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PROJE FİNANSMANI KAPSAMINDA PROJE BANKACILIĞI 

VE TÜRKİYE ÜZERİNE ÖNERİLER

Giriş

Proje finansmanı, uzun vadeli ve büyük hacimli yatırımların finansman ihtiyacını tedarik etmek 

üzere oluşturulmuş bir finansman metodu olup, sermaye birikimi yetersiz olan, tasarruf açığı bulunan, 

gelişim sürecini henüz tamamlayamamış birçok ülke için çözüm niteliğinde alternatif bir finansman 

yöntemi olarak öne çıkmaktadır. Bu finansman yöntemi; ülkelerin ekonomik büyümelerine katkıda bu-

lunulması, böylece istihdam imkânlarının genişletilmesi ve ülke ekonomisine katma değer yaratılması 

açısından oldukça önemlidir. McKinnon-Shaw yaklaşımına göre; gelişmekte olan ülkelerde büyümeyi 

olumsuz etkileyen temel unsur, potansiyel yatırım alanlarının azlığından ziyade bu yatırım alanlarında 

değerlendirilecek tasarrufların ve/veya yatırılabilir fonların yetersizliğidir. Bu hipoteze göre, finansal 

liberalleşme ile yüksek faiz oranları tasarruf arzını arttırarak kredi imkânını genişleteceğinden, yatırım-

lar artacak, ülke ekonomileri için hızlı bir ekonomik büyüme ve kalkınma imkânı sağlanacaktır. Ancak 

Yeni Keynesyen Yaklaşım’da ise artan tasarruflara rağmen yüksek faiz uygulaması kredi maliyetini 

yükseltebilecek, bu nedenle tasarruflar yatırımlara dönüşmeyebilecektir. Bu yaklaşımda aynı zamanda 

tasarruf artışı, gelir artışına bağlanmıştır. Dolayısıyla artan rekabetin geçerli olduğu global piyasalar-

da, bir ülkenin sürdürülebilir ekonomik büyümesinin sağlanabilmesi için sermaye yetersizliği, sermaye 

piyasaları ve yurt içine çekilebilen yabancı sermaye ile kapatılmaya çalışılacaktır. Bu nedenle finansal 

liberalleşme ile beraber finansal derinleşme de önem kazanmaktadır. Dolayısıyla finansal derinleşme 

ile finansal piyasa, araç ve kurum ayağında çeşitlilik ortaya çıkarken, aynı zamanda ihtiyaç duyulan 

finansman açığı, finansal kurum ve araçların yasal açıdan güçlendirilmesi ile karşılanabilecektir. 

Ülkemizde özellikle alt yapı yatırımları, enerji santralleri (güneş enerjisi santralleri-GES, rüzgar 

enerjisi santralleri-RES), sondaj çalışmaları, savunma sanayileri makinaları, demiryolları, havaalanı, 

baraj ve uçak sanayi gibi özel projelerin yüksek finansman ihtiyacını karşılayacak kurumların ve araç-

ların henüz yeterince gelişmediği bilinmektedir. Türkiye jeopolitik ve stratejik konumu, farklı iklim yapısı, 

uluslararası deniz ve pazarlara açılma imkânı, tarımsal ürünlerin çeşitliliği, toprakların verimliliği gibi 

avantajlara sahip olmasının yanısıra son yıllarda özelleştirmelerde yaşanan artış, özel sektörün daha 

fazla sanayii yatırımlarına dâhil olması ve bankacılık anlayışındaki gelişmeler nedeniyle yabancı ser-

mayenin çekim merkezi haline gelmiştir. 

Ancak Türk Bankacılık Sektöründe yapılanma ticari bankalar üzerinde yoğunlaştığından proje 

kredileri, sadece ihtisas kredileri içerisinde görülebilmektedir. Bu nedenle finansal açıdan ciddi kay-

naklara ihtiyaç duyulan projelerde Türk Bankacılık Sektöründe faaliyet gösteren ticari bankaların yeri-

ne kalkınma ve yatırım bankalarının ilgili bankacılık mevzuatı çerçevesinde yeniden yapılandırılması 
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hedeflenmelidir. Bu çerçevede hukuki boşluklar doldurulmalı, söz konusu kurumların fonksiyonları ve 

görevleri tanımlanmalıdır. Böylece uluslararası piyasalarda rekabet edilebilecek, verimliliği yüksek pro-

jelere yabancı sermaye çekilebilecek veya kreditörlere imkân sağlanabilecektir. Bununla birlikte proje 

finansmanının bankacılık sektörüne entegrasyonu ve proje bankacılığına doğru bir geçişin sağlanma-

sıyla Türkiye ekonomisi ve Türk Bankacılık Sektörü için yeni fırsatlar doğabilecektir.

Bu doğrultuda çalışmanın birinci kısmında proje finansmanı ile ilgili kavramsal çerçeve, proje 

finansmanının özellikleri ve süreci kapsamında çıkar gruplarının yanısıra karşılaşılan riskler üzerinde 

bilgi verilecek, daha sonra ise proje finansmanının geleneksel finansmandan farkları irdelenecektir. 

İkinci ve üçüncü kısımlarda ise dünya ve Türkiye’de proje finansmanının mevcut durumu incelenerek, 

Türkiye için 2023 hedefleri doğrultusunda ülkemizde hangi nedenlerden ötürü proje finansmanının 

ve bankacılığının uzun vadeli yatırımların finansmanı açısından iyi bir alternatif olduğu açıklanmaya 

çalışılacaktır. Ayrıca proje finansmanında Türkiye’de karşılaşılan sorunlar üzerinde durulacak, sonuç 

kısımda ise genel değerlendirmelerde bulunulacaktır.
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Proje Finansmanı: Teori, Süreç ve Risk Boyutuyla İncelenmesi1. 

Proje Finansmanının Kavramsal Çerçevesi1.1. 

Bir proje için gerçekleştirilebilecek tüm geleneksel finansman yöntemlerini kapsayan bir kavram 

olan proje finansmanı, son yıllarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu doğrultuda finans literatüründe 

birçok farklı tanımı bulunan proje finansmanı; bir projenin yeni baştan yapılandırılarak hayata geçirilmesi 

ya da mevcut projenin geliştirilmesi için projeyi destekler nitelikte yeterli ve uygun koşullarda finansman 

sağlanması olarak tanımlanabilir. Farklı bir ifade ile büyük ve sermaye yoğun projelerin uzun dönemli 

finansmanı olarak tanımlanan proje finansmanı, finansal mühendislik doğrultusunda ortaya konan ve 

ilgili projelerin gelecekteki nakit akımlarına dayalı bir metottur. Finansal mühendislik ile kastedilen her 

işleme özel finansman paketlerin (sözleşmeler, fiyat-vade yapısı, geri ödeme planı, teminat paketi v.b.) 

yapılandırılmasıdır. Diğer bir ifade ile finansal mühendislik, yenilikçi finansal teknolojinin gelişimi ve ya-

ratıcı uygulama alanları olarak tanımlanmakta ve dolayısıyla finans teorisini, sayısal teknikleri, finansal 

ürünleri ve süreçleri kapsamaktadır1. Bu doğrultuda projenin inşası, yönetimi ve kârına bağlı riskler ve 

bu risklerin yatırımcılar, kredi verenler ve proje ile ilgili diğer taraflar üzerindeki etkilerini değerlendiren 

proje finansmanı son 20 yılda hızla gelişme kaydeden bir finansal faaliyet olarak göze çarpmaktadır2.

Proje finansmanını diğer finansman yöntemlerinden farklı kılan olgu ise; proje finansmanının şirketlerin 

kredibilitelerine ya da genel nakit akımlarına değil, öncelikli olarak projenin performansını gösteren 

projenin gelir yaratma gücüne dayanmasıdır3. Proje finansmanında projenin gelecekte yaratacağı nakit 

akımları ve proje varlıkları teminat olarak alınırken, proje dışındaki firma varlıkları ise kapsam dışında 

tutulur. Böylece kredi alan şirket açısından mevcut riskler sadece proje çerçevesinde sınırlı bırakılır. 

Enerji yatırımları, madencilik ve ağır sanayii yatırımları gibi sermaye yoğun alanlarda yoğunlaşan proje 

finansmanı, çoğunlukla kredibilitesi yeterli olmayan ya da geleneksel kredi süreçlerini ve yükümlülük-

lerini tercih etmeyen, bu alanlarda ortaya çıkabilecek risklerden kaçınmak isteyen işletmeler (proje 

sponsorları) tarafından benimsenmektedir.

Proje Finansmanının Özellikleri1.2. 

Bilindiği üzere kısa, orta ve uzun vadeli finansman kaynakları olarak ayrılan geleneksel işletme 

finansman kaynakları, işletmeye maliyetleri açısından ele alındığında vadelerin uzamasına bağlı olarak 

sermaye maliyetini arttırmaktadır. Ayrıca ayrılan kredinin büyüklüğüne bağlı olarak beklenen karlılığın 

gerçekleşmemesi durumunda işletmenin varlıkları tehlikeye düşebilmekte, bu durum ise proje finans-

manı faaliyetlerini daha da değerli bir hâle getirmektedir.

1 Robert W. Kolbve Tanya S.Beder, Cara M.Marshall, Financial Engineering : TheEvolution of a Profession.
 Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2011. s. 3.

2 E. R.Yescombe,Principles of Finance Project, AcademicPress, 2002, s.1.

3 Peter K.Nevittve Frank J. Fabozzi, Project Financing, EuromoneyBooks, 2000, s.1. ve Nurgül Chambers, “Proje   
 Finansmanı”,http://finans.ekibi.net/forum/showthread.php?tid=6061, Erişim tarihi: 20.11.2012.
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Proje finansmanının gerçekleştirilebilmesi için bazı temel esaslar gereklidir. Bunlar aşağıda üç 

madde halinde sıralanmıştır:

Projenin baştan sona hayata geçirilmesinde ihtiyaç duyulan finansmanın tedarik edilmesi husu-• 

sunda proje ile ilgili taraflar arası yapılacak olan bir proje sözleşmesi esastır.

Projenin tamamlanması ve faaliyetlerin başlaması ile beraber elde edilecek nakit akımlarının • 

proje finansmanında kullanılmış olan kaynak maliyetini karşılayacak şekilde proje ile ilgili taraflar 

arası yapılacak olan proje sözleşmesi esastır.

Proje sürecinde meydana gelebilecek çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkacak aksama ve • 

kayıpların karşılanması için proje taraflarınca gerek sigorta ayağının gerekse de sigorta dışı 

imkânların oluşturulması esastır4.

Bu esaslar doğrultusunda proje finansmanındaki en önemli unsur gelecekteki nakit akımlarının 

doğru bir şekilde tahmin edilmesidir. Ayrıca gelecekteki nakit akımlarındaki belirsizlik durumlarında or-

taya çıkacak riskin proje taraflarınca bilinir ve kabul edilebilir olup, aynı zamanda da dağıtılması gerekir. 

Genel olarak proje finansmanlarında mevcut borçlar geri dönülemez nitelikte olmaktadır. Diğer bir ifade 

ile herhangi bir olumsuzluk durumunda proje sponsoruna geri dönülmemesine (rücu edilmemesine) 

imkân veren proje finansman sistemi, proje sponsorunu koruyan yapısı ile sabit sermaye yatırımlarını 

destekler niteliktedir. Böylece projeye bağlı nakit akımları proje anapara ve faiz ödemelerini karşılama-

dığı durumlarda sponsorların ödeme yapma yükümlülüğü olmamakla birlikte, finansörler sürecin başın-

da proje sponsorlarından ek teminat, kefalet ve/veya taahhütname vb. doğrudan olmayan kredi desteği 

isteyebilmektedir. Bazı durumlar da ise geri dönülebilir proje finansmanları da mümkün olabilmektedir.

Proje finansmanının en önemli özelliklerinden biri ise bilanço dışı bir işlem olmasıdır5. Bilanço dışı 

olması itibariyle kendi bilançosu içindeki borç kaleminde değişiklik yaratmayan ve proje sponsorunun 

riski %100 üstlenmesinin önüne geçen proje finansmanı yukarıda da ifade edildiği üzere genellikle geri 

dönülmez bir borcu ya da sınırlı bir dönülebilir borcu ifade etmektedir. Böylece gelecekte yaşanabile-

cek herhangi bir finansal olumsuzluk halinde proje sponsorlarını koruyan proje finansmanı, şirketlere 

öz sermayelerini riske atmadan, aynı zamanda da %100’e yakın kaldıraç (borç oranı) ile projelerini 

fonlama imkânını sunmaktadır. Ayrıca borçlanmanın öz kaynaklara göre daha düşük maliyetli olması 

ağırlıklı ortalama maliyeti düşürmekte buna ek olarak ise, proje finansmanı ile çeşitli vergi muafiyet ve 

kolaylıkları da tanınmakta, böylece proje sponsorları avantajlı hale gelmektedirler. Diğer yandan proje 

finansmanı, tarafların bulunmasından, projenin yapılandırılmasına kadar geçen uzun ve karmaşık bir 

süreci gerektirir. Bu durum ise geleneksel finansmana göre daha yüksek bir maliyete katlanılmasına 

4 John D.Finnerty,Project Finance: Asset-Based Financial Engineering, Wiley Finance, 2007, s.2.

5 Esteban CBuljevich veYoon S. Park, Project Financingandthe International Financial Markets, Library of CongressCatalog-in- 
 Publication Data, KluwerAcademibPublishers, 1999, s.122.
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neden olabilir. Proje finansmanında maliyet düşürücü etkinin her daim ortaya çıkmaması, finansman 

şeklinin büyük montanlı projelere daha uygun olduğunu ortaya koymaktadır.

Proje Finansmanının Tarafları1.3. 

Proje finansmanı, birçok taraftan oluşan ve merkezinde Özel Amaçlı Şirket (SPV-Special Purpose 

Vehicle) niteliğinde faaliyet gösteren bir proje şirketinin bulunduğu kapsamlı bir sistemdir. Buna göre bir 

proje finansmanı sisteminde genellikle aşağıdaki taraflardan söz edilebilmektedir6: (Bkz. Şekil 1)

Şekil 1: Proje Finansmanı Tarafları

Kaynak:Moody’s, “DefaultandRecoveryRatesfor Project Finance Bank Loans”, 1983–2010, s.7. ve 1.3. numaralı 
başlıktaki bilgiler dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Özel Amaçlı Şirket:•  Bağımsız bir şekilde bir yatırım projesinin hayata geçirilmesi hususunda 

faaliyet gösteren kuruluşlara özel amaçlı kuruluş ya da proje şirketi adı verilmektedir. Resmi olarak borç 

alan taraf olan SPV, özellikle birden fazla sponsorun olması durumunda gereklilik arz ederken proje 

sponsorları tarafından tanınıp projenin tüm işleyişini sağlayan ayrı bir tüzel kişilik olarak faaliyet gös-

6 GerarsCaprio, Handbook of Key Global Financial Markets, InstitutionsandInfrastructure, AcademicPressPub., 2013, ss.536-537.
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termektedir. Bu nedenle sponsorlar, borç verenlere karşı doğrudan sorumlu olmazken, borç verenler 

proje şirketinin varlıkları üzerinde hak iddia edebilirler. Ayrıca proje ile ilgili hak ve yükümlülükleri de 

belirleyen SPV’ler bağımsız olarak, belli bir süre zarfında ve yasal bir mevzuat doğrultusunda hizmet 

vermektedir. Proje şirketleri adi şirket, kollektif şirket ya da limited şirket şeklinde kurulabilmektedir. Adi 

şirketler, kurulup, dağılmaları kolay olduğundan çoğunlukla geçici işlerde kullanılırlar. Kollektif şirketler 

ise vergilendirilmedikleri, borç ve kredi sorumluluğunun ise şirket ortaklarına ait olduğu bir yapıdadır. 

Limited şirketlerde ise ortaklar koymayı vadettikleri sermaye ile sorumludurlar.

• Proje Sponsorları:Proje ile ilgili tarafları organize etmesinin yanında tüm proje süreçlerini gözetim 

altında bulunduran ve özellikle projeyi sahiplenen şirketlere öz sermaye katılımı sağlaması itibariyle 

daha yakın olan kurumlara “proje sponsoru” ya da “yüklenici firma” adı verilmektedir7. Literatürde 

farklı roller üstlenen proje sponsorlarının üstlendikleri belli başlı görevler şunlardır:

 Proje satış hizmetio 

 Proje danışmanlık hizmetio 

 Alternatif projeleri değerlendirmeo 

 Proje ile ilgili karar almao 

 Motivasyon sağlamao 

 Arabuluculuko 

 Sosyal çevre ve dış ilişkiler (Dünya Bankası, Avrupa Kalkınma Bankası v.b. ile)o 

Proje finansmanında diğer proje taraflarına göre çok daha fazla sermaye koyan proje sponsorları, 

proje yüklenicisi olarak bazen bir taahhüt şirketi olabileceği gibi bazen de proje ile ilgili çeşitli çıkar sa-

hiplerinden (tedarikçi ve müşteriler gibi) oluşan konsorsiyumlar olabilmektedir. Buna göre proje spon-

sorları projenin yapım ve işletmesinden sorumlu olmaktadır. Bir projeden en fazla yarar sağlayacak 

olan taraf olan sponsorların proje ile ilgili varlıklar ve nakit akımları diğer varlık ve nakit akımlarından 

ayrı olmak durumdadır.

Sermayedarlar: • Projeye koydukları sermaye ile destek veren sermayedarlar, sponsorların hari-

cinde projeye kaynak yaratan ve ek finansman desteği olarak hizmet veren kesimdir. Risk serma-

yesi yatırım ortaklıkları ve finans şirketleri de projelere sermayedar olabilmektedir.

Kredi yaratanlar: • Projeye öz sermaye finansmanı dışında, dışarıdan yabancı kaynak desteği 

sunan kredi sağlayıcılar, projenin bir kısım riskini üstlenerek hayata geçirilmesinde kilit rol oy-

namaktadır. Kredi yaratan bu kurumlar, verdikleri kredi karşılığında proje varlıklarını bir güvence 

niteliğinde görerek bu gibi varlıklarla ilgili teminatlar alarak üstlendikleri riskleri minimize etmek-

tedirler.

7 Randall L. Englund ve AlfonsoBucero, Project Sponsorship: Achieving Management Commitmentfor Project Success, A Wile 
 yImprint, 2006, s.9.
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Bazı yatırım projelerinin finansmanında sendikasyon kredilerine de alternatif bir finansman • 

kaynağı olmaları açısından başvurulabilmektedir. Genellikle bir banka ya da finans şirketleri 

topluluğu olan bu sendikasyonlar, bazen yurt içinden olduğu gibi bazen de yurt dışı destekli 

olabilmektedir. Lider bir banka yönetimindeki bu konsorsiyumlarda proje finansmanına iliş-

kin sözleşme detayları, kredi koşulları ve teminatları bu lider banka tarafından ortaya kon-

maktadır.

Diğer kısımda ise tedarikçi (satıcı) ve müşteriler yer alır. Tedarikçi, projenin ihtiyaç duydu-• 

ğu hammadde, enerji ve diğer kaynakları sağlarken, müşteriler ise projede üretilen mal ve 

hizmetleri satın almaktadır. Özel sektörün yanı sıra devlet hem tedarikçi, hem müşteri hem 

de sponsor olarak sistemde var olabilmektedir. Aynı zamanda devlet gerekli imtiyazları da 

sağlayan taraftır. Diğer yandan bankalar projeye kredi verirken aynı zamanda da nakit akış-

larına aracılık eden taraftır. Olası kayıp ve riskleri üstlenen sigortacılar, projenin yapımında 

rol alan mühendis ve müteahhitler, bunların yanısıra işletmeciler de sistemin aktörleridir. 

Projenin bitimiyle ise bağımsız görüş denetçileri, derecelendirme kuruluşları ve finans da-

nışmanlarının sistemdeki rolleri görülür.

Proje Finansmanı Süreci ve Karşılaşılan Riskler1.4. 

Proje finansmanı, bir süreç dâhilinde projelerin hayata geçirilebilmesi için gereksinim duyulan fon 

ihtiyacının belirlenmesi ile başlamakta, ardından yeterli ve uygun şartlardaki finansmanın hangi kay-

naklar tarafından sağlanacağı belirlenerek devam etmektedir8. 

Proje finansmanı süreci aşağıdaki şekilde işlemektedir9:

Planlama, dizayn ve mühendislik1. 

Tedarik2. 

Görevlendirme3. 

Operasyon4. 

Proje sonlandırma5. 

Yukarıdaki ilk üç aşama projenin “gelişim evresi” olarak tanımlanmakta olup projenin her aşa-

masında farklı ve ölçülmeyen riskler ortaya çıkmaktadır. Bu noktada üzeri önemle çizilmesi gereken 

husus, projede gelişim evresinin tüm diğer evrelere göre olan görece önemidir. Diğer bir ifade ile bir 

8 Ferhan Dinçer, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği Proje Yaklaşımlarının Proje Döngüsü Yönetimi Çerçevesinde İncelenmesi  
 ve Türkiye’deki Proje Yaklaşımı ile Karşılaştırılması, T.C. Maliye Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Tezi, Ankara, 2010, s.23.

9 FrederikPretorius,Berry-FongChung-Hsu,ArthurMcInnes,PaulLejot ve Douglas Arner, Project Finance for Construction andInf 
 rastructure: Principlesand Case Studies, WileyInc., 2008, s.22.
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projenin başarılmasındaki en temel gereklilik başarılı bir gelişim evresidir. Söz konusu evreyi başarı ile 

tamamlayamayan proje şirketlerinin faaliyetlerinde tutunamadıkları bilinmekte, aynı zamanda önceden 

öngörülen nakit girişleri ve dolayısıyla kârlılık mümkün olamamaktadır. Böyle olumsuz bir durumun ya-

şanmasının bir diğer nedeni ise proje için tedarik edilen dönen varlıkların bu evrede yanlış seçilmesidir. 

Yanlış yapılan seçimlerden projenin kârlılığı ve genel olarak proje finansmanı modeli olumsuz yönde 

etkilenmektedir. Bu bağlamda başarılı bir proje finansman modeli; belli bir amacı olan stratejilerin, 

gelişmiş teknolojilerin ve iyi anlaşılmış sanayi sektörlerinin bulunduğu ortamlarda başarılı olabilmekte, 

aynı zamanda da uygulamaya yönelik tecrübeler ve standart gelir süreçleri vasıtasıyla proje vadesine 

bağlı risklerin yönetimine daha kolay imkân verebilmektedir. 

Gelişim evresi detaylı incelendiğinde; planlama, dizayn ve mühendislik aşamalarının genelinde, 

sponsor firma ve sponsorun istihdam ettiği teknik ve finansal danışmanlar grubunun bir fizibilite raporu 

hazırlayarak projenin yapılabilirliğini araştırdığı, kısacası proje riskinin tam olarak ortaya çıkarılmaya 

çalışıldığı görülür. Hazırlanan fizibilite etüdü daha sonra taraflara sunularak görüş bildirmeleri istenir. 

Ayrıca taraflar kendi bağımsız uzmanlarını benzer bir etüt yapmaları için kullanabilirler. Fizibilite rapo-

runun ardından proje ile ilgili ekonomik, teknik ve finansal analizler yapılarak zaman çizelgeleri oluştu-

rulur. Burada amaç, nakit akışlarını elde etmede risklerini ortaya koymak, aynı zamanda da ülke, sektör 

ve uluslararası piyasa risklerini yakından izlemektir. Bununla beraber proje varlıklarının da seçimi ve 

planlanması gerekir. Projeye yönelik sponsor anlaşmaları, proje lokasyonu, finansal imkânlar, ham-

madde tedarikçileri, proje yönetimi ve maliyetler ile ilgili varsayımlar bu aşamada gerçekleştirilir.

Yatırımın şekillendiği bu aşamada fizibilite raporunun öngördüğü ilk adımlar atılmaya başlandık-

tan sonra deneme ve proje kapsamına dahil etme çalışmaları önem kazanır. Arsa alımı, bina alımı, 

makine teçhizat tedariki, tesis ve araç alınması gibi faaliyetler bu evrenin temel işleri arasında yer alır. 

Bu aşama ile ilgili en çok korkulan risk, projenin tamamlanamama riskidir. Temelde kredi verenler açı-

sından önem arz eden bu risk nedeniyle, tamamlama garantisi olan projeleri seçmek daha rasyonel bir 

davranış şekli olmaktadır.

Görevlerin verildiği görevlendirme aşamasında ise taraflar arasında başarılı bir risk dağıtım politi-

kası uygulanması oldukça önem taşır. Risk dağılımında; taraflara uygun ve yönetebilecekleri kadar risk 

verilmesine dikkat edilir. Taraflar, proje riskleri konusunda bilgilendirilir; yetki ve görevleri belirtilir.

Gelişim aşamasından sonra gelen operasyon evresinde çoğunlukla operasyonel riskler üzerinde 

durulur. Bilindiği üzere operasyonel risk, operasyonel giderlere bağlı olarak özellikle maaş ve işçi ücret-

leri gibi giderlerde beklenenden fazla artışların olması sonucu ortaya çıkan olumsuz durumdur10. Ancak 

operasyonel risk kavramı, proje finansmanında daha genele yayılan ve faaliyetler devam ettikçe proje 

10 TonyMerna ve Faisal F. Al-Thani, Corporate Risk Management, John Wiley&Sons Ltd., 2nd ed., 2008, s.128.
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şirketlerini daha çok meşgul eden sıkıntılı bir süreç olarak ifade edilebilir. Özellikle proje şirketlerinin 

bilançolarında yabancı kaynak kullanımlarının fazla olduğu hallerde, mevcut borç sözleşmelerine ve 

piyasadaki diğer finansal ürünlere daha itinalı yaklaşmak ve finansman kaynakları hususunda daha 

çok gözlem yapmak, projenin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine imkân tanıyabilir. Bu hususta uzun va-

deli yapılan tedarik ve satın alma anlaşmaları operasyonel riskleri azaltırken, bazı uygun olmayan borç 

sözleşmelerinin tahsisi ise bilakis operasyonel riskleri daha da arttırabilmektedir. Bu noktada operas-

yonel riskler kendilerini çoğunlukla faiz oranı riski ve döviz kuru riski olarak göstermekte ve operasyon 

evresinde üç farklı kategoride değerlendirilmektedir. Buna göre operasyonel riskler; hammadde riski, 

süreç riski ve dağıtım risklerinden meydana gelmektedir. Bu risklerin etkisinde düzenli gelir yaratmaya 

çalışan proje şirketleri, borç hizmetinin ve geri ödemenin yüklü tutarda olduğu projelerde nakit akımla-

rını stabil kılmayı hedefleyerek operasyonel riskten kaçınmayı tercih etmektedirler11.

Operasyon dönemine geçebilmek proje tarafları açısından bir başarı ölçütü olarak görülebilir. 

Lakin bu evreye geçebilmek için birçok adımın doğru atılmış, birçok riskin ise bertaraf edilmiş olması 

gerekmektedir. Çoğu riskin azalmış olduğu ve finansman tedarikinin daha kolay hâle geldiği bu evrede 

en ciddi risk nakit akımları üzerindeki risktir. Nakit girişlerinin beklenildiği düzeyde ve zamanında olma-

ması durumunda krediyi ödeyememe riski ortaya çıkmaktadır. Ayrıca kur riski, teknik ve politik riskler 

de proje operasyon süreci için önemli olmaktadır.

Operasyon aşamasından sonra gelen proje sonlandırma evresinde ise dünyada her geçen gün 

biraz daha önem kazanan çevre bilincine yönelik çalışmalar öne çıkmaktadır. Özellikle sosyal toplum 

örgütlerinin çevre bilinci ve doğal yaşamı koruma gibi konularda artan baskıları, proje şirketleri için 

birçok zorunlu faaliyeti de beraberinde getirmektedir. Öyle ki proje finansmanı kapsamında çoğu pro-

jeye kaynak aktaran bankalar, projenin sonlandırılması evresinde çevrenin kirletilmesi, zarar görmesi 

durumunda en az proje şirketleri kadar sorumlu tutulmaktadır. Bu nedenle proje tarafları için projeye 

başlamak ve sağlıklı bir şekilde devam etmek ne kadar önemliyse, projenin sağlıklı bir şekilde sona er-

dirilmesi de en az o kadar önem ve özen gerektirmektedir. Son yıllarda gelişmiş ekonomilerde giderek 

artan meslek etiği anlayışı bu evreyi zorunlu kılmakta ve firmaların sermaye piyasalarındaki değerleri-

ne direkt etkide bulunmaktadır12.

Proje Finansmanının Geleneksel Finansmandan Farkları1.5. 

Proje finansmanı yukarıda bahsi geçen hususlar doğrultusunda geleneksel finansman yaklaşım-

larından birçok konuda farklılıklar arz etmektedir. Bu farklılıklar içinde en belirgin fark teminat altında 

olan varlıklarla ilgilidir. Buna göre proje finansmanında kredi verenlere teminat olarak gösterilen varlık-

lar sadece proje varlıklarıdır. Diğer ifade ile proje finansmanında proje kapsamı dışında kalan varlıklar 

11 Pretoriusvd.,a.g.e., s.24.

12 Pretoriusvd.,a.g.e., s.29.
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teminat dışı olup kredi verenlerce üzerlerinde hak iddia edilebilmesi mümkün olmayan varlıklardır. 

Burada önemli olan kredinin kime değil, hangi projeye verildiğidir. Diğer farklılıklar da aşağıdaki gibi 

sıralanabilir13:

Geleneksel finansmanda tedarik edilen fonlar çok amaçlı kullanılabilirken (çoğunlukla tüketime • 

yönlenirken), proje finansmanında söz konusu fonlar sadece tek amaç için (proje için) kullanı-

labilmektedir.

Geleneksel finansmanda vadeler kısa ve orta vadeli (nadiren uzun) olurken, proje finansma-• 

nında uzun vadeli ve ilgili projenin yaşam süresi boyunca söz konusu olmaktadır.

Geleneksel finansmanda kredilendirme sürecinde fon talep eden şirketin geçmiş nakit akımla-• 

rına bakılırken, proje finansmanında öncelikli olarak proje başarısı diğer bir ifade ile gelecek-

teki proje nakit akımları üzerinde durulmaktadır. Dolayısıyla proje ile ilgili fizibilite raporu öne 

çıkmaktadır.

Geleneksel finansmanda kredi sağlayanlarla kredi tedarik edenler arasında yapılan proje ile • 

ilgili finansal bir bağ yokken, proje finansmanında taraflar çeşitli sözleşmelerle birbirlerine bağ-

lanmışlardır.

Geleneksel finansmanda kredi verenlerin kredi alanlara her zaman dönüş hakkı (rücu) bulun-• 

makta, proje finansmanında ise kredi verenlerin proje sponsorlarına dönüş hakkı sınırlı ya da 

dönüş hakları bulunmamaktadır.

Proje finansmanında geleneksel finansmanda incelenen finansal tablolar ve nakit akımlarının • 

yanında mevcut proje kapsamındaki anlaşmalar, fizibilite etütleri ve borcun vade yapısı risk 

analizlerine dâhil edilmektedir.

Geleneksel finansmanda kaldıraç etkisinden yararlanma imkânı görece olarak proje finansma-• 

nından daha düşüktür. 

Proje finansmanında proje ile ilgili nakit çıkışları sadece projeye bağlı nakit akımları ile öden-• 

mektedir. Bu durum proje başarısını kredi ödemeleri açısından mutlak kılmaktadır. Geleneksel 

finansmanda ise şirketin genel nakit akımları ile nakit çıkışları karşılanır.

Geleneksel finansmanda fon maliyeti nispeten daha düşük olurken, yüksek riske ve uzun va-• 

delere bağlı olarak proje finansmanındaki fon maliyetleri daha yüksek gerçekleşmektedir.

Geleneksel finansmanda kredi sağlayanlar risk altında değilken, proje finansmanında kreditör-• 

ler yüksek risk altındadır.

13 H. Ghersi ve J. Sabal, An Introductionto Project Finance in EmergingMarkets, 2006, s.7, http://beepdf.com/doc/236971/an_int 
 roduction_to_project_finance_in_emerging_markets.html, Erişim Tarihi: 15.11.2012.
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Geleneksel finansmanda krediye bağlı teminat altına alınan varlıklar genellikle sermaye piya-• 

sası araçları olduğundan bu araçların likiditeleri yüksektir. Proje finansmanında ise sadece pro-

je varlıkları teminat altında olduğundan ve bu varlıkların likitideleri düşük olduğundan yüksek 

maliyet riski söz konusu olmaktadır.

Yönetim esnekliği açısından geleneksel finansmanda şirket yöneticileri daha özgürken, proje • 

finansmanında imzalanmış sözleşmeler doğrultusunda esneklik sınırlı olmaktadır.

Proje Finansmanına Global Bakış2. 

ABD’de yaşanan mortgage krizi ve AB’de yaşanan borç krizi sonrası dünyada halen kaynak ih-

tiyacının devam ettiği, buna karşın tasarruf arzının yetersiz olduğu bilinmektedir. Dünya nüfusundaki 

hızlı artışla birlikte ihtiyaçların giderek çoğalması, daha fazla yatırımı gerekli kılmaktadır. Bu çerçevede 

gelişmekte olan ülkeler kalkınma ve sanayileşme yolunda ilerlerken, gelişmiş ülkeler ise mevcut es-

kimiş alt yapı yatırımlarını yenileme ihtiyacı duymaktadırlar. Bu durum sürdükçe proje finansmanına 

ihtiyacın da artmaya devam edeceği açıktır. Yatırımlar arasında uzun vadeli projeleri gerektiren yatı-

rımların ise çok daha büyük hacimli ve uzun vadeli kaynaklara dayanmaktadır. Dünyada yaşanan kriz-

lerin etkisinin yavaşlaması tekrar bir yatırım sinerjisi yaratabilecektir. Bu çerçevede global çapta proje 

finansmanı değerlendirildiğinde uzun vadeli yatırım talebinin oldukça yüksek oranlarda büyüyeceği 

düşünülmektedir. 

Dünya genelinde proje ve altyapı finansmanlarından kaynaklanan borç tutarı son yıllarda hızla 

artış göstermiş 2011 yılında da %15 senelik büyüme ile 350 milyar Dolar seviyesine yaklaşmıştır. 

Sadece OECD ülkelerinde 2010-2030 yılları arasında yollar, su şebekeleri, enerji, havayolları, teleko-

münikasyon ve demiryolları yatırımlarına yönelik 50 trilyon Dolar’dan fazla sermaye yatırımına ihtiyaç 

duyulacağı tahmin edilmektedir14. 

Küresel boyutta kamu yatırımlarına ve kamu finansman desteğine ihtiyaç sürecektir. Bu durum ser-

maye talebini artırmakta, ancak tasarrufların arzı bu talebi karşılamaya ayak uyduramamaktadır. Sonuçta 

tasarruf açığı başka kaynaklardan kapatılmaya çalışılırken projeler daha maliyetli hâle gelmektedir. Aynı 

zamanda küresel finans piyasalarında yatırımların finanse edilebilmesi için tasarruflar çekilmeye çalışı-

lırken rekabet de artmaktadır. Bu noktada çözüm olarak; bütün dünyada ülkeler uzun vadeli yatırımları 

(Long-TermInvestment-LTI) gerçekleştirebilecek kurumların gelişmesine izin vermelidir.

Ancak küresel piyasaların yanı sıra Avrupa finans piyasasında da proje finansmanı alanında zor-

luklar mevcuttur. Geleneksel olarak tüm dünyada projelerin % 90-95 kadarı bankalar aracılığıyla fon-

lanmaktadır. (Bkz. Tablo 2) Avrupa bankaları halen küresel finansman piyasasının üçte ikisi kadarına 

sahiptir. Bu durum küresel kriz sonrası borç krizi yaşayan Avrupa ülkelerinde bankaların hissedilir bi-

14  OECD, Infrastructure in 2030: Telecom, Land Transport, WaterandElectricity, http://www.oecd.org/futures/
infrastructureto2030/37182873.pdf, Erişim tarihi: 10.12.2012



TÜRKİYE’NİN STRATEJİK VİZYONU 2023
STRATEJİK LOKOMOTİF SEKTÖRLER

FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023

PROJE FİNANSMANI KAPSAMINDA PROJE BANKACILIĞI 
VE TÜRKİYE ÜZERİNE ÖNERİLER ARAŞTIRMA RAPORU

OCAK 2013

16

çimde kredi verme işinde geri adım atmalarına neden olmuştur. Burada yaşanan krizlerin etkisinin yanı 

sıra artan fon maliyeti, Basel III kriterleri, ve Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA) kuralları etkili olmuştur. 

Özellikle yeni Basel III rasyoları uzun vadeli yatırımları desteklememektedir. Çünkü BASEL III bankalar 

için risk ağırlıklı varlıkların azaltılmasını önermektedir. Bu nedenle Avrupa bankaları risk-ağırlıklı var-

lıklarını azaltma yönünde çalışmaktadırlar. Gelecek 18-24 ay içerisinde Avrupa bankalarının varlıkla-

rındaki azalmanın 23 milyar Euro civarında olacağı tahmin edilmektedir. Bu duruma rağmen bankalar 

proje finansmanına kaynak yaratmaya devam etmektedirler. Ancak vadeler ve finansman miktarlarında 

ciddi düşüşler görülmektedir. Vadeler çoğunlukla 7-8 yıla gerilemiş ve Avrupa Birliği temelli projelere 

sağlanan maksimum finansman tutarı -eğer görünürde ciddi bir refinansman planı yoksa- 2 milyar 

Euro’ya düşmüş ve maliyetler artmıştır. Sendikasyonlu kredi piyasasında likidite koşulları güçleşmiş-

ken çok az banka temerrüt riskini göze alabilmektedir. ‘Klüp işlemi’ olarak tabir edilen proje finansmanı 

işlemleri bu nedenle günümüzde en çok görülen işlem haline gelmiştir. BASEL III’e göre azalan finans-

man kaynakları Avrupa bankalarının portföylerini ikincil piyasada satma teşebbüslerine yönelmelerine 

neden olmuştur.

Solvency II15* kuralları da geleneksel olarak uzun vadeli yatırımlar yapan emeklilik fonları ya da 

ülke varlık fonları (sovereign wealth funds-SWF) gibi kurumların altyapı yatırımlarına yönelik portföy 

oluşturmalarını, başka bir ifadeyle risk ağırlıklı varlık tutmalarını güçleştirmektedir. Uzun vadeli oyuncu 

olarak sahada kalan oyuncular ise büyük Avrupa kalkınma bankaları (EIB, EBRD, KfW, CDC ve CDP) 

olmakta, ancak uzun vadeli finansman piyasasının sadece bu banka kaynaklarına dayanarak ayakta 

kalması mümkün görülmemektedir.

Proje Finansmanı ve kamu-özel sektör proje ortaklıklarını (public-private partnerships -PPP) des-

teklemek için Avrupa Merkez Bankası (ECB) 6-9 yıllık, özellikle uzun vadeli kamu garantisi olan ya-

tırımlara yönelik bir uzun dönemli refinansman operasyonu gerçekleştirmeyi değerlendirilmelidir. Bu-

nunla birlikte çoğu üye devlet tarafından alınan karara göre Avrupa Yatırım Bankası’nın (EIB) sermaye 

artışına gitmesi beklenmektedir.

Genellikle AB’ye üye ülkeler proje finansmanı ve kamu-özel sektör proje ortaklıklarını vergi teş-

vikleri, garantiler ve diğer araçlarla destekleyerek düzenleme yoluna gitmeli, böylece finansal-olmayan 

riskleri azaltmalıdırlar. Bunun yanı sıra vergi teşvikleri ile hem büyüme hem de mali konsolidasyon 

amaçlarına da hizmet edilebilecektir. Kamu garantileri ve vergi teşvikleri proje finansmanında önemli bir 

araç olan Proje Bonosu’nun çıkarılabilmesi için gereklidir. Proje Bonosu piyasası ilk olarak 1990’ların or-

talarında ortaya çıkmış ve AAA kredi derecelendirmesine sahip monoline sigorta şirketlerinin16* ihraçları 

ile büyümüştür (tüm dünyada yıllık 26 milyar dolar seviyesindedir). Piyasa 2008 yılında monoline’ların 

15 *Solvency II: Sigorta şirketlerinin yüklendikleri riskleri ve yaptıkları işlerin doğasından kaynaklanan riskleri yönetebilmek için 
 ayırmaları gereken sermaye tutarına ilişkin yöntemler bütünüdür.

16 *Bu tür sigorta şirketleri tek işte çalıştıkları için bu şirketlere monoline deniyor. Bu şirketler sadece tahvil ve alacak sigortası yapar-
lar.  Monoline’lar, hükümetler ve belediyeler tarafından ihraç edilen bonoları ve özel sektör tahvil ve borçlanmalarını temerrüde karşı  
sigortalarlar.



TÜRKİYE’NİN STRATEJİK VİZYONU 2023
STRATEJİK LOKOMOTİF SEKTÖRLER

FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023

PROJE FİNANSMANI KAPSAMINDA PROJE BANKACILIĞI 
VE TÜRKİYE ÜZERİNE ÖNERİLER ARAŞTIRMA RAPORU

OCAK 2013

17

düştüğü zorluklar neticesinde ortadan kalkmış, ancak 2011 senesinden itibaren tekrar Proje Bonoları 

piyasaya çıkmaya başlamıştır. Genellikle iki çeşit proje bonosu mevcuttur: AB’deki gibi projeyi gerçek-

leştirecek firma tarafından ihraç edilen bonolar ve ABD’deki gibi vergi indirimlerinden yararlanan bele-

diyeler ve kamu kurumlarınca ihraç edilen bonolardır. 2008-2009 döneminde, Obama’nın Ekonomiyi 

Canlandırma Planı (Recovery Plan) çerçevesinde 200 milyar dolarlık Amerika İnşa Bonoları (Build 

America Bonds – BAB) ihraç edilmiştir. ABD’de projeyi gerçekleştirecek firmaların doğrudan ihraçları 

oldukça sınırlıdır (3 milyar dolardan az). Avrupa Yatırım Bankasının garantisinde ise Proje Bonoları ile 

finanse edilen projeler sadece Ten-T17**, Ten-E18*** ye da NGN19**** projelerdir. Eğer Avrupa’da proje bo-

nolarının başarılı olması isteniliyorsa, kamu garantisinin ve mali teşviklerin diğer uzun vadeli Avrupalı 

finansal aracılara da sağlanması gerekmektedir.

Proje finansmanı genellikle çok büyük hacimli kredilerin yaratıldığı bir piyasa olduğundan piya-

saya girişler sınırlı kalmaktadır. Aynı zamanda finansman yapılırken iyi bir fizibilite çalışması gerçek-

leştirildiğinden nakit akışları istikrarlı ve tahmin edilebilirdir. Bu piyasadaki uzun vadeli kontratlar uzun 

dönemli ve istikrarlı gelir akımlarına yol açar. Moody’s’in son olarak yayımladığı bir rapora göre proje 

finansmanı piyasasında kredilerin geri ödenme oranı oldukça yüksektir (1983-2010 arasında bu oran 

ortalama %79,9 olmuştur20). Son finansal krizde bile proje finansmanı borçlarında temerrüt oranları 

oldukça düşük seviyelerde kalmıştır. 

Böylesi bir ortamda, AB Proje Bonolarının çıkarılması, Avrupa Yatırım Bankası ile Avrupa ekono-

misinin yeniden canlanması için ve altyapı yatırımlarının gerçekleştirilebilmesi için elzem hale gelmek-

tedir. Dahası Avrupa’da yeni büyüyen proje bonoları piyasası ve bu piyasada bankaların katılımının 

az oluşu diğer kurumsal yatırımcıların bu piyasada aktif rol oynayabileceğini işaret etmektedir. Bugün 

kurumsal yatırımcılar doğrudan ya da dolaylı yollardan toplam proje finansmanının %40 kadarını sağ-

lamaktadır. 

Altyapı bonoları, emeklilik fonları ve SWF’lerin uzun vadeli yükümlülüklerine karşılık gelen varlık-

lardır. Solvency II kuralları ise sermaye yeterlilikleri açısından uzun vadeli bonoların tutulmasını zor-

laştırmaktadır. Esas olarak düzenlemede benzer kredi derecelendirmesine sahip ürünlerin vadesi uza-

dıkça sermaye maliyetleri (sermaye yeterliliği açısından kredi verene maliyet) de artmaktadır. Ancak 

aslında proje bonolarının beklenen temerrüt oranı daha az olduğu için proje bonolarına özel sermaye 

yeterliliği açısından daha cazip düzenleme yapılmasını istemek kritik öneme sahiptir. Bu tip bir düzen-

leme proje bonolarının sermaye yeterliliği açısından devlet tahvilleri ile kurumsal bonolar arasında yer 

alan cazip bir varlık sınıfı olmasına yol açacaktır. 

17 **Ten-T: Trans Avrupa Ulaşım Şebekeleri (Trans-European Transport Network

18 ***Ten-E :Trans Avrupa Enerji Şebekeleri (Trans-EuropeanEnergy Networks )

19 ****NGN  : Gelecek Nesil Ağ Erişimi (NextGeneration Network)

20 Moody’s, “DefaultandRecoveryRatesfor Project Finance Bank Loans”, 1983–2010, s.3, https://www.moodys.com/researchdocu-
mentcontentpage.aspx?docid=PBC_123903, Erişim Tarihi: 10.12.2012.
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Kurumsal yatırımcıların proje finansmanı pazarında yer almaları altyapı varlıklarına yatırım yap-

malarını sağlayacak bir modelin bulunmasına bağlıdır. Kurumsal yatırımcıların proje finansmanı ala-

nında yer almaları bölgesel faktörlere ve değişik kurlara bağlı olarak farklılık gösterecektir. Ancak hâlâ 

proje bonolarını yönetebilecek yetenek setine sahip varlık yatırımcılarının sayısı oldukça azdır.

Uzun vadeli kurumsal yatırımcı endüstrisi açısından bakıldığında Kanada gibi bazı ülkeler öne 

çıkmaktadır. Kanada’da altyapı varlıkları sigorta ve emeklilik fonlarının toplam varlık dağılımı içerisinde 

%15-20’lik paya sahiptir. Ancak her ne kadar bankalar bir süre için daha proje finansmanı piyasasının 

temelinde yer alacaksa da, zaman içerisinde Basel III uygulamaları projelerin fonlanması işini kurumsal 

yatırımcılara kaydıran önemli bir katalizör olacaktır. 

Aşağıda gelecek 20 yıla ilişkin gerekli olan enerji, altyapı ve telekomünikasyon yatırımları bazı 

ülkeler dikkate alınarak gösterilmiştir. En büyük yatırım hedefi 40 Trilyon Euro ile OECD ülkelerine 

aittir. (Bkz. Tablo 1) Ayrıca dünyada proje finansmanındaki borçlanma piyasası incelenmiştir. Buna 

göre gelecek 20 yılda özellikle altyapı ve enerjiye yönelik proje finansmanının artacağı görülmektedir. 

Bölgesel çerçevede en önemli pay ABD, Avrupa ve Asya Pasifik ülkelerine aittir. Nüfus yoğunluğu fazla 

olmasına rağmen, sermaye birikimi az olduğundan Hindistan ve Orta Doğu’da proje finansmanı daha 

düşük kalmıştır. Aynı zamanda yatırımların finansmanı %95 bankalar aracılığı ile sağlanırken, sadece 

%5’i tahvil ihraçları ile karşılanmaktadır. (Bkz. Tablo 2) Proje finansmanında fon kaynağı ağırlıklı olarak 

bankacılık piyasasından sağlanmakta, sermaye piyasalarının payı ise çok düşük seyretmektedir. Önü-

müzdeki yıllarda sermaye piyasalarının payının yükseleceği düşünülse de aradaki fark kısa dönemde 

kapanacak gibi görünmemektedir. 

Tablo 1: Gelecek 20 Yılda Gerekli Olan Enerji, Altyapı ve Telekomünikasyon Yatırımı

Ülke
Yatırımın Yapılması 

Gereken Süre
Yatırımın Türü  Yatırımın Miktarı

ABD 5-10 Yıl Yenilenebilir Enerji 1 Trilyon Euro

AB 10 Yıl Enerji ve Altyapı 2 Trilyon Euro

HİNDİSTAN 5 Yıl Enerji ve Altyapı 800 Milyar Euro

OECD 5-10 Yıl
Enerji, Altyapı ve 

Telekomünikasyon
40 Trilyon Euro

Kaynak: EdoardoReviglio, “Ortak EC-EIB/EPEC Özel Sektör Forumu (Geleceğin Altyapısını Finanse Etmek, AB 
2020 ve Uzun Vadeli Finansman, Düzenleyici Mevzuat)”, Brüksel, 6 Haziran 2012, http://www.eib.org/epec/resources/
presentations/psf-06062012-presentationnotes-cdp.pdf, Erişim tarihi: 17.12.2012.
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Tablo 2: Dünyada Proje Finansmanı Borçlanma Piyasası (2011)

SEKTÖREL BÖLGESEL
YATIRIMIN FİNANSMANIYLA 

İLGİLİ ÜRÜN

SEKTÖR ORAN BÖLGE ORAN ÜRÜN ORAN

Geleneksel 
Enerji % 22 Asya Pasifi k % 24

Banka 
Kredileri % 95

Metaller ve 
Madencilik % 6 Hindistan % 20 Tahviller % 5

Endüstriyel % 7 Orta Doğu ve Afrika % 12

Benzin ve Gaz % 22 Avrupa % 25

Altyapı % 31 Amerika % 25

Yenilenebilir % 12

Kaynak:EdoardoReviglio, “Ortak EC-EIB/EPEC Özel Sektör Forumu (Geleceğin Altyapısını Finanse Etmek, AB 
2020 ve Uzun Vadeli Finansman, Düzenleyici Mevzuat)”, Brüksel, 6 Haziran 2012, http://www.eib.org/epec/resources/
presentations/psf-06062012-presentationnotes-cdp.pdf, Erişim tarihi: 17.12.2012.

Tablo 3: Proje Finansmanında Fon Kaynaklarının Tarihsel Gelişimi (Milyar ABD Doları)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Bankacılık 
Piyasası

140 165 230 245 232 295 345 370 388 435 470 480

Sermaye 
Piyasası

10 15 10 5 10 5 5 10 12 15 30 30

Kaynak: Kaynak:EdoardoReviglio, “Ortak EC-EIB/EPEC Özel Sektör Forumu (Geleceğin Altyapısını Finanse Etmek, 
AB 2020 ve Uzun Vadeli Finansman, Düzenleyici Mevzuat)”, Brüksel, 6 Haziran 2012, http://www.eib.org/epec/resources/
presentations/psf-06062012-presentationnotes-cdp.pdf, Erişim tarihi: 17.12.2012.

Genel olarak, Avrupa’da uzun vadeli yatırımcıların payını artırmak için uzun vadeli yatırımları kısıt-

layan Basel III, Solvency II, Muhasebe Kuralları ve Avrupa Bankacılık Otoritesi normları gibi düzenleyici 

mevzuatın yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Böylece ekonomik büyümenin finansmanı daha 
hızlı ve kalıcı şekilde gerçekleştirilebilecektir. Bu çerçevede AB’de yeni bir finansal mimari arayışları 
ortaya çıkmıştır. Bu anlayışla uzun vadeli yatırımcıya dost yeni düzenleyici çerçeve, hem Larosiére21* 
hem de Monti22** raporunda tarif edilmiştir. Dahası bu tip bir yeni düzenleme “Beş Avrupa Komünikas-
yon Direktifleri”nde de önerilmiştir.

21 *Larosiére Raporu: Avrupa’da yeni gözetim mimarisi 2009 yılı Şubat ayında “Larosiere High Level Group Raporu” ile başlatılmış, 22 
Eylül 2010 tarihinde Avrupa Parlamentosunda kabul edilen AB yeni finansal mimarisine ilişkin öneri 15 Aralık 2010 tarihli AB Resmi Ga-
zetesinde yayımlanmıştır. 1 Ocak 2011 tarihinde Avrupa Sistemik Risk Kurulu (EuropeanSystemic Risk Board-ESRB) ve Avrupa Finansal 
Denetleyiciler Sistemi(EuropeanSystem of Financial Supervisors-ESFS) resmen kurulmuştur.

22 **Monti Raporu: Kriz nedeniyle uzun vadeli proje finansmanı zorlaşmış, projeye talip olacak şirketlerin ve kurulu oldukları ülkelerin not-
ları düşmüştür. Bu durum da AB’nin 1990 yılında kabul ettiği “Trans – European Networks” (TEN) planını zora sokmuştur. TEN (TEN – T 
ve TEN – E) tek pazarı tamamlamak üzere AB’yi, ulaşım, enerji ve telekomünikasyon alanlarında birbirine bağlayan büyük bir projedir. Bu 
projeye “Connetcing Europe Facility” de denmektedir. Kriz nedeniyle proje aksayınca ortaya kamu-özel sektör işbirliği denilen bir kavram 
ortaya çıkmıştır. 2010 yılında bu aksama ve yapılması gerekenleri anlatan bir rapor yayımlamış buna da“2010 Monti Raporu” denmiştir.
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Neticede söz konusu direktiflerin ve hazırlanan raporların başarısı ile AB’de finans sektörünün 
yeniden canlanması ve uzun vadeli yatırımların bilhassa proje yatırımlarının önünün açılması beklen-
mektedir23.

Tablo 4: Oluşumların ve Kurumların Proje Finansmanına Etkisi

KURUMLAR/OLUŞUMLAR GÖRÜLEN ETKİ

BASEL III UZUN VADELİ FİNANSMANIN 7-8 YILA İNMESİ

AVRUPA BANKACILIK OTORİTESİ KURALLARI UZUN VADELİ YATIRIMLARIN GERİLEMESİ

SON BORÇ KRİZİ ARTAN FON MALİYETİ -UZUN VADELİ FİNANSMANIN GERİLEMESİ

AVRUPA BANKALARININ RİSK AĞIRLIKLI 
VARLIKLARI AZALTMASI

UZUN VADELİ FİNASMANIN GERİLEMESİ

SOLVENCY II

EMEKLİLİK FONLARININ VE ÜLKE VARLIK FONLARININ (SWF) • 
YAPTIĞI ALTYAPI YATIRIMLARINI ZORLAŞTIRMASI

PROJE FİNANSMANINI SADECE BÜYÜK AVRUPA KALKINMA • 
BANKALARININ YAPMASI

Kaynak: Tablo 4, 2 numaralı başlıktaki açıklamalara dayanılarak tarafımızdan hazırlanmıştır.

Tablo 5: Araçların Proje Finansmanına Etkisi

ARAÇLAR GÖRÜLEN ETKİ

VERGİ TEŞVİKLER, KAMU GARANTİLERİ

PF VE PPP (KAMU-ÖZEL SEKTÖR PROJE ORTAKLIKLARI) FİNANSAL • 
OLMAYAN RİSKLERİN AZALMASI

PROJE BONOSU İHRACININ ARTMASI• 

AB TİPİ PROJE BONOSU
PROJE FİNANSMANI ŞİRKETİ ÇIKARTIR. UZUN VADELİ FİNANSMAN 
SAĞLANIR

ABD TİPİ PROJE BONOSU
VERGİ İNDİRİMLERİNDEN YARARLANAN BELEDİYELER VE KAMU 
KURUMLARI ÇIKARTIR

AVRUPA YATIRIM BANKASI PROJE BONOLARI 
Ten-T*, Ten-E*, NGN* PROJELERİ (GARANTİ VE MALİ TEŞVİKLERLERLE  
YAYGINLAŞTIRILMALI)

Kaynak: Tablo 5, 2 numaralı başlıktaki açıklamalara dayanılarak tarafımızdan hazırlanmıştır.

Ten-T*:Trans Avrupa Ulaşım Şebekeleri

Ten-E*:Trans Avrupa Enerji Şebekeleri

NGN*: Gelecek Nesil Ağ Erişimi (NextGeneration Network)

Türkiye’de Alternatif Bir Finansman Yöntemi: Proje Bankacılığı3. 

Türkiye’de Proje Finansmanı Olanakları3.1. 

Türk finans sisteminde finansal aracılık işlemini yerine getiren en önemli ve belirleyici aktörlerden 

birisi olan bankacılık sektörü hızlı bir değişim ve gelişim içindedir. 2001 yılı sonrası rehabilite edilen ve 

yeniden yapılandırılan Türk bankacılık sektörü finansal derinleşme ve inovasyon sürecinde bilgi tekno-

lojilerini yenilemekte, aynı zamanda da finansal ürün ve hizmet çeşitliliğini arttırmaktadır. Geleneksel 

finansal aracılık hizmetinin yanı sıra Türk bankacılık sektörü işlem maliyetlerini düşürerek, kredi hacmi 

genişlemekte, dolayısıyla da ekonomiye katkı sağlayan lokomotif bir sektör haline gelmektedir. 

Türk bankacılık sektörü sermaye yapısının güçlenmesi, ölçeğinin büyümesi ve artan rekabet ne-

deniyle yeni arayışlara yönelmiştir. Bu süreçte alternatif bir finansman şekli olarak dünyada kabul gören 

23 EdoardoReviglio, “Ortak EC-EIB/EPEC Özel Sektör Forumu (Geleceğin Altyapısını Finanse Etmek, AB 2020 ve Uzun Vade-
li Finansman, Düzenleyici Mevzuat)”, Brüksel, 6 Haziran 2012, http://www.eib.org/epec/resources/presentations/psf-06062012-
presentationnotes-cdp.pdf, Erişim tarihi: 17.12.2012.
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proje finansmanı Türk finans sektörü için de önemli bir kaynak aktarım mekanizmasıdır. Aynı zamanda 

Türkiye’de artan özelleştirmeler, özel sektörün daha fazla sanayii yatırımlarına dâhil olması, yabancı 

sermayenin ülkemize artan ilgisi ve spesifik olarak bankacılık anlayışındaki gelişmeler proje finansma-

nının önemini arttırmaktadır. Bu çerçevede, proje finansmanının bankacılık sektörüne entegrasyonu ve 

proje bankacılığına doğru bir ilerlemenin sağlanması ülke ekonomisinde büyüme ve kalkınma sürecini 

hızlandırırken, aynı zamanda da Türk Bankacılık Sektörü yeni bir kâr fırsatı yaratacaktır.

Ancak Türkiye’de proje finansmanın da kayda değer çapta ve çeşitlilikte faaliyetlere çok sık rast-

lanılmamaktadır. Bu nedenle proje finansmanı çerçevesinde özellikle bankalar için büyük bir potansiyel 

pazar bulunmaktadır.

Türk bankacılık sistemi içerisinde mevcut proje finansman faaliyetleri;

 İhtisas Kredileri• 

 Sektörel krediler şeklinde yürütülmektedir.• 

BDDK’ya göre proje finansmanı, gerek geri ödeme kaynağı gerekse de teminat olarak proje gelir-

lerinin dikkate alındığı bir fonlama yöntemi olup, genellikle enerji santralleri, madenler, ulaştırma, tele-

komünikasyon yatırımlarında olduğu gibi büyük ölçekli, karmaşık ve sermaye yoğun projelere yönelik 

bir fonlama yöntemidir. Proje finansmanı, yeni bir tesisin inşası, genişlemesi ya da bir tesisin yeniden 

finansmanı şeklinde gerçekleştirilebilir.24 Bu çerçevede dünyada uygulanan büyük ölçek ve uzun vade 

yapısıyla proje finansmanı Türk bankacılık sisteminde ihtisas kredileri ile sektörel krediler kapsamında 

değerlendirilebilir.

İhtisas kredileri genel anlamda, kredi ile finansmanı sağlanan varlıktan elde edilecek nakit akımı 

ile kredi dönüşleri arasında bağ bulunan kredilerdir. İhtisas kredilerini, proje finansmanı, özel varlık 

finansmanı, emtia finansmanı, gelir getiren gayrı menkul finansmanı ve yüksek volatiliteye sahip ticari 

gayri menkul finansmanı olarak ayırmak mümkündür.25

Türk bankacılık sektöründe kullandırılan ihtisas kredileri yıllar itibariyle banka grupları çerçevesin-

de Tablo 6’da, yüzdeler halinde ise Tablo 7’de gösterilmiştir. 2007 yılında Türk bankacılık sektöründe 

kullandırılan ihtisas kredileri 18 milyar TL’den 2011 yılında 44 milyar TL’ye yükselmiştir. İhtisas kredile-

rinin hacmi genişlemiş gibi görünmekle birlikte, sektör içerisinde toplam kredilerde ihtisas kredilerinin 

payı 2007 ve 2011 yılları dikkate alındığında sırasıyla %6,49 ve %6,70 olarak gerçekleşmiş ve reel an-

lamda kayda değer bir değişim göstermiştir. Bu durum, bankaların ellerindeki kaynakları ihtisas kredi-

leri dışındaki yöntemlerle kullandırdıklarını göstermekte, proje finansmanı açısından bankacılık sektö-

ründe potansiyel bir pazarın varlığını işaret etmektedir. Ancak bankalar mevcut mevzuat çerçevesinde 

proje finansman kredilerini kullandırmakta zorlanmaktadır. Bunun temel nedeni, bankalar kanunundaki 

teminat zorunluluğunun varlığı ve mevduat bankalarının kaynaklarının kısa vadeli olmasıdır.

24  BDDK, “Sermaye Ölçümü ve Sermaye Standartlarının Uluslararası Düzeyde uyumlaştırılması”, Ankara, 2007, s.69.

25 BDDK, a.g.e., s.69.
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Tablo 6: Banka Gruplarında İhtisas Kredilerinin Dağılımı (000.000 TL)

2007 2008 2009 2010 2011

 
İhtisas 

Kredileri
İhtisas Dışı 

Krediler
İhtisas 

Kredileri
İhtisas Dışı 

Krediler
İhtisas 

Kredileri
İhtisas Dışı 

Krediler
İhtisas 

Kredileri
İhtisas Dışı 

Krediler
İhtisas 

Kredileri
İhtisas Dışı 

Krediler

Mevduat 
Bankaları 13.766 254.135 17.390 332.092 17.963 343.451 25.498 461.571 36.156 597.168

Kalkınma 
ve Yatırım 
Bankaları 4.376 7.038 5.641 9.315 6.423 9.968 6.934 11.946 8.148 19.340

Bankacılık 
Sistemi 18.141 261.174 23.031 341.407 24.387 353.419 32.432 473.517 44.304 616.508

Kaynak:http://www.tbb.org.tr/tr/Banka_ve_Sektor_Bilgileri/Tum_Raporlar.aspx verilerinden tarafımızdan 
hazırlanmıştır. Erişim Tarihi: 09/12/2012.

Tablo 7: Banka Gruplarında İhtisas ve İhtisas Dışı Kredilerinin Toplam Krediler İçerisinde-
ki Payı (%)

 2007 2008 2009 2010 2011

İhtisas 
Kredileri/ 
Toplam 
Krediler

İhtisas Dışı 
Krediler/ 
Toplam 
Krediler

İhtisas 
Kredileri/ 
Toplam 
Krediler

İhtisas Dışı 
Krediler/ 
Toplam 
Krediler

İhtisas 
Kredileri/ 
Toplam 
Krediler

İhtisas Dışı 
Krediler/ 
Toplam 
Krediler

İhtisas 
Kredileri/ 
Toplam 
Krediler

İhtisas Dışı 
Krediler/ 
Toplam 
Krediler

İhtisas 
Kredileri/ 
Toplam 
Krediler

İhtisas 
Dışı 

Krediler/ 
Toplam 
Krediler

Mevduat 
Bankaları 5,14% 94,86% 4,98% 95,02% 4,97% 95,03% 5,23% 94,77% 5,71% 94,29%

Kalkınma 
ve Yatırım 
Bankaları 38,34% 61,66% 37,72% 62,28% 39,19% 60,81% 36,73% 63,27% 29,64% 70,36%

Bankacılık 
Sistemi 6,49% 93,51% 6,32% 93,68% 6,45% 93,55% 6,41% 93,59% 6,70% 93,30%

Kaynak:http://www.tbb.org.tr/tr/Banka_ve_Sektor_Bilgileri/Tum_Raporlar.aspx verilerinden tarafımızdan hazırlan-
mıştır. Erişim Tarihi: 09/12/2012.

Türk bankacılık sektöründe mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının ihtisas kredi-

lerinin yüzdelik dağılımı 2007-2011 dönemi incelendiğinde, ağırlıklı payın mevduat bankalarında oldu-

ğu ve yıllar itibariyle bu ağırlığın arttığı, aynı dönemde kalkınma ve yatırım bankalarının ağırlığının ise 

azaldığı görülür. (Bkz. Tablo 8)

Tablo 8: Banka Gruplarında İhtisas Kredilerinin Yüzdelik Dağılımı (%)

 2007 2008 2009 2010 2011

 
İhtisas 

Kredileri
İhtisas Dışı 

Krediler
İhtisas 

Kredileri
İhtisas Dışı 

Krediler
İhtisas 

Kredileri
İhtisas Dışı 

Krediler
İhtisas 

Kredileri
İhtisas Dışı 

Krediler
İhtisas 

Kredileri
İhtisas Dışı 

Krediler

Mevduat 
Bankaları

75,88 97,31 75,51 97,27 73,66 97,18 78,62 97,48 81,61 96,86

Kalkınma 
ve Yatırım 
Bankaları

24,12 2,69 24,49 2,73 26,34 2,82 21,38 2,52 18,39 3,14

Bankacılık 
Sistemi

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Kaynak:http://www.tbb.org.tr/tr/Banka_ve_Sektor_Bilgileri/Tum_Raporlar.aspx verilerinden tarafımızdan hazırlan-
mıştır. Erişim Tarihi: 09/12/2012.
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Türkiye’de faaliyette bulunan kalkınma ve yatırım bankalarından kamusal sermayeli olan Türkiye 

Kalkınma Bankası’nın amacı 4456 sayılı kanunun 3. maddesinde tanımlanmıştır.26* 4456 sayılı kanunun 

3/1 maddesinde, Türkiye Kalkınma Bankası’nın kısa, orta ve uzun vadeli TL ve döviz cinsinden kredileri 

gerekli teminatın alınması karşılığında kullandırabileceği belirtilmiştir. Kuruluş amacı kalkınmaya yönelik 

projelere finansman sağlamak olan kalkınma ve yatırım bankalarının Türk bankacılık sektöründe faaliyet 

gösteren mevduat bankalarından daha düşük düzeyde ihtisas kredisi kullandırdıkları görülmektedir. 

Tablo 9’da proje bankacılığına yönelik olarak kullandırılan sektörel krediler imalat sanayi, ma-

dencilik  ve enerji sektörleri dikkate alınarak gösterilmeye çalışılmıştır.Bunun nedeni sektörel kredilerin 

daha çok söz konusu sektörlerde yoğunlaşmasıdır. 2002-2012 yılları arası incelendiğinde imalat, enerji 

ve madencilik sektörlerinde kullandırılan kredilerin artış gösterdiği görülür. Bu krediler içinde 2012 yılın-

da en büyük payı 231.6 milyar TL ile imalat sanayii alırken, enerji sektörü 43.9 milyar TL ile ikinci sırada, 

madencilik sektörü ise 12.6 milyar TL ile üçüncü sırada yer almaktadır. Türkiye’de imalat sanayiinin 

göreli rekabet gücü ve yükselen dış ticaret hacmi imalat sanayiine ayrılan kredilerin hızla yükselmesine 

yol açmıştır. Ayrıca Türkiye’de artan enerji ihtiyacının yanı sıra enerji üretim potansiyelinin yüksekliği 

de enerji sektörüne ayrılan kredilerin payının  yükselmesine neden olmuştur. Madencilik sektörüne 

verilen krediler de artmış, ancak imalat ve enerji sektörünün gerisinde kalmıştır. Söz konusu sektörler 

Türkiye ekonomisinin büyümesi için itici bir güç niteliğindedir. Bu durumda Türkiye’de proje bankacılığı 

çerçevesinde proje finansmanına daha fazla yoğunlaşılması durumunda söz konusu sektörlerin yanı 

sıra diğer sanayii kollarına da destek sağlanabilecektir. Türkiye’de verilen proje kredileri yurtdışında 

verilen proje kredilerinin oldukça gerisindedir. Yurtdışı kredileri Türkiye’den farklı olarak ağırlıklı  şekilde 

altyapı, enerj, benzin ve gaz projelerine yönlenmiştir (Bkz. Tablo 1 ve 2).

Tablo 9: 2002-2012 Yılları Arasında Kullandırılan Sektörel Krediler (Bin TL.)*

Yıllar İmalat Sanayii Enerji Sanayii Madencilik Sanayii
2002 36.398.999 2.368.468 1.093.325

2003 48.353.701 2.303.434 1.123.263
2004 52.716.962 2.055.642 1.811.657
2005 60.497.426 2.254.359 2.090.377
2006 76.904.761 3.451.413 2.738.026
2007 89.014.841 5.109.680 4.680.667
2008 112.211.012 10.461.552 6.004.483
2009 110.553.853 15.693.464 6.519.796
2010 160.850.567 26.560.920 8.902.887
2011 211.923.334 38.867.644 11.494.857
2012/10 231.610.602 43.939.263 12.691.175

   Kaynak:BDDK.

* Tutarı bir milyon TL’den büyük olan krediler dikkate alınmıştır.

26 *4456 Sayılı Kanun’un 3. Maddesi; “Türkiye’nin kalkınması için, anonim şirket statüsündeki teşebbüslere kârlılık ve verimlilik anlayışı 
içinde kredi vermek, iştirak etmek suretiyle finansman ve işletme desteği sağlamak, yurtiçi ve yurtdışı tasarrufları kalkınmaya dönük ya-
tırımlara yöneltmek, sermaye piyasasının gelişmesine katkıda bulunmak, yurtiçi, yurtdışı ve uluslararası ortak yatırımları finanse etmek 
ve her türlü kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevlerini yapmaktır.”
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Türkiye’de mevduat toplayan ticari bankaların mevduatlarının yapıları kısa ve orta vadeli (2012 

yılı Ekim ayı itibariyle BDDK verilerine göre toplam 750.882 milyon TL. mevduatın 716.044 milyon 

TL.’si bir yıla kadar vadelidir) olduğundan söz konusu bankalar; böyle büyük çaplı, uzun vadeli, ser-

maye yoğun ve dolayısıyla riskli yatırımları finanse ederken vade uyuşmazlığı sıkıntısıyla karşı karşıya 

gelebilmektedir. Dolayısıyla görece olarak daha uzun vadeli kaynaklara sahip kalkınma ve yatırım ban-

kalarının bu işi üstlenmeleri daha uygun görülebilir. Ticari bankaların mevcut kısa vadeli kaynaklarını 

daha riskli ve uzun vadeli olarak kullandırmaları bankaların risklerini yükselterek sermaye yeterlilikleri 

açısından problem yaşamalarına neden olabilir. Aynı zamanda Basel III çerçevesinde risk ağırlıklı var-

lıkların düşürülmesi gereği, Türk mevduat bankalarını proje finansmanı plasmanlarından uzaklaştıra-

bilir. Bu nedenle uzun vadede proje finansmanı mecburen kalkınma ve yatırım bankalarının öncelikli 

görevi haline gelebilir.

Türkiye’nin yurt dışı kalkınma ve yatırım bankalarından sağladığı kaynaklara örnek gösterile-

cek olan EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası), 1991 yılında Orta Asya, Orta Avrupa ve Batı 

Balkanlarda müşterileri adına risk taşıyarak bu bölgelere büyük finansal yatırımlar yapmak amacıy-

la kurulmuştur.27 EBRD 2006 yılında sürdürülebilir enerji ve enerji verimliliğini arttırma faaliyetlerine 

başlamıştır.28 EBRD Türkiye’deki projelerin finansmanında 2009 yılında başlattığı faaliyetlerle önemli 

rol oynamaktadır. EBRD 2009-2011 yılları arasında Türkiye’de toplam 66 projeyi başlatmıştır. EBRD 

söz konusu 66 proje ile Türkiye’ye yıllık ortalama 534 milyon Euro’luk bir kaynak aktarımı gerçekleştir-

miştir. EBRD ile Türkiye’de sektörel ve bölgesel gelişme ve kalkınmada yabancı sermayenin ülkemize 

girişi sağlanmıştır. Ayrıca EBRD sağladığı finansmanda kredi riskini yüklenmesinden dolayı, finansal 

yapısı iyi olmayan özel sektör firmalarının yatırımlarının arttırılmasında büyük kolaylık sağlamaktadır. 

EBRD’nin Türkiye’deki yatırımları; Finansal Kurumlar, Enerji Yatırımları, Kurumsal Yatırımlar ve alt yapı 

yatırımları şeklinde gruplandırılabilir.

EBRD’nin Türkiye’ye aktardığı kaynakların sektörel dağılımı29, 

Finansal Kurumlar %51 (Mikro yatırımlar)• 

Enerji Yatırımları %24• 

Kurumsal Yatırımlar %13 ( tarımsal üretim, imalat ve hizmetler sektörü)• 

Altyapı Yatırımları %12 (Belediyelerin ulaştırma ve altyapı yatırımları) olarak gerçekleşmiştir.• 

EBRD’nin kullandırdığı kaynakları küçük, orta ve büyük ölçekli olarak sınıflandırmak mümkündür. 

2009 yılından itibaren büyük ölçekli olarak rüzgar gücü projelerine finansman sağlanmıştır. Küçük ve 

orta ölçekli projeler partner bankalar aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. EBRD tarafından desteklenen 

27 EBRD, http://www.ebrd.com/pages/about.shtml, Erişim Tarihi: 10.12.2012.

28 EBRD, http://www.ebrd.com/pages/country/turkey/strategy.shtml, Erişim tarihi: 10.12.2012.

29 EBRD, http://www.ebrd.com/pages/country/turkey/strategy.shtml, Erişim tarihi: 10.12.2012.
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66 projenin sadece 10 tanesi bankalar aracılığı ile sağlanmıştır.30Kalkınma ve yatırım bankaları açısın-

dan ise söz konusu durum daha önce belirtildiği gibi büyük bir potansiyel pazarı işaret etmektedir.

EBRD’nin gelecekte Türkiye’deki stratejileri,

Sürdürülebilir enerji üretiminin arttırılması,• 

Küçük sanayi işletmelerinin desteklenmesi,• 

Türk Sanayinde rekabet gücünün arttırılması,• 

Belediye altyapı yatırımlarının arttırılması olarak hedeflenmektedir.• 

EBRD’nin gelecekteki Türkiye stratejileri ile uyum içerisinde olan Türkiye’nin 2023 vizyonu, top-

lam enerji üretiminin içinde yenilenebilir enerjinin payının %30’a çıkartılmasını, duble kara yolu ve 

demir yollarının arttırılmasını, İstanbul’a 3. Köprünün yapılmasını ve İstanbul’a 3 yeni havalimanın 

yapılmasını hedefler niteliktedir. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan sermayenin, ülke içi 

tasarruflar dışında yurt dışından sağlanacak finansmanlarla da karşılanması gerekmektedir. Yatırımla-

rın dış finansman kaynaklarının aktarılmasında bankacılık sektörünün de etkin kullanılabilmesi için bu 

amaca yönelik olarak yeniden düzenlenmiş Kalkınma ve Yatırım Bankaları’na ihtiyaç duyulmaktadır. 

Esasen, EBRD’den sağlanan finansmanın Türkiye’deki projelere aktarılmasında bankacılık sektörü 

mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde (teminat zorunluluğu nedeniyle) etkin bir rol üstlenememek-

tedir. Yapılacak yasal düzenlemeler ile bu kaynakların ülke için projelere aktarılması sağlanabilecektir.

Türkiye’nin 2023 vizyonu doğrultusunda mevcut finansman yetersizliğini en etkin şekilde ortadan 

kaldıracak bir finansman metodunun bankacılık sistemine entegre edilmesi ile “Proje Bankacılığı” adı 

altında yeni bir bankacılık modeli öngörülebilir. Bu model aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

Şekil 2: Türkiye için Proje Bankacılığı Önerisi

Kaynak:PricewaterhouseCoopers, “Proje Finansmanı ve Finansman Alternatifleri”, 2007, s.35 ve tarafımızdan ha-

zırlanmıştır.

30 EBRD, http://www.ebrd.com/pages/country/turkey/strategy.shtml, Erişim tarihi: 10.12.2012.



TÜRKİYE’NİN STRATEJİK VİZYONU 2023
STRATEJİK LOKOMOTİF SEKTÖRLER

FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023

PROJE FİNANSMANI KAPSAMINDA PROJE BANKACILIĞI 
VE TÜRKİYE ÜZERİNE ÖNERİLER ARAŞTIRMA RAPORU

OCAK 2013

26

Buna göre, uluslararası çerçevede sistemin merkezinde SPV olarak yer alan proje şirketinin bü-

tün görev ve sorumlulukları Türkiye için “Proje Bankası” adı altında yatırım ve kalkınma bankalarına 

devredilebilir. Proje finansmanının dünyadaki genel uygulamasından farklı olarak yatırım ve kalkın-

ma bankaları devraldıkları bu görev ve sorumluluklarının haricinde finansal kaynakları yeterli olduğu 

durumlarda söz konusu projelere finansman imkânı da sunabilirler. Ancak finansal yapılarının imkân 

vermediği büyüklükteki projelerde ise diğer banka ve/veya bankalarca oluşturulan bir konsorsiyumu 

kurarak ihtiyaç duyulan finansmanın tedarikini sağlayabilecektir. Bunun dışında projenin hayata geçi-

rilmesi ve yaşam evresi boyunca proje ile ilgili tarafların sözleşmelerle çerçevesi çizilmiş görev, hak ve 

sorumluluklarının takibini üstlenecektir. Bu hâliyle bir projenin tüm süreçlerini takip edecek olan yatırım 

ve kalkınma bankaları proje başarısında en kilit rolü oynayacaktır. Yatırım ve kalkınma bankalarının bu 

kilit rollerini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri için; mevcut yasal düzenlemelerin, yatırım ortamının 

ve bankalar arası ilişkilerin kural koyucular tarafından kesin çizgilerle çizilmesi ve belirlenmesi gerekir. 

Yatırım ve kalkınma bankalarının haricindeki mevduat toplayan bankalar ise kısa ve orta vadeli pasif 

yapıları itibariyle bu sistem için uygun görülmediğinden, yatırım ve kalkınma bankalarının rolü gide-

rek artacaktır. Böylece bankacılık sektöründe farklı bir aktarım mekanizması olarak proje bankacılığı, 

zamanla bir uzmanlık alanı yaratarak yeni yatırım-kalkınma bankalarının oluşmasını teşvik edecektir. 

Bu teşvikin devlet tarafından pekiştirilerek proje bankacılığı kapsamındaki faaliyetlere çeşitli vergi mu-

afiyetleri getirmesi, bazı kısıtlama ve zorunluluklardan muaf tutması öngörülebilir. Ayrıca proje banka-

cılığı sistemine ek kaynak sağlayacak şekilde bir “menkul kıymetleştirme” ayağı da eklenebilir. Dünya 

uygulamalarında benzerlerine rastlanılan ve “proje bonosu” adı verilen yeni bir finansal araç sisteme 

ek kaynak yaratmak için kullanılabilecektir. Buna göre, projeden gelecekte nakit girişi sağlayacak olan 

proje sahibi şirketler (sponsorlar) öncelikle bu nakit girişlerini proje bankalarına temlik edecekler ve bu 

temlikleri varlık havuzlarında toplayan proje bankaları ise temlikleri topladıkları varlık havuzlarına da-

yalı uzun vadeli “proje bonoları” ihraç edebileceklerdir. Böylece yatırımcılardan ek fon tedarikini sağla-

yacak olan proje bankaları, hem projeler için ucuz bir fon kaynağı yaratabilecek hem de ülke ekonomisi 

açısından sermayenin tabana yayılmasını ve risk çeşitlendirmesinitemin edebilecektir. Uzun vadede 

proje bankacılığı uygulamalarının başarısı Türkiye ekonomisi ve Türk Bankacılık Sistemi için yeni fır-

satlar kazandırabilecektir.

Türkiye’de Proje Finansmanı ile İlgili Karşılaşılan Sorunlar3.2. 

Yukarıda Türkiye’de proje finansmanı olanakları değerlendirilmiş, yöntem yurt dışı uygulamaları 

ile uyumlaştırılmaya çalışılmıştır. Ancak, Türk Bankacılık Sisteminin mevcut yapısı bir takım güçlükleri 

ve sorunları içermektedir. Aşağıda bu sorunlara değinilmiştir. Söz konusu sorunların aşılabilmesi proje 

bankacılığının ülkemiz ve bankacılık sektörü açısından getirisini arttırabilecektir.
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Öz kaynak yetersizliği 1. 

Vade uyuşmazlığı2. 

Proje değerleme çalışmasının yeterince detaylı yapılmaması 3. 

Proje risklerinin projenin geç bir aşamasında fark edilmesi 4. 

Proje değerlendirme bilgi yetersizliği5. 

Proje yönetiminde zafiyet yaşanması6. 

Acil durum planlarının yapılmaması veya eksik yapılması 7. 

İşletme sermayesi ihtiyacının göz ardı edilmesi ve yatırım maliyeti içinde değerlendirilmemesi8. 

Finansal fizibilite çalışmalarına gereken önemin verilmemesi9. 

Projelerin proje bankacılığına uygun hâle getirilmesi ile ilgili eksiklikler 10. 

Bankaların sektörel bazda uzmanlık geliştirmekte zorlanmaları11. 

Bürokratik engeller12. 

Bankacılık sektöründe proje finansmanındaki eksik rekabet13. 

Çoğu projenin sponsorların proje ile ilgili yükümlülükleri itibari ile gerçek anlamda proje finans-14. 

manı olarak değil yapılandırılmış finansman şeklinde şekillendirilmesi 

Özellikle çevresel riskler, yasal nedenler ve kamuoyu muhalefeti dolayısı ile yaşanan belirsizlik 15. 

ortamının yatırımcı ve finansman kuruluşları üzerinde olumsuz etkileri 

Projelerde nakit akış yönetime yeterince önem verilmemesi16. 
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Sonuç ve Öneriler

Çalışmada incelen proje bankacılığı ve proje finansmanı için gerekli önemli hususlar aşağıda ana 

hatlarıyla özetlenmiş ve önerilerle desteklenmiştir.

Uzun vadeli, büyük montanlı, yüksek riskli ve sermaye yoğun projeler için seçilen bir finansman • 

yöntemidir. Özellikle alt yapı yatırımları bu kapsama girmektedir. Bunların yanında petrol rafi-

nerisi, enerji santralleri, barajlar, havaalanı inşaatları, kömür madenleri gibi yatırımları da proje 

finansmanı kapsamında yer almaktadır.

Projeyi yürüten şirket proje yatırımcılarından farklı bir tüzel kişiliktir.• 

Kredibilitesi düşük ve borç yükü fazla olan şirketlerin iyi ve potansiyeli yüksek proje yatırımları için • 

uygun bir finansman yöntemidir.

Geri dönüşsüz (ya da sınırlı dönüşlü) finansman imkanı sağlar. Böylelikle proje başarısızlıklarında • 

proje sahiplerinin iflasını gerektirmez.

Bilanço dışı finansman imkânı sağlar. Böylelikle proje ile ilgili riskler kreditörlerin bilançolarına • 

yansıtılır.

Kaldıraç etkisinden daha fazla yararlanma imkânı sağlar. Böylelikle daha fazla dış kaynağa baş-• 

vurulacağından finansman maliyetlerini düşürme imkânı doğar.

Geleneksel finansmanda birçok sınırlayıcı sözleşme unsuruna karşılık proje finansmanında daha • 

özgür bir yatırım süreci söz konusu olur.

Devlet proje finansmanını sübvanse edecek şekilde birçok vergi avantajını proje taraflarına su-• 

nar.

Geleneksel finansmandan farklı olarak teminatlar sadece proje varlıkları olabilir. Böylece kredi-• 

lendirme süreçlerinde atıl bırakılan kaynaklar daha fazla yatırımlara döndürülebilir.

Proje finansmanının yukarıdaki avantajları doğrultusunda projeden çıkar sağlayan proje tarafları-• 

na birçok yarar sağladığı görülmektedir. Buna göre;

Proje sahipleri, sponsor ve ortaklar, kendi mali durumları kötü dahi olsa, başarılı bir proje ta-o 

sarımı gerçekleştirdiklerinde proje finansmanı ile ihtiyaç duydukları fonlara ulaşma imkânına 

sahip olurlar. Ayrıca bilanço dışı bir işlem olması itibariyle mevcut riskleri kreditörlere yansı-

tarak proje başarısızlığı durumlarında iflas etme durumu ile karşı karşıya kalmazlar.

Proje şirketi, sağladığı aracılık ve danışmanlık hizmetleri doğrultusunda proje süresince ge-o 

lir elde eder.

Kreditör firmalar, kâr ve başarı vadeden projelerde bilfiil bulunarak bu gibi büyük montanlı o 
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ve sermaye yoğun projelerin yüksek orandaki kârlılıklarından yararlanır. Üstlendikleri riske 

karşılık bu yolla yaptıkları kredi plasmanları ile geleneksel finansman faaliyetlerinde elde 

ettiklerinden daha yüksek oranda finansman geliri elde ederler.

Devlet, sosyal devlet olma ilkesi doğrultusunda yapmakla yükümlü olduğu büyük çaplı altya-o 

pı ve üst yapı yatırımlarını özel şirketlere gözetim ve denetim hakkını saklı tutarak devretme 

imkânına sahip olur. Böylece hem zamandan tasarruf ederek hem de fon kaynaklarını bağ-

lamadan bu projeleri ülke refahı adına hayata geçirmiş olur.

Bankalar, proje finansmanını proje bankacılığı faaliyeti altında daha spesifik ve nitelikli ola-o 

rak gerçekleştirerek gerek bu alanda uzmanlaşma gerek ülke ekonomisine kaynak yaratma 

gerekse de sektör olarak gelişime ön ayak olma imkânına sahip olurlar. Böylece bankacı-

lık sektöründeki sermaye yapısının güç kazanması, ölçek büyüklüklerinin artması ve proje 

bankacılığının yaygınlaşması ile bankacılık hizmet maliyetlerinin düşürülmesi sağlanabilir. 

Ayrıca sektöre çeşitli proje alanlarında uzmanlaşmış bir istihdam imkânı yaratarak işgücü 

kalitesinin de artmasına imkân yaratılabilir. Bunların yanında bankalar, başarılı projelerin 

hayata geçirilmesi ile yeni projelerin yapılması hususunda teşvik edici bir rol üstlenebilir.

Sigorta şirketleri de büyük yatırım projelerinin finansman sürecinde yer alarak mevcut dar o 

ölçeklerini büyütme ve yeni müşteri portföyleri yaratma imkânına sahip olabilirler. Ayrıca 

geliştirecekleri yenilikler ile risk yönetim süreçlerinin gelişimine dolaylı yoldan ön ayak olma 

imkânına sahip olabilirler.

Proje finansmanına global bakış doğrultusunda aşağıdaki unsurlar önem arz etmektedir.• 

ABD Mortgage ve AB borç krizi sonrası küresel çapta kaynak ihtiyacı devam etmekte ve o 

dahası tasarruf açığı da sürmektedir. Bununla beraber artan ihtiyaçlarla birlikte daha fazla 

yatırım ve mevcut yatırımların yenilenmesini zorunlu hâle gelmiştir. Bu süreç doğrultusunda 

dünya geneli için uzun vadeli fon yaratıcı finansman modellerinin önemi de giderek fazlalaş-

maktadır. 

Dolayısıyla bu konuda çözüm arayışı içine giren birçok ülke için uzun vadeli yatırımları o 

(Long-TermInvestment-LTI) gerçekleştirebilecek kurumların hayata geçmesi bir zorunluluk 

arz etmektedir. Proje finansmanı gibi uzun vadeli fon yaratıcı finansman modelleri, yapıları 

itibariyle bu tür kurumları öngörmekte ve uzun vadeli fon ihtiyacını karşılama hususunda çö-

züm önermektedir. Ancak küresel piyasaların yanı sıra özellikle Avrupa finans piyasasında 

proje finansmanı açısından zorluklar mevcuttur.

Yaşanan krizlerin etkisinin yanı sıra artan fon maliyeti, Basel III kriterleri, ve Avrupa Banka-o 

cılık Otoritesi (EBA) kuralları Avrupa bankaları üzerinde bu tür finansman modellerinin uygu-

lanmasını zorlaştırmaktadır. Buna karşın mevcut zorluklara rağmen Avrupa bankaları proje 
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finansmanına kaynak yaratmaya devam etmekte ve fakat vadelerle finansman miktarlarında 

ciddi düşüşler görülmektedir. 

Ayrıca sendikasyonlu kredi piyasasında likidite koşullarının güçleşmesi ve özellikle maliyet-o 

lerin artması, bankaları proje finansmanına yönlendirmektedir. Moody’s’in son olarak ya-

yımladığı rapora göre proje finansmanı piyasasında kredilerin geri ödenme oranı oldukça 

yüksektir (1983-2010 arasında bu oran ortalama %79,9 olmuştur). Bu rapora göre son finan-

sal krizde bile proje finansmanı borçlarında temerrüt oranlarının oldukça düşük seviyelerde 

kaldığı görülmektedir. 

Proje finansmanının menkul kıymetleştirme ayağı olan proje bonoları da sistem için hayati o 

önem arz etmektedir. Proje bonolarının beklenen temerrüt oranı daha az olması nedeniyle 

proje bonolarına özel sermaye yeterliliği açısından daha cazip düzenleme yapılmasını ge-

rektirmektedir. Böylece proje bonolarının sermaye yeterliliği açısından devlet tahvilleri ile 

kurumsal bonolar arasında tercih edilebilirliği artacaktır. Bununla birlikte proje bonoları ku-

rumsal yatırımcıların da proje finansmanı sürecine dâhil edilmesi açısından gereklidir. 

Uzun vadeli yatırımları kısıtlayan Basel III, Solvency II, Muhasebe Kuralları ve Avrupa Ban-o 

kacılık Otoritesi normları gibi düzenleyici mevzuatın proje finansmanının geleceği için yeni-

den gözden geçirilmesi gerekir. Ayrıca vergi teşvikleri, garantiler ve diğer düzenlemeler de 

proje finansmanı açısından elzemdir. 

Bu doğrultuda oluşturulması düşünülen yeni finansal mimari hem Larosiére hem de Monti o 

raporunda tarif edilmiş, ayrıca “Beş Avrupa Komünikasyon Direktifleri”nde de önerilmiştir.  

Sonuç olarak söz konusu direktiflerin ve hazırlanan raporların başarısı ile AB’de finans sek-

törünün yeniden canlanması ve uzun vadeli yatırımların bilhassa proje yatırımlarının önünü 

açılması beklenmektedir.

Ülke ekonomisi de gerek sermayenin tabana yayılması, gerek risk çeşitlendirmesi, gerek kârlı • 

projelerin hayata geçirilmeleri hususunda yararlar elde edebileceklerdir. Ayrıca gelişen ve güç-

lenen bankacılık ve sigortacılık sektörleri ülke ekonomisinin bel kemiği olma vasıflarını devam 

ettirebileceklerdir. Proje finansmanı sayesinde yeni fonlar yaratılarak ekonomiye kazandırılırken 

özellikle yabancı sermayenin ülkeye çekilmesi hususunda heveslendirici bir etki de yaratılabile-

cektir. Bunların yanında düşen aracılık ve bankacılık maliyetleri sayesinde kaynak tasarrufları 

da sağlanabilir. Ayrıca bu sayede ülkemize yabancı sermaye çekme ihtimali doğacak ve yapılan 

yatırımlarla ülke sanayisi ile ekonomisi gelişme kaydedebilecektir.

Ülkemizde proje finansmanı kapsamında kayda değer çapta ve çeşitlilikte faaliyetlere çok sık • 

rastlanılmamaktadır. Bu nedenle proje finansmanı çerçevesinde özellikle bankalar için büyük bir 

potansiyel pazar söz konusu olmaktadır.
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Buna göre proje bankacılığı kalkınma ve yatırım bankaları bünyesinde düzenlenmelidir. Çünkü • 

Türkiye’de mevduat toplayan ticari bankaların topladıkları mevduatların vadelerinin kısa ve orta 

vadeli olması nedeniyle ticari bankalar; böyle büyük çaplı, uzun vadeli, sermaye yoğun ve dolayı-

sıyla riskli yatırımları finanse ederken vade uyuşmazlığı sıkıntısıyla karşı karşıya gelebilirler. Do-

layısıyla görece olarak daha uzun vadeli kaynaklara sahip kalkınma ve yatırım bankalarının bu işi 

üstlenmeleri daha kolay olacaktır.  Ticari bankaların mevcut kısa vadeli kaynaklarını daha riskli ve 

uzun vadeli olarak kullandırmaları bankaların riskleri yükselterek sermaye yeterlilikleri açısından 

bankaların problem yaşamalarına neden olabilir. Dolayısıyla proje bankacılığı kapsamında ticari 

bankaların bu alandaki faaliyetleri kısıtlama altına alınmalıdır.

Kalkınma ve Yatırım bankaları bünyesinde sektörel bazda proje finansmanı süreçleri için teknik • 

ve finansal altyapıya sahip departmanların oluşturulması gerekmektedir. Finansman sağlanacak 

projeler öncelikle bu departmanlar tarafından fizibilite çalışmasına tabi tutulacak, onaylanan pro-

jelere finansman sağlanacaktır.

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 43’üncü maddesinin BDDK’ya verdiği yetkiyle, BDDK kullan-• 

dırılan krediler için teminat koşulu istemektedir. Günümüz itibariyle, söz konusu kanun maddesi 

uyarınca nakdi veya gayri nakdi teminat sunulmadan kredi kullanımı gerçekleşememektedir. Pro-

je finansmanında, kullanılan finansmanın teminatı projenin kendisi olduğundan dolayı, bankacılık 

Kanunu ve BDDK yönetmeliklerinde sadece yeniden düzenlenecek Kalkınma ve Yatırım Banka-

ları için kredi teminat koşullarında düzenleme gerekmektedir. Proje bankacılığında, yetkin teknik 

ofisler tarafından onaylanan proje varlıkları proje finansmanı teminatı olarak kabul edilmelidir.

Kalkınmada öncelikle sektörler ve bölgelerde yapılacak olan projelerin desteği için devlet teşvik-• 

lerinin Kalkınma ve Yatırım Bankaları aracılığı sağlanması ve bu kaynakların oranlarının yükselti-

lerek çeşitli kolaylıklar sağlanması proje bankacılığına olan talebi arttırabilir.

Dünya’daki uygulamalar dikkate alındığında proje bankacılığı kapsamında ek fon yaratmaya • 

imkân veren “menkul kıymetleştirme” süreci de Türkiye için sisteme dâhil edilebilir. Bu doğrultuda 

projenin gelecekteki gelirleri proje bankalarına temlik edilecek, daha sonra proje bankaları bu 

temlikleri bir havuzda toplayarak bu havuzlara dayalı “proje bonoları” ihraç edeceklerdir. Böylece 

proje bankaları hem ucuz ve uzun vadeli kaynak yaratacaklar hem de bireysel ve kurumsal yatı-

rımcıları da sisteme dahil ederek sermayenin tabana yayılması ve risk çeşitlendirmesi hususların-

da ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır.
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