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AYIN EKONOMİ POLİTİĞİ

Türkiye ekonomisi 
2001 krizi sonrasında 
yeni bir ekonomik 
model uygulamasına 
gitti. Para 
politikasında kurala 
dayalı enflasyon 
hedeflemesine geçti. 
Bu sayede enflasyon 
oranını tek hanelere 
indirdi. 2003-2007 
arasında göreli olarak 
yaşanan politik 
istikrar ve küresel 
likidite bolluğu 
sayesinde yüksek 
büyüme oranları 
yakalandı. Ancak 
yapısal dönüşümleri 
yapamadı. Yapılan 
en önemli dönüşüm 
yatırımlarda inşaat 
sektörünün önünü 
açmak oldu.

Giriş

Finansal serbestleşmenin mi-
marlarından R. McKinnon, 
1973 yılında yazdığı Money 

and Capital in Economic Develop-
ment kitabında gelişmekte olan ül-
kelerin tasarruf sorunun ancak fi-
nansal serbestleşme ile çözüleceğini 
savunmuştu. Uzun dönemde bu gö-
rüş neoklasik iktisat kuramının bir 
parçası olarak iktisat yazınına ege-
men oldu. Hatta teori (yanlışlanma-
dan önce) politika haline dönüştü. 
Üstelik McKinnon’a iktisatçılar top-
luluğunun önemli bir kısmından bü-
yük destek geldi.1 

Finansal serbestleşme arkasına 
“Küreselleşme” gibi oldukça sükseli 
başlıkla siyasal bir söylemde aldı 
ve adeta kutsanmış olarak sermaye 
hareketliğine-akımana- dönüştü. 
Sermaye akımları özellikle gelişmekte 
olan ülkelerde sık sık kırılganlıklara/
kırılmalara neden oldu. Kimi zaman 

ana ülkelerde bu kırılganlıklardan 
payını aldı.  Nitekim 2007/2008 
krizi  bu temelde yaşanılan ve halen 
süregiden bir krizdir.

Finansal Serbestleşme ve 
Borçlanmanın Sonu

Uygulamada sermayenin ülkeler 
arasında (sınırlar) sermaye serbestliği 
ile birlikte (kimi zaman birkaç yıl 
önce) faiz oranları serbest bırakıldı, 
reel faizin pozitif olması sağlandı.  
McKinnon ve hemen ardından 
gelen E. Shaw ve diğer takipçilerin 
modelden beklentileri kısaca şöyle 
idi:

-Para piyasalarında ikili yapı (duality)  
sorunu, yani örgütlenmiş para piyasası 
ve örgütlenmemiş para piyasası 
(tefecilik)  çözülecektir. 

- Reel pozitif faiz oranı tasarrufu 
artıracak, çünkü ikili yapı da faiz 
oranı reel olarak çoğu zaman negatifti. 
Tasarrufun artması belli bir gecikme 
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ile faiz oranı düşürecek ve bu da yatırımları 
artıracaktır. 

-Tasarrufların artması bankaların kredi hacmini 
genişletecektir. Bu da firmaların finansal kaynaklara 
erişimini kolaylaştıracaktır. 

- Tüketiciler kredi imkanına kavuşacaklar, böylece 
ertelenen tüketimlerini gerçekleştirebileceklerdir.

Bu dizgi yatırım ve tüketim talebini (yatırım-tüketim) 
gelirle değil, faiz ile ilişkilendirmektedir. Aslında 
bu klasik iktisadın aktarma mekanizmasıdır. Ancak 
bu mekanik yapı işlemedi. Finansal serbestleşme 
uygulama olanağı bulduğu hiçbir ülkede tam başarı 
yakalayamadığı için çeşitli esnemelere ve krizlere 
neden oldu.   

Özellikle 2007/2008 krizi artan kredi imkanındaki 
artışın ya da kredi hacmi büyüme oranındaki artışın 
ülkeleri ne hale getirdiğini gösterdi.1970-1994 
arasında finansal dalgalanmalarla kredi büyümesi 
arasında korelasyon katsayısı 0,1 iken, katsayı  
1995-2015 arasında  0,4’e yükseldi (Shafik, 2016). 
Finansal serbestleşme ile birlikte kredi hacmindeki 
artış ülkeleri, şirketleri ve hanehalkını önemli ölçüde 
borçlandırdı. 2015 yılına gelindiğinde Japonya’da 

kamu borç stoku/GSYH oranı %229,2’ye, Euro 
Alanında  %93,5’e kadar yükseldi.

Özel sektör borç stoku da benzer bir yükseliş 
ivmesi gösterdi. Özellikle ipotek kredileri türev 
ürünler sayesinde inanılmaz derecede arttı ve 
krize girildiğinde ABD’de subprime krediler  (eşik 
altı) krizin tetiklemede başat rol oynadı. 5 milyon 
nüfuslu İrlanda’da on yılda 500 bin konut yapıldı 
(Eichgreen, 2016). Benzer bir tablo ABD,  İspanya 
ve Yunanistan’da da görüldü. 

Sonuç olarak türev ürünler, fonlar finansal 
serbestleşmeyi kullanarak ülkeleri borç batağına 
sürükledi, ekonomiler I. Fisher’in meşhur 
makalesindeki başlığa uygun bir duruma (borç-
durgunluk) düştü. 

Türkiye’de doğal olarak bu süreçten etkilendi. 
Özellikle kamu ve özel sektör ciddi bir borç 
yüküne girdi. Hanehalkının borç oranı (borç stoku/
Harcanabilir GSYH) 2003 yılında %7,5 düzeyinde 
iken 2016’da %55’e düzeyine yaklaştı. Ancak oran 
yine de gelişmiş ülkelerin altında kaldı. Bunun 
nedeni uygulanan politikalardan çok, bankaların 
türev ürün yaratmada karşı karşıya kaldıkları kısıtlar 
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olmuştur.  

Gelişmiş ülkelerde özellikle ABD ve AB’de kriz 
sonrası borç batağına düşen bankalar ve şirketler 
parasal genişlemeye gidilerek kurtarılırken, krizin 
yükü halkın üzerinde kalmıştır. Bu dönemde cari 
fazla veren gelişmekte olan ülkeler (başta Çin olmak 
üzere) krizden sıyırmış gibi görüldü iseler de, talep 
daralması ve emtia fiyatlarındaki düşüş ile birlikte 
2015 sonrası krizden paylarını almaya başladılar. 
Rusya ve Brezilya ekonomileri küçülürken, Çin’de 
büyüme oranı %6-7 bandına yerleşti. 

Türkiye Ekonomisi Krizde  

Türkiye ekonomisi 2001 krizi sonrasında yeni bir 
ekonomik model uygulamasına gitti. Para politikasında 
kurala dayalı enflasyon hedeflemesine geçti. Bu 
sayede enflasyon oranını tek hanelere indirdi. 2003-
2007 arasında göreli olarak yaşanan politik istikrar 
ve küresel likidite bolluğu sayesinde yüksek büyüme 
oranları yakalandı. Ancak yapısal dönüşümleri 
yapamadı. Yapılan en önemli dönüşüm yatırımlarda 
inşaat sektörünün önünü açmak oldu. Bankacılık ve 

reel sektör yurtdışından yaptıkları borçlar sayesinde 
inşaat sektörüne ivme kazandırdılar.  

ABD’nin parasal genişlemeye son vermesine karşı 
bir para politikası geliştiremeyen TCMB,  2016 
yılında bir de faiz oranlarını düşünürünce döviz 
kurları artmaya başladı. Bu olumsuz gelişmelere 
(daha önce kurumsal ve yapısal dönüşümleri de 
yapmadığı için)   karşı savunmasız kalan ekonomi 
ciddi bir kaynak sıkıntısı ile karşı karşıya kaldı ve 
sonuçta 2016 yılının üçüncü çeyreğinde GSYH 
%1,8 (TUİK GSYH hesaplama yöntemindeki 
oynamalara rağmen)  düştü. 

Durma noktasına gelen ekonomide Türkiye,  mali 
istikrarında zayıflığı nedeni ile maliye politikasında 
sınıra dayandığı için adeta torbadan tavşan çıkarmaya 
benzer yollara başvurma yöntemini seçti. Bunun en 
somut adımı da Türkiye Varlık Fonu (TVF) oldu.

Varlık Fonu Ne Getiriyor

Dünyada Ulusal Varlık Fonu (UVF, Sovereign 
Wealth Fund) son elli yılda ortaya çıkan bir 
finansman modeli. Varlık fonları daha çok ödemeler 
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bilançosunda cari fazla veren ya da enerji girdisi 
üreten (petrol, doğal gaz gibi) ülkeler tarafından 
kurulmaktadır. Döviz rezervi fazlası olan ülkeler bu 
fona aktarmakta, daha sonra da fon istenilen amaç 
doğrultusunda kullanılmaktadır, en azından niyet 
budur. Fon devlet tarafından (ya da devlet sermayesi 
ağırlıklı) işletiliyor. Dolayısıyla fon politik tercihler 
için de kullanılabiliyor. 

Uygulamada fonu bir kalkınma fonu olarak görmek 
mümkün. Çünkü sosyal refah amaçlı kullanmak 
ana hedeftir. Dünyada ulusal varlık fonları 
sepetinin hacmi 2016 yılı itibariyle 12 trilyon 
dolar düzeyindedir. Fon gerektiğinde ekonomiye 
müdahale amaçlı da kullanılmaktadır. Nitekim 2008 
krizinde batık şirketleri kurtarmak için ülkeler fon 
kaynaklarına başvurdular. 

Dünyanın en büyük ulusal varlık fonuna sahip olan 
ülkesi Çin’dir.  Çin ulusal varlık fonunun büyüklüğü 
1,5 trilyon dolar düzeyindedir. Çin fonu dört kurum 
aracılığıyla yönetmektedir: Çin Yatırım Kurumu 
(CIC, China Investment Corporation),  Devlet Döviz 
Rezervi İdaresi (SAFE The State Administration of 
Foreign Exchange), Ulusal Sosyal Güvenlik Fonu 
Kurumu (NCSSF, The National Council for Social 
Security Fund) ve Çin-Afrika Kalkınma Fonu 
(CADF, The China-Africa Development Fund).

Dikkat edilirse fonlardan sadece birisinin kaynağı ve 

kurumu sosyal güvenlik primlerine dayanmaktadır. 
Son fon ise Çin’in Afrika yürütmekte olduğu politik 
ve ekonomik açılımını finanse etmektedir.  Çin’den 
sonra gelen dört büyük fon sahibi ülkede petrol 
ihracatçısı ülkelerdir. 

Varlık Büyüklüğü 
(Milyar Dolar)

Kaynak

Çin 1,462 Emtia dışı

BAE 1,247 Petrol

Norveç 848 Petrol

S. Arabistan 758.4 Petrol

Kuveyt 592 Petrol

 n Tablo 1: Fon Sahibi 5 Büyük Ülke

Kaynak: Sovereign Wealth Fund Institute, Sovereign 
Wealth Fund    Rankings, 2015.

Dünyanın en büyük ekonomileri olan ABD, Japonya, 
Almanya ve İngiltere’de Ulusal Varlık Fonu (fon 
var, fakat ulusal varlık fonu değil) bulunmuyor. 
Dünya’da en büyük fon şirketi Norveç’e aittir. 
Vermiş olduğum grafikte dünyanın en büyük fonları 
aktif büyüklüğüne göre sıralanmıştır.
Dikkat edilirse bu fonlar doğal kaynaklara dayalı 
(petrol, doğalgaz gibi)  fonlardır. Yani bütçe 
kaynakları ile kurulmamıştırlar. 

Türkiye Varlık Fonu:  Fonun Kuruluş Amacı 
ve Kaynakları

Türkiye’de döviz rezervi 
fazlası ya da petrol, doğal gaz 
geliri olmamasına rağmen 
Ağustos 2016’da kurulan  
Türkiye Varlık Fonu A.Ş.’nin 
kaynağının ne olacağı merakla 
bekleniyordu. 

Türkiye Varlık Yönetimi Ano-
nim Şirketi’nin sermayesi 50 
milyon TL, bu da Özelleştir-
me Fonundan karşılanmıştır. 
Özel hukuk hükümlerine tabi 
olacak olan fon bu sayede Sa-
yıştay denetimine de girmiyor.

Fonun kuruluş amacı yasada 
uzun uzun anlatılsa da aslında 
amaçlananları şöyle özetleye-
biliriz:

Dikkat edilirse bu fonlar doğal kaynaklara dayalı (petrol, doğalgaz gibi)  fonlardır. 
Yani bütçe kaynakları ile kurulmamıştırlar.  
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 - Hükümetin büyük inşaat amaçlı yatırımlarına 
(mega proje) finansal kaynak sağlamak,

 -  İnşaat sektörüne fon yaratmak,
 - Tıkanan merkezi yönetim bütçesini harcama yö-

nünden rahatlatmak,
 - Kamuoyuna açıklanmayan harcamaları finanse 

etmek.
TVF doğal kaynak gelirlerine dayanmadığı için 
borçlanarak fon kaynağı bulacağı belli idi. Ancak 
bunun için teminat gösterebileceği varlıklara ihtiyacı 
vardı, bu yasa da açık açık yazılmamıştı.  Bakanlar 
Kurulun 5 Şubat tarihinde aldığı kararla bu sorunun 
yanıtı da verilmiş oldu. Bu kararla hem Türkiye 
Varlık Fonuna (TVF) yönetim kurulu üyeleri atandı 
hem de kamuya ait bazı kurumları fona devredildi. 
Devredilen kurumlar şunlar:
 - Türkiye Cumhuriyet Ziraat Bankası AŞ
 - Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ)
 - Türkiye Petrolleri AO (TPAO)
 - Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ (PTT)
 - Borsa İstanbul AŞ
 - Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme 

AŞ’nin (TÜRKSAT) sermayelerinde bulunan 
Hazineye ait hisselerin tamamı

 - Türk Telekomünikasyon AŞ’nin yüzde 6,68 ora-
nındaki Hazineye ait hissesi

 - Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
 - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (Çaykur)  
 - Başbakanlık Özelleştirme İdaresi elinde bulu-

nan THY’nın  %49,12’si

 - Halkbank’ın %51,11’i.
 - İzmir Limanı

Ayrıca mülkiyeti Hazineye ait Antalya, Aydın, İs-
tanbul, Isparta, İzmir, Kayseri ve Muğla’da bulunan 
bazı taşınmazların tahsisleri kaldırılarak Türkiye 
Varlık Fonuna devredildi. Yine Savunma  Sanayi 
Fonundan 3 milyar dolar 3 aylığına TVF’na devre-
dildi. 

Hükümetin bu kararının ardında yatan gerekçeler  
ve olası sonuçları kısa ve uzun vadeli bir bakış açısı 
ile değerlendirmek mümkündür.

Fonun Kuruluş Gerekçesi ve Olası 
Sonuçları

Bunu iki başlıkta ele alalım. Kısa vadeli gerekçe ve 
sonuçlar şöyle özetlenebilir:
 - En önemli neden kamunun kaynak sıkıntısına 

girmiş olmasıdır. Özelikle uluslararası kuruluş-
ların Türkiye’nin kredi notunu düşürmesi borç-
lanma maliyetini artıracaktır. Hükümet böylece 
alternatif bir borçlanma alanı yaratmaktadır.

 - MEGA Proje olarak adlandırılan yatırımların fi-
nansmanı güçleşmiş durumda. Nitekim 3. hava-
alanını kamu bankaları finanse etti. Fon kullanı-
larak bu projelerin bitirilmesi sağlanacaktır. Bir 
anlamda kamunun varlığı bu projeleri üstlenen 
firmalara aktarılacaktır. 

 - Yaklaşan başkanlık seçimi nedeni ile halka ak-
tarılacak olan çeşitli yardımlar için kaynak ya-
ratılmaktadır.
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 - Bunun yanında savunma sanayinin 3 milyarlık 
kaynağı fona alınarak hem piyasaya döviz cin-
sinden likidite sağlanmakta, hem de istenilen 
alanlara kaynak aktarımı yapabilme imkanı elde 
edilmektedir.

 - Hem kısa, hem de uzun dönem de kararın en 
önemli nedeni TVF’nun Merkezi Yönetim Büt-
çesi dışında bir kaynak olması ve kolayca kulla-
nılabilmesidir. 
Uzun vadeli gerekçe ve sonuçlar:

 - Hükümet bu yolla yeni borçlanma alanı yarat-
maktadır. Üstelik bu borç AB tanımı gereği Tür-
kiye’nin kamu borç stokunda gözükmeyecektir.

 - Hükümet denetim dışı bir finansman kaynağına 
kavuşmaktadır. Bu kurumların varlıkları teminat 
gösterilerek ciddi borçlanma yapılabilir. Ancak 
yapılan bu borçlanma eğer inşaat yatırımlarına 
aktarılırsa Türkiye uzun dönemde geri dönülme-
si çok zor borç yüküne girebilir. Bunun da önem-
li bir kısmı döviz olacağı için Türkiye açısından 
uzun dönemde yeni bir döviz krizi demektir. 

Son Notlar
1 1990 yılında Sovyetler Birliği yıkılıyordu. Genç bir 

asistan olarak tez çalışması için gittiğim İngiltere, 
Birmingham Üniversitesine konuk konuşmacı 
olarak McKinnon gelmişti. Konuşmasını Marxism-
Leninism Enstitüsünde yaptı. Soru yanıt kısmında 
bir iktisatçı Mckinnon’a “SSCB Kapitalist bir ülke 
mi olacak” sorusunu sordu. McKinnon alaycı bir 
ifade ile “biz burada SSCB’nin kapitalizme geçip-
geçmeyeceğini değil, nasıl ve ne kadar zamanda 
geçeceğini konuşuyoruz” demişti. SSCB yok oldu. 
Yerine kurulan Rusya kapitalizme geçmeye çalıştı, 
fakat ancak yandaş kapitalizm temelli bir devlet 
kapitalizmi inşaa edebildi.
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