟ler arasındaki açık niceliksel olarak azalmaktadır. Bu sonuç 

gelişmekte olan ekonomilerin küresel piyasa ekonomileriyle bütünleştirilmesi 

amacı açısından önemli olmaktadır.  

Bu süreçte Husson (2008) kâr ve birikim oranı arasındaki ayrışmaya 

dikkat çekmektedir. Gelişmiş ekonomilerde, 1980‟li yıllardan sonra kar oranları 

birikim oranına göre,  daha yüksek bir artış düzeyine ulaşmaktadır. Küresel 

ekonomide gelişme açığı azalırken, piyasaların bütünleşmesi yoluyla karlılık 

sürdürülebilmektedir. 
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Grafik 3:  Kâr Oranı ve Birikim Oranı (ABD+Avrupa Birliği+Japonya) 

 
 
Kaynak: http://hussonet.free.fr/toxicap.xls 

Grafik 3 ABD, Avrupa Birliği ve Japonya ekonomilerinin bütün 

olarak hesaba katılarak bu ülkelerin toplam kâr oranıyla birikim oranını 

göstermektedir. Birikim oranı yıllara göre net sermaye hacminin artış oranı 

olurken, kâr oranı ise sermaye tabanına göre kâr/sermaye oranı olmaktadır. Bu 

iki oranın 1980‟li yılların başına kadar paralel bir gelişme gösterirken, 

sonrasında ise önemli ölçüde ıraksamaya başlamıştır (Husson : 2008).  

Finans sektörü diğer yandan gelişmiş ekonomilerde öne çıkan bir 

sektör olmakta ve toplam üretim içindeki payı sürekli yükselmektedir. 

Sürdürülebilir büyüme sorunu açısından hem istikrarlı bir büyümeyi 

engellemesi hem de eşitsiz gelir dağılımına neden olması açısından bu 

sektörün rolü öne çıkmaktadır. 

 Örneğin finans sektörünün gelir dağılımını bozucu etkisi ABD‟de 

açık bir şekilde göze çarpmaktadır. ABD‟de bu sektörde ülkedeki toplam işçi 

sayısının yaklaşık %6‟sı çalışmasına rağmen bu sektörde yurtiçi sanayilerinde 

ortaya çıkan toplam kârın %40‟ı elde edilmektedir. 1960‟ta ise bu sektörün 

ülke içinde üretilen kârdan aldığı pay %15‟ ulaşmıştır (Magdoff ve Yates; 

2009: 62). 
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3.3 Fiyat Üretim İlişkisi Açısından Krizler  

Ekonomide varlık fiyatlarının gerçek değerinden sapması bir sanal 

fiyat sorununa vurgu yapmaktadır. Finansal akımların öne çıkması bu açıdan 

öne çıkmaktadır. Para veya finansal varlıklar bir değişim aracı olmanın 

ötesinde spekülatif faaliyetlerin aracı olarak daha farklı bir rol üstlenmektedir. 

Mandelbrot (2005:274) finans piyasalarında “değer”  sorununa vurgu 

yaparak bunun aslında sınırlı bir değere sahip olduğunu ifade eder. Aktif 

fiyatlarında yaşanan artışlar; belirli iletim kanalları vasıtasıyla ekonominin 

temel parametrelerini etkileyerek, fiyat mekanizmasının bozulmasına, 

ekonomik birimlerin yanlış karar almasına ve reel aktivitenin volatilitesinin 

artmasına neden olabilmektedir. 

Diğer yandan, piyasa davranışlarını açıklamak amacıyla geliştirilen 

yaygın rasyonel davranış modelleri piyasaların işleyişini açıklamaktan uzaktır. 

Son yıllarda öne çıkan davranışsal iktisat, nöro iktisat, ekonofizik ve deneysel 

iktisat kökenli çalışmalar, Ortodoks finansın olasılık yasalarına aykırı piyasa 

gözlemlerinin olası kaynaklarını açıklayabilmede yardımcı olmak için 

kullanılmaya çalışılmaktadır. 

2008 küresel krizinde görüldüğü gibi küresel likidite fazlasının (krizin 

temel nedeni olarak görülmektedir) yetersiz finansal düzenlemelerin olduğu 

bir ortamda varlık fiyatlarında oluşturduğu balonlar spekülatif faaliyetlerin 

artmasına yol açarken, tüketiciler de klasik iktisadın „rasyonel insanı‟ 

olmadıklarını davranışlarıyla göstermişlerdir. Bu noktada kapitalizmin temel 

çelişkisi de gözler önüne serilmiştir (Tonak, 2009: 31). 

Devresel hareketler krizlerin açıklanmasında bazı katkılar 

sağlamaktadır. Bu ilişkide yenilikçilik, beklentiler ve spekülasyonun rolü de 

dikkate alınmalıdır. Rosier‟in de vurguladığı gibi genişleme döneminde 

rekabet ve yeniliklere (Schumpeter) bağlı olarak yüksek kar beklentileri 

(Keynes, Kallecki) tarafından güdülenen, hızlandıran prensibi ve enflasyonist 

eğilimlerle genişleyen birikim süreci, kendi kendini besleyerek, spekülatif bir 

süreç ortaya çıkarır. Aşırı yatırım nedeniyle talebe oranla aşırı bir 

sermayeleşme ile birlikte kriz süreci ortaya çıkar. Bunalım, sermayenin değer 

kaybetmesi, faiz oranının ve ücret düzeyinin düşmesi aracılığıyla yeni bir kâr 

oranının belirlenmesi ve sermayenin yeniden yatırma yönelmesine neden olur. 

Kapitalizmin yapısal olarak sürekli kriz oluşturma mantığı, kapitalist 

üretimin gerçek engelinin bizzat sermayenin kendisi olduğu çelişkisine 

dayanmaktadır. Sermaye birikiminin kârlılığı azaltarak yeniden üretimi 

olanaksız kılması, yani kâr haddinin azalma eğiliminin kapitalist krizleri 

doğurmasıdır. İlk ağızda anlaşılmaz gibi gelecek bir biçimde, kârlılığın ana 
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güdüleyici unsur olduğu bir ekonomik yapıda aynı zamanda kendi bağrında 

kârlılığı azaltan dinamikleri de barındırması kapitalizmin rekabet mantığında 

yatmaktadır (Tonak, 2009: 31). 

Örneğin Lescure, 1850-1873 dönemindeki enflasyonist genişlemenin, 

sanayileşen Avrupa ekonomilerinde demiryolları ağlarının kurulmasına 

bağlar. Bunun sonucunda, maden ve metalürji sanayileri gelişmiş, işgücü ve 

sermaye talebini artırarak, ücretleri ve faiz oranlarını yükseltmiştir. Bir dönem 

sonra arz talebi aşmaya başlayınca (fiyatlar düşmeye başlar), üretimin de 

yavaşlaması gerekmektedir. 

Para hacminin üretimden daha hızlı artması, fiyatların yükselmesine 

ve bu durum üretim hacminin artmasına( kantitatif para teorisi) neden 

olacaktır. Cassel parasal olguların etkisini vurgulamakta ve uzun dönemli 

çevrimlerle para miktarındaki değişmeler arasında bir eşanlılık olduğunu 

söylemektedir. 

Diğer yandan piyasa toplumunda ortaya çıkan sosyoekonomik 

sorunlar sürekli olmakta ve bu nedenle iktisat politikaları kanalıyla arz ve 

talep yönlü düzenlemelere olan ihtiyaç devam etmektedir. Bu açıdan iktisat 

politikaları özelikle her dönemde önemini korumaktadır.  

Wallerstein (1983:78) bu noktada tarihsel kapitalizmin bunalımının 

esas nedeni olarak kâr amacıyla her şeyin metalaştırılması yanında bu 

metalaştırmaya yönelik baskının denetimsizliğine de vurgu yapmaktadır. 

 

SONUÇ 

Sürdürülebilir büyüme sorununun odak noktasında bir anlamda 

iktisadi krizler yer almaktadır. Yaşanan krizler, ekonomilerin istikrarlı ve 

dengeli büyümesini engellerken, enflasyon, işsizlik, varlık fiyatlarının 

sanallaşması vb sorunlara da neden olmaktadır. Yaşanan krizler diğer yandan 

yeni iktisadi düşünce okullarının da doğmasına neden olmuştur. 

Kapitalizmin sürekli kriz üreten yapısı, klasik iktisatçılardan bugüne 

yeni tartışmaların da ortaya çıkmasına neden olmuştur. Piyasaların denetimsiz 

yapısı, efektif talep ile üretim arasında dengesizlikler, finansal yapıya aşırı 

bağımlılık sorunu, piyasaların karmaşık yapısı bu açıdan öne çıkan sorunlar 

olarak göze çarpmaktadır.  

Yaşanan krizler, klasik iktisatçılarda doğal dengenin sağlanmasında 

en önemli aktör olarak ifade edilen “görünmez el”in de tartışılır bir duruma 

dönüşmesinde etkili olmaktadır. Bu açıdan sürdürülebilir büyümenin 

sağlanması sorunu, ekonomilerin etkin işleyişine bağlı kalmaktadır.  
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           GİRİŞ 

Bugünkü anlamda ilk örneklerini 1950’li yıllarda göstermeye 

baĢlayan ulusal varlık fonları (UVF), küresel çapta hızla yaygınlaĢmakta ve 

ülke ekonomileri içerisinde tartıĢmalara neden olmaktadır.  

Varlık fonları, ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlayan, kamu 

sektörüne dayalı bir yapıdır. Genellikle tasarruf fazlası, cari fazla ve doğal 

kaynağa sahip ülke ekonomileri tarafından oluĢturulan fonlardır. Kamu 

tarafından tahsis edilen portföylerin gelirini en yukarıya taĢımaya ve edinmiĢ 

olduğu imtiyazlar ile ekonomik büyüme ve kalkınma hedeflerini 

gerçekleĢtirmeye yönelik adımlar atan bir organizasyondur.  

Fonlar, farklı yapıdaki firma portföylerinden oluĢan, devlet bütçe 

tahsisine dayalı bir finansal araç olma özelliğindedir. Bu noktada finansal 

piyasalara derinlik kazandırmayı, gelirlerinin daha fazla değerlendirilmesi 

yoluyla nesiller arası aktarım sağlayabilmeyi ve devlet bütçesine katkıda 

bulunmayı amaçlamaktadır (Gomes, 2008:3).  

Türkiye ekonomisi perspektifinden bakıldığında uzun vadeli büyüme 

ve kalkınma hedefiyle Hazine Bakanlığı ile ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı 

(Ö.Ġ.B) sahipliğinde bulunan Ģirketlerin bir çatı altında toplanması ile Ağustos 

2016 tarihinde Türkiye Ulusal Varlık Fonu (TVF) oluĢturulmuĢtur.  

Diğer fonlardan yapı gereği ayrılan TVF, cari fazla veren ülke 

ekonomilerine karĢılık cari açık finansmanında varlık fonunun kullanılması 

hedefi ile ciddi bir farklılık arz etmektedir. Küresel fonlara bakıldığında emtia 

veya emtia dıĢı gelir kaynağı olan fonlar göze çarpmaktadır. Emtia kaynaklı 

fonlar genellikle petrol sahibi ülkeler iken emtia dıĢı kaynaklı fonlar ise cari 

fazla ve tasarruf fazlası veren ülkelerde görülmektedir.  

Ulusal varlık fonları ile ilgili yapılan akademik çalıĢmalar nispeten 

yenidir. Bunun yanında Türkiye ekonomisi gibi tasarruf açığı ve cari açık 

veren ülkeler için fonun büyümeye olan etkisi literatürde oldukça nadir 

görülen bir konu özelliğindedir. Bu nedenle araĢtırmamızda varlık fonları ile 

TVF’nin karĢılaĢtırılması ve farklarının neler olduğu üzerinde durulmaktadır. 

1.VARLIK FONUNUN AMAÇLARI VE TÜRLERİ 

Varlık fonları 1950’lerden beri mevcut olmasına rağmen 1973 petrol 

krizi sonrası yükseliĢe geçmiĢ ve özellikle de 1990’lı yılların sonu itibariyle 

büyüklükleri önemli ölçüde artmıĢtır (Johnson, 2007:56). Ulusal varlık fonları 

kısa, orta ve uzun vadede yatırım politikalarını güçlendirmeyi ve tasarrufları 



SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİ VE KAMU MALİYESİ: KURAMSAL YAKLAŞIM| 80 

 

daha etkin kullanmayı amaçlamaktadır. Daha çok orta ve uzun vadeli getiri 

üzerine yoğunlaĢan ulusal varlık fonları, ülke içi krizlerde de makroekonomik 

yapıyı dengede tutmakta bir araç olarak kullanılabilmektedir (Sarsıcı, 

Değirmenci ve Öztürk, 2017:52-53). Ulusal varlık fonları bir üst baĢlık altında 

değinildiği gibi amaç, kaynak, iĢleyiĢ bakımından çeĢitli türlere ayrılmaktadır. 

Her tür ise kendine ve ülke yapısına has iktisadi hedef ve amaçlar 

bulundurmaktadır. Ancak ulusal varlık fonlarının temelinde üç ana hedef 

olduğu vurgulanmaktadır. Bunlar; sermaye birikimini maksimum yapmak, 

istikrar, büyüme ve kalkınma konularında politikalara yardımcı olmak ve 

politikaları uygulamaktır (Konukman ve ġimĢek, 2017:1920). Bu temel 

amaçların yanı sıra ulusal varlık fonları ortaya çıkması muhtemel kriz ve 

kıtlıklarda makroekonomik dengeyi sağlamak ve biriktirilmiĢ olan yabancı 

rezervi idare etmek amaçlarını da yerine getirmektedir (Yereli ve Yaman, 

2017:74).  

Varlık fonları tanımlarında da görüldüğü üzere amaç, kaynak vb. 

bakımdan ayrıĢmaktadır. Konukman ve ġimĢek (2017) çalıĢmasında IMF 

tanımlamalarından yararlanarak varlık fonlarını makroekonomik hedefler 

doğrultusunda çeĢitlendirilmiĢtir. Bu çeĢitlendirme Tablo 1’de gösterildiği 

gibidir.  

Tablo Hata! Belgede belirtilen stilde metne rastlanmadı.:Makro Ġktisadi Hedefler 

Doğrultusunda Varlık Fonu Türleri 

TÜR AÇIKLAMA 

Ġstikrar Fonları Ekonomideki fiyat dalgalanmalarını ve devlet 

bütçesini iç ve dıĢ Ģoklardan korumaya yönelik fonlar. 

Tasarruf Fonları Gelecek kuĢağın refahını arttırmak için iç 

tasarruflardan yararlanarak yatırım yapma amaçlı 

fonlar. 

Rezerv Yatırım Fonları Rezervlerini geniĢletmeyi amaçlayan ve bu geniĢleme 

ile yatırım yapma hedefli fonlardır. 

Kalkınma Fonları Ülke büyümesine katkıda bulunmak üzere üretimi 

arttırmaya yönelik sanayi ve sosyoekonomik 

politikaları hedefleyen fonlardır. 

Emeklilik Rezerv 

Fonları 

Hükümetin edinmesi olası olan borçlarına yönelik 

kaynak sağlayan fonlardır.  

Kaynak: Konukman & ġimĢek (2017). Ulusal Varlık Fonları ve Türkiye Uygulaması. 

Çalışma ve Toplum: Ekonomi ve Hukuk Dergisi, 4(55):1920. 

Ġstikrar fonları, hedeflediği amaçlar doğrultusunda ülkelerin merkez 

bankaları ile benzeĢen bir yapıya sahiptirler. Bu fonlar doğal kaynak 

bakımından zengin olan ve bu kaynaklar üzerinden gelir elde elden fonlardır. 



81 | SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİ VE KAMU MALİYESİ: KURAMSAL YAKLAŞIM 

Moğolistan, Rusya ve Ġran bu fona sahip olan ülkeler arasındadır. Tasarruf 

fonları ise gelecek nesle daha iyi bir refah seviyesi bırakmak, zenginliği 

nesiller boyu paylaĢmak üzere artan tasarrufları bu amaç doğrultusunda 

yatırıma dönüĢtüren fonlar olarak göze çarpmaktadır. Rusya ve Abu Dabi 

yatırım fonu, tasarruf fonlarına sahip olan ülkelerdendir. Rezerv yatırım 

fonları, ülke içi rezerv birikimini arttırmak ve bu rezerv birikimini yüksek 

getirili yatırımlara dönüĢtürmek amacı ile kurulmuĢ olan fonlardır. Çin, 

Singapur ve Güney Kore bu fonlara sahip ülkeler arasındadır.  Kalkınma 

fonları, ülkenin büyüme ve kalkınmasına önem vermesi nedeniyle öncelikli 

olarak altyapı ve sosyoekonomik yatırımlara kaynak tahsisini hedefleyen 

fonlardır. BAE ve Türkiye Ulusal Varlık Fonu gibi fonlar bu türe örnek 

verilebilir. Emeklilik rezerv fonları ise devletlerin olası borçlarına kaynak 

yaratmak amaçlı fonlardır. Emeklilik fonları riskli yatırım yapma bakımında 

tasarruf fonlarına benzemektedirler. Avustralya, Ġrlanda ve Yeni Zelanda bu 

fonlara örnek gösterilebilir (Al-Hassan, Papaioannou, Skancke ve Sung, 

2013:5-6; Kayıran, 2016:63-64).  

2.VARLIK FONUNUN KÜRESEL EKONOMİDEKİ YERİ 

Küresel sistemde ve finans dünyasında gün geçtikçe önem kazanan 

ulusal varlık fonlarının oluĢumu yeni bir kavram değildir. Bugünkü anlamda 

1950’lerden beri mevcut olan ulusal fonlar özellikle 1990’ların sonları 

itibariyle hız kazanmaya baĢlamıĢ ve 2020 itibarı ile mevcut ulusal varlık fonu 

değerleri 8 trilyon dolara ulaĢmıĢtır. Bu rakam 1990’ların baĢında tahminen 

sadece 500 milyar dolar civarı idi (Johnson, 2007:56). 8 trilyon dolarlık varlık 

fonu değeri, hedge fonların 3 trilyon doları aĢkın değeri göz önünde 

bulundurulduğunda finansal piyasalar açısından ciddi bir değer ifade 

etmektedir.   

Ulusal varlık fonları bugünkü anlamıyla ilk olarak 1953 yılında 

Kuveyt hükümetinin kurduğu fon olarak görülmektedir. Bu fon 1983 yılında 

resmileĢerek Kuveyt Yatırım Otoritesi (KIA) adını almıĢ olup halen aynı adı 

kullanmaktadır. Ancak ulusal varlık fonları ilk olarak Amerika BirleĢik 

Devletleri’nde kurulan okul fonları ile ortaya çıkmıĢtır. 1854 yılında Teksas 

eyaleti tarafından kurulan Teksas Permanent School Fund ve 1876 Permanent 

University Fund, ulusal fonların ilk örneklerini teĢkil etmektedir (Alhashel, 

2015:2).  

Kuveyt Yatırım Otoritesi sonrası ulusal varlık fonları küresel çapta 

yayılmaya baĢlamıĢ, Asya üzerinde kurulan fonlar ile devam eden yayılma 
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2000’li yıllarda büyük bir artıĢ göstermiĢtir. Asya’daki bu geliĢmede özellikle 

Abu Dabi ve Singapur fonları büyük rol oynamıĢlardır. Dünya genelindeki bu 

geliĢme ġekil 1’de daha net bir Ģekilde görülmektedir. Harita üzerinde siyah 

ile iĢaretli yerler ulusal varlık fonlarını göstermekte olup Arap yarımadasında 

baĢlayan geliĢme kısa sürede Asya geneline ve 2000’ler sonrası Avrupa’ya 

yayılma göstermiĢtir.  

 

 

Şekil Hata! Belgede belirtilen stilde metne rastlanmadı.: Dünya Genelinde Ulusal 

Varlık Fonlarının GeliĢimi (Chwieroth, 2014:753) 

1990’lar itibari ile devletler ulusal varlık fonu modasına ayak 

uydurmaya baĢlamıĢ, emtia ve emtia dıĢı gelir fazlaları olan ülkeler, diğer 

ülkeleri örnek alarak varlık fonu geliĢimine katkıda bulunmuĢlardır. 90’ların 

sonlarına doğru yaĢanan Doğu Asya krizi ile artan rezervler ve bu rezerv 

birikiminin değerlendirilmesi ihtiyacı 2000 sonrası artan varlık fonlarının bir 

nedeni olarak görülmektedir. Bortolotti, Fotak ve Megginson (2013)’ne göre 

90’ların sonları itibari ile artan varlık fonlarının diğer bir nedeni ise petrol 

fiyatlarında sürekli olarak meydana gelen artıĢın petrol ihraç eden ülkelerde 

ciddi bir cari fazlaya neden olmasıdır. Petrol varil fiyatı Doğu Asya krizi 

döneminde 10$ iken bu değer 2008 küresel krizine kadar 148$ seviyelerine 

kadar yükselmiĢtir (Doruk, 2018:10-11). 1990’larda 500 milyar dolar olan fon 

büyüklükleri 20 yıl içerisinde 5 trilyon doların üzerine çıkmıĢtır (Bernstein, 

Lerner ve Schoar, 2013:221).  
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Dünya genelindeki bu yayılma varlık fonlarının aktif kullanımını 

arttırmıĢ olup değerlerinde ciddi bir yükseliĢe sebep olmuĢtur. Preqin 2018 

raporuna göre ulusal varlık fonlarının dünya genelindeki yayılımını izleyen 

değer haritası ġekil 2’de gösterilmiĢtir.  

 

 

Şekil 1: Dünya Çapında Ulusal Varlık Fonu Değer Görünümü (Preqin. 2018). 

Preqin 2018 raporuna göre 2010 yılından bugüne 21 adet ulusal varlık 

fonu kurulmuĢtur. Bir önceki yıla göre değerlendirildiğinde ise ulusal varlık 

fonları tarafından eklenen fonların değeri 866 bin $’dır ve bu fonların %71’i 

varlıklarını son 12 ay içerisinde büyüttüğü görülmektedir (Preqin, 2018:3). 

Dünya çapında geliĢen ve büyüyen varlık fonları, yatırımlarını da her 

geçen yıl arttırmaktadır. Yapılan yatırımlarda özellikle Asya ülkelerinin payı 

son derece yüksektir. Ancak yatırım yapan Asya fonları bu yatırımlarını daha 

çok Avrupa ve Amerika’daki kuruluĢlara yaptığı görülmektedir. YapmıĢ 

oldukları yatırımlar ise birkaç yatırım göz ardı edildiğinde daha çok güvenli 

yatırım araçlarına doğru yönelmeler göstermektedir. Ulusal varlık fonlarının 

2015-2016 yıllarında yapmıĢ oldukları 1 milyar $ ve üzeri yatırımlar Tablo 

2’de gösterilmiĢtir.  
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Tablo 2: Ulusal Varlık Fonlarının 1 Milyar $ ve Üzeri Yatırımları (2015-2016) 

Yatırımcı Fon Yatırım 

Yapılan 

Kurum 

Yatırım 

Yapılan 

Ülke 

Yatırım 

Yapılan  

Sektör 

Yatırım 

Hacmi 

(Milyar $) 

GIC PTE LTD IndCor 

Properties Inc 

ABD Gayrimenkul 3,65 

KATAR Y.O. (QIA) Finansbank 

A.ġ. 

Türkiye Bankacılık 2,95 

QIA Coroin Ltd. BirleĢik 

Krallık 

Restaurant, 

Otel 

2,40 

QIA Songbird 

Estates PLC 

BirleĢik 

Krallık 

Gayrimenkul 1,94 

ÇİN YATIRIM 

KURUMU (CIC) 

Investa Propert 

Group 

Avustralya Gayrimenkul 1,82 

CIC NXP 

Semiconductors 

RF Business 

Hollanda ĠĢletme 

Ekipmanları 

1,80 

TEMASEK Homeplus Co. 

Ltd. 

Güney 

Kore 

Perakende 1,60 

ABU DHABİ Y.O. 

(ADIA) 

Sanayi 

Gayrimenkulü 

ABD Gayrimenkul 1,58 

KAMU 

EMEKLİLİK FONU 

(NORVEÇ) 

Trinity Wall St. 

Hudson Sq 

ABD Gayrimenkul 1,56 

KUVEYT Y.O. 

(KIA) 

E ON Espana 

SL 

Ġspanya Altyapı ve 

Kamu 

Hizmetleri 

1,37 

QIA Hines Italia 

SGR SpA-Porta 

Ġtalya Gayrimenkul 1,30 

ADIA Hong Kong’da 

3 Otel 

Hong Kong Restaurant, 

Otel 

1,20 

GIC PTE LTD Rede D’Or Sao 

Luiz SA 

Brezilya Sağlık Sektörü 1,01 

GIC PTE LTD Veritas 

Technologies 

Co. 

ABD KiĢisel ve 

Kurumsal 

Hizmetler 

3,70 

KAMU YATIRIM 

FONU (PIF) 

Uber 

Technologies 

Inc. 

ABD KiĢisel ve 

Kurumsal 

Hizmetler 

3,50 

QIA Asia Square 

Tower 

Singapur Gayrimenkul 2,51 

GIC PTE LTD Multiplan Inc. ABD KiĢisel ve 

Kurumsal 

Hizmetler 

2,50 

GIC PTE LTD Itc Holdings 

Co. 

ABD Altyapı ve 

Kamu 

Hizmetleri 

1,23 

TEMASEK Singapore 

Telecommunica

Singapur ĠletiĢim 1,13 
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tion 

KÜRESEL DEVLET 

EMEKLİLİK FONU 

Vendome Saint 

Honore 

Property 

Fransa Gayrimenkul 1,04 

CIC 1221 Avenue of 

The Americas 

New York 

ABD Gayrimenkul 1,03 

Kaynak: Bortolotti, B. (2015). Sovereign Wealth Fund Annual Report 2015. Bocconi 

University.  https://www.ifswf.org/publicati ons/sovereign-wealth-fund-annual-report-2015. 

(EriĢim tarihi:15.12.2019); Bortolotti, Loss ve Trajkov  (2016). SWF Investment in 2016. 

Hunting Unicorn Sovereign Wealth Fund Annual Report 2016, Bocconi University, s.16-38. 

 

Ulusal varlık fonlarının 1 milyar $ ve üzerinde olan yatırımlarına 

bakıldığında Katar Yatırım Otoritesi (QIA)’nın Türkiye’de Finansbank A.ġ. 

haricindeki yatırımların büyük çoğunluğu gayrimenkul, altyapı gibi risksiz ve 

güvenli sektörlere yönelmiĢtir. Bu yatırımlar göz önünde bulundurulduğunda 

literatürdeki varlık fonları yatırımlarının riski az ve getirisi yüksek yatırımlara 

yöneldiği olgusunun doğrulandığı görülmektedir (Doruk, 2018:17). 

Tüm bu yatırımlar ve miktarları göz önünde bulundurulduğunda 

ulusal varlık fonlarının küresel finans piyasalarında ciddi bir yer kapsadığı 

görülmektedir. Finansal piyasalarda yeni bir aktör olarak göze çarpmakta olan 

ve yaptıkları yatırım sayesinde ulusal varlık fonları yatırım yapmıĢ oldukları 

ülkedeki Ģirketlerde söz sahibi olabilmektedirler. Bu durum bir hükümetin 

diğer bir ülke Ģirketinde söz sahibi olabilmesi anlamına gelmektedir.  

Ulusal varlık fonları genel itibari ile ticaret fazlası, cari fazla ve rezerv 

fazlalıklarını farklı ülke ekonomilerinde riski az ve güvenli yatırımlara 

dönüĢtürmektedir. Bu yatırımlardan elde ettikleri gelirleri ile uzun vadede 

daha yüksek refah, bu refahın sürdürülebilmesi, makroekonomik dengeden 

sapmaların önüne geçmek ya da uzun dönemde yapılacak olan yatırımların 

finansmanında kullanmaktadırlar.  

3.TÜRKİYE ULUSAL VARLIK FONU (TVF) 

Türkiye gibi geliĢmekte olan ülkelerde uzun vadeli yatırımlardan daha 

çok kısa vadeli yatırımlar görülmektedir. Bu nedenle kısa vadeli yatırımlar 

daha çok sıcak para olduğundan ani giriĢ ve çıkıĢları ülke ekonomisinde ciddi 

dalgalanmalara yol açmakta ve kırılgan bir yapıya bürünmesine neden 

olmaktadır. Uzun vadeli yatırımların ülkeye çekilmesinde yaĢanan zorlukların 

en büyük nedenleri siyasi istikrar, jeopolitik konum, Ģeffaflık, serbest rekabet 

koĢulları gibi unsurların bir arada bulunmaması veya bu unsurların risk teĢkil 

etmesidir. Bunların yanında bir diğer önemli kavram ise tasarruf oranlarıdır. 

Tasarrufların azlığı, yapılacak olan yeni yatırımların finansmanını 
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zorlaĢtırmakta ve bu da dolaylı olarak yatırım yapılmasının önüne 

geçmektedir (Sakarya ve Erdem, 2018:35). Türkiye’ye ait yatırım, büyüme ve 

tasarruf grafiği, Grafik 1’de gösterilmiĢtir.  

 
Grafik  Hata! Belgede belirtilen stilde metne rastlanmadı.: Türkiye’nin 

Makroekonomik Verileri (2000-2016) (Strateji Bütçe BaĢkanlığı ve OECD’den alınan 

veriler ile yazar tarafından oluĢturulmuĢtur) 

 

Türkiye’nin makroekonomik verilerine bakıldığında Türkiye’ye gelen 

yatırımların iki kez çok ciddi bir Ģekilde dip yaptığı görülmektedir. Birinci 

dip, 2000 ve 2001 yıllarında görülen bankacılık krizi sonrası, diğeri ise 2008 

krizi ile görülmüĢtür. Dalgalı bir seyir izleyen yatırım grafiği 2016 darbe 

teĢebbüsü itibari ile 0’a yaklaĢmıĢtır. Aynı durum büyüme oranı için de 

geçerlidir. Benzer bir ilerleme gösteren büyüme oranları 2001 ve 2008 

krizlerinde negatiflerde iken 2016 sonrası düĢüĢ trendine girmiĢ, 2018 yılında 

%2,8’lik bir orana gerilemiĢtir. Turuncu çizgi ile gösterilen kamu ve özel 

tasarrufların GSYH içerisindeki payı ortalama %22 civarında seyretmektedir.  

2001 krizi sonrası artan büyüme oranlarına rağmen tasarrufların 

GSYH’ya oranı düĢük kalmıĢtır. Bu bağlamda oluĢturulacak olan “Türkiye 

Ulusal Varlık Fonu” ile hükümetin ekonomik hedeflere ulaĢmasında 

lokomotif sektörlere ve Ģirketlere finansman sağlayarak büyüme oranının 

artması ve sürdürülebilmesi, bunun yanında kalkınmanın hızlandırılması 

amaçlanmaktadır (Karagöl ve Koç, 2016:17). 
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Tüm bunların ıĢığında, 27 Haziran 2016 tarihinde Bakanlar 

Kurulunca alınan karar doğrultusunda 19 Ağustos 2016 tarihinde Türkiye 

Ulusal Varlık Fonu (TVF), Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TCMB) 

oylanmıĢ ve 22 ret oyuna karĢılık 217 kabul oyu ile Meclisten geçmiĢtir. 26 

Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazetede 6741 nolu Kanun4 ile yayınlanarak 

yasalaĢmıĢtır (Kayıran, 2016:69; Sarsıcı, Değirmenci ve Öztürk, 2017:53).  

Doğal kaynaklardan sağladığı bir getiri, bütçe ya da dıĢ ticaret fazlası 

gibi kaynaklardan oluĢturulmamıĢ olan TVF, diğer ulusal fonlardan kaynak 

bakımından ayrılmaktadır. Bu nedenle bir Rezerv, Tasarruf ya da Emeklilik 

Fonu olarak görülmeyen Türkiye Fonu kurulum ilkeleri nedeniyle bir 

kalkınma, istikrar fonu olarak göze çarpmaktadır (Güçlü, 2018:46). Bir 

anonim Ģirket olarak kurulan Türkiye Varlık Fonu A.ġ.’nin misyonu da bu 

durumu kanıtlar niteliktedir. TVF’nin misyonu;  

“Türkiye’nin stratejik varlıklarını geliştirmek, değerlerini artırmak ve böylece 

ülkemizin öncelikli yatırımları için kaynak sağlamaktır”  

Fonun kuruluĢ gerekçesi olarak Türkiye’nin G20 ülkeleri arasında 

ulusal varlık fonu olmayan tek ülke konumunda olması ve 2023 hedefleri 

doğrultusunda uzun vadeli hedeflerin tutturulması adına stratejik öneme sahip 

olması gösterilmektedir (Konukman ve ġimĢek 2017:1935).  

TVF’nun kuruluĢ sermayesi 50 milyon Türk Lirası olarak belirlenmiĢ 

ve bu sermaye ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı’nca 50 milyon adet paya 

bölünerek muvazaadan ari5 olarak karĢılanmıĢ ve ödemesi yapılmıĢtır (AktaĢ, 

2017:52).   

Türkiye Varlık Fonu yukarıda belirtildiği üzere bir kalkınma ve 

istikrar fonu olarak göze çarpmaktadır. Bu durum TVF internet sitesinde 

(www.turkiyevarlikfonu.com.tr) Ģu Ģekilde ifade edilmektedir;  

“Ülkemizde büyümenin sağlanması için tasarruf ve yatırımların 

artırılması zorunludur. Mevcut durumdaki piyasalarda bulunan yüksek 

faiz baskısı büyüme üzerindeki önemli engellerden birisidir. Türkiye 

Varlık Fonu'nun büyük projelere sağlayacağı finansman, hem bu 

projelerin hayata geçmesiyle oluşturulacak istihdam yoluyla, hem de 

                                                            
4 

6741 Sayılı Kanun: “Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması İle Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (6741 Türkiye Varlık Fonu, 2016). 
5 Muvazaadan Ari: Taraflar arasında göstermelik bir anlaşmanın olmaması, adil ve gerçek 

olması (Adalet Bakanlığı Sözlüğü). 
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faiz üzerindeki baskıyı azaltarak, ülkemizin büyüme ve kalkınması 

üzerinde olumlu etkilerde bulunacaktır.  Devredilen tüm kamu varlıkları 

ve fonlar Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi ile bağlı şirket 

veya iştirakleri ile fon ve bünyesinde kurulacak alt fonları kapsayan 

yatırım planlarına uygun olacak şekilde, yine şirketlerin mevcut 

yönetimleri ve işletme politikaları, iş planları, yatırım ve büyüme 

stratejilerine uygun olarak değerlendirilecektir. Ulusal ve uluslararası 

finans kuruluşları da dâhil olmak üzere ilgili paydaşlarla sağlanan iş 

birlikleri ile sürdürülebilirlik ilkesi dahilinde uzun vadede bu kurum ve 

kuruluşların devamlılığı ve ekonomimize katkısını artıracak yatırımlar 

gerçekleştirilecektir.”  

Hedeflenen bu amaç doğrultusunda uzun vadeli yatırımlarda 

finansman kaynağı sağlayarak gerek istihdam gerekse ülke büyüme ve 

kalkınmasına katkı sağlayacağı düĢünülmektedir. Açıklamadan hareketle 

Konukman ve ġimĢek (2017)’e göre TVF’nin ana amaçları Tablo 3’deki 

gibidir. 

Tablo 3: TVF’nin Ana Amaçları 

Önem arz eden kamu varlıklarının değerlerinde artıĢ sağlanarak ekonomik büyümeye 

katkı sağlanması. 

Katılım Finansmana uygun varlıkların geliĢimine katkıda bulunmak. 

Sermaye piyasasında araç çeĢitliliği arttırarak piyasaya derinlik sağlamak. 

Türkiye’ye sermaye çekebilmek ve yapılacak olan yeni yatırımlara sermaye 

sağlamak. 

Stratejik öneme sahip sektörlerin geliĢmesini sağlamak ve büyük ölçekteki yatırımlara 

iĢtirak etmek için TVF’yi ve fona bağlı alt fonların kurulması ve yönetilmesi. 

Kaynak: Konukman ve ġimĢek (2017). Ulusal Varlık Fonları ve Türkiye 

Uygulaması. Çalışma ve Toplum: Ekonomi ve Hukuk Dergisi, 4(55):1936. 

Kanun gerekçesinde dağınık bir Ģekilde belirtilmiĢ olan amaçlar 

toplamda üç baĢlık altında toplanabilir. Bunlar: Büyüme-kalkınma amacı, 

istikrar amacı ve dıĢ politika aracı olarak kullanılması amacıdır. 

Büyüme-Kalkınma: TVF’nin büyüme-kalkınma hedefine yönelik 

amaçları Ģu Ģekilde sıralanabilir: 

 Gelecek on yıl için büyümeye ek %1,5 oranında artıĢ, 

 Ek istihdam yaratma, 

 Teknoloji yoğun sektörlerde yerli üreticinin desteklenmesi ve bu 

Ģirketlerin rekabetçi konuma getirilmesi, 

 Büyük altyapı projelerinde kamu borcu arttırılmadan bu projelere 

finansman sağlanması, 
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 Doğalgaz ve petrol gibi Türkiye için önem taĢıyan stratejik sektörlere 

kısıtlamalar olmaksızın yatırım yapabilmesi. 
 

Bunların yanı sıra sermaye piyasalarında bir araç olarak kullanılması 

düĢünülen TVF; 

 Sermaye piyasalarının büyüme ve derinleĢmesinin hızlanması, 

 Katılım finansmanın yaygınlaĢması, 

 Katılım finansmanın sektör payının artması (Karagöl & Koç, 

2016:18-19). 
 

İstikrar amacı: TVF istikrar sağlamak üzere kanun gerekçesinde 

finansal stres ortamında piyasaların sterilizasyonu görevini üstleneceği, 

piyasalarda gerekli güven ortamını ve uluslararası alanda kredibilitenin 

arttırılmasını sağlayacağı vurgulanmıĢtır (Kayıran, 2016:73).  

Dış politika aracı olma amacı: OluĢturulan varlık fonunun yapısal 

ülke problemlerini aĢmanın ötesinde dıĢ politikada önemli bir araç olacağı 

hususuna da değinilmiĢtir (Yamak ve Saygın, 2019:102). TVF’nin finansal 

sektörde yer alıyor olmasının, ülkenin güvenilir kılınmasında ve 

kredibilitesinin artmasında önemli bir yer kapsayacağı düĢünülmektedir 

(Konukman ve ġimĢek, 2017:1935). Ancak uluslararası kurumların belirlemiĢ 

olduğu ilkeler gereğince ulusal varlık fonlarının böyle bir amaç doğrultusunda 

hareket etmemesi gerektiği savunulmaktadır. Santiago Prensipleri’nde ulusal 

varlık fonlarının, hükümetlerin jeopolitik hedeflerini doğrudan veya dolaylı 

bir Ģekilde gerçekleĢtirmemesi gerektiği vurgulanmaktadır. Fonun bu özelliği 

uluslararası alanda kabul görmemektedir (Kayıran, 2016:73-74). 

6741 sayılı kanun ile 2016 yılında kurulan TVF, anonim Ģirket 

statüsünde olup BaĢbakanlığa bağlı olarak faaliyet göstermeye baĢlamıĢtır. 

Özel hukuk hükümlerine bağlı olarak kurulmuĢ olan Türkiye fonu, 2017 

yılında yapılan referandum sonrası 11 Eylül 2018 CumhurbaĢkanlığı 

Kararnamesi (2018/162) ile CumhurbaĢkanlığına bağlanmıĢtır.  

Ulusal varlık fonlarının yönetimi genelde 5 organdan oluĢmaktadır. 

Bu organların baĢında devletin temel kuvvetlerinden yasama ve yürütme 

yetkisini elinde bulunduran parlamento gelmektedir. Fonun yasa ve 

kanunlarını onaylayan ve risk düzeylerini belirleyen parlamentonun belirlemiĢ 

olduğu yolda ikinci organ olan hükümet (genellikle Maliye Bakanı), fona 

talimatlar verecektir. Bu durum genellikle yatırım organizasyonu için bir 

görev belirleme iĢlevi olarak görülmektedir. UVF’lerin örgütlenmesindeki en 
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üst düzey iç yönetici olan üçüncü organ ise yönetim kuruludur. Yönetim 

kurulu iç kural ve düzenlemeleri oluĢturarak Ģirketin yönetim 

organizasyonunun idari baĢkanı olan CEO’yu atar. Günlük iĢlemlerden 

sorumlu olan dördüncü organ, CEO ise belirlemiĢ olduğu risk sınırları 

içerisinde beĢinci ve son organ olan yöneticilere iĢlem yaptırmaktadır (Al-

hassan, Papaioannou, Skancke ve Sung, 2013:12-13; Kayıran, 2016:68-69). 

Bu bağlamda yönetim yapısını iç ve dıĢ organlar olarak ayırdığımızda 

parlamento ve hükümet/Maliye Bakanı dıĢsal organlar iken yönetim kurulu, 

yönetim kurulu tarafından atanan CEO ve yöneticiler ise içsel organlardır.  

Özel bir yatırım fonu gibi hareket eden TVF’ye küresel çapta birincil 

ve ikincil piyasalarda iĢlem, finansal ve ticari faaliyetler, bütün para ve 

sermaye piyasası iĢlemlerini yapabilmesi olanağı tanınmıĢtır. Bunun yanında 

proje geliĢtirme, kaynak yaratma ve dıĢ proje kredisi sağlama iĢlemlerini 

gerçekleĢtirebilecektir. ġirket aynı zamanda diğer devlet ve/veya Ģirketlerin 

yatırımlarına da iĢtirak edebilecektir (Bakanlar Kurulu Kararı, 17 Ekim 

2016/9429). Türkiye Varlık Fonu’nun kanunda açıkça belirtilen bir görev 

tanımı yoktur. Yukarıda belirtilen ilkeler doğrultusunda bir taraftan Merkez 

Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görevlerini üstlenmiĢ 

görünüyorken diğer tarafta da Kalkınma Bankası ve ÖzelleĢtirme Ġdaresinin 

yetki ve görevlerini paylaĢtığı görülmektedir (Alagöz ve Ceylan, 2019:192). 

TVF yetki ve görevlerine iliĢkin ilkeleri Ģunlardır; 

 Profesyonel yönetim, 

 ġeffaflık, 

 Performans odaklı, 

 Sürdürülebilir, 

 Risk Yönetimi ve hesap verebilirlik. 
 

Türkiye Varlık Fonu, portföylerindeki Ģirket yönetimlerinde ve kendi 

operasyonlarında küresel çapta kabul görmüĢ profesyonel yönetim ilkelerini 

baz almaktadır. Yapılacak olan yönetim ve operasyonlara ait raporların 

hazırlanmasında yönetiĢim ilkeleri dikkate alınarak Ģeffaflığa uygun hareket 

edilecektir. Yatırım yaparken performans odaklı çalıĢmayı ilke haline getiren 

TVF için bu bağlamda yeni yatırım tercihlerinde dıĢ etkenlerden bağımsız 

uzun vadede sürdürülebilir bir yönetim tasarlanmıĢtır. TVF yönetimi, risk-

getiri beklentisinin karĢılanmasını öncelikli hedef olarak belirlemiĢtir. Yatırım 

sürecinde ortaya çıkabilecek riskleri raporlamakta ve kuruluĢ kanununda ve 

mevzuatta belirtildiği üzere yapmıĢ olduğu uygulamalara iliĢkin 
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sorumluluklarını yerine getirmektedir. Hesap verebilirlik ilkesi gereğince 

Türkiye Varlık Fonu her yıl Ekim ayında TBMM’ye rapor vermektedir 

(www.turkiyevarlikfonu.com.tr).  

TVF’nin amaçları doğrultusunda Yalçıner ve Sürekli (2015), 

çalıĢmasında minimum risk-maksimum getiri anlayıĢı ile TVF’nin izlemesi 

gerektiği yatırım stratejisini Tablo 4’deki Ģekilde özetlemiĢtir.   
 

Tablo 4: Türkiye Varlık Fonu Yatırım Stratejisi 

YATIRIM ARAÇLARI EN AZ 

(%) 

EN ÇOK 

(%) 

Hükümet Bonoları 10 20 

Gelişmiş Ülke Hisse Senetleri 10 20 

Gelişmekte Olan Ülke Hisse Senetleri 10 20 

Kritik Sektörlerdeki Şirket Ve Proje 

Kredileri 

30 40 

Gayrimenkul, İnşaat Ve Altyapı Projeleri 10 20 

Özel Sermaye Yatırımları 10 20 

Nakit 5 10 

YATIRIMLARIN COĞRAFİ DAĞILIMI EN AZ 

(%) 

EN ÇOK 

(%) 

Türkiye 25 40 

G-7 20 30 

G-20 35 50 

Gelişmekte Olan Ülke Piyasaları 20 30 

Kaynak: Yalçıner ve Sürekli (2015). Ekonominin ÇeĢitlendirilmesinin Bir Aracı 

Olarak Ulusal Refah Fonu Modelinin Türkiye Ekonomi Açısından Uygulanabilirliği. 

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(3):25. 

Türkiye Varlık Fonu’nun yukarıda belirtilmiĢ olan amaçlarına yönelik 

kullanacağı kaynaklar büyük bir tartıĢma konusudur. Zira Türkiye, diğer 

varlık fonlarının kaynaklarında olduğu gibi emtiaya dayalı doğal kaynak 

zengini bir ülke değildir. Diğer taraftan ise ihracat fazlası ya da bütçe fazlası 

da vermemekte hatta bu kalemler çoğunlukla açık vermektedir. Bu yüzden 

Türkiye, diğer ülke fonlarından kaynak bakımından ayrılmaktadır. TVF, daha 

çok kamu iktisadi teĢebbüsleri (KĠT)’nden aktarım yapacak ve ÖzelleĢtirme 

Ġdaresi BaĢkanlığınca yapılan özelleĢtirme gelirlerini kaynak olarak 

kullanacaktır (Konukman ve ġimĢek, 2017:1937). 

TVF’nin kaynak ve finansmanına iliĢkin 6741 sayılı kanunun 4. 

maddesi gereğince TVF kaynakları; 

 ÖzelleĢtirme kapsamında bulunan ve TVF’ye devrine karar verilen 

kuruluĢ ve varlıklar ile özelleĢtirme fonundaki nakit fazlası, 
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 Kamu kurumu kuruluĢlarının tasarrufu altında bulunan ihtiyaç fazlası 

gelir, kaynak ve varlıklar, 

 Yurtiçi ve yurtdıĢı sermaye ve para piyasalarından izin ve onay 

aramaksızın sağlanan finansman ve kaynaklar, 

 Bu piyasalar dıĢında diğer yöntemlerle sağlanan finansman ve 

kaynaklardan oluĢmaktadır.  
 

Tüm bunlara istinaden ġubat 2017 tarihi itibariyle çoğunluğunu 

KĠT’lerin oluĢturduğu devlet mülkiyetli Ģirketler olarak faaliyette olan 

kurumların veya hazine paylarının TVF Portföyünde toplanmasına karar 

verilmiĢtir (Konukman ve ġimĢek, 2017:1937). Böylece KĠT’lerin kamu 

yararı amacıyla yeni bir çerçevede değerlendirilmesi amacı güdüldüğü 

görülmektedir (Doruk, 2018:24). TVF’nin portföyüne iliĢkin bilgiler Tablo 

5’de verilmiĢtir. 

Tablo 5: Türkiye Varlık Fonu A.ġ. Portföy Bilgileri 

ŞİRKET ADI KAMU PAYI (%) 

THY A.O. 49,12 

TÜRK TELEKOM 6,68 

TURKCELL %26,2 

ZİRAAT BANKASI 100 

TÜRKİYE HALK BANKASI 

A.Ş. 

51,11 

TÜRKİYE PETROLLER A.O. 100 

BOTAŞ 100 

PTT 100 

TÜRKSAT 100 

BORSA İSTANBUL A.Ş. 73,6 

MİLLİ PİYANGO 49 YIL SÜREYLE 

TCDD İZMİR LİMANI İZMİR LİMANI 

TÜRKİYE DENİZCİLİK 

İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. 

49 

ETİ MADEN 100 

KAYSERİ ŞEKER 

FABRİKALARI A.Ş. 

10 

ÇAYKUR 100 

TJK AT YARIŞI 

DÜZENLEME VE BAHİS KABUL 

ETME 

 

MÜLKİYETİ HAZİNE’YE AİT 

OLAN BAZI TAŞINMAZLAR 

ANTALYA, AYDIN, İSTANBUL, 

ISPARTA, İZMİR, KAYSERİ VE MUĞLA 

Kaynak: TVF (2020). Türkiye Varlık Fonu Ġstatistikler. www.tvf.com.tr. (EriĢim 

tarihi:13.02.2020) a alınan bilgilerle yazar tarafından oluĢturulmuĢtur. 

TVF bünyesinde bulundurduğu portföyler ile hem yurtiçinde 

yapılacak olan altyapı yatırımlarına finansman kaynağı olma hem de ülkeye 

yabancı yatırım çekme potansiyelini arttırma hedeflerine sahip olduğu 
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görülmektedir. Fakat büyük kamu kurumlarının çoğunun fon bünyesine 

bağlanması ile bu Ģirketler üzerinde borçlanma olanağı, ileride yaĢanabilmesi 

muhtemel zarar ve Ģirketlerin elden çıkarılma endiĢelerini beraberinde 

getirmektedir (Kerkez, 2019:30-31). ġirketler üzerinde iç ve dıĢ borçlanma 

yapabilecek olan TVF’nin kaynakları arasına borçlanma da dahil edilebilir. 

3.1.Türkiye Varlık Fonu’nun İktisadi ve Siyasi Avantaj ve 

Dezavantajları  

KuruluĢ kanunu gereği TVF’nin yurtiçi ve yurtdıĢı piyasalarda her 

türlü iĢlemi izin ve onay gerekmeksizin yapabilmesi ve sınırsız 

borçlanabilmesi, beraberinde bir takım siyasi ve kurumsal riskler 

getirmektedir. Fonun kuruluĢ kanununda amaçlarının açıkça belirtilmemiĢ 

olması fonun izleyeceği stratejinin gözlemlenmesini zorlaĢtırmaktadır. Bu 

nedenle Ģeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesinin sekteye uğrama ihtimali ile 

türev piyasalarında da iĢlem yapacak olan fonun kırılganlığında artma riski ve 

kâğıtlardaki değer düĢüĢ ihtimali yatırımcıları korkutacaktır. TVF’nin 6741 

sayılı kanun gereğince 4749 sayılı Borç Yönetiminin Düzenlenmesi 

Hakkındaki Kanunun kapsamı dıĢında bırakılması ile verilen sınırsız 

borçlanma yetkisi bir diğer risk olarak göze çarpmaktadır. Zira TVF’nin kredi 

derecelendirme kuruluĢları tarafından derecelendirme sonrası ülke puanı ile 

aynı seyretmesi dahi Hazine’nin borçlanması ile rekabet edemeyeceği ve 

piyasada kısa vadeli ve yüksek faizli borçlar bulabileceği anlamına 

gelmektedir. Bu durum, ülkedeki borç yükünün artması ile sonuçlanma 

ihtimalini arttırmaktadır (Kayıran, 2016:81-83). Fonun faaliyetlerinde Ģeffaf 

olmaması durumunda piyasada yaĢanacak olan belirsizlik spekülatif atakları 

da beraberinde getirecektir. Devredilen Ģirketlerin devlet mülkiyetinde olması 

piyasalarda rekabeti aksatabileceği endiĢelerini de doğurmaktadır (Burtan 

Doğan ve Kaya, 2018:790). Bu bağlamda Ģirket riskleri ile siyasi risklerin bir 

araya gelmesi ile iktisadi ve siyasi bir krizin yaĢanma ihtimali mümkündür.  

Ulusal varlık fonlarının genel amaçları doğrultusunda istihdam 

yaratmaları, konjonktürdeki devrevi hareketlerin önüne geçmek, küresel 

ekonomide ülkelerin söz sahibi olmaları, ülke zenginliğinin ve refahının 

devamı ile bu refahın gelecek nesillere aktarılması, uzun vadeli yatırımlara 

finansman kaynağı bulabilme hedefleri fonların avantajı olarak görülmektedir. 

Türkiye’nin mevcut durumu dolayısıyla emtia dıĢı bir portföye sahip 

olan fonun avantajları ise Ģu Ģekildedir (Karagöl & Koç, 2016:19); 
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 Kamuya ait fazla gelir ve fonların TVF çatısı altında toplanarak uzun 

vadeli yatırımlara olanak sağlanabilmesi, 

 Sermaye piyasasının geliĢmesi ve derinleĢmesine imkan sağlayarak 

büyük projelere finansman sağlanmasına yardımcı olması, 

 Finans piyasaları üzerinde bankacılığın rolü azaltılarak gayrimenkul 

ve altyapı gibi sermaye piyasası ürünlerinin önü açılmıĢ olacaktır.  
 

TVF’nin yatırım stratejileri kamuoyu ile paylaĢılmamıĢtır ancak 

hedefleri ve portföyleri bazından değerlendirildiğinde ise olası fırsat ve 

tehditleri Ģu Ģekilde değerlendirilmesi mümkündür (Güçlü, 2018:46-48); 
 

Fırsatlar: 

 TVF, iliĢkileri birbirinden kopuk olan kamu iĢtiraklerini tek bir çatı 

altında toplayarak büyük proje ve yatırımlara uzun vadeli finansman 

yaratmada etkin kullanabilecektir, 

 Diğer fonlara nazaran daha yüksek getiri ve uzun vadeli yatırımlara 

iĢtirak ederek yurtiçi tasarrufa katkı sağlayabilecektir, 

 Stratejik öneme sahip kamu kuruluĢlarının özelleĢtirme ile yabancı 

ülke Ģirketlerinin eline geçmesi önlenebilir, 

 OluĢan kamu kaynak ve tasarruflarını etkin bir biçimde kullanarak 

ülkenin küresel çapta kredibilitesine pozitif katkıda bulunabilir. 
 

Tehditler: 

 TVF kanunun 4(b) maddesi gereğince “kamu kurum ve kuruluşlarının 

tasarrufu altında bulunan ihtiyaç fazlası geliri kaynak ve varlıkların” 

fona ait birer kaynak olabileceği belirtilmiĢtir. Kanunun 4. Maddesi b 

fıkrasında belirtilen bu durum ile kamuya ait olan her türlü kaynağın 

fona aktarılabileceği ve fonun bu kaynakları risk gözetmeksizin 

yatırımlarında kullanabileceğini göstermektedir. Bu davranıĢ ülke 

ekonomisinin kırılganlığını arttırabilir, 

 Kanunun aynı maddesi gereğince TVF, Merkez Bankası ve Hazine 

gibi devletin üçüncü bir kurumu olarak finans piyasalarında iĢlem 

yapabilecektir. Kurumlar arası koordinasyon bozukluğu ve 

uyuĢmazlık piyasaların olumsuz etkilenmesine neden olabilir 

(Dedeoğlu, 2016:4), 

 Kamuya ait olan kaynakların TVF’ye devri ile birlikte bu kaynakların 

hazineden bağımsız kullanılması hazine birliği ilkesini bozabilir. 
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4.TÜRKİYE VARLIK FONU İLE SEÇİLMİŞ DÜNYA 

FONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

Dünya çapında 2020 ġubat itibariyle SWFI verilerine göre 119 ulusal 

varlık fonu vardır. Bu varlık fonlarının 17’si Afrika, 8’i Avustralya ve Pasifik, 

14’ü Latin Amerika, 17’si Kuzey Amerika, 23’ü Asya, 16’sı Avrupa ve 24’ü 

Orta Doğu’da bulunmaktadır. Görüldüğü üzere varlık fonlarının en yoğun 

olduğu bölgeler Orta Doğu ve Asya ülkeleridir.  

SWFI’in bölgelere göre yapmıĢ olduğu sıralamada Türkiye Varlık 

Fonu Orta Doğu ülkelerinin arasında yer almaktadır. Bu grupta Kuveyt, Katar, 

BAE gibi ilk 10’da yer alan üst gelir fonları da yer almaktadır. Ancak bu 

gruptaki fonların çoğunluğu kaynak olarak petrol ve doğalgaz gibi emtiaları 

kullanırken Türkiye ise bu noktada ayrıĢarak emtia dıĢı gelirleri fona kaynak 

olarak aktarmaktadır. Bu noktada TVF ile diğer ülke fonları karĢılaĢtırılırken 

TVF’nin de aralarında bulunduğu Emtia DıĢı gelir kaynağı olan fonlar ile 

karĢılaĢtırılması daha doğru olacaktır. Santiago Prensipleri’ne uyan ve LMT 

Endeksine göre yeterince Ģeffaf olan fonların kendi web sayfalarından ve 

yıllık raporlarından edinilen bilgiler doğrultusunda bir karĢılaĢtırma 

yapılacaktır.  

Fon kaynakları TVF ile benzerlik gösteren 7 fon seçilmiĢtir. Bu 

fonların 4’ü değer bakımından ilk 10 sırada yer alan fonlar olan CIC, GIC, 

Temasek Holdings ve Hong Kong Para Kurulu Yatırım Portföyü’dür. Kalan 

diğer 3 fon ise özellikle fon kaynakları bakımından Türkiye ile çok yakın olan 

Fransa Stratejik Yatırım Fonu, Yeni Zelanda Emeklilik Fonu ve ġili Emeklilik 

Rezerv Fonudur. Bu fonlardan Yeni Zelanda Emeklilik Fonu değer 

bakımından SWFI’nın yapmıĢ olduğu sıralamada 88 fon arasından 30. sırada 

ve 28.939 milyar $’lık değere sahiptir. 2006 yılında kurulmuĢ olan ġili 

Emeklilik Rezerv Fonu (PRF) ise 44. sırada ve 10.179 milyar $’lık hacme 

sahiptir.  

Varlık fonları bağlı olduğu birimler bazında da farklılaĢmalar 

göstermektedir. Bazı fonlar ayrı bir tüzel kiĢilik olarak kurulurken bazıları 

hükümete bağlı bir kamu kurumu veya merkez bankasına bağlı bir kurum 

olarak göze çarpmaktadır. Ġncelemeye aldığımız TVF dahil toplam 8 fonun 

bağlılığı Tablo 6’da gösterildiği Ģekildedir. 

 

 



SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİ VE KAMU MALİYESİ: KURAMSAL YAKLAŞIM| 96 

 

 

Tablo 6: Ulusal Varlık Fonlarının Bağlı Olduğu Birimler 

ÜLKE VARLIK 

FONU 

BAĞLI OLDUĞU BİRİM 

ŞİLİ ġili Emeklilik 

Fonu 

Maliye Bakanı Talimatı Ġle 

Merkez Bankası 

SİNGAPUR Temasek 

Holdings 

Özel Anonim ġirket 

SİNGAPUR GIC Bağımsız Faaliyette Bulunan 

Ancak Maliye Bakanlığına Bağlı 

Anonim ġirket 

ÇİN CIC Çin ġirketler Kanununa Dayalı 

Limited ġirketi 

ÇİN Hong Kong Para 

Kurulu Yatırım Portföyü 

Merkez Bankası 

YENİ 

ZELANDA 

Yeni Zelanda 

Emeklilik Rezerv Fonu 

Bağımsız Faaliyette Bulunan 

Ancak Maliye Bakanlığına Bağlı 

Kamu ġirketi 

FRANSA Fransa Stratejik 

Yatırım Fonu 

Kamu Limited ġirketi 

TÜRKİYE Türkiye Varlık 

Fonu 

CumhurbaĢkanlığı, Hazine, 

Anonim ġirket 

Kaynak: www.china-inv.cn ve M. Alagöz & O. Ceylan (2019). Türkiye Ulusal Varlık 

Fonu (Dünya Örnekleriyle Karşılaştırma). Ankara: Gazi Kitapevi, s. 197-199’den 

alınan bilgiler derlenerek yazar tarafından oluĢturulmuĢtur. 

Belirli amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteren fonlar bu amaçlarını 

genellikle kuruluĢları ile birlikte Ģeffaf Ģekilde belirtirler. Tablo 7’de seçilmiĢ 

olan 7 fon ve TVF’nin kuruluĢ amaçları gösterilmektedir.   

Tablo 7: SeçilmiĢ Varlık Fonlarının KuruluĢ Amaçları 

ÜLKE VARLIK FONU KURULUŞ AMACI 

ŞİLİ ġili Emeklilik Fonu Hükümetin emeklilik dolayısıyla yaĢadığı 

finansal yükü hafifletmek 

SİNGAPUR  

Temasek Holdings 

Toplumdaki refah seviyesini yükseltmek 

adına bioteknolojik inovasyon araĢtırma ve 

geliĢtirmelerine destek vererek ülkenin 

büyümesini ve kalkınmasını sağlamak 

SİNGAPUR GIC Uzun dönemde reel getiri elde ederek 

finansal geleceği güvence altına almak 

ÇİN CIC Çin’in döviz varlıklarını çeĢitlendirerek 

maksimum getiri sağlamak 

ÇİN Hong Kong Para Kurulu 

Yatırım Portföyü 

Hong Kong dolarını desteklemek ve 

gelecek nesle refahı aktarmak 

YENİ ZELANDA Yeni Zelanda Emeklilik 

Rezerv Fonu 

Ülke vatandaĢlarının üzerindeki vergi 

yükünü hafifletmek 

FRANSA Fransa Stratejik Yatırım 

Fonu 

Finansman sıkıntısı yaĢayan ve sermayesi 

yabancı Ģirketler tarafından tehdit altında 

olan stratejik Ģirketlere destek olmak 

TÜRKİYE Türkiye Varlık Fonu Stratejik varlıklara değer kazandırarak 

öncelikli yatırımlara kaynak sağlamak 
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Kaynak: www.china-inv.cn; [TVF]. (2020). Türkiye Varlık Fonu Ġstatistikler. 

www.tvf.com.tr. (EriĢim tarihi:13.02.2020); ve Alagöz ve Ceylan (2019). Türkiye 

Ulusal Varlık Fonu (Dünya Örnekleriyle Karşılaştırma). Ankara: Gazi Kitapevi. s. 

202-203’ten alınan bilgiler derlenerek yazar tarafından oluĢturulmuĢtur. 
 

SeçilmiĢ varlık fonları amaçlar bakımından değerlendirildiğinde her 

ülke nezdinde farklılaĢma görülmektedir. Ancak neredeyse tüm varlık 

fonlarındaki genel amaç, dolaylı yolla da olsa büyüme ve kalkınmanın 

desteklenmesidir. Stratejik kurum ve varlıkların korunması, uzun vadeli 

yatırımları yapılması, ülke refahının arttırılarak gelecek nesillere aktarımının 

sağlanması, devrevi hareketlerin törpülenmesi gibi hedefler büyüme ve 

kalkınmayı destekler nitelikteki hedeflerdir. TVF’nin kuruluĢ bakımından 

sermaye piyasalarına araç çeĢitliliği sağlanması ve derinlik kazandırılması, 

finansal istikrarın sağlanması, mega yatırımlara iĢtirak etmek, kamuya ait 

kurum ve varlıkların ekonomiye kazandırılması gibi amaçlar söz konusudur 

ancak temel misyonu “Türkiye’nin stratejik varlıklarını geliştirmek, 

değerlerini arttırmak ve böylece ülkemizin öncelikli yatırımları için kaynak 

sağlamaktır.” Bu noktada Türkiye Varlık Fonu’nun tam anlamıyla açık ve 

anlaĢılır bir amacı olmadığı görülmektedir. Diğer fonlarda net Ģekilde bir 

refah aktarımı, ekonominin güçlenmesi ve güçlü olan yapının korunması 

belirtilirken bu durumun TVF adına hedefleri doğrultusunda ulaĢılabilecek 

dolaylı bir yol olduğu görülmektedir. 

Ulusal varlık fonlarının çoğu en az riskli olandan en çok riskli olan 

yatırımlara doğru kaynaklarını kullanmaktadır. Asya ve Körfez merkezli 

UVF’ler finansal hizmetler, gayrimenkul ve perakende sektörlerine yatırım 

yapmaktadırlar. Bunların dıĢında uzun vadeli yatırım hedefleri doğrultusunda 

ise altyapı sektörlerine doğru bir yatırım kayması söz konusudur. Ayrıca Asya 

fonlarının çoğu ekonomik belirsizlikler yüzünden ABD bankacılık sektörüne 

ve büyük kuruluĢlara yüksek yatırımlar yapmaktadırlar (Butt, Shivdasani, 

Stendeval ve Wyman, 2008:79). Dünya varlık fonları baĢlığı altında seçilmiĢ 

olan fonların çoğuna değinilmiĢtir. Diğer fonlar hakkında bilgiler Ģu 

Ģekildedir; 

Şili Emeklilik Rezerv Fonu (PRF): ġili’nin iki varlık fonu 

bulunmaktadır. Bunlar Ekonomik ve Sosyal Ġstikrar Fonu (ESSF) ve 

Emeklilik Rezerv Fonu (PRF)’dir. PRF 604,5 Milyon ABD Doları tutarlık 

katkı ile 28 Aralık 2006’da kurulmuĢtur. ġili’nin gelecek dönemlerde daha da 

çok artacak olan emeklilik harcamalarını garanti altında almak, yaĢlanan ve 

artan nüfus senaryosuna karĢı bir çözüm olarak kurulmuĢtur. Fonun 
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sermayesi, sorumluluk yasası gereğince her yıl bir önceki yılın GSYH’nın 

%0,2’si kadar artmaktadır. Eğer mali fazla GSYH’nın %0,2’sini aĢarsa fon bu 

fazlaya eĢdeğer bir katkı almaktadır (Azami GSYH’nın %0,5) (PRF, 2018:10-

12). 

  
Şekil 3: PRF’nin Yatırım Yaptığı Ülkeler (Pension Reserve Fund [PRF]. (2018). 

Annual Report SWF Ministry of Finance. https://old.hacienda.cl/english/sovereign-

wealth-funds/annual-report.html. (EriĢim tarihi:22.11.2019). s.9). 

 

ġekil 3’te görüldüğü üzere ġili Fonunun Amerika kıtasında ve Rusya 

üzerinde yoğun bir yatırımı mevcuttur. Bunların dıĢında Avustralya ve Asya 

ülkelerinde de yatırım yapan PRF’nin Afrika kıtasında ise Güney Afrika, 

Liberya ve Mısır’da yatırımları olduğu gözlemlenmektedir. PRF’nin market 

değeri ise Grafik 2 yardımıyla gösterilmektedir.  

 

 
 

Grafik  2: PRF Market Değeri (Milyon Dolar) (Pension Reserve Fund [PRF]. (2018). 

Annual Report SWF Ministry of Finance. https://old.hacienda.cl/english/sovereign-

wealth-funds/annual-report.html. (EriĢim tarihi:22.11.2019). s.9). 
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2018 yılına kadar market değerlerinde kademeli bir artıĢ gösteren 

PRF, 2018 yılında 0,3 milyon dolarlık bir kayba uğramıĢtır. PRF/ESSF 2018 

yılı raporunda 31 Aralık 2018 itibari ile PRF’nin varlık tahsisinde %45’lik 

büyük bir kısım ulusal varlık ve hükümet iliĢkili tahvillere verilmiĢtir. Bunu 

yaklaĢık %20 ile Ģirket tahvilleri, %17’Ģer payla hisse senedi ve enflasyona 

bağlı bonolar takip etmektedir.  

PRF’nin iyi yönetim uygulamaları çerçevesinde Santiago 

Prensipleri’ne uyum ve cevapları kendi web sayfalarında açık bir Ģekilde 

belirtilmiĢtir. Karar alma yetkisine sahip olan Maliye Bakanı, alınacak olan 

karar sürecinde Mali Komiteden destek almaktadır. Daha sonrasında bakanlık, 

yatırım için uygun enstrüman, yatırım limitleri ve türevleri gibi hususları 

belirleyen bir yatırım rehberi hazırlar ve fonun yönetim sahibi olan ġili 

Merkez Bankası tarafından uygulamaya konulur. Bu süreçte kontrol ise 

SayıĢtay’ın elindedir (www.hacienda.cl). 

Temasek Holdings: 1974 yılında kurulan Temasek Holding, 375,383 

Milyon dolarlık varlık değeri ile SWFI listesinde 8. Sırada yer almaktadır. 

Temasek Holding’in uzun vadeli yatırım hedefleri bulunmaktadır. Çoğunlukla 

hisse senetlerine yatırım yapan Ģirket; coğrafya, sektör, varlık sınıfı ayırt 

etmemektedir. ġirket yatırım yaparken dört ana yatırım teması üzerinde 

durmaktadır. Bunlar; DeğiĢen Ekonomiler, Büyüyen Orta Gelir, KarĢılaĢtırma 

Avantajları ve Yükselen ġampiyonlar olarak sınıflandırılmaktadır. Bu 

sınıflandırma doğrultusunda holding, değiĢen ekonomiler teması altında 

altyapı, lojistik gibi sektörlere yatırım yaparak Çin, Hindistan, Latin Amerika, 

Afrika gibi ülkelerin dönüĢme potansiyelinden yararlanma düĢüncesindedir. 

Telekomünikasyon, medya ve teknoloji, gayrimenkul gibi sektörlere yapılan 

yatırımlar büyüyen orta gelir temasını oluĢtururken rekabet avantajlarına sahip 

ve farklı fikri mülkiyet haklarını elinde bulunduran ülke ekonomileri ve 

Ģirketler karĢılaĢtırmalı avantaj teması altındaki yatırımlardır. Son olarak 

yükselen Ģampiyonlar altında ise güçlü bir ana merkeze sahip Ģirketlere ve 

küresel çapta Ģampiyon olma potansiyeline sahip iĢletmelere yapılan 

yatırımlar bulunmaktadır (www.temasek.com.sg). Temasek Holding’in 

coğrafya ve sektör bazlı yatırımları Tablo 8’de gösterildiği Ģekildedir. 

 

 

 



SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİ VE KAMU MALİYESİ: KURAMSAL YAKLAŞIM| 100 

 

Tablo 8: Temasek Holding Yatırım Dağılımı 

COĞRAFYA 2019 2018 20

17 

Singapur 26 27 29 

Çin 26 26 25 

Kuzey Amerika 15 13 12 

Asya (Çin ve Singapur dıĢı) 14 15 14 

Avrupa 10 9 8 

Avustralya & Yeni Zelanda 6 7 8 

Afrika, Merkez Asya & Orta Doğu 2 2 2 

Latin Amerika 1 1 2 

SEKTÖR 2019 2018 20

17 

Finansal Hizmetler 25 26 25 

Telekomünikasyon, Medya & 

Teknoloji 

20 21 23 

Tüketim & Gayrimenkul 17 16 17 

Lojistik & Sanayi 16 16 17 

YaĢam Bilimi & Tarım Ticareti 7 6 4 

Enerji Kaynakları 3 3 3 

Çok Sektörlü Fonlar 8 8 8 

Diğer (Kredi Dahil) 4 4 3 

Kaynak: Temasek (2019). Temasek Overview 2019 Look Think Act. 

https://www.temasek.com.sg/content/dam/temasek-corporate/our-financials/ investor 

-library/annual-review/EN-TR-PDF-2019/TO19-full.pdf. (EriĢim tarihi:15.02.2020) 

Temasek Holding, Tablo 8’den de görüldüğü üzere, daha çok kendi 

ülkesine ve Çin’e yatırım yapmaktadır. YapmıĢ olduğu yatırımların büyük 

çoğunluğu ise finansal hizmetler ve telekomünikasyon/ medya ve teknoloji 

ağırlıklıdır.  

Singapur menĢeli Temasek Holding, ülkenin ihracat gelirlerinden elde 

edilen cari fazla yoluyla ve holdinge ait Ģirketler sayesinde kendi kendini 

finanse etmektedir. ġirketler hukukuna tabi anonim bir Ģirket olan Temasek 

Holding’in yönetim yapısında 13 kiĢilik bir direktör kurulu ve bu kurulun 

altında 25 kiĢilik fon yönetim ekibi bulunmaktadır. ġirketin denetimi ise 

bağımsız direktörlerden oluĢmakta ve bu direktörler uluslararası büyük 

denetim firmaları aracılığı ile sağlanmaktadır (Alagöz & Ceylan, 2019:205-

206). 

Yeni Zelanda Emeklilik Fonu: Yeni Zelanda 65 yaĢ ve üzeri tüm 

vatandaĢlarına emeklilik ödemesi yapmaktadır ve bu ödemeler bugünün vergi 

mükellefleri tarafından karĢılanmaktadır. Ancak yapılmıĢ olan araĢtırmalar 

Yeni Zelanda nüfusunun gelecek yıllar içerisinde önemli derecede 

yaĢlanacağını göstermektedir. 2020 sonunda bir milyonu aĢacağı tahmin 

https://www.temasek.com.sg/content/dam/temasek-corporate/our-financials/
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edilen yaĢlı nüfus ile ilgili olarak, 2050’lerin sonunda ise her dört kiĢiden 

birinin 65 yaĢ ve üzeri olacağı öngörülmektedir (www.nzsuperfund.nz). 

Bundan dolayı Yeni Zelanda Emeklilik Fonu, gelecek dönemlerde 

vatandaĢlarının vergi yükünü azaltmak ve uzun vadede risk almadan 

maksimum getiriye ulaĢmak için çabalamaktadır (Nzsuperfund, 2019:4). Yeni 

Zelanda emeklilik fonun kuruluĢundan bugüne olan performansı Grafik 3’de 

gösterildiği Ģekildedir.  

 
 
 
 

 

Grafik 3: Yeni Zelanda Fonu Performans Grafiği (New Zealand Superannuation 

Fund [NzsuperFund]. (2019). Nzsuperfund Annual Report 2018. 

https://www.ifswf.org/content/new-zealand-super-fund-annual-report-2018-19. 

(EriĢim tarihi:15.02.2020). s. 38). 

Buradaki T-Bill verisi hükümetin fona sağlamıĢ olduğu kaynağın 

maliyetidir. Bu veri ile fon arasındaki açıklık ise hükümetin sağlamıĢ olduğu 

sermayenin maliyeti sonrası elde edilen getiridir. Fon performansı 2008 krizi 

sonrası net bir düĢüĢ yaĢasa da genel olarak pozitif trendinden sapmamıĢtır.  

Fonun yapmıĢ olduğu yatırımın stratejisi ise yıllık raporda 

belirtilmiĢtir. Buna göre fon en çok yatırımı, ki bu pay yarıdan daha çoktur, 

geliĢmiĢ ülkelerin küresel hisse senetlerine (%65) yapmaktadır. Bu yatırımı 

%20 ile küresel sabit gelirli yatırımlar takip etmektedir. Kalan %15’lik kısım 
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ise geliĢmekte olan ülke hisse senetleri (%10) ve Yeni Zelanda hisse senetleri 

(%5) Ģeklinde dağılmaktadır.  

Operasyonel ve denetimsel bağımsızlığa sahip olan fon, hükümete 

karĢı sorumludur. Kurul üyeleri Maliye Bakanı’nın önerisi ile Genel Vali 

tarafından atanmaktadır. BeĢer yıllık sürelerle atanan yönetim kurulu üyeleri 

yönetim, eğitim ve uzmanlıklarına göre seçilen beĢ ila yedi üyeden 

oluĢmaktadır ve bu üyeler tekrar seçilebilmektedir (www.nzsuperfund.nz). 

Fransa Stratejik Yatırım Fonu: Kaynak bakımından Türkiye Varlık 

Fonu ile benzer özellikler taĢıyan Fransa Stratejik Yatırım Fonu 2008 yılında 

kurulmuĢtur. Fon varlıklarının çoğu, devlet elindeki varlıklardan ve 

kurumlardan yapılan karĢılıksız aktarmalar ile sağlanmıĢtır (Alagöz & Ceylan, 

2019:80). KuruluĢ amacı olarak bulunduğu sektörde lider olma potansiyelini 

elinde bulunduran küçük ve orta büyüklükteki iĢletme (KOBĠ)’leri 

desteklemek ve ülke adına stratejik konumda bulunan teknoloji, demiryolu, 

otomobil, gemi yapımı ve havacılık gibi Ģirketlerin geliĢimine destek 

olmaktır. Fonun sahipliği ise %51 oranında Caisse des Dépôts et 

Consignations (CDC), %49 oranında Fransa Hükümetine aittir (Fiechter, 

2010:13).   

Fonun yönetim kurulu, 2’si CDC’den, 2’si Fransa Hükümeti’nden ve 

3’ü alanında uzman diğer kiĢilerden oluĢmak üzere 7 kiĢiden oluĢmaktadır. 

Kurula CDC baĢkanı baĢkanlık etmektedir (Alagöz ve Ceylan, 2019:206-207). 

Dönemin CumhurbaĢkanı Sarkozy, 2007’deki G7 buluĢmasından 1 yıl sonra 

kurduğu fon aracılığı ile Fransa’nın ileri teknolojik konumunu geliĢtirebilmek 

adına iki zıt görüĢe sahip baĢbakanları bir araya getirerek çalıĢmalar 

baĢlatmıĢtır. Bu çalıĢmalar sonrasında “Geleceğe Yatırımlar” adı verilen bir 

program aracılığıyla 11 milyar Euro’ya yükseköğretim kurumlarını dünya 

standartlarına ulaĢabilmesi adına yatırım yapılmıĢtır.  

Bunun yanında biyoteknolojik ve teknolojik araĢtırmalara teĢvik 

aracılığı ile yaklaĢık 7,9 Milyar Euro, Fransa’nın dijital ekonomiye ayak 

uydurabilmesi adına 4,5 Milyar Euro, sanayi teĢviki olarak 6,5 milyar ve 

KOBĠ’lerin korunması, desteklenmesi ve büyümesi adına 5,1 Milyar Euroluk 

yatırımlar yapılması kararı alınmıĢtır (Levy, 2016:9). Fonların denetim 

Ģekilleri Tablo 9’da gösterilmiĢtir. 
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Tablo 9: SeçilmiĢ Fonların Denetim ġekilleri 

ÜLKE VARLIK 

FONU 

DENETİM ŞEKLİ 

ŞİLİ ġili Emeklilik Fonu Denetim Hazineye, kontrol ise SayıĢtay’a 

aittir. Hazırlana raporlar kamuoyuna ve meclise 

sunulur. 

SİNGAPUR Temasek Holdings Özel bir Ģirket statüsünde olan fon 

denetimleri uluslararası denetim Ģirketleri ve dıĢ 

denetçiler tarafından yapılarak hükümete rapor 

sunulur.  

SİNGAPUR GIC Denetim hükümet tarafından atanan bir 

denetçi tarafından sağlanarak raporlar meclise ve 

baĢkana sunulur.  

ÇİN CIC Çin ġirketler Kanunu uyarınca kurmuĢ 

oldukları ve baĢlarında DanıĢtay tarafından bir 

baĢkanın olduğu denetim kurulu ile sağlanır. 

ÇİN Hong Kong Para 

Kurulu Yatırım 

Portföyü 

Kurulan denetleme komisyonu ve 

bağımsız denetçiler tarafından yapılır. 

YENİ 

ZELANDA 

Yeni Zelanda 

Emeklilik Rezerv 

Fonu 

Hükümet tarafından atanan denetçiler 

tarafından denetim yapılır ve meclise rapor 

halinde sunulur. 

FRANSA Fransa 

Stratejik Yatırım 

Fonu 

BELĠRTĠLMEMĠġTĠR 

TÜRKİYE Türkiye 

Varlık Fonu 

CumhurbaĢkanı tarafından atanan 

bağımsız denetçilerin oluĢturduğu raporlar meclise 

sunulur.  

Kaynak: Türkiye Ulusal Varlık Fonu [TVF]. (2020). Türkiye Varlık Fonu 

Ġstatistikler. www.tvf.com.tr. (EriĢim tarihi:13.02.2020); www.china-inv.cn ve M. 

Alagöz ve O. Ceylan (2019). Türkiye Ulusal Varlık Fonu (Dünya Örnekleriyle 

Karşılaştırma). Ankara: Gazi Kitapevi. s. 214’ten alınan veriler ile yazar tarafından 

oluĢturulmuĢtur. 
 

Tablo 9’da görüldüğü üzere çoğu fonun denetiminde oluĢturulan 

raporlar parlamento veya fon baĢkanına teslim edilmektedir. Ġç ve dıĢ denetim 

sürecinde dıĢarıdan denetimlerde bağımsız denetimcilerin rolü yüksektir. 

Bunlara ek olarak Temasek Holding’in uluslararası denetim Ģirketlerine de 

baĢvurduğu görülmektedir. Bağımsız denetçilerin yanı sıra hükümet veya fon 

baĢkanı tarafından atanan denetim kurulu da fonların denetimini 

üstlenmektedir.  

Bu noktaya kadar ele alınan fonlardan TVF ile aynı kategoride 

oldukları için ele alınmıĢ olan fonların yatırım stratejilerine bakıldığında ise 

CIC kamu sermayesine yönelik yatırımlar yaparken Singapur menĢeli 

Temasek Holding biyoteknolojik inovasyon araĢtırmalarına yatırım 

yapmaktadır. Hong Kong, ġili, Singapur (GIC) ve Yeni Zelanda fonları ise 
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devlet bono/tahvilleri ve yabancı (özellikle geliĢmiĢ ülke) hisse senetlerine 

yatırım yapmaktadır. Hong Kong bunlara ek olarak gayrimenkul ve altyapı 

yatırımlarına doğru da bir yönelme göstermektedir. Fransa’nın ise stratejik 

fonu üzerinden daha çok yurtiçi yatırımlar yaptığı görülmektedir. Bu 

bakımdan TVF ile benzerlik gösteren Fransa fonu, stratejik önem taĢıyan 

kurumlarını güçlendirmede ve küresel çapta rekabet gücünü arttırmada önemli 

bir destek olarak değerlendirilmektedir. TVF ise Fransa ile benzer Ģekilde 

yurtiçi yatırımlarına yönelik bir fon olarak göze çarpmaktadır. Ancak stratejik 

kurumlar yerine daha çok büyük çapta, uzun vadeli projelere finansman ve 

kaynak sağlamada faaliyet göstereceği öngörülmektedir.  

Anonim bir Ģirket olarak kurulan TVF’nin baĢkanı T.C. 

CumhurbaĢkanı, baĢkan yardımcısı ise hükümet adına Maliye Bakanı’dır. 

Dolayısıyla TVF’nin bir kamu kurumu mu yoksa özel bir Ģirket olduğu mu 

sorusunun cevabı net değildir. Zira hem hükümet hem CumhurbaĢkanı hem de 

anonim bir Ģirket sorumluluğunda bir baĢka fon bulunmamaktadır. Aynı 

durum TVF’nin amacı doğrultusunda da geçerlidir. Çünkü TVF misyon 

olarak net bir amaç güdüyor gibi görünüyor olsa da kuruluĢ kanununda 

belirtilenler üzerine net bir amaç uğruna faaliyet göstermediği görülmektedir. 

Bölüm içerisinde belirtildiği üzere kuruluĢ kanununda amaçları belirtilen 

TVF’nin diğer fonların amaçlarının neredeyse hepsini kapsadığı 

öngörülmektedir.  

Bir diğer ayrıĢma noktası ise bölüm baĢından itibaren söz edilen 

kaynak konusudur. Zira TVF, diğer fonlara ile hiçbir Ģekilde kaynak 

benzerliği göstermemektedir (Fransa hariç). Bulunduğu grup neticesinde 

emtia dıĢı gelirleri kaynak olarak belirlenen fonlar ile mukayese edilen 

TVF’nin cari fazlası, ihracat gelir fazlası ve tasarruf fazlası bulunmaktadır. 

Aksine yukarılarda belirtildiği üzere bu kalemler açık vermektedir. TVF’nin 

kaynağını, KĠT’lerin devri ve özelleĢtirme kanununa çerçevesindeki Ģirketler 

ve borçlanma oluĢturmaktadır. 

SONUÇ 

1800’lü yılların ortasında okul fonları ile baĢlayarak ilk örneklerini 

veren ve 1900’lü yılların ortasında bugünkü anlamıyla ilk kez kurulan varlık 

fonları liberalleĢme ve küreselleĢme ile ivme kazanmıĢtır. Bugünkü anlamda 

kurulan fonların ilk örneklerini Körfez ülkelerinde vermeye baĢlamıĢ 

olmasındaki temel etken, petrol gelirlerindeki ciddi artıĢlar olmuĢtur. Artan 

ticaret ile cari fazla veren ülkelerin ellerindeki sıcak parayı finansal piyasaları 
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derinleĢtirmede, nesiller arası aktarım yapmada, zenginliğin sürdürülebilirliği 

ile büyüme ve kalkınmaya fayda sağlaması amacıyla efektif bir Ģekilde 

kullanabilecekleri bir fon benimsenmiĢtir. Ülkelerin elde ettiği getiri ve 

kaynaklar farklı olsa dahi fonların kuruluĢ amaçları kaynaklar kadar farklılık 

arz etmemektedir. Fon kaynakları emtia kaynaklı da olsa emtia dıĢı kaynaklı 

da olsa nihai hedef büyüme ve kalkınma ile zenginliğin sürdürülebilirliği 

üzerindedir.  

Türkiye açısından bakıldığında TVF amaç bağlamında yelpazesi 

geniĢ bir fondur. Zira 2023 hedefleri doğrultusunda kurulmuĢ olan ve stratejik 

faaliyetlerle geleceğin Ģekillenmesinde, önemli projelere finans kaynağı 

olmada, finansal piyasalara derinlik kazandırarak ekonomik istikrarsızlık 

durumlarında devrevi hareketleri en aza indirgemede bir araç olarak 

görülmektedir.  

Ekonomik hedeflere ulaĢmada önemli bir araç haline gelen fona 

yönelik çeĢitli eleĢtiriler de mevcut olup bu eleĢtirilerin baĢında fona 

devredilen Ģirketler gelmektedir. Borsada iĢlem gören ve varlık fonuna devri 

gerçekleĢen Ģirketlerin grafiklerine bakıldığında ise borsa üzerinde kısa 

vadede devrin duyulmasıyla birlikte pozitif bir ivme göze çarpmaktadır. 

Bunun yanında en büyük eleĢtiri TVF’nin diğer ülke fonları ile kaynak 

yönünden karĢılaĢtırılmayacak kadar zıt olmasıdır. Zira körfez ülkelerinde 

kurulmaya baĢlayan fonların en büyük kaynağı petrol gibi doğal kaynak iken 

devamında Asya ülkelerinde kurulan fonlarda petrolün yerini döviz almıĢtır. 

Avrupa ülkelerindeki emeklilik fonları ise bir diğer uç örnektir. Ancak genel 

itibari ile bu ülkeler cari fazla verirken bu fazlayı değerlendirme yoluna 

gittiği, Türkiye’de ise tam tersi cari açık verirken yatırımların finansmanında 

ve cari açığın kapatılmasında kullanılması eleĢtirilerin baĢında gelmektedir. 

Ancak unutulmamalıdır ki, varlık fonları her ne kadar türleri, kaynakları ve 

amaçları doğrultusunda farklılık gösterse de nihai olarak hepsinin büyüme 

üzerinde bir etki beklentisi mevcuttur. Bu doğrultuda fonların büyüme üzerine 

etkisi detaylı bir Ģekilde irdelenmelidir. 
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