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Öz
Birçok ülke artan enerji ihtiyacn karúlamak ve fosil yaktlarnn ortaya
çkard÷ olumsuz etkileri azaltabilmek amacyla yenilenebilir enerji
kaynaklarna yönelmektedir. Yenilenebilir enerjinin olumlu yönlerine
ra÷men dünya enerji üretimindeki pay oldukça düúük seviyededir. Bu
seviyenin düúük olmasndaki en önemli nedenlerden birisi de yenilenebilir
enerji yatrmlar için gerekli finansman olanaklarnn yeterli düzeyde
olmamasdr. Yenilenebilir enerji kaynaklarnn finansman için
kullanlabilecek çeúitli finansman yöntemleri bulunmaktadr. Bunlarn
içerisinde yeúil tahviller önemli bir yer tutmaktadr. Bu çalúmada,
Türkiye’de yenilenebilir enerjinin finansmannda yeúil tahvilden
yararlanlabilmesi için yaplmas gerekenlere yönelik önerilerde
bulunulmuútur.
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A New Financial Tool for Renewable Energy Investments:
Green Bonds
Abstract
Several countries have raised the share of renewable energy to meet the
increasing demand for energy and to mitigate the negative consequences of
fossil fuels. Although renewable energy introduces a number of advantages,
its share in total energy production is rather small. One of the most
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prominent reasons of this is the inadequate level of financing sources for
renewable energy. There are a variety of potential financing tools for
renewable energy. Among these alternatives, green bonds have a significant
position. In this study, we generate suggestions to use green bonds more
widely in financing renewable energy investments in Turkey.
Keywords: Renewable Energy, Financing Renewable Energy, Green
Bond
JEL Classification Codes: G10
Giriú
Sanayi devrimi, mekanik inovasyonu mümkün klmas ve fosil yaktlar
üretim sürecine dahil etmesi sebebiyle önemli bir geliúmedir. Sanayileúme
ve modernleúme bu devrimin aydnlk tarafn oluútururken uzun süre
unutulan karanlk taraf son dönemde daha fazla ön plana çkmaktadr. Do÷al
kaynaklar üzerindeki bask ve küresel snma gibi sonuçlar giderek daha
büyük bir kayg unsuru olmaktadr (Mathews, 2011:868-869). Üstelik
dünyann enerji ihtiyacnn 2000-2040 döneminde yaklaúk olarak ikiye
katlanmas öngörülmektedir (Energy Information Administration, 2016).
Hzl artan enerji ihtiyacnn karúlanmasnn yansra enerji sektörünün
önündeki di÷er önemli sorunlar ise fosil yakt rezervlerinin azalmas, hzl
nüfus artú ve enerji güvenli÷i úeklinde ortaya çkmaktadr (Abdmouleh,
Alammari ve Gastli, 2015:250). Yukarda belirtilen sorunlara, iklim
de÷iúikli÷i ile ilgili kayglar, fosil yakt fiyatlarndaki artúlar ve enerji arz
eden ülkelerdeki siyasi karúklklarn da eklenmesi yenilenebilir enerji
kaynaklarndan daha fazla yararlanmay zorunlu hale getirmektedir
(Abolhosseini ve Heshmati, 2014:876-877). Bu çerçevede, yenilenebilir
enerji her ne kadar yalnzca çevreyle ilgili kayglara cevap veren bir
teknoloji olarak kabul edilse de yerel kaynaklarn kullanlmas yoluyla
istihdamn artmas ve enerji ithalatçs ülkelerin cari iúlemler dengesinin
düzelmesi ile enerji güvenli÷i gibi olumlu sonuçlar nedeniyle de ön plana
çkmaktadr. Küresel snmann olumsuz sonuçlarnn yavaúlatlmas veya
azaltlmasnn yenilenebilir enerji üretiminin de daha istikrarl olmasna
katk sa÷layaca÷ düúünülmektedir (Brunnsechweiler, 2010:242; Behrens,
2010:6). Di÷er yandan, yenilenebilir enerji, krsal bölgelere elektrik
ulaútrma konusunda yalnzca ekonomik olarak de÷il teknik yönden de ideal
bir yöntem olarak karúmza çkmaktadr (Painuly ve Wohlgemuth,
2006:154). Bu konuda en baúarl örnekleri son yllarda binlerce köyü
yenilenebilir enerji yatrmlar sayesinde elektrikle tanútran Çin ve
Hindistan oluúturmaktadr (Liming, 2009:1098).
Yukarda sralanan olumlu yönlerine ra÷men yenilenebilir enerjinin
dünya enerji üretimindeki pay hâlâ çok azdr. Yenilenebilir enerjinin gerekli
seviyeye ulaúmamasnn pek çok nedeni bulunmaktadr. Bu sebepler
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arasnda ilgili ülkenin enerji arz sorununun bulunmas, yenilenebilir enerji
teknolojilerinin yüksek maliyetli olmas, yenilenebilir enerji alannda uzman
personel bulmann zor olmas, altyap yetersizlikleri ile devlet deste÷i ve
politikalarnn yetersizli÷i gibi faktörler sralanmaktadr (Aguirre ve
Ibikunle, 2014:382; Gabriel, 2016:366-368). Ancak tüm bu teknik ve politik
konularn yansra yenilenebilir enerjinin karúlaút÷ engeller arasnda
finansman sorunlar önemli bir yer tutmaktadr. Yenilenebilir enerji
yatrmlarnn finansmannda yaúanan sorunlarn temelinde ise yenilenebilir
enerji yatrmlarnn özellikleri yatmaktadr. Yenilenebilir enerji
yatrmlarnn ayrt edici özellikleri arasnda baúlangç yatrm
harcamalarnn yüksek olmas, ölçe÷in geleneksel yatrmlara kyasla daha
küçük olmas, yatrmclarn yenilenebilir enerji teknolojisini riskli olarak
de÷erlendirmesi, yatrmn geri ödeme süresinin uzun olmas ve buna ba÷l
olarak uzun vadeli finansmana ihtiyaç duyulmasdr. Bu özellikler
yenilenebilir enerji yatrmlarnn iki önemli problemle karúlaúmasna neden
olmaktadr. Birincisi, yenilenebilir enerji yatrmlarnn ihtiyaç duydu÷u
uzun vadeli finansman kaynaklarnn eriúilebilir olmas bankaclk sisteminin
geliúmiúli÷i ile yakndan iliúkilidir. Az geliúmiú veya geliúmekte olan
ülkelerde bankaclk sektörü finans kesiminin büyük ksmn oluúturmakta ve
küçük ve orta ölçekli iúletmelerin uzun vadeli banka kredilerine eriúimi
snrl olmaktadr. økincisi, yenilenebilir enerji projeleri snrl finansman
kaynaklar için geleneksel enerji yatrmlar ile yarúmak zorunda
kalmaktadr (Brunnsechweiler, 2010:242-243; Curnow, Tait ve Millar,
2010:103-104).
Her ne kadar devletlerin ve kamu maliyesinin yenilenebilir enerji
yatrmlarndaki rolü kabul edilse de özel sektörün dahil olmad÷ bir
finansman sistemi mümkün görünmemektedir. Çünkü yenilenebilir enerjide
kullanlan teknolojiler fosil yaktlar için kullanlan geleneksel teknolojilere
göre çok daha maliyetlidir (Worldbank, 2016). Dolaysyla fosil yaktlardan
temiz enerjiye dönüúüm çok büyük ölçekli yatrmlar gerektirmektedir.
Devletlerin bu yatrmlar sa÷layacak yeterli finansman kayna÷ sa÷lamas
ise pek mümkün görünmemektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarna
yaplacak yatrmlarn finansman için çeúitli yöntemler bulunmaktadr.
Bunlar; sermaye piyasalar, iki veya çok tarafl kalknma bankalar, kamu
finansman mekanizmalar, karbon piyasalar ve iklim de÷iúikli÷i finansman
yöntemidir (Ata, 2013:103). Bu kaynaklar içerisinde en geniú finansman
imkân sermaye piyasalar aracl÷yla sa÷lanabilir. Bu çerçevede,
yenilenebilir enerji yatrmlarnn sermaye piyasalarndan sa÷lanacak
kaynaklarla finansman yeni borçlanma araçlarnn tasarlanmasn zorunlu
klmú ve yeúil tahvil kavram gündeme gelmiútir. Dünyada ilk defa 2007
ylnda Avrupa Yatrm Bankas tarafndan ihraç edilen yeúil tahviller daha
sonraki dönemde dünyada farkl ülkelerde de ihraç edilmiútir (CAIAA,
2016). Fransa hükümeti yeúil tahvile 2017 mali yl bütçesinde yer vermiú ve
2017 ylnda yeúil tahvil çkaraca÷n açklayan ilk devlet olmuútur (NTV,
Maliye Dergisi, Ocak-Haziran 2017; 172: 85-110
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2016). Di÷er taraftan Polonya yenilenebilir enerji üretim kapasitesini
artrmak ve temiz ulaúm teknolojilerinde kullanmak amacyla yeúil tahvil
ihraç eden ilk ülke olmuútur (Yeúil Ekonomi, 2017). Türkiye de ise yeúil
tahvil ihrac ilk defa 2016 ylnda Türkiye Snai ve Kalknma Bankas
(TSKB) tarafndan yaplmútr. TSKB, yedi bankann koordinatörlü÷ünde,
beú yl vadeli ve 300 milyon dolar tutarnda yeúil tahvili yurt dúna ihraç
etmiútir (Ünlü, 2016:1).
Bu çalúmann amac, yeúil tahvilden Türkiye’de daha fazla
yararlanlabilmesi için yaplmas gerekenlere yönelik önerilerde
bulunmaktr. Çalúma üç bölümden oluúmaktadr. Birinci bölümde,
yenilenebilir enerji ve finansman ele alnacak, ikinci bolümde yeúil tahvil
kavram ve iúleyiúi, yeúil tahvil türleri ve dünyada yeúil tahvil uygulamalar
açklanacaktr. Üçüncü bölümde ise Türkiye’de yenilenebilir enerji
finansmannda kullanlmas önerilen yeúil tahvilin cazip hale gelmesi için
yaplmas gerekenler üzerinde durulacaktr.
1. Yenilenebilir Enerji ve Finansman Yöntemleri
øú yapma veya s üretme kabiliyeti olarak tanmlanan enerji; s, úk,
hareket kuvveti ve kimyasal dönüúüm sonucu farkl úekillerde ortaya
çkabilir. Birçok kaynaktan elde edilmesi nedeniyle de farkl
snflandrmalara tabi tutulmaktadr. Genel kabul gören snflandrmalardan
birisi de yenilenebilir ve yenilenemeyen (geleneksel) enerji kayna÷
ayrmdr (Gündüz, 2013:112). Bu snflandrmaya göre dünyann sundu÷u
enerji kaynaklar temel olarak ikiye ayrlmaktadr. Bunlardan yenilenemeyen
enerji, insanlarn müdahalesi dúnda yeraltnda bulunan statik enerji
depolarndan elde edilen enerjiyi ifade etmektedir. Yenilenebilir enerji ise
normal çevre koúullarnda gerçekleúen do÷al ve sürekli nitelikteki enerji
akúlarndan elde edilen enerjiyi ifade etmektedir (Twidell ve Weir, 2006:7).
Hohmeyer ve Trittin (2008) yenilenebilir enerji kaynaklarn alt gruba
ayrmaktadr:
x Biyokütle
x Güneú enerjisi
x Jeotermal enerji
x Hidroelektrik enerjisi
x Rüzgâr enerjisi
x Di÷er yenilenebilir enerji kaynaklar
Yenilenebilir enerjinin, geleneksel enerji kaynaklar ile rekabet
edebilmesi için çözülmesi gereken en önemli teknik problemin enerjinin
depolanmas konusu oldu÷u belirtilmektedir. Yukardaki tanmlardan
anlaúlaca÷ gibi yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji kaynaklar arasnda
teknik olarak en önemli fark enerjinin depolanmas ile ilgilidir. Geleneksel
enerji kaynaklar depolanabilirken yenilenebilir enerji kaynaklar do÷al
haliyle depolanamamaktadr. Çünkü yenilenebilir enerji kaynaklar akú
halindedir. Yenilenebilir enerjinin toplam enerji üretimi içindeki paynn
88

Maliye Dergisi, Ocak-Haziran 2017; 172: 85-110

S.Y. KANDIR, S. YAKAR

artmas önemli ölçüde enerji depolama sorununun çözümüne ba÷l olacaktr
(Moriarty ve Honnery, 2016:3-7). Depolama sorunu ayn zamanda ilave
maliyetleri de beraberinde getirmektedir. Günlük ve mevsimlik döngüler,
yenilenebilir enerji üretimi kapasitesini de÷iúken hale getirirken enerji
arznn istikrarl olmas önemli bir gerekliliktir. Bu sorunun çözümü, yedek
geleneksel enerji üretim tesislerinin bulunmasdr. Bu ilave yatrmlar da
kuúkusuz yenilenebilir enerji üretiminin maliyetini artrmaktadr (Stram,
2016:730). ølave olarak yenilenebilir enerjinin (özellikle güneú ve rüzgâr
enerjisinin) ana elektrik úebekesine ba÷lanmas teknik bir sorunu da
beraberinde getirmektedir. Geleneksel yüke, yenilenebilir enerjinin de ilave
edilmesi úebekenin net yükünü önemli ölçüde etkileyebilmekte ve
operasyonel planlamay zorlaútrmaktadr. Bu sorunun çözümü için de
enerjinin depolanmas veya yeni ve esnek bir enerji úebekesi önerilmekte ve
bu öneriler bir kez daha ilave maliyetleri beraberinde getirmektedir (Huber,
Dimkova ve Hamacher, 2014:236; Jorge ve Hertwich, 2014:760; Shaker,
Zareipour ve Wood, 2016:762-763). Ayrca üretilen enerjinin ana da÷tm
úebekesine ba÷lanmadan krsal kesimin enerji ihtiyacnn karúlanmas da bu
sorun için bir çözüm olarak önerilmektedir (Shi, Liu ve Yao, 2016:437).
Teknik alanda karúlaúlan bir di÷er problem ise küresel snmadr. Küresel
snmann yenilenebilir enerji kaynaklarn ve dolaysyla bu alandaki
yatrmlar olumsuz etkilemesi beklenmektedir. Örne÷in, ekvator bölgesi ile
komúu bölgeler arasndaki s farknn azalmas rüzgâr enerjisi potansiyelini
azaltrken ya÷úlardaki istikrarszlk hidroelektrik enerji üretimini olumsuz
etkileyecektir. Bu çerçevede, küresel snmay yavaúlatma konusunda
alnacak önlemler yenilenebilir enerji potansiyelini do÷rudan etkileyecektir
(Moriarty ve Honnery, 2012:252).
Finansman konusu yenilenebilir enerji yatrmlar için özellikle önem
kazanmaktadr. Yenilenebilir enerjinin finansmannda geleneksel finansman
yöntemleri kullanlabilece÷i gibi yenilenebilir enerjinin özelliklerine göre
tasarlanan finansman yöntemleri de tercih edilebilir. Örne÷in, sermaye
piyasalarnda tahvil ve pay çkarlabilir. Öz sermaye temini, yenilenebilir
enerji projesini üstlenen úirket tarafndan pay ihrac yoluyla
gerçekleútirilebilece÷i gibi özellikle teknoloji geliútirme aúamasnda giriúim
sermayesi biçiminde de olabilir (McLean, Tan, Tirpak, Sonntag-O’Brien ve
Usher, 2008:33). Benzer biçimde, tahvil ihracnda da yenilenebilir enerji
projesini üstlenen úirket tarafndan özel sektör tahvili çkarlabilece÷i gibi
yenilenebilir enerji finansmann hedefleyen yeúil tahvil de çkarlabilir (Ata,
2013:104). Ayrca ticari bankalardan ticari kredi kullanlabilir. Ticari
krediler ço÷unlukla proje finansman úeklinde olmaktadr. Proje
finansmannda, borç do÷rudan belirli bir proje için kullanlmakta ve borcun
geri ödenmesi projenin sa÷layaca÷ gelirlere ba÷lanmaktadr. Proje
gelirlerinde bir sorun oldu÷unda borç ile finanse edilmiú olan varlklar
karúlk olarak kullanlmaktadr (Brown, Makinson ve Magallon, 2012:26).
Ancak yenilenebilir enerji yatrmlarnn uzun vadeli karakteri yukarda
Maliye Dergisi, Ocak-Haziran 2017; 172: 85-110
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sralanan geleneksel finansman alternatiflerinin yansra bölgesel kalknma
bankalarndan sa÷lanacak fonlar da zorunlu hale getirmektedir (GriffithJones, Ocampo ve Spratt, 2012:31). Finansal kiralama (leasing),
yenilenebilir enerji finansmannda kullanlabilecek bir di÷er alternatiftir.
Uzun vadeli finansmana olanak vermesinin yansra finansal kiralama,
projeyi üstlenen úirketin karúlk göstermesi zorunlulu÷unun da önüne
geçmektedir. Borcu veren finansal kurum, finansal kiralama konusu
varlklarn sahibi olaca÷ndan krediyi kullanan kuruluúun ayrca karúlk
göstermesi zorunlulu÷u ortadan kalkmaktadr (Lindlein, 2005:17). Yalnzca
çevre ile ilgili alanlarda yatrm yapan çevre fonlar da yenilenebilir enerji
yatrmlarnn finansmannda kullanlan bir finansman seçene÷idir. Ancak bu
fonlarn baúarl olmas için faaliyet alannn do÷ru belirlenmesi önemlidir
(Vassilakos, Karapanagiotis, Fertis ve Tigas, 2003:26). Çevreye duyarl
fonlar, Almanya’da yatrm ortakl÷ biçiminde uygulanmakta ve rüzgâr
enerjisi yatrmlarnn finansmannda kullanlmaktadr (Enzensberger,
Fichtner ve Rentz, 2003).
Finansman kaynaklarnn yetersizli÷i ve yüksek maliyet gibi nedenlerle
dezavantajl durumdaki yenilenebilir enerji yatrmlarnn cazip hale
getirilmesi için birtakm önlemlerin alnmas gerekmektedir. Bu önlemlerden
birisi de devletin yenilenebilir enerji yatrmlarna sa÷layaca÷ finansal
destektir. Bu destek hibe úeklinde olabilece÷i gibi düúük faizli kredi
biçiminde de olabilir. Ayrca yenilenebilir enerji yatrmlarnda kullanlan
kredilere hazine garantisi verilmesi de mümkün olmaktadr (Abdmouleh,
Alammari ve Gastli, 2015:251-252). Örne÷in, Avrupa Birli÷i (AB)
yenilenebilir enerji yatrmlarn desteklemek amacyla yapsal fonlardan
(structural funds) önemli ölçüde yararlanmaktadr. Yapsal fonlar, AB’nin
birlik bünyesinde ekonomik ve sosyal yeniden yaplandrmay sa÷lamak
amacyla kullandrd÷ fonlardan oluúmaktadr (Streimikiene, Klevas ve
Bubeliene, 2007:1172). Ancak devletin sa÷layaca÷ her türlü deste÷in ayn
oranda etkili olmad÷ düúünülmektedir. Marques ve Fuinhas (2012), AB
üyesi ülkeleri kapsayan çalúmasnda teúviklerin ve sübvansiyonlarn
yenilenebilir enerji yatrmlarnn desteklenmesinde yararl oldu÷unu
belirlemiútir. Ayrca her teúvik aracnn yenilenebilir enerji alanndaki her
yatrma uygun olmad÷ da göz önüne alnmaldr. Örne÷in, devletin alm
garantisi vermesinin yenilenebilir enerji yatrmlarn olumlu etkiledi÷i
belirlenmiútir (Winkler, Gaio, Pfluger ve Ragwitz, 2016:157). Benzer
biçimde, hibe ve sübvansiyonlarn, teknoloji geliútirme sürecinin baúlarnda
daha yararl oldu÷u belirtilmektedir (Olmos, Ruester ve Liong, 2012:263).
Yenilenebilir enerji finansmannda ilave maliyetin bir bölümünün
tüketicilere yüklenmesi üzerinde tartúlan bir finansman yöntemidir. Bu
yöntemi savunanlar, sonuca dayal eylem teorisini (theory of reasoned
action) benimsemektedir. Bu teoriye göre, bireyler davranú alternatifleri
arasnda seçim yaparken seçecekleri davranún arzu ettikleri sonucu
vermesine önem vermektedir. Bu teoriden, tüketicilerin yenilenebilir
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enerjiye daha fazla ücret ödemeye raz olma karar incelenirken
yararlanlmútr. Uygulamal çalúmalarn sonuçlar olumludur. 2.600 ABD
elektrik tüketicisi üzerinde uygulanan bir ankete göre, tüketiciler
yenilenebilir enerji için ilave ödeme yapabileceklerini belirtmiúlerdir (Bang,
Ellinger, Hadjimarcou ve Traichal, 2000). Benzer biçimde, øspanya’nn
Zaragoza kentinde 400 kiúiye uygulanan bir anket çalúmas da tüketicilerin
yenilenebilir enerjiyi finanse etmek için geleneksel enerji kaynaklarndan
elde edilen enerjiye kyasla daha yüksek ücret ödemeye raz olabileceklerini
göstermiútir (Gracia, Barreiro-Hurle ve Perez, 2012).
Yukarda sralanan teúvik yöntemlerinin önemli bir bölümünü bünyesinde
barndran bir örnek mevcuttur. øspanyol rüzgâr enerjisi úirketi Acciona’nn
Meksika’da gerçekleútirdi÷i 250 MW kapasiteli rüzgâr enerjisi tarlas projesi
için Acciona, Meksika’nn en büyük çimento úirketi olan Cemex ile 20 yllk
enerji satm anlaúmas imzalamútr. Bu anlaúmaya göre proje sonucunda
üretilecek enerjinin tamam Cemex tarafndan satn alnacak ve Cemex bu
enerjinin fazlasn ulusal úebekeye satabilecektir. Projenin toplam maliyeti
600 milyon dolar olarak öngörülmüú ve bu tutarn 50 milyon dolarlk ksmn
Inter-American Bank (IDB) karúlamay taahhüt etmiútir. Prestijli bir
bankann projeye katk sa÷lamas hem di÷er finansal kurumlarn projenin
finansmanna katk sa÷lamas açsndan hem de Latin Amerika’daki di÷er
yenilenebilir enerji yatrmlarnn cazibesi için bir iúaret olarak
de÷erlendirilmiútir (Mathews, Kidney, Mallon ve Hughes, 2010:3263-3264).
Yenilenebilir enerji yatrmlarnn cazip hale getirilebilmesi için kamu
maliyesi alannda alnacak kararlar ile baz yasal düzenlemelerin yaplmas
büyük önem taúmaktadr. Kamu maliyesi açsndan alnabilecek kararlarn
temel dayana÷ maliyetlerle ilgilidir. Yenilenebilir enerji yatrmlar,
geleneksel enerji yatrmlarna kyasla daha yüksek sermaye harcamasna
ihtiyaç duymakta ve bu nedenle rekabet avantajn yitirmektedir. Ancak bu
karúlaútrma yaplrken çevre kirlili÷i, karbondioksit salnm ve nükleer atk
sorunu gibi dolayl maliyetlerin de dikkate alnmas gereklidir. Maliyetler
birlikte de÷erlendirildi÷inde iki önemli uygulama ortaya çkmaktadr.
Birincisi, yenilenebilir enerji yatrm yapan iúletmelere vergi indirimi veya
vergi ba÷úkl÷ tannmasdr. økincisi ise geleneksel enerji üretimi
iúletmelerine çevre vergisi salnmasdr (Abdmouleh, Alammari ve Gastli,
2015:251). Yasal olarak yaplacak düzenlemeler iki ana baúlkta
incelenebilir. Öncelikle yenilenebilir enerjinin hangi fiyattan ve ne
koúullarda satn alnaca÷nn devlet tarafndan belirlenmesi gerekmektedir.
Ayrca özelli÷i gere÷i küçük ölçekli, uzak ve krsal alanlarda üretim yapan
yenilenebilir enerji projelerinin ana elektrik úebekesine eriúiminin ne
koúullarda sa÷lanaca÷nn belirlenmesi gerekmektedir (Abdmouleh,
Alammari ve Gastli, 2015:251-253).
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2. Yenilenebilir Enerjinin Finansman Yöntemi Olarak Yeúil Tahvil
2.1. Yeúil Tahvil Kavram
Yeúil tahvil, iki biçimde tanmlanabilir. Dar tanma göre yeúil tahvil,
ihraççlarn tahvil ihrac yoluyla elde ettikleri geliri yalnzca çevre dostu
projelerde kullanmay taahhüt etti÷i bir borçlanma aracdr (Ng ve Tao,
2016:6). Yeúil tahvil, daha geniú tanma göre, tahvilden elde edilecek nakit
akúnn ksmen veya tamamen yalnzca yeni veya devam eden bir yeúil
projenin finansman veya yeniden finansman için kullanld÷, dört yeúil
tahvil ilkesine uyumlu olarak çkarlan borçlanma aracdr (International
Capital Market Association, 2016). Bu tanmda iki kavram ön plana
çkmaktadr: Yeúil proje ve yeúil tahvil ilkeleri. Bunlardan yeúil proje,
sürdürülebilir çevre konulu faaliyetleri desteklemek üzere geliútirilen
projeleri ifade etmektedir. Buna göre yeúil tahvil, yenilenebilir enerjinin
yansra enerji verimlili÷i, sürdürülebilir su kaynaklar yönetimi,
sürdürülebilir arazi kullanm, temiz ulaúm, temiz su gibi alanlar da
kapsamaktadr (Dupont, Levitt ve Bilmes, 2015:5). Yukardaki tanmlardan
anlaúld÷ gibi yeúil tahvil, temelde sabit getirili bir menkul kymettir. Yeúil
tahvillerin, di÷er tahvillerden fark tahvil ihracndan elde edilen fonlarn
belirli alanlarda kullanmnn zorunlu olmasdr (Reichelt ve Davies,
2015:2). Yeúil tahvil ilkeleri ise daha ayrntl incelemeyi gerektirmektedir.
Bu sebeple izleyen bölümde yeúil tahvil ilkeleri açklanmútr.
2.2. Yeúil Tahvil ølkeleri
2014 ylnda baz finans kuruluúlar ile bankalar yeúil tahvil sürecinde
belirli ilkeler oluúturmuúlardr. Bu ilkelere uyulmas zorunlu olmayp
gönüllülük esasna ba÷ldr (Bitlis, 2016:5). Yukarda yeúil tahvilin geniú
tanmnda da vurguland÷ üzere dört yeúil tahvil ilkesi bulunmaktadr. Bu
ilkelerin açklanmas ile yeúil tahvil sisteminin iúleyiúinin anlaúlmas daha
kolay hale gelecektir. Ad geçen dört temel ilke aúa÷da sralanmú ve
ardndan daha ayrntl biçimde açklanmútr (International Capital Market
Association, 2016):
x Nakit akúnn kullanm
x Proje de÷erlendirme ve seçim süreci
x Nakit akúnn yönetimi
x Raporlama
2.2.1. Nakit Akúnn Kullanm
Yeúil tahvil ihrac suretiyle elde edilen nakit akúlarnn belirli alanlarda
kullanlmas zorunludur. Bu alanlarn en önemlileri aúa÷da sralanmútr
(International Capital Market Association, 2016):
x Yenilenebilir enerji üretimi, iletimi ve ilgili ürünlerin üretilmesi
x Enerji verimlili÷ine dönük yatrmlar: Örne÷in, yeni veya yenilenmiú
binalarda enerji verimlili÷ine dönük yatrmlar veya enerji depolama
alanlarndaki yatrmlar
x Kirlili÷in önlenmesi ve kontrolüne yönelik yatrmlar: Örne÷in, atk
sularn yönetimi, sera gazlarnn kontrolü, geri dönüúüm konulu yatrmlar
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x Do÷al yaúamn sürdürülebilirli÷ine yönelik yatrmlar: Örne÷in,
sürdürülebilir tarm, su ürünleri yetiútiricili÷i, balkçlk, ormanclk,
biyolojik ürün koruma, damla sulama konulu yatrmlar
x Temiz ulaúm yatrmlar: Örne÷in, elektrikli veya hibrit araçlar, toplu
taúma, demir yolu, motorsuz ulaúm yöntemleri veya emisyonlarn
azaltlmasna yönelik yatrmlar
x Sürdürülebilir su kaynaklar yönetimine yönelik yatrmlar: Örne÷in,
su úebekesinin sürdürülebilirli÷i, temiz suya eriúim, sürdürülebilir úehir
drenaj sistemlerinin geliútirilmesi konulu yatrmlar
2.2.2. Proje De÷erlendirme ve Seçim Süreci
Yeúil tahvil ihraçcsnn üç önemli konuyu belirlemesi gerekmektedir
(International Capital Market Association, 2016):
x De÷erlendirilen projelerin yeúil proje niteli÷ini taúyp taúmad÷
belirlenmelidir. Bu çerçevede, projenin, nakit akúnn kullanm baúlkl
ksmda belirtilen alanlar ile iliúkisi ortaya konulmaldr.
x Bir projenin yeúil proje niteli÷ini taúyp taúmad÷nn belirlenmesi
konusunda objektif kriterlere ihtiyaç duyulmaktadr. Bu aúamada söz konusu
kriterler de saptanmaldr.
x Projenin çevresel sürdürülebilirlik konusundaki hedefleri objektif
biçimde belirlenmelidir.
Her ne kadar yukarda sralanan aúamalarn yeúil tahvil ihraççs
tarafndan yerine getirilmesi öngörülmüúse de úeffaflk ve ba÷msz bir
kuruluúun denetimi önerilmektedir. Buna göre, yeúil tahvil ihraççsnn
izledi÷i proje de÷erlendirme ve seçim sürecinin ba÷msz de÷erlendiriciler
tarafndan
denetlenmesi
gerekmektedir.
Söz
konusu
ba÷msz
de÷erlendiriciler bir denetçi olabilece÷i gibi herhangi bir ba÷msz ekonomik
birim olabilir ve içsel süreçlerin do÷rulu÷unu teyit etme görevini
üstlenebilir. Uygulamada, yeúil tahvil ihraççlar, sürdürülebilir çevre
konusunda uzman bir kuruluútan danúmanlk hizmeti alabilecekleri gibi
kredi derecelendirme kuruluúlarndan derecelendirme hizmeti de
alabilmektedirler. ølave olarak yeúil tahvil yatrmclar, yalnzca projeye
iliúkin bilgilerle yetinmeyip, yeúil tahvil ihraççsnn genel finansal
durumunu ve çevresel sürdürülebilirlik konusundaki performansn da
de÷erlendirmek isteyebilirler (International Capital Market Association,
2016).
2.2.3. Nakit Akúnn Yönetimi
Yeúil tahvil ihrac ile elde edilen fonlarn yalnzca yeúil projelerde
kullanm sa÷layacak biçimde bir alt hesaba veya alt portföye aktarlmas
gerekmektedir. Yeúil tahviller dolaúmda oldu÷u sürece tahvil ihraç edilerek
elde edilen fonlarn yeúil projelere da÷tm arasndaki uyumun sa÷lanmas
önemlidir. Yeúil tahvil ihraççsnn yatrmclar yeúil projelere yönlendirilen
ve henüz da÷tlmayan tutarlar konusunda bilgilendirmesi gerekmektedir.
Yeúil tahvil ilkeleri, bir yandan úeffafl÷ desteklerken bir yandan da yeúil
tahvil ihrac yoluyla sa÷lanan fonlarn nasl ve nereye da÷tld÷nn takibini
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ba÷msz de÷erlendiriciler aracl÷yla takip edilmesini sa÷lamaktadr
(International Capital Market Association, 2016).
2.2.4. Raporlama
Yeúil tahvil ihraççlarnn yeúil tahvil ihrac yoluyla sa÷lanan kaynaklarn
hangi alanlarda kullanld÷n düzenli biçimde raporlamas gerekmektedir.
Söz konusu raporun, yeúil tahvil ile finanse edilen projelerin listesini,
projelerin ksa açklamasn, her bir projeye ayrlan tutarlar ve projelerin
beklenen etkilerini içermesi gerekmektedir. Raporun içeri÷i konusunda bir
standart mevcut de÷ildir. Ancak yeterince niteliksel ve niceliksel bilginin
bulunmas önerilmektedir. Örne÷in, beklenen sonuçlar ile ilgili olarak enerji
kapasitesi, elektrik üretimi, sera gaz emisyonlarnda beklenen azalú, temiz
enerjiye eriúecek insan says gibi de÷iúkenlere yer verilebilmektedir
(International Capital Market Association, 2016).
2.3. Yeúil Tahvil Türleri
Yeúil tahvillere yönelik ilk ayrm, tahvil ihrac ile elde edilen fonlarn
nasl kullanld÷ ile iliúkilendirilmektedir. Daha temiz bir çevreye kavuúma
amaçl projelerin finansmannda kullanlan her tahvilin yeúil tahvil olarak
tanmlanmas do÷ru olmayacaktr. Çevre dostu projeleri finanse etmek için
çkarlan tahviller temelde etiketli ve etiketsiz olarak ikiye ayrlabilir.
Etiketli yeúil tahviller do÷rudan yeúil tahvil olarak pazarlanmaktadr. Buna
karúlk etiketsiz yeúil tahviller, çevre dostu projelerin finansmannda
kullanlmakla beraber sermaye piyasasnda yeúil tahvil olarak pazarlanmaz.
Ancak halen geliúme aúamasndaki yeúil tahvil pazarnda hangi tahvillerin
yeúil tahvil oldu÷u konusunda bir standart mevcut de÷ildir. Bu sebeple yeúil
tahvillerin kendi içindeki ayrm pratikte kolay de÷ildir (Ng ve Tao, 2016:6).
2016 ylnn Temmuz ay itibaryla iklimle iliúkilendirilen ve dolaúmda
bulunan tahvillerin toplam tutar 694 milyar dolara ulaúmútr. Bu tutarn
%17’sini oluúturan 118 milyar dolarlk ksmn etiketli yeúil tahviller
oluúturmaktadr. Geri kalan 576 milyar dolarlk ksm ise etiketsiz
tahvillerden oluúmaktadr (Boulle, Frandon-Martinez ve Pitt-Watson,
2016:3).
Yeúil tahvillere yönelik ikinci ayrm ise tahvil nakit akúlarnn yaps ile
ilgilidir. ølk tür olan genel yükümlülük (general obligation) tahvilleri,
ihraççnn çkard÷ yeúil nitelikte olmayan di÷er tahvillerle ayn
kredibiliteye sahip olan yeúil tahvillerdir. økinci tür ise gelir tahvilleri
(revenue bonds) olarak adlandrlmaktadr. Gelir tahvillerinde, nakit akúlar
finanse edilen yeúil projelerden elde edilen nakit akúlar ile iliúkilidir.
Öncelikle tahvil ihracyla sa÷lanan fonlarla yeúil projeler finanse
edilmektedir. Daha sonraki aúamada ise yeúil projelerden sa÷lanan nakit
akúlar
tahvilden
kaynaklanan
yükümlülüklerin
karúlanmasnda
kullanlmaktadr. Gelir tahvilleri özellikle hidroelektrik santralleri, güneú
santralleri, rüzgâr santralleri ve jeotermal enerji projeleri gibi yatrmlarn
finansmannda kullanlmaktadr. Tablo 1’de görüldü÷ü gibi yeúil tahvil ile en
fazla finanse edilen enerji yatrm hidroelektrik enerjisidir. Toplam yeúil
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tahvillerin %32’si hidroelektrik yatrmlarnn finansmannda kullanlrken
%29’u karma yenilenebilir enerji, %18’i güneú enerjisi, %11’i ise rüzgâr
enerjisi için kullanlmútr. Gelir tahvilleri, tpk genel yükümlülük
tahvillerinde oldu÷u gibi ihraççnn di÷er tahvillerinin kredi riski seviyesinde
çkarlmaktadr. Oysa üçüncü yeúil tahvil türü olan proje tahvillerinde
(project bonds) tahvil yatrmcs belirli bir projenin riskine maruz
kalmaktadr. Bu yeúil tahvil türünde yatrmcnn tüm geliri do÷rudan ilgili
projenin yarataca÷ nakit akúlarna ba÷l olmaktadr. Böylece yatrmc,
projede ve dolayl olarak projenin nakit akúlarnda ortaya çkabilecek
risklere maruz kalmaktadr. Dördüncü yeúil tahvil türü varl÷a dayal menkul
kymet biçiminde tasarlanmútr. Bu yeúil tahvil türünde, birden fazla sayda
yeúil projeden elde edilecek nakit akú tahvilin güvencesini teúkil etmektedir
(Natural Resources Defence Council, 2015:3; California Debt and
Investment Advisory Commission, 2015:2-3).
Tablo 1: Yeúil Tahvil ile Finanse Edilen Enerji Yatrm Alanlar
Yatrm Yaplan Alan
Hidroelektrik Enerjisi
Karma Yenilenebilir Enerji
Güneú Enerjisi
Rüzgâr Enerjisi
Enerji Verimlili÷i
Nükleer Enerji

Kaynak: Boulle, Frandon-Martinez ve Pitt-Watson, 2016.

Yüzde Pay (%)
32
29
18
11
6
4

2.4. Uygulamada Yeúil Tahviller
Yeúil tahvil pek çok piyasa için yeni bir kavram olmasna ra÷men önemli
tutarda yeúil tahvil ihraçlarnn yapld÷ gözlenmektedir. ølk yeúil tahvil
ihrac 2007 ylnda, Avrupa Yatrm Bankas (European Investment Bank)
tarafndan gerçekleútirilmiútir (Chartered Alternative Investment Analyst
Association, 2016). øzleyen yllarda baz önemli ihraçlar ve özellikleri
aúa÷da özetlenmiútir (Mathew ve Kidney, 2012:338-339):
x 2009 ylnda ABD hazinesi tarafndan 2,4 milyar dolar tutarl bir yeúil
tahvil ihrac gerçekleútirilmiútir. Çkarlan yeúil tahviller “Temiz
Yenilenebilir Enerji Tahvilleri” adyla piyasaya sürülmüútür. Kupon ödemeli
olarak tasarlanan tahvillerin pazarlanabilirli÷ini artrmak için tahvil
yatrmclarna yönelik olarak vergi indirimi uygulamas yaplmútr. Ancak
bu tahvilin ilgi çekici özelli÷i vergi indiriminin uygulanma yöntemi ile
ilgilidir. Tahvil yatrmclarna do÷rudan kupon ödemesi yaplmamú, bunun
yerine yatrmcya kupon ödemesi tutar kadar vergi indirimi imkân
tannmútr. Yeúil tahvil ihrac ile elde edilen fonlarn yalnzca rüzgâr, güneú,
jeotermal ve biyokütle projelerinde kullanlmas öngörülmüútür.
x Bir di÷er yeúil tahvil ihrac ise 2007 ve 2009 yllarnda Avrupa
Yatrm Bankas tarafndan gerçekleútirilmiútir. øklim farkndalk program
kapsamnda çkarlan yeúil tahvilin ad “øklim Farkndalk Tahvili” ve tutar
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840 milyon euro olarak belirlenmiútir. øhracn tertipler halinde yaplmas
planlanmú ve ilk tertip yeúil tahvilin tutar 600 milyon euro ve vadesi beú yl
olarak belirlenmiútir. økinci tertip ise 2009 ylnda 240 milyon euro tutarnda
ihraç edilmiútir. Yeúil tahvillerin cazibesini artrmak için tahvilin getiri oran,
çevresel sürdürülebilir iú modeli program çerçevesinde hesaplanan bir
endeksin (Financial Times FTSE4Good Environmental Leaders Europe 40
Index) getiri oranna endekslenmiútir. Tahvilin ihrac yoluyla sa÷lanan
fonlarn tamamen yenilenebilir enerji ve enerji verimlili÷i alanlarnda
kullanlmas planlanmútr.
x Dünya Bankasnn øskandinavya Bankas (Skandinaviska Enskilda
Banken) ile iúbirli÷i yaparak 2008 ylnn Kasm aynda çkard÷ yeúil
tahvillerin kurumsal yatrmclara satlmas planlanmútr. Bu yeúil tahvilin
ilk tertibi alt yl vadeli olarak 2,325 milyar øsveç kronu (yaklaúk 250
milyon euro) tutarnda ihraç edilmiútir. Tahviller, satú kolaylaútrmak
amacyla benzer nitelikteki øsveç devlet tahvillerine kyasla %0,25 primli
olarak satlmútr. øsveç emeklilik fonlar bu yeúil tahvillere ilgi göstermiú ve
daha sonraki dönemlerde farkl tertipler halinde ve yine kurumsal
yatrmclara yönelik olarak ihraçlar devam etmiútir. Örne÷in, ikinci tertip
ihracn 300 milyon dolarlk ksmn ABD’de faaliyet gösteren bir emeklilik
fonu (The State of California Teachers’ Pension Fund) satn almútr. 2010
yl sonlarnda Dünya Bankasnn toplam yeúil tahvil ihrac tutar 1,5 milyar
euro düzeyine ulaúmútr. Bu ihraçlarda vadeler ise beú, yedi ve on yl
olmuútur.
x Almanya’daki yeúil tahvil ihrac, CRC Breeze Finance úirketi
tarafndan varl÷a dayal menkul kymet úeklinde çkarlmú ve yenilenebilir
enerji finansmannda menkul kymetleútirmenin baúarl bir uygulamas
olmuútur. Bu yeúil tahvillerin güvencesini oluúturan varlk havuzu
Almanya’da faaliyet gösteren rüzgâr çiftlikleridir. Tahvilin ihraç tutar 900
milyon euro olmuútur. Tahvil yatrmclarna yaplacak kupon ve anapara
ödemelerinin rüzgâr çiftliklerinin gelirleriyle karúlanmas planlanmútr.
Tablo 2: Yllar øtibaryla Dünyada Yeúil Tahvil øhraçlar
Yllar
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016*

øhraç Tutarlar (milyar USD)
0,8
0,4
0,9
3,9
1,2
3,1
11,0
36,6
41,8
42,9

Not: *2016 yl verileri ilk yedi ayn toplamn göstermektedir.
Kaynak: Climate Bonds Initiative, 2016.
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Tablo 2’de görüldü÷ü üzere yeúil tahviller 2007 ylnda ihraç edilmeye
baúlandktan ksa bir süre sonra dünyada ihraç edilen yeúil tahvil miktarnda
hzl bir artú ortaya çkmútr. øhraç tutar 2007 ylnda 800 milyon dolar
iken 2009 ylnda 900 milyon dolar, 2011 ylnda 1,2 milyar dolar ve 2012
ylnda 3,1 milyar dolar olmuútur. 2013 ylna kadar dalgal bir seyir izleyen
yeúil tahvillerde 2013 ylndan itibaren hzl bir artú olmuú ve 11 milyar
dolara kadar çkmútr. 2013 ylnda kurumsal yeúil tahvillerin yatrmcya
sunulmas hzl büyümeyi etkileyen faktörlerden birisi olmuútur (Bitlis,
2016). 2015 ylnda 41,8 milyar dolara, 2016 ylnn ilk yedi ay için ise 42,9
milyar dolara ulaúmútr. 2007-2016 yllar arasndaki artú miktar da
göstermektedir ki dünyada yenilenebilir enerji için yeúil tahviller önemli bir
finansman arac haline gelme yolunda hzla ilerlemektedir.
3. Yeúil Tahvillerin Türkiye’de Yaygnlaútrlmas øçin Öneriler
3.1. Türkiye’de Sürdürülebilir Enerji øçin “Yeúil Tahvil” øhtiyacnn
Nedenleri
Türkiye dünyann en büyük yirmi ekonomisi içinde yer almaktadr.
Büyüyen ekonomisi ve nüfus artú ile birlikte Türkiye’de enerji talebi de
hzla artmaktadr. Bu durum enerji arz güvenli÷ini önemli hale
getirmektedir. Türkiye, enerji ihtiyacnn büyük bölümünü ithal enerji
kaynaklarndan sa÷lamaktadr. 2012 ylnda birincil enerji tüketiminin %90’
ithal edilmektedir. Bu orann büyük ksm da fosil yaktlarna
dayanmaktadr. Türkiye’nin ekonomik büyüme hedefleri de göz önünde
bulunduruldu÷unda enerji talebinin artaca÷ ve 2011-2023 döneminde birinci
enerji talebinde yaklaúk %90’lk bir artú olaca÷ düúünülmektedir. Böyle
büyük bir talep artúnn karúlanabilmesi sadece dúa ba÷ml olan birincil
enerji kaynaklar ile sa÷lanmas dúnda yerli ve yenilenebilir enerji
kaynaklarnn devreye sokulmas ekonomik büyümenin sürdürülebilirli÷i
açsndan büyük önem arz etmektedir (Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanl÷,
2014:10).
Türkiye’de enerji arz güvenli÷inin sa÷lanmas birincil enerji kaynaklarna
ba÷ll÷nn azaltlmas ile mümkündür. Enerji arz güvenli÷ine iliúkin
tartúmalar büyük ço÷unlukla kaynak mevcudiyetine iliúkindir. Türkiye’nin
birincil enerjide dúa ba÷mllk oran %75 düzeyindedir. Türkiye’de
kullanlan do÷al gazn %98,6’s, petrolün %93’ü, taú kömürünün %92’si
ithal edilmektedir. Buna göre Türkiye politik, lojistik ve benzeri nedenlerden
dolay ortaya çkacak arz kesintilerine ve fiyat dalgalanmalarna karú
oldukça duyarl bir durumdadr (Berke, 2014:19). Türkiye, enerji üretiminde
dúa ba÷ml bu tablodan kurtulabilmek için do÷al gaz yerine kömür kaynakl
termik santral yatrmlarn ön plana çkarrken nükleer enerji yatrmlarn
hayata geçirmeyi planlamakta, di÷er taraftan da yenilenebilir enerji
yatrmlarn desteklemektedir (Üstün, 2016:97). Bu nedenle enerji arz
güvenli÷inin sa÷lanmasn amaçlayan enerji politikasnn temel
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amaçlarndan biri de yenilenebilir enerji kaynaklarnn paynn artrlmasdr
(Elektrik Üretim Anonim ùirketi, 2015:13).
Türkiye Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Plan’nda (2014) belirtildi÷i
üzere, Türkiye’nin yenilenebilir enerji kayna÷ açsndan zengin bir ülke
olmas nedeniyle enerji arz kaynaklarnn çeúitlendirilmesi de dikkate
alnarak ulusal enerji politikasnda elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir
kaynaklardan azami düzeyde faydalanlmas amaçlanmútr. Türkiye bu
eylem plannda 2023 ylna kadar yenilenebilir enerjinin toplam elektrik
enerjisi talebinin en az %30’unu karúlayacak üretim hedefini amaçlarken
ayn zamanda ulaútrma sektörünün enerji ihtiyacnn %10’unun
yenilenebilir enerjiden karúlanmas hedeflenmektedir. Di÷er taraftan 2023
ylna kadar enerji yo÷unlu÷unun 2011 referans ylnda gerçekleúmiú olan
miktara göre en az %20 düúürülmesi amaçlanmaktadr (Enerji ve Tabi
Kaynaklar Bakanl÷, 2014:8-9). Yenilenebilir enerji alannda hedeflere
ulaúlabilmesi için 2010 ylndan itibaren belirlenen stratejiler çerçevesinde
hareket edilmektedir. Bu çerçevede enerji karmas içerisinde yenilenebilir
enerjinin paynn artrlabilmesi için Türkiye tarafndan takip edilen
stratejiler úunlardr (Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanl÷, 2014:10):
- Ekonomik potansiyeli olan yenilenebilir enerji kaynaklar için lisans
alnan projelerin öngörülen sürede tamamlanmas için gerekli tedbirlerin
alnmas.
- Planlarn, teknolojik geliúmeler ile mevzuat düzenlemelerine ba÷l
olarak yenilenebilir enerji kullanm potansiyelindeki geliúmeler dikkate
alnarak hazrlanmas.
- Hidroelektrik potansiyelinin maksimum düzeyde de÷erlendirilmesi ve
özel sektör tarafndan ülke ekonomisine kazandrlmas için gerekli
tedbirlerin uygulanmaya devam edilmesi.
- Hidroelektrik üretmeye elveriúli olan su kaynaklarnn geliútirilmesine
yönelik çalúmalarda öncelikle havza temelinde bütüncül bir yaklaúm ile
de÷iúen tüketim taleplerini esnek bir úekilde karúlayacak úekilde
yürütülmesi için gerekli iúbirli÷i ve koordinasyonun sa÷lanmas.
- Hidroelektrik santrallerin ekonomik analizlerinin günümüz úartlarna
göre de÷erlendirilmesi.
- Elektrik iletim sisteminin daha fazla rüzgâr ve güneú enerjisi gibi
kesintili üretim yapan tesislerin ba÷lanabilmesine olanak sa÷layabilmek için
gerekli çalúmalarn hzlandrlmas.
- Jeotermal kaynaklarn kullanmndaki koruma ilkelerine uygun úekilde
rejenerasyonlarnn yaplmas ve tekrar kullanlabilme özelliklerinin devam
ettirilmesi.
- Elektrik enerjisi üretimine uygun jeotermal alanlarn özel sektöre
açlmas için çalúmalarn hzlandrlmas.
- Yenilenebilir enerji kaynaklar alannda teknoloji geliútirme çabalarnn
hzlandrlmas.
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Yenilenebilir enerji konusunda hedeflere ulaúlabilmesi için belirlenen
stratejiler incelendi÷inde finansman konusunun üzerinde pek durulmad÷
görülmektedir. Oysa Türkiye’nin yenilenebilir enerji üretimini önemli
ölçüde artrabilmesi için yatrmlarn finansman sorununun çözümü de
gerekmektedir. Özellikle özel sektörün yapaca÷ büyük yenilenebilir enerji
yatrm projeleri için finansman kaynaklarna ulaúmas zor ve pahal
olmaktadr. Öz kaynaklar yeterli olmayan úirketlerin bu yatrmlar hayata
geçirmekte zorland÷ bilinmektedir. Bu nedenle birçok yenilenebilir enerji
yatrm planlama aúamasnda kalmakta veya uygulanmas gecikmektedir
(Üstün, 2016). Türkiye’nin 2023 ylnda hedefledi÷i yenilenebilir enerjinin
toplam elektrik enerjisi talebinin en az %30’unu karúlayacak düzeye
getirilebilmesi için büyük miktarda yatrma ihtiyaç duyulacaktr.
Yenilenebilir enerji yatrmlarnn geleneksel enerji yatrmlarna göre ilk
yatrm miktarnn yüksek oldu÷u düúünüldü÷ünde ise 2023 yl hedeflerine
ulaúlabilmesi için çok büyük bir finansman gerekece÷i açkça ortaya
çkmaktadr. 2023 ylna kadar yenilenebilir enerji kaynaklarnda 34.000
MW olan hidroelektrik potansiyelinin tamamnn kullanlmas, rüzgâr
enerjisi santrallerinde 20.000 MW, jeotermal santrallerde 1.000 MW, güneú
enerjisi santrallerinde 5.000 MW, 1.000 MW biyokütle (biyokütle hedefi
sözel ifadelere dayanmakta olup yazl resmi belgelerde yer almamaktadr)
kurulu güce ulaúlmas hedeflenmektedir (Enerji ve Tabi Kaynaklar
Bakanl÷, 2014:22). Tablo 3’de 2013 gerçekleúmelerine göre 2023
hedeflerine ulaúlmas için çok büyük miktarda yatrma ihtiyaç duyulaca÷
açkça görülmektedir. Örne÷in 2013’de rüzgâr enerjisinde kurulu güç olan
2.759 MW’nin 2023’de 20.000 MW’ye çkarlmas gerekecektir. Rüzgâr
enerjisinde 2011 ylnda kurulu gücün 1.729 MW seviyesinden 2023’de 20
bin MW seviyesine çkarlmas için gerekli yatrmn toplam tutar 22,8
milyar dolar olarak tahmin edilmektedir (Ata, 2013:102). Türkiye, 20142030 yllar arasnda resmi planlara göre yeni elektrik üretim santralleri için
240 milyar dolar yatrma ihtiyaç duyarken yenilenebilir enerjiye dayal bir
yol seçilmesi durumunda 148 milyar dolara ihtiyaç duyulacaktr (Wilshire,
Hoberg, Orlandi, Boyle, 2014:4).
Tablo 3: Elektrik Üretimi ve Kurulu Güç Kapasitesi: 2013
Gerçekleúmeleri, 2023 Tahminleri ve Artúlar
Yenilenebilir
Enerji
Teknolojisi

Hidroelektrik
Rüzgâr
Jeotermal
Güneú
Biyokütle

Kurulu Güç Kapasitesi (MW)
2013
2023
De÷iúim
(%)
22.289 34.000
53
2.759
20.000
625
310
1.000
223
0
5.000
224
1.000
346

Elektrik Üretimi (GMh)
2013
2023
De÷iúim
(%)
59.420 91.800
54
7.558
50.000
562
1.364
5.100
274
0
8.000
1.171
4.553
287

Kaynak: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanl÷, 2014:18.
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Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarndan elektrik enerjisi üretilmesi
ve enerji verimlili÷i önlemlerinin teúvik edilebilmesi enerji politikasnn
öncelikli hedefi olmuútur (Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanl÷, 2014:9).
Türkiye’de yenilenebilir enerjide kurulu gücün artmas ile ortaya çkacak
çeúitli kstlarn ortadan kaldrlmas ve enerji üretiminde yenilenebilir enerji
portföyünün güneú enerjisi, rüzgâr enerjisi, biyokütle enerjisi gibi daha az
ticari nitelikteki yatrmlar da içerecek úekilde geniúletilebilmesi için
yenilikçi finansman kaynaklar oldukça önemli hale gelmiútir. Bu yenilikçi
finansman araçlarndan birisi de yeúil tahvildir (Ata, 2013:115).
3.2. Türkiye’de Yeúil Tahvilleri Teúvik Etmek øçin Öneriler
Dünyada hzla yaygnlaúan yeúil tahviller, özellikle yenilenebilir enerji
yatrmlarnn finansmannda önemli bir araç haline gelmeye baúlamútr.
Türkiye’de de ilk ve tek yeúil tahvil ihrac 2016 ylnda TSKB tarafndan
yurt dúna yaplmútr. Bu yeúil tahvil ihrac, yedi banka koordinatörlü÷ünde
yaplmú olup 5 yl vadeli ve 300 milyon dolar tutarndadr. TSKB,
Türkiye’nin ilk yeúil tahvil ihracndan sa÷lad÷ fonla yenilenebilir enerji ve
kaynak yatrmlar ile toplumsal sa÷lk ve e÷itim alanlardaki projelerde
kullanaca÷n belirtmiútir (Ünlü, 2016:1). Türkiye gibi enerji ihtiyac her
geçen gün artan ve enerji ihtiyacnn büyük ksmn yurt dúndan ithal etti÷i
birincil enerji kaynaklar ile sa÷layan bir ülke için TSKB tarafndan
gerçekleútirilen yeúil tahvil tutar yeterli de÷ildir. Bu tutarn artrlmas
yenilenebilir enerji yatrmlarnn finansman olanaklarnn geliútirilmesinde
ve yatrmlarn hayata geçirilmesinde önemli rol oynayacaktr. Dolaysyla,
Türkiye’de yenilenebilir enerji yatrmlarnda yeúil tahvili kullanmaya
baúlayan di÷er ülkeler gibi bu tahvillerin teúvik edilmesi büyük önem arz
etmektedir. Bu çalúmada dünya uygulamalar incelenerek yeúil tahvili teúvik
etmek amacyla yaplmas gerekenler dört baúlk altnda toplanmútr. Bunlar
yeúil tahvil standartlarnn belirlenmesi, risk algsnn azaltlmas, maliyetin
azaltlmas ve vergi teúviki sa÷lanmasdr.
3.2.1. Standartlarn Belirlenmesi
Yeúil tahvillerin net bir tanmnn olmamas ve yeúil ifadesinin tam
karúl÷nn kesin olarak belirlenmemesi soru iúaretleri oluúturmaktadr. Bu
konuda alnabilecek ilk önlem yeúil tahvil etiketi konusunda ulusal bir
standardn oluúturulmasdr. Böylece yeúil tahvil aracl÷yla finansal ve
çevresel entegrasyonun sa÷lanmasna katkda bulunulacaktr. Ayrca yeúil
tahvil aracl÷yla elde edilen fonlarn di÷er alanlarda kullanlmas
konusunda da önleyici tedbirlerin alnmas gerekmektedir. Bu konuda yasal
ve finansal yaptrmlarn belirlenmesi ve uygulanmas önemlidir (Ng ve Tao,
2016). Türkiye’de pozitif mevzuatta yeúil tahvil çkarlmasnn önünde engel
bulunmasa da çkarlan yeúil tahvillerin hangi alanlar için çkarlabilece÷i ve
elde edilen gelirlerin nasl kullanlaca÷na iliúkin herhangi bir düzenleme
bulunmamaktadr. Türkiye’de yeúil tahvillere olan ilginin artrlabilmesi için
öncelikle ulusal bir “yeúil tahvil standard”nn belirlenmesi gerekmektedir.
Bunun için ise Sermaye Piyasas Kurulu (SPK) tarafndan öncelikle bir
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tebli÷ çkarlarak yeúil tahvilin tanm, yeúil tahvilin hangi yatrmlar için
çkarlabilece÷i ve elde edilen fonlarn hangi alanlarda kullanlaca÷nn
belirlenmesi gerekmektedir. Di÷er yandan devlet tarafndan da yeúil tahvil
çkarlabilir. Bunun için yasal düzenlemeye gerek olmasa da alt mevzuatta
yaplacak düzenleme ile bu tür tahvillerin kullanlaca÷ yerler belirlenebilir.
Böyle bir düzenleme ile yatrmclarda devletin çkaraca÷ tahvillerin
yenilenebilir enerji yatrmlarnda kullanlaca÷na iliúkin güven oluúacaktr.
Yeúil tahvilin tanm yaplrken ve hangi yatrmlar için çkarlaca÷nn
tespiti için 5346 sayl Yenilenebilir Enerji Kaynaklarnn Elektrik Enerjisi
Üretimi Amaçl Kullanmna øliúkin Kanun’un1 3’üncü madddesinin 8’inci
fkrasndaki yenilenebilir enerji kaynaklar kullanlabilir. ølgili Kanun
maddesinde belirlenen yenilenebilir enerji kaynaklar; hidrolik, rüzgâr,
güneú, jeotermal, biyokütle, biyokütleden elde edilen gaz (çöp gaz dahil),
dalga, aknt enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynaklardr.
Özellikle yeúil tahvillere yatrm yapacak olan çevreye duyarl yerli ve
yabanc yatrmclarn bu konudaki hassasiyetinin dikkate alnmas açsndan
standartlarn oluúmas büyük önem taúmaktadr. Yeúil tahvile iliúkin
standartlar oluúturulurken 2014 ylnda baz finans kuruluúlar ile bankalarn
yeúil tahvil ile ilgili belirledikleri ilkeler göz önünde bulundurulabilir. Di÷er
yandan çkarlacak SPK tebli÷inde yeúil tahvil standartlarna uymayanlara
verilecek cezalarn belirlenmesi ve bunlarn caydrc olmas da önem
taúmaktadr.
3.2.2. Risk Algsnn Azaltlmas
Yenilenebilir enerji yatrmlarnn geleneksel enerji yatrmlarna kyasla
daha riskli oldu÷u sklkla vurgulanmaktadr. Ancak bu algnn en önemli
sebebi bilgi eksikli÷idir ve bu sorunun çözümü, yeúil tahvillere olan talebi
olumlu etkileme potansiyeline sahiptir. Ancak bilgi konusundaki problem
yalnzca yenilenebilir enerji teknolojileri ile snrl de÷ildir. Yeúil tahvillerin
yatrm performanslar ile ilgili bilgi de oldukça snrldr. Geçmiú risk ve
getiri verileri yeterli olmayan finansal araçlara ilginin az olmas do÷aldr.
Yeúil tahvillere yönelik bir veri tabannn oluúmas için úeffaflk ve
düzenlemeler ön plana çkan ihtiyaçlardr (Ng ve Tao, 2016). Yenilenebilir
enerji yatrmlarnn ve yeúil tahvillerin özelliklerinin iyi açklanabilmesi
halinde yenilenebilir enerji yatrmlarnn ortalama bir yatrm projesine
kyasla daha riskli oldu÷u algs de÷iúebilecektir. Örne÷in, Donovan ve
Nunez (2012) Brezilya, Çin ve Hindistan’ konu alan çalúmalarnda,
yatrmclarn yenilenebilir enerji yatrmlarn di÷er yatrmlara kyasla daha
riskli görmediklerini belirlemiúlerdir.
Yeúil projelerin ilk yatrm maliyetleri yüksek ve geri ödeme süreleri
uzundur. Buna ba÷l olarak yeúil projelerin, geleneksel enerji yatrmlarna
kyasla daha kârl olabilmesi için zamana ihtiyaç vardr. Projenin finansman
srasnda bu durum göz önüne alnmal ve yeúil tahvillerde vadenin mümkün
oldukça uzun tutulmas önerilmektedir. Ancak vadenin uzatlmas yatrmc

1

R.G. Say: 25819, Tarih:10.05.2005.
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ve projeyi gerçekleútirecek firma için farkl úekillerde alglanmaktadr.
Yatrmc, tahvilin vadesi uzadkça yatrm daha riskli biçimde alglarken
proje uygulaycs ise uzun vadeyi yüksek baúlangç maliyetini karúlama
konusunda bir araç olarak de÷erlendirmektedir. Bu sebeple, vade uzatlrken
tahvil yatrmcsnn beklentilerinin de karúlanmas gereklili÷i ortaya
çkmaktadr (Mathews ve Kidney, 2012).
Yeúil tahviller, genel yükümlülük tahvilleri dúnda do÷rudan veya dolayl
biçimde yaplacak yeúil projenin nakit akúlar ile yeúil tahvil yatrmcsna
yaplacak faiz ve anapara ödemeleri arasnda köprü kurmay
amaçlamaktadr. Ancak projeden beklenen nakit akúnda sorun çkmas
halinde yatrmclara yaplacak ödemelerin karúlanmasnda da sorun
çkabilecektir. Bu durum yeúil tahvil yatrmcsnn riskini artrmakta ve
yeúil tahvillere yönelik talebi olumsuz biçimde etkileyebilmektedir. Sorun
tahvil yatrmcsna ilave garanti verilerek çözülebilir (Mathews, ve Kidney,
2012). Uygulamada söz konusu garantinin devlet tarafndan verildi÷i
gözlenmektedir. Ancak bu yöntemin devlete ciddi bir mali yük getirece÷i de
dikkate alnmaldr (Ng ve Tao, 2016). Bu sebeple, garantinin, devlet veya
özel sektör tarafndan verilmesini kolaylaútracak mekanizmalarn
düzenlenmesi gerekmektedir.
3.2.3. Maliyetin Azaltlmas
Yenilenebilir enerji yatrmlarnn, geleneksel enerji yatrmlaryla
rekabet edebilmesi için sermaye maliyetinin azaltlmas gerekmektedir.
Bunun birinci yolu da rekabetçi sermaye piyasalarndan geçmektedir.
Yeterince rekabetçi bir sermaye piyasas hem sermaye maliyetinin düúmesini
hem de kurumsal yatrmclarn da yenilenebilir enerji yatrmlarn
fonlamasn sa÷layabilir (Szabo ve Jager-Waldau, 2008; Polzin, Migendt,
Täube ve Flotow, 2015). Bu konuda Türkiye’de alnabilecek önlem, Borsa
østanbul bünyesinde bulunan Borçlanma Araçlar Piyasasnda “yeúil tahvil”
pazarnn kurulmas úeklinde olabilir. Böylece yeúil tahvillerin organize bir
piyasada úeffaf ve rekabetçi bir ortamda alm satm mümkün olabilecektir.
Sonuç olarak organize piyasada iúlem gören yeúil tahviller için arz ve talepte
artú olaca÷ndan maliyetlerin düúmesi mümkün olacaktr.
Yenilenebilir enerji úirketlerinin maliyet konusundaki dezavantajl
durumunu de÷iútirebilecek bir di÷er araç ise geleneksel enerji yatrmlarna
iliúkin yaplabilecek düzenlemelerdir. Bu düzenlemelerin temel çkú noktas
fosil yaktlarn çevreye verdikleri zararn geleneksel enerji úirketlerine ilave
maliyet olarak yanstlmasdr. Örne÷in, bu tip úirketlerin daha fazla vergi
ödemesi sa÷lanabilir (Ng ve Tao, 2016). Sonuç olarak sermaye piyasasnn
yapsna veya fosil yaktlara karú alnacak önlemlerin yenilenebilir enerjinin
önünü açaca÷ ve dolayl olarak yeúil tahvillerin baúarsna katkda
bulunaca÷ gözden uzak tutulmamaldr.
3.2.4. Vergi Teúviklerinin Sa÷lanmas
Vergi teúvikleri konusunda iki seçenek kullanlmaktadr. Bunlardan
birincisi, yeúil tahvillerden elde edilen gelirin vergiden muaf tutulmasdr.
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Bu seçenek do÷rudan yatrmclara yarar sa÷lamaktadr. Alternatifi olan
kupon ödemesi yerine vergi indirimi sa÷lanmas ise tahvil ihraççsn
do÷rudan desteklemeyi hedefleyen bir teúvik seçene÷idir. Çin, bu
alternatiflerden vergi muafiyeti seçene÷ini 2015 ylnn Nisan ayndan bu
yana uygulamakta ve böylece 100 baz puana varan bir maliyet avantaj
sa÷lamaktadr. Benzer úekilde ùili, Hindistan, ABD ve Brezilya’da çkarlan
tüm yeúil tahvillere vergiden muafiyet avantaj getirilmiútir. Malezya’da ise
varl÷a dayal menkul kymet biçiminde çkarlan yeúil tahviller için
vergiden indirim avantaj sa÷lanmútr (International Institute for Sustainable
Development, 2016). Türkiye’de ise yeúil tahvillerden elde edilen gelire
yönelik pozitif vergi mevzuatmzda herhangi bir vergi avantaj
bulunmamaktadr.
Yeúil tahviller, özel sektör tarafndan çkarlabilece÷i gibi devlet
tarafndan da çkarlabilecektir. Türkiye’de özel sektör veya devlet
tarafndan yurt içinde veya yurt dúnda çkarlacak yeúil tahvillerin
vergilendirilmesi özel sektör ve devlet tarafndan çkarlan tahviller ile ayn
olacaktr. Bu çerçevede devlet ve özel sektör tarafndan çkarlan tahvillerin
pozitif mevzuatmza göre vergilendirilmesini inceleyecek olursak devlet
tahvillerinden elde edilecek faiz ve alm satm kazanc gelirleri 193 sayl
Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67’nci maddesine göre tevkifata tabi
tutulmaktadr. Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67’nci maddesine göre;
Hazine ve 4749 sayl Kanun’a göre kurulan varlk kiralama úirketleri
tarafndan yurt içinde ödemeyi yapanlarca banka veya arac kurumlara veya
bunlar aracl÷yla di÷er gerçek ve tüzel kiúilere ödenenler hariç %10
orannda vergi tevkifat yaplaca÷ hüküm altna alnmútr. Bu hükme göre,
Hazinenin yurt içinde ihraç etti÷i tahvil faizleri ile alm satm kazancndan
elde edilen gelirler üzerinden %10 tevkifat yaplacaktr. Hazinenin yurt
dúna ihraç etti÷i tahvillerin (eurobond) faiz gelirleri ile alm satm kazanc
ise geçici 67’nci madde kapsamnda de÷ildir. Dolaysyla tam mükelleflerin
bu tahvillerden elde ettikleri faiz gelirlerinin kanuni beyan snrn aúmas
durumunda beyanname ile beyan edilmesi gerekecektir. Alm satm kazanc
ise endeksleme ve istisna sonras kalan tutar üzerinden tamamen beyan
edilecektir. Dar mükelleflerin ise yurt dúna ihraç edilen tahvillerden elde
etti÷i gelirler için beyanname vermeleri gerekmemektedir (Gelir ødaresi
Baúkanl÷, 2016:7).
01.01.2006 tarihinden itibaren yurt içinde ihraç edilen tüm özel sektör
tahvillerinden elde edilen faiz gelirleri ile alm satm kazançlar geçici 67’nci
madde kapsamnda vergilendirildi÷inden bu gelirler için ayrca beyanname
verilmesine gerek bulunmamaktadr. 01.01.2006 tarihinden itibaren yurt
içinde ihraç edilen özel sektör tahvil/bono faiz gelirleri ve alm-satm
kazançlar ayn durumdaki devlet tahvili/hazine bonosu gelirleri gibi
vergilendirilmektedir (Gelir ødaresi Baúkanl÷ 2016:8). Bu çerçevede, Gelir
Vergisi Kanunu’nun geçici 67’nci maddesine göre tam ve dar mükellef
gerçek kiúilerden %10 tevkifat yaplmaktadr. Yurt dúna ihraç edilen özel
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sektör tahvilleri ise Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesine göre
tevkifata tabi tutulacaktr. Tam mükellef kurumlar tarafndan yurt dúnda
ihraç edilen özel sektör tahvillerinden elde edilen gelirler %0 ile %10
arasnda vadeye göre de÷iúen oranlarda vergiye tabi olacaktr:
i) Vadesi 1 yla kadar olanlardan elde edilen faizden %10
ii) Vadesi 1 yl ile 3 yl aras olanlardan elde edilen faizden %7
iii) Vadesi 3 yl ile 5 yl aras olanlardan elde edilen faizden %3
iv) Vadesi 5 yl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizden %0
Buna göre, yeúil tahvili ister devlet isterse özel sektör itfa etsin bu
tahvilden elde edilen faiz geliri ve alm satm kazanc üzerinden hangi
durumlarda vergi alnd÷ yukarda açklanmútr. Bu açklamalarda
görüldü÷ü üzere Türkiye’de yeúil tahvil çkarmak vergisel açdan avantajl
de÷ildir. Bu nedenle yenilenebilir enerji yatrmlarnda yeúil tahvil
aracl÷yla finansmann cazip hale getirilmesi için devlet ve özel sektör
tarafndan hem yurt içinde hem de yurt dúnda itfa edilecek tahvillerden elde
edilecek gelirlerden vergi alnmamas için gerekli düzenlemelerin bir an
önce yaplmas gerekmektedir.
Sonuç
Ekonomik büyüme ve nüfus artú ile birlikte giderek büyüyen enerji
ihtiyacnn karúlanmas yakn gelecekte ülkelerin en büyük sorunlarndan
birisi olacaktr. Fosil yaktlarn rezervlerinin snrl olmas ve çevreye olan
olumsuz etkileri bu kayglar artrmaktadr. Fosil yaktlar ile ilgili yaúanan bu
sorunlar ülkelerin alternatif enerji arayúna girmesine neden olmaktadr.
Fosil yaktlara alternatif olabilecek enerji kayna÷ ise yenilenebilir enerji
kaynaklardr. Yenilenebilir enerji kaynaklar; biyokütle, do÷rudan güneú
enerjisi, jeotermal enerji, hidroelektrik enerjisi, rüzgâr enerjisi ve
di÷erleridir.
Yenilenebilir enerji kaynaklar dünyann büyük bölümünde bulunan
kaynaklardr. Buna ra÷men dünyadaki enerji üretimi içerisinde yenilenebilir
enerjinin pay oldukça düúüktür. Bunun birçok nedeni bulunmaktadr. Bu
nedenlerin en önemlilerinden birisi de finansman problemidir. Yenilenebilir
enerji teknolojilerinin hâlâ yüksek maliyetli olmas bu enerjiyi üretmek için
yaplacak baúlangç yatrm maliyetlerini artrmakta ve finansman sorununun
büyümesine yol açmaktadr. Dolaysyla bugün dünyada hemen hemen bütün
ülkelerin sahip oldu÷u bu enerji kayna÷ndan yararlanlamamasnn temel
sebeplerinden birisini finansman sorunu oluúturmaktadr. Yenilenebilir enerji
kaynaklarna yaplacak yatrmlarn finansman için çeúitli finansman
yöntemleri bulunsa da bu yöntemler içerisinde daha geniú finansman imkân
sermaye piyasalar aracl÷yla sa÷lanabilir. Sermaye piyasalarn hem devlet
hem de özel sektör kullanarak yenilenebilir enerji kayna÷ için finansman
yaratlabilecektir. Sermaye piyasalarndan sa÷lanacak kaynaklarla finansman
sa÷lanmas düúüncesi yeni bir finansal araç olan yeúil tahvili ortaya
çkarmútr. ølk defa 2007 ylnda Avrupa Yatrm Bankas tarafndan ihraç
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edilen yeúil tahviller yenilenebilir enerji yatrmlarnn finansmannda önemli
finansal araç haline gelmiútir. 2007 ylnda 800 milyon dolarlk ihraç edilen
yeúil tahvil tutar 2016 ylnn ilk yedi aynda 42,9 milyar dolara kadar
yükselmiútir. Bu artú yeúil tahvillerin yenilenebilir enerji yatrmlar için ne
kadar önemli bir finansman yöntemi oldu÷unu ortaya çkarmaktadr.
Birçok ülkede yenilenebilir enerji yatrmlarnn finansman için yeúil
tahvil kullanlrken Türkiye’de yeúil tahvil ihrac ilk defa 2016 ylnda TSKB
tarafndan yaplmútr. TSKB, 300 milyon dolar tutarnda yeúil tahvili yurt
dúna ihraç etmiútir. Bu rakam dünyada ihraç edilen yeúil tahvil miktarna
bakld÷nda çok düúük bir rakamdr. Oysa Türkiye enerjide dúa ba÷ml bir
ülkedir. Tüketti÷i enerjinin büyük bölümünü ithal etmektedir. Türkiye’nin
enerjide dúa ba÷ml bu yapdan kurtulabilmesi için önemli bir potansiyele
sahip oldu÷u yenilenebilir enerji kaynaklarndan daha fazla yararlanmas
gerekmektedir. Türkiye Yenilenebilir Ulusal Enerji Eylem Plan’nda da
Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklar açsndan zengin bir ülke oldu÷u
ve yenilenebilir kaynaklardan azami düzeyde faydalanlmasnn amaçland÷
vurgulanmútr. Türkiye’nin 2023 ylnda hedefledi÷i yenilenebilir enerjinin
toplam elektrik enerjisi talebinin en az %30’unu karúlayacak düzeye
getirilebilmesi için yenilenebilir enerji kaynaklarndan elde edilen elektrik
üretimini ciddi düzeyde artrmas gerekmektedir. Bunun için de büyük
tutarda yatrm gerekmekte ve yatrmlarn finansman için ise yenilikçi
finansman yöntemlerinden birisi olan yeúil tahvilin kullanlmasn
önermekteyiz. Yeúil tahvili özel sektör kuruluúlarnn dúnda Hazine de
çkarabilir. Di÷er yandan, yeúil tahvil çkarlan ülkeler, yeúil tahvili cazip
hale getirebilmek amacyla baz avantajlar sa÷lamaktadr. Türkiye’nin de
yeúil tahvili cazip hale getirebilmek için baz düzenlemeler yapmas
gerekmektedir. Bu çalúmada bizim önerdi÷imiz düzenlemeler úunlardr:
Standartlar belirlenmeli, risk algs azaltlmal, maliyet azaltlmal, vergi
teúviki sa÷lanmaldr. Önerdi÷imiz bu düzenlemeler yeúil tahvil almak
isteyen yatrmclar teúvik ederek yenilenebilir enerji yatrmclarna
finansman sa÷lanmasn kolaylaútracaktr. Di÷er taraftan Fransa’nn yeúil
tahvil çkaraca÷n açklamas ve 2017 bütçesinde buna yer vermesi,
Polonya’nn yeúil tahvil çkaran ilk devlet olmas yakn gelecekte di÷er
devletlerin de yeúil tahvile yönelmesi için motive edici olacaktr.
Türkiye’nin de bu konuda gecikmeden kararlar almasnn ve Hazinenin yeúil
tahvil alternatifini de÷erlendirmesinin uygun olaca÷n düúünmekteyiz.
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