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Kutu 1.2 
Küresel İklim Değişikliği Sürecinde Para Politikası ve 

Merkez Bankacılığı 
Teknolojinin gelişimi ve hızlı sanayileşme sonucu karbondioksit ve metan gazı gibi sera 

gazlarının genelinde görülen emisyon (salım) artışı küresel ısınma sorununa yol açmış ve bu 

durum küresel iklim değişikliklerini beraberinde getirmiştir. Bu çerçevede, küresel sera gazı 

emisyonunun yıllar itibarıyla artış gösterdiği ve küresel sıcaklığın da buna paralel arttığı 

görülmektedir (Grafik 1). Küresel iklim değişikliği iktisadi faaliyet, enflasyon ve işgücü 

verimliliğine ilişkin etkileri aracılığıyla ekonominin genelini ve oluşturduğu finansal riskler 

aracılığıyla da finansal sistemi etkilemektedir. Bu faktörlerin fiyat istikrarı ve finansal istikrarı 

etkileyen unsurlar olması küresel iklim değişikliklerine ilişkin gelişmelerin merkez bankaları 

tarafından da takip edilmesini gerektirmiştir. Nitekim küresel iklim değişiklikleri gelişmiş ülke 

merkez bankaları ve uluslararası finansal kuruluşlar tarafından son dönemde yapılan 

çalışmalarda sıklıkla incelenmektedir. TCMB de, son karar duyurusunda iklim ve diğer çevre 

kaynaklı riskleri sınırlandırmak amacıyla, para politikasının ana hedeflerinde bir değişikliğe yol 

açmadan sürdürülebilir finans uygulamalarını uzun vadeli bir politika olarak destekleme kararı 

aldığını ifade etmiştir. 

Grafik 1: Küresel Sera Gazı Emisyonu ve Küresel Sıcaklık* 

 

Kaynak: https://www.climatewatchdata.org/, https://www.ncdc.noaa.gov/ 

* Küresel sera gazı emisyonu serisi gigaton karbondioksit eşdeğeri 

(GtCO2e) olarak ifade edilmektedir. Küresel sıcaklık serisi yıllık ortalama 

yüzey sıcaklığının 20. yüzyıl ortalama sıcaklığından farkını göstermektedir. 

Küresel iklim değişikliğine ilişkin gelişmelerin para politikası stratejisine dâhil edilmesi gerektiği 

fikri ilk olarak 2015 yılında İngiltere Merkez Bankası tarafından dile getirilmiştir. Bu kapsamda, 

küresel iklim değişikliği “ufkun trajedisi” (tragedy of the horizon) olarak tanımlanarak merkez 

bankalarının iklim değişikliği nedeniyle finansal sistemde oluşabilecek sorunları gidermek ve 

piyasaların etkin çalışmasını temin edebilmek için bugünden harekete geçmeleri gerektiğinin altı 

çizilmiştir (Carney, 2015). 

Mevcut durumda, küresel iklim değişikliklerinin finansal istikrarı temel olarak fiziksel riskler, 

geçiş riskleri ve yükümlülük riskleri olmak üzere üç ana kanaldan etkilediği düşünülmektedir.1 

Fiziksel riskler, iklim değişikliğinin yarattığı doğa olaylarının sebep olduğu fiziksel hasarların 

giderilmesi sırasında artan temerrüt riskinin finansal sektör bilançolarına olan olumsuz etkilerini 

ifade etmektedir. Nitekim son dönemde yapılan bir çalışmada, fiziksel riskler sebebiyle kredi 

riskinin Euro Bölgesi’nde faaliyet gösteren bankalar için yüzde 10 civarından 2050 yılında yüzde 

30’lara kadar çıkabileceği gösterilmiştir (Alogoskoufis ve diğ., 2021). 
 

                                                                        
1 Küresel iklim değişikliğinin finansal sistem üzerinde yarattığı fiziksel riskler ve geçiş riskleri Finansal İstikrar Raporu 

Mayıs 2021 sayısında bulunan Kutu II.1.1’de kapsamlı olarak ele alınmıştır (TCMB, 2021). 
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Geçiş riskleri küresel iklim değişikliğine ilişkin geliştirilen politika (Paris Anlaşması) ya da 

teknoloji değişikliklerine uyum sırasında kaynakların yeniden tahsisi ve bazı sektörlerin iş 

yapamaz hale gelmesi veya ciddi maliyetlerle karşılaşmaları gibi olasılıkların finansal istikrar 

açısından yarattığı riskleri ifade etmektedir. Fiziksel risklerle kıyaslandığında geçiş risklerinin 

daha sınırlı düzeyde kalabileceği düşünülmektedir (de Guindos, 2021). Bu çerçevede, 

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yapılan bir çalışmada benzer bir bulguyla karbon-nötr 

ekonomiye geçişin firmalara kısa dönemde yarattığı maliyetin uzun dönemde fazlasıyla telafi 

edilebileceği öngörülmektedir (IMF, 2020).  

Son olarak, yükümlülük riski ise fiziksel risk ya da geçiş riskine maruz kalmış kişi ya da 

işletmelerin kayıplarına ilişkin telafi talep etmelerinden kaynaklanan riski ifade etmektedir. 

Küresel iklim değişikliğinin yol açtığı bu risklerin yönetilmesi finansal istikrarın gözetilmesi hedefi 

doğrultusunda merkez bankaları ve düzenleyici kurumların görev alanına girmektedir. Ancak, bu 

risklerin büyüklüğü ve fiyatlandırılmalarına ilişkin zorluklar finansal istikrarı ve bu yöndeki 

politikaları da etkileyebilmektedir. Buna ek olarak, finansal sistem üzerinde oluşan bu risklerin 

açık piyasa işlemleri (APİ) yoluyla merkez bankalarının bilançolarına yansıma olasılığı 

bulunmaktadır. Zira APİ’ye konu olan tahvil ve bonoların iklim riski taşıyor olmaları merkez 

bankası bilançolarının da bu riske maruz kalmalarına sebep olabilmektedir (Schnabel, 2021). 

Küresel iklim değişiklikleri finansal sistem üzerinde risk oluştururken, bu risklerin 

yönetilmesinde gereksinim duyulan finansmanın karşılanması açısından da yeni bir potansiyel 

oluşturmaktadır. Bu kapsamda geliştirilen çevreci finansal araçlar “yeşil tahvil” olarak 

adlandırılmaktadır. Literatürdeki ve politika çevrelerindeki tartışmalarda, merkez bankası 

bilançolarında yeşil tahvillerin yer almasının yukarıda tartışılan risklerin hafifletilmesini 

sağlayabileceği ifade edilmektedir. 

Küresel iklim değişikliklerinin fiyat istikrarı üzerindeki etkileri ise iklim değişikliği kaynaklı negatif 

şokların iktisadi faaliyeti etkileyerek fiyatlarda artışa neden olmalarından dolayı 

gerçekleşmektedir (de Galhau, 2021). Ayrıca, küresel iklim değişikliğinin yarattığı geçiş etkileri de 

karbon vergisi gibi maliyet artışları yoluyla enflasyonist baskıya ve iktisadi faaliyette yavaşlamaya 

neden olabilecektir. Buna ek olarak, küresel iklim değişikliğinin sebep olduğu hava olayları tarım 

sektörünü olumsuz etkileyerek gıda fiyatlarında artışa neden olmaktadır. Bunun yanı sıra, 

küresel iklim değişikliğinin uzun vadede işgücü verimliliğini düşürme olasılığı da dile 

getirilmektedir (Somanathan ve diğ., 2015). 

Küresel iklim değişikliğinin fiyat istikrarı ve finansal istikrar üzerindeki etkilerinin para 

politikasının oluşturulması sürecinde dikkate alınması gerektiğine yönelik olarak 2017 yılında 

Fransa Merkez Bankasının öncülüğünde Network for Greening the Financial System (NGFS) adlı 

bir konsey oluşturulmuştur. NGFS, çalışmalarını 5 ana tema üzerinde yoğunlaştırmıştır. Bunlar; 

(i) mikro ihtiyati/denetim, (ii) makro finansal etkilerin değerlendirilmesi, (iii) yeşil finansı 

büyütme, (iv) veri boşluklarının kapatılması ve (v) araştırma olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda; 

(i) yeşil tahviller ve diğer finansal araçların finansal risk anlamında ne ölçüde ayrıştığının 

incelenmesi, (ii) iklim ve çevreyle ilgili finansal risklerin mikro düzeyde ölçülmesi için mevcut 

yöntemlerin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi, (iii) iklim ve çevreyle ilgili risklerin mikro 

ihtiyati denetime dâhil edilmesi için denetim uygulamalarının geliştirilmesi ve güncellenmesi, (iv) 

merkez bankaları ve denetim otoriteleri için iklim senaryolarının geliştirilmesi, (v) iklim riski 

analizinin makroekonomik ve finansal istikrar gözetimine dâhil edilmesi hususunda merkez 

bankalarına ve denetim otoritelerine kılavuzluk yapılması, (vi) iklimle ilgili risklerin makro 

finansal etkilerinin ölçülmesi, (vii) merkez bankalarının yatırımlarda sürdürülebilir ve sorumlu 

ilkelerin benimsenmesini teşvik etmesi, (viii) yeşil finansın piyasa şeffaflığının anlaşılması ve 

teşvik edilmesi, (ix) iklim değişikliğinin para politikasının uygulamasında yol açtığı zorluklar 

hakkında ortak bir merkez bankaları görüşünün sağlanması ve (x) merkez bankaları tarafından 

iklimle ilgili finansal açıklamaların yapılmasının sağlanması gibi alt başlıklar NGFS’nin çalışma 

konuları olarak öne çıkmaktadır. 
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Buna ek olarak, NGFS’nin kurulmasına öncülük eden Fransa Merkez Bankası küresel iklim 

değişikliklerinin fiyat istikrarına ilişkin olumsuz etkilerinin göz önüne alınarak merkez bankası 

yetkilerinin küresel iklim değişikliğini gözetecek şekilde değiştirilmesi gerektiğini ifade 

etmektedir. Ayrıca, küresel iklim değişikliklerinin yol açtığı finansal risklerin merkez bankalarının 

bilançolarına da yansıyacağı ve dolayısıyla para politikasının etkileneceğini değerlendirerek, 

merkez bankalarının bilançolarında yeşil tahvillere yer vermeleri gerektiğini ifade etmektedir. 

Merkez bankası bilançolarında yeşil tahvillerin yer alması ve dolayısıyla “para politikasının 

yeşilleşmesi” olarak adlandırılan bu durum, 2016 yılından bu yana Avrupa Merkez Bankası (ECB) 

tarafından Kurumsal Sektör Satın Alma Programı çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Buna ek 

olarak, Kamu Sektörü Alım Programı aracılığıyla da yeşil tahvil alımı yapılmaktadır. Son olarak, 

ECB, 8 Temmuz 2021 tarihinde iklim değişikliği hususlarını para politikası stratejisine dâhil 

etmek için eylem planı sunmuştur. Bu doğrultuda, ECB, iklim değişikliğine ilişkin 

makroekonomik modelleme, istatistik ve para politikası konularında analitik kapasitesini 

genişleteceğini; bilgilendirme, risk değerlendirmesi, teminat çerçevesi ve kurumsal sektör varlık 

alımları alanlarında para politikası operasyonlarına iklim değişikliği hususlarını dâhil edeceğini 

ve Avrupa Birliği (AB) politikalarına paralel olarak eylem planını uygulayacağını ifade etmiştir. 

Para politikasının yeşilleşmesi ve küresel iklim değişikliğine ilişkin hususların para politikası 

stratejisi içerisinde yer almasına ilişkin bir başka girişim İngiltere’de gerçekleşmiştir. 2021 yılı 

Mart ayında İngiltere Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İngiltere Merkez Bankası 

Para Politikası Kurulunun görev tanımının “hükümetin güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme 

stratejisiyle uyumlu ve aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik ve sıfır karbon salımıyla tutarlı olacak 

şekilde” değiştirildiği belirtilmiştir. Buna paralel olarak, İngiltere Merkez Bankası da 2021 yılı 

Mayıs ayında yaptığı duyuruyla 2050 itibarıyla karbon salımını sıfıra indirmek hedefini 

desteklemek amacıyla yeşil tahvil alımına geçeceğini açıklamıştır. 

Küresel iklim değişikliklerinin para politikası uygulamalarında göz önünde bulundurulmasına 

ilişkin bir diğer adım ise Japonya Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilmiştir. Küresel iklim 

değişikliğine ilişkin olarak uluslararası platformlarda aktif olarak yer alan Japonya Merkez 

Bankası, 16 Temmuz 2021 tarihinde iklim değişikliği stratejisini açıklayarak bir dizi önlemi de 

uygulamaya koymuştur. Bu çerçevede, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik çabalarını 

kamuoyuyla paylaşan finans kuruluşlarının bu kapsamda yaptıkları yatırım veya açtıkları krediler 

karşılığında Japonya Merkez Bankasından fon alabilmelerine olanak tanınmıştır. Buna ek olarak, 

finansal istikrarın korunması ve finansal aracılığın sorunsuz işleyişinin sağlanması amacıyla, 

finansal kurumların iklimle ilgili risklerini belirleme ve yönetme konusunda destekleneceği 

açıklanmıştır. Ayrıca, iklim değişikliğinin iktisadi faaliyet, fiyatlar ve finansal sistem üzerindeki 

etkilerinin daha iyi analiz edilmesi amacıyla iklimle ilgili verilerin toplanması ve analitik araçların 

iyileştirilmesi için gerekenin yapılacağı da belirtilmiştir. 

Amerikan Merkez Bankası (Fed) da küresel iklim değişikliğinin finansal kurumlar ve finansal 

sistem üzerindeki etkilerini incelemek üzere 2021 yılında 2 farklı komite kurmuştur. Bunlardan 

ilki olan, Denetim İklim Komitesi küresel iklim değişikliğinin etkilerini mikro ihtiyati açıdan, diğer 

komite olan Finansal İstikrar İklim Komitesi ise söz konusu etkileri makro ihtiyati açıdan 

incelemek üzere hayata geçirilmiştir. 

Son olarak, yakın dönemde farklı merkez bankaları küresel iklim ve yeşil finans konularını yakın 

takibe almıştır. Ayrıca, küresel iklim değişikliklerinin yol açtığı finansal risklerin gözetilmesi ve 

iklim değişikliklerine ilişkin unsurların para politikası tasarımında yer almasına ilişkin uluslararası 

kuruluşlar öncülüğünde gerçekleşen girişimler de bulunmaktadır. Bu noktada, Uluslararası 

Ödemeler Bankası (BIS) da yeşil finans konusuna gerek hazırlamış olduğu teknik rapor ve 

araştırma yayınlarıyla gerekse NGFS ve Sürdürülebilir Sigorta Forumu (SIF) gibi çeşitli 

uluslararası oluşumlarla yapmış olduğu işbirlikleri aracılığıyla önemli katkı sağlamaktadır. BIS, 

buna ek olarak, merkez bankaları tarafından kullanılmak üzere 2019 ve 2021 yıllarında ABD 

doları ve euro cinsinden yeşil tahvil ihracı gerçekleştirmiştir. Ayrıca, kendi bünyesinde yer alan 

inovasyon merkezinde yeşil finansa ilişkin konuların yapay zekâ ve blok zinciri gibi yeni 

teknolojiler kapsamında incelenmesi için öncülük etmektedir. 
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Özetle, küresel iklim değişikliğiyle birlikte ortaya çıkan sorunları çözmeye yönelik olarak pek çok 

uluslararası oluşum bulunmaktadır. Küresel iklim değişikliği kaynaklı gelişmelerin merkez 

bankacılığına yansımalarına ilişkin araştırma yayınları ve girişimlerin de arttığı görülmektedir. 
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