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TOPLANTI RAPORU 

TASAM’ın girişimi ile T.C.Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde, 5 yıldır devam eden 

“Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023” projesi çerçevesinde 6 ana tema altında toplanan 

Makro Öngörülerin tamamlanmasının ardından, Türkiye’yi 2023 yılı hedeflerine 

ulaştırabilecek 9 Stratejik Lokomotif Sektör belirlenmiş, 2012-2013yıllarını kapsayan bir 

çalışma ve eylem planı çıkarılmıştır. Finans, Bankacılık ve Kalkınma 2023 sektör 

çalışmaları kapsamında; “Sektörel, Bölgesel Fırsatlar ve Riskler 2023” temalı toplantı 4 

Ocak 2013’te Bayrampaşa’daki Titanic Business Hotel Europe’da gerçekleştirilmiştir. Söz 

konusu toplantıda “Proje Bankacılığı” Araştırma Raporu da açıklanmıştır. 

Konu ile ilgili kamu ile özel kurumlardan üst düzey temsilcilerin katıldığı ve 

moderatörlüğünü Dünya Gazetesi Başyazarı Osman AROLAT’ın yaptığı toplantıda 

konuşmacılar BDDK Başkanı Sayın Mukim ÖZTEKİN‘i temsilen katılan BDDK Risk Yönetimi 

Daire Başkanı, Dr. Ozan CANGÜREL, TİM Başkan Vekili Mustafa ÇIKRIKÇI, Şekerbank 

Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasan Basri GÖKTAN, TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY, 

Sektör Bilim Kurulu Üyeleri THK Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat YÜLEK ve 

Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat AYBAR olmuştur. Uzman ve 

araştırmacıların, akademisyenlerin, sektör temsilcilerinin katılımı ile interaktif bir 

ortamda gerçekleştirilen toplantıda planlanan konular, programa uygun olarak tüm 

yönleri ile ele alınmıştır. Toplantı sırasında ortaya konan görüşler aşağıda özet olarak 

sunulmaktadır.  
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Son on yılda baş döndürücü bir değişim gerçekleşmiştir. Önümüzdeki on yılda atılacak adımlar 

21. yüzyıl Türkiye’si ve dünyası için belirleyici olacaktır. Soğuk Savaş’ın ardından benzer 

teknolojik donanıma ve insan kaynağına sahip çok sayıda güç uluslararası alanda yerini almış, 

uluslararası sistem çok kutupluluğa doğru evirilmiştir. Bu yeni sistemde AB tipi bölgesel 

entegrasyon faaliyetler hız kazanmış, öte yandan Sudan, Mali, Suriye,  

Irak, İspanya, Belçika, İskoçya vb örneklerinde de görüldüğü üzere mikro-milliyetçi akımlar 

ülkelerin bütünlüğünü tehdit edecek ve çok boyutlu ekonomik parametreleri de etkileyecek 

şekilde yaygınlık kazanmıştır. Son olarak, NATO konsept metninde iki yıl önce yapılan değişiklikte 

de görüldüğü üzere gelecek projeksiyonlarında öngörülebilirlik dönemi sona ermiş ve dünya 

tahmin edilebilirlik dönemine girmiştir. Bu durum devlet ve özel sektörde faaliyet gösteren tüm 

kesimler için yeni parametrelerin devreye girmesi anlamına gelmektedir.  

Bu üç parametre uluslararası alanda taze sonuçlar doğurmuştur. Öncelikle Kuzey Afrika ve 

Ortadoğu ülkelerinde uzun dönemlerden beri birikmiş olan insan kaynağı eksikliği, yolsuzluklar, 

yoksulluk vb gibi sorunlar nedeniyle siyasi ve sosyal bir dönüşüm dalgası yayılmıştır. Batılı ülkeler 

bu süreci kendi açılarından üç temel hedefe odaklamaya çalışmaktadırlar. Birincisi sıkışan 

küresel ekonomiyi özelde kendi ekonomilerini rahatlatmak üzere Kuzey Afrika, Ortadoğu ve 

Güney Asya’da yeni bir liberal ekonomik kuşak oluşturmaktır. Bu çerçevede söz konusu 

bölgelerde yatırım yapmak isteyen Türk yatırımcılar için yapılacak özelleştirmelerde önemli 

fırsatlar ortaya çıkacağı ön görülmelidir. İkincisi söz konusu bölgede batı dünyasının güvenlik ve 

istikrarına katkı sağlamak üzere NATO ile entegre yeni bir güvenlik kuşağı oluşturmaktır. Bu 

çerçevede, önümüzdeki yıllarda söz konusu kuşakta yer alan önemli sayıda ülkenin NATO 

üyeliklerinin gündeme getirilebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Üçüncüsü ise ilk iki hedefin 

toplamında Rusya ve Çin’i uluslararası alanda yalnızlaştırmak rekabet güçlerini zayıflatmaktır. 

ABD’nin askeri gücünün %60’ını Asya – Pasifik’e kaydırma kararı bu çerçevede 

değerlendirilmelidir. Nitekim bu politikalara cevap vermek isteyen Rus yönetimi önümüzdeki on 

yıl için 684 milyar dolarlık bir savunma yatırımı planladığını açıklamıştır. Bu çerçevede Suriye söz 

konusu küresel güçler arasında bir cephe ülkesi olarak şekillenmiş ve küresel bir sorun haline 

gelmiştir. Bu noktada Türkiye’ye düşen görev Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin bu krizi en az 

hasarla atlatmalarına ve ekonomik dönüşümlerini sağlıklı bir biçimde tamamlamalarına katkı 

sağlamaktır. Yine bu çerçevede “Arap Baharı”nın küresel bir bahara dönüştüğü hususu da göz 

önünde bulundurulmalıdır. Nitekim İsrail, ABD ve İngiltere’de gerçekleştirilen büyük çaplı 

gösteriler bu yöndeki ilk emareler olmuştur.  
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Bu  “global bahar”ın ayak sesleri üç temel trendle dünya gündemini meşgul etmektedir. İlk 

olarak iklim değişikleri, çevresel sorunlar, gıda güvenliği, kitle imha silahlarının nasıl kontrol 

edileceği gibi tüm dünyayı ilgilendiren, sadece iş birliği ve dayanışma temelinde 

çözümlenebilecek olan sorunlardır. İkincisi Soğuk Savaş’ın ardından uluslararası alanda varlığını 

daha güçlü bir şekilde hissettirmeye başlayan yeni güçlerin uluslararası sisteme nasıl entegre 

edileceği ve dünya düzeninde bunlara hangi rollerin nasıl verileceği ile ilgilidir. Bu noktada 

taraflarca kabul edilebilir bir dönüşüm sağlanamaması yeni bölgesel/küresel çatışmalara neden 

olabilecektir. Üçüncüsü ise devletleri yöneten rejimlerin doğalarında görülen değişikliklerdir. 

Ülkeler liberalizm ve sosyalizm yanında devlet kapitalizmi ya da yoğun sosyal devlet 

uygulamaları gibi farklı modellere başvurabilmektedirler. Önümüzdeki dönemde yeni 

modellemelerin ortaya çıkabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Yine bu çerçevede “beklenti 

yönetimi” kavramı ön plana çıkmıştır. Bazı ülkeler müdahil olmak istedikleri ülkelerin 

kamuoylarındaki beklentilerin kendi devletlerince yönetilememesi durumunda amaçları 

doğrultusunda yönlendirme yoluna gidebilmektedirler. 

Bu 3 global trend için üç temel senaryodan söz edilebilir. Birincisi demokrasinin tüm dünyayı 

saran bir dalga haline gelmesidir ki, son derece düşük bir olasılık olduğu ileri sürülebilir. İkincisi 

ülkelerin kimlik politikaları çerçevesinde bölünmelere maruz kalmasıdır. Yakın gelecekte BM 

üyesi ülke sayısının iki katına çıkabileceği yönündeki tahminler göz önünde bulundurulmalıdır. 

Üçüncüsü ise uluslararası alanın başat aktörlerinin küresel doğal ve beşeri kaynak paylaşım 

sistemini farklı araçlarla yeniden biçimlendirebilecekleri yönündeki tahminlerdir.  

Türkiye böylesine türbülanslı bir dönemi 2000 – 2001 yıllarında yaşanan ekonomik krizin 

ardından yakaladığı siyasi istikrar ve yüksek oranlı ekonomik büyüme trendi ile yaşamıştır. 

Gelinen noktada bazı hususlara dikkat çekmekte fayda mülahaza edilmektedir. Türkiye gerek 

siyasi gerek ekonomik alanda önümüzdeki dönem için kendine büyük hedefler koymuştur. Bir 

ülkenin beşeri kaynaklarını harekete geçirmek için böylesi hedef tespitlerine ihtiyaç vardır. 

Ancak mevcut kaynaklar ile tespit edilen hedefler arasındaki orantısız açık, gerek ileride 

yaşanabilecek hayal kırıklıkları, gerekse uluslararası alandaki rakip güçleri gereksiz yere kuşku ve 

kaygıya düşürebileceği olasılığına karşı orantılanmalı ve hedeflere Ülkeyi taşıtacak kapasite 

inşasına hız verilmelidir.  2023 projelerinin başarıya erişebilmesi için özellikle insan kaynaklarının 

geliştirilmesi ve dönüştürülmesi gibi alanlarda yapısal düzenlemelere ihtiyaç vardır. İnsan 

kaynağının geliştirilmesi sadece Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki çalışmalarla 
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gerçekleştirilebilecek bir husus değildir. Tüm sosyal politikalar gözden geçirilmeli, iç rekabet 

geliştirilmeli, çalışma hayatı ile ilgili düzenlemeler iş gücü potansiyelini mümkün olan en üst 

düzeyde değerlendirecek şekilde dönüştürülmeli, çaresiz muhtaçlar dışında emeksiz geçim, ya 

da orantısız kazanç sağlayan devlet uygulamaları gözden geçirilmelidir. Sosyal politikalardaki 

hatalar sadece kaynak israfı ile ilgili değildir; üretimden uzak insanların tekrar üretime 

çekilememesi riski yapısal olarak daha büyük bir sorundur.  

Yüksek cari açık, cari açığa bağlı tüketim, tüketime bağlı yüksek büyüme hızı ve buna bağlı olarak 

ortaya çıkan tüketimden alınan vergilerle kamu maliyesi finansmanı modeli ilanihaye 

sürdürülemez. Türkiye’nin yakaladığı büyüme hızını önümüzdeki yıllarda sürdürebilmesi üretim 

ve ihracat artışına bağlıdır. Cari açığın orantısız dış yatırım ve mülkiyet transferi ile finanse 

edilmesi büyük sakıncalar içermektedir. Bu noktada insan kaynaklarının geliştirilmesinin önemi 

bir kez daha vurgulanmalıdır. Mevcut hükümetin bu yönde irade beyan etmesi sevindiricidir.  

Türkiye’de mevduat artışı sınırlı ve ekonomik hedefler açsından sinir bozucu düzeylerde 

seyretmektedir. Kredilere, öz sermayeye ve sendikasyona bağlı aktifler sürdürülebilir değildir. 

Değer artışına dayalı bankacılık anlayışı geliştirilmeli ve teşvik edilmelidir. Bu noktada, bankacılık 

ve finans kesimi daha proaktif bir tutum benimsemelidir.  

Türkiye ihracatçılar Meclisi tarafından çok sayıda sivil toplum örgütünün de katılımıyla 

hazırlanan hedef stratejisinin devlet belgesi haline gelmesi sevindiricidir. İhracat Meclisi Stratejik 

hedeflerinden biri de finans ve bankacılık alanlarının ihracatı destekleyecek şekilde 

geliştirilmesidir. 500 milyar dolarlık ihracat hedefine erişilmesi için finans sektöründe yapısal 

dönüşüm hayati önemdedir. Finans sektöründe sağlanacak iyileşme şirketlerin rekabet gücünü 

artıracaktır. 2023 ihracat hedeflerine ulaşılabilmesi için kurlarda iyileştirme ve kur riski yönetimi 

sağlanmalı ve hedefler çeşitlendirilmelidir. Bankalar Birliği, Katılım Bankaları Birliği ve faktöring 

kurumları arasında eş güdüm faaliyetleri yoğunlaştırılmalıdır. İhracatta dönük yeni olanakların 

araştırılmakta oluşu, finansal imkanların Anadolu’da yaygınlaştırılması, Eximbank’ın Anadolu 

girişimcilerine daha iyi tanıtılması gibi faaliyetler son derece önemli ve sevindiricidir. İhracat 

sektörünün uluslararası piyasalarda rekabet gücünün artırılması için pozitif ayrım uygulamaları 

güçlendirilmelidir. Finans sektöründe yaşanan göz doldurucu büyüme sanayiye ve ihracata 

yansıtılmalıdır. İhracatın yeteri kadar artması ekonomik kırılganlık riskini azaltacaktır. 
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Cari açık sorununa köklü çözüm getirmenin tek yolu ihracatın artırılmasıdır. 2013 yılı için 

belirlenen 160 milyar dolarlık ihracat hedefi finans sektöründen destek gelmesi halinde revize 

edilebilir ve daha yükseltilebilir.  

Finans ve bankacılık sektörünün 100. yıl hedeflerini iyi değerlendirebilmek için yakın geçmişi göz 

önünde bulundurmakta fayda vardır. 2000-2001 yıllarında yaşanan krizlerde Türkiye ekonomisi 

üçte bir oranında erozyona uğramıştır. Temelde bankacılık ve finans sistemi ile ilgili olan bu 

krizlerin bedelini tüm Türkiye ödemiştir. Türkiye bundan ders çıkarmış ve bankacılık sistemini 

yeniden yapılandırmıştır. Bu düzenlemeler sayesinde bankacılık sistemi 2008 küresel krizinden 

çok fazla etkilenmemiş, önemli bir bozulma yaşanmadan küresel krizin etkisi atlatılmıştır. Bu 

bağlamda tüm tarafların katkısıyla yeni bir bankacılık perspektifi geliştirmenin zorunlu olduğu 

ifade edilmelidir. BDDK yetkilileri bu bağlamda öncülük yapmaya hazır olduklarını beyan 

etmektedirler. Türkiye’de finans sektörü son on yılda önemli gelişmeler kaydetmiş olmasına 

rağmen henüz yolun başında sayılır, çünkü hala önemli büyüme potansiyeline sahiptir. 

Bankacılık sistemi aracılık fonksiyonunu tam olarak yerine getirecek şekilde yapılandırılmalıdır. 

Krediler sektörün bankacılık yönünü teyit etmektedir.  

Finans sektörünün geleceği ile ilgili gündem iyi belirlenmelidir. Amaç ve hedeflerin nasıl 

gerçekleşeceği yönündeki süreçlere tüm ilgili kurumların katkısı sağlanmalıdır. İdari kapasitenin 

geliştirilmesi, esnek etkili kapsamlı bir düzenleyici çerçeve belirlenmesi, finansal piyasalarda 

güven ve istikrar sağlanması için atılan adımlar geliştirilmelidir.  

Finans sektörünün geliştirilmesi amacıyla, tüketici/müşteri haklarının geliştirilmesi, müşteri 

güveninin korunması, müşteri sayısının artırılması gerekmektedir. Dünya bankası bankacılık 

sektörüne yıllık 150 milyon yeni müşterinin eklendiğini bildirmektedir. Türkiye’nin bu gelişmenin 

gerisinde kalmaması önemlidir. Bu nedenle, sektörle ilgili tüketici hakları geliştirilmeli, finansal 

okuryazarlığın geliştirilmesi yönünde adımlar atılmalıdır.  

Türkiye’de bankacılık sektörü son on yıllık büyümeye rağmen AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında 

oldukça küçük ölçekli kalmaktadır. 2012 - 2023 döneminde % 19 büyüme ile 9 trilyon aktife 

ulaşacak olan sektörün 6.6 katına kadar büyümesi ve milli gelirin iki katını aşması mümkündür. 

Türkiye’de bankacılık sektöründe ağırlık mevduat bankacılığındadır. Katılım bankacılığının %2 

olan sektör payını bu yıl itibariyle %5’e yükseltmesi beklenmektedir. 
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Katılım bankacılığının 2023 hedefleri açısından önemi son derece büyüktür. Ama bu alt sektörün 

gelişmesi için geliştirilebilecek devlet politikaları sınırlı olduğundan Türkiye koşullarına uyum 

sağlama ve büyüme konusunda katılım bankalarının bizzat ön alıcı politikalar benimsemeleri 

gerekmektedir. Türkiye’de katılım bankacılığı konusunda müşteri güveni arttıkça trilyonlarca 

dolarlık birikime sahip olan Körfez ülkelerinden ve diğer Ortadoğu ülkelerinden likidite çekmek 

için daha fazla aktif olunması gerekmektedir. Ayrıca, Türkiye’nin kredi notunun uluslararası 

derecelendirme kuruluşlarınca artırılması nedeniyle orta vadede yeni bir küresel sermaye 

akışının ülkeye yönelmesi beklenilmektedir. 

Küreselleşmenin çift yönlü etkisinin gereği olarak finans sektörünün yurt dışındaki, özellikle 

Ortadoğu ülkelerindeki faaliyetlerinde ciddi artış kaydedildiği gözlenmektedir. Bölge ülkelerine 

kıyasla Türkiye teknolojik alt yapı ve beşeri kaynak itibariyle avantajlı konumdadır. Sektörle ilgili 

tüm tarafların sektörün büyüyeceği yönündeki söylemleri hedeflerin gerçekleştirilmesi 

bağlamında son derece önemlidir. 

Dünyanın 16. büyük ekonomisi konumunda bulunan Türkiye’nin 2023’te ilk ona girebilmesi için 

orta ve yüksek teknolojiye dayanan sürdürülebilir bir büyüme ve kalkınma politikasının 

gerçekleştirilmesi gerekir. Bunun için tasarruf oranlarının artırılması öncelikli hedeflerden biri 

olmalıdır. Tasarruf mevduatı ile ilgili olarak yapılan son düzenlemeler oldukça sevindiricidir. Ne 

var ki, son on yıllık ekonomik büyüme sürecinde tasarruf oranlarının %25’lerden %12’ye düşmesi 

karşısında daha fazla önlem alınması gerektiği ortadadır. Çünkü bu oran kişi başına düşen milli 

gelirin oldukça yüksek olduğu AB ülkelerinde ortalama %14 civarındadır. Son dönemde tasarruf 

mevduatı müşteri sayısında azalma, kredi müşteri sayısında ise artma görülmektedir. Bu durum 

refah seviyesi artışı ve alım gücü yükselmesi ile yakından ilgili olsa da vatandaşların daha fazla 

tasarrufa yönlendirilmeleri gerektiği açıktır. Tasarrufların miktarı 740 milyar liraya yükselmişse 

de 2023 hedefleri açısından yeterli değildir. 

Üretim ve istihdama katkı sağlayan kesimler daha fazla desteklenmelidir. Bankacılık 

hizmetlerinden yararlananların sayısı artırılmalıdır. Sektör için kaynak çeşitlendirilmesine 

gidilmeli, alternatif kaynaklar oluşturulmalıdır. Faizlerin düşmesi ile birlikte 2010 yılında özel 

sektörün tahvil ihracına başlaması bu noktada önemli bir adımdır. 
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Bu anlamda piyasanın mutlaka derinleştirilmesi gerekmektedir. Yurtdışındaki yatırımcıların 

Türkiye’deki üreticilerle buluşturulmasına daha fazla katkı sağlanmalıdır. Bankacılık sistemi 

rekabet avantajlarını iyi kullanmalıdır. 

Reel sektörün kredilendirilmesinde daha farklı yöntemler geliştirilmelidir. Bankacılık sistemi 

KOBİ’lere teknik danışmanlık, uzmanlık hizmeti de sunmalı; şirketlerin “patron şirketi”nden 

“kurumsal şirket”e dönüşmeleri ve bilançolarının şeffaflaşması sağlanmalıdır. Bu koşulların 

gerçekleşmesi halinde banka aktif büyüklüğünün çok fazla artması mümkündür. Sisteme girdiği 

gözlenen yeni bankaların yeni gelişmeler sağlamaları beklenmektedir.  

Proje bankacılığı konusunda Türkiye’nin oldukça gerilerde kaldığı görülmektedir. Bu alanda 

gelişme sağlanması için sofistike finansal yöntemler geliştirilmelidir. Bu noktada dönüşü 

olmayan kredilerden kaynaklanan yükün finansal sistemin tamamı tarafından paylaşılacağı 

uygulamalar geliştirilmeli ve projelerin finanse edilmesinin önü açılmalıdır. Bankalarda projeleri 

değerlendirecek yeterliliğe sahip uzman eksikliği giderilmelidir. Sadece bankacılık alanındaki 

düzenlemeler yeterli değildir; bankacılık dışı alanlarda da bir takım düzenlemelerin yapılması 

gerekmektedir. Finansal sistemin sadece ulusal değil, uluslararası referans sistemleri ile birlikte 

çalışması gerekmektedir.  

Proje Bankacılığı Araştırma Raporuna www.tasam.org adresinden ulaşmak ve indirmek 

mümkündür. 

http://www.tasam.org/

