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•

Net sıfır karbon hedefi doğrultusunda enerji dönüşümünü ve dijital dönüşümü
içeren Yeşil Yeni Düzen 21. yüzyılın ikinci çeyreği için küresel ölçekte başlıca
kalkınma paradigması haline gelmektedir. Bu politikalar bütünü son elli yıldır
eşine rastlanmamış bir yatırım hamlesini beraberinde getirirken enerji dönüşümü
için hem finansman ihtiyacını, hem de finansman kaynaklarını çeşitlendirerek
artıracaktır.

•

Türkiye’nin enerji dönüşümü için 2030 yılına kadar ihtiyaç duyacağı finansman, aynı
dönemde yaratılabilecek küresel kaynakların ancak %0,5’i seviyesindedir. Türkiye
enerji dönüşümü ile beraber düşük karbonlu ve yüksek katma değerli üretime
yönelerek ihtiyaç duyduğu kaynaklara erişebilir. Bu stratejinin uygulanabilmesi için
hedeflerle uyumlu, orta-uzun vadeli, uygun maliyetli finansmanı sağlayacak etkin
bir yeşil finansman stratejisine ihtiyaç duyulmaktadır.

•

Dünyadaki ve Türkiye’deki makroekonomik ortamın ve finansal kaynaklara erişimin
geçmiş yirmi yıllık döneme kıyasla yeni zorluklar içeriyor olması gerçeği, iklim
diplomasisi, kalkınma ve finansman bağlamlarında stratejik planlamanın önemini
artırmaktadır.

•

Yenilenebilir enerjiyi, enerji verimliliğini ve yeni teknolojileri, sanayi ulaştırma
ve binalardaki enerji tüketimiyle bütünleşik olarak ele alan, onu finansman
kullanıcılarının ihtiyaçlarını hedef alarak uygun yatırım kaynaklarıyla eşleştiren
finansman mekanizmalarının ve modellerinin geliştirilmesi önem taşımaktadır. Bu
doğrultuda kullanıcı grupları bazında uygun enstrümanların önümüzdeki dönemde
geliştirilerek uygulamaya konması önerilmektedir.
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Yönetici Özeti
A. Giriş
“Yeşil Yeni Düzen Bağlamında Türkiye’de Enerji Dönüşümünün Finansmanı” başlıklı
bu çalışmada 2019 yılında hazırlanan “Türkiye’de Enerji Dönüşümünün Finansmanı”
başlıklı çalışmanın Yeşil Yeni Düzen paradigmasıyla birlikte genişlemesi beklenen
finansman olanaklarını dikkate alarak gözden geçirilmesi, Türkiye’nin bu eksende
oluşturması beklenen yol haritasına yönelik Enerji Dönüşümü’nün Finansmanı
çerçevesine odaklanarak politika önerileri geliştirilmesi hedeflenmiştir. Çalışma
başladıktan sonra Paris İklim Anlaşması onayı başta olmak üzere politika yapıcılar
tarafından atılan bir dizi adım hem çalışmanın önemini artırmış, hem de kapsamının
genişlemesine yol açmıştır.
Avrupa Yeşil Mutabakatı başta olmak üzere uluslararası düzeyde yeşil yatırımlara
dayalı entegrasyonun önemi artmaktadır. Türkiye’nin uluslararası entegrasyon
düzeyi, değer zincirlerindeki konumu dikkate alındığında mevcut ekonomik yapısını
ileriye taşıyabilmesi, enerji dönüşümü yatırımları başta olmak üzere güçlü bir yeşil
yatırım hamlesini gerekli kılmaktadır. Hem uluslararası koşullar hem de Türkiye’nin
makroekonomik sıkışmaları geleneksel kanallar üzerinden finansmana erişimde
daralmaya yol açmıştır. Önümüzdeki dönemde koşulların daha da zorlaşacağı
öngörülmektedir. Ancak diğer yandan iklim finansmanı olanaklarındaki genişleme,
Türkiye’nin Yeşil Yeni Düzen bağlamında bir yapısal dönüşüm perspektifiyle örtüşme
içerisindedir. Bu eksende bir odaklanma ile birbiriyle tutarlı sanayi, enerji, ticaret ve
finansman stratejilerinin geliştirilmesi, dünyadaki yeni finansman olanaklarından daha
etkin bir şekilde yararlanmayı mümkün kılacaktır.
B. Dünyada Makroekonomik Ortam ve İkiz Dönüşüm
Dünya ekonomisi, 2008 finansal krizinden bu yana “verimlilik düşüşü” olarak
adlandırılabilecek önemli bir yapısal açmazla karşı karşıya bulunmaktadır. On
yıllar bazında değerlendirildiğinde ekonomilerin büyük bölümü için büyümeyi ve
toplumsal refahta düşüşü ifade eden verimlilik artışındaki yavaşlamanın ancak
“toplam faktör verimliliği”1 kapsamında sağlanacak ilerlemelerle aşılabileceği mümkün
görünmektedir. “Toplam faktör verimliliği” artışı için teknolojik ve inovatif gelişmelerin
yanı sıra enerji ve kaynak verimliliğine yönelik iyileşmeler de belirgin bir şekilde
öne çıkmaktadır. Bu çerçevede “yeşil dönüşüm”ü ve “dijital dönüşüm”ü içeren “ikiz
dönüşüm” yaklaşımı, 21. yüzyılın ikinci çeyreğinde hâkim büyüme paradigması olarak
öne çıkmaktadır. Covid-19 salgını başta olmak üzere konjonktürel gelişmeler de bu
kapsamı kuvvetlendirmektedir (EIB, 2022).
Dünya ekonomisinde 2020 yılında Covid-19 salgınının etkisiyle %3,5 civarında daralma
olmuştur. 2020 yılı, zorunlu kapanmaların yol açtığı küresel değer zinciri aksamaları
kaynaklı arz şoklarıyla, değişen tüketim kompozisyonu ve dalgalanmaların yarattığı
talep şoklarının üst üste bindiği bir yıl olmuştur. Böylece son 60 yılın en yüksek oranlı
ekonomik daralması gerçekleşmiştir. Bu daralma 2008 küresel krizindekinden iki
kat daha büyüktür. Covid-19 salgını nedeniyle alınan zorunlu kapanma kararları
bir yandan üretimde ve dolaşımda kesintilere yol açarken diğer yandan tüketim
kompozisyonunun da değişimine neden olmuştur. Arz ve talep şokları, dalga boyu çok
yüksek oynaklıklara yol açmıştır.
1
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Ek 1’de “toplam faktör verimliliği” tanımı ve dünya ekonomisinde yaşanan sıkışmaya ilişkin bilgilendirme yer almaktadır.
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2021 yılında ekonomik aktivitedeki hızlı sayılabilecek geri dönüşe ve dünya
Gayrisafi Hasıla (GSH)’sının 2019 yılındaki düzeyi aştığı tahmin edilmesine rağmen,
kalıcı bir toparlanmanın sağlanabilmesinin ve salgının hem ülkeler arasında
hem de ülkelerin kendi içinde yarattığı eşitsizliklerin giderilebilmesinin birkaç yıl
süreceği öngörülmektedir. 2022 yılının başından itibaren yaşanmakta olan RusyaUkrayna Savaşı, küresel enerji ve diğer temel emtia arzını azaltarak bu öngörüyü
derinleştirmektedir.
Covid-19 salgınının sonuçları, “İkiz Dönüşüm” (Yeşil Dönüşüm ve Dijital Dönüşüm)
yatırımlarında hızlanmaya işaret etmektedir. Enerji dönüşümü özelinde Covid-19
salgınına ek olarak 2022 yılının ilk yarısında Rusya’nın Ukrayna’ya askerî müdahalesinin
ortaya çıkardığı sonuçlar, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülke için enerji
arz güvenliğinin önemini artırmış; bu durum enerji arz güvenliğinin sağlanması ve
enerji fiyat artışlarının bertaraf edilmesi için hızlı yanıt üretme refleksiyle birbirinden
farklı çözümleri gündeme getirmekle birlikte orta-uzun vade için enerji dönüşümü
yatırımlarının önemini bir kez daha vurgulamıştır. Sonuç olarak Avrupa Yeşil
Mutabakatı’nın bir dayanak olarak güçlendiği, Türkiye içinse bazı uygulamaların strateji
ve politika gelişimini yer yer önceleyebileceği bir tablo ortaya çıkmıştır.
C. Dünyada Enerji Dönüşümü Yatırımları ve Finansmanı
Covid-19 salgınının etkisiyle küresel ölçekte sabit sermaye yatırımları, 2020 yılında
mali önlem paketleri kapsamında artan likidite ve düşük borçlanma maliyetlerine
rağmen keskin bir düşüş sergilemiştir. Bununla birlikte “İkiz Dönüşüm” perspektifinden
orta-uzun vadeli yatırım ihtiyacı dikkate alındığında küresel ölçekte özgün bir döneme
girildiği ve gelişmiş ekonomilerin öncülüğünde yüksek hacimli fiziksel yatırım
potansiyelinin gündemde olduğu saptanmaktadır.
Kurumsal yatırımcıların, özellikle emeklilik fonları, sigorta şirketleri, ülke varlık fonları
ve vakıflar gibi yapıları uzun vadeli yatırım yapmaya uygun kurumsal yatırımcıların
kaynaklarının, düşük karbonlu yatırımların finansmanına dâhil edilmesi önemli bir
potansiyel barındırmaktadır. Kurumsal yatırımcıların kontrol ettiği 87 trilyon ABD$’lık
fondan doğrudan yenilenebilir enerji ya da enerji dönüşümü yatırımlarına 2030 yılına
kadar %1 pay ayrılması durumunda enerji dönüşümü yatırımları için öngörülen ek
finansman ihtiyacının2 %15 ila 30’unun kurumsal yatırımcılar tarafından sağlanması
mümkün görünmektedir.
Yeşil Yeni Düzen kavramının işaret ettiği ekonomik büyüme modelini ya da
paradigmasını krizden çıkış programı niteliği taşıyan geçmiş modellerden ayıran iki
temel noktaya işaret edilebilir: İlki ekonomik ve sosyal politikalara çok güçlü bir iklim
ve çevre boyutunun eklenmiş olması; ikincisiyse ulusal/ülke ölçeklerinin ötesine
geçen güçlü uluslararası hedefleri, taahhütleri içeren politikaları barındırmasıdır.
Şu ana kadar politika çerçevesi en belirgin ve detaylı olan Avrupa Yeşil Mutabakatı
ve ilgili dokümanlarda da iklim taahhütleri güçlü bir şekilde vurgulanmaktadır. Bu
kapsamda, Avrupa Birliği (AB)’nin yanı sıra, Japonya ve Güney Kore’nin “Yeşil Yeni
Düzen” kavramını temel ekonomik büyüme paradigması olarak dile getirdiği, ABD
ve Çin’in de bu eksende önemli adımlar attığı görülmektedir. Ülkelere ek olarak Çok
Taraflı Kalkınma Bankaları başta olmak üzere uluslurarası finansal kuruluşlar, kurumsal
yatırımcılar ve diğer kurumsal şirketler de orta-uzun dönemli iklim değişikliğiyle
mücadele kapsamında yatırım ve finansman taahhütlerinde bulunmaktadır.
2
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Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki yatırımlara harcanmak üzere AB Bütçesi’nden
2021-2027 dönemi için ayrılan kaynak 1,8 trilyon € civarındayken, Avrupa Yatırım
Bankası Grubu’nun (AYB) Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında ihtiyaç duyulan
yatırımların finansmanında doğrudan ve dolaylı fonlama yoluyla özel bir rol oynaması
hedeflenmektedir. Bu doğrultuda AYB’nin “İklim Bankası” olarak yapılandırılması ve
toplam finansmanından iklim finansmanının aldığı payın mevcut %25 düzeyinden2025
yılına kadar %50 düzeyine çıkarılması taahhüt edilmektedir.
Küresel ölçekte enerji dönüşümü için 2050 yılına kadar 110 trilyon ABD$ yatırım ihtiyacı
olduğu hesaplanmaktadır. Söz konusu yatırımın %50’sinden fazlasının 2021-2030
döneminde yapılması gerekliliği saptanmaktadır.
Kurumsal yatırımcıların iklim taahhütlerindeki artış ve bu doğrultuda doğrudan enerji
dönüşümü finansmanı hedefleri deklare etmeye başlamaları, çok taraflı kalkınma
finansmanı kuruluşlarının taahhütlerinin genişlemesi, kamu ve hükümet kuruluşlarının
Avrupa Yeşil Mutabakatı örneğinde olduğu gibi bütçe paylarını artırması gibi gelişmeler
finansman olanaklarının genişlemesine ve arz yapısının değişimine işaret etmektedir.
Bu doğrultuda yapılan projeksiyonlar, 2030 yılına kadar yatırımlar için ihtiyaç duyulan
55 trilyon ABD$’ın finansmanının mümkün olduğunu göstermektedir.
Tablo YÖ1: Enerji Dönüşümü Finansman Kaynakları
2030
Kurumsal Yatırımcılar

2050

> 10 trilyon ABD$

> 25 trilyon ABD$

> 2 trilyon ABD$

> 5 trilyon ABD$

Diğer Finansal Kuruluşlar

> 10 trilyon ABD$

> 30 trilyon ABD$

Kamu/Hükümet Kuruluşları

10-15 trilyon ABD$

45-50 trilyon ABD$

TOPLAM

47-52 trilyon ABD$

135-140 trilyon ABD$

Çok Taraflı Kalkınma Bankaları ve Diğer
Kalkınma Finansmanı Kuruluşları

D. Türkiye’de Makroekonomik Ortam ve İkiz Dönüşüm
Türkiye ekonomisinin yapısal dönüşüm ihtiyacıyla Yeşil Yeni Düzen gündemi güçlü
bir biçimde örtüşmektedir. Finansman kısıtları başta olmak üzere gittikçe ağırlaşan
zorluklar bulunmakla birlikte Avrupa Yeşil Mutabakatı başta olmak üzere uluslararası
düzeyde Yeşil Yeni Düzen paradigmasının açığa çıkardığı fırsatlar, Türkiye’nin enerji
dönüşümü yolculuğunda hızlı ve kapsamlı bir sıçrama yapmak için uygun bir zemin
oluşturmaktadır.
Türkiye ekonomisi 2002-2021 döneminde yıllık ortalama %5,5 oranında büyümüştür.
2002-2017 döneminde %5,8 olan ortalama büyüme hızı, 2018-2020 döneminde %1,9’a
gerilemiştir. Ekonominin performansındaki bu düşüşte, 2018 yılında yaşanan kur
şoklarıyla açığa çıkan borç krizinin ve hemen ardından gelen Covid-19 salgının yarattığı
arz ve talep şokları etkili olmuştur. TL’nin hızlı değer kaybını tetikleyen en önemli unsur,
dış borç yükü başta olmak üzere finansal borçların çevrilmesinde yaşanan aksaklıklar
olmuştur. 2021 yılında ise Covid-19 salgınından kaynaklanan zorunlu kapanmalar
başta olmak üzere kısıtlamaların gevşemesine ve güçlü dış talebe bağlı olarak Gayrisafi
Yurtiçi Hasılası (GSYH)’nda hızlı bir toparlanma gerçekleşmiştir.
3
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Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Yatırım Fonu başta olmak üzere AYB bünyesindeki tüm finansal kuruluşlar ve oluşumları kapsıyor.
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Şekil YÖ1: Reel GSYH Gelişimi – Zincirlenmiş Hacim Endeksi (2009 Baz Yıl)
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•

Türkiye’nin dış kaynak girişine bağımlı yapısı borç çevrimini zorlaştırıp ani kur
şoklarına yol açmaktadır. Ancak daha kapsamlı bir değerlendirme yapıldığında
2017 sonrasında yaşanan sıkışmada Türkiye’nin yapısal sorunlarının esas belirleyen
olduğu söylenebilir:
o Sanayide gerekli dönüşümün sağlanamamış olması
o Cari açığı kaçınılmaz hale getiren sanayi üretim yapısı
o Demografik ve sektörel kaymaların doğal sınırlarına ulaşması
o Devletin ekonomik faaliyetlerden çekilmesinin büyük ölçüde tamamlanması
o Büyümenin finansmanında daralma

•

2018’de TL’nin hızla değer kaybetmesiyle açığa çıkan, iniş çıkışlarla sürmekte olan
borç krizinin en belirgin sonuçlarından biri dış borç stokunun kompozisyonunda
gerçekleşen değişim olmuştur. Toplam dış borç stoku 2021 yılı sonunda 2017 yılı
sonuna göre %3 civarında azalmasına, yani sınırlı bir değişim olmasına rağmen,
borç stokunda büyük bir yer değiştirme gerçekleşmiştir. Hem finansal hem
de finansal olmayan kuruluşlarla özel sektörün yurt dışı borcu önemli ölçüde
azalırken kamunun dış borç stokunda büyük bir artış söz konusudur. Hazine
ve Maliye Bakanlığı’nın tahvil ihraçları, kamu bankaları ve Türkiye Varlık Fonu
(TVF) gibi kuruluşların yurt dışından borçlanmaları artmıştır. Dış borç stokundaki
kompozisyon değişimiyle uyumlu bir şekilde özel bankaların kullandırdığı krediler
azalırken kamu bankalarının plasmanları artmıştır.

E. Türkiye’de Enerji Dönüşümü Yatırımları ve Finansmanı: Mevcut Durum
2002-2021 döneminde Türkiye’de enerji piyasaları, elektrik üretim santralleri, elektrik
ve doğal gaz dağıtım bölgeleri, rafineri tesisleri ve akaryakıt dağıtımı özelleştirmeleri,
elektrik üretiminde lisans devirleri gibi yöntemler başta olmak üzere farklı
uygulamalarla önemli ölçüde serbestleşmiştir. 2002 yılında elektrik üretiminde özel
sektörün payı %32 düzeyindeyken 2021 yılı sonunda %84’e yükselmiştir. Söz konusu
dönem güçlü ekonomik büyümeye paralel olarak enerji talebinin hızlı arttığı, buna
bağlı olarak enerji arzının da hızlı arttığı bir dönem olmuştur.
•
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2022 yılı ilk çeyreği itibarıyla Türkiye’nin elektrik üretiminde toplam kurulu gücü
100 gigavat’ı (GW) aşmıştır. Toplam kurulu gücün %54’ü yenilenebilir enerji
kaynaklarından, kalan kısmı doğal gaz, yerli ve ithal kömür ağırlıklı olmak üzere
fosil yakıtlardan oluşmaktadır. Kurulu güç, 2001-2021 döneminde %252 oranında
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•

•

•

büyürken, elektrik üretimi de talep gelişmelerine bağlı olarak %170 oranında
artmıştır. 2018-2021 döneminde sıkılaşan finansal koşullar, yüksek kurulu güç,
politika mekanizması çeşitliliği ve belirsizliği, ekonomik yavaşlamaya paralel talepte
görülen yavaşlama, kapasite fazlasının toptan elektrik fiyatı üzerinde oluşturduğu
baskı gibi nedenlerden ötürü kurulu güç gelişiminin ortalama artış hızının önceki
yıllara kıyasla düşük kaldığı görülmektedir.
Elektrik üretiminde de 2019 yılında 2009’dan bu yana ilk defa sınırlı da olsa bir
düşüş gözlemlenirken 2020 yılında sınırlı, 2021 yılında da yüksek GSYH büyümesine
bağlı olarak güçlü bir artış olmuştur. 2021’de gerçekleşen 331 milyar kilovatsaat
(kWh)’lik elektrik üretiminin %36’sı yenilenebilir enerji aynaklarından, &33’ü
doğal gaz ve petrol ürünlerinden, %31’i kömürden yapılmıştır. 2020’de %42’ye
ulaşan üretimdeki yenilenebilir enerji payı 2021’de kuraklıktan dolayı hidroelektrik
santrallerde (HES) üretimin azalması nedeniyle düşmüştür.
Türkiye’de 2000-2020 döneminde enerji yoğunluğu toplam %20 oranında
azalmıştır. Ekonomideki yapısal değişikliklerin yanı sıra enerjiyi son tüketen
sektörlerdeki enerji verimliliğine yönelik teknoloji yatırımları enerji yoğunluğunun
azalmasında etkili olmuştur. 2012’de yayımlanan Türkiye Enerji Verimliliği Strateji
Belgesi’nde 2012-2023 dönemi için enerji yoğunluğunda %20 oranında bir azalma
hedeflenmiştir. Ancak, 2010 yılı sonrasında enerji yoğunluğu dalgalı bir seyir
izlemiş, 2012-2020 döneminde %5 civarında azalmıştır.
2002-2021 dönemindeki 125 milyar ABD$ değerindeki enerji yatırımının yaklaşık
%44’lük kısmı enerji verimliliği haricindeki enerji dönüşümü yatırımlarından
oluşurken devam eden süreçte enerji verimliliği de dâhil edilirse toplam 140 milyar
ABD$’a yaklaşacak olan yatırımların 70 milyar ABD$’lık bölümünü enerji dönüşümü
yatırımları oluşturacaktır.

F. Yeşil Yeni Düzen Kapsamında Türkiye’de Enerji Dönüşümü Finansman
İhtiyaçları
•

•

Türkiye, 7 Ekim 2021 tarihinde Paris İklim Anlaşması’nı onaylamış, ardından 2053
yılına kadar karbon emisyonlarında net sıfır taahhüdünü açıklamıştır. Bu gelişmeler
ekseninde “Yeşil Kalkınma Devrimi” olarak adlandırılan stratejik yönelim uyarınca
Türkiye’nin iklim hedeflerini yansıtacak uzun vadeli bir iklim değişikliği stratejisi ve
eylem planı hazırlanması, bu konuda bir yol haritasının belirlenmesi konusunda
çalışmalar başlamıştır.4
SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi senaryoları kapsamında Enerji Dönüşümü
yatırım ihtiyacı 2022-2030 dönemi için 135 milyar ABD$, finansman ihtiyacı da 107
milyar ABD$ civarında öngörülmektedir. Bu kapsamda yapılması gereken yıllık
yatırım tutarı 2002-2020 dönemi ortalamasına kıyasla yaklaşık 2 kat, öz kaynak dışı
finansman ihtiyacı ise 2,5 kat daha yüksek olacaktır.

2021 Temmuz ayında yayımlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı ve Yeşil Dönüşüm kapsamında önem taşıyan daha eski tarihli
politika dokümanlarına ilişkin özet bir değerlendirme Ek 5’te yer almaktadır. Ayrıca Türkiye’nin bu eksendeki gelişiminin bir özet
değerlendirmesi için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan “Türkiye’nin Yeşil Kalkınma Devrimi” kitabına
bakılabilir (Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 2021).
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Tablo YÖ2: Küresel Enerji Donüşümü Yatırım İhtiyacı, milyar ABD$ (2022-2030)
Yenilenebilir Enerji

47,0

Enerji Verimliliği

27,9

Depolama (Batarya, elektrikli araçlar)

24,1

Elektrifikasyon

22,8

Şebeke

5,0

Hidrojen ve Diğer Yeni Teknolojiler

8,2

Toplam

135,0

Kaynak: SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, 2020; yazar hesaplamaları

G. Yeşil Yeni Düzen Kapsamında Politika ve Eylem Alanı Önerileri
Politika ve eylem alanı önerileri geliştirilirken, kapsamlı paydaş görüşmelerinin yanı
sıra politika dokümanları başta olmak üzere temel stratejileri ve eğilimleri yansıtan
güncel belgelerden yararlanılmıştır. Kamu kuruluşları, uluslararası ve yerli finans
kuruluşları, enerji şirketleri, teknoloji şirketleri, sanayi kuruluşları, sektörel kuruluşların
temsilcileri ile akademisyen ve danışmanlardan oluşan 51 kuruluştan 74 temsilci ile
birebir görüşme yapılmıştır. Bu görüşmelerden ve masabaşı çalışmalarından yola
çıkılarak aşağıdaki politika ve eylem alanlarına yönelik öneriler geliştirilmiştir. Politika
ve Eylem Alanları 1, 2 ve 3; özel sektör ve sivil toplumdan katılımla birlikte ağırlıkla
kamunun öncülüğünde ve koordinasyonunda yürütülmesi gereken makro düzeydeki
alanları kapsamaktadır. Politika ve Eylem Alanları 4, 5, 6 ve 7 ise; kamunun ihtiyaç
duyulacak düzenleme ve teşvikleri finans sektörü, özel sektör, meslek kuruluşları ve
sivil toplum paydaşları ile birlikte oluşturacağı, uygulama ve eylemleri ise ağırlıkla
finans sektörü ve özel sektör paydaşlarının gerçekleştireceği alanları kapsamaktadır.
Politika ve Eylem Alanı 8 diğerlerinden farklı olarak kamunun hem yönlendirici hem de
özel sektörle birlikte yatırımcı olacağı, kaynak mobilizasyonunda diğer alanlara kıyasla
daha aktif rol alacağı bir alan olarak düşünülmektedir.
•
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Politika ve Eylem Alanı 1: Uzun Dönemli Enerji Dönüşümü Stratejisi
Oluşturulması: “Uzun Dönemli Enerji Stratejisi” çalışması başta olmak üzere
“Yeşil Yeni Düzen” bağlamında enerji dönüşümü başlıklarına ilişkin yürütülen
strateji ve politika çalışmalarını kapsayan bir üst başlık oluşturacak, bütüncül bir
“Enerji Dönüşümü Stratejisi”nin geliştirilmesi önerilmektedir. “Enerji Dönüşümü
Stratejisi”nin, “Yeşil Yeni Düzen” paradigması ve hazırlanacak 12. Kalkınma Planı
kapsamında sanayi, ulaştırma, enerji ve finansman politikalarıyla uyumlu ve
karşılıklı bir şekilde destekleyici olması gözetilmelidir. Ulusal sanayi politikasında
ve sektörel politikalarda enerji ve karbon yoğunluğunu düşürecek sanayi ve
ürün kompozisyonlarına öncelik verilmesi; karbon emisyonu/katma değer ile
enerji tüketimi/katma değer oranlarının düşürülmesine yönelik eylemlere ve
teşviklere öncelik sağlanmalıdır. 2030 ve 2053 hedeflerini içeren uzun dönemli bir
yol haritasının hazırlanması, kamunun düzenleyici/denetleyici rolünün yanı sıra
finansmana erişimin geliştirilmesi ve yatırımcı olarak destek sağlamaya yönelik
sorumluluk üstlenmesi, enerji dönüşümü yatırım ve finansman ihtiyacının ölçek/
teknoloji dikkate alınarak saptanması, “Enerji Dönüşümü Stratejisi”nin ana
başlıkları olarak öne çıkmaktadır.
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Politika ve Eylem Alanı 2: Ulusal Taksonomi Çalışmalarının Türkiye’nin
İhtiyaçları/Öncelikleri Perspektifinden Yürütülmesi: “Yeşil Yeni Düzen”
kapsamında öncelikli yatırım alanlarını belirlemek, sürdürülebilir projeleri ve
faaliyetleri uygun koşullarda finanse etmek için net bir tanım yapılarak ortak
bir sınıflandırma sistemi geliştirilmesi gerekmektedir. AB’de bu doğrultuda bir
“AB taksonomisi” oluşturulmaktadır.5 Türkiye’nin hem AB başta olmak üzere
uluslararası ortak bir sınıflandırma sistemine uyumunu hem de kendi özgün
ihtiyaçlarını dikkate aldığı bir taksonomi çalışması yapması gerekmektedir. Enerji
dönüşümü kapsamına elektrik üretimi ve dağıtımı, depolama, ısıtma-soğutma
sistemlerinin yanı sıra, imalat sanayi alt sektörlerinin AB taksonomisinden daha
geniş dâhil edilmesi değerlendirilmelidir. Aynı zamanda enerji verimliliği başta
olmak üzere ayrı bir tanım geliştirilmediği için yatırımların finansmanında güçlük
çekilen başlıklarda belirsizliklerin giderilmesi hedeflenmelidir.
Politika ve Eylem Alanı 3: Finansmana Erişimin Artırılması ve Kaynakların
Çeşitlendirilmesi: Enerji dönüşümü yatırımlarına yönelik olarak uzun vadeli
ve düşük maliyetli finansmana erişimin artırılması, finansman kaynaklarının
çeşitlendirilmesi gerekmektedir. Enerji dönüşümü kapsamında Türkiye’nin ortauzun vadeli yatırım ihtiyacının geçmiş dönemlerdeki yatırım ihtiyacından çok daha
fazla olacağı öngörülmektedir. Uluslararası düzeyde iklim finansmanı fonlarındaki
büyüme ve kaynaklardaki çeşitlenmeyi azami ölçüde değerlendirmeye yönelik
enerji dönüşümünü de tüm boyutlarıyla içeren bir “Yeşil Finansman Stratejisi”nin
geliştirilmesi önem taşımaktadır. Söz konusu stratejinin koordinasyonundan
ve uygulamasından, özellikle de uluslararası finansman kaynaklarına erişimden
sorumlu bir “İklim Bankası”nın kurulması, uluslararası finansman arz yapısının
belirlenmesi, yurt içi kaynakların saptanması gibi gereklilikler, bu eksende öne
çıkan alt başlıklar olarak sıralanmaktadır.
Politika ve Eylem Alanı 4: Enerji Yönetimi Yaklaşımının Geliştirilmesi: Enerji
dönüşümünün tüm alt başlıklarını kapsayan, hem uluslararası finansman
temininde bir ana tema olarak geliştirilebilecek, hem de yenilikçi finansman
mekanizmaları/modelleri geliştirmeye müsait bir kavram olarak “enerji
yönetimi”nin temel bir yaklaşım haline getirilmesi bir dizi kolaylık sağlayacaktır.
Böyle bir yaklaşım, sadece yenilenebilir enerji yatırımlarıyla, sanayi ve binalarda
enerji verimliliği yatırımlarının birleştirilmesi değil, enerji verimliliğine yönelik
ekipman üretimi, ulaştırma ve ısınma elektrifikasyonu, yeni teknolojilere yönelik
yatırımlar ve uygulamalar da eklendiğinde hayli geniş kapsamlı bir “yatırım
paketi” içeren projeler geliştirilebilmesini, dolayısıyla bir “finansman paketi”
tasarlanabilmesini sağlayacaktır. Bu başlık altında enerji yönetimi yaklaşımının
“Uzun Dönemli Enerji Dönüşümü Stratejisi” ve “Yeşil Finansman Stratejisi” başta
olmak üzere temel stratejilerde bir yaklaşım olarak tanımlanması, sanayi, ulaştırma,
binalar ve elektrik üretimi-dağıtımına yönelik olanakların belirlenmesi, bunun
uluslararası finansmana erişimde sağlayacağı avantajlar, finansman mekanizması/
modeli geliştirme konusunda sunduğu fırsatlar ele alınabilir.
Politika ve Eylem Alanı 5: Şebeke Ölçeğinde Yenilenebilir Enerji Finansman
Mekanizmalarının/Modellerinin Geliştirilmesi: Şebeke ölçeğinde yenilenebilir
enerji yatırımları, finans sektörünün deneyim sahibi olduğu, gelişmiş bir yatırım
alanı olarak değerlendirilebilir. Ancak, yatırımların ihtiyaç duyulan seviyede
devamının sağlanabilmesi için bu alanda garantili alım tarifelerine dayalı
finansmanın dışında yeni modellerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu kapsamda yenilenebilir enerji tedarik anlaşmaları olan Enerji Satın Alma
Anlaşmaları (PPA) ve PPA benzeri diğer uzun dönemli anlaşmalar daha fazla
AB Taksonomisine ilişikin ayrıntılı bilgi Ek-4’te yer almaktadır.
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gündeme gelecektir. Yeni finansman modellerinin geçmiştekine kıyasla çeşitlenen
paydaş gruplarını ve yeni iş modellerini dikkate alarak uyarlanması etkileşimi
artıracaktır. Bu bağlamda yeşil enerji tedarik etmek isteyen sanayi ve ticaret
kuruluşları ve ulaştırma elektrifikasyonundaki gelişime paralel olarak kurumsal
şirketler ile elektrik dağıtım ve akaryakıt dağıtım şirketlerinin, finansmanın hem
talep hem arz tarafında rol alabilecek potansiyel oyuncular olarak öne çıkacağı
görülmektedir. Bu çeşitlenme de dikkate alınarak, şebeke ölçeğinde yenilenebilir
enerji projelerinin finansmanında kurumsal kredi/proje finansmanına ek olarak,
enerji şirketlerinin uluslararası yeşil tahvil ihracı, kurumsal yatırımcı fonları ve
girişim sermayesi iştiraki gibi alternatif finansman yöntemlerine yönelmek
gerekecektir.
Politika ve Eylem Alanı 6: Dağıtık Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Finansmanı:
Dağıtık yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı yatırımlar, hem yeni iş modelleri
hem de finansman modelleri gelişimi için en elverişli alanlardır. Yukarıda belirtilen
“Uzun Dönemli Enerji Stratejisi” kapsamında dağıtık sisteme ilişkin belirlenecek
hedefler, bu kapsamdaki yatırımların hacmini ve hızını saptamak açısından
kritik önem taşımaktadır. Sanayi, ticaret, kamu ve yerel yönetimler olmak üzere
ana segmentlerde potansiyelin dikkate alınarak teknoloji bazında hedeflerin
genel hatlarıyla belirlenmesi, gelişimi hızlandırıcı iş ve finansman modelleri
geliştirilmesine olanak tanıyacaktır. Yatırımların bir bölümünün finansmanı,
yukarıda yer verilen “Enerji Yönetimi” kapsamında mümkün olurken, her bir
segment için değişkenlik gösteren bir dizi iş ve finansman modeli opsiyonu
bulunmaktadır. Bu başlık altında; dağıtık yenilenebilir enerji yatırımlarına özel
kaynak temini, dağıtık yatırımları “toplulaştırma”ya (“aggregator” modeli) yönelik
iş ve finansman modeli seçenekleri, kamu kuruluşları ve yerel yönetimlerin sosyal
yatırımları, hanehalkları ve sosyal yatırımlara yönelik toplam etkiyi dikkate alan
yatırım fizibilitesi yaklaşımına dayalı destek mekanizmaları ve finansman modelleri
ele alınabilir.
Politika ve Eylem Alanı 7: Enerji Verimliliği Finansmanı: Enerji verimliliği
projelerinin finansmanında, teminatlandırma ve ölçme-değerlendirme gibi
başlıklarda, finansmanı zorlaştırıcı belirsizlikler bulunmaktadır. Söz konusu
belirsizlikleri azaltmak üzere bir bölümü önceki başlıklarda da dile getirilen öneriler
şu şekilde sıralanabilir:
• Enerji verimliliği yatırımlarının, ulaştırma ve ısınma elektrifikasyonu olanakları
dâhil edilerek ve yenilenebilir enerji yatırımlarıyla birlikte enerji yönetimi paketi
olarak finanse edilmesi.
• Taksonomi çalışmalarında enerji verimliliği ve enerji yönetimi tanımlarının
geliştirilmesi, bu kapsamda enerji verimliliği yatırımlarının finansmanı için
tanım getirilmesi.
• Enerji Performans Sözleşmesi’ne (EPS) dayalı anlaşmalar ve Enerji Hizmet
Şirketleri (ESCO) modelinin yaygınlaşabilmesi için enerji verimliliği ve enerji
yönetimi yatırımlarına yönelik Kredi Garanti Fonu (KGF) mekanizmasının
oluşturulması.
Politika ve Eylem Alanı 8: Yeni Teknolojiler ve Diğer Alanların Finansmanı: Yeni
teknolojilere yönelik yatırımların finansmanında kamunun etkinliğinin artırılması
gerekmektedir. Gelişim aşamasındaki teknolojilerde hem Ar-Ge süreçlerinin
desteklenmesi hem de büyük ölçekli ve/veya teknolojik ispat aşamasındaki
yatırımlara iştirak edilmesi, etkinliği artıracaktır. Ulaştırma elektrifikasyonunda
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TOGG) örneğinde
olduğu gibi kamu-özel sektör iş birliğine dayalı modellerin geliştirilmesi, özel sektör
kaynaklarının da mobilize edilmesini mümkün kılacaktır.
Yeşil yeni düzen bağlamında Türkiye’de enerji dönüşümünün finansmanı

1. Giriş
Avrupa Yeşil Mutabakatı
ile en gelişkin, kapsamlı
çerçeveye kavuşan “Yeşil
Yeni Düzen” paradigması,
iklim değişikliğiyle mücadele
hedefleri doğrultusunda
dayanıklı, kapsayıcı ve
sürdürülebilir büyüme
amacını birleştiren bir
yaklaşım olarak
tanımlanabilir.

Küresel ölçekte iklim risklerinin azaltılmasına yönelik strateji ve politika üretimi ile bu
eksendeki taahhütler artmakla birlikte zaman daralmakta, uygulamaların hızlanması
ihtiyacı ivedilik taşımaktadır. Ayrıca Covid-19 salgınından bu yana gerçekleşen
konjonktürel gelişmeler enerji arz güvenliği başta olmak üzere iklim değişikliği
bağlantısı güçlü olarak nitelendirilebilecek arz yönlü sıkıntılarda da belirgin bir artışa
işaret etmektedir. Bu koşullarda 2019 yılından bu yana belirgin bir kavram haline gelen
“Yeşil Yeni Düzen”, güç kazanan bir yeni büyüme paradigması olarak öne çıkmaktadır.
Avrupa Yeşil Mutabakatı ile en gelişkin, kapsamlı çerçeveye kavuşan “Yeşil Yeni
Düzen” paradigması, kısaca, iklim değişikliğiyle mücadele hedefleri doğrultusunda
dayanıklı, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme amacını birleştiren bir yaklaşım olarak
tanımlanabilir. Enerji dönüşümü, söz konusu paradigmanın önemli alt başlıklarından
birini oluştururken bu çalışmada Türkiye’de enerji dönüşümü yatırımlarının finansmanı
“Yeşil Yeni Düzen” bağlamına yerleştirilmeye çalışılmıştır. Uluslararası finansman
arzında genişleme ve çeşitlenme, enerji dönüşümünün paydaşlarının artması ve
farklı toplumsal kesimlere uzanması, uluslararası ticarette dönüşüm potansiyeli,
yeni teknolojilerin gelişiminin hızlanması gibi örnek verilebilecek başlıklarla enerji
dönüşümünün finansmanını çok daha geniş bir çerçevede değerlendirme ihtiyacı
ortaya çıkmıştır.
“Yeşil Yeni Düzen Bağlamında Türkiye’de Enerji Dönüşümünün Finansmanı” başlıklı
bu çalışma SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi tarafından 2021 yılının ilk yarısında
planlanmıştır. Bu kapsamda 2019 yılında hazırlanan “Türkiye’de Enerji Dönüşümünün
Finansmanı” başlıklı çalışmanın Yeşil Yeni Düzen paradigmasıyla birlikte genişlemesi
beklenen finansman olanaklarını dikkate alarak gözden geçirilmesi, Türkiye’nin bu
eksende oluşturması beklenen yol haritasına Enerji Dönüşümü’nün Finansmanı
çerçevesine odaklanarak politika önerileri geliştirilmesi hedeflenmiştir. Çalışmanın
başlangıç döneminde politika yapıcılar tarafından atılan bir dizi adım, Paris İklim
Anlaşması onayı, 2053 net sıfır hedefinin deklarasyonu, strateji belirlemeye yönelik
çalışmaların başlaması, İklim Şurası toplanması gibi gelişmeler, bir yandan çalışmanın
önemini artırmış, diğer yandan da kapsamının genişlemesine yol açmıştır.
2019 yılında yayımlanan çalışmada, enerji sektörünün doğrudan paydaşı olan
tarafların; enerji şirketlerinin, kamu ve teknoloji şirketlerinin, finans kuruluşlarının
perspektifinden yapılan değerlendirmeler ağırlık taşımaktaydı. Dağıtık sistem
potansiyeli de değerlendirilmekle birlikte henüz uluslararası düzeyde “Yeşil Yeni Düzen”
paradigmasının netleşmediği için, Türkiye açısından da stratejik bir yönelimin bugünkü
gibi bir belirginliğe ulaşmadığı bir tablo söz konusuydu. Daha dar bir bağlamda ele
alınan bu çalışmanın Politika ve Eylem Alanı önerileri, enerji dönüşümü yatırımlarını
hızlandırmaya ve finansmanını kolaylaştırmaya yönelik bir nitelik taşımaktadır.6 İki
çalışma arasında kısa sayılabilecek bir zaman geçmesine rağmen hem “Yeşil Yeni
Düzen” gibi güçlü bir paradigmanın belirginleşmesi hem de uluslararası ve ulusal
ölçekteki makroekonomik gelişmeler, finansman arzının yapısına ilişkin önemli bir
değişim yaratmıştır. Dolayısıyla yeni Politika ve Eylem Alanı önerilerinde önceki
çalışmayı derinleştirme yönelimi korunmakla birlikte stratejik önceliklerin yeniden
değerlendirilmesi ihtiyacı öne çıkmıştır. Strateji ve politika üretimine yönelik tartışma
ve çalışmaların öngörülenden hızlı bir şekilde başlaması bu eksende öneri geliştirme
eğilimini güçlendirmiştir.
Ek 7’de “Türkiye’de Enerji Dönüşümünün Finansmanı” raporunun (SHURA, 2019) Politika ve Eylem Alanı önerileri
özetlenmekte, güncel bağlamda değerlendirilmesi gereken başlıklara işaret edilmektedir.
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Bir önceki çalışmanın Politika ve Eylem Alanı önerileri başlık olarak aşağıda
özetlenmektedir:
• Enerji Dönüşümü Perspektifinin ve Piyasa Mekanizmasının Güçlendirilmesi
• Finansman Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi
• Enerji Verimliliği Finansmanının Artırılması
• Yenilenebilir Enerji Finansman Modellerinin Geliştirilmesi
• Dağıtık Yenilenebilir Enerji Sistemlerine Yönelik Finansman Modellerinin
Geliştirilmesi
Bu çalışmada yer alan politika ve eylem önerileri ise Yeşil Yeni Düzen ve Türkiye’nin net
sıfır karbon taahhüdü ile birlikte genişleyen politika ve eylem alanları dikkate alınarak
oluşturulmuştur. Enerji dönüşümü finansmanını doğrudan etkileyen uzun dönemli
bir enerji dönüşümü stratejisi oluşturulması, taksonomi çalışmaları ve finansmana
erişimin artırılması gibi makro alanlarla birlikte; yenilenebilir enerji, enerji verimliliği
ve dağıtık enerji gibi önceki raporda da bulunan uygulama alanlarına ek olarak enerji
yönetimi yaklaşımının geliştirilmesi ve yeni teknolojiler gibi farklı uygulama alanları ele
alınmıştır.
Covid-19 salgını sonrası ekonomik toparlanmanın yarattığı etkilerin, Rusya-Ukrayna
Savaşı gibi siyasi gelişmelerle de birleşerek özellikle enerji dönüşümü yatırımlarında
beklenenden hızlı bir ilerlemeyi tetiklemesi beklenmektedir. Özellikle Avrupa’da enerji
arz güvenliğini sağlamak üzere Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki yatırımların,
finansman kısıtları aşıldığı oranda öne çekileceği görülmektedir. Nitekim Avrupa Birliği
Komisyonu tarafından 18 Mayıs 2022 tarihinde açıklanan “REPowerEu Plan”, Rusya’nın
Ukrayna müdahalesinin yol açtığı zorluklara ve enerji piyasalarındaki bozulmalara bir
yanıt olarak duyurulmuştur.7
Türkiye’nin öngörülenden
daha hızlı bir şekilde “Yeşil
Yeni Düzen” paradigmasına
uyumlanmaya, bu
eksende kapsamlı bir
yol haritası oluşturmaya
yönelik adımları atmaya
başlamış olması
finansman kısıtları aşıldığı
ölçüde enerji dönüşümü
yatırımlarının hızlanacağını
göstermektedir.

Türkiye’nin öngörülenden daha hızlı bir şekilde “Yeşil Yeni Düzen” paradigmasına
uyumlanmaya, bu eksende kapsamlı bir yol haritası oluşturmaya yönelik adımları
atmaya başlamış olması, yine finansman kısıtları aşıldığı ölçüde enerji dönüşümü
yatırımlarının hızlanacağını göstermektedir. 2022 yılının ilk aylarında açığa çıkan enerji
arz sıkıntıları, makroekonomik belirsizliklerin artması gibi faktörler, kısa dönemde
bazı güçlükler yaratmasına rağmen, sorunların aşılabilmesi için gerek duyulan
eylemlerin bir parçası olarak değerlendirilip avantaja dönüştürüldüğü ölçüde hızlanma
beklentisini desteklemektedir.
Avrupa Yeşil Mutabakatı başta olmak üzere uluslararası düzeyde yeşil yatırımlara
dayalı entegrasyonun önemi artmaktadır. Türkiye’nin uluslararası entegrasyon
düzeyi, değer zincirlerindeki konumu dikkate alındığında mevcut ekonomik yapısını
ileriye taşıyabilmesi enerji dönüşümü yatırımları başta olmak üzere güçlü bir yeşil
yatırım hamlesini gerekli kılmaktadır. Hem uluslararası koşullar hem de Türkiye’nin
makroekonomik sıkışmaları, geleneksel kanallar üzerinden finansmana erişimde
daralmaya yol açmıştır. Önümüzdeki dönemde koşulların daha da zorlaşması olasıdır.
Ancak iklim finansmanı olanaklarındaki genişleme, Türkiye’nin “Yeşil Yeni Düzen”
bağlamında bir yapısal dönüşüm perspektifiyle örtüşme içerisindedir. Bu eksende
bir odaklanma, birbiriyle tutarlı sanayi, enerji, ticaret ve finansman stratejilerinin
geliştirilmesi, dünyadaki yeni finansman olanaklarından yararlanabilmeyi mümkün
kılacaktır.
REPowerEU Plan, Avrupa Yeşil Mutabakatı bölümünde kısaca değerlendirilmektedir. 2021 Temmuz ayında yayımlanan “Fit
for 55” Paketi’nde 2030 için yüzde 40 olarak belirlenen yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretimi hedefinin yüzde 45’e
çıkarılması başta olmak üzere fosil yakıt bağımlılığını azaltmaya yönelik hedeflerin öne çekilmesi söz konusudur.
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Raporda, kurumsal yatırımcı fonlarının doğrudan enerji dönüşümü yatırımlarına
yönelmesi, yeşil tahvil ihracı başta olmak üzere sürdürülebilir ya da sosyal tahvil
ihraçlarındaki potansiyelin hem arz hem de talep yanlı değerlendirmesi, yeni
teknolojilerin geliştirilmesinden kapsamlı altyapı yatırımlarına kamunun artan
rolüyle birlikte yatırımların etkinliği bağlamında proje fizibilitelerinde getirilerin
yeni bir yaklaşımla ele alınması gibi başlıklar; hem küresel boyutta hem de Türkiye
perspektifinden tartışılmaya çalışılmıştır.
Kamu, enerji kuruluşları, teknoloji şirketleri gibi enerji dönüşümünün doğrudan
paydaşlarına ek olarak sanayi ve hizmet şirketlerinin temsilcilerinin de yer aldığı geniş
bir paydaş grubuyla yapılan birebir görüşmelerde Yeşil Yeni Düzen paradigması da
enerji dönüşümü konusu da kapsamlı bir şekilde ele alınmış; politika ve eylem alanı
önerileri bu katılımlar doğrultusunda, bütünlüklü bir anlayışla oluşturulmuştur.
Çalışmanın izleyen kısımları, Enerji Dönüşümünün Finansmanında Global Eğilimler
Bölüm 2’de; Türkiye’de Enerji Dönüşümünün Finansmanı Bölüm 3’te; Türkiye’de
Enerji Dönüşümünün Yatırım ve Finansman İhtiyacı Bölüm 4’te; Türkiye İçin Enerji
Dönüşümünün Finansmanına Yönelik Politika ve Eylem Önerileri ise Bölüm 5’te yer
alacak şekilde tasarlanmıştır.
Raporun son bölümünde yer verilen Politika ve Eylem Alanı önerilerinde, finansman
olanaklarının Türkiye’nin “Yeşil Yeni Düzen” bağlamındaki enerji dönüşümü yatırım
ihtiyacıyla uyumlu bir şekilde genişletilmesine ve finansman arz yapısındaki değişimle
finansman talebinin/ihtiyacının eşleştirilmesine yönelik değerlendirmeler ağırlık
taşımaktadır. Finansman kaynaklarının genişletilmesinin ve çeşitlendirilmesinin
yanı sıra, genişleyen yatırımcı profiline uygun mekanizma ya da model önerileri de
yapılmakla birlikte daha somut enstrüman tasarımları, aşağıda başlıklar halinde yer
verilmiş olan, raporun eki olarak yayımlanan dört Politika Notu’nda yapılmaktadır:
• Enerji Yönetimi Finansman Paketi
• Yeşil Tahvil
• Dağıtık Sistem ve Yeni Teknolojilere Yönelik Finansman Çözümü Önerileri
• İklim Bankası ve İklim Finansmanı Diplomasisi
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2. Enerji Dönüşümünün Finansmanında Global Eğilimler
Birbiriyle görünenden daha
güçlü iç bağlantılara sahip
“Yeşil Dönüşüm” ve “Dijital
Dönüşüm”ü içeren “İkiz
Dönüşüm”, 21.
yüzyılın ilk çeyreğinden
ikinci çeyreğine geçişin
hâkim büyüme paradigması
olarak öne çıkmaktadır.

Dünya ekonomisi 2008 yılındaki finansal krizden bu yana, “verimlilik düşüşü”
olarak ifade edilebilecek önemli bir yapısal açmazla karşı karşıya bulunmaktadır.
Ekonomilerin büyük bölümü için büyümede ve toplumsal refahta düşüşü ifade eden
verimlilik artışındaki yavaşlamanın ancak “toplam faktör verimliliği”8 ekseninde
sağlanacak ilerlemelerle aşılabileceği çeşitli çalışmalarda (World Bank Group,
2020) öne sürülmektedir. “Toplam faktör verimliliği” artışı için teknolojik ve inovatif
gelişmelerin yanı sıra enerji ve kaynak verimliliğine yönelik iyileşmelerin de belirgin
bir şekilde öne çıktığı görülmektedir. Bu çerçevede birbiriyle görünenden daha
güçlü iç bağlantılara sahip “Yeşil Dönüşüm” ve “Dijital Dönüşüm”ü içeren “İkiz
Dönüşüm”, her bir ekonomi için değişen iç ağırlıklar taşıyor olmakla beraber, 21.
yüzyılın ilk çeyreğinden ikinci çeyreğine geçişin hâkim büyüme paradigması olarak
öne çıkmaktadır. Covid-19 salgını başta olmak üzere konjonktürel gelişmeler de
bu ekseni kuvvetlendirmektedir (EIB, 2022). Yeni büyüme modelinin gerekli kıldığı
yeni altyapıların kurulmasını ve mevcut altyapıların bu eksende yenilenmesini
kapsayan büyük yatırım hamlesi, özel sektörle kamu arasındaki iş birliği ihtiyacını da
artırmaktadır. Aynı zamanda büyüme yanlısı politikalarla sosyal politikaların ayrı ele
alındığı geleneksel yaklaşım yerine, büyüme ve sosyal politika gündemlerinin birlikte
değerlendirildiği yeni bir strateji, ekonomi politika çerçevesi önerilmektedir (Rodrik
v.d.,2020).
Raporun bu bölümünde, yukarıdaki temel yönelimler ışığında Covid-19 salgını
başta olmak üzere konjonktürel gelişmelerin küresel ekonomi üzerindeki etkileri ele
alınmakta, “Yeşil Yeni Düzen”e ilişkin kavramsal bir çerçeve çizilmekte, “Avrupa Yeşil
Mutabakatı”nın kapsamı aktarılmakta ve ardından küresel ölçekte enerji dönüşümü
yatırım ve finansman ihtiyacı ele alınmaktadır.
2.1 Dünya Ekonomisi: Covid-19 Salgını Sonrası Görünüm
Dünya ekonomisi 2020 yılında Covid-19 salgınının etkisiyle %3,5 civarında daralmıştır.
2020 yılı zorunlu kapanmaların yol açtığı küresel değer zinciri aksamalarından
kaynaklanan arz şoklarıyla, değişen tüketim kompozisyonunun ve dalgalanmalarının
yarattığı talep şoklarının üst üste bindiği bir yıl olmuştur. Böylece son 60 yılın en yüksek
oranlı ekonomik daralması gerçekleşmiştir. Finansal krizle açığa çıkan, iş ve gelir
kayıplarıyla çok ciddi bir talep daralması yaşanmasına yol açan 2008-2009 küresel
krizinde 2009 yılı GSH’sı %1,7 daralmıştır. 2020 yılında 2009’daki gibi bazı ülkelerle
sınırlı kalmayan, tüm ülkeleri etkileyen çok daha keskin bir düşüş gerçekleşmiştir.
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Şekil 1: Dünya GSH Büyümesi %
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Ekonomilerin 2020 yılında karşı karşıya kaldığı arz ve talep şokları ancak çok yaygın
bir savaş döneminde görülebilecek bir nitelik taşımaktadır. Covid-19 salgını nedeniyle
alınan zorunlu kapanma kararları bir yandan üretim ve dolaşımda kesintilere yol
açarken diğer yandan tüketim kompozisyonunda da değişimlere neden olmuştur.
Arz ve talep şokları, dalga boyu çok yüksek oynaklıklara yol açmıştır. Bu nedenle
2021 yılında ekonomik aktivitedeki hızlı sayılabilecek geri dönüşe ve dünya GSH’sının
2019’daki düzeyi aşmasına rağmen kalıcı toparlanmanın sağlanmasının, salgının
ülkeler arasında ve ülkeler içinde yarattığı eşitsizliklerin giderilmesinin birkaç yıla
yayılması beklenmektedir.
Bir yandan ekonomik
toparlanmayla birlikte
güçlenen talep, öte
yandan devam eden arz
sıkıntıları gibi gelişmeler
emtia fiyatlarında hızlı bir
yükselişe yol açmıştır.

2021 yılında küresel GSH’sının %5,5 oranında arttığı tahmin edilmektedir(Global
Economic Prospects, 2022). Ancak bir yandan ekonomik toparlanmayla birlikte
güçlenen talep, öte yandan devam eden arz sıkıntıları gibi gelişmeler emtia fiyatlarında
hızlı bir yükselişe yol açmıştır. 2022 yılının ilk yarısında Rusya’nın Ukrayna’ya
müdahalesi ve oluşan savaş ortamının enerji başta olmak üzere önemli ham
maddelerin arzında yarattığı kesintiler ve belirsizlikler, yeni arz ve talep oynaklıklarına
neden olarak fiyat artışlarını tetiklemiştir. 2021 yılında salgın sonrası ekonomik
toparlanmanın geçici bir yan etkisi olarak değerlendirilen küresel enflasyonun birkaç
yıla yayılacağı ve daha kalıcı etkilerinin olacağı düşüncesi ağırlık kazanmaktadır.
Enflasyonun ekonomilere yansımaları farklı olmakla birlikte genel olarak ekonomik
büyümeyi ve istihdam artışını baskıladığı, nitekim 2022 yılı büyüme beklentilerinin de
aşağı yönlü revize edilerek %4,1’e çekildiği görülmektedir (World Bank, 2022a).
Küresel ölçekte 2020 yılında yüksek oranlı GSH daralmasıyla birlikte yatırım, ticaret,
istihdamda da gerilemeler gözlenmiştir. Üretim ve ticaretteki daralmaya paralel olarak
küresel ölçekte yatırımlar, 2020 yılında, bir önceki yıla göre azalmıştır. Yatırımların
düşüşünde talepteki azalmanın yanı sıra yatırım mallarının üretimi, kurulum,
finansman boyutlarıyla arz cephesindeki aksamalar da etkili olmuştur. 2020 yılında
Uluslararası Doğrudan Yatırımlardaki (FDI) %35’lik azalma (UNCTAD, 2021a) özellikle
gelişmekte olan ekonomilerde keskin yatırım düşüşlerine yol açmıştır. Gelişmiş
ekonomiler ile Çin, Türkiye ve Güney Kore gibi birkaç ülke hariç gelişmekte olan
ülkelerde konut ve Ar-Ge gibi fikrî mülkiyet hakkı yatırımları dışındaki sabit sermaye
yatırımlarında (makine-teçhizat, altyapı vb.) gerilemeler olmuştur.
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Covid-19 salgınının
ekonomik etkilerini
hafifletmek için
2020 yılında gelişmiş
ekonomilerde GSYH’nın
%10’u, gelişmekte olan
ekonomilerde ise %5,5’i
büyüklüğüne ulaşan
mali önlem paketleri
uygulanmıştır.

Dünya ticareti de hem arz hem de talepteki kesintiler nedeniyle %8,1 oranında
daralmıştır. Ticaretteki bu gerilemede arz-talep oynaklıklarına göre daha sınırlı olmakla
birlikte petrol ve diğer enerji ham maddeleri başta olmak üzere Covid-19 salgını
sırasındaki emtia fiyat düşüşleri de etkili olmuştur. 2020 yılında ham petrol fiyatı, yılın
ilk yarısındaki düşük talep koşullarına bağlı olarak bir önceki yıla göre %35 civarında
gerilemiştir. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine (ILO, 2021) göre dünya
çapında 255 milyon tam zamanlı çalışma kaybı oluşmuşken, iş gücünün gelir kaybı da
3,7 trilyon ABD$ ile 2019 yılı dünya GSH’sının %4,4’üne denk gelmektedir.
Mali Önlem Paketleri ve Yeşil Dönüşüm Yatırımları
Covid-19 salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek için 2020 yılında gelişmiş
ekonomilerde GSYH’nın %10’u, gelişmekte olan ekonomilerde ise %5,5’i büyüklüğüne
ulaşan mali önlem paketleri uygulanmıştır. Bu krizde, 2009 kriziyle karşılaştırıldığında
gelişmiş ekonomilerde o dönemde uygulanan paketlere (GSYH’nın %2,63’ü) oranla çok
daha büyük bütçeler ayrılmış olduğu görülmektedir (UNCTAD, 2021a).
Şekil 2: Ülke ve Ülke Gruplarına Göre Mali Önlem Paketlerinin GSYH içindeki Payı (%)
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Covid-19 Salgınına Karşı Uygulanan Mali Önlem Paketleri
Mali önlem paketlerinde enerji dönüşümü başta olmak üzere yeşil yatırımlara ayrılan
payın 2008 krizindekine göre daha düşük olduğu dikkat çekmektedir. Gelişmiş
ekonomilerde Covid-19 salgınına karşı uygulanan mali önlem paketleri kapsamında
yapılan yatırımlar 2020 sonunda 371 milyar ABD$’a yaklaşırken 2008 krizi kapsamındaki
paketlerden yeşil yatırımlara ayrılan tutar 470 milyar ABD$ civarında olmuştur.
Covid-19 salgını sırasında Çin’de ve ABD’de yeşil yatırımların 2008’dekine göre düşük
kaldığı, AB ülkelerinde ise önemli bir artış gerçekleştirdiği görülmektedir. AB’nin Avrupa
Yeşil Mutabakatı kapsamında yaptığı hazırlıkların, “Next Generation EU” Programı
başta olmak üzere yeşil dönüşüm yatırımlarıyla Covid-19 mali önlem paketlerini
birbirine entegre etmeyi kolaylaştırdığı söylenebilir. Ancak G20 ülkelerinin 2020 ve
25
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2021 yıllarında Covid-19 salgınının olumsuz etkilerini bertaraf etmek için yaptıkları 15
trilyon ABD$’a ulaşan harcamaların sadece %6’sı temiz enerji yatırımlarına aktarılmıştır
(IRENA, 2022).
Covid-19 Salgını ve 2022 Rusya-Ukrayna Savaşı: Yeşil Dönüşümü Hızlandırıcı
Sonuçlar
Covid-19 salgınının orta vadeye yayılması öngörülen ve özellikle “İkiz Dönüşüm” (Yeşil
Dönüşüm ve Dijital Dönüşüm) bağlamında önem taşıyan ekonomik sonuçları şu
şekilde özetlenebilir:
•

Salgın dönemi ve
sonrasındaki gelişmelerinin
yerinde üretim/yakından
tedarik eğilimini artıracağı,
bu eğilimin en somut
karşılıklarından birinin de
hem Yeşil Dönüşüm hem de
Dijital Dönüşüm
bağlamlarında büyük
önem taşıyan ulaştırma
elektrifikasyonunda olacağı
söylenebilir.

Küresel değer zincirlerinde kısalma eğilimi ve ulaştırma elektrifikasyonunda
hızlanma: Ham madde ve ara malı üretiminde öne çıkan, Çin başta olmak
üzere pandemiden ilk etkilenen Asya ülkelerindeki kapanmalar tedarik zinciri
aksamalarına neden olmuştur. Söz konusu arz şoku, salgın koşullarına bağlı olarak
çok keskin değişimler gösteren talep yapısıyla da birleşerek aşılması beklenilenden
uzun süren sonuçlara yol açmıştır. En belirgin örneklerden biri çip (yarı iletken)
üretiminde yaşanmış; kapanmalara ve dolaşım/ticaret kısıtlamalarına bağlı olarak
üretimde aksamalar ortaya çıkmıştır. Uzaktan çalışma, uzaktan eğitim, e-ticaret
artışı gibi gelişmelerin sonucunda sıçrama gösteren akıllı cihaz talebi, otomotivde
ertelenen talep etkisi gibi gelişmelerle birlikte 2021 yılında çip üretim kapasitesi
yetersiz kalmıştır. Üretim-tüketim dengesinin yeniden sağlanmasının 2024 yılını
bulabileceği öngörülmektedir (Fuchs, et.al, 2022). Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik
askerî müdahalesinin çip üretiminde kullanılan madenlerin ticaretinde yaratması
beklenen aksamalarla birlikte 2022 yılında arz sıkıntılarının devam edegeldiği
görülmektedir. Salgın gelişmelerine ek olarak Rusya-Ukrayna kriziyle yeni biçimler
alarak devam eden değer zinciri aksamalarının ülke, sektör, firma bazında
“dönüşüm esnekliği”ni kuvvetlendirici bir etkide bulunduğu söylenebilir. Özellikle
salgın öncesi dönemde en parçalı değer zincirlerinden birine sahip otomotiv
sektörü için gündemde olan üretimin yeniden tüketim merkezlerinde toplanması,
elektrikli araç üretiminin bu eksende yeniden yapılanmayı mümkün kılabileceği
gibi tartışmaların biraz daha ivme kazanacağı ve derinleşeceği öngörülebilir.9
Karmaşık, yaygın ve uzun değer zincirlerinde10 çok hızlı kaymalar yaşanmasında
güçlükler bulunmakla birlikte, üretim açısından, stratejik ürünlerin/parçaların
yakından tedariki yönündeki eğilimin kuvvetlenmesi beklenmektedir. Bu bağlamda
Rusya-Ukrayna kriziyle belirginleşen Avrupa’da enerji arz güvenliğinin sağlanması
ihtiyacının enerji dönüşümü ve yeşil dönüşüm perspektifini pekiştirici etkisi de
dikkate alınmalıdır. Salgın dönemi ve sonrasındaki gelişmelerinin yerinde üretim/
yakından tedarik eğilimini artıracağı, bu eğilimin en somut karşılıklarından birinin
de hem Yeşil Dönüşüm hem de Dijital Dönüşüm bağlamlarında büyük önem
taşıyan ulaştırma elektrifikasyonunda olacağı söylenebilir.

Gelişmiş ülkelerin çip üretimine yatırım yapması, elektrikli araç bataryalarının üretiminde yine gelişmiş ülkeler için yerinde
üretimin öne çıkması, elektrikli araç üretimine yönelik yeni hat kurulumlarının yerinde/yakından tedarik konusunda sunduğu
olanaklar bu argümanı destekleyici gelişmeler olarak öne çıkmaktadır. Ancak öte yandan otomotiv parçalarının üretimine
ilişkin mevcut yapı dünyanın birçok ülkesine dağılmış durumdadır. Bölgeselleşmenin artacağı öngörüsü daha isabetli olabilir.
Kuzey Amerika-Meksika, AB-Orta Avrupa ve Türkiye vb.
10
Bir değer zincirinin karmaşık ve uzun olması, ham maddeden nihai mamule uzanan sürecin çok sayıda parça üretimi
ve çok sayıda işlem içermesi olarak tanımlanabilir. Yaygın ile de üretim ve işlemlerin değişik coğrafyalara yayılmış olması
kastedilmektedir. Örneğin hazır giyim mamullerinde pamuktan ya da diğer ham maddelerden başlayarak kumaşa ve giyim
ürünlerine dönüşene kadar geçen süreçlerde dünyanın değişik yerlerinde üretim ve işlemler söz konusu olabilmektedir.
9
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Özel sektör ve hanehalkı
yatırımlarına daha güçlü
yansıyan yatırımlarda
azalma eğilimi, doğrudan
ya da iş birlikleri yoluyla
kamunun yatırımcı
rolünün artması ihtiyacını
doğurmaktadır.
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Fiyat artışları, yatırımların baskılanması ve dönüşüm yatırımlarının
artan önemi: Covid-19 salgının ardından ekonomik toparlanmanın en güçlü
sonuçlarından biri fiyat artışları olmuştur. Gelişmiş ülkeler de dâhil olmak üzere
uzun yıllardan sonra hem üretici hem de tüketici fiyatlarında rekor sayılabilecek
artışlar görülmektedir. 2022 yılının ilk aylarında Rusya-Ukrayna krizinin yarattığı
gerilimden ötürü emtia fiyat artışlarıyla birlikte görece yüksek enflasyonun
düşünülenden daha uzun bir zaman dilimine yayılacağı kabul edilmekte ve gelişmiş
ülkeler başta olmak üzere bu beklentiden hareketle sıkılaşma yönünde para ve
mali politikaların güçlendiği gözlenmektedir. Salgının ilk aylarında, kapanma ve
üretim aralarına bağlı olarak emtia fiyatları düşmesine rağmen arz kısıtları, düşen
kapasite kullanma oranları pek çok sektörde maliyet artışına yol açmıştır. Aynı
zamanda temel ihtiyaç maddeleri, temizlik ve sağlık malzemeleri, ilaç vb yönelik
talepteki hızlı artış ve belli ölçülerde de olağanüstü dönem spekülasyonları ek
olarak hızlı fiyat artışlarını tetiklemiştir. Taşıma maliyetlerindeki artış da fiyat
yükselişlerine katkıda bulunan bir diğer önemli etken olmuştur. Salgının ilerleyen
dönemlerinde arz kısıtlarının azalması, eksilen talebin geri gelmesi gibi gelişmelerle
kapasite kullanım oranları yükselmiş ve birim maliyetlerde iyileşme sağlanmıştır.
Ancak, ekonomik toparlanmayla birlikte güçlü bir şekilde geri gelen talep, petrol
ve metaller başta olmak üzere emtia fiyatları yükselişini tetikleyip maliyet baskısını
yeniden artırmış, bu durum da fiyat artışlarını devam ettirmiştir. Emtia fiyatları ve
buna bağlı olarak bir dizi mal-hizmet fiyatı salgın öncesi dönemin üzerine çıkmıştır.
Fiyat dengesinin sağlanmasının daha uzun sürebileceği tahmin edilmektedir.
Fiyat artışlarının, faiz artışı beklentilerini tetiklerken (Federal Reserve press
release, 2022) sermayenin dolaşımı ve dolayısıyla finansman iklimi açısından da
sıkılaşmanın arttığı bir sürece doğru yönelttiği saptanmaktadır. Salgın nedeniyle
hem uluslararası yatırımlarda hem de ulusal ölçeklerdeki yatırımlarda önemli
düşüşler yaşanmış, yatırımların baskılandığı bir ortam oluşmuştur. Faizlerin yukarı
yönlü seyri ihtiyaç duyulan yatırımların yapılmasını geciktirici bir unsur olarak
öne çıkmaktadır. Yatırım eğilimindeki yavaş seyir aynı zamanda üretim kapasitesi
yetersizliklerinin giderilmesini ve dolayısıyla arz-talep dengesizliğinin yarattığı fiyat
artışlarının aşılmasını zorlaştırmaktadır. Özel sektör ve hanehalkı yatırımlarına
daha güçlü yansıyan yatırımlarda azalma eğilimi, doğrudan ya da iş birlikleri
yoluyla kamunun yatırımcı rolünün artması ihtiyacını doğurmaktadır. Orta-uzun
vadeli dönüşümlere yönelik altyapı yatırımlarının bir bölümünün, özellikle yeni
teknolojilere yönelik yatırımların, kamu öncülüğünde gerçekleştirilmesi dayanıklı
ekonomik büyümenin sürdürülmesi açısından önemli görünmektedir. İklim
değişikliğiyle mücadele eksenine ek olarak, büyüme ve refah artışı açısından
da genel olarak Yeşil Dönüşüm ile, önemli bir alt başlık olarak enerji dönüşümü
yatırımlarına daha fazla alan açıldığı söylenebilir.

•

Dolaşım/taşıma aksamaları, navlun artışları ve ulaştırma optimizasyonu:
Salgının başlangıcında kısıtlamaların, ilerleyen döneminde ise arz ve talep
yapısındaki değişimlerin ortaya çıkardığı gelişmeler taşıma maliyetlerinde önemli
artışlara yol açmıştır. Arz-talep oynaklıklarının bir sonucu olarak uluslararası
ticaretin coğrafi ve sektörel kompozisyonundaki değişimler, konteyner açığı başta
olmak üzere operasyonel sıkıntılar yaratmıştır. Navlun artışlarında, konteyner
sayısının yetersizliğinin yanı sıra salgın döneminde yeni gemi üretiminin ve
filo genişlemesinin yavaşlaması da etkili olmuştur. Kimi geçici kimi kalıcı olan
çözümlerle ticaret aksamalarının önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Orta vadede
bir dengenin bulunması beklenmekle birlikte ticaret/taşıma maliyetlerinin kontrol
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altına alınması ve ulaştırma optimizasyonu önemi artan konular olarak öne
çıkmaktadır. Bu bağlamda yük taşımacılığı, “İkiz Dönüşüm” ekseninde bir dizi
yeni olanağın bulunduğu başlıklardan biri konumundadır. Salgın süreci dolaşım
aksamalarının yarattığı sorunlarla birlikte uluslararası taşımalardaki azalmanın
karbon emisyonu azaltımındaki etkisini görmeyi de sağlamıştır (IMO, 2020).
Küresel değer zincirlerinin kısalması, elektrifikasyon gibi boyutlarıyla ulaştırma
optimizasyonu, yine Yeşil Dönüşüm yatırımları bağlamında odak noktalarından biri
durumundadır.
Küresel Ekonomi: Beklentiler
2021 yılında dünya ekonomisindeki %5,5’lik büyüme, son 80 yılda ekonomik daralma
dönemleri sonrası süregelen en kuvvetli büyüme olarak nitelendirilmektedir.2020
yılında Covid-19 salgını nedeniyle küresel ölçekte yaşanan daralmanın ardından gelen
toparlanmanın yine de ülkeler arasında eşitsiz bir denge oluşturduğu görülmektedir.
Gelişmiş ülkelerde büyük mali önlem paketlerinin uygulamaya konması ve hızlı, yaygın
aşılamanın de etkisiyle ekonomik toparlanma daha güçlü bir gelişim göstermektedir.
ABD ekonomisinin 2021 yılında %5,6, AB ekonomisinin ise %5,2 büyüdüğü tahmin
edilmektedir.11 Hem mali olanakları hem de aşıya erişimi daha kısıtlı olan az gelişmiş ve
gelişmekte olan ekonomiler için ise ekonomik toparlanma daha sınırlı kalmıştır. 2020
yılında az sayıda ülkede GSYH artışı görülürken Çin, %2,3 ile en yüksek büyüme oranına
sahip ülke olmuştur. Çin, 2021 yılında %8,1 oranında büyürken, 2020 yılında pozitif
büyüme kaydeden az sayıda ülke arasında yer alan Türkiye 2021 yılında da %1112 ile
en güçlü büyüme sergileyen ülkelerden biri olmuştur. 2020 yılında %7’nin üzerinde
daralan Hindistan’ın GSYH’sında ise 2021 yılında %8,3 oranında büyüme görülmüştür.

2020 yılında Covid-19
salgını nedeniyle küresel
ölçekte yaşanan daralmanın
ardından gelen
toparlanmanın yine de
ülkeler arasında eşitsiz
bir denge oluşturduğu
görülmektedir.

Şekil 3: Ülke Gruplarına göre GSH Büyümesi (%)
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2022 ve 2023 dönemi için yapılan büyüme tahminlerinde Covid-19 salgınından
kaynaklı kapanma ve benzeri gelişmelerin etkileri azalırken, enflasyon, Rusya-Ukrayna
Savaşı gibi siyasi gelişmelerin etkisi daha baskın hale gelmektedir. 2022 yılı için OcakŞubat aylarında yapılan küresel büyüme tahmini % 4,1 ile 2021 ortasının 0,2 puan
altında kalmaktadır. 2023 için küresel büyüme beklentisi ise %3 civarındadır.

2021 Temmuz ayında ABD ekonomisinin %6,8 büyüyeceği öngörülmesine rağmen 2021 gerçekleşmesinin 1,2 puan daha
düşük olduğu tahmin edilmektedir. AB ise %4,2 olan öngörünün üzerine çıkmıştır (World Bank, 2022a).
TÜİK, Ulusal Hesaplar.
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2.2 Küresel Yatırımların Gelişimi ve Beklentiler
Yukarıda işaret edildiği gibi Covid-19 salgınının etkisiyle küresel ölçekte sabit sermaye
yatırımları, 2020 yılında mali önlem paketleri kapsamında artan likidite ve düşük
borçlanma maliyetlerine rağmen keskin bir düşüş sergilemiştir. Küresel sabit sermaye
yatırımlarındaki gerilemenin %5 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Gelişmiş
ülkelerde yatırım düşüşleri daha sınırlı kalırken gelişmekte olan ülkelerde daha yüksek
oranlı daralmalar söz konusu olmuştur. Küresel sabit sermaye yatırımlarının yaklaşık
%7,5’ini oluşturan FDI %35’lik gerilemenin gelişmekte olan ülkelerdeki yatırımların
düşüşünde etkili olduğu tahmin edilmektedir (UNCTAD, 2021a).
Gelişmiş ekonomilerde makine-teçhizat ve altyapı yatırımları düşerken konut
yatırımlarıyla Ar-Ge başta olmak üzere fikrî mülkiyete yönelik yatırımlarda, özellikle
de biyofarma ve bilişim teknolojileri (IT) sektörlerine yönelik Ar-Ge yatırımlarında artış
gerçekleşmiştir.
Şekil 4: Gelişmiş Ekonomilerde Varlık Türüne Göre Yatırım Büyümesi (%)
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Makine ve ekipman

G20 üyesi gelişmekte olan ekonomilerde ise Çin, Türkiye ve Güney Kore yatırım
artışıyla ayrışırken Hindistan, Meksika, Güney Afrika gibi büyük ölçekli ekonomilerde
yatırımlarda çok yüksek oranlı düşüşler olduğu dikkat çekmektedir.
Parasal sıkılaşma
eğilimlerinin geleneksel
finansman kaynaklarında
daralmaya yol açmasına
rağmen “İkiz Dönüşüm”
yatırımlarında yüksek
potansiyelli bir döneme
girilmektedir.

2021 yılı için küresel yatırımlarda ılımlı bir toparlanma gerçekleştiği tahmin edilmekle
birlikte yatırımcıların ihtiyatlı davranması ve artan şirket borçları ekonomide
aşağı yönlü bir baskı oluşturmaya devam etmiştir. Daha önce de vurgulandığı
gibi faiz artışları ve parasal sıkılaşma yönündeki eğilimlerin geleneksel finansman
kaynaklarında da daralmaya yol açması beklenmektedir. Ancak “İkiz Dönüşüm”
perspektifinden orta-uzun vadeli yatırım ihtiyacı ve bu eksendeki gelişmeler dikkate
alındığında küresel ölçekte özgün bir döneme girildiği, gelişmiş ekonomilerin
öncülüğünde yüksek hacimli fiziksel yatırım potansiyelinin gündemde olduğu
saptanmaktadır. Kamu bütçeleri, kurumsal yatırımcı fonları, uluslararası finansal
kuruluşların olanakları gibi kaynaklar dikkate alındığında, finansman olanaklarında
da genişleme ve zenginleşme sağlanabileceği öngörüsünde bulunmak yanlış
olmayacaktır.
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2021-2027 döneminde
düşük karbonlu altyapı
yatırımlarına ABD
bütçesinden 1,2 trilyon
ABD$, AB bütçesinden 1,8
trilyon € taahhüt edilmiştir.

2021-2027 dönemi için, karbonsuzlaşmaya ve hayati önem taşıyan altyapıların
yenilenmesine yönelik projeler başta olmak üzere fiziksel yatırım hacmi, 130 trilyon
ABD$ olarak tahmin edilmektedir (Fuchs, et.al., 2022). ABD’de 1,2 trilyon ABD$’lık
bölümü onaylanan Altyapı Yatırımları ve İstihdam Paketi’nin (“The Infrastructure
Investment and Jobs Act”) ağırlıklı olarak enerji, ulaşım altyapılarındaki ve dijital
altyapıdaki darboğazları gidermeye yönelmesi, Ar-Ge ve yeşil dönüşüm yatırımlarının
artması beklenmektedir. Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki yatırımlar için
AB Bütçesi’nden ayrılan, 2021-2027 döneminde harcanması taahhüt edilen fon
büyüklüğü, 1,8 trilyon € civarındadır. Buna özel sektör yatırımları da eklendiğinde
taahhüt edilen miktarın çok üzerinde bir yatırım potansiyelinin söz konusu olduğu
görülmektedir. İlerleyen bölümlerde değinildiği gibi, Japonya, Güney Kore, Çin gibi
büyük ekonomilerin Yeşil Dönüşüm ekseninde geliştireceği stratejileri ve politikaları,
bu ülkelerde de yatırımların artarak devam edeceğine işaret etmektedir. Küresel enerji
ve metal fiyatlarındaki artışın, emtia ticaretine bağımlı gelişmekte olan ekonomilerdeki
yatırımların toparlanmasını destekleyeceği düşünülmektedir.
Sabit sermaye yatırımları, en genel hatlarıyla; sanayi üretime yönelik yatırımlar,
konut ve ticari binalar başta olmak üzere bina yatırımları ve altyapı yatırımlarından
(ulaştırma, enerji, haberleşme, su ve kanalizasyon başta olmak üzere ekonominin
fiziksel altyapısını oluşturan yatırımlar) oluşmaktadır. Sabit sermaye yatırımlarının
uzun dönemli gelişimi dikkate alındığında yukarıda bir örneği verilen beklentilerin
önemi daha belirgin hale gelmektedir. 1970-2020 döneminde sabit sermaye
yatırımlarının küresel GSH’ya oranı düzenli olarak gerilemiş, %29 civarından %23’e
kadar düşmüştür.13 Sabit sermaye yatırımlarının %26-27’sinin altyapı yatırımlarından
oluştuğu düşünüldüğünde, gerilemenin bu yatırım grubu için de geçerli olduğu
görülmektedir. 2021-2027 döneminde yukarıda değinilen beklentiler ışığında
yatırımların dünya GSH içindeki payının yeniden artacağı öngörülmektedir.
Enerji yatırımlarının toplam sabit sermaye yatırımları içindeki payı ise %10 civarındadır.
Enerji yatırımlarının toplam yatırımlar içindeki payı aynı seviyelerde kalmakla
birlikte, özellikle 2008 sonrasında enerji dönüşümü yatırımlarının payının arttığı
vurgulanmalıdır. Gelecek yıllarda “Yeşil Dönüşüm” perspektifinden enerji dönüşümü
yatırımlarının artmaya devam etmesiyle sabit sermaye içindeki payının da artması
beklenmektedir. Bu kapsamda yatırımların hızlanması için, etkinliği veya toplumsal
faydası ile finansal getiri beklentileri arasında bir denge kurulması önem taşımaktadır
(Kutu 1).

Gelecek yıllarda “Yeşil
Dönüşüm” perspektifinden
enerji dönüşümü
yatırımlarının artmaya
devam etmesiyle sabit
sermaye içindeki payının da
artması beklenmektedir.

Sabit sermaye yatırımlarındaki gerilemenin nedenleri, yatırımların kaynakları ve yatırımcı profiline ilişkin değerlendirmeler
Ek 2’de ele alınmaktadır.
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Kutu 1: Yatırımların Etkinliği: Getiri Hesaplarında Yeni Yaklaşım İhtiyacı14
Küresel ölçekte sabit sermaye yatırımlarının GSH içindeki payının düşmesi, büyüme, verimlilik ve refah artışının
baskılanması gibi sonuçlar doğurmaktadır. Yeşil dönüşüm yatırımları gezegenin geleceğinin güvence altına alınmasının
yanı sıra, yatırımların etkinliğinin artırılması ve bu sayede sürdürülebilir, kapsayıcı büyümenin desteklenmesi,
eşitsizliklerin azaltılması açısından da önem taşımaktadır. Bu bağlamda “Yatırımların getirisi”nin, “yatırımların
etkinliği”yle daha doğrudan ilişkilendirilerek ele alınması zaruri görünmektedir. Yeni teknolojilerin ve iş modellerinin
desteklenmesi başta olmak üzere kamunun hem yatırımcı hem de düzenleyici rolünde belirgin bir güçlenme yaşandığını
söylemek mümkündür. Aynı zamanda özel sektörün tasarruflarının, dolayısıyla yatırıma dönüşebilir fonların büyüklüğü
nedeniyle altyapı başta olmak üzere “kamusal” niteliği de olan alanlara çok daha fazla yatırım yapması beklenmektedir.
Uzun vadeli geri dönüşleri nedeniyle getirileri ve etkinlikleri yeterince iyi değerlendirilemeyen altyapı yatırımlarının
ekonomik ve sosyal etkilerinin hem nicel hem nitel olarak daha detaylı ele alınmasına, özellikle yeşil dönüşüm
bağlamında yeni iş modelleri ve finansman modelleri geliştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.
Orta-uzun vadeli yatırımların seyrinde önümüzdeki 10-15 yılda belirleyici olması beklenen kurumsal yatırımcıların altyapı
yatırımlarına daha istekli bir şekilde ortak olabilmesi, yatırımların doğrudan ve dolaylı etkilerinin getirilere daha fazla
yansıtılmasını sağlayabilecek mekanizmaların tasarlanmasına bağlı görünmektedir. Bu eksende geçtiğimiz on yıllarda
öne çıkan, ağırlıklı olarak “gelir garantisi”ne dayalı Kamu-Özelİişbirliği (KÖİ) modelinin yetersiz kalacağı, daha gelişkin
modellere ihtiyaç duyulduğu düşünülmektedir.
Kamu perspektifinden altyapı yatırımlarının etkilerinin daha geniş bir şekilde değerlendirilmesi, faydaların ekonomik,
sosyal, çevresel etkilerinin hesaplanması, özellikle bu hesaplamaların risk analizlerine yansıtılmasının kolaylaştırılması
gerekmektedir. Sadece kamunun dâhil olduğu projelerde değil, özel sektör yatırımlarında da risklerin bertarafının
sağladığı faydaların düzenlemeler yoluyla getirilere daha doğrudan dâhil edilebilmesine olanak tanınmalıdır. (Vergi
indirimleri, finansman kolaylıkları, yatırım teşvikleri vb.) Bu sayede yatırımlarda sermaye maliyeti ve yatırımın getirisi
hesaplamalarına etki analizi değerlendirmelerinin sonuçlarının yansıtılması, orta-uzun vadeli yatırım ortamını iyileştirici
bir çerçevenin oluşması mümkün olacaktır. Söz konusu perspektif iklim değişikliğinden kaynaklı riskler başta olmak
üzere yeterince iyi yansıtılmayan risklerin doğru ağırlıklandırılmasını sağlamakla kalmayacak, bertaraf edilen risklerin
etkilerinin de yatırım fizibilitelerine dâhil edilmesine yardımcı olacaktır.
Yeşil dönüşümde kamunun artan rolünün çeşitli uluslararası kuruluşlar tarafından da altı çizilmektedir. Adil geçişin
sağlanması, özellikle dezavantajlı kesimlerin artan maliyetlere karşı dayanıklılığının artırılması, karbon vergileri
başta olmak üzere kamu gelirlerinin etkin kullanımı, olası ekonomik aksamaların olumsuz etkilerinin bertarafı gibi
sorumluluklara işaret edilmektedir. Aynı zamanda dönüşümün hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesinin ekonomik ve
sosyal faydaları açısından da kamunun gelişim aşamasındaki teknolojilere doğrudan yatırım dâhil olmak üzere destek
sağlaması yine uzlaşılan noktalardan biridir (EIB, 2022).

Değişik perspektiflerden bu eksene taşınabilecek tartışmalar bulunmaktadır. Devletin rolüne ilişkin heteredoks iktisatçıların
yaklaşımları (Mazzucato, “Girişimci Devlet), risk-fırsat analizi konusunda yürütülen tartışmalar (“Risk-opportunity analysis for
transformative policy design and appraisal”, Mercure et al.) örnek verilebilir. Ancak politikaların ve uygulamaların tartışmaları
aşarak hızlıca bir deneyim seti ortaya çıkaracağı öngörüsünde bulunulabilir.
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Kurumsal Yatırımcılar: Düşük Karbonlu Ekonomiye Geçişte Yüksek Potansiyel
Kurumsal yatırımcılar, dünyadaki en büyük sermaye havuzlarından birini temsil
ettiklerinden ötürü, sürdürülebilir ve düşük karbonlu bir ekonomiye geçişe finansal
sistemin adaptasyonu konusundaki tartışmanın önemli bir parçası olmaları
beklenmektedir. Özellikle de emeklilik fonları, sigorta şirketleri, ülke varlık fonları
ve vakıflar gibi yapıları uzun vadeli yatırım yapmaya uygun kurumsal yatırımcıların
kaynaklarının düşük karbonlu yatırımların finansmanına dâhil edilmesi, düşük
karbonlu ekonomiye geçişte önemli bir potansiyel barındırmaktadır.
Kurumsal yatırımcıların kontrol ettiği fonların toplam büyüklüğü 87 trilyon ABD$’a
(%51’i emeklilik fonları, %38’i sigorta şirketleri, %9’u varlık fonları, %2’si vakıflar
olmak üzere) ulaşmaktadır (IRENA, 2021). Söz konusu kuruluşlar birbirinden çok
farklı alanlarda, bir dizi kısıtlamayla faaliyet gösteren, büyük farklılıklar taşıyan yapılar
olmakla birlikte özellikle yenilenebilir enerji yatırımları açısından büyük olanaklar
barındırmaktadır. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA)’nın 5 bin 800
kurumsal yatırımcıya dayalı çalışmasında (IRENA, 2021), geçtiğimiz 20 yılda söz konusu
kuruluşların %20’sinin dolaylı bir şekilde, %1’inin de doğrudan, yenilenebilir enerji
projelerini fonladığı belirtilmektedir. Doğrudan yatırımlar artış eğilimindedir ve 2018
yılında 6 milyar ABD$ ile yenilenebilir enerji yatırımlarının %2’si oranına ulaşmıştır.
Kurumsal yatırımcılar tarafından doğrudan yatırımlar yerine dolaylı yatırımlar
seçilmekte, inşaat ve yapılandırma riski taşıyan yeni projelerden ziyade hâlihazırda
işletmeye alınmış yatırımlar tercih edilmektedir. Teknolojik eğilimlerle uyumlu şekilde
rüzgâr ve güneş enerjisi projeleri öncelikli olmakla birlikte finansal işlem maliyetlerini
düşük tutabilmek için daha büyük ölçekli yatırımlar tercih edilmekte, dolayısıyla rüzgâr
enerjisi yatırımları öne çıkmaktadır. Kurumsal yatırımcıların hisse senedi ve tahvil
piyasalarında etkin olduğu dikkate alındığında, Yeşil Dönüşüm ya da Enerji Dönüşümü
yatırımı yapan şirketlerden hisse alımı ya da yeşil tahviller başta olmak üzere
sürdürülebilirlik tahvillerine portföylerinde daha fazla yer verecekleri öngörülmektedir.
Yine iklim finansmanı odaklı fonlara iştiraklerde de artışlar beklenmektedir (EIB, 2022).

Kurumsal yatırımcıların
kontrol ettiği fonların
toplam büyüklüğü 87 trilyon
ABD$’a ulaşmakta, bu
yatırımcıların yenilenebilir
enerji yatırımlarına ilgisi
artmaktadır.

Yenilenebilir enerji yatırımlarına çeşitli biçimlerde daha fazla kurumsal yatırımcının
çekilmesi, toplam finansman maliyetinin düşürülmesini ve böylece diğer finansman
kaynaklarının yatırıma çekilmesi imkânını sağlayarak olumlu bir döngü yaratabilir.
Kurumsal yatırımcılar açısındansa yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim,
varlıkları çeşitlendirmek ve borçlarıyla eşleşen güçlü, istikrarlı, uzun vadeli nakit
akışlarından faydalanmak için iyi bir ekonomik fırsat sunarken, atıl varlık riskini en aza
indirmektedir.
Örneğin, Norveç Varlık Fonu (GPF), yenilenebilir enerjiye doğrudan yatırım taahhüdü
açıklamıştır.15 Toplam fon büyüklüğünün %2’sine denk gelen taahhüdün, daha farklı
oranlarda olmakla birlikte diğer kurumsal yatırımcılar için de geçerli olacağı, orta
vadede benzer açıklamaların artacağı tahmin edilmektedir. Kurumsal yatırımcıların
kontrol ettiği 80 trilyon ABD$’lık fondan doğrudan yenilenebilir enerji ya da enerji
dönüşümü yatırımlarına 2030 yılına kadar %1 pay ayrılması durumunda enerji
dönüşümü yatırımları için öngörülen ek finansman ihtiyacının16 %15 ila 30’unun
kurumsal yatırımcılar tarafından sağlanabilmesi mümkün görünmektedir. Tüm
bunların yanı sıra dolaylı finansman olanakları da dikkate alındığında kurumsal
yatırımcı potansiyelinin yüksek olduğu aşikârdır.

15
16
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Kutu 2: Norveç Varlık Fonu: Yenilenebilir Enerjiye Doğrudan Yatırım Taahhütü
2009-2021 yılları arasında 3,7 kat büyüyerek 1,45 trilyon ABD$’a ulaşan Norveç Varlık Fonu’nun doğrudan yenilenebilir
enerji yatırımları henüz 1,45 milyar ABD$ seviyesindedir Toplam fon büyüklüğünden %0,1 pay alan yenilenebilir enerji
yatırımlarının bu fon büyüklüğünün %2’sine ulaşacağı taahhüt edilmiştir (Norges Bank Investment Management, n.d.).
Fonun, doğrudan yenilenebilir enerji yatırım geçmişi de 2020 yılında verilen bu taahhüde uzanmaktadır. Doğrudan
yenilenebilir enerji yatırımlarına ek olarak, orta-uzun vadede hisse senedi vb sermaye iştiraklerinin ve sabit getirili
menkul kıymet (tahvil vb.) yatırımlarının içinde yeşil yatırımların payının da artacağı düşünülmektedir.
Norveç’in fosil yakıt kaynaklarına dayalı oluşturulmuş bir kamu fonu olan Norveç Varlık Fonu, aynı zamanda dünyadaki
en büyük kurumsal yatırımcı fonlarından biri durumundadır. Fon büyüklüğünün hızlı bir gelişim gösterdiği, 1990’ların
sonlarında 20 milyar ABD$’ın altındayken 2021 yılı sonunda 1,45 trilyon ABD$’a ulaştığı, aynı zamanda yatırım yapılan
alanların, sektörlerin çeşitlendiği görülmektedir. 2021 sonu itibarıyla fonun %72’si sermaye iştiraki (hisse senedi) ağırlıklı
olup bu ağırlığı 65 ülke ve çeşitli sektörlerden 10 bine yakın şirketin hissesi oluşturmaktadır. Fonun %25,4’ü sabit getirili
tahvillerdedir; gelişmiş ülkelerinki başta olmak üzere devlet tahvillerinin yanı sıra yine bu gelişmiş ülkelerin de dâhil
olduğu 50 ülkeden binin üzerinde şirket tahvili portföyde bulunmaktadır. Fonun %2,5’i de gayrimenkul yatırımlarından
oluşmakta, 14 ülkede toplamda 885 varlık bulunmaktadır.
Şekil 5: Norveç Varık Fonu Yatırımlarının Türlerine Göre Gelişimi (1998-2021)
Milyar ABD$
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Özsermaye yatırımları

Sabit getirili yatırımlar

Gayrimenkul yatırımları

Toplam piyasa değeri

Kaynak: Norges Bank Investment Management, n.d.

Yukarıda sözü edilen %2’lik doğrudan yenilenebilir enerji yatırım taahhüdünün fonun bugünkü büyüklüğü üzerinden
karşılığı 29 milyar ABD$’a denk gelmektedir. Hisse senedi ve tahvil tercihlerinde de yeşil dönüşüm ve özellikle enerji
dönüşümü yatırımlarının payının artacağı dikkate alındığında Norveç Varlık Fonu, kurumsal yatırımcı potansiyeline
ilişkin önemli bir örnek teşkil etmektedir.
Yenilenebilir enerji yatırım taahhüdü kapsamında ilk doğrudan yatırım Hollanda’da yapılmıştır: 7 Nisan 2021’de
imzalanan anlaşma ile Hollanda’da Borssele 1&2 Açık Deniz Rüzgâr Çiftliği yatırımının %50’sine 1,375 milyar € ile ortak
olunmuştur. Hollanda’nın en büyük, dünyanın ikinci en büyük açık deniz üstü rüzgâr çiftliği olan Borssele 1&2, 752
megavat (MW) kurulu güce sahip olup, hissesinin yarısı projenin ortağı ve işletmecisi olan Danimarkalı Ørsted A/S
şirketine aittir.
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2.3 Küresel Finansman İklimi
Finansman hacminde gelişimin en önemli göstergelerinden biri olan küresel borç
tutarı, 2020 yılı sonunda 282 trilyon ABD$’a, küresel GSH’ya oranı da %355’e ulaşmıştır.
Covid-19 salgını nedeniyle 2020 yılında kamu borcundaki yüksek artış sonucunda
toplam borçta 24 trilyon ABD$ seviyesinde artış yaşanmıştır. 2000 yılında küresel
borcun küresel GSH’ya oranı %240 seviyesindeyken küresel GSH artışının çok üzerinde
bir borç artışı gerçekleştiği, 2008 kriziyle birlikte yaşanan yavaşlamaya rağmen 2020
yılında tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaşıldığı görülmektedir. 2000 yılında
global borç tutarı 87 milyar ABD$ iken 20 yıllık süreçte toplam %220 artış göstermiştir.
Tablo 1: Küresel Borçlanmanın Borçlu Kesimlere Göre Dağılımı (trilyon ABD$)
2000

2007

2014

2018

2020

2000-2007
Ort. Değ.

2007-2020
Ort. Değ.

2000-2020
Değ.

Hanehalkı

19

33

40

46

55

10,5%

5,1%

189,5%

Finans Dışı Kuruluşlar

26

38

56

73

81

6,6%

8,7%

211,5%

Finansal Kuruluşlar

20

37

45

60

68

12,1%

6,4%

240,0%

Kamu

22

33

58

65

78

7,1%

10,5%

254,5%

Toplam

87

141

199

244

282

8,9%

7,7%

224,1%

Kaynak: Institute of International Finance (IIF), n.d

2020 sonunda küresel borç tutarının yaklaşık %28,7’si finans dışı kuruluşların (şirketler
vb) kullandığı kurumsal kredilerden oluşurken, kamu borçları toplam borcun yaklaşık
%27,6’sını; finansal kuruluşların borçları %24,2’sini; hanehalkı borçları da %19,5’ini
oluşturmaktadır (IIF, n.d.). 2008 krizinden önceki durumla sonrası karşılaştırdığında
en çarpıcı gelişme finans dışı kuruluşlar ve kamunun borçlanma hızı artarken
hanehalkı ve finansal kuruluş borçlarının artış hızında gerçekleşen düşüştür. Gelişmiş
ülkelerde bankacılık sektörünün krizden en fazla etkilenen kesim olması ve ekonomik
faaliyetlerdeki yavaşlama sonucunda hanehalkı gelirlerinin düşmesi, bu kesimlerin
borçlanma hızının düşmesinde etkili olmuştur. 2020 yılına, Covid-19 salgınının
etkilerine bakıldığındaysa kamu ve hanehalkı borçlanmasındaki artışın yüksek olduğu,
finansal kuruluşlar ve finans dışı kuruluşların borç artış hızının daha düşük olduğu
dikkat çekmektedir. Kamu borcu hükümetlerin Covid-19 mali önlem paketlerine bağlı
olarak, hanehalkı borçlanması ise iş ve gelir kayıplarının etkilerini hafifletmek için daha
hızlı bir artış sergilemiştir.
Finans sektörü dâhil toplam küresel borcun 204 trilyon ABD$ ile %72’si gelişmiş ülkeler
kaynaklıyken %28’i de gelişmekte olan ülkelere ait bulunmaktadır.
Dünya Bankası başta olmak üzere uluslararası kuruluşların bir bölümü “1 yıldan uzun
vade”yi, G20 gibi bazı kaynaklar ise “5 yıldan uzun vade”yi tanımlamak için “uzun vadeli
finansman” ifadesini kullanmaktadır. Bireysel yatırım aracı değerlendirmesiyle konutlar
da dâhil edildiğinde esas olarak yatırımların finansmanına yönelik kullanılan “uzun
vadeli finansman”da 1991-2020 döneminde önemli bir artış yaşandığı görülmektedir.
“1 yıldan uzun vade” tanımı dikkate alındığında firmalar tarafından kullanılan kredilerin
%50 ila 55’i, “5 yıldan uzun vade” tanımı dikkate alındığında ise %25 ila 28’i “uzun
vadeli finansman”dan oluşmaktadır.

Son 20 yılda küresel borçlar
%220 artmış, özellikle 2008
krizi sonrasında finans
dışı kuruluşlarla kamunun
borçlanma hızı artarken
hanehalkı ve finansal
kuruluş borçlarının artış hızı
azalmıştır.
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Firma yatırımlarının finansmanında öz kaynak, tahviller ve sendikasyon kredileri
ağırlıklı araçlardır. Bu tür araçlarla sağlanan toplam finansman, söz konusu dönemde
gelişmiş ülkelerde 5 kat, gelişmekte olan ülkelerde ise 15 kat civarında artmıştır. Uzun
vadeli finansmanın gelişimini sendikasyonlar ve kurumsal tahvil ihraçları belirlerken bu
iki aracın toplam uzun vadeli finansman içindeki payının %80 civarında olduğu tahmin
edilmektedir. Finansman hacmindeki ve sözü edilen kaynaklardaki hızlı gelişime
rağmen özellikle kurumsal tahvil ihracının daha çok gelişmiş ülkelerdekiler olmak
üzere büyük ve eski firmaların kullanabildiği bir finansal araç olduğu, gelişmekte olan
ülkelerdeki daha küçük ve daha genç firmalar için öne çıkan bir seçenek olmadığı da
dikkat çekmektedir (IMF, 2021)
2008 krizi sonrasında finansman yapısında görülen en önemli gelişmelerden biri,
hem kurumsal krediler hem de hanehalkı borçlanmasında bankacılık sektörünün
payı azalırken, tahvil piyasaları, mortgage kuruluşları, özelleşmiş finans kuruluşları
gibi bankacılık dışı finans kurumlarının payının artması olmuştur. Bu artış özellikle
gelişmekte olan ülkelerde bankacılık dışı finans kurumlarının finansmandaki payında
gerçekleşmiştir. 2008 yılında %17 civarında olan pay, 2020 yılında %25 seviyesine
çıkmıştır. Özellikle Çin, Güney Kore, Şili gibi ülkelerde bu doğrultuda çarpıcı bir artış
görülmektedir. Gelişmiş ülkelerde de bankacılık sisteminin kurumsal kredilerdeki payı
gerilemiştir. ABD’de 2007 yılında kurumsal kredilerin yaklaşık yarısını bankacılık sistemi
fonlarken 2020 yılında bu oran üçte bire düşmüş, AB’de ise %75’ten %65’e inmiştir (IIF,
n.d.).

2008 krizi sonrasında hem
kurumsal kredilerde hem de
hanehalkı borçlanmasında
bankacılık sektörünün payı
azalırken, tahvil piyasaları,
mortgage kuruluşları,
özelleşmiş finans
kuruluşları gibi banka dışı
finans kurumların payı
artmıştır.

Gelişmiş ülkelerde bankacılık sektörünün kurumsal kredilerdeki payındaki düşüşte,
banka bilançolarındaki bozulma ve taşınan yüksek risklere bağlı olarak kredi
kullandırımında azalma, bankacılık sistemine yönelik kısıtlayıcı düzenlemeler
getirilmesi gibi gelişmeler etkili olmuştur.
Finansman sağlayıcıları, yani finansman arzının yapısı Tablo 4’te resmedilmektedir.
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Tablo 2: Küresel Düzeyde Uzun Vadeli Finansman Sağlayıcılar
Kaynaklar

Avantaj

Dezavantaj

Yönetilen Varlık Tutarı

Ticari Bankalar ve Diğer
Finansal Aracılar

Hanehalkı, özel sektör
tasarrufları

Verimli projeleri seçme,
doğru borç oranını belirleme

Kaynaklarla krediler arasında
vade uyumsuzluğu

>40 trilyon ABD$

Tahvil Piyasaları (Devlet
Tahvilleri, Şirket Tahvilleri)

Kamu tasarrufları, şirket
tasarrufları

Bankalara alternatif, vade
uyumu

Finansal enstrüman çeşitliliği
sunma kısıtları

>120 trilyon ABD$

Hisse Senedi Piyasaları

Hanehalkı, özel sektör
tasarrufları

Şeffaflık, etkin kaynak
dağılımı

Gelişmemiş piyasalarda
spekülatif riskler

v.y.

Kurumsal Yatırımcılar:
Hayat sigortası şirketleri,
emeklilik fonları, varlık
fonları, yatırım fonları

Kamu, hanehalkı, özel sektör
tasarrufları

Uzun dönem yatırım iştahı,
vade uyumu

Performans kriterleri nedeniyle yatırım kararlarında
kısa dönemli yaklaşım

>80 trilyon ABD$

Hedge Fonlar, Girişim
Sermayesi, Venture Capital

Hanehalkı, özel sektör
tasarrufları

Uzun dönem yatırım
iştahı, vade uyumu, varlık
yönetimine dâhil olma

Yüksek risk

>5 trilyon ABD$

Uluslararası Sermaye
Piyasaları: Uluslararası
Doğrudan Yatırımlar (FDI),
uluslararası banka borçları,
portföy yatırımları

Kamu, hanehalkı, özel sektör
tasarrufları

Tasarruf yetersizliğinde dış
kaynak kullanımı

Yüksek maliyetler, oynaklık

v.y.

Kamu Bankaları (Özellikle
kalkınma bankaları)

Kamu, hanehalkı, özel sektör
tasarrufları

Politika yapıcı rol üstlenme
kolaylığı

Politik istismara açıklık

v.y.

Çok Taraflı Uluslararası
Finansal Kuruluşlar

Üye ülke katkıları, yeniden
tahsis edilen fonlar

Politika yapıcı rol üstlenme
kolaylığı, yeni iş modeli ve
finansman modeli tasarımı,
uzun vadeli finansman,
düşük maliyet

Sınırlı kaynak

>1 trilyon ABD$

Sürdürülebilirlik, İklim
Finansmanı, Yeşil Ekonomi
Fonları

Kamu kaynakları ve özel
sektör tasarrufları

Tematik, uzun vadeli, düşük
maliyetli finansman

Çok sınırlı kaynak

>1 trilyon ABD$

Kaynak: World Bank Group, 2015’teki sınıflamayı baz alan, yazar hesaplama ve tahminleri17

2.4 Yeşil Yeni Düzen
“Yeşil Yeni Düzen”18 kavramı kapsamlı bir arka planla birlikte Birleşmiş Milletler Ticaret
ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) çerçevesinde hazırlanan 2019 Ticaret ve Kalkınma
Raporu’nda (UNCTAD, 2019) en gelişkin haline ulaşmıştır. Ancak 2008 küresel finans
kriziyle açığa çıkan yeni paradigma arayışı tartışmalarında, heterodoks iktisatçılar
tarafından 1930’ların Keynesyen ekonomi politikalarına atıfta bulunan “Yeşil Yeni
Düzen” kavramı gündeme gelirken (The New York Times, 2007) Birleşmiş Milletler
ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından “Yeşil Ekonomi”, “Yeşil
Büyüme”, “Küresel Yeşil Yeni Düzen” kavramları krizin hemen ardından dile getirilmiştir.
Bir boyutunu gezegenin geleceğinin korunması bağlamında iklim değişikliğiyle
mücadelenin, bir boyutunu da demografik, sosyal ve ekonomik gelişmelerle daralan
büyüme patikasının verimlilik artışıyla genişletilmesinin oluşturduğu bu yeni büyüme
paradigmasının, gerek uluslararası kuruluşlar gerekse dünya ekonomisinde ağırlığı
olan ülkeler düzeyinde kabul gördüğü söylenebilir. UNCTAD’ın formülasyonu
öncesinde Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın kapsamı ve
hedefleri söz konusu ekseni büyük ölçüde tanımlamıştır.

Finansman sağlayıcıların yapısı Dünya Bankası (2015)’ten yararlanarak oluşturulmuştur, yönetilen varlık tutarları yazarın
hesaplamalarıdır.
Green New Deal

17

18
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Tablo 3: Yeşil Yeni Düzen Kavramının Gelişimi
Yeşil Yeni Düzen Kavramının Gelişimi
Kavram

Kaynak

Tanım

Yeşil Ekonomi

Birleşmiş Milletler
Çevre Programı
(UNEP), 2010

Gelecek kuşaklara çevresel riskler ya da ekolojik hasarlar
bırakmayan, uzun dönemde refahı artışı sağlayan üretim,
dağıtım, tüketimle ilgili ekonomik faaliyetlerin bütünü.

Yeşil Büyüme

OECD, 2011

Doğal kaynakların sürdürülebilirliğini sağlayan, çevreyi
gözeten ekonomik büyüme ve kalkınma.

Küresel Yeşil Yeni
Düzen

UNEP, 2009

Küresel ölçekte kısa vadede küresel ekonomik toparlanmayı
sağlayan, orta ve uzun vadede sürdürülebilir ekonomik
büyümenin temellerini atan teşvik ve politika önlemleri seti.

“Yeşil Yeni Düzen” kavramının işaret ettiği ekonomik büyüme modeli ya da paradigması
uluslararası düzeyde etkili olmuştur. Bu paradigmayı krizden çıkış programı niteliği
taşıyan geçmiş modellerden (Keynesyen “Yeni Düzen” ya da Neoklasik Solow
Büyüme Modeli gibi) ayıran iki temel noktaya işaret edilebilir: İlki ekonomik ve sosyal
politikalara çok güçlü bir iklim ve çevre boyutunun eklenmiş olması, ikincisiyse ulusal/
ülke ölçeklerinin ötesine geçen güçlü uluslararası hedefler ve taahhütler barındıran
politikaları içermesidir. Şu ana kadar politika çerçevesi en belirgin ve detaylı olan
Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki dokümanlarda da ikinci nokta altı çizilerek
vurgulanmaktadır.
Öne çıkan ülkelerin “Yeşil Yeni Düzen” bağlamında değerlendirilebilecek politika
çerçevelerine aşağıda kısaca değinilmektedir:
Avrupa Yeşil Mutabakatı
dijital dönüşüm olanaklarını
da kullanarak bütünlüklü ve
kapsamlı, sanayi başta
olmak üzere tüm sektörlere
yönelik etklieri ve
birbiriyle ilişkisini dikkate
alan, hedefleri de bu
kapsamda belirleyen bir
politika çerçevesidir.

AB: Avrupa Yeşil Mutabakatı:19 Avrupa Birliği, 2019 Aralık ayında Avrupa Yeşil
Mutabakatı Çerçeve Belgesi’ni yayımlamıştır. Devamında Avrupa Yeşil Mutabakatı
Yatırım Planı, İklim Kanunu Tasarısı, Yeni Sanayi Stratejisi, “Fit for 55” Paketi gibi
dokümanlarla çizilen politika ve uygulama çerçevesi ile hedefler detaylandırılmıştır.
Avrupa Yeşil Mutabakatı dijital dönüşüm olanaklarını da kullanarak bütünlüklü ve
kapsamlı, sanayi başta olmak üzere tüm sektörlere yönelik etkilerini, sektörlerin
birbiriyle ilişkisini dikkate alan, hedefleri de bu kapsamda belirleyen bir politika
çerçevesidir. Yukarıda vurgulandığı gibi aynı zamanda AB’nin ticaret partnerleri başta
olmak üzere uluslararası etkiler ve sorumluluklar da dikkate alınmaktadır.
ABD: Altyapı Yatırım ve İstihdam Planı: ABD kavramsal olarak “Yeni Yeşil Düzen”
başlığı altında bütünlüklü bir politika çerçevesini henüz benimsememiştir. 2020
sonunda seçilen Başkan Joe Biden, 2019 yılında Başkanlık kampanyasına yönelik
olarak Alexandria Ocasio-Cortez ve Edward J. Markey tarafından hazırlanan “Yeşil Yeni
Düzen Taslağı”nın (Congress.gov, 2019) çerçevesini benimsediğini ifade eden bir “İklim
Planı” dokümanı yayımlamıştır. Ocasio-Cortez-Markey tarafından hazırlanan “Yeşil
Yeni Düzen Taslağı”nda ABD’nin karbon emisyon azaltımında küresel çapta önderlik
rolü üstlenmesine vurgu yapılarak 2030 yılına kadar on yıllık bir mobilizasyon süreciyle
birlikte hedefler tarif edilmiştir. Bu doğrultuda, i) iklim değişikliğine karşı dayanıklılığın
tesis edilmesi; ii) altyapının yenilenmesi ve geliştirilmesi; iii) elektrik üretiminin %100
temiz, yenilenebilir, net sıfır karbon emisyonlu kaynaklardan sağlanması; iv) enerji
verimliliği sağlayan, dağıtık, akıllı elektrik dağıtım/iletim sisteminin kurulması ya da
mevcut şebekenin bu doğrultuda yenilenmesi, elektriğe uygun erişimin sağlanması;
v) mevcut bina stokunun enerji verimli olacak şekilde yenilenmesi, yeni binaların
Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesi ve kapsamı “Odak Nokta Avrupa Yeşil Mutabatı” başlıklı bölümde ayrıntılı olarak ele
alınmaktadır.
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Biden’ın 2021 yılı
Haziran’ında sunduğu 6
trilyon ABD$’lık bütçe,
büyük altyapı, eğitim,
sağlık yatırımlarını
hedefleyen, İkinci Dünya
Savaşı sonrasının en büyük
yatırım bütçesi olarak
nitelendirilmektedir.

inşasının da bu şekilde yapılması; vi) imalat sanayinin ve sanayi üretimin bütününde
temiz ve karbon emisyon azaltımına yönelik dönüşümün sağlanması ve son olarak
yenilenebilir enerji kullanımının artırılması öne çıkan hedefler olmak üzere bütünlüklü
bir çerçeve sunulmuştur. Ancak Joe Biden’ın başkan seçilmesiyle birlikte hem
Covid-19 salgını sonrası hızlı toparlanmayı hem de dijital dönüşüm ve yeşil dönüşümü
birlikte hedefleyen kapsamlı bir altyapı planı hazırlanmıştır. Bu planda “Yeşil Yeni
Düzen Taslağı”ndaki hedeflerin bir bölümünün kapsanmasıyla birlikte kavramsal
kullanımdan kaçınıldığı ve taahhütlerin hafifletildiğinin görüldüğü söylenebilir.
Biden’ın 2021 yılı Haziran’ında sunduğu 6 trilyon ABD$’lık bütçe, büyük altyapı, eğitim,
sağlık yatırımlarını hedefleyen, İkinci Dünya Savaşı sonrasının en büyük yatırım
bütçesi olarak nitelendirilmektedir. Söz konusu bütçenin 1,2 trilyon ABD$’lık bölümü,
Altyapı Yatırım ve İstihdam Planı olarak onaylanmıştır. Sekiz yıla yayılması hedeflenen
plan kapsamında elektrikli araç altyapısı, elektrikli toplu ulaşım yatırımları da dâhil
olmak üzere ulaştırma yatırımları, enerji altyapısının temiz enerji dönüşüm ekseninde
yenilenmesi ve geliştirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının payının artırılması ve
dijital altyapı yatırımları yer almaktadır.
Güney Kore: Yeşil Yeni Düzen Politikası: Güney Kore 2020 sonunda sürdürülebilir
dönüşüm stratejisi olarak “Yeşil Yeni Düzen” çerçevesini ilan etmiştir (MDPI, 2022).
Covid-19 salgını sonrası toparlanma planı olarak tasarlanan çerçeve, çalışmalar
ilerledikçe düşük karbonlu ve iklim nötr bir ekonomiyi hedefleyen uzun vadeli ve
kapsamlı bir stratejiye dönüşmüştür. “Kore Yeni Düzeni” olarak adlandırılan, beş yıllık
süreçte 142,6 milyar ABD$’lık bütçe ayrılan kalkınma perspektifinin iki bacağından biri
“Yeşil Yeni Düzen”, diğeri ise “Dijital Yeni Düzen”dir. Yeşil Yeni Düzen kapsamında sekiz
hedef; yeşil kentsel kalkınma, düşük karbonlu dağıtık enerji ve inovatif yeşil sanayi
olarak belirlenen üç stratejik alan ekseninde ele alınmaktadır. Aynı zamanda ekonomik
dönüşümden etkilenecek kesimlerin korunmasına yönelik adil geçiş mekanizması da
içeren politika çerçevesi bir “Yeşil Büyüme” stratejisi olma niteliği taşımaktadır.
Japonya: Yeşil Büyüme Stratejisi: Ekim 2020’de Japonya 2050 yılında karbon nötr
hedefini deklare etmiştir. Bu zorlu hedef Japonya’nın “Yeşil Büyüme Stratejisi”nin ana
odak noktası durumundadır. Yeşil Büyüme Stratejisi, iş dünyasıyla birlikte çevreyi de
koruyarak olumlu bir ekonomik büyüme döngüsü yaratmayı hedefleyen bir sanayi
politikası olarak tanımlanmaktadır (METI, 2021). Sürekli güncellenmesi hedeflenen bu
strateji, politika ve destek mekanizmalarını içeren beş sektörler arası politika aracı ve
14 sektörel eylem planı içermektedir. Politika araçları; i) hibe fonları (Yeşil İnovasyon
Fonu vb), ii) vergi teşvikleri, iii) finansman rehberlik politikası, iv) düzenleme reformları
(özellikle hidrojen, açık deniz rüzgâr, mobilite/bataryalar konularında),v) uluslararası iş
birlikleri olarak tarif edilmektedir. Eylem planı hazırlanan sektörler ise enerji, ulaştırmaimalat sanayi ve binalar başlıkları altında toplanan 14 sektördür.
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Tablo 4: Japonya Yeşil Büyüme Stratejisi: Eylem Planı Hazırlanan Sektörler
Japonya Yeşil Büyüme Stratejisi: Eylem Planı Hazırlanan Sektörler
Enerji

Ulaştırma/İmalat Sanayi

Binalar (Konut-Ofis)

Açık Deniz Rüzgâr Santralleri
(Rüzgâr türbinleri ve parçaları,
yüzer rüzgâr türbinleri)

Mobilite ve Batarya (Elektrikli
araç, yakıt hücreli araçlar, yeni
jenerasyon bataryalar)

Konut ve Diğer Binalar (Yeni nesil
güneş sistemleri)

Amonyak Yakıt

Yarı iletken ve Bilgi Teknolojileri

Kaynak Geri Dönüşümü

Hidrojen (Elektrik üretiminin
depolanması, demir-çelik üretimi,
deniz taşıtları, su elektrolizörleri)

Deniz Taşımacılığı
Ulaştırma Altyapısı (Akıllı
ulaştırma, insansız hava araçları,
yakıt hücreli iş makinaları)

Nükleer Güç Santralleri (Modüler
reaktörler, hidrojen üretimi için
nükleer enerji)

Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık

Yaşam Tarzıyla İlgili Endüstriler

Hava Taşımacılığı (Elektrikli
hibrit ve hidrojenle çalışan hava
taşıtları)
Karbon Dönüşümü

Kaynak: METI, 2021

Çin: Yeşil Kalkınma Hedefleri: Çin, belirgin bir “Yeşil Dönüşüm” stratejisi ilan etmemiş
olmakla birlikte 2021-2025 dönemini kapsayan 14. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda,
enerji tüketiminin ve emisyonların azaltımı hedefleri yer alırken, bu plan paralelinde
enerji sektöründe yenilenebilir kaynakların payının artırılmaya devam etmesi, sanayi
sektörlerinde enerji verimliliği hedeflerinin belirlenmesi gibi bir dizi politika ve
uygulama alanı gündeme alınmıştır. Çin 2020 yılında, 2060 yılı için net sıfır hedefini de
beyan etmiştir.

Kutu 3: Çok Taraflı Kalkınma Bankaları ve “Yeşil Finansman” Taahhütleri
Öne çıkan çok taraflı kalkınma bankalarının farklı kavramlarla ifade etseler bile iklim finansmanı deneyimlerini içeren
gelişkin “Yeşil Finansman” stratejilerinde hemfikir oldukları söylenebilir. Aşağıda Dünya Bankası Grubu, Avrupa
İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ve Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) yaklaşımları
özetlenmektedir.
Dünya Bankası: GRID ve İklim Değişikliği Eylem Planı: Dünya Bankası Grubu, stratejisini “Yeşil, Dayanıklı ve Kapsayıcı
Kalkınma” (GRID: Green, Resilient, and Inclusive Development) kavramıyla ifade etmektedir. GRID yaklaşımında
ekonomik gelişmenin kapsayıcı olması, çevresel ve sosyal düzeyde sürdürülebilirlik taşıması gerekliliğine işaret
edilmektedir. GRID kapsamında beş başlığın kilit önem taşıdığı vurgulanmaktadır:
•
Yoksul ve kırılgan kesimler için fırsat yaratılması,
•
Yoksulluk, eşitsizlik ve sürdürülebilirliğin birbiriyle ilişkili ele alınması,
•
Kriz dönemlerinde müdahale ve yatırımların hızlandırılması,
•
Küresel etkilere karşı uluslararası iş birliğiyle etkin yanıtlar üretilmesi,
•
GRID’in ülke koşullarına uygun şekillendirilmesi.
İlki 2016-2020 dönemini kapsayan İklim Değişikliği Eylem Planı’nın 2021-2025 dönemini kapsayan ikincisi , GRID baz
alınarak hazırlanmıştır.
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İklim Değişikliği Eylem Planı’ndaki en önemli hedeflerden biri, iklim ve kalkınma arasındaki etkileşimi ele alan, plana
analitik bir zemin oluşturacak Ülke İklim ve Kalkınma Raporları’nın (CCDR’ler) hazırlanmasıdır. 25 ülke için söz konusu
raporların 2022 yılına kadar tamamlanması amaçlanmaktadır. Raporlar, İklim Eylem Planı’nın uygulamasına yönelik girdi
oluşturacak, böylece önceliklerin belirlenmesi sağlanacaktır. Bu 25 ülke arasındaTürkiye de yer almaktadır.
Eylem Planı kapsamında Dünya Bankası Grubu 2025 yılına kadar sağladığı tüm finansmanın %35’inin iklim finansmanına
yönelik olmasını taahhüt etmektedir. Söz konusu oran 2016-2020 döneminde %26 olarak gerçekleşmiş, iklim
finansmanına ayrılan fon 83 milyar ABD$ olmuştur (World Bank Group, 2021).
2016-2020 döneminde yenilenebilir enerji ve adaptasyon yatırımları, yeşil binalar gibi yatırımların finansmanı,
hükümetlere yeni politikalar geliştirme desteklerinin yanı sıra 5,9 milyar ABD$’ı Dünya Bankası’ndan, 6,6 milyar ABD$’ı
Uluslararası Finans Kurumu’ndan (IFC) olmak üzere farklı para birimlerine dayalı ihraç edilen yeşil tahvil tutarı 12,5 milyar
ABD$ civarına ulaşmıştır. Ayrıca Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA)20 ilk altyapı yatırım projesi tahvilini Türkiye’de
ihraç etmiştir.
2021-2025 dönemi için taahhüt edilen orandan hareketle Düya Bankası Grubu’nun iklim finansmanının 120 milyar ABD$’ın
üzerine çıkacağı öngörülmektedir.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD): Yeşil Ekonomiye Geçiş (GET): 2015-2020 dönemini kapsayan Yeşil Ekonomiye
Geçiş 1.0 (GET) kapsamında yeşil yatırımların finansmanının toplam finansmanın %40’ı olması hedeflenirken %42 oranına
ulaşılmış, yeşil yatırımlara 15 milyar € finansman sağlanmıştır (EBRD, 2020). 2021-2025 dönemi için bu oran %50 olarak
belirlenmiştir. EBRD’nin ihraç ettiği yeşil tahvil tutarı da, 700 milyon ABD$’ı “İklim Dirençli Tahvil” olmak üzere 5,5 milyar
€’ya yaklaşmıştır.
2021-2025 dönemini kapsayan GET 2.1 ile Paris İklim Anlaşması ile uyumlu, iklim dirençli yatırımlara öncelik verilmesi
gözetilirken beş ana alan vurgulanmaktadır:
•
Enerji ve kaynak verimliliği,
•
Döngüsel ekonomi,
•
Yenilenebilir enerji,
•
İklim direnci,
•
Adil geçiş.
2021-2025 dönemi için GET 2.1 kapsamında sağlanacak yeşil yatırım finansmanının 25 milyar €’ya yaklaşabileceği tahmin
edilmektedir.
Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB): Yeşil Altyapı: AIIB, kurumsal stratejisi kapsamında 2030 yılına kadar sürdürülebilirlik
ekseninde taahhütlerini belirlerken tematik önceliklerinden birini “Yeşil Altyapı” olarak tanımlamaktadır. Yeşil Altyapı
kapsamında yenilenebilir enerji, düşük karbonlu toplu taşıma, su ve kanalizasyon sistemleri, kirlilik kontrolü ve ekosistem
hizmetlerinin geliştirilmesi yer almaktadır. AIBB 2021 yılında, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar tüm operasyonlarını Paris
İklim Anlaşması hedefleriyle uyumlu hale getireceğini ilan etmiştir. Bu doğrultuda 2030 yılına kadar iklim değişikliğiyle
mücadele kapsamında 50 milyar ABD$ finansman sağlanması öngörülmektedir. Yeşil Altyapı yatırımlarının da dâhil
olduğu sürdürülebilirlik yatırımları için, 2016-2020 döneminde farklı Asya ülkelerinde 56 projeye finansman sağlanmıştır.
Avrupa Yatırım Bankası (AYB): Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın Finansmanı:21 Avrupa Yatırım Bankası Grubu’nun22 Avrupa
Yeşil Mutabakatı kapsamında ihtiyaç duyulan yatırımların finansmanında doğrudan ve dolaylı fonlama yoluyla özel bir
rol oynaması hedeflenmektedir. AB Bütçesi’nden ayrılması hedeflenen 503 milyar €’nun özel sektör ve kamu yatırımlarına
yönlendirilmesinde ağırlıklı payın EIB’de olması öngörülmektedir. Bu doğrultuda AYB’nin “İklim Bankası” olarak
yapılandırılması ve toplam finansmanından iklim finansmanının aldığı payın mevcut %25 düzeyinden 2025 yılına kadar
%50 düzeyine çıkarılması taahhüt edilmektedir.

Dünya Bankası Grubu bünyesindeki uluslararası doğrudan yatırımların gelişmekte olan ülkelerdeki siyasi ve ticari olmayan risklere karşı korunmasını amaçlayan kuruluştur. https://
www.miga.org
AYB’nin İklim Bankası Yol Haritası başta olmak üzere daha detaylı bilgi “Avrupa İklim Bankası: Avrupa Yatırım Bankası’nın Yeni Rolü” başlığı altnıda yer almaktadır.
22
Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Yatırım Fonu başta olmak üzere AYB bünyesindeki tüm finansal kuruluşlar ve oluşumları kapsamaktadır.
20
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Odak Nokta: Avrupa Yeşil Mutabakatı
Avrupa Birliği 11 Aralık 2019 tarihinde “Avrupa Yeşil Mutabakatı” (European Comission,
2019) belgesini yayımlamıştır. Avrupa Yeşil Mutabakatı, iklim ve çevreyle ilgili zorluklarla
mücadele konusunda AB’nin hedeflerini genişleten ve daha etkili olmasını amaçlayan
düzenlemeleri barındıran bir yol haritası niteliği taşımaktadır. Belgede “Avrupa
Yeşil Mutabakatı”, AB için uzun dönemli bir büyüme stratejisi olarak şu ifadelerle
tanımlanmaktadır: “2050 yılına kadar AB’yi net sera gazı emisyonlarının olmadığı ve
ekonomik büyümenin kaynak kullanımından ayrıştırıldığı modern, kaynak açısından
verimli ve rekabetçi bir ekonomiye sahip adil ve refah içinde bir topluma dönüştürmeyi
amaçlayan yeni bir büyüme stratejisidir.” (EUR-Lex, 2019)
Bir tür çerçeve belge olan Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın hemen ardından Ocak 2020’de
“Avrupa Yeşil Mutabakatı Yatırım Planı”23 ve “Adil Geçiş Mekanizması” belgeleri
yayımlanmıştır. Yine bu sürecin uzantısı olarak Mart 2021’de 2050 yılına kadar
AB’nin iklim nötr hedefinin taahhütünü içeren Avrupa İklim Yasası teklifi sunulmuş,
Avrupa İklim Paktı kamuoyu görüşüne açılmıştır. Temmuz 2021’de ise Avrupa Yeşil
Mutabakatı’nda işaret edilen hedeflerin hayata geçirilmesine yönelik politikaları,
eylemleri ve düzenlemeleri içeren “Fit for 55” paketi açıklanmıştır. Paket 2050 yılı
hedefleriyle birlikte bir ara hedef olarak 2030 yılına kadar karbon emisyonlarının en
az %50, mümkünse %55 azaltılmasına yönelik yeni düzenlemeleri, iklim, enerji ve
ulaştırmayla ilgili mevzuatın revizyonunu ve etki değerlendirmelerini içeren bir plandır.

2020 yılı başında Avrupa
Yeşil Mutabakatı’nda işaret
edilen hedeflerin hayata
geçirilmesine yönelik
politikaları, eylemleri ve
düzenlemeleri içeren “Fit for
55” paketi açıklanmıştır.

Birleşmiş Milletler (BM) 2030 “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” (United Nations) ile
bir uyum gözeten Avrupa Yeşil Mutabakatı, iklim değişikliğiyle mücadele ekseninde
hazırlanmış, sadece çevre değil ekonomik ve sosyal boyutlarıyla da en bütünlüklü ve
geniş kapsamlı bir pusula olma özelliğini taşımaktadır. Metinde vurgulanan “büyüme
stratejisi”nin sadece AB için değil, hem kavramsal çerçeve hem de uygulamaların
ortaya çıkaracağı uluslararası iş birlikleri ve zorunluluklarla küresel ölçekte izlenecek bir
“büyüme modeli”nin de şekillenmesine öncülük edeceği söylenebilir.
Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın en önemli itici kuvvetlerinden biri son 30 yılın
performansının iklim değişikliğiyle mücadele açısından yetersiz olduğunun
anlaşılmasıdır. 1990-2018 döneminde AB ekonomisi %61 oranında büyürken
sera gazları ancak %23 oranında azaltılabilmiştir. Avrupa Yeşil Mutabakatı öncesi
politikalarla devam edilmesi durumunda 2050’ye kadar ancak %60’lık azaltım
sağlanabileceğinin, yani karbon nötr hedefine ulaşılamayacağının belirlemesinden
hareketle daha kapsamlı bir yol haritasına ihtiyaç duyulacağı görülmüştür. AB Emisyon
Ticaret Sistemi’nin (ETS) kapsadığı sektörlerin artırılması, karbon fiyatlamasının daha
etkili kılınması, “Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliği, Enerjinin Vergilendirilmesi” gibi
düzenlemelerin revizyonu, “Sınırda Karbon Düzenlemesi” başlıca düzenleme alanları
olarak sayılabilir.
AB Yeni Sanayi Stratejisi de “İkiz Dönüşüm” ekseninde, “Yeşil Dönüşüm” ve “Dijital
Dönüşüm” baz alınarak hazırlanmıştır. Yeni Sanayi Stratejisi’ni tamamlayacak, Avrupa
Yeşil Mutabakatı perspektifiyle hazırlanacak yeni bir Döngüsel Ekonomi Eylem Planı,
AB ekonomisinin modernize edilmesi, yerel ve küresel düzeyde döngüsel ekonominin
fırsatlarından yararlanma hedefini gütmektedir.
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Avrupa Yeşil Mutabakatı Politika Alanları
Avrupa Yeşil Mutabakatı’nda AB ekonomisini dönüştürmek için tasarlanan politika
alanları şu şekilde özetlenebilir:
•

•

•

•

Temiz, Uygun Maliyetli ve Güvenli Enerji Sağlamak: İktisadi sektörlerdeki enerji
üretiminin ve kullanımının AB’nin sera gazı emisyonunun %75’inden fazlasını
oluşturuyor olmasından hareketle enerji verimliliği uygulamalarına öncelik
verilmesi, kömürün ve gri hidrojenin kullanımdan kaldırılması ile bütünleşecek,
büyük ölçüde yenilenebilir kaynaklara dayalı bir enerji sektörü geliştirilmesi
hedeflenmektedir. Üye devletlerin bu doğrultuda enerji ve iklim planlarını
güncellemesi, AB enerji mevzuatının revize edilmesi24, temiz enerji geçişinde sürece
tüketicilerin de dâhil edilmesi, enerji yoksulluğu riskine karşı önlemler alınması,
iklim nötr pozisyona geçiş için akıllı altyapının25 temini bu kapsamda atılacak temel
adımlar olarak sıralanmaktadır.
Temiz ve Döngüsel Bir Ekonomi İçin Endüstriyi Harekete Geçirmek: İklim nötr
olabilmek ve döngüsel bir ekonomiye geçişi gerçekleştirebilmek için endüstrinin
tamamının harekete geçirilmesi gerekmektedir. Bir sanayi sektörünü tüm değer
zinciriyle birlikte dönüştürebilmek için en az 25 yıl gerektiği vurgulanarak,
2050 hedeflerinin yakalanabilmesi için 2020-2025 döneminde temel kararların
alınması ve eylemlerin hayata geçirilmesi zaruridir. Avrupa’nın Yeşil Mutabakat
hedeflerine ulaşmaya imkân sağlayacak dijital dönüşüm26 potansiyelinin tamamını
kullanmasının gerekliliğine, AB Yeni Sanayi Stratejisi ve Yeni Döngüsel Ekonomi
Eylem Planı’nın bu perspektifle hazırlanmasına dikkat çekilmektedir. Yeni Sanayi
Stratejisi için çelik, çimento, kimya gibi enerji yoğun sanayi sektörleri öncelikli
olarak işaret edilirken Döngüsel Ekonomi Eylem Planı’nın “sürdürülebilir ürünler
politikası”nı içereceği; tekstil, inşaat, elektronik ve plastik gibi kaynak yoğun
sektörlere odaklanılacağı belirtilmektedir.
İnşaat ve Yenilemede Kaynak Verimli Bir Yol: Binaların inşası, kullanımı ve
yenilenmesi önemli ölçüde enerji ve mineral kaynak gerektirmesinin yanı sıra bina
stokunun kullanılan enerjinin %40’ını karşılaması saptamasından hareketle, AB
ölçeğinde bina yenileme hızının artmasının gerekliliğine işaret edilmektedir. Söz
konusu “yenileme dalgası”nın enerji faturalarını düşürmeye ve enerji yoksulluğunu
azaltmaya yardımcı olacağı belirtilerek, üye devletlerin bu bağlamda ulusal
yenileme stratejileri oluşturacağına dikkat çekilmektedir. Bu doğrultuda AB
Komisyonu’nun yeni bir girişim başlatacağı, InvestEU27 programı dâhilinde yenilikçi
finasman şemaları geliştirileceği de vurgulanmaktadır.
Sürdürülebilir ve Akıllı Ulaşıma Geçişin Hızlandırılması: AB’nin sera gazı
emisyonlarının % 25’inin ulaşımdan kaynaklandığı ve giderek arttığı belirtilerek
iklim nötr hedefine ulaşabilmek için ulaşımdan kaynaklanan emisyonların 2050
yılına kadar %90 oranında azaltılması hedeflenmekte ve tüm taşıma modlarının
(kara yolu, hava yolu, deniz yolu, demir yolu) bu azaltıma katkıda bulunması
gerekliliğine işaret edilmektedir. Bu doğrultada multimodal (çoklu) taşımacılığın
desteklenmesi (kara yolu iç yük taşımalarının %75’inin demir yolu ve deniz yollarına
kaydırılması vb.), dijitalleşmenin sağladığı olanaklardan yararlanılması, ulaşım

Fit for 55 kapsamında Enerji Verimliliği, Yenilenebilir Enerji direktifleri gibi temel dokümanlar revize edilmiştir.
Akıllı şebekeler, hidrojen ağları, karbon yakalama, karbon depolama, enerji depolama vb. uygulamalar.
“Dijital teknolojiler, Yeşil Mutabakatın, birçok farklı sektörde, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşması için kritik bir rol
üstlenmektedir. Komisyon, yapay zekâ, 5G, bulut bilişim ve edge bilişim, nesnelerin interneti gibi dijital teknolojilerin
iklim değişikliğiyle başa çıkmak ve çevreyi korumak için politikaların etkisini hızlandırmasını ve en üst düzeye çıkarmasını
sağlayacak önlemleri araştıracaktır. Dijitalleşme ayrıca hava ve su kirliliğinin uzaktan izlenmesi veya enerji kaynaklarının ve
doğal kaynakların nasıl kullanıldığını izlemek ve optimize etmek için yeni fırsatlar sunuyor.”AB Komisyonu.
27
InvestEU: AB’deki yatırımı desteklemek için hâlihazırda mevcut olan çok sayıda finansal aracı tek bir çatı altında bir araya
getirerek Avrupa’daki yatırım projeleri için finansman sağlayan programdır. Detaylı bilgi için bkz InvestEu, n.d.
24
25
26
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•

•
•

fiyatlarına çevre ve sağlık etkilerinin eklenmesi, fosil yakıt sübvansiyonlarından
vazgeçilmesi, sürdürülebilir alternatif ulaşım yakıtlarının üretim ve dağıtımının
artırılması, şehir içi ulaşımın daha az kirletici hale getirilmesi gelişim alanları olarak
saptanmaktadır.
“Tarladan Sofraya”: Adil, Sağlıklı ve Çevre Dostu bir Gıda Sistemi Tasarlamak:
Ortak Tarım Politikası’nın revizyonunun yanı sıra ulusal stratejik planların yapılması
hedeflenmektedir.” Tarladan Sofraya Stratejisi” aynı zamanda döngüsel ekonomi
kapsamında değerlendirilerek taşıma, depolama, paketleme ve gıda atıkları
konularında alınacak aksiyonlarla gıda işleme ve perakende sektörlerinin çevresel
etkilerinin azaltılması amaçlanmaktadır.
Ekosistemleri ve Biyoçeşitliliği Korumak ve İyileştirmek
Toksin İçermeyen Bir Çevre İçin Sıfır Kirlilik Hedefi

Avrupa İklim Bankası: Avrupa Yatırım Bankası’nın Yeni Rolü
Avrupa Yatırım Bankası Grubu’nun28 Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında ihtiyaç
duyulan yatırımların finansmanında doğrudan ve dolaylı fonlama yoluyla özel bir
rol oynaması hedeflenmektedir. AB Bütçesi’nden ayrılması hedeflenen 503 milyar
euro’nun özel sektör ve kamu yatırımlarına yönlendirilmesinde ağırlıklı payın AYB’de
olması öngörülmektedir. Bu doğrultuda AYB’nin “İklim Bankası” olarak yapılandırılması
ve toplam finansmanından iklim finansmanının aldığı payın mevcut %25 düzeyinden
2025 yılına kadar %50 düzeyine çıkarılması taahhüt edilmektedir.

Avrupa Yatırım Bankası
Grubu’nun Avrupa Yeşil
Mutabakatı kapsamında
ihtiyaç duyulan yatırımların
finansmanında doğrudan
ve dolaylı fonlama yoluyla
özel bir rol oynaması
hedeflenmektedir.

AYB, 2025 yılına kadar kredilerinin en az %50’sini iklim finansmanına ayırmanın yanı
sıra, 2021 yılına kadar fosil yakıt projelerinin finansmanını durdurmayı, tüm finansman
faaliyetlerini Paris Anlaşması ile uyumlu hale getirmeyi taahhüt etmiştir. Avrupa Yeşil
Mutabakatı kapsamında AYB’nin 250 milyar €’luk (toplam yatırım planının dörtte
biri) yatırımı tetiklemesi beklenmektedir. Kasım 2020’de AYB Grubu, taahhütleri
doğrultusunda İklim Bankası Yol Haritası’nı (EIB, 2020) yayımlamıştır.
2021-2025 dönemi hedeflerini kapsayan İklim Bankası Yol Haritası’nda 12 odak nokta
tanımlanmaktadır:
• İklim değişikliğine karşı daha fazla dayanıklılık oluşturmak.
• Konutları daha enerji verimli hale getirmek.
• Temiz enerjiyi teşvik etmek.
• Akıllı, daha sürdürülebilir ulaşım.
• Daha yeşil bir sanayi için uğraşmak.
• Çevre kirliliğini ortadan kaldırmak.
• Doğayı korumak.
• Tarladan sofraya.
• Sürdürülebilir şehirler ve bölgeler.
• Finans sisteminin yeşil dönüşümü.
• Yeşil dönüşüme küresel ölçekte öncülük etmek.
• Adil geçişi desteklemek.
Odak noktalarda ilerleyebilmenin hızlanması için politika, eylem ve hukuki
düzenlemeleri içeren eylem planları hazırlanması gerekmektedir. Yeni iş modelleri,
finansal ürünler ve danışmanlık ürünleri geliştirilmesi, iklim risklerinin AYB risk
yönetimi çerçevesine daha da entegre edilmesi gibi hususlar, söz konusu eylem
planlarında kapsamlı bir şekilde ele alınacaktır.
Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Yatırım Fonu başta olmak üzere AYB bünyesindeki tüm finansal kuruluşlar ve oluşumları
kapsıyor.
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Kutu 4: Juncker Planı’ndan Avrupa Yeşil Mutabakatı Yatırım Planı’na
Juncker Planı olarak adlandırılan “Avrupa İçin Yatırım Planı”, 2008 krizinin yatırımları baskılayan etkilerini azaltmak için
gündeme getirilmiştir. 2014 yılından itibaren AYB tarafından finanse edilen Plan, 2019 sonu itibarıyla AB GSYH’sına %0,9
katkıda bulunurken 1,1 milyon yeni istihdam yaratılmasını sağlamıştır. 2019 sonu itibarıyla Juncker Planı kapsamında
yapılan yatırımların toplam büyüklüğü 439,4 milyar €’ya ulaşırken AYB ve iştiraki Avrupa Yatırım Fonu, 1200 projeyi finanse
etmiştir. Yeni teknolojilerin ve yenilikçi uygulamaların finansmanının yanı sıra, iklim finansmanı ile sosyal politikalar ve
ulaştırma politikalarına yönelik de finansman sağlanmıştır. 10 milyon hanenin yenilenebilir enerjiye erişimi, 20 milyon
Avrupalı’nın daha iyi koşullarda sağlık hizmeti alması, yılda 182 milyon yolcunun demir yolu ulaşımı ve şehir içi ağlardan
yararlanması sağlanmıştır.
Juncker Planı kapsamında finanse edilen yatırımların 90,7 milyar €’luk bölümü, yani toplam yatırımların beşte biri,
doğrudan iklim finansmanı kapsamına girmektedir: Sıfır enerjili binalar, rüzgâr ve güneş enerjisi santralleri (GES), LED
aydınlatma, çevre dostu otobüsler, su tasarruflu duşlar.
Juncker Planı, en genel hatlarıyla Avrupa Yeşil Mutabakatı Yatırım Planı’na projekte edildiğinde 2021-2030 dönemi için AB
bütçesinden doğrudan ve dolaylı olarak yaratılması hedeflenen 1 trilyon €’luk finansmanın %20-25’lik bölümüne karşılık
gelen 200-250 milyar €’nun enerji dönüşümü finansmanı için kullanılacağı öngörülebilir.

Fit for 55 Paketi ve REPowerEU Planı
2021 yılının Temmuz ayında açıklanan “Fit for 55” Paketi, Avrupa Yeşil Mutabakatı
ekseninde 2030 hedefleri başta olmak üzere mevzuat ve uygulamaya yönelik kapsamlı
bir paket olarak sunulmuştur. Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesiyle birlikte yaşanan
enerji arz sıkıntılarını dikkate alarak Avrupa Birliği Komisyonu, “Fit for 55” Paketi’ndeki
hedeflerin tam olarak uygulanmasını temel alan ve ek önlemler içeren “REPowerEU”
Planı’nı açıklamıştır. Aşağıda önce “Fit for 55” Paketi ele alınmakta, ardından kısaca
REPowerEU Planı’na değinilmektedir.
“Fit for 55” Paketi, AB’nin mevcut mevzuatını Avrupa Yeşil Mutabakatı ekseninde
güçlendirmenin yanı sıra yeni unsurlar da içermektedir. Paket, 2030 ve sonrasında
adil, rekabetçi ve yeşil bir dönüşümü sağlama hedefine yönelik bir dizi taslaktan
oluşmaktadır. Mevcut sekiz mevzuat daha iddialı hale getirilip güçlendirilirken beş
yeni girişim sunulmaktadır: İklim, enerji ve yakıtlar, ulaşım, binalar, arazi kullanımı ve
ormancılık.
“Fit for 55” Paketi, AB’nin
mevcut mevzuatını Avrupa
Yeşil Mutabakatı ekseninde
güçlendirmenin yanı
sıra yeni unsurlar da
içermektedir.

Mevzuat ve düzenleme önerileri paket içindeki unsurların birbiriyle bağlantısını dikkate
alan etki değerlendirme analizleriyle desteklenmektedir. Karbon fiyatlandırması gibi
güçlendirilmiş düzenleyici politikalara fazla güvenmenin yüksek ekonomik yüklere
yol açacağı dikkate alınarak bir politika seti oluşturulmuş; fiyatlandırma, hedefler,
standartlar ve destek önlemleri arasında bir denge kurulmaya çalışılmıştır.
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Tablo 5: Fit for 55 Paketi Kapsamı
Fiyatlandırma

Hedefler

Kurallar

Emisyon Ticaret Sistemi’nin hava
taşımacılığı dâhil güçlendirilmesi.

Efor Paylaşım Düzenlemesi’nin
güncellenmesi.

Otomobiller ve hafif ticari araçlar
için daha katı karbon emisyon
performansı.

ETS’nin deniz yolu, kara
yolu taşımacılığı ve binalara
genişletilmesi.

Arazi Kullanımı ve Ormancılık
Düzenlemesi’nin güncellenmesi.

Alternatif yakıtlar için yeni altyapı.

Enerji Vergilendirme Direktifi’nin
güncellenmesi.

Yenilenebilir Enerji Direktifi’nin
güncellenmesi.

ReFuelEU: Daha sürdürülebilir
havacılık yakıtları.

Yeni Sınırda Karbon Düzenleme
Mekanizması.

Enerji Verimliliği Direktifi’nin
güncellenmesi.

FuelEU: Daha temiz denizcilik
yakıtları.

Destek Önlemleri
İnovasyonu teşvik etmek, dayanışmayı güçlendirmek ve kırılgan kesimlere dönük etkileri azaltmak için
yeni oluşturulan Sosyal İklim Fonu ve Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde geliştirilmiş Modernizasyon
ve İnovasyon Fonu gelirlerinin ve düzenlemelerinin kullanılması.

REPowerEU Planı, yukarıda belirtildiği gibi Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesinin enerji
arzında yarattığı zorluklara karşı bir yanıt olarak AB Komisyonu tarafından 18 Mayıs
2022 tarihinde açıklanmıştır European Commission, 2022). Plan, enerji dönüşümünü
hızlandırarak fosil yakıtlarda Rusya bağımlılığına son verme amacı taşımaktadır.
Bu doğrultuda Fit for 55 Paketi’ne ilave olarak enerji tasarrufu, enerji kaynakların
çeşitlendirilmesi, enerji dönüşümünü hızlandırarak fosil yakıtların ikamesi, akıllı
yatırımlar ve reformlar olmak üzere dört eylem alanı tanımlanmaktadır. AB’nin enerji
sistemini yapısal olarak dönüştürmeye yönelik bu eylemler için düzenlemeler, altyapı
politikaları, tüm yatırım ve reform planları, enerji diplomasisi gibi başlıklarda etkili
bir koordinasyona vurgu yapılmaktadır. Ayrıca enerji verimliliği uygulamaları, sanayi
üretimde fosil yakıtların yenilenebilir elektrik ve yeşil hidrojenle ikamesini sağlamak
üzere talep tarafındaki eylemlerin koordinasyonunu sağlamak hedeflenmektedir.
Arz boyutunda da yenilenebilir enerjiyi yaygınlaştırmak ve üretmek için kapasite ve
çerçeve oluşturma gerekliliğine, bu eksende koordinasyonun güçlendirilmesine işaret
edilmektedir.

REPowerEU Planı enerji
dönüşümünü hızlandırarak
fosil yakıtlarda Rusya
bağımlılığına son verme
amacı taşımaktadır.

REPowerEU Planı, Avrupa
Yeşil Anlaşması’na uygun
olarak 2030 yılına kadar en
az %55 emisyon azaltımı ve
2050 yılına kadar iklim nötr
hedefini değiştirmeden Fit
for 55 Paketi’ndeki tüm
önerilerin tam olarak
uygulanmasını temel
almaktadır.

REPowerEU Planı, Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uygun olarak 2030 yılına kadar en
az %55 emisyon azaltımı ve 2050 yılına kadar iklim nötr hedefini değiştirmeden Fit
for 55 Paketi’nin tüm önerilerin tam olarak uygulanmasını temel almaktadır. Fit for
55 Paketi’nde yer alan hedeflerin daha hızlı hayata geçirilmesine vurgu yapılırken,
doğalgaz dahil tüm fosil yakıtlarda Rusya bağımlılığının azaltılması amacıyla
doğalgazın geçiş yakıtı olarak rolünü sınırlayacağı ifade edilmektedir. Bu doğrultuda
yeşil hidrojen altyapısının AB ölçeğinde oluşturulması önem kazanırken mevcut yerli
kömür, doğalgaz kaynaklarına dayalı kapasitelerle, nükleer santrallerin kullanımının
daha önce öngörüleden daha uzun sürebileceği belirtilmektedir.
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Tablo 6: REPowerEU 2030 Hedefleri
REPowerEU 2030 Hedefleri
Enerji Tasarrufu

Fit for 55

Enerji Kaynaklarının
Çeşitlendirilmesi

Fosil Yakıtların İkamesi
ve Enerji Dönüşümünün
Hızlandırılması

Akıllı Yatırımlar

Yenilenebilir Enerji Direktifi
hedefi: Yenilenebilir
kaynakların payının %40’a
ulaşması.

%30 doğalgaz tüketiminde
tasarruf

Yenilenebilir kaynaklara
dayalı enerji üretiminin
hızlandırılması: Yenilenebilir
Enerji Direktifi hedefinin %45
olarak revize edilmesi.
Güneş PV kapasitesinin
2025’te bugünkü düzeyinin
iki katına çıkarak 320 GW’a,
2030’da 600 GW’a ulaşması.

REPowerEU

Ek %13 doğalgaz
tüketiminde tasarruf

AB Enerji Platformu
üzerinden doğalgazda ortak
tedarik uygulamaları

AB Güneş Stratejisi’nin
sunulması.
Avrupa Çatıüstü Güneş
İnisiyatifi
Rüzgar kaynaklarının daha
etkin değerlendirilmesi.

Fosil yakıtlardan sağlanacak
95 milyar euro’ya yakın
tasarrufun, REPowerEU
Planı’ndaki ilave hedeflerle
birlikte 2022-2027 arasıda
210 milyar euro’ya ulaşacağı
öngörülen akıllı yatırımlara
aktarılması.

Isı pompalarının
yaygınlaşması.
Depolama kapasitesinin
geliştirilmesi.
Yeşil Hidrojen üretiminin
geliştirilmesi, 2030 yılında 10
milyon ton üretim, 10 milyon
ton ithalat hedefi.

Kutu 5: Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması
Temel amacı, seçili sektörler için ithalat fiyatının, eşyanın karbon içeriği dikkate alınarak belirlenmesi olan Sınırda Karbon
Düzenlemesi Mekanizması’na (SKD) ilişkin teklif, Avrupa Komisyonu tarafından 14 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanmıştır.
Komisyon tarafından uygulamanın, 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla, 3 yıllık bir sürece yayılarak mali yükümlülük getirmeyecek,
yumuşak bir geçiş dönemi ile başlatılması önerilmektedir. Yayımlanan taslak ile, SKD mekanizmasının tasarımı, sektörel
kapsamı ile uygulama usul ve esasları açıklanmıştır.
Bu kapsamda, mevzuat taslağında, SKD mekanizmasının AB Emisyon Ticaret Sistemine (ETS) paralel bir sistem olacak
şekilde kurgulandığı; SKD mekanizmasına tabi olan seçili sektörlerin ise demir- çelik, çimento, alüminyum, elektrik ve
gübre sektörleri olarak belirlendiği görülmektedir.
Bununla birlikte, bir üçüncü ülkenin AB’nin ETS’sine tamamen entegre olması veya herhangi bir üçüncü ülke ile AB
arasında emisyon ticaret sistemlerini bağlayan bir anlaşma imzalanması durumunda, ilgili ülkelerin düzenlemeden istisna
tutulabilmesi imkânının getirilmesi; ayrıca, AB’nin üçüncü ülkeler ile, karbon fiyatlandırma mekanizmalarının dikkate
alınmasını sağlayacak anlaşmalar yapma olanaklarının da araştırılmasının hedeflendiği anlaşılmaktadır.
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AB Bütçesi’nden Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki yatırımlar için ayrılan
kaynağın bir bölümü yeşil tahvil ihracıyla finanse edilirken önemli bir bölümü de AYB
kaynaklarından karşılanacaktır. Finansman stratejisi çerçevesi şu üç ayak temelinde
inşa edilmektedir:
•

•

•

Sürdürülebilir faaliyetlere ilişkin bir sınıflandırma sistemi oluşturulması –
taksonomi29: Taksonomi Yönetmeliği, finansal ve finansal olmayan şirketlerin ortak
bir sürdürülebilirlik tanımını paylaşmasına olanak tanıyan ve böylece yatırımların
sürdürülebilirliğe gerçekten katkıda bulunduğunu doğrulayan (yeşile boyama“green washing”e karşı koruma sağlayan) sağlam, bilime dayalı bir sınıflandırma
sistemi sağlamayı amaçlamaktadır. Ancak AB Komisyonu’nda 2022 yılı Şubat
ayında doğal gaz tesisleri ve nükleer tesisler geçici finanse edilebilir iklim dostu
yatırımlar olarak kabul edilmiştir. Komisyon içinde tartışmalara ve itirazlara yol
açan düzenlemede, enerji arzında yaşanan konjonktürel güçlükler belirleyici
olmuştur.
Reel sektör ve finansal kuruluşlar için açıklık/şeffaflık içeren bir çerçeve:
Yatırımcılara bilinçli sürdürülebilir yatırım kararları vermeleri için bilgi sağlayan,
hem finans dışı kuruluşlar hem de finansal kuruluşlar için zorunlu bir açıklık
yaklaşımı benimsenmektedir. Açıklama gereklilikleri, bir şirketin faaliyetlerinin
çevre ve toplum üzerindeki etkisini ve bir şirketin sürdürülebilirlik riskleri nedeniyle
karşı karşıya kaldığı ticari ve finansal riskleri içerir.
Emsaller, standartlar ve etiketleri içeren yatırım araçları: Finansal piyasa
katılımcılarının yatırım stratejilerini AB’nin iklim ve çevre hedefleriyle uyumlu hale
getirmesini kolaylaştırmak amaçlanmaktadır. Bu amaçla piyasa katılımcılarına
daha fazla şeffaflık sağlanması öngörülmektedir. Avrupa yeşil tahvillerine ilişkin bir
standart için düzenleme yapılırken sürdürülebilir yatırımların çekilmesine yardımcı
olmak için tüm ihraççıların kullanımına açık, yüksek kaliteli bir gönüllü standart
oluşturulmaktadır.

Finansman Stratejisi kapsamında AB üyesi olmayan ticari partner ülkelere yönelik
sürdürülebilir finansmanı artırmaya yardımcı olacak kapsamlı bir strateji geliştirileceği
belirtilmekte, bu doğrultuda bir eyleme yer verilmektedir.
2.5 Enerji Dönüşümü Yatırımları ve Finansmanı
2.5.1 Küresel Enerji Görünümü
2021 yılında küresel enerji yatırımlarının 1,9 trilyon ABD$ seviyesine ulaştığı tahmin
edilmektedir (IEA, 2022). 2020 yılına göre %10 civarında artış olmakla birlikte
2017-2019 dönemi yatırım seviyesinin hâlâ yakalanamadığı görülmektedir. 2020
yılında Covid-19 salgınının etkisiyle enerji altyapısı, petrol ve doğal gaz üretimi ve
ulaştırma yatırımlarındaki düşüşe bağlı olarak toplam enerji yatırımları %13 oranında
gerilemiştir.
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Şekil 6: Küresel Enerji Yatırımları (milyar ABD$)
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2017-2021 döneminde enerji yatırımları yatay bir görünüm arz etmesine rağmen
elektrik üretimine ve binalara yönelik yatırımlar artmış, düşüş esas olarak enerji
altyapısı ile petrol ve doğal gaz üretiminden kaynaklanmıştır. 2021 yılındaki artışta
talepteki toparlanmanın yanı sıra enerji dönüşümü yatırımlarındaki artış da etkili
olmuştur.

Yeni elektrik üretim
yatırımlarının büyük bölümü
yenilenebilir enerji
yatırımlarından
oluşmaktadır.

2020’de elektrik sektörü yatırımları yatay seyrederken 2021 yılında %5’lik bir artış
gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Yeni elektrik üretim yatırımlarının büyük bölümü
yenilenebilir enerji yatırımlarından kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda şebeke ve
depolama yatırımlarında da ivmelenme gözlenmektedir. Teknolojik gelişmeler ve
maliyet düşüşleri 10 yıl öncesiyle karşılaştırıldığında rüzgâr ve GES’lerden 1 ABD$
yatırım karşılığında 4 katı fazla elektrik üretilmektedir.
Şekil 7: Küresel Enerji Üretim, İletim ve Dağıtım Yatırımları (milyar ABD$)
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2020

Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğine yönelik yatırımlar ile enerji dönüşümü
yatırımları, 2017-2021 döneminde düzenli olarak artmış ve 2021 yılında 750 milyar
ABD$’a ulaşmıştır.
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2021T

Şekil 8: Küresel temiz enerji ve enerji verimliliği yatırımları (2017-2021)
milyar ABD$ (2019)
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Küresel enerji talebinde 2020 yılında %4’lük bir daralma olduktan sonra, 2021 yılında
%4,6’lük bir artış gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Enerji talebindeki bu artışın %70’i
gelişmekte olan ekonomilerden kaynaklanırken, bu ülkelerde toplam talep 2019 yılı
seviyesindeki talebin %3,4 üstüne çıkmıştır. Gelişmiş ekonomilerde enerji tüketimi
Covid-19 salgını öncesi seviyenin %3 altında seyretmektedir.
2020 yılında %1 civarında daralan küresel elektrik talebi, 2021 yılında %6 artmıştır.
Elektrik üretiminde kömüre dayalı santrallerde %9’luk artışla 2011 yılı sonrasında en
hızlı yükseliş görülmüştür. Doğal gaz fiyatlarındaki artış karşısında bazı ülkelerin kömür
tüketimine ağırlık vermesi bu sonuca yol açmıştır. Yenilenebilir kaynaklara dayalı
elektrik üretimi %6 artarken, doğal gazdan üretim %2, nükleer güç santrallerin üretimi
ise %3,5 yükselmiştir (IEA, 2022).
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2.5.2 Enerji Dönüşümü Yatırımları
Enerji dönüşümü yatırımlarını aşağıda yer verilen altı başlıkta incelemek mümkündür.
Tablo 7: Enerji Dönüşümü Temel Alanlar
1. Yenilenebilir Kaynaklar

Güneş, rüzgâr ve diğer yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi,
biyokütle ya da güneş termal gibi yenilenebilir kaynakların doğrudan
kullanımı

2. Enerjinin Korunması ve Verimliliği

Enerji talebinin azaltılması ve nihai tüketimde enerji verimliliğinin
sağlanmasına yönelik yapısal değişiklikler (Çelik üretiminde
DRI’a geçiş, ulaşımda mod değişimi vb) ve döngüsel ekonomi
uygulamalarını (Alternatif çimento malzemeleri vb) içeren önlemler

3. Nihai kullanıcılar için elektrifikasyon

Ulaştırma ve ısıtmada doğrudan temiz enerji kullanımı

4. Hidrojen ve türevleri

Temiz hidrojenin doğrudan kullanımı (Özellikle yeşil hidrojen)

5. Karbon yakalama ve depolama (CCS)

İmalat sanayi başta olmak üzere fosil yakıtlara dayalı proseslerde
karbon yakalama ve depolamanın yaygınlaştırılması

6. Karbon yakalama ve depolama ile eşleştirilmiş biyoenerji ve Elektrik üretimi, ısınma ve endüstriyel proseslerde (Klinker30 ve
diğer karbon azaltım önlemleri (BECCS)
kimyasal üretiminde)

2.5.2.1 Yenilenebilir Enerji Yatırımları
2021 yılı sonunda toplam yenilenebilir enerji kurulu gücü 3.064 GW seviyesine
ulaşmıştır. 2010 yılına göre yenilenebilir enerji kurulu gücü %150’den fazla artış
göstermiştir. 2010 yılından beri yenilenebilir enerjiyle ilgili olan ilave kurulu güç miktarı,
toplam kurulu gücün %60’ını geçmiştir. 2020 ve 2021 yıllarında yapılan yeni yatırımların
yaklaşık %90’ı yenilenebilir kaynaklara dayalıdır. Ancak bu gelişime rağmen küresel
ölçekte kurulu güç içindeki yenilenebilir kaynakların payı henüz %40 civarındadır.
(HES’ler hariç tutularak bakıldığında güneş, rüzgâr ve diğer yenilenebilir kaynaklar için
%21’lik bir pay söz konusudur.)

2021 sonu itibarıyla
yenilenebilir enerji
kurulu gücünün %44,4’ü
HES’lerden, %27,7’si
güneş santrallerinden,
%26,9’u rüzgâr
santrallerinden, geri kalan
%1’i de diğer yenilenebilir
kaynaklardan oluşmaktadır.

2021 sonu itibarıyla yenilenebilir enerji kurulu gücünün %44,4’ü HES’lerden, %27,7’si
güneş santrallerinden, %26,9’u rüzgâr santrallerinden, geri kalan %1’i de diğer
yenilenebilir kaynaklardan oluşmaktadır. 2021’ye kadar HES’lerin ardından ikinci
sırada rüzgâr santralleri yer alırken, 2021 yılında güneşe dayalı kurulu güç, rüzgâra
dayalı gücü geçmiştir.
Şekil 9: Dünya Yenilenebilir Enerji Kurulu Gücünün Gelişimi (GW)
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Çimentonun kömür kullanımına dayalı prosesle üretilen yarı mamul aşaması.
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2019

2020

2021

Elektrik sektöründeki
yenilenebilir enerjiyle
başlayan dönüşümün daha
da hızlanması için, teknoloji
boyutundaki riskleri en aza
indirecek, dağıtık sistem
yatırımlarını hızlandıracak iş
ve finansman modellerinin
geliştirilmesi önem
taşımaktadır.

Küresel ölçekte yenilenebilir enerji yatırımları, 2004-2021 döneminde kümülatif
olarak 4,5 trilyon ABD$’a yaklaşmıştır. 2004 yılında 47 milyar ABD$ seviyesinde olan
yenilenebilir enerji yatırımları, 2021 yılında 380 milyar ABD$’a ulaşmıştır.
Güneş ve rüzgâra dayalı teknolojilerin maliyetlerindeki düşüşler, yenilenebilir
kaynaklara yönelik destekleyici politikalar, maliyet bazlı politikalara geçiş ve teknolojik
verimliliğin artması yatırımların artışında etkili olmuştur. Bunun yanında, teknolojilerin
daha gelişkin hale gelmesi, finansmanlarını kolaylaştırıcı bir etki yaratmıştır. Finansal
kuruluşlar yenilenebilir enerji finansmanında daha kolay hareket edebilir hale
gelmiştir. Ancak hızlı bir şekilde düşen teknoloji maliyetleri, depolama olanakları başta
olmak üzere henüz olgunlaşmamış düzeydeki yeni teknolojilere rağmen yatırımlarla
ilgili bütün risklerin tamamen ortadan kalktığı söylenemez. Elektrik sektöründeki
yenilenebilir enerjiyle başlayan dönüşümün daha da hızlanması için, teknoloji
boyutundaki riskleri en aza indirecek, dağıtık sistem yatırımlarını hızlandıracak iş ve
finansman modellerinin geliştirilmesi önem taşımaktadır.
2021 yılında değer zinciri bozulmaları ve yenilenebilir enerji teknolojilerine yönelik
hızlı artan talebin etkisine emtia fiyatlarındaki yükselmeler de eklenince, güneş ve
rüzgâr maliyetlerinde artışlar gerçekleşmiştir. Son tahlil için erken olmakla birlikte
fosil yakıt maliyetlerindeki yükselişe kıyasla yenilenebilir maliyet artışları yine de sınırlı
kalmıştır. Güncel olarak elektrik üretiminde en düşük maliyetli kaynaklar yenilenebilir
kaynaklardır. 2010-2020 döneminde seviyelendirilmiş enerji maiyeti (LCOE) şebeke
ölçeği PV projelerinde %85, CSP’de %68, karasal rüzgâr santrallerinde %56, deniz
üstü rüzgâr santrallerinde ise %48 oranlarında düşmüştür. PPA dayalı veriler (IRENA,
2022), yenilenebilir elektrik maliyetlerinin rekabet üstünlüğünü teyit etmektedir.
Şebeke ölçeği PV projeleri için 2022’de geçerli olacak PPA’lerde ortalama 40ABD$/MWh
maliyet, 2020 düzeyinin %27 altındadır. Aynı veriler deniz üstü rüzgâr için 50-100ABD$/
MWh ortalama maliyet oluştuğunu göstermektedir. 2022 yılının ilk çeyreğinde fosil
yakıt fiyatlarındaki yüksek oranlı artış ve maliyetlerdeki aşırı oynaklığın yol açtığı
riskler dikkate alındığında nihai tüketiciler için düşük maliyetlerle birlikte orta-uzun
dönemde fiyat istikrarı ve enerji arz güvenliği, önemli belirleyenler haline gelmiştir.
Bu nedenle yenilenebilir kaynaklara dayalı dağıtık sistem yatırımlarında artış eğilimi
gözlenmektedir. Hâlihazırda yüksek seyreden yatırım talebinin daha da güçlenmesi,
hiç kuşkusuz yatırım maliyetlerinde yukarı yönlü baskı yaratmaktadır. Ancak yukarıda
vurgulandığı gibi söz konusu artışlar şimdilik tolere edilebilir görünmektedir.

Fosil yakıt maliyetlerindeki
yükselişe kıyasla
yenilenebilir enerji maliyet
artışları yine de sınırlı
kalmıştır. Güncel olarak
elektrik üretiminde en
düşük maliyetli kaynaklar
yenilenebilir kaynaklardır.
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Şekil 10: Solar PV, CSP, onshore ve offshore rüzgâr için küresel ağırlıklı ortalama LCOE ve
PPA/açık artırma fiyatları (2010-2023)

Fotovoltaik güneş

Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi

Kara üstü rüzgâr

Deniz üstü rüzgâr

2020 ABD$/kWh
0,4

0,381

0,340

0,3

0,2

0,1

0

0,162

0,057

0,108

0,089
0,043

0,076

0,040

0,084 0,084

0,039

İhale fiyatları

LCOE

Fosil yakıt maliyet aralığı
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2.5.2.2 Enerji Verimliliği Yatırımları
Covid-19 salgını nedeniyle enerji verimliliği yatırımları 2020 yılında yavaşlamıştır. Hem
kurumsal düzeyde hem de hanehalkları düzeyinde bütçelerin daralması, toparlanmaya
ilişkin belirsizlikler, düşen petrol fiyatları gibi etkenler, enerji verimli binalar, cihazlar,
endüstriyel ekipmanlar ve elektrikli araçlara yönelik talebi baskılamıştır. Ekonomik
teşviklerin, kamu politikalarının ve Covid-19 mali önlem paketlerinin bu eksende
yetersiz kalması da belirleyici olmuştur. Özellikle binalarda enerji verimliliği
uygulamalarının emisyon azaltma politikalarından ve kamu teşviklerinden destek
alması, 2020 yılındaki yatırım seyri bu politikaların önemini daha da fazla ortaya
koymuştur. Yatırımların söz konusu politikaların uygulandığı Avrupa ülkelerinde
devam ederken, diğer bölgelerde düştüğü ya da çok daha yavaş bir gelişim sergilediği
görülmektedir. Ulaştırma bağlantılı enerji verimliliği yatırımları, üretim ve dağıtım
süreçlerindeki yavaşlamalara, genel olarak mobilitedeki azalmaya bağlı olarak
düşerken sanayi uygulamaları yatay bir seyirde kalmıştır.
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Küresel enerji verimliliği
yatırımlarının genel
seviyesi, 2014-2021 yılları
arasındaki seyri, 2021
yılında 2014 yılı seviyesinin
yakalanamıyor oluşu gibi
olgular bu eksende önemli
bir gelişim alanına ihtiyaç
olduğuna işaret etmektedir.

Şekil 11: Sektör Bazında Küresel Enerji Verimliliği Yatırımları
milyar ABD$
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Kaynak: IEA

Küresel enerji verimliliği yatırımlarının genel seviyesi, 2014-2021 yılları arasındaki seyri,
2021 yılında 2014 yılı seviyesinin yakalanamıyor oluşu gibi olgular bu eksende önemli
bir gelişim alanına ihtiyaç olduğuna işaret etmektedir.
2.5.2.3 Şebeke ve Depolama Yatırımları
Şebeke yatırımları 2016-2020 döneminde düzenli bir şekilde düştükten sonra 2021
yılında arttığı tahmin edilmektedir. Şebeke yatırımlarının artışında ABD’nin ve
Çin’in sürükleyici olduğu görülmektedir. Yatırım tipi olarak bakıldığında ise dağıtım
yatırımlarındaki düşüşün şebeke yatırımlarındaki düşüşte belirleyici olduğu, 2021
yılında dağıtım yatırımlarında artış beklendiği dikkat çekmektedir.
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Şekil 12: Küresel şebeke yatırımlarının bölgelere ve türlerine göre dağılımı (2016-2021T)
milyar ABD$ (2019)
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Kaynak: IEA

Çin’in ve AB’nin şebeke genişleme planları, ABD’de Altyapı Yatırım Planı’nın parçası
olarak elektrik sisteminin daha dayanıklı hale getirilmesi, demir yolu hatlarının
yenilenmesi gibi hedefler dikkate alındığında önümüzdeki 10 yılda şebeke
yatırımlarında önemli artış olması, mevcut eğilimin değişmesi beklenmektedir.
Özellikle dağıtık kaynaklara dayalı elektrik üretiminin artması, ulaştırma ve
ısıtma elektrifikasyonunun gerektirdiği şebeke esnekliği yatırımlarının artması
öngörülmektedir.
Depolama yatırımlarının hızla artmaya devam ettiği, 2020 yılında %40 büyümeyle 5,5
milyar ABD$’a ulaştığı görülmektedir. Depolama yatırımlarında ABD, Çin ve AB ülkeleri
başı çekmektedir.
Şekil 13: Batarya depolama yatırımları (2014-2021T)
Şebeke ölçeği batarya depolama
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Kaynak: IEA, 2022
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2020 2021T

2.5.3 Enerji Dönüşümü Yatırımlarının Finansmanı
Yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanında farklı kaynaklar kullanılmaktadır.
Finansmanlar içinde öz kaynak ya da krediye dayalı “varlık finansmanı” ağırlık
taşımakla birlikte küçük ölçekli dağıtık kapasitenin de önemli bir gelişim sergilediği
görülmektedir. Sermaye piyasası araçları, girişim sermayesi gibi alternatif araçların
yenilenebilir enerji varlık sınıfındaki payı sınırlı kalmakla birlikte özellikle dağıtık
kapasitenin mülkiyet ve finansman yapısı, alternatif modellerin uygulanabilmesine
alan açmaktadır.
2013-2018 döneminde yenilenebilir enerji yatırımlarının %86’sı özel sektör tarafından
gerçekleştirilmiştir. 2013-2016 döneminde öz kaynak kullanım oranı % 35 iken, 20172018’de bu oran %32’ye düşmüştür.31
Teknoloji bazında finansmanın dağılımı yatırımların dağılımıyla uyumludur: güneş
enerjisi kaynaklı yatırımlar finansmandan %50’ye yakın pay alırken, rüzgâr enerjisi
yatırımlarının finansmandan aldığı pay da %30-35 aralığındadır.
Şekil 14: Yenilenebilir enerji yatırımlarında yıllık finansal taahhütlerin teknoloji bazında dağılımı (2013-2018)
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Kaynak: IRENA, 2020

Yenilenebilir enerji yatırımlarının finansman yapısı 2017-2018 dönemi için
incelendiğinde de yatırımların ağırlıkla öz kaynak, finans dışı özel kuruluşlar ve
finansal kuruluşlar tarafından fonlandığı görülmektedir. Aşağıdaki şekilde görüldüğü
gibi kamunun doğrudan yatırımları düşük seviyelerdeyken kamuya ait finansal
kuruluşların kredi sağladığı projelerle birlikte kamu fonlamasının payı %10 civarında
kalmaktadır. Özel sektör fonlamasında toplam finansmanın %50’sinin öz kaynaklarla
fonlandığı, borç oranının %50 civarında seyrettiği görülmektedir. Öz kaynak oranı
yüksek görünmekle birlikte küresel yatırımlardaki ortalamasına ve yenilenebilir enerji

Özel sektör fonlamasında
toplam finansmanın
%50’sinin öz kaynaklarla
fonlandığı, borç oranının
%50 civarında seyrettiği
görülmektedir.

Yenilenebilir enerji finansmanına ilişkin küresel veriler IRENA’nın 2020 yılında yayımlanan “Global Landscape of Renewable
Energy Finance” raporundan alınmıştır. Rapor 2013-2018 dönemini kapsamaktadır.
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dışındaki enerji yatırımlarına göre daha düşük kalmaktadır. Hibeler ve diğer finansman
imtiyazları enerji yatırımlarının uyarılmasında önemli bir rol oynamakla birlikte toplam
finansman içindeki payları ihmal edilebilir düzeyde bulunmaktadır. Hibelerin payı %0,5
olarak, düşük maliyetli, imtiyazlı kredilerin payı da %3 civarında hesaplanmaktadır.
İmtiyazlı finansmanın daha fazla iletim ve dağıtım şebekelerini iyileştirmeye,
güçlendirmeye yönelik kullanılması önerilirken, hibelerin de HES ve güneş santralleri
yatırımlarının finansmanında, özellikle de düşük gelirli kırsal nüfusun elektriğe
erişimini artırmak üzere off-grid (şebekeye bağlı olmayan) güneş enerjisi yatırımlarında
yoğunlaşması tercih edilmektedir.
Şekil 15: Küresel yenilenebilir enerji yatırımlarının finansman görünümü
FİNANSMAN
KAYNAKLARI

FİNANSMAN
ARAÇLARI

Hükümetler 9$

Hibeler 1$

İklim fonları 1$
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BÖLGELER

Diğer 12$
Diğer Bölgeler
40$

Bilinmeyen 9$
Ulusal KFK'lar
35$
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15$

Hidroelektrik
20$
Biyoenerji 4$
Jeotermal 3$
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CSP 14$

Çok taraflı KFK'lar 11$
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kredisi
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6$
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Ticari finansal
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67$
Proje finansmanı
özkaynak
32$

Kurumsal
yatırımcılar
24$
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22$

Asya ve
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Doğu Asya ve Pasifik
107$
Güney Asya
16$
OECD Asya
11$

Güneş PV
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kredi
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Batı Avrupa
51$

Bilançoya dayalı
finansman
182$

Proje sahipleri
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Özsermaye
91$

Özel kaynaklar

Kamu finans kuruluşları

Deniz üstü rüzgâr
24$

Amerika Kıtası
88$
OECD Amerika
74$

Kamu kaynakları

YATIRIM YAPILAN
TEKNOLOJİLER

Kara üstü rüzgâr
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Latin Amerika ve
Karayipler
14$

Özel sektör finans kuruluşları

Kaynak: IRENA, 2020

Yenilenebilir enerji yatırımlarının %32’si proje finansmanına yönelik kredilerle
karşılanırken, yeşil tahvillerin payında hızlı bir gelişim olduğu görülmektedir. 2013
yılında yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik yeşil tahvil ihracı 2 milyar ABD$
seviyesindeyken, 2019 yılında 38 milyar ABD$’a yükselmiş, bunun sonucunda
yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanındaki payı %10’u geçmiştir. Yeşil tahvil
ihracı ağırlıklı olarak refinansman amaçlı kullanılırken orta-uzun vadede, özellikle
büyük ölçekli yatırımların finansmanına yönelik kurumsal yatırımcıların ilgisini
çekmeye yönelik yüksek bir potansiyel taşıdığı düşünülmektedir.32

Yenilenebilir enerji
yatırımlarının %32’si proje
finansmanına yönelik
kredilerle karşılanırken,
yeşil tahvillerin payında
hızlı bir gelişim olduğu
görülmektedir.

Yeşil tahvillerin enerji dönüşümü yatırımlarının finansmanında taşıdığı potansiyel Türkiye odaklı olarak Politika Notu 2’de
kapsamlı bir şekilde ele alınmaktadır.
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Uluslararası Enerji
Ajansı’nın net sıfır
senaryosu kapsamında
2020-2050 döneminde
yıllık ortalama 4,7 trilyon
ABD$ yatırım ihtiyacı
öngörülmektedir. IRENA’nın
sıfır karbon perspektifli
Derin Karbonsuzlaşma
Senaryosu’nda ise 20162050 yıllarını kapsayan
dönemde yıllık ortalama 3,7
trilyon ABD$ yatırım ihtiyacı
saptanmıştır.

AB’de tahvil ihracında yeşil tahvillerin payının, 2020 yılındaki kısmi düşüş haricinde
düzenli olarak arttığı görülmektedir. 2021 yılı sonunda yeşil tahvillerin toplam tahvil
ihraçları içindeki payı %8’i geçmiştir. Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında “Avrupa Yeşil
Tahvil Standardı” başta olmak üzere yapılan düzenlemelerin, kurumsal taahhütlerin
ve yeşil yatırımlardaki hızlı gelişimin paralelinde, söz konusu paydaki artışın sürmesi
beklenmektedir.
2.5.4 Enerji Dönüşümü Yatırım İhtiyacı Projeksiyonları ve Finansman Olanakları
“Yeşil Yeni Düzen” bağlamı, enerji dönüşümü yatırımlarının 2050 net sıfır taahhütleriyle
uyumlu bir şekilde ilerlemesini desteklemektedir. Aynı zamanda gelişmiş ekonomiler
başta olmak üzere bu bağlamda orta-uzun vadeli stratejilerin ve planların hazırlanması,
kamunun yatırımların etkinliğini sağlamaya yönelik görev üstlenmesi gibi gelişmelerin,
finansman olanaklarının genişlemesini ve çeşitlenmesini sağlayacağı öngörülmektedir.
Uluslararası Enerji Ajansı ve IRENA gibi kuruluşların Paris İklim Anlaşması hedefleri
doğrultusunda ortalama yeryüzü sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak
için enerji üretiminde ve tüketiminde gerekli müdahaleler içeren projeksiyonları
bulunmaktadır. Bu kapsamda Uluslararası Enerji Ajansı’nın net sıfır senaryosu
kapsamında 2020-2050 döneminde yıllık ortalama 4,7 trilyon ABD$ yatırım ihtiyacı
öngörülmektedir. IRENA’nın sıfır karbon perspektifli Derin Karbonsuzlaşma
Senaryosu’nda ise 2016-2050 yıllarını kapsayan dönemde yıllık ortalama 3,7 trilyon
ABD$ yatırım ihtiyacı saptanmıştır. IRENA’nın üç ayrı senaryoya dayanan 2016-2050
dönemi enerji dönüşümü yatırım projeksiyonları aşağıda kısaca özetlenmektedir:
•
•

•

Mevcut planları yansıtan Baz Senaryo’da 55 trilyon ABD$’ı enerji dönüşümü
yatırımları olmak üzere 95 trilyon ABD$ enerji yatırımı ihtiyacı bulunmaktadır.
Nihai talebin %50’sinin elektrikle karşılandığı Dönüşüm Senaryosu’nda 90 trilyon
ABD$’ı enerji dönüşümü olmak üzere 110 trilyon ABD$ enerji yatırımına ihtiyaç
olacağı öngörülmektedir.
Net sıfır karbon perspektifini taşıyan karbonsuzlaşmanın derinleştiği,
elektrifikasyonun daha fazla olduğu Derin Karbonsuzlaşma Senaryosu’nda
(“Deeper Decarbonisation Perspective”) ise 108 trilyon ABD$’ı enerji dönüşümü
olmak üzere 130 trilyon ABD$ yatırım ihtiyacı hesaplanmaktadır.

Şekil 16: Enerji Dönüşümü Küresel Yatırım Senaryoları (IRENA)
Mevcut Planlar Senaryosu 2016-2050
toplam yatırımlar (trilyon ABD$)
Yenilenebilir
kaynaklar 13 trilyon
ABD$

Dönüşüm Senaryosu 2016-2050 toplam
yatırımlar (trilyon ABD$)

Elektrifikasyon ve
altyapı 13 trilyon ABD$

%13

%14

%23

%25

95

trilyon ABD$

%42

%34

Fosil yakıtlar
ve diğer
kaynaklar 40
trilyon ABD$

Enerji
verimliliği 37
trilyon ABD$

%21

130

%18
Fosil yakıtlar
ve diğer
kaynaklar 20
trilyon ABD$

Kaynak: IRENA, 2022
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Elektrifikasyon
ve altyapı 27
trilyon ABD$

Yenilenebilir
kaynaklar 38
trilyon ABD$

%29

110

%31 trilyon ABD$
Enerji
verimliliği 29
trilyon ABD$

Elektrifikasyon
ve altyapı 26
trilyon ABD$

Yenilenebilir
kaynaklar 27
trilyon ABD$

Net sıfır perspektifli Derin
Karbonsuzlaşma Senaryosu 2016-2050
toplam yatırımlar (trilyon ABD$)
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trilyon ABD$ %17

%33
Enerji verimliliği
43 trilyon ABD$

Fosil yakıtlar
ve diğer
kaynaklar 22
trilyon ABD$

2050 hedeflerinin hayata
geçirilebilmesi için 2030
yılına kadar yenilenebilir
enerji, enerji verimliliği,
elektrifikasyon, hidrojen
ve türevleri ile karbon
yakalama teknolojilerine
yönelik yatırımlarda kayda
değer bir hızlanma ihtiyacı
saptanmaktadır.

Baz Senaryo’da yıllık ortalama yatırım ihtiyacı 2,8 trilyon ABD$ civarındayken, Dönüşüm
Senaryosu’nda 3,2 trilyon ABD$’a, Derin Karbonsuzlaşma Senaryosu’nda ise 3,8 trilyon
ABD$’a çıkmaktadır. Yıllık ek yatırım ihtiyacı 400 milyar ABD$ ila 1 trilyon ABD$ arasına
ulaşmaktadır.
2050 hedeflerinin hayata geçirilebilmesi için 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji, enerji
verimliliği, elektrifikasyon, hidrojen ve türevleri ile karbon yakalama teknolojilerine
yönelik yatırımlarda kayda değer bir hızlanma ihtiyacı saptanmaktadır. Bu doğrultuda
önem taşıyan noktalardan biri bölgesel eşitsizliklerin giderilmesi, gelişmekte olan ve az
gelişmiş ekonomilerde enerji dönüşümü yatırımlarının hızlanabilmesi için finansmana
erişim olanaklarının geliştirilmesi gerekli görünmektedir. Hem ülkeler içinde hem
de uluslararası düzeyde kamu ve özel sektör koordinasyonunun derinleşmesi,
gelişmiş politika çerçevelerinin ortak çalışmayla üretilmesi kritik bir başlık olarak öne
çıkmaktadır.
IRENA’nın Dönüşüm Senaryosu’nda 2050 yılına kadar yapılması öngörülen 110 trilyon
ABD$’lık yatırımın %50’den fazlasının 2021-2030 döneminde yapılması gerektiği
saptanmaktadır. Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) net sıfır karbon senaryosunda
ise yeni gelişmekte olan teknolojilere ileriki yıllarda yapılacak yatırımlar da göz
önüne alınarak 142 trilyon ABD$’lık yatırımın %35’inin 2030 yılına kadar yapılması
öngörülmüştür. 2030 yılına kadar toplam yatırım ihtiyacı IEA projeksiyonlarında 50
trilyon ABD$, IRENA senaryosunda 57 trilyon ABD$ seviyesinde öngörülmektedir.
2.5.5 Enerji Dönüşümü: Finansman Olanaklarının Geliştirilmesine Yönelik Bir Çerçeve
Enerji sektöründe, önemli bir bölümü enerji dönüşümü yatırımları olmak üzere 2030
yılına kadar yıllık 5,7 trilyon ABD$ bütçesindeki yatırımın yapılabilmesi için finansman
olanaklarının hızlı bir şekilde genişletilmesi gerekmektedir. Enerji dönüşümü dışındaki
enerji yatırımlarına yönelik kaynakların büyük bölümünün de buna kanalize edileceği
varsayılsa bile, 2021 yılındaki enerji yatırım düzeyinin 1,9 trilyon ABD$ olduğu dikkate
alındığında, ortaya yıllık ilave 3,8 trilyon ABD$ kaynak yaratılması gerekliliği açığa
çıkmaktadır.
Hedefe ulaşabilmek için finansman olanaklarının genişletilmesi gerekmektedir.
Finansman arz yapısında kurumsal yatırımcı fonları, kamu kaynaklarının etkin
kullanımı, son kullanıcıların bilançoları/bütçelerine dayalı bir genişleme ve çeşitlenme
olduğu saptanmaktadır. Krediye dayalı borçlanma, önemini korumaya devam
edecek olmakla birlikte, sözü edilen kaynakların kullanımının artacağı, bu doğrultuda
sermaye piyasası araçları, sermaye/hisse iştirakleri gibi enstrümanların hızlı bir
gelişim göstereceği düşünülmektedir. Dağıtık sistem yatırımları, talep tarafı katılımının
gelişimi şirket bilançolarına/hanehalkı bütçelerine dayalı fonlama olanaklarının enerji
sektöründe daha önce görülmemiş bir şekilde artmasına yol açacaktır. Destekleyici
iş modelleri ve düzenlemelerle birlikte finansman arz yapısında finans kuruluşları/
bankacılık sektörünün payının azalması ve öz kaynak ya da bilançoya dayalı
borçlanmanın artışı yönündeki dönüşüm güçlenerek sürecektir.

Enerji sektöründe, önemli
bir bölümü enerji dönüşümü
yatırımları olmak üzere
2030 yılına kadar yıllık 5,7
trilyon ABD$ bütçesindeki
yatırımın yapılabilmesi
için finansman
olanaklarının hızlı bir
şekilde genişletilmesi
gerekmektedir.

Aşağıda potansiyeli yüksek kaynaklar ile bu kaynaklardan yaratılabilecek finansman
hacmine ilişkin projeksiyonlar yer almaktadır.
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Tablo 8: Enerji Dönüşümüne Yönelik Küresel Finansman Kaynakları
Kaynaklar

Enstrüman

Potansiyel

Kurumsal Yatırımcılar

2030

2050

> 10 trilyon ABD$

> 25 trilyon ABD$

Fon/Yatırım Getirileri

Doğrudan Yatırım

Yüksek

0,87 trilyon ABD$

> 2,5 trilyon ABD$

Tahvil İhracı

Hisse Senedi Portföyü

Yüksek

2,2 trilyon ABD$

> 5,5 trilyon ABD$

Diğer

Tahvil Piyasaları

Yüksek

2 trilyon ABD$

> 6,5 trilyon ABD$

Diğer

Yüksek

2 trilyon ABD$

> 6 trilyon ABD$

> 2 trilyon ABD$

> 5 trilyon ABD$

Çok Taraflı Kalkınma
Bankaları ve Diğer
Kalkınma Finansmanı
Kuruluşları
Üye/Garantör Katkıları

Tematik Krediler

Yüksek

> 0,6 trilyon ABD$

> 1,8 trilyon ABD$

Dönen Fonlar

Politika Gelişimi

Yüksek

> 0,1 trilyon ABD$

> 0,3 trilyon ABD$

Fon/Yatırım Getirileri

Tahvil Piyasaları

Yüksek

> 0,1 trilyon ABD$

> 0,3 trilyon ABD$

Tahvil İhracı

Doğrudan ve Dolaylı
Sermaye İştirakleri

Orta

> 0,2 trilyon ABD$

> 0,6 trilyon ABD$

> 10 trilyon ABD$

> 30 trilyon ABD$

10-15 trilyon ABD$

45-50 trilyon ABD$

15 trilyon ABD$

30 trilyon ABD$

47-52 trilyon ABD$

135-140 trilyon ABD$

Diğer
Diğer Finansal
Kuruluşlar
Mevduatlar

Tematik Krediler

Orta

Fon/Yatırım Getirileri

Tahvil Piyasaları

Orta

Tahvil İhracı

Doğrudan ve Dolaylı
Sermaye İştirakleri

Orta

Diğer
Kamu/Hükümet
Kuruluşları
Vergiler

Doğrudan yatırımlar

Orta

Diğer Kamu Gelirleri

Sermaye iştirakleri

Orta

Tahvil İhracı

Kamu-özel iş birlikleri

Yüksek

Karbon Gelirleri

Destekler

Yüksek

Uluslararası Destekler

Krediler

Yüksek

Diğer

Tahvil Piyasaları

Orta

Sermaye piyasaları
Diğer

Kurumsal öz kaynak,
Girişim Sermayesi vb

TOPLAM

Doğrudan yatırım, tahvil
piyasaları, sermaye
iştirakleri vb.

Orta

Kaynak: Yazar Hesaplamaları

Finansman talebi açısından da hem ölçeklerin çeşitlenmesi hem de enerji
dönüşümünde yeni teknolojilere yönelik yatırım ihtiyacının artması nedeniyle
farklılaşmalar söz konusudur. Dağıtık sistem yatırımları, ulaştırma ve ısıtma
elektrifikasyonuyla birlikte sanayiden hanehalklarına geniş bir yelpazeye yayılan bir
yeni yatırımcı profilini ortaya çıkarmaktadır. Bir sanayi kuruluşunun enerji dönüşümü
yatırımlarını yeşil tahvil ihracıyla finanse etmesinden sanayi, ticaret, meskenler
ölçeğinde talep toplayıcıların sunacağı finansman çözümlerine ya da elektrikli
araç penetrasyonuyla bütünleşik finansman paketlerine varasıya, enstrümanların
çeşitlenmesi söz konusudur.

Finansman talebi açısından
hem ölçeklerin çeşitlenmesi
hem de enerji dönüşümünde
yeni teknolojilere yönelik
yatırım ihtiyacının artması
nedeniyle farklılaşmalar söz
konusudur.
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3. Türkiye’de Enerji Dönüşümünün Finansmanı
Türkiye ekonomisinin
yapısal dönüşüm ihtiyacıyla
“Yeşil Yeni Düzen”
paradigması güçlü bir
biçimde örtüşmektedir.

Türkiye ekonomisinin yapısal dönüşüm ihtiyacıyla “Yeşil Yeni Düzen” paradigması
güçlü bir biçimde örtüşmektedir. Dönüşüm sürecinde dış finansmana erişim
koşullarının ağırlaşması gibi önemli zorluklar bulunmakla birlikte, özel olarak Avrupa
Yeşil Mutabakatı genel olarak da uluslararası düzeyde Yeşil Yeni Düzen paradigmasının
açığa çıkardığı fırsatlar, Türkiye’nin hızlı ve kapsamlı bir sıçrama yapabilmesi için uygun
bir zemin oluşturmaktadır.
2022 yılının ilk aylarında uluslararası düzeyde enerji fiyat artışları ve TL’nin değer
kaybıyla ağırlaşan enerji arz kısıtları, enerji fiyatlarının üretici ve tüketici fiyatlarına çok
güçlü yansıması gibi gelişmeler, Türkiye’de Yeşil Yeni Düzen’in en güçlü iki halkasının
sanayide teknolojik dönüşüm ve enerji dönüşümü olduğuna işaret etmektedir. Bu iki
ana halkayla birlikte yeni ticaret ve finansman stratejilerinin geliştirilmesi de önem
taşımaktadır.
3. Bölüm’de Türkiye ekonomisinin ve enerji sektörünün görünümü, enerji dönüşümü
yatırımları ve finansmanı değerlendirilmekte, Türkiye’nin “Yeşil Kalkınma Devrimi”
vizyonuyla ilk ifadesini bulan Yeşil Yeni Düzen yaklaşımı değerlendirilmekte, yukarıda
işaret edilen temel politika alanlarına ilişkin bir çerçeve geliştirilmesine yönelik bir
tartışma zemini açılmaktadır.
3.1 Türkiye Ekonomisi: Görünüm
Türkiye ekonomisi 2002-2021 döneminde yıllık ortalama %5,5 diliminde büyümüştür.
2002-2017 döneminde %5,8’e yükselen ortalama büyüme hızı, 2018-2020 döneminde
ise %1,9 dilimine gerilemiştir. Ekonominin performansındaki bu düşüşte, önce 2018
yılında yaşanan kur şoklarıyla açığa çıkan borç krizi, ardından da Covid-19 salgının
yarattığı arz ve talep şokları etkili olmuştur. TL’nin hızlı değer kaybını tetikleyen en
önemli gelişme dış borç yükü başta olmak üzere finansal borçların çevrilmesinde
yaşanan sıkıntılar olmuştur. 2021 yılında ise Covid-19 salgınından kaynaklanan zorunlu
kapanma başta olmak üzere kısıtlamaların gevşemesine ve güçlü dış talebe bağlı
olarak GSYH’de hızlı bir toparlanma gerçekleşmiştir.

2002-2017 döneminde
%5,8’e yükselen ortalama
büyüme hızı, 2018-2020
döneminde ise %1,9 dilimine
gerilemiştir.

Şekil 17: Türkiye GSYH Gelişimi – Zincirlenmiş Hacim Endeksi (2009 sabit fiyatlarıyla)
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-6,0

Türkiye’nin dış kaynak
girişine bağımlı yapısı borç
çevrimini zorlaştırıp ani kur
şoklarına yol açmaktadır.
Ancak daha kapsamlı bir
değerlendirme yapıldığında
2017 yılı sonrasında
yaşanan sıkışmada
Türkiye’nin yapısal
sorunlarının esas belirleyen
olduğu söylenebilir.

Türkiye’nin dış kaynak girişine bağımlı yapısı borç çevrimini zorlaştırıp ani kur şoklarına
yol açmaktadır. Ancak daha kapsamlı bir değerlendirme yapıldığında 2017 yılı
sonrasında yaşanan sıkışmada Türkiye’nin yapısal sorunlarının esas belirleyen olduğu
söylenebilir:

Öncelikle sanayi üretimde,
ama hizmet sektörlerini
de kapsayacak şekilde
teknolojik ve yenilikçi bir
dönüşüm büyümenin ana
yakıtı olmak zorundadır.
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•

Sanayide gerekli dönüşümün sağlanamamış olması: Sanayi üretim
kapasitesinin artışı, özellikle teknoloji düzeyini de yükselten bir gelişimin
sağlanabilmesi noktasında yetersiz kalmıştır. 1980’lerde ihracata yönelik sanayi
yatırımları ya da 2000’lerde Gümrük Birliği Anlaşması’nın uzantısı olarak ortayüksek teknolojili sektörlerde (otomotiv, elektrikli teçhizat vb) yapılan büyük
yatırımlar gibi hamlelerin 2010’lu yıllarda yapılamamış olması, sanayi üretim katma
değer artışını ve dolayısıyla sürdürülebilir büyümeyi baskılayan en önemli faktör
olmuştur. Nitekim 2018-2021 döneminde TL’nin Türkiye tarihindeki en yüksek
değer kaybını yaşamasına bağlı olarak, ticarette göreli rekabet gücü kazanılmasının
ihracata yansıması üretim kapasitesi yetersizliği nedeniyle beklentilerin altında
kalmıştır. 2020 yılında Covid-19 salgını döneminde hem üretim araları hem de
destekleyici mali politikalar kısmi kapasite artışı yatırımlarını desteklemiş, 2021 yılı
ihracatındaki güçlü artışta değer zinciri bozulmalarının yarattığı fırsatların yanı sıra,
söz konusu kapasite artışı da etkili olmuştur. Ancak yine de Türkiye ekonomisinin
sanayide dönüşümü sağlayacak, yeni teknolojiler bacağı güçlü bir yatırım hamlesi
ihtiyacı bulunmaktadır. Söz konusu dönüşümün hem dijital dönüşüm hem de yeşil
dönüşümle entegre bir hamle olarak tasarlanması gerekmektedir.

•

Cari açığı kaçınılmaz hale getiren sanayi üretim yapısı: Enerji kaynakları da
dâhil olmak üzere Türkiye’de sanayi üretimin ham madde ve ara malı ithalat
bağımlılığı yüksektir. Üretim yapısı nedeniyle sanayi üretimdeki her bir birim
artış, ithalatın da artması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla ihracattaki gelişim
cari açığın azaltılması bir yana, artırıcı bir etkide bile bulunmaktadır. Enerjide
fosil yakıt bağımlılığının azaltılması, yenilenebilir kaynakların payının artırılması,
imalat sanayi üretiminde ise hem stratejik ara mallarında (yassı çelik, vasıflı
çelik, temel ve özellikli kimyasallar vb.) hem de orta-yüksek ve yüksek teknolojili
sektörlerde üretim kapasitesinin artırılması gerekli görünmektedir. İmalat sanayi
kompozisyonunda bu yönde bir değişim aynı zamanda enerji yoğunluğunun
azalması anlamına da gelecektir. Nitekim “İkiz Dönüşüm” bu eksende de Türkiye
için önemli fırsatlar sunmaktadır.

•

Demografik ve sektörel kaymaların doğal sınırlarına ulaşması: Türkiye’de
1950’lerden 2000’lerin ortalarına kadar süren tarımdan sanayi ve hizmetlere geçişi
hızlandıran kırdan şehirlere nüfus hareketliliği yaşanmıştır. Sonuncu büyük dalga
2001 krizi sonrasında tarımda destekleme modelinin değişmesinin de hızlandırdığı
bir nüfus hareketi olmuştur. 2001 sonrası yakalanan büyüme oranlarında bu
kaymanın yarattığı verimlilik artışının; enerji talebindeki gelişimde de kentleşmenin
etkisi yüksektir. Ülkede kent nüfusunun ulaştığı düzey, kentli nüfusun tüketim
kalıpları gibi unsurlar değerlendirildiğinde sanayi ve hizmetlerde benzer bir
büyümeyi tetikleyecek ölçekte bir nüfus hareketinin yaşanma olasılığının kalmadığı
söylenebilir. İş gücünün genişlemesi, GSYH’nın sektörel kompozisyonunun
değişmesi, özellikle hizmet sektörlerindeki hızlı büyümeden sağlanan katkının
tekrarı mümkün olmadığı için yukarıda da vurgulandığı gibi öncelikle sanayi
üretimde, ama hizmet sektörlerini de kapsayacak bir şekilde teknolojik ve yenilikçi
bir dönüşüm, büyümenin ana yakıtı olmak zorundadır.
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Yatırımlardan getiri
beklentilerinin Türkiye’nin
önündeki yapısal dönüşüm
ihtiyacı ve buna uygun
fırsatlarla eşleşmesi önemli
bir başlık olarak ilgili
paydaşların önünde
durmaktadır.

•

Devletin ekonomik faaliyetlerden çekilmesinin büyük ölçüde tamamlanması:
2001 krizinin en önemli yansımalarından birinin kamu finansmanı
dengelerindeki bozulma olması, krizden çıkışta çok kapsamlı özelleştirmeler
ve serbestleştirmelerle sonuçlanmıştır. Kamu işletmeleri, özellikle de devletin
tekel niteliği taşıdığı ağır sanayi tesisleri özelleştirilirken, enerji, eğitim, sağlık gibi
alanlar da serbestleştirilmiştir. Enerjide kamu payı %70’lerden %20’lere inerken,
eğitim ve sağlıkta özel sektör payı %5’lerden ‘30’lara ulaşmıştır. Özelleştirme ve
serbestleştirmeler tek seferlik de olsa kamu gelirlerinde artışı ve gelirlerin bir
bölümünün altyapı başta olmak üzere yatırımlarda kullanılmasını sağlamıştır.
Aynı zamanda özel sektör de, yeni faaliyet alanlarında bir bölümü özelleştirme
süreci nedeniyle ertelenmiş yatırımlar olmak üzere yeni yatırımlar yapmıştır. Diğer
doğrudan ve dolaylı sonuçlarla birlikte özelleştirme ve serbestleştirmelerden
büyümeye katkı sağlanmıştır. Bu katkının aynı şekilde tekrarı mümkün
görünmemektedir. Söz konusu sürecin özgün sonucu olan katma değer artışlarının
yarattığı rahatlık değişik sektörlerde orta-uzun vadeli, sürdürülebilir büyümeye
katkıda bulunacak yatırım eğilimlerini de zayıflatmıştır. Yatırımlardan getiri
beklentilerinin Türkiye’nin önündeki yapısal dönüşüm ihtiyacı ve buna uygun
fırsatlarla eşleşmesi önemli bir başlık olarak ilgili paydaşların önünde durmaktadır.

Türkiye Yeşil Yeni Düzen
kapsamında genişleyen
iklim finansmanı
olanaklarından
faydalanabilecek ölçeğe ve
uzmanlık düzeyine sahiptir.

•

Büyümenin finansmanında sıkışma: Türkiye hem küresel likidite olanaklarının
uygun olması hem de yukarıda vurgulanan sebeplerden ötürü büyüme
potansiyelinin görece yüksek olması nedeniyle 2000’li yıllarda uygun koşullarda
dış finansman sağlamayı başarmıştır. 2010’lu yıllarda da 2008 küresel finans krizi
sonrası koşullar, daha belirsiz ve maliyetli olsa da yine kaynak girişinin devam
etmesine yardımcı olmuştur. Ancak 2017 sonundan itibaren hem Türkiye’de
finansal borç hacminin çok genişlemesi hem de uluslararası koşullardaki sıkılaşma,
dış kaynak girişinde yavaşlamalara yol açmıştır. Türkiye’nin dinamikleri dış
finansman olanaklarıyla yapısal dönüşüm ihtiyacı arasında uygun bir dengenin
kurulmasını zorunlu kılmaktadır. İklim finansmanı kaynaklarındaki artış, Türkiye’nin
en büyük ticaret partneri AB’nin “Avrupa Yeşil Mutabakatı” kapsamında yarattığı
yeni finansman olanakları gibi unsurlar, dijital dönüşümün teknoloji sağlayıcı
ülkeler arasında rekabeti artırsa da Türkiye ölçeğindeki ve uzmanlığındaki
ülkelere yararlanılabilecek yeni fırsat pencereleri açması gibi gelişim alanları
değerlendirilmelidir.

GSYH’nın sektörel kompozisyonunun son 20 yıldaki değişimine bakıldığında, sanayi,
hizmetler ve inşaat sektörlerinin payının arttığı, tarım ve kamu hizmetlerinin payının ise
düştüğü görülmektedir. Sanayi üretimde imalat sanayi, alt sektörler içinde de otomotiv
ve bağlantılı sektörler ile elektrikli teçhizat, yapı malzemeleri büyümesi sürükleyici
olmuştur. Aynı dönemde finans ve bilgi-iletişim gibi sektörler de artan finansallaşma
ve dijitalleşme paralelinde büyüme göstermiştir. 2017 yılı sonrasında 2018 borç kriziyle
birlikte inşaat faaliyetleri yavaşlamış, bu yavaşlamayla da inşaat ve gayrimenkul
sektörlerinin payında keskin bir düşüş yaşanmıştır. Söz konusu dönemde Covid-19
salgınına rağmen sanayi üretimdeki ihracat kaynaklı büyüme sürmektedir.
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Şekil 18: Türkiye GSYH’nin Sektörel Dağılımı (%)
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2017

2021

2002-2006 döneminde %20’den %27-29 aralığına çıkan yatırımların GSYH içindeki
payında 2018 yılındaki borç krizinin ardından keskin bir düşüş yaşanmıştır. 2019
yılında, küresel finans krizin etkisiyle 2008-2009 döneminde yaşanana benzer bir
daralma olmuş ve yatırımların GSYH’ya oranı 4 puanın üzerinde gerilemiştir. 20082009 döneminde kamu yatırımlarında düşüş görülmezken, 2019 yılında hem kamu
yatırımlarında hem de özel sektör yatırımlarında daralma gerçekleşmiştir. Hem
finansman koşullarındaki sıkılaşma hem de TL’deki hızlı değer kaybı, başta makineteçhizat yatırımları olmak üzere dövize endeksli tüm yatırımları baskılamıştır. 20162019 döneminde sabit sermaye yatırımlarının iki ana alt başlığı olan makine-teçhizat
ve inşaat yatırımlarında düşüş görülürken 2020’de makine-teçhizat yatırımlarında artış
yaşanmış, bu artış 2021 yılında da sürmüştür. İnşaat yatırımlarındaki gerileme ise hâlen
devam etmektedir.
Şekil 19: Türkiye’de Yatırımların GSYH İçindeki Payı (%)
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Kaynak: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, n.d.
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3,3

2019

2020 yılında toplam yatırımlar %7,2 civarında artmıştır33. Bu artışta Covid-19 salgını
önlemleri kapsamında sunulan uygun koşullu finansman destekleri, imalat sanayi alt
sektörlerinin bir bölümünde hem dış hem iç talepteki hızlı artışın uyardığı yatırımlar,
talebi yavaşlayan ancak öngörülebilirliği olan sektörlerde üretim yavaşlamasını yatırım
fırsatı olarak kullanma gibi gelişmeler etkili olmuştur. 2021 yılında da kur oynaklıkları
başta olmak üzere finansal oynaklıklara rağmen Merkez Bankası politika faizindeki
düşüşün ve güçlü dış talebin etkisiyle yatırım eğiliminin sürdüğü görülmektedir.
2021’de toplam sabit sermaye yatırımları %6,4 oranında, makine-teçhizat yatırımları ise
%21 civarında artış göstermiştir.

2011

2012

Kaynak: TÜİK, Ulusal Hesaplar

2013

2014

2015

Sabit Sermaye Yatırımları

2016

2017

Makine-Teçhizat

2018

%6,4
%-2,2
%-7,4

%-8,1
%-18,3

%-6,1

%-12,4

2010

%20,5

%21,0
%7,2

%22,0
%-0,2

%1,1

%3,0

%2,2

%0,2

%8,3

%12,4

%18,6
%4,7

%9,3

%6,2

%4,9

%3,5

%5,5
%-1,7

%2,9

%14,2
%10,0

%21,1

%23,5
%27,4

%12,9

%22,0

%23,7

%34,9

Şekil 20: Türkiye’de Sabit Sermaye Yatırımlarının Gelişimi (2009=100)

2019

2020

2021

İnşaat

Yatırımlar ulusal hesaplarda iki kavram bağlamında ifade edilmektedir: Sanayi ve
hizmet sektörlerinin yıllık yatırım gerçekleşmelerini gösteren “gayrisafi yatırımlar”
altyapı, üstyapı (bina), makine-ekipman yatırımlarıyla stoklarını ; “sabit sermaye
yatırımları” ise stoklar haricindeki altyapı, üstyapı ve makine-ekipman yatırımlarını
kapsamaktadır. 2007-2018 döneminde sabit sermaye yatırımlarının %85’i özel sektör
tarafından yapılmıştır. Sabit sermaye yatırımları içinde ulaştırma, konut ve imalat
sanayi en yüksek paya sahip sektörlerdir. Ulaştırma ve konut sanayinin payı yıllar
içinde düzenli olarak artarken, imalat sanayi yatırımlarının payı 2002-2007 arasında
düzenli olarak artmış; 2008’den sonra küresel finans krizinin ve bölgesel gelişmelerin
etkisiyle dış talepte görülen dalgalanmalar, imalat sanayi sektörel kompozisyonundaki
değişimi sınırlayan engeller gibi nedenlerle düşüşe geçmiştir. Türkiye’nin gelişmişlik
düzeyi dikkate alındığında imalat sanayi yatırımlarının %20 civarındaki payının düşük
olduğu, söz konusu oranın %25 ila 30 aralığına yükseltilmesi, sürdürülebilir büyümenin
sağlanması açısından gereken minimum düzey olarak değerlendirilmektedir.

Türkiye’nin gelişmişlik
düzeyi dikkate alındığında
imalat sanayi yatırımlarının
%20 civarındaki payının
düşük olduğu, söz konusu
oranın %25 ila 30 aralığına
yükseltilmesi, sürdürülebilir
büyümenin sağlanması
açısından gereken
minimum düzey olarak
değerlendirilmektedir.

En büyük yatırım kalemi olan ulaştırma yatırımlarının gelişiminde KÖİ ile yapılan
havalimanı, otoyol, köprü inşası gibi büyük projelerin etkisi yüksektir. Aynı zamanda
söz konusu kalem, kara taşıtları araç parkının bir bölümü başta olmak üzere tüm
ulaştırma araçlarını da kapsamakta ve hem ticari taşımalara yönelik ulaştırma araçları
ve ekipmanlar hem de binek araç parkı büyümesi bu artışta etki göstermektedir.
33
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Nitekim, ulaştırma yatırımlarının %80’den fazlası özel sektör yatırımlarından
oluşmaktadır. Konut yatırımlarının ivmelenmesinde kentsel dönüşüm ve konut
piyasasına yönelik teşviklerin etkisi büyükken enerji yatırımların toplam sabit sermaye
yatırımları içindeki payı, 2009’a kadar artış göstermiş, %5,3’e kadar çıkmış, sonrasında
sürekli gerilemiştir. Bu düşüşte enerji yatırımlarındaki azalmanın yanı sıra konut,
ulaştırma gibi sektörlerin yatırımlarındaki hızlı artış nedeniyle paylarının artması da
etkilidir.
Tablo 9: Türkiye’de Sabit Sermaye Yatırımlarının Dağılımı (%)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Tarım

2,6

2,2

2,9

2,6

3,0

2,6

2,4

2,1

2,2

2,0

2,1

2,0

Madencilik

1,2

1,1

1,4

1,5

1,8

2,0

1,8

1,9

1,8

1,5

1,6

1,7

İmalat

26,4

24,1

21,5

21,6

25,5

22,9

18,4

18,8

18,0

18,1

19,4

19,5

Enerji

3,4

3,7

5,3

4,1

2,8

2,6

2,2

2,2

1,8

1,5

1,6

1,6

Ulaştırma

24,3

28,2

29,5

30,9

29,2

28,1

32,9

29,3

33,5

33,1

32,6

32,3

Turizm

3,3

3,5

4,0

5,0

4,6

4,9

4,2

3,9

2,8

1,8

1,6

1,8

Konut

26,1

24,7

21,5

20,9

20,5

24,6

25,4

29,5

27,6

29,0

28,0

27,6

Eğitim

2,3

2,2

2,6

2,5

2,9

3,7

3,9

4,0

3,6

3,3

3,3

3,4

Sağlık

3,9

3,8

4,0

4,8

4,2

3,3

3,1

3,1

3,1

2,9

3,0

3,2

Diğer Hizmetler

6,5

6,4

7,3

6,0

5,4

5,3

5,7

5,2

5,5

6,6

6,9

6,9

Kaynak: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Dairesi Başkanlığı, 2019a

Ekonomik büyüme, güçlü iç ve dış talep gelişimiyle birlikte, sanayi üretim kapasitesini
artırmaya yönelik yatırımlar, altyapı yatırımları (ulaştırma, iletişim, enerji) gibi yatırım
harcamalarının artmasına da yol açmıştır. 2001 krizinin etkisiyle 2002 yılında %19,6
ile düşük bir seviyede olan yatırımların GSYH içindeki payı izleyen yıllarda hızlı
bir şekilde artarak %30’a yaklaşmıştır. Yatırımların artışında özel sektör girişimleri
sürükleyici olmuştur. Sanayi ve hizmet sektörlerindeki genişlemeye ek olarak kamu
mülkiyetindeki sanayi ve iktisadi varlıkların özelleştirilmesi ve enerji, eğitim, sağlık gibi
sektörlerdeki serbestleşme süreçleri de özel sektörün yatırımlardaki payının artmasını
sağlamıştır. Yatırım harcamalarındaki artışta, iç ve dış talepteki hızlı gelişim, özellikle
hizmet sektörlerinde yeni iş alanlarının ortaya çıkmasının sonucu artan çeşitlenme
gibi etkenlerin yanı sıra borçlanma olanaklarındaki genişleme, FDI’ların artması gibi
finansmandaki gelişmeler de etkili olmuştur.

Yatırım harcamalarındaki
artışta, iç ve dış talepteki
hızlı gelişim, özellikle
hizmet sektörlerinde
yeni iş alanlarının ortaya
çıkmasının sonucu artan
çeşitlenme gibi etkenlerin
yanı sıra borçlanma
olanaklarındaki genişleme,
FDI’ların artması gibi
finansmandaki gelişmeler
de etkili olmuştur.

Yatırımların GSYH içindeki payı artarken, bu yatırımların finansmanında en önemli
kaynak olan yurt içi tasarrufların da GSYH içindeki payı artmıştır. Ancak yurt içi
tasarruflardaki gelişim, yatırımların gerisinde kalmış, yurt içi tasarruf oranıyla yatırım
oranı arasındaki farkı ifade eden “tasarruf açığı” yükselmiştir. Tasarruf açığında öne
çıkan iki ana neden, hanehalkının borçlanma olanaklarındaki artışa bağlı olarak
tasarruf eğiliminin azalması ve sanayi üretimde ithalat bağımlılığın yüksekliği olarak
özetlenebilir.

66

Yeşil yeni düzen bağlamında Türkiye’de enerji dönüşümünün finansmanı

Türkiye’de tasarruf
eğiliminin düşüklüğü ve
ithalat bağımlılığının
getirdiği cari açık tasarruf
açığına yol açmakta, bu
nedenle dış borçlanma
ihtiyacı bulunmaktadır.

Hanehalkı tasarruf eğilimlerine bakıldığında orta ve düşük gelirli kesimlerin tasarruf
eğilimlerinin düşük olduğu, gelirlerinin büyük bölümünü tüketime ayırdıkları, hatta
tüketim için borçlandıkları görülmektedir. Gelir dağılımındaki bozuklukların yanı sıra
Türkiye’de 2000’li yıllarda hanehalkı borçlanma olanaklarındaki artışın da hanehalkı
tasarruf eğiliminde düşüşe yol açtığı gözlenmektedir. %20’lik gelir dilimleri bazında
bakıldığında en yüksek gelire sahip ilk iki %20’lik dilimin tasarruf oranının pozitif, geri
kalan üç dilimin tasarruf oranının negatif olduğu görülmektedir (Cumhurbaşkanlığı
Strateji ve Bütçe Başkanlığı, n.d.).
Sanayi üretim yapısının ithalat bağımlılığı, yani bir birim üretim için ham madde ve
ara mamul ithalat ihtiyacının yıllar içinde sürekli artış göstermesi dış ticaret açığına,
dolayısıyla cari işlemler açığına yol açmaktadır. Cari işlemler açığı da dış tasarruf
kullanma, yani yurt dışı finansman kaynaklarına başvurma ihtiyacını artırmaktadır.
Nitekim 2002-2021 döneminde tasarruf açığının finansmanı yurt dışı krediler, FDI
ve diğer uluslararası sermaye girişleriyle karşılanmıştır. 2018 yılına kadar bankacılık
sektörü yurt içi tasarrufları ifade eden mevduatlara ek olarak küresel koşulları da iyi
değerlendirmiş, böylelikle uluslararası finans kuruluşlarından önemli miktarda kaynak
temin etmiştir. Aynı zamanda bankacılık sektörü dışında özel sektörün doğrudan
yurt dışından borçlanması da kolaylaşmış, yatırımların finansmanı için doğrudan
yurt dışı bankalardan kredi sağlanmıştır. 2018 borç kriziyle birlikte özel sektörün dış
borcu azalırken, hem doğrudan Hazine vasıtasıyla hem de kamu bankaları üzerinden
kamunun yurt dışından borçlanması artmıştır.
Şekil 21: Türkiye’de Yatırım-Tasarruf Dengesi
35,0
30,0

3,0
2,0

2,1

1,0

1,1

25,0

0

20,0

-0,9

-1,0

-1,0

-2,0

15,0
-2,6

-2,9

10,0

-4,8

-5,0
-5,6

Yurtiçi Tasarruflar/GSYH %

Yeşil yeni düzen bağlamında Türkiye’de enerji dönüşümünün finansmanı

-5,0

-5,0

T

20

20

21

19

20

18

20

17

20

16

15

20

14

20

12

20

11

Yatırımlar/GSYH %

Kaynak: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Dairesi Başkanlığı, n.d.;
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Dairesi Başkanlığı, 2021
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enerji sektörünün payı
%1,5-2 civarındayken 2018
yılı sonunda söz konusu pay
%10’a yaklaşmıştır.

2002-2021 döneminde Türkiye ekonomisindeki güçlü büyümeye ve enerji
piyasasındaki serbestleşmeye bağlı olarak enerji yatırımlarında hızlı bir gelişim
gerçekleşmiştir. Piyasa serbestleşmesi, enerji sektörü yatırımlarında özel sektörün
payının artmasına yol açarken finansman hacmini de artırmıştır. Enerji dönüşümü
yatırımlarının finansmanına yönelik kaynakların artması ve politika mekanizmaları
gibi etkenlere bağlı olarak enerji sektörü, yurt dışı ve yurt içi finansman olanaklarından
en fazla yararlanan sektör olmuştur. Dönem başında orta-uzun vadeli krediler içinde
enerji sektörünün payı %1,5-2 civarındayken 2018 yılı sonunda söz konusu pay %10’a
yaklaşmıştır. Dış finansman kaynaklarının payının yüksekliği, yatırım harcamalarında
teknoloji ithalatının payı, yenilenebilir enerjide döviz bazında satın alma garantisi
olması gibi nedenlerle ağırlıklı olarak yabancı para cinsinden borçlanılmıştır. Ancak
vurgulandığı gibi politika mekanizmalarının sağladığı öngörülebilirliğin de etkisiyle
finansman maliyetleri diğer yatırımlara kıyasla düşük, vadeler ise ortalamanın üzerinde
olmuştur. Yabancı para cinsinden borçlanma, makroekonomik gelişmeler ve enerji
piyasası aksaklıkları, risklerin artmasına yol açmıştır. Öte yandan yine enerji dönüşümü
yatırımları, kur ve fiyatlar başta olmak üzere dalgalanmaların yarattığı risklerden daha
az etkilenmiştir.
2002-2021 dönemi, Türkiye’de ekonominin yıllık ortalama %5,2 ile hızlı büyüdüğü,
nüfus artışı, kentleşme oranındaki artış, sanayi ve hizmetlerdeki büyüme gibi
sosyoekonomik gelişmelere bağlı olarak enerji tüketiminin de hızlı arttığı bir dönem
olmuştur. Birincil enerji tüketimini belirleyen elektrik üretimi, sanayi üretim, ulaştırma,
konut, ticaret ve hizmetler segmentlerinde önemli gelişmeler yaşanmıştır. Toplam
enerji talebi 2002-2021 döneminde %100’e yakın artarken enerji talebini karşılamak
üzere hem enerji yatırımları hem de enerji ithalatı artmıştır.
Türkiye’de enerji üretimi ve dağıtımınından gelen katma değerin GSYH içindeki payı
hem elektrik üretimi hem de elektrik ve doğal gaz dağıtımındaki gelişmeler paralelinde,
2005-2009 döneminde hızlı bir artış sergilemiştir. Söz konusu katma değer artışında,
enerji piyasalarındaki serbestleşmenin, yeni yatırımların ve özellikle yenilenebilir enerji
kaynaklarından elde edilen elektrik üretiminin artmasının yarattığı verimlilik artışının
önemli ölçüde katkısı bulunmaktadır.

Şekil 22: Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretim ve Dağıtımı Katma Değeri / GSYH (%)
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Kaynak: TÜİK, Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri
*NACE sınıflamasında “Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretim ve Dağtımı elektrik ve doğal gaz üretim, iletim ve dağıtımını kapsamaktadır.
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3.2 Türkiye’de Finans İklimi

Türkiye’de yatırımların
finansmanında ağırlıklı
olarak öz sermaye
kullanılırken finansal
borcun toplam yatırım
harcamalarındaki payı
%50’nin altında kalmaktadır.

Türkiye’de yatırımların finansmanında ağırlıklı olarak öz sermaye kullanılırken sektör ve
şirket yapısına göre önemli dalgalanmalar görülmekle birlikte finansal borcun toplam
yatırım harcamalarındaki payı %50’nin altında kalmaktadır. Ancak söz konusu oran
2000’li yılların başına göre önemli bir artışa denk gelmektedir. 2000’li yıllarda hem
küresel koşullar hem de Türkiye’de makroekonomik istikrara bağlı olarak borçlanma
maliyetleri düşmüş, borçlanma olanakları artarken yatırımların finansmanında finansal
borç payı önemli bir gelişim göstermiştir. 2007-2020 dönemi yıllık ortalama sabit
sermaye yatırım tutarı 275 milyar ABD$ civarında olurken aynı dönemde bankacılık
kredileri, dış borç, FDI gibi verilere dayalı hesaplamalar; yatırımların yaklaşık %60’lık
bölümünün şirket tasarrufları ve kamu bütçesi başta olmak üzere öz sermaye, halka
arz, tahvil ihracı, FDI’ları kapsayan “öz kaynak” ile finanse edildiğine işaret etmektedir.
Yurt içi ve yurt dışı finans kuruluşlarının yatırım finansmanındaki payı %39 civarında
hesaplanmaktadır.
Şekil 23: Yatırımların Finansmanı (2007-2020 Ortalaması)
Diğer
(Tahvil İhracı, Halka Arz vb)
%5
Yurtdışı
Finans Kuruluşları
%12

Özkaynak
%52
Yurtiçi Finans
Kuruluşları
27%

Uluslararası
Doğrudan Yatırımlar
%4
Kaynak: TCMB, BDDK, Hazine ve Maliye Bakanlığı, yazar hesaplamaları

Türkiye’de finans sektörü, bankacılık sistemi ağırlıklı bir görünüme sahiptir. 2020 yılı
sonu verilerine göre bankalar, finansal kuruluşların aktif büyüklüğünün (961,4 milyar
ABD$) yaklaşık %84’ünü oluşturmaktadır. Emeklilik fonları, yatırım fonları gibi kurumsal
yatırım fonlarının bu büyüklükteki payı düşüktür. Gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında
Türkiye’deki sermaye piyasalarının ve bu piyasalardaki finansal araçların yeterince
gelişmediği görülmektedir. Yurt içi tasarruf düzeyinin yetersizliği finans sektörü
yapısını şekillendiren en önemli belirleyici olarak öne çıkmaktadır. Bununla bağlantılı
şekilde makroekonomik belirsizlikler ve konjonktürel oynaklıklar da bankacılık dışı
finansal kuruluşların gelişmesinin ve çeşitlenmesinin önündeki temel engeller olarak
sıralanabilir. Nitekim 2018 yılından bu yana bankaların aktif büyüklükteki payının 4
puanın üzerinde arttığı görülmektedir.

Türkiye’de finans sektörü,
bankacılık sistemi ağırlıklı
bir görünüme sahiptir.
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Şekil 24: Finansal Kuruluşların Aktif Büyüklüğünün Dağılımı % (2020)
Diğer

1,0

Finansal Kiralama Şirketleri

1,0

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

1,0

Emeklilik Yatırım Fonları

2,0

İşsizlik Sigortası Fonu

2,0

Sigorta Şirketleri

Portföy Yönetim Şirketleri

4,0

5,0

Bankalar

84,0

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği (TBB)

2020 sonu itibarıyla Türkiye’de finansal varlıkların GSYH’ye oranı %135 olmuştur.
2018’de %100 olan oranın artışında hisse senetlerinin piyasa değerinin artması,
mevduat yükselişi, özellikle de yabancı para mevduatı etkili olmuştur. Para ve para
benzeri araçların talebinin GSYH’ye oranı 2018’de %59 iken 2020 yılında %73 düzeyine
çıkmıştır. Payın yükselişinde yabancı para mevduatındaki artış ana unsur olmuştur.
Benzer şekilde sermaye piyasalarının GSYH’ye oranı da artarak %42’den %63’e çıkmış,
artışta hisse senetleri piyasa değerinin 9 puan, devlet iç borçlanma senetlerinin
değerinin GSYH’ye oranının 4 puan artması belirleyici olmuştur.

2020 sonu itibarıyla
Türkiye’de finansal
varlıkların GSYH’ye oranı
%135 olmuştur.

Tablo 10: Türkiye’de Finansal Aktiflerin GSYH’ye oranı (%)
2018

2019

2020

59

64

73

Nakit

4

4

4

Mevduat

55

59

68

Türk Lirası

28

29

31

Yabancı Para

27

30

38

Para ve para benzeri araçlar

Repo

0

1

0

42

49

63

Hisse Senedi (piyasa değeri)

21

26

35

Bono ve Tahvil

16

18

22

Kamu

16

17

21

Özel

0

0

0

4

5

6

100

113

135

Sermaye Piyasası

Fonlar
Toplam
Kaynak: TCMB, SPK, TÜİK
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Türkiye’de bankacılık sisteminin aktif-pasif yapısı yatırımların finansmanını doğrudan
etkileyen önemli kısıtları ortaya koymaktadır:
• Tasarruf düzeyinin yetersizliği ve buna bağlı olarak mevduatların yetersizliği,
mevduat dışı, yüksek maliyetli kaynakların kullanımını artırırken, borçlanma
maliyetlerini de yükseltmektedir.
• Mevduat vadelerinin, kredi vadelerinden kısa olması vade uyumsuzluğuna yol
açmakta, bu durum uzun vadeli krediye erişim olanaklarını azaltmakta birlikte
borçlanma maliyetlerini olumsuz etkilemektedir.
• Bankacılık sisteminin uzun vadeli ve düşük maliyetli kredi yaratmasını zorlaştıran
yapısal nedenlere rağmen ana borçlanma aracı, kredilerdir.
Yapısal kısıtlara rağmen Türkiye’de 2002-2021 döneminde finansallaşma hız kazanmış,
hem hanehalkı hem de özel sektör borçlanmasında önemli bir gelişim yaşanmıştır.
2002 yılında bankacılık sektörünün toplam kredi stoku 30 milyar ABD$ civarındayken,
2021 yılı sonunda bu rakam371 milyar ABD$ ile GSYH’nın % 45’ine ulaşmıştır.34 Aynı
dönemde yurt dışı finansal kuruluşlardan sağlanan dış borç stoku da 114 milyar
ABD$’dan 441 milyar ABD$’a çıkmış, böylece stokun GSYH’ye oranı %55’e yaklaşmıştır.
Sabit sermaye yatırımlarının finansmanının gelişimi konusunda daha fazla fikir veren
orta-uzun vadeli finansmana bakıldığında, Türkiye’de 2004 yılında yurt içi bankaların
orta-uzun vadeli finansman hacmi 30,4 milyar ABD$ iken, 2021 yılı sonunda 255
milyar ABD$ seviyesine yükselmiştir. Finansal olmayan kuruluşların yurt dışı finansal
kuruluşlardan sağladığı uzun vadeli borçlar da aynı dönemde 26 milyar ABD$’dan
97 milyar ABD$’a çıkmıştır. Büyük oranda yatırımların finansmanında kullanılan,
finansal kuruluşlar tarafından sağlanan toplam orta-uzun vadeli kredi hacmi, kamu
da dâhil edilerek hesaplandığında 130 milyar ABD$’dan 478 milyar ABD$’a çıkarken,
buna yurt içi bankaların ve kamu kuruluşlarının uluslararası finansal kuruluşlardan ve
yabancı bankalardan temin ettiği kaynaklar da eklendiğinde, toplam orta-uzun vadeli
finansmanda yurt dışı kaynakların payının 2021 yılında %67 civarında gerçekleştiği
görülmektedir.

Yapısal kısıtlara rağmen
Türkiye’de 2002-2021
döneminde finansallaşma
hız kazanmış, hem
hanehalkı hem de özel
sektör borçlanmasında
önemli bir gelişim
yaşanmıştır.

2021 sonu itibarıyla %60’ı finansal olmayan kuruluşlara ait olan 163 milyar ABD$
civarındaki uzun vadeli özel sektör dış borcunun %35’i yabancı ticari bankalardan,
%20’si tahvil ihracından, %13’ü Çok Taraflı Kalkınma Bankaları ve Kalkınma
Finansmanı Kuruluşları’ndan (KFK), %5’i İhracat Kredi Kuruluşları (ECA) ve benzeri
diğer ülke hükümet kuruluşlarından sağlanırken, yurt içi bankaların yurt dışı
şubelerinden sağlanan kaynakların payı da %20 civarındadır.

2020 yılında toplam bankacılık kredileri 484 milyar dolar ve GSYH’nin %67’si seviyesindeyken, 2021 yılında TL’nin yüksek
değer kaybına bağlı olarak dolar bazında düşüş gerçekleşmiştir.
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Şekil 25: Türkiye Uzun Vadeli Özel Sektör Dış Borcunun Kaynağa Göre Dağılımı (2021)
Diğer
%6

Yerel Bankaların
Yurtdışı Şubeleri
%20
Yabancı Ticari
Bankalar
%35,5

ECA vb Kuruluşlar
%5,4

Tahvil İhracı
%19,5

Çok Taraflı Kalkınma
Bankaları ve KFK’lar
%13

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı

Tablo 11: Çok Taraflı Kalkınma Bankalarının Türkiye’de Özel Sektöre Sağladığı Uzun
Vadeli Kaynaklar , 2021 Aralık (milyon ABD$)
EBRD

5.583

IFC + Dünya Bankası

4.048

Avrupa Yatırım Bankası

1.929

Diğer
Toplam

643
11.560

Kaynak: TCMB

Borç Krizi ve Covid-19 Salgınının Etkileri
2018’de TL’nin hızlı değer kaybıyla açığa çıkan, iniş çıkışlarla sürmekte olan borç
krizinin en belirgin sonuçlarından biri, dış borç stokunun kompozisyonunda yaşanan
değişim olmuştur. Toplam dış borç stokunda, 2021 yılı sonunda 2017 yılı sonuna
kıyasla %3 civarında azalma, yani sınırlı bir değişim olmasına rağmen büyük bir
yer değiştirme ile karşı karşıya kalınmıştır. Hem finansal hem de finansal olmayan
kuruluşlarla özel sektörün yurt dışı borcu önemli ölçüde azalırken kamunun dış borç
stoku büyük bir artış göstermiştir.

Hem finansal hem de
finansal olmayan
kuruluşlarla özel sektörün
yurt dışı borcu önemli
ölçüde azalırken kamunun
dış borç stoku büyük bir
artış göstermiştir.

Kamunun toplam dış borcu 2021 yılı sonunda 2017 yılı sonuna %50’ye yakın artmıştır.
Kısa vadeli borç artışı %100’ü aşarken yükseliş büyük oranda Türkiye Cumhuriyeti
Merkez Bankası’nın (TCMB) swap anlaşmalarından kaynaklanmıştır. Aynı dönemde
uzun vadeli kamu borcu artışı ise %38,1 olmuş, Hazine’nin tahvil ihraçları, kamu
bankaları ve TVF gibi kuruluşların yurt dışından borçlanmaları artmıştır.

72

Yeşil yeni düzen bağlamında Türkiye’de enerji dönüşümünün finansmanı

Özel sektörün, özellikle de bankaların borç stokunun ise azaldığı, borç kapattıkları
görülmektedir. Özel sektörün kısa vadeli dış borcu %25,2 oranında azalırken, uzun
vadeli borcu %25,9 oranında düşmüştür. Özel sektör 57 milyar ABD$’ı uzun vade olmak
üzere 81 milyar ABD$ civarında borç kapatırken, kamu borcu 43,4 milyar ABD$’ı uzun
vade olmak üzere 68 milyar ABD$ artış göstermiştir.
Özel sektör borcunun yerini kamu borcunun aldığı söylenebilir. Özellikle 2021 yılında,
Kasım ayındaki yüksek oranlı devalüasyonun çarpıcı etkileri başta olmak üzere özel
sektörün kısa vadeli borç kapatma hızının arttığı ya da başka bir deyişle kısa vadeli
borçlanma eğiliminin keskin bir şekilde düştüğü gözlenmektedir.
Tablo 12: Türkiye’nin Dış Borç Stokunun Gelişimi (milyon ABD$)
2017

2021

Değ. 2021/2017

137.925

205.838

%49,2

Kısa Vade

23.864

48.352

%102,6

Uzun Vade

114.061

157.486

%38,1

316.487

235.226

%-25,7

Kısa Vade

96.273

71.971

%-25,2

Uzun Vade

220.214

163.255

%-25,9

454.412

441.064

%-2,9

Kısa Vade

120.137

120.323

%0,2

Uzun Vade

334.275

320.741

%-4,0

Kamu

Özel Sektör

Toplam

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı

Kamu borçlanmasının artışında, hem kamu kuruluşlarının finansal borçların yeniden
yapılandırılması başta olmak üzere borç krizinin yarattığı riskleri azaltmaya yönelik
üstlendiği rol, hem de büyümenin finansmanını sürdürme çabası etkili olmuştur.
Covid-19 salgınıyla birlikte likidite olanaklarının genişletilmesi, kredi genişlemesi
yoluyla ekonomik faaliyetlerin desteklenmesi tercih edilmiştir. Ekonomik
faaliyetlerdeki yavaşlama, uluslararası koşullar, önemli döviz sağlayıcı sektörlerden
turizmin durma noktasına gelmesi gibi gelişmeler, 2020’de 2018 yılının ardından
ikinci büyük devalüasyon şokunu tetiklemiştir. Hem ekonominin döviz ihtiyacının
karşılanması hem de TL kredi genişlemesi politikası, kamunun yeni araçları da
devreye sokarak borçlanmayı artırmasını zorunlu kılmıştır. Covid-19 salgınına karşı
açıklanan destek paketleri nedeniyle pek çok ülkede kamu borçlanmasında büyük
artışlar gerçekleşmiştir. Yukarıda vurgulandığı gibi Türkiye’nin hem toplam borcunun
GSYH’ya oranı, hem de kamu borcunun GSYH’ya oranı, gelişmiş ve gelişmekte olan
pek çok ülkedekinin altındadır. Ancak uluslararası rezerv pozisyonu, borç stokunda
kısa vadenin payındaki artış, cari açık ve döviz ihtiyacı gibi unsurlar üzerinden
değerlendirildiğinde, Türkiye’nin kamu borcu artışında benzer bir örüntüyü sürdürmesi
yüksek riskler barındırmaktadır.

Ekonomik faaliyetlerdeki
yavaşlama, uluslararası
koşullar, önemli döviz
sağlayıcı sektörlerden
turizmin durma noktasına
gelmesi gibi gelişmeler,
2020’de 2018 yılının
ardından ikinci büyük
devalüasyon şokunu
tetiklemiştir.
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Dış borç stokundaki
kompozisyon değişimiyle
uyumlu bir şekilde özel
bankaların kullandırdığı
krediler azalırken kamu
bankalarının plasmanları
artmıştır.

Dış borç stokundaki kompozisyon değişimiyle uyumlu bir şekilde özel bankaların
kullandırdığı krediler azalırken kamu bankalarının plasmanları artmıştır. 2017 yılında
kamu bankalarının yurt içi bankaların kullandırdığı kredilerdeki payı %37,6 iken, 2021
Aralık ayı itibarıyla bu oran %46’ya yaklaşmıştır.35
Bankacılık sektörünün kullandırdığı kredilerin sektörel kompozisyonundaki değişimde,
yeni kredi kullanımı kadar döviz kompozisyonuna bağlı değişimler de etkili olmuştur.
Özellikle 2021 yılı sonunda TL’nin yüksek oranlı değer kaybı ticaret gibi ağırlıklı TL kredi
kullanan sektörlerin borçlarının döviz bazında düşmesine yol açmıştır.
Tablo 13: Türkiye’de Bankacılık Orta-Uzun Vadeli Kredilerinin Sektörel Dağılımı
(milyon ABD$)
2017

Pay 2017

2021

Pay 2021

İmalat Sanayi

61.146

14,8%

41.673

%16,3

Enerji

34.642

8,4%

26.568

%10,4

İnşaat

37.469

9,1%

24.451

%9,5

Ticaret

54.873

13,3%

24.482

%9,5

Turizm

14.640

3,5%

11.993

%4,7

Taşımacılık Depolama Haberleşme

23.119

5,6%

20.004

%7,8

Diğer

186.978

45,3%

107.225

%41,8

Toplam

412.867

100,0%

256.396

%100,0

Kaynak: BDDK

Finansal olmayan kuruluşların dış borcunun sektörel dağılımına bakıldığında 2021
yılının Haziran ayı itibarıyla inşaat sektörü borcunda iki kata yakın bir artış olduğu
görülmektedir. Enerji sektörü dış borcunda sınırlı bir azalma olmakla birlikte, toplam
borç azaldığı için enerji sektörünün dış borç içindeki payı benzer seviyelerde kalmıştır.
Tablo 14: Türkiye’nin Özel Sektör (Reel Kesim) Uzun Vadeli Dış Borcunun Sektörel
Dağılımı (milyon ABD$)
2017

Pay 2017

2021 Haziran

Pay 2021

İmalat Sanayi

29.226

27,8%

23.823

%24,5

Enerji

13.009

12,4%

12.231

%12,6

11,7%

23.602

%24,2

İnşaat

12.282

Ticaret

5.548

5,3%

4.514

%4,6

Turizm

2.170

2,1%

1.269

%1,3

Taşımacılık

19.812

18,9%

13.327

%13,7

Diğer

22.926

21,8%

18.623

%19,1

Toplam

104.973

100,0%

97.389

%100,0

Kaynak: TCMB
2017-2021 dönemi sektörel kredi gelişiminin kur etkisini arındırmadan sağlıklı bir değerlendirmesini yapmak güçlük
taşımaktadır.
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3.3 Türkiye’de Enerji Dönüşümü Yatırımları ve Finansmanı
3.3.1 Enerji Sektörü Genel Görünüm
2002-2021 döneminde Türkiye’de enerji piyasaları, elektrik üretim santralleri, elektrik
ve doğal gaz dağıtım bölgeleri, rafineri tesisleri ve akaryakıt dağıtımı özelleştirmeleri,
elektrik üretiminde lisans devirleri gibi yöntemler başta olmak üzere çeşitli
uygulamalarla önemli ölçüde serbestleşmiştir. 2002 yılında elektrik üretiminde özel
sektörün payı %32 düzeyindeyken36 2021 yılı sonunda bu düzey %84’e çıkmıştır. Söz
konusu dönem güçlü ekonomik büyüme sonucunda enerji talebinin hızlı gelişim
gösterdiği, buna bağlı olarak da enerji arzının da hızla arttığı bir dönem olmuştur.
Elektrik talebinin yanı sıra taşıt araç parkındaki hızlı genişleme, özellikle ticari
taşımalardaki hızlı büyüme, ısınma talebinde doğal gaz dönüşümü odaklı büyüme gibi
etkenlerle birlikte bir yandan elektrik üretim kapasitesi (kurulu güç) artışına yönelik
yatırımlar hız kazanmış, bir yandan da rafineri kapasitesi, elektrik ve doğal gaz dağıtımı,
akaryakıt, doğal gaz vb. yönelik depolama gibi alanlarda önemli yatırımlar yapılmıştır.
Aynı zamanda bu süreç hem elektrik üretimine yönelik hem de nihai tüketime
yönelik enerji kaynakları ithalatında çok önemli bir artış sağlamıştır. Özel sektör, en
büyük bölümü elektrik üretim yatırımları olmak üzere, enerji sektörü yatırımlarında
serbestleşme doğrultusunda öncü rol üstlenmiştir.
2002-2021 döneminde alt dönemler bazında farklı teknolojiler ağırlık kazanmakla
birlikte yapılan yatırımlar enerji arz güvenliğine katkıda bulunmuştur. Bu yatırımlar
kamu elektrik üretiminden büyük ölçüde, elektrik ve doğal gaz dağıtımıyla rafinaj
sektöründen tamamen çekilmiş, özel sektörün hem satın almalar hem de yeni
yatırımlar yoluyla payı artmıştır.
Söz konusu dönem, politika yapıcı/karar verici sayısının arttığı, piyasa gelişirken
tüm paydaşlar açısından önemli bir “öğrenme süreci” olmuştur. Yatırımcı şirketler
ve finans kuruluşları proje fizibilitesi konusunda kamu kuruluşları başta olmak üzere
uluslararası finans kuruluşları, teknoloji şirketleri gibi paydaşların destekleriyle
kapasite geliştirmiş, politika yapıcılar tasarımından işleyişine etkin bir piyasa
mekanizmasının yerleştirilmesi konusunda önemli bir dönüşüme imza atmıştır.
Türkiye, benzer gelişmişlik düzeyindeki ülkelerle karşılaştırıldığında enerji piyasalarının
serbestleşmesinde 2000’li yıllarda en büyük dönüşüm yaşayan ülkelerden biri
olmuştur. Dönüşüm kısa sayılabilecek bir dönemde, sektörün toplam hacmi belirgin
bir şekilde genişlerken gerçekleşmiştir.

2002 yılında 77,1 milyon
TEP olan birincil enerji
arzı, yıllık ortalama % 4,3
büyüyerek 2020 yılında
147,2 milyon TEP’e ulaşmış,
sektörün toplam hacmi 30
milyar ABD$ civarından
63 milyar ABD$ civarına
çıkmıştır.

2002 yılında 77,1 milyon ton eşdeğer petrol (TEP) olan birincil enerji arzı, yıllık ortalama
% 4,3 büyüyerek 2020 yılında 147,2 milyon TEP’e ulaşmış, sektörün toplam hacmi
30 milyar ABD$ civarından 63 milyar ABD$ civarına37 çıkmıştır. Bahsedilen dönemde
birincil enerji ithalatının toplam arz içindeki payı da %74’ten %78’eyükselmiştir.
Türkiye’nin toplam birincil enerji arzının %83’ünü fosil yakıtlar, %17’sini de yenilenebilir
kaynaklar oluşturmaktadır.

Yap-İşlet-Devret (YİD), Yap-İşlet (Yİ) ve İşletme Hakkı Devri yöntemleriyle özel sektör tarafından işletilen santraller dâhil
edilerek yapılan hesaplamadır.
“Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı” üretimi, cirosu, birincil enerji ithalatı büyüklüğü gibi veriler
kullanılarak hesaplanmıştır.
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2020 yılı sonu itibarıyla
Türkiye’nin toplam nihai
enerji tüketimi yıllık 113,7
milyon TEP’e ulaşmıştır.
Enerji tüketiminde en büyük
ağırlık tüketimin yaklaşık
%32’sini gerçekleştiren
sanayiye, ardından %24
payla ulaştırmaya aittir.

2020 yılı sonu itibarıyla Türkiye’nin toplam nihai enerji tüketimi yıllık 113,7 milyon
TEP’e ulaşmıştır. Enerji tüketiminde en büyük ağırlık tüketimin yaklaşık %32’sini
gerçekleştiren sanayiye, ardından %24 payla ulaştırmaya aittir. Tüketimde 2000’li
yıllardaki gelişim incelendiğinde sanayinin payı azalırken, hızlı büyüyen ulaştırmanın
payının artış gösterdiği dikkat çekmektedir. Aynı dönemde konut ve hizmetlerin
payında da kayda değer bir artış görülmektedir.
Şekil 26: Türkiye Nihai Enerji Tüketiminin Sektörler Bazında Dağılımı, 2020
Enerji Dışı; %6.7
Tarım ve Hayvancılık;
%4.4
Ticaret ve Hizmet;
%9.9
Sanayi; %32.1

Konut; %22.8

Ulaştırma; %23.9

Birincil enerji arzının kompozisyonu ve enerji tüketimin dağılımı ve gelişimi, düşük
karbonlu enerji dönüşümüne yönelik ipuçları vermektedir. Enerji arzında yenilenebilir
kaynakların payının artırılması öncelikli alan olarak öne çıkmakta, bu bağlamda
yenilenebilir enerjinin başlıca kullanım alanı olan elektrik üretimindeki payın artırılması
önem taşımaktadır. Tüketimin kompozisyonu ise özellikle enerji verimliliğine yönelik
önceliklere ışık tutmaktadır. Bu kapsamda tüketimin ağırlığını oluşturan sanayideki
gelişimin takibi ve tüketimdeki ağırlığını artıran konut ve hizmetlerin izlenmesi gibi
uygulamalar önem taşımaktadır. Diğer taraftan ulaştırma sektörünün tüketimdeki
ağırlığı ve artan payı da enerji dönüşümü kapsamındaki gelişmelere yön vermektedir.
Elektrik Üretimi
2021 yılının sonu itibarıyla Türkiye’nin elektrik üretiminde toplam kurulu gücü
99,8 GW’a ulaşmıştır. 10.457 santralden oluşan kurulu gücün %54’ü yenilenebilir
kaynaklardan, kalan kısmı doğal gaz, yerli ve ithal kömür ağırlıklı olmak üzere fosil
yakıtlardan oluşmaktadır.
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Şekil 27: Türkiye Elektrik Kurulu Gücünün Kaynaklara Dağılımı (2021)
Jeotermal
%2

Biyokütle + Atık Isı
%2

Güneş
%8
Rüzgâr
%11

Doğalgaz + LNG + Sıvı Yakıt
%26

İthal Kömür
%9

Hidroelektrik
%31

Kaynak: TEİAŞ

Yerli Kömür
%11

Kurulu güç 2001-2021 döneminde %252’lik bir büyüme gösterirken, elektrik üretimi
talep gelişmelerine bağlı olarak %170 oranında artmıştır. 2018-2021 döneminde
sıkılaşan finansal koşullar, yüksek kurulu güç, yeni yatırımların yenilenebilir kaynaklara
yönelmesi, politika mekanizması çeşitliliği ve belirsizliği, ekonomik yavaşlamaya
bağlı talepte görülen yavaşlama, kapasite fazlasının toptan elektrik fiyatı üzerinde
oluşturduğu baskı gibi nedenlere bağlı olarak, kurulu güç gelişiminin ortalama artış
hızının önceki yıllara göre düşük kaldığı görülmektedir. Üretimde de 2019 yılında
2009’un ardından ilk defa sınırlı da olsa düşüş gözlenirken 2020 yılında kısıtlı, 2021
yılında da yüksek GSYH büyümesine bağlı olarak güçlü bir artış olmuştur.

Kurulu güç 2001-2021
döneminde %252’lik bir
büyüme gösterirken, elektrik
üretimi talep gelişmelerine
bağlı olarak %170 oranında
artmıştır.

2021’de gerçekleşen 331 milyar kWh’lik elektrik üretiminin %36’sı yenilenebilir
kaynaklardan, %33’ü doğal gaz ve petrol ürünlerinden, %31’i kömürden yapılmıştır.
Yenilenebilir kaynakların 2020 yılındaki %42’lik payının düşüşünde HES’lerin
üretiminde kuraklığa bağlı olarak görülen azalış etkili olmuştur. 2020 yılında HES’lerin
payı %25 iken, 2021 yılında bu oran %17’ye düşmüştür. Güneş, rüzgâr, jeotermal ve
diğer yenilenebilir kaynakların payında ise 2 puanlık bir artış gerçekleşmiştir.
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Şekil 28: Türkiye Elektrik Kurulu Güç ve Üretiminin Gelişimi
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2002-2021 döneminin bütününe bakıldığında elektrik kurulu gücünde payı en hızlı
artan kaynaklar doğal gaz ve hidrolik kaynaklar olmuştur. Bununla birlikte 2010
yılından itibaren bu iki kaynakta gelişimin yavaşladığı, rüzgâr ve güneş enerjilerinin
payının arttığı görülmektedir. Özellikle 2016 sonrasında tamamına yakını 1 MW ve
altındaki küçük birimlerden oluşan GES’lerin kurulu güç ve üretimdeki payı kayda
değer biçimde artmıştır. 2021 yılında devreye giren 4.300 MW yeni kurulu gücün %44’ü
rüzgâr santrallerinden, %27’si güneş santrallerinden, %12’si HES’lerden gelmiştir. Yıl
boyunca devreye giren gücün %98’i yenilenebilir kaynaklara dayalıdır. 2018 başından
2021 sonuna kadar devreye giren 17 GW’ın sadece %12’si fosil yakıtlardan gelmiştir.
Yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik üretiminin artmasında Yenilenebilir Enerji
Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) başta olmak üzere, uzun vadeli
garantili fiyatlardan satın alma mekanizmaları önemli rol oynamıştır. 2010 yılnda
uygulamaya geçen ve 2021 yılı ortasına kadar devreye giren yenilenebilir enerji
santralleri için geçerli olan YEKDEM 1, santrallerin faaliyetteki ilk on yılları boyunca
kaynak bazında ayrıştırılmış dolar ölçeğinde sabit fiyat garantisi sağlamıştır. Diğer
taraftan, güneş ve rüzgâr enerjisinde hızla düşen yatırım maliyetleri, tüm dünyada
olduğu gibi Türkiye’de de, yeni yapılacak santraller için garantili fiyatların azalmasını
ve fiyatların rekabetçi ihalelerle belirlenmeye başlaması sonucunu beraberinde
getirmiştir. Türkiye’de şebeke ölçeğindeki yenilenebilir enerji santralleri için bağlantı
kapasitesi ihaleleri rüzgâr için 2011, güneş için 2014 yılında başlamıştır. Bu ihalelerde
Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’ye (TEİAŞ) ödenecek kWh başı bedel, YEKDEM garantili
fiyatı üzerinden indirim, piyasa fiyatı üzerinden indirim gibi çeşitli yarışma modelleri
uygulanmıştır. İhaleler sonucunda şebekeye bağlantı hakkı ve üretim lisansı elde
etmek için yatırımcılar tarafından teklif edilen nihai fiyatlar, yatırımların fizibilitesi
için çok düşük seviyede kaldığından bu projelerin büyük bir kısmı uygulamaya

Yenilenebilir kaynaklara
dayalı elektrik üretiminin
artmasında YEKDEM başta
olmak üzere, uzun vadeli
garantili fiyatlardan satın
alma mekanizmaları önemli
rol oynamıştır.
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alınamamıştır. Bununla birlikte söz konusu politika mekanizmaları, orta-uzun vadeli
öngörülebilirliği artırmış, hem yatırımcılar hem de finansal kuruluşlar için proje
seçiminde ve değerlendirmesinde kuvvetli bir referans olmuştur.
Döviz bazında alım garantisi uygulanan YEKDEM 1, 2021 yılının Haziran ayında sona
ermiş, yerini 2021-2015 döneminde devreye girecek santraller için geçerli olmak üzere
on yıl boyunca garantili fiyattan satış olanağı sağlayan YEKDEM 2 almıştır. YEKDEM 2
kapsamında her bir kaynak türü için TL bazında işleyen, %48 ağırlığında döviz sepeti
artışı (%24 ABD$ ve %24 €) %52 ağırlığında enflasyon artışına (%26 TÜFE, %26 ÜFE)
dayalı olarak üç ayda bir eskale edilen fiyatlar uygulanmaktadır. Eskalasyonlu fiyata
yönelik olarak her bir kaynak türü için dolar bazında ayrıca bir üst sınır getirilmiştir.
Kaynak bazındaki alım fiyatında YEKDEM 2 kapsamındaki üst sınır YEKDEM 1’deki
garantili alım fiyatına kıyasla HES’ler için %12, rüzgâr santralleri için %30, güneş
santralleri için %62, jeotermal santraller için %18, biyokütle santralleri için de %36 ila
%62 aralığında daha düşük seviyede belirlenmiştir.
Üç ayda bir eskalasyona rağmen kur riski taşıyan ve beklenenden daha düşük seviyede
garantili fiyat sağlayan YEKDEM 2, yeni devreye alınacak santraller için alternatif iş
modeli arayışlarını hızlandırmıştır. Şebeke ölçeğindeki santraller için uzun vadeli ikili
PPA ve ayrıştırılmış yenilenebilir enerji sertifikaları (YEK-G, I-REC, vb.) bu kapsamda
gündeme gelmektedir. Küçük ölçekli dağıtık enerji santralleri içinse ana model,
lisanssız üretim kapsamında ticari satış değil, öz tüketim ve şebekeyle mahsuplaşma
olarak belirlenmiştir (Resmi Gazete, 2019). Ancak sektör paydaşları tarafından
ilerleyen dönemde lisanssız üretim kapsamındaki santraller için talep toplulaştırma
gibi alternatif satış modelleri geliştirilmesi önerilmektedir. Yeni iş modellerinin yanı
sıra 2021’de çıkan mevzuat kapsamında hibrit santral yatırımları da hız kazanmaktadır
(Atik, S. 2021; TRT Haber, 2021; Jeotermal Haberler, 2022)

Üç ayda bir eskalasyona
rağmen kur riski taşıyan ve
beklenenden daha düşük
seviyede garantili fiyat
sağlayan YEKDEM 2, yeni
devreye alınacak santraller
için alternatif iş
modeli arayışlarını
hızlandırmıştır.

2021 yılından itibaren pandemi sonrası artan elektrik talebi ve elektrik üretiminde
kullanılan kaynakların fiyatlarındaki artışlar, elektrik üretim maliyetlerinin ve
fiyatlarının yükselmesine yol açmıştır. 2021 yılının özellikle son çeyreğinde elektrik
piyasa fiyatlarında çok ciddi artışlar yaşanmıştır. Artışın nedenleri arasında Covid-19
salgınına bağlı kısıtlamaların sona ermesi ile talep artışının hızlanması, kuraklıktan
dolayı HES’lerin düşük doluluk oranları, mevsim normalleri üstündeki yaz sıcaklıkları,
rekor düzeylere çıkan ithal kömür ve doğal gaz fiyatları ve doğal gaz ithalatında artan
spot Sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) payı gibi gelişmelerin yarattığı etkiler bulunmaktadır.
2022 başından itibaren sürmekte olan Rusya-Ukrayna Savaşı da doğal gaz ve kömür
fiyatlarındaki yüksek seyri pekiştirmiştir. Ortalama piyasa takas fiyatı (PTF) Ocak
2021’de 300TL/MWh’in üç katından fazla artarak Aralık 2021’de 1.020 TL/MWh’e
yükselmiştir. 2022’nin ilk dört ayında ortalama PTF 1.521 TL/MWh seviyesine ulaşmıştır
(EPİAŞ, n.d.), 2021 yılı sonunda düzenlemeye tabi son tüketici tarife fiyatlarında
tek zamanlı enerji bedeli ve dağıtım bedellerinde, sanayi, ticarethane ve mesken
kullanıcıları için %16 civarında artış yaşanmıştır. 2022 yılının ilk çeyreğinde ise konut
ve ticarethane tarifelerinde yeniden ortalama %90 oranında artış gerçekleşmiştir.
Sanayi ve büyük ticarethanelerin tabi olduğu son kullanıcı tüketim tarifesi ise %190
oranında artmıştır. Artışlara rağmen konut tarifeleri mevcut durumda YEKDEM bedeli
dâhil toptan elektrik fiyatının %50’si, ticarethane tarifeleri de %80’i düzeyindedir.
Sanayi ve büyük tüketicilerin tarifesi ise toptan satış fiyatı + YEKDEM bedelinden %10
daha yüksek düzeydedir (APlus Enerji, 2022). 2020 yılı Ağustos ayından bu yana bir
seçenek olarak sunulan YETA, yani yeşil tarife, fiyatları ise meskenler için 2.700 TL/
MWh, ticarethaneler için 2740 TL/MWh, sanayi içinse 2540 TL/MWh olmuştur. Böylece
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ticarethaneler için tek zamanlı tarife ile yeşil tarife fiyatları eşitlenmiştir (KPMG, 2022).
Söz konusu gelişmeler elektrik ve doğal gazda konut ve ticarethane tarifelerine
hanehalkı gelir artışlarının çok üstünde artışlar yapılmasını, sanayide ise hem
doğal gaz hem elektrikte maliyetlerin artan oranda son tüketim tarifelerine
yansıtılması sonucunu beraberinde getirmiştir. Enerji dönüşümü perspektifinde
değerlendirildiğinde tarife artışları ve enerji fiyatlarında dalgalanmanın artması
özellikle sanayi ve diğer büyük tüketicilerin enerji tedariğine ilişkin alternatif arayışlarını
hızlandırmıştır. Bu bağlamda hem enerji verimliliğine hem de öz tüketime yönelik
güneş enerjisi yatırımlarına ilgi artmaktadır.
Enerji Verimliliği
Türkiye’de 2000-2020 döneminde enerji yoğunluğu toplam %20 oranında azalmıştır.
Ekonomideki yapısal değişikliklerin yanında enerjiyi son tüketen sektörlerdeki enerji
verimliliğine yönelik teknoloji yatırımları bu azalmada etkili olmuştur. 2012 yılında
yayımlanan Türkiye Enerji Verimliliği Strateji Belgesi’nde 2012-2023 dönemi için enerji
verimliliğinde %20 oranında azalma hedeflenmiştir. Ancak, 2010 sonrasında enerji
yoğunluğu dalgalı bir seyir izlemiş, 2012-2020 döneminde %5 civarında azalmıştır.
Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (UEVEP) 2017-2023 kapsamında birincil enerji
tüketiminde %14 seviyesinde bir tasarruf hedeflenmektedir. Söz konusu tasarrufu
sağlamak üzere 11 milyar ABD$ değerinde yatırım yapılması öngörülmektedir. Bu
yatırım hedefi, 2002-2017 dönemi için hesaplanan 10 milyar ABD$’lık enerji verimliliği
yatırım tutarıyla birlikte değerlendirildiğinde 2002-2020 döneminde 15 milyar ABD$
civarında enerji verimliliği yatırımı yapıldığı tahmin edilmektedir (SHURA, 2019).
2018 yılı verilerine bakıldığında, Şekil 30’da de görülebileceği üzere, Türkiye’de kişi
başına elektrik tüketimi diğer ülkelerdekine kıyasla daha düşüktür. Bununla birlikte
enerji yoğunluğunda, yani GSYH başına enerji tüketiminde, Türkiye orta-yüksek
seviyede bulunmaktadır (SHURA, 2020a).

Türkiye Enerji Verimliliği
Strateji Belgesi’nde 20122023 dönemi için enerji
verimliliğinde %20 oranında
azalma hedeflenmiştir.
Ancak, 2010 sonrasında
enerji yoğunluğu dalgalı bir
seyir izlemiş, 2012-2020
döneminde %5 civarında
azalmıştır.

Şekil 29: Çeşitli ülkelerin enerji yoğunluğu ve birincil enerji tüketimi, 2018
Birincil enerji yoğunluğu (tep/000 ABD$ 2010)
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Kaynak: SHURA, 2020a
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Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye’nin birincil ve nihai enerji tüketimleri
yıllar geçtikçe artmaktadır. 2000-2018 dönemi arasında birincil enerji tüketiminin
ortalama %3.3 artarak 79 Mtep’ten 144 Mtep seviyesine; nihai enerji tüketiminin
ise yine ortalama %3,3 büyüme oranıyla 62Mtep’ten 109 milyon Mtep seviyesine
çıktığı görülmektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği ve Çevre
Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan UEVEP 2017-2020 Gelişim Raporu’na göre bu
dönemde sağlanan toplam enerji tasarrufu 3.161 ktep olmuştur.
Tablo 15: Türkiye’de Sektörlere Göre Sağlanan Toplam Enerji Tasarrufu, ktep (2017-2020)
Sektör

Tasarruf (ktep)

Pay (%)

Sanayi

1.418

%44,9

Binalar

1.084

%34,3

Ulaştırma

461

%14,6

Enerji

114

%3,6

Tarım

84

%2,7

3.161

%100,0

Toplam
Kaynak: EVÇED, 2022

2002-2020 döneminde enerji yoğunluğunda en yüksek iyileşme, ulaştırma sektöründe
sağlanmış, buna, binalar ve imalat sanayi eşlik etmiştir. 2002-2020 döneminde imalat
sanayiinde 11,2 Mtep, binalarda 8,1 Mtep ve ulaştırma sektöründe 25 Mtep olmak
üzere toplamda 44,3 Mtep iyileşme hesaplanmaktadır. Enerjide de elektrik üretiminde
iç tüketim ve şebeke kayıpları, dağıtım ve iletim kayıplarında yüksek oranlı iyileşmeler
sağlanmıştır.

2002-2020 döneminde
enerji yoğunluğunda en
yüksek iyileşme, ulaştırma
sektöründe sağlanmış,
buna, binalar ve imalat
sanayi eşlik etmiştir.

Söz konusu iyileşmelerde öne çıkan faktörler aşağıda yer almaktadır:
•
•
•

•
•
•
•
•
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Demir-çelik, çimento, rafineri ürünleri gibi enerji tüketimi yüksek sektörler başta
olmak üzere imalat sanayiinde önemli enerji verimliliği yatırımları yapılması.
İmalat sanayi sektörel kompozisyonunda enerji tüketimi daha düşük otomotiv,
makine, elektrikli teçhizat gibi sektörlerin payının artması.
Ulaştırma sektöründe ticari araç parkı başta olmak üzere araç parkının
genişlemesine ve teşvik edici düzenlemelere bağlı olarak yakıt verimliliği yüksek
araçların payının artması.
Konut sektöründe, yeni bina yapımına bağlı olarak yalıtım standardı daha yüksek
konutların artması.
Mevcut konut stokunda uygun finansal ürünlerin ve teşviklerin desteğiyle yalıtım
yatırımlarının yapılması.
Isıtma için diğer alternartiflere kıyasla daha verimli bir yakıt olan doğal gazın
yaygınlaşması, sanayilerde ve konutlarda kullanımının artması.
Elektrik iletiminde ve dağıtımında kayıp-kaçak oranının azalması.
Elektrikli teçhizat (beyaz eşya) talebi artarken enerji tasarruflu cihazların satışının
artması.
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Doğrudan enerji verimliliği sağlamaya yönelik yatırımlarda, enerji tüketimi yüksek
çimento, demir-çelik, tekstil gibi sektörlerde enerji ve kaynak verimliliğine yönelik
uygulamalar öne çıkmıştır. Çimento sektöründe atık ısı geri kazanımı, yakıt verimliliği,
atıktan yakıt yatırımları yapılmıştır. Demir-çelik sektöründe atık ısı ve gazların geri
kazanımı, elektrik ve yakıt verimliliğine yönelik yatırımlar yoğun olarak yapılırken
tekstil sektöründe enerji verimliliği de sağlayan kaynak verimliliği yatırımları ön planda
olmuştur.
Şekil 30: Türkiye enerji verimliliği stratejisinde önemli gelişmeler
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3.3.2 Enerji Yatırımlarının Finansmanı
2002-2021 döneminde
enerji yatırımlarının
yarısı enerji dönüşümü
yatırımlarından oluşmuştur.

Elektrik başta olmak üzere enerji piyasalarında önemli değişikliklere yol açan
düzenlemelerin yapıldığı, aynı zamanda toplamda güçlü bir GSYH gelişimi ve buna
bağlı olarak talep artışı yaşanan 2002-2021 döneminde enerji yatırımları da hız
kazanmıştır. Söz konusu dönemde “elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi
ve dağıtımı”na yönelik gayrisafi yatırım tutarı 125 milyar ABD$’a ulaşmıştır. 125
milyar ABD$’ın yaklaşık 95 milyar ABD$ kadarının elektrik üretim, iletim ve dağıtım
yatırımlarından oluştuğu tahmin edilmektedir. Özelleştirme satın alma bedelleri de
eklendiğinde elektrik üretim, dağıtım ve iletimine yönelik yatırımların 105 milyar ABD$’ı
aştığı düşünülmektedir. Gayrisafi yatırımların elektrik dışındaki bölümü ağırlıklı olarak
doğal gaz dağıtımına yönelik yatırımlardan ve stok yatırımlarından oluşmaktadır.
2002-2021 dönemindeki 125 milyar ABD$’lık enerji yatırımının yaklaşık %44’lük bölümü
enerji verimliliği hariç enerji dönüşümü yatırımlarından oluşurken enerji verimliliği de
dâhil edilirse toplam 140 milyar ABD$’ı aşan yatırımların 70 milyar ABD$’lık bölümünü
enerji dönüşümü yatırımları oluşturmaktadır.
2002-2021 dönemi politika yapıcı, karar verici sayısının arttığı, piyasa gelişirken tüm
paydaşlar açısından önemli bir “öğrenme süreci” olmuştur. Yatırımcı şirketler ve
finans kuruluşları proje değerlendirme konusunda kamu kuruluşları başta olmak
üzere uluslararası finans kuruluşları, teknoloji şirketleri gibi paydaşların destekleriyle
kapasite geliştirmiştir. Projelerin teknolojik ve iktisadi fizibilitesinin yanı sıra çevre etki
değerlendirme sistemleri proje değerlendirme süreçlerine dâhil edilmiştir. Politika
yapıcılar tasarımından işleyişine etkin bir piyasa mekanizmasının yerleştirilmesi
konusunda önemli bir dönüşüme imza atmıştır.
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Türkiye, benzer gelişmişlik düzeyindeki ülkelerle karşılaştırıldığında enerji piyasalarının
serbestleşmesinde 2000’li yıllarda en büyük dönüşüm yaşayan ülkelerden biri
olmuştur. Dönüşüm kısa sayılabilecek bir dönemde, sektör hızlı bir şekilde büyürken
gerçekleşmiştir. Serbestleşme sürecinde sadece özelleştirmeler, varlık ve işletme hakkı
devirleri değil, lisans devirleri ve farklı ihale yöntemleriyle yeni yatırımların özel sektör
tarafından yapılması da önem taşımaktadır. 2002 yılında elektrik üretiminde kurulu
güç 32 bin MW civarındayken 2021 yılı sonunda 100 bin MW’ı yaklaşmış, aradaki 68 bin
MW’lık yatırımın büyük bölümü özel sektör tarafından gerçekleştirilmiştir.
2002-2021 döneminde enerji piyasalarının serbestleşmesi ve enerji arz güvenliğinin
sağlanması hedefleri doğrultusunda politikalar geliştirilmiş, kapsamlı mevzuat
düzenlemeleri yapılmış, böylece düzenleyici kurumların piyasa mekanizmalarını
yönlendirme kapasitesi artırılmıştır.
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Şekil 31: Türkiye’de Enerji Yatırımlarının Gelişimi (milyar ABD$)

2021T

Elektrik Üretimi Yatırımları

Enerji yatırımlarındaki gelişimde, piyasa düzenlemeleri ve politika mekanizmalarının
etkisinin yanı sıra bankacılık sisteminde 2001 krizi sonrasında yapılan düzenlemeler
ve uluslararası koşullardaki iyileşmelerle birlikte finansmana erişimin kolaylaşması da
önemli bir etken olmuştur. 2004-2021 döneminde enerji yatırımlarının finansmanında
en önemli kaynaklar, yurt içi ve yurt dışı finansal kuruluşlar olmuştur. 2021 sonunda
yurt içi bankalardan enerji sektörünün kullandığı kredi stoku gayri nakdi krediler dâhil
36,3 milyar ABD$’a ulaşırken yurt dışı finansal kuruluşlardan doğrudan özel sektör
enerji yatırımlarına sağlanan krediler de 10,2 milyar ABD$ miktarındadır. 2021 sonunda
enerji sektörünün toplam kredi yükümlülüğü 48,4 milyar ABD$ civarındayken, büyük
bölümü orta-uzun vadeli borç stokundan oluşmaktadır.

Enerji yatırımlarındaki
gelişimde, piyasa
düzenlemeleri ve politika
mekanizmalarının
etkisinin yanı sıra
bankacılık sisteminde
2001 krizi sonrasında
yapılan düzenlemeler ve
uluslararası koşullardaki
iyileşmelerle birlikte
finansmana erişimin
kolaylaşması da
önemli bir etken olmuştur.

Enerji sektörünün 2021 sonunda toplam özel sektör finansal borç stokundaki payı
%10 civarındayken, söz konusu finansmanda yurt dışı kaynak payı, yurt içi finansal
kuruluşlar aracılığıyla kullanılan yabancı fonlar da dikkate alındığında %46 civarında
hesaplanmaktadır. Ülke ihracat kredi kuruluşlarının sağladığı finansmanlarda Türk
bankalarının verdiği teminatlar, yani gayri nakdî teminatlar dikkate alındığında yurt
dışı kaynaklardan sağlanan finansmanın toplam borç içindeki payının %50’yi aştığı
görülmektedir.
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Şekil 32: Türkiye’de Enerji Sektörü Kredilerinin Dağılımı, 2021 (milyar ABD$)
Yurtiçi Finansal Kuruluşların
Enerji Sektörüne Yönelik
Aldığı Dış Borç; 10,2

Yurtiçi Krediler;
26,0

Enerji Sektörü
Şirketleri Doğrudan Dış
Borç; 12,2
Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı; TCMB

Şekil 33: Türkiye’de Enerji Sektörü Yurtiçi Bankacılık Kredilerinin Gelişimi (milyon ABD$)
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Enerji sektörü, regüle bir piyasa olması nedeniyle sağlanan öngörülebilirlik, projelerin
niteliği ve ölçeği, yatırımcı karakteristiği gibi özelliklerle “finanse edilebilirliği” en
yüksek sektörler arasında yer almıştır. Enerji sektörünün sabit sermaye yatırımları
içindeki %2,3’lük payıyla borçlanmadaki %10 civarındaki payının karşılaştırması
borçlanma olanaklarından en fazla yararlanan sektör olduğunu göstermektedir.

Enerji sektörünün sabit
sermaye yatırımları
içindeki %2,3’lük payıyla
borçlanmadaki %10
civarındaki payının
karşılaştırması borçlanma
olanaklarından en fazla
yararlanan sektör olduğunu
göstermektedir.

Enerji sektörü yatırımlarının finansmanında özel sektörün doğrudan yurt dışındaki
finansal kuruluşlardan sağladığı uzun vadeli krediler 2002 yılında 4,2 milyar ABD$
seviyesindeyken 2021 yılı sonunda 12,2 milyar ABD$’a ulaşmıştır. Söz konusu tutarın
vade dağılımına bakıldığında %42’sinin bir ila beş yıllık, % 58’inin de beş yıl ve üzeri
vadesinin kaldığı görülmektedir.
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Şekil 34: Türkiye Enerji Sektörü Dış Borcunun Gelişimi (milyon ABD$)
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Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı; TCMB
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Toplam Finansal Olmayan Kuruluşlar

Toplam Özel Sektör Dış Borcu

Enerji sektörü dış borcunun %52’si sabit faizli kredilerden, kalan %48’i değişken
faizli kredilerden oluşmaktadır. ABD’de ve Avrupa Birliği’nde merkez bankalarının
önümüzdeki dönemde faiz artırma eğiliminde olması, değişken faizli kredilerde maliyet
artışını beraberinde getirecektir.
Enerji sektörü dış borcunun kaynakları çok taraflı kalkınma bankaları ve kalkınma
finansmanı kuruluşları, ülke ihracat kredi kuruluşları, diğer uluslararası finans
kuruluşları ve sermaye piyasaları olarak sıralanmaktadır. Uluslararası kalkınma
finansmanı kuruluşları içinde en fazla kaynağı sırasıyla Dünya Bankası Grubu (IBRD
ve IFC), Alman Kalkınma Bankası (KfW) ve AYB sağlarken, onları, Türkiye’deki etkinliği
2009itibarıyla artan EBRD izlemektedir.

Enerji sektörü dış borcunun
kaynakları çok taraflı
kalkınma bankaları ve
kalkınma finansmanı
kuruluşları, ülke ihracat
kredi kuruluşları, diğer
uluslararası finans
kuruluşları ve sermaye
piyasaları olarak
sıralanmaktadır.

Çok taraflı kalkınma bankaları ve kalkınma finansmanı kuruluşlarının toplam uzun
vadeli özel sektör dış borcu içindeki payı %10’un altında olmakla birlikte yurt içi
finansal kuruluşlar aracılığıyla kullandırılan krediler ve enerji sektörüne doğrudan
kullandırılan krediler birlikte değerlendirildiğinde enerji sektörünün dış borcundaki
payları çok daha yüksektir. KfW, Fransız Kalkınma Bankası (AFD) gibi diğer kalkınma
finansmanı kuruluşları da dâhil edildiğinde enerji sektörünün doğrudan ya da dolaylı
olarak yurt dışından temin ettiği finansmanda uluslararası kalkınma finansmanı
kuruluşlarının payının %20-25 civarında olduğu hesaplanmaktadır. Uluslararası
kalkınma finansmanı kuruluşlarının finansman hacmindeki paylarının ötesinde,
uluslararası eğilimler doğrultusundaki politikaları şekillendirmek, teknik kapasite
geliştirmek, finansman modelleri ve finansal araçların adaptasyonu konularında
kuvvetli bir yol göstericilik rolü debulunmaktadır.
Mevcut kredi stokuna ek olarak kapanan krediler de dikkate alındığında 2002-2021
döneminde özel sektörün gerçekleştirdiği enerji yatırımlarının finansmanında yurt içi
ve yurt dışı finansal kuruluşlardan sağlanan kredilerin payının %60’ın üzerinde olduğu
tahmin edilmektedir. Kamu destekleri, diğer öz kaynağa dayalı borçlanma araçları gibi
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finansman modelleri de dikkate alındığında yatırımlarda öz kaynak oranının %40’ın
altında seyrettiği sonucuna ulaşılmaktadır. Türkiye’de sabit sermaye yatırımlarının
finansmanında öz kaynak kullanım oranının %60 civarında olduğu dikkate
alındığında, enerji sektörünün finansmana erişiminin arttığı, özel sektör gelişirken ve
kurumsallaşırken finans sektörünün de bir yandan önemli bir aktör olarak sürece dâhil
olduğu görülmektedir.
Türkiye için 2021 yılı, halka arz açısından rekor yıl olarak tarihe geçmiştir. Yıl içerisinde
21,6 milyar TL büyüklüğünde toplam elli iki şirket halka arzı gerçekleşmiştir. Bundan
önceki rekor, otuz beş şirket halka arzı ile 1990 yılında gerçekleşmiştir. 2021 yılı halka
arzları içerisinde enerji sektörü toplam 8,1 milyar TL’yi aşan büyüklüğe sahip on iki
halka arz ile ön plana çıkmaktadır. Yabancı kurumsal yatırımcıların katılımları enerji
sektörüne ilginin ve güvenin göstergesi olarak değerlendirilmektedir. GPF, Naturelgaz
Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzına %8,3, Galata Wind Enerji A.Ş. halka arzına ise
%6,01 pay alarak katılım sağlamıştır. İlaveten, en büyük yatırım bankalarından olan
Goldman Sachs’ın Galata Wind Enerji A.Ş. halka arzına katılımı (%5,05) ve Bulgar IP
Intercapital Markets’ın Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. halka arzına
katılımı (%16,9) öne çıkan yatırımlardır. %5’in altında da fazla sayıda yabancı kurumsal
yatırımcının katılımı olduğu tahmin edilmekle birlikte bu katılımlar kamuoyu ile
paylaşılmamaktadır.

2021 yılı halka arzları
içerisinde enerji sektörü
toplam 8,1 milyar TL’yi aşan
büyüklüğe sahip on iki halka
arz ile ön plana çıkmaktadır.

Enerji Dönüşümü Yatırımlarının Finansmanı
2002-2021 döneminde yenilenebilir enerji, elektrik iletimi altyapısı ve enerji
verimliliği projeleri bağlamında enerji dönüşümü yatırım tutarının 70 milyar ABD$’a
ulaştığı hesaplanmaktadır. Bu tutarın 55 milyar ABD$’lık bölümü yenilenebilir enerji
ve elektrik iletimi altyapısı, 15 milyar ABD$’ı da enerji verimliliği yatırımlarından
oluşmaktadır. Değişken yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretiminde
yatırım teknolojilerinin maliyerlerinin azalması başta olmak üzere uluslararası
gelişmeler ve Türkiye özelinde enerji dönüşümüne yönelik mevzuat değişiklikleri gibi
politika düzenlemeleri, 2010 sonrasındaki enerji dönüşümü yatırımlarında belirgin
bir artışa yol açmıştır. 2002-2009 döneminde yenilenebilir kaynaklardan elektrik
üretimi yatırımlarının toplam elektrik üretimi yatırımları içindeki payı %34 iken,
2010-2021 döneminde söz konusu pay %56’ya ulaşmıştır. 2002-2009 döneminde
yenilenebilir kaynaklardan yapılan üretim yatırımlarında HES’ler ağırlık taşırken,
2010-2018 döneminde rüzgâr ve güneş başta olmak üzere değişken yenilenebilir enerji
kaynaklarının ağırlığı artmıştır.
Tablo 16: Türkiye’de Enerji Dönüşümü Yatırımları, milyon ABD$ (2002-2021)
2002-2009

2010-2021

2002-2021 Toplam

Yenilenebilir Elektrik

6.276

37.500

43.776

İletim

1.584

4.500

6.084

Enerji Verimliliği

4.000

11.000

15.000

Diğer

1.000

3.500

4.500

Toplam

12.860

56.500

69.360

Kaynak: ETKB, TEİAŞ, yazar hesaplamaları
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Enerji dönüşümü yatırımlarının enerji verimliliği hariç %65-70’inin38 krediyle finanse
edildiği, öz kaynak oranınınsa %30-35 aralığında olduğu hesaplanmaktadır. Enerji
verimliliği yatırımlarının finansmanını bankacılık sektörü verilerinden izlemek mümkün
değildir. Tek tek bankalar söz konusu olduğunda da henüz enerji verimliliği, elektrik
üretim ve dağıtım kredileri gibi konularla ilgilenen bir birim/departman henüz
oluşturulmadığından ticari krediler ve perakende krediler genel bir kredi başlığı
içinde dağınık bir şekilde yer almaktadır. Ancak, uluslararası kuruluşların 2002-2021
döneminde enerji verimliliği yatırımlarının finansmanına yönelik sağladıkları kaynağın
4 milyar ABD$ civarında olduğu, yurt içi bankaların sağladığı finansmanla birlikte
toplam tutarın 6 milyar ABD$’a ulaştığı hesaplanmaktadır. Böylece enerji verimliliği
yatırımlarında borçlanma oranı %40 civarında olurken, enerji dönüşümü yatırımlarının
toplamı için öz kaynak dışı finansman oranı %60 civarında olmuştur.
Enerji Dönüşümü Yatırımlarında Finansman Görünümü
2002-2021 döneminde
yenilenebilir enerji
yatırımları için %65 ila 70
aralığında, enerji
verimliliği yatırımları içinse
%40 ila 45 aralığında
borçlanma araçları
kullanılmıştır.

2002-2021 döneminde yenilenebilir enerji yatırımları için %65 ila 70 aralığında, enerji
verimliliği yatırımları içinse %40 ila 45 aralığında borçlanma araçları kullanılmıştır.
Borçlanma araçlarında uluslararası finans kuruluşları ve yerel bankalar tarafından
sağlanan uzun vadeli krediler ağırlık taşımıştır. Son yıllarda uluslararası kalkınma
finansmanı kuruluşlarının girişimleri başta olmak üzere yenilenebilir enerji
portföylerine sermaye iştiraki de gözlenmektedir.
Şekil 35: Türkiye yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarında borç ve özkaynak
oranı
Yenilenebilir Enerji

Enerji Verimliliği

Öz kaynak/
Yatırım
%30-35

Öz kaynak/
Yatırım
%55-60

Borç/Yatırım
%65-70

Borç/Yatırım
%40-45

Bu dönemde enerji dönüşümüne yönelik iletim ve dağıtımda destekleyici teknolojilere
de önemli yatırımlar yapılmıştır. Örneğin, yenilenebilir enerjinin entegrasyonunu
kolaylaştırmak için hem iletim şebekesine hem dağıtım şebekelerine ek yatırımlar
yapılmış, ancak bu yatırımlar genişleme ve modernizasyon yatırımlarından
ayrıştırılmamıştır. Aynı şekilde hem iletim şebekesinde hem dağıtım şebekelerinde
enerji verimliliğine katkısı olan teknik kayıpları azaltıcı yatırımlar yapılmış, ancak bu
yatırımlar da ayrıştırılmadan genel yatırım tutarları içinde gösterilmiştir. İletim ve
dağıtım şebekelerine yapılan toplam yatırım tutarlarının içinde enerji dönüşümünün
payına yönelik bazı yaklaşımlar geliştirerek tahminlerde bulunulması mümkün olmakla
birlikte bu yatırımların finansmanına dönük net bir veri bulunmamaktadır.

Bankaların faaliyet raporları ve sürdürülebilirlik raporlarında paylaştıkları veriler, anket ve görüşme yoluyla paydaşlardan
alınan veriler ve bilgilerle, toplam kredi stoku ile yatırım tutarı karşılaştırmalarına dayandırılmaktadır.

38
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2002-2021 dönemi Türkiye açısından hem enerji yatırımları hem de bu yatırımların
finansmanında özel bir dönem olmuştur. Enerji yatırımları, piyasa mekanizmasının
gelişimi, özel sektörün rolünün artması ve yeni oyuncularla birlikte kurumsallaşmanın
sağlanması, güçlü talep artışını karşılamaya yönelik hızlı bir yatırım dalgasıyla birlikte
ilerlemiştir. Finansmanda sadece yeni yatırımların finansmanı değil, özelleştirmeler
başta olmak üzere piyasa dönüşümünün finansmanı da yapılmıştır. 2002-2021
dönemindeki gelişmelerle birlikte ortaya çıkan yeni yapı önem taşımakla birlikte
özgünlüklere sahip bu dönemin tekrar etmeyeceği, yeni ihtiyaçlarla birlikte gündemde
olan enerji dönüşümüne daha fazla odaklanmak gerektiği görülmektedir.
Çok taraflı kalkınma
bankaları ve kalkınma
finansmanı kuruluşları
başta olmak üzere
uluslararası finansal
kuruluşlar, özellikle
dönüşüm sürecinin başında
finansman bağlamında
politika çerçevesine
katkıda bulunmuş, yerel
finans kuruluşlarının proje
değerlendirme kapasitesi
geliştirmesinde yönlendirici
olmuştur.

Çok taraflı kalkınma bankaları ve kalkınma finansmanı kuruluşları başta olmak üzere
uluslararası finansal kuruluşlar, özellikle sürecin başında finansman bağlamında
politika çerçevesine katkıda bulunmuş, yerel finans kuruluşlarının proje değerlendirme
kapasitesi geliştirmesinde yönlendirici olmuştur. Dönem boyunca enerji yatırımlarının
finansmanında %20-25 paya ulaşan söz konusu kuruluşlar, ihracat kredisi kuruluşları,
ticari bankalar gibi diğer finansman sağlayıcı uluslararası aktörlere de yol göstermiş,
etkin bir finansman kanalı yaratılmasında önemli bir rol üstlenmişlerdir. Uluslararası
kalkınma finansmanı kuruluşlarının “iklim finansmanı”na özel kaynak tahsisi ve yıllar
içinde bu konuda sağlanan iyileştirmeler, yenilenebilir enerji yatırımları açısından
finansman arzının talebi öncelemesini ve şekillendirmesini de mümkün kılmıştır.
Uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşları, öncelikle ulusal kalkınma bankaları,
ardından da yerel ticari bankaların genel olarak enerji yatırımları, özel olarak da
yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik olarak proje değerlendirme kapasitesinin
artmasına ve finansmanda alternatif finansman kaynaklarına da başvurarak etkin
olabilmelerine katkıda bulunmuştur.
Uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarının ardından gelen en önemli ikinci
kaynak, ülkelerindeki teknoloji tedarikçileriyle iş birliği içinde hareket eden ECA’nın
sağladığı ülke kredileri olmuştur. Özellikle yerel bankaların proje değerlendirme
kapasitesinin gelişmesi ve YEKDEM’le öngörülebilirliğin artmasından sonra ihracat
kredi kuruluşlarının, yerel bankaların garantörlüğünü alarak ya da ortak finansman
yoluyla sağladıkları finansman artmıştır.
Kalkınma bankaları, kamu ve özel ticari bankalar başta olmak üzere yerel finans
kuruluşları, uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşları ve ihracat kredisi kuruluşları
dışında, hem uluslararası finans piyasalarından sendikasyon, tahvil ihracı gibi
yöntemlerle kaynak sağlamış hem de kendi serbest kaynaklarını kullanmıştır.
Dönemin bütünü için kredi maliyeti, vade yapısı, teminat koşulları, kullandırım hızı gibi
kriterler üzerinden değerlendirildiğinde en çok başvurulan finansman kaynağı olarak
ihracat kredi kuruluşları bu konuda ilk sırada yer almaktadır. İkinci sırada uluslararası
kalkınma finansmanı kuruluşları yer alırken, diğer uluslararası finans piyasaları
alternatifleri üçüncü sırada konumlanmaktadır. Son sırada ise diğer kaynaklara
göre daha yüksek maliyeti olan yerel bankaların öz kaynakları yer almaktadır.
Tüm dönem boyunca geçmişe göre azalmakla birlikte kamu da yatırım yapmaya
devam etmiş, HES’ler, iletim altyapısı ve mevcut kamu elektrik üretim portföyüne
yönelik bakım, onarım, yenileme yatırımları ile doğal gaz boru hattı yatırımları kamu
tarafından yapılmıştır. Kamu yatırımlarının finansmanında kamu kaynaklarının yanı
sıra uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarının kaynakları ve ülke kredileri
kullanılmıştır.
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Enerji dönüşümü için
sağlanan toplam
finansmanın yarısının
ulusal kalkınma bankaları
ve yerel ticari bankalar
üzerinden sağlandığı
hesaplanmaktadır.

Uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşları, doğrudan enerji şirketleri ya da kamu
kuruluşlarının yatırımlarını finanse ettikleri gibi yerel bankacılık sektörü üzerinden
de kullandırım yapmıştır. Sağlanan toplam finansmanın yarısının ulusal kalkınma
bankaları ve yerel ticari bankalar üzerinden sağlandığı hesaplanmaktadır. Hazine
garantileriyle birlikte yerel bankacılık sisteminin IT altyapısı, müşteri veri tabanı ve
operasyonel avantajları nedeniyle yerel bankalar üzerinden ya da onların garantisiyle
kredi kullandırmayı cazip kılmıştır. Yerel bankalar açısından bu tercih ortalama kaynak
vade yapısının yarattığı kısıtları kısmen aşmayı sağlamış, YEKDEM kapsamında yabancı
para bazında alım garantisine dayalı politika mekanizmaları kur riskini azaltmış,
yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik düşük maliyetli kaynaklar ortalama fonlama
maliyetinin aşağıya çekilmesine yardımcı olmuştur. Bu etkenler yardımıyla bankacılık
sisteminin uzun vadeli yatırım finansmanında en hızlı gelişim gösteren sektör, enerji
sektörü olmuştur.
Son yıllarda lisanssız güneş projelerinde ve öz tüketime yönelik yatırımlarda bankalara
alternatif olarak leasing kuruluşları öne çıkarken, alternatif finansman kaynaklarına
erişimi bulunan katılım bankalarının da daha aktif rol üstlenmeye başladıkları
görülmektedir. 2021 yılında enerji arz sıkıntıları ve fiyat artışlarına bağlı olarak
ivmelenen, yeni yapılan düzenlemelerle daha da hızlanması beklenen öz tüketime
yönelik çatı üstü ya da arazi tipi güneş yatırımlarının finansmanında elektrik dağıtım
ve tedarik şirketlerinin EPS’lere dayalı finansmanı da içeren çözümler sunduğu, bu
modelin gelişim potansiyelinin yüksek olduğu görülmektedir.
3.4 Yeşil Yeni Düzen Bağlamı ve Türkiye
Türkiye, 7 Ekim 2021 tarihinde Paris İklim Anlaşması’nı onaylamış, ardından 2053 yılına
kadar karbon emisyonlarında net sıfır taahhüdünü açıklamıştır. Bu gelişmeler ekseninde
“Yeşil Kalkınma Devrimi” olarak adlandırılan stratejik yönelim uyarınca, Türkiye’nin
iklim hedeflerini yansıtacak uzun vadeli bir iklim değişikliği stratejisi ve eylem planı
hazırlanması, yol haritasının belirlenmesi konusunda çalışmalar başlamıştır.39
3.4.1 Türkiye’nin Yol Haritası
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 2021 yılının Ekim ayında yayımlanan
“Türkiye’nin Yeşil Kalkınma Devrimi” (Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 2021)
başlıklı kitapta ulusal vizyon aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır:
“Türkiye Paris Anlaşması’na uyum sürecinde 2053 yılını, emisyonu net olarak sıfıra
indireceği tarih olarak taahhüt etmiştir. Bu kapsamda özellikle fosil yakıtlardan
kaynaklı sera gazlarıyla, bunları yutan, yok eden okyanus ve yeşil alanların birbirine
eşitlenmesi anlamına gelen net sıfır emisyon amacı çerçevesinde ciddi adımlar
atılacaktır. Denizlerimizin kirlilikten korunması, ormanların ve korunan alanların
artırılması sayesinde bu denge korunacaktır. Net Sıfır Emisyon hedefiyle enerjiden
tarıma, ulaştırmadan ticarete, sanayiden atık yönetimine kadar Türkiye ekonomisine
yön veren tüm alanlarda geliştirilecek politika, teknoloji ve yeni bir hayat tarzıyla net
sıfır emisyon hedefi kararlılıkla hayata geçirile- cektir. Böylece, milli gelirin yükselmesi
ve ihracatının artması hedefleri yeşil kalkınma devrimiyle beraber başarılı bir şekilde
gerçekleştirilecektir.
2021 Temmuz ayında yayımlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı ve Yeşil Dönüşüm kapsamında önem taşıyan daha eski tarihli
politika dokümanlarına ilişkin özet bir değerlendirme Ek 5’te yer almaktadır. Ayrıca Türkiye’nin bu eksendeki gelişiminin bir
özet değerlendirmesi için bkz. Cumhur Başkanlığı İletişim Merkezi, 2021.
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Türkiye, yeşili koruma ve kalkınmanın birbirinden bağımsız düşünülmemesi
gereken olgular olduğunun bilincindedir. Düşük karbon ekonomisine entegrasyon
Türkiye adına bir kırmızı çizgidir. Kısa süreli çıkarlar için yeşil kalkınma prensiplerini
benimsemeyen ülkeler sadece dünyaya değil ken- dilerine de zarar verecektir.
İklim değişikliği nedeniyle aşırı hava olayları ve afetler sebebiyle önemli ekonomik
kayıplar oluşmasının yanı sıra Paris Anlaşması’nın da lokomotif etkisiyle gelişen
yeşil ekonominin açacağı istihdam alanlarından faydalanamayacak olan bu
ülkeler ekonomik açıdan büyük kayıplar yaşayacaklardır. 7. Beş Yıllık Kalkınma
Planı’yla (1996-2000) “yeşil iş” kavramını kalkınma anlayışına dâhil eden Türkiye, bu
dönemden itibaren iş gücünün ve sektör kapasitelerinin geliştirilmesi çalışmalarında
çevreye duyarlı faaliyetlerin istihdam ve üretim üzerine olumlu etkileri olduğunu
kabul etmiştir. Gelinen noktada 11. Kalkınma Planı’nda (2019-2023) ekonomik ve
sosyal yapılarda dönüşümün vurgulandığı ortadadır. Bu planda hem doğayı koruma
hem enerji tasarrufu hem de sürdürülebilir kalkınma amaçları (SKA) vurgulanmıştır.
Bunlara örnek olarak Ulusal Yeşil Bina Sertifika Sistemi kurulması, şehirlerin yeşil
şehir vizyonuna göre düzenlenmesi ve SKA’ların takip ve gözden geçirilmesi için iyi
işleyen ve katılımcı bir kurumsal koordinasyon mekanizması kurulması verilebilir.
Türkiye söz konusu iklim değişikliği ve yeşil ekonomi çabaları olduğunda uluslararası
mutabakatları takip etmeye, benimsemeye ve ilk anda imzalanmasa bile onlara
yönelik çalışmalar yapmaya özen göstermiştir. Paris Anlaşması, Yeşil Mutabakat
Eylem Planı, 2053 Vizyonu gibi çerçeve planlar aracılığıyla çizilen yol haritası
sayesinde Türkiye’nin, Yeşil Kalkınma hedeflerine ulaşacağına olan inancı tamdır.
Hem kamunun hem özel sektörün bu vizyona ayak uydurması noktasında tüm
çalışmalar planlanmıştır.
Türkiye, bu kapsamda 2022’nin ocak ayında bir iklim şurası düzenleyecek, özel
sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, sanayiciler, uluslararası kuruluşlarla
uzun vadeli stratejik eylem planı ortaya konulacaktır. Bu noktada İklim Kanunu
hazırlıklarıyla Emisyon Ticaret Sistemi’nin kurulmasına yönelik çalışmalar süratle
devam etmektedir. Yine Türkiye Çevre Ajansının gözetiminde 2022 yılında zorunlu
depozito uygulaması başlatılacaktır.”
21-25 Şubat 2022 tarihleri arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
tarafından düzenlenen İklim Şurası, bu vizyona odaklanan geniş paydaş katılımlı ilk
adımlardan biri olmuştur. Şura çalışmalarında alınan 217 tavsiye kararı kamuoyuyla
paylaşılmıştır. Ayrıca yakın bir gelecekte açıklanması beklenen İklim Şurası Sonuç
Bildirgesi’nin yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması, enerji verimliliğinin
sağlanması ve fosil yakıtların azaltılması için hazırlanan bir yol haritasının çerçevesinin
paylaşılacağı ifade edilmektedir. Yedi ayrı komisyonun toplandığı Şura’nın
başlıklarından biri de yeşil finansman olmuştur ve 2053 net sıfır karbon hedefi
doğrultusunda Ulusal Yeşil Finans Stratejisi’nin oluşturulması ve ulusal yeşil taksonomi
mevzuatının geliştirilmesi kararları alınmıştır.

Yedi ayrı komisyonun
toplandığı İklim Şurası’nın
başlıklarından biri de yeşil
finansman olmuştur ve
2053 net sıfır karbon hedefi
doğrultusunda Ulusal
Yeşil Finans Stratejisi’nin
oluşturulması ve ulusal yeşil
taksonomi mevzuatının
geliştirilmesi kararları
alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı gibi kamu kuruluşları ile Dünya Bankası,
EBRD, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) gibi kuruluşlar arasında, yol
haritasına girdi oluşturacak farklı stratejik çalışmalar yürütülmektedir. “Düşük Karbonlu
Kalkınma Yol Haritası”, “Uzun Dönemli Enerji Stratejisi”, “İklim Değişikliği Stratejisi ve
Eylem Planı” gibi çalışmalarla ikincisinin hazırlıklarına başlanan ve “Yeşil Kalkınma
Devrimi” perspektifiyle hazırlandığı belirtilen Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nın
12. Kalkınma Planı’nı girdi olarak değerlendireceği tahmin edilmektedir.
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Türkiye’nin en büyük
ticari partneri olan AB’nin
gündemindeki Avrupa Yeşil
Mutabakatı’nın getirmesi
beklenen yükümlülüklerin
yanında önemli
fırsatlar da sunacağı
öngörülmektedir.

Aynı zamanda Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında uygulanacak Sınırda Karbon
Düzenlemesi Mekanizmasının sektörlere yönelik etkileri ve hem bu bağlamda hem de
Türkiye’nin Yeşil Kalkınma Stratejisi kapsamında ulusal Emisyon Ticaret Sistemi’ne
ilişkin çeşitli çalışmalar da devam etmektedir.
Türkiye için Yeşil Yeni Düzen perspektifi diğer tüm ülkeler gibi gezegenin
sürdürülebilirliği açısından taşıdığı önemin yanı sıra ulusal ölçekte özgün yapısal
sıkışmaları aşma fırsatı sunması açısından da kapsamlı bir şekilde ele alınmayı gerekli
kılmaktadır. Özellikle 2020 verilerine göre 143 milyar ABD$ değerindekiticaret hacmiyle
toplam ticaret hacminin %37’sini oluşturan, en büyük ticaret partneri AB dolayımıyla
Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın getirmesi beklenen yükümlülüklerin yanında önemli
fırsatlar da sunacağı öngörülmektedir.
3.4.2 Türkiye’nin Yeşil Yeni Düzen Yol Haritası için Dört Temel Politika Alanı
Mevcut çalışma kapsamındaki gözlemlerden ve analizlerden hareketle Türkiye’nin
Yeşil Yeni Düzen bağlamındaki yol haritası hazırlanırken ikisi esas, ikisi de tamamlayıcı
dört politika alanına ilişkin derinleşmiş bir tartışma yürütülmesinin gerekli olduğu
düşünülmektedir. Politika alanlarındaki iki ana halka, sanayide karbonsuzlaşmayla
birlikte teknolojik dönüşümü içeren bir Yeşil Sanayi Stratejisi ve uzun dönemli bir Enerji
Dönüşümü Stratejisi’nden oluşmaktadır. Tamamlayıcı halkalar ise Ticaret Stratejisi ve
Yeşil Finansman Stratejisi’dir.
Aşağıda 4. Bölüm’deki değerlendirmelere yansıyan ve 5. Bölüm’deki Politika ve Eylem
Alanı önerilerine girdi oluşturan, söz konusu stratejilere ilişkin tartışma notları yer
almaktaadır.
Yeşil Sanayi Stratejisi
Türkiye’de sanayi üretimin teknolojik dönüşümü ve dolayısıyla sektörel kompozisyon
değişimi uzun bir süredir gündemdedir. Yeşil Yeni Düzen paradigması, bu değişimi bir
yandan daha yakıcı hale getirirken bir yandan da önemli fırsatlar sunmaktadır. Enerji
yoğunluğu dolayısıyla karbon emisyonu yüksek, teknoloji düzeyi düşük, katma değeri
düşük ya da katma değer artırma olanakları kısıtlı sektörlerden, orta-yüksek, yüksek
teknolojili, enerji yoğunluğu düşük, katma değeri yüksek sektörlere geçiş açısından
kritik bir dönemeçte bulunulduğu saptanmaktadır. Bu bağlamda Türkiye’de kapsamlı
bir “Yeşil Sanayi Stratejisi” ihtiyacı öne çıkmaktadır. Gelişmiş ülkelerde büyük oranda
mevcut yapının karbonsuzlaştırılması eksenli bir dönüşüm söz konusuyken, Türkiye
için sanayi kompozisyonunda köklü bir dönüşümün de hedeflenmesi gerekmektedir.
Yeşil Sanayi Stratejisi çalışılırken aşağıdaki çerçevenin, özellikle sektörel
önceliklendirme için dikkate alınabileceği düşünülmektedir:

Karbon emisyonu
yüksek, teknoloji düzeyi
ve katma değeri düşük
sektörlerden orta-yüksek,
yüksek teknolojili, enerji
yoğunluğu düşük, katma
değeri yüksek sektörlere
geçiş açısından kritik bir
dönemeçte bulunulduğu
saptanmaktadır.
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Sıçrama fırsatı taşıyan sektörlerin belirlenmesi: Enerji dönüşümüyle sanayi
dönüşümünün kesişim alanları, ulaştırma ve ısıtma elektrifikasyonu etrafındaki
sektörler: Otomotiv ve diğer ulaştırma araçları (yan sanayileriyle birlikte), elektrikli
teçhizat, makine-ekipman ve yenilenebilir enerji ekipmanları bu eksende ana
sektörler olarak öne çıkmaktadır. Avrupa Yeşil Mutabakatı başta olmak üzere
dış pazar olanaklarındaki genişleme ve çeşitlenme ile iç pazar olanaklarının/
ihtiyaçlarının kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Yeni ve gelişmiş
ürün ve hizmetlerle hızlı genişleme olanaklarının bulunması, üretim kapasitesi ve
istihdam artışı, enerji yoğunluğunu azaltan, karbonsuzlaşmaya katkıda bulunan
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büyüme sunması açısından avantajlıyken yüksek yatırım gerektirmesi nedeniyle dış
finansman ihtiyacı zorluğu taşımaktadır.
Mevcut ticaret hacmini önemli ölçüde genişletme olanağı taşıyan sektörler:
Tekstil, demir-çelik, seramik gibi Türkiye’nin dış ticaretinde ve özellikle AB ile
ticaretinde önemli bir yere sahip olan sektörlerde Sınırda Karbon Düzenlemesi
Mekanizması’ndan hızlı etkilenecek sektörlerde üretimde ve taşımalarda dönüşüm,
rakiplere karşı sahip olunan kimi avantajlarla birlikte ihracatı genişletme ya da
mevcut durumu koruma olanağı sunmaktadır. Tekstilde özellikle katma değeri
yüksek, rekabet gücü taşınan ürün gruplarında Avrupa pazarına yakınlık ve
taşımalarda daha düşük emisyon, Çin başta olmak üzere Uzakdoğu ülkelerine
karşı önemli bir avantaj teşkil ederken demir-çelikte elektrikli ark ocaklı tesislerin
üretimdeki ağırlığı geçiş süreci avantajı sunmaktadır UNCTAD, 2021a).
Yeşil dönüşümden esas olarak uluslararası pazarlarda ve Türkiye’de yaratacağı
yatırım dalgası üzerinden yararlanacak sektörler: Makine, elektrik motorları,
fabrikasyon metal ürünleri, izolasyon malzemeleri gibi yatırım malı, ara malı üretimi
ya da enerji verimliliği çözümlerine yönelik üretim yapan sektörler açısından da
mevcut durumun sürdürülmesinin ötesinde ek büyüme fırsatları söz konusu
olabilir.

Enerji Dönüşümü Stratejisi
Yeşil Sanayi Stratejisi ile
uyumlu sanayi, ulaştırma,
binalar ve elektrik üretimi
segmentlerine ilişkin
orta ve uzun dönemli
hedefleri tanımlayan Enerji
Dönüşümü Stratejisi’ne
ihtiyaç bulunmaktadır.

Yeşil Sanayi Stratejisi ile uyumlu sanayi, ulaştırma, binalar ve elektrik üretimi
segmentlerine ilişkin orta (2030) ve uzun (2053) dönemli hedefleri tanımlayan Enerji
Dönüşümü Stratejisi’ne ihtiyaç bulunmaktadır. Elektrik üretiminde karbonsuzlaşmaya
yönelik yenilenebilir kaynaklara dayalı kurulu gücün geliştirilmesiyle enerji verimliliği
uygulamalarının daha entegre bir yaklaşımla ele alınması, ulaştırma ve ısıtma
elektrifikasyonunun tüm boyutları dikkate alınarak planlanması, yeni bina stoku doğru
değerlendirilirken mevcut bina stokunun iyileştirilmesine yönelik segment ve coğrafi
bazda hedefler belirlenmesi önem taşımaktadır.
Düşük Karbonlu Yüksek Katma Değerli Ticaret Stratejisi
Doğrudan ya da dolaylı ithal enerji ve ham madde içeriği yüksek ürünlerin ihracatından
teknoloji, bilgi, tasarımla daha yüksek katma değer içeren ürünlerin ihracatına
yönelen bir strateji aynı zamanda daha düşük karbonlu bir ihracat kompozisyonu
anlamına da gelmektedir. Nitekim bu eksende bir dönüşümün uluslararası taşımalara
konan yük miktarıyla değeri arasındaki ilişkiyi de değer lehine artıracağı, bu anlamda
taşımalardan kaynaklı emisyonların azaltımında da önemli fırsatlar sunacağı açıktır.
Yeşil Finansman Stratejisi
Türkiye, hem yurt içi tasarruf düzeyinin yetersizliği hem de mevcut finansman yapısı
nedeniyle orta vadede dış kaynak ihtiyacı devam edecek bir ülkedir. Yukarıda işaret
edilmeye çalışılan dönüşüm olanaklarının değerlendirilebilmesi aynı zamanda güçlü
bir yatırım hamlesinin gerçekleştirilebilmesine, söz konusu hamle de uygun finansman
kaynaklarının sağlanabilmesine bağlıdır. Dünyadaki gelişmeler ve 1. Bölüm’de işaret
edilen finansman olanaklarındaki genişlemeler önemli bir fırsat sunmakla birlikte
uluslararası düzlemdeki konjonktürel sıkışmalar, Türkiye’nin makroekonomik
belirsizlikleri dikkate alındığında Yeşil Yeni Düzen kapsamındaki hedeflerle uyumlu,
orta-uzun vadeli, uygun maliyetli finansman olanaklarının geliştirilmesi büyük önem
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taşımaktadır. Finansman arzıyla finansman talebinin eşleşmesinin sağlanması,
dönemsel olarak olumsuz örnekleri geçmişte görülen finansman arzının talebi yani
yatırımları şekillendirmesi ya da talebi karşılamak üzere büyük maliyetler taşıyan
kaynaklara başvurulması gibi edilgenlikleri azaltıcı bir çerçevenin oluşturulması
gerekmektedir.
İklim Şurası’nda “Yeşil Finansman Stratejisi” oluşturulmasına yönelik bir karar, alınmış
bulunmaktadır. Yine bu bağlamda önem taşıyan taksonomi çalışmaları da Şura’da
gündeme gelmiştir. Aynı zamanda finans sektörü düzenleyiciliği kapsamında faaliyet
gösteren Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Sermaye Piyasası
Kurulu (SPK), kendi alanlarında yeşil finansmana yönelik çalışmalar yapmaktadır.
BDDK, “Sürdürülebilir Bankacılık Yol Haritası” ile bu eksendeki ilk çerçeveyi çizmiş, SPK
ise “Yeşil Tahvil ve Sukuk İhracı Rehberi” ile alternatif finansman kaynakları ekseninde
önemli bir adım atmıştır.
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4. Enerji Dönüşümü Yatırım ve Finansman İhtiyacı
Bu bölümde öncelikle paydaş görüşmeleri ve kamu başta olmak üzere temel politika
dokümanlarına dayalı olarak bir boşluk analizi yapılmaktadır. Yeşil Yeni Düzen/Avrupa
Yeşil Mutabakatı ve Enerji Dönüşümü’ne ilişkin paydaş kavrayış düzeyi ve eksiklikler
belirlenmeye çalışılmıştır. Söz konusu analiz bir sonraki bölümde Politika ve Eylem
Alanı önerileri geliştirilmesine yardımcı olmanın yanı sıra, enerji dönüşümü yatırım ve
finansman ihtiyacının kapsamı ve hızının belirlenmesine yönelik de girdiler sunmaktadır.
4.1 Boşluk Analizi
Enerji dönüşümü yatırım ve finansman ihtiyacı öngörülerine dayanak oluşturmak üzere
yapılan boşluk analizinde mevcut durum ve gelişim alanları ikiliğine dayalı bir yaklaşım
yerine paydaşların kavrayışı odaklı bir değerlendirme yapılmıştır. Yeşil Yeni Düzen ve
Enerji Dönüşümü başlıkları altında önce paydaşların görüşlerine ve temel belgelerine
dayalı olarak konuya ilişkin kavrayış ve değerlendirmeler özetlenmiştir. Ardından
raporun ilk bölümlerinde uluslararası değerlendirmeler de dâhil olmak üzere literatür
taramasını baz alarak uzman görüşü çerçevesinde, değerlendirmelerdeki eksiklikler/
yetersizlikler saptanmaya çalışılmıştır. Örneğin Yeşil Yeni Düzene ilişkin yeni bir büyüme
paradigması olarak kavrayışın bulunduğu ancak orta-uzun vadeli, çok kapsamlı bir
dönüşümün nihai etkilerinin bütünlüklü bir şekilde değerlendirilmesi konusunda
yetersiz kalındığı öne sürülmektedir.
Tablo 17: Yeşil Yeni Düzen ve Enerji Dönüşümüne Yönelik Paydaş Değerlendirme ve Saptamaları

Avrupa Yeşil
Mutabakatı

Genel

Yeşil Yeni Düzen
Değerlendirmeler/Saptamalar

Değerlendirme/Saptama Yetersizlikleri

Yeşil Dönüşüm: Global bir süreç olarak bir yeni büyüme paradigması
kavrayışı

Dönüşümün nihai etkileri ve sonuçlarını bütünlüklü değerlendirme

Farkındalık ve harekete geçme

Kamunun dönüşüm sürecinde değişen ve güçlenen rolü

Dönüşümün etki ve sonuçlarına ilişkin genel öngörüler

Finansman arz yapısındaki kuvvetli değişim

Yatırım ve finansman ihtiyacı artışı

Yenilikçi finansman mekanizma/model seçenekleri

Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın bir dönüm noktası olması

Yatırım ve finansman hacmine ilişkin nitel ve nicel kavrayış

AB'nin uygulama yönelik kararlılığı

AB içi uyumsuzlukların yaratabileceği zorluklar

AB'nin ekonomik/ticari partnerlerine yönelik etkiler

AB’nin ekonomik/ticari partnerlerine yönelik etkilerin bütünlüklü
değerlendirmesi

Türkiye’nin “Yeşil
Dönüşüm” Yol Haritası

Döngüsel
Ekonomi

Sınırda
Karbon Vergisi

AB-ulusal ölçekler arasında uyum
ETS ve CBAM'in etkileri konusunda farkındalık

Karbon fiyatlaması/vergisinin sektör spesifik etkilerinin ötesinde toplam
etki analizi

ETS'nin rekabet gücüne etkileri ve erken uyarlanma gerekliliği
Tedarik zincirlerindeki potansiyel değişimle bağlantı
Erken ve kapsamlı uyarlanma ihtiyacı

Döngüsel ekonomi kapsamının yarattığı fırsatlar

Müşteri talepleri: Genişleyen yelpaze

Mevcut yapının iyileştirilmesini aşan yeni kapasite yaratma potansiyeli

Sektörel kapsam CBAM'in ötesinde
Türkiye için bir “Yeşil Dönüşüm Stratejisi”/Yol Haritası ihtiyacı

Tekil sektörel ihtiyaçlardan “eklektik” politikalar seti değil, ana
başlıklarda bütünlüklü ve tutarlı politika geliştirme ihtiyacı

AB başta olmak üzere uluslararası ticarete entegrasyon perspektifinden
verilen önem

Ana strateji ve hedeflerle uyumlu sektörel önceliklendirme

“Uyarlanma” değil “yapısal dönüşüm” ihtiyacı ekseninde kavrayış

Yeşil Dönüşüm stratejisi ve Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun bir finans
politikası tasarımı

Fırsatlar/zorluklara ilişkin genel kavrayış

Kamunun değişen/genişleyen rolü ve yenilenmiş planlama anlayışı
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Değerlendirmeler/Saptamalar

Değerlendirme/Saptama Yetersizlikleri

Konjonktürel belirsizlikler ve gölgeli yatırım ortamı

Konjonktürel zorluklar nedeniyle kısa vadeli düşünme eğiliminin güçlü
olması

Teknoloji ve ölçek bazında orta-uzun vadeli yatırım hedeflerinin
belirlenmesi ihtiyacı

Orta-uzun vadeli hedefleri belirlemeye yönelik olası seçenekler/
senaryolara ilişkin tartışmalar

Yeşil Dönüşümün yarattığı yeni ihtiyaçlar ve fırsatlar

Farklı iş ve finansman modeli önerileriyle politika tasarımına stratejik
katkı
Yatırım fizibilitesi yaklaşımının “etki analizi” perspektifiyle yenilenmesi

Dağıtık Sistem

Yenilenebilir Enerji

Genel

Enerji Dönüşümü

Yenilenebilir enerjide yüksek potansiyel

Dağıtık sistem yatırımlarının çok boyutlu etkisi: “Yatırımın geri
dönüşü”ne dayalı değerlendirmede yeni bir bakış

Segment bazında ayrıştırılmış potansiyel belirleme ihtiyacı

Konjonktürel ve geçici çözümlere dayalı düzenlemelerin orta-uzun
vadede olumsuz etki olasılıkları

Konjonktürel kısıtlar ve fırsatlar

Segment bazında, farklı iş modelleri geliştirmeye yönelik pilot projeler
üzerine düşünme/çalışma

Kamu binaları ve yerel yönetimlerde düzenlemelerle birlikte gelişim
alanları

Ulaştırma ve ısınma elektrifikasyonuyla entegre bir yaklaşım

İş modeli geliştirme çabaları

Yerel yönetimler ve kamunun farklı, özgün model geliştirme kapasitesi

Potansiyel sunan ek alanlara ilişkin sınırlı kavrayış

Genel

Enerji Dönüşümü
Değerlendirmeler/Saptamalar

Değerlendirme/Saptama Yetersizlikleri

Yeşil Dönüşüm bağlamında artan önem ve gelişen potansiyel

ETS’nin enerji verimliliğine etkileri

Kamu binaları düzenlemeleriyle birlikte EPS’ye dayalı iş ve finansman
modellerinde gelişim

Zorunluluklara eşlik etmesi gereken yaptırımların tanımlanması,
detaylandırılması

"Enerji Yönetimi" yaklaşımının sunduğu fırsatlar

“Enerji Yönetimi” perspektifine dayalı iş ve finansman modeli
alternatifleri

ESCO modelinde ilerlemenin yetersizliği, gelişim ihtiyacı

Sanayide ve binalarda yeni yatırım potansiyelinin sunduğu olanaklar

Sanayi

Sigorta ürünlerinde gelişme
Avrupa Yeşil Mutabakatı ve CBAM ile enerji verimliliği yatırım iştahı artış
potansiyeli

İç ve dış pazarlardaki dönüşüm potansiyeli

Etki analizi çalışmalarına odaklanma

Yenilenmiş ve yeni ürünlerin uyaracağı yatırımların etkileri

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler’in (KOBİ) uyarlanma ihtiyacı

Ekosistem dönüşümünün yaratacağı yeni finansman olanakları ve
mekanizmalar

Binalar

Kamu binaları ve yerel yönetimlerde uygulama zorluklarına rağmen
sıçrama potansiyeli

Konutlara yönelik perspektif

Ticari binalara yönelik projelerde gelişim, iş ve finansman modeli
alternatiflerinin şekillenmesi

Isınma elektrifikasyonu bağlamında binalarda enerji verimliliği
potansiyeli

Finansman olanakları

Ulaştırma

Ulaştırma ve depolamanın hedeflenmesi
Ticari taşımalar, şehir içi toplu taşıma ve binek araçlara dayalı
dönüşümde yüksek potansiyel

Ulaştırma elektrifikasyonunun makro etkilerinin modellenmesi

Ticari taşımalarda sürdürülebilir yakıtlara geçişin önemi

Yeşil hidrojen yatırımlarının ticari taşımalarda sağlayacağı faydalar

Hızlı gelişim alanı: Şehir içi toplu taşıma elektrifikasyonu

Makro etkileri/faydaları dikkate alan yatırım hedefleri, destek politikası
tasarımları

Elektrikli araç penetrasyonu ve yenilenebilir enerji entegrasyonu
Farklı ölçekler ve kombinasyonlarda yatırım ve finansman paketleri
Elektrik Üretimi
ve Dağıtımı

Enerji Verimliliği

Finans kuruluşlarında entegre ya da enerji verimliliğine yönelik model
geliştirme eğilimi

Dağıtım sistem yatırımlarının gelişmesinin iletim ve dağıtım
yatırımlarında sağlayacağı tasarrufun modellenmesi

Hibrit yatırım potansiyeli
Pompaj depolamalı HES yatırım potansiyeli
Kayıpların azaltılması ve dağıtık sistem entegrasyonunu güçlendirici
iletim ve dağıtım yatırımları potansiyeli
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Depolama

Değerlendirmeler/Saptamalar

Değerlendirme/Saptama Yetersizlikleri

Batarya ve diğer depolama teknolojilerine yönelik Ar-Ge çalışmaları ve
yatırımlarda ivmelenme

Orta-uzun vadeli hedefler içeren bütünlüklü bir strateji

Kamu-özel ve sektörler arası iş birliklerinde artış eğilimi

Planlama ihtiyacı

Yeşil
Hidrojen

Batarya dışı depolama çözümlerine ilgi
Ar-Ge çalışmaları ve yatırımlarda ivmelenme

Orta-uzun vadeli hedefler içeren bütünlüklü bir strateji

Kamu-özel ve sektörler arası iş birliklerinde artış eğilimi

Planlama ihtiyacı

Yenilenebilir
Enerji

Yeni Teknolojiler

Enerji Dönüşümü

Konjonktürel fırsatların artırdığı rekabet gücü ve gelişim fırsatı

Yenilenebilir enerjide uzun dönemli stratejiler ve yenilenebilir enerji
ekipmanları perspektifi

Destekleme politikalarının geliştirilmesi

4.1.1 Yeşil Yeni Düzen
GENEL
“Yeşil Yeni Düzen”: Yeni bir büyüme paradigması kavrayışı
DEĞERLENDİRME - “Yeşil Yeni Düzen”: Yeni bir büyüme paradigması kavrayışı
“Yeşil Yeni Düzen” küresel ölçekte etkili olması beklenen yeni bir büyüme paradigması
olarak tanımlanmaktadır.
2019 yılı sonunda Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın deklarasyonu ve devamındaki politika/
eylem dokümanları-düzenlemeleri, Türkiye’de politika yapıcılar başta olmak üzere
konunun doğrudan paydaşlarının farkındalığını artırmıştır. 2021 yılının Temmuz
ayında Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan “Yeşil Mutabakat Eylem Planı”, ardından
Paris Anlaşması onayı ve “Türkiye’nin Yeşil Kalkınma Devrimi” vizyonuyla “2053 net
sıfır” hedefini deklare etmesi söz konusu farkındalığın genişlemesine ve pekişmesine
katkıda bulunurken, aynı zamanda paydaşları harekete geçiren bir etki de yaratmıştır.
Paydaşların bir bölümü gelişmiş ekonomiler ağırlıklı olmak üzere belirginleşen “Yeşil
Yeni Düzen” stratejileri arasında farklılıklar bulunduğunu saptamaktadır. Ancak söz
konusu farklılıklara rağmen bir çerçeve çizmekte ortaklık kurulabildiğine dikkat
çekilmektedir.

Yeşil Yeni Düzen’e ilişkin
kavrayış, iklim değişikliği
ile mücadele kapsamında
üretim ve tüketimin
karbonsuzlaşması,
sınırda karbon
düzenlemesi ve döngüsel
ekonomi başlıklarına
yoğunlaşmaktadır.

“Dijital Dönüşüm”le paralel olması, hatta yer yer iç içe geçmesi beklenen “Yeşil Yeni
Düzen”in orta-uzun vadede ekonomilerin yapısında önemli değişikliklere yol açması,
bu eksende yatırım ve finansman ihtiyacının artması beklenmektedir.
“Dönüşüm”ün nihai etkileri: Eşitsiz ve yetersiz kavrayış
BOŞLUK- “Dönüşüm”ün nihai etkileri:eşitsiz ve yetersiz kavrayış
İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında üretimin ve tüketimin karbonsuzlaşması,
karbon emisyonunu sınırlandırmaya yönelik “Emisyon Ticaret Sistemi”, “Sınırda
Karbon Düzenlemesi Mekanizması” gibi uygulamalar, enerji ve kaynak verimliliğini
artırmayı hedefleyen döngüsel ekonomi gibi başlıklara yoğunlaşan bir kavrayış söz
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konusudur. Ancak yeni bir paradigmanın taşıyacağı belirsizlikler ve buna bağlı kısa
vadeli düşünme eğilimi, yapısal dönüşümün sınırlarına ilişkin perspektif eksiklikleri
gibi nedenlerle sürecin dünya ekonomisi ve ticareti üzerindeki olası nihai etkilerinin
kavranışında eşitsiz ve yetersiz kalınacağı görülmektedir.
Karbonsuzlaşma,
ulaştırma, ısıtma, sanayi
alanlarında elektrifikasyon
gibi süreçlerin sanayi
üretiminin ve uluslararası
ticaretin yapısında ortaya
çıkarabileceği değişikliklerin
tüm boyutlarında ve
derinlikli kavrayışında
yetersizlikler olduğu
saptanmaktadır.

Karbonsuzlaşma, ulaştırma, ısıtma, sanayi alanlarında elektrifikasyon gibi süreçlerin
sanayi üretiminin ve uluslararası ticaretin yapısında ortaya çıkarabileceği değişikliklerin
tüm boyutlarında ve derinlikli kavrayışında yetersizlikler olduğu saptanmaktadır. Bu
yetersizlik, işaret edilen kapsamlı değişimin yatırım ve finansman iklimine yansımaları,
Türkiye’nin bu bağlamda karşı karşıya kalabileceği fırsatlar ve zorluklar konusundaki
kavrayışı da sınırlandırmaktadır.
Dünya ölçeğinde ikiz dönüşümle bağlantısı güçlü bir şekilde finans mimarisinde ve
dolayısıyla finansman arz yapısında önemli bir değişim gündemdedir. Buna ilişkin
kavrayışın geliştirilmesine, özellikle sermaye piyasası araçlarının potansiyelinin bu
değişimle birlikte düşünülmesine ihtiyaç bulunduğu görülmektedir.
Büyük ölçekli ve hızlı gerçekleşmesi gereken altyapı yatırımları, henüz gelişme
aşamasındaki teknolojilere kaynak ayrılması gibi başlıklar üzerinden kamunun bir
yatırımcı, finansman sağlayıcı ve düzenleyici olarak rolünün genişlemesi/güçlenmesi,
kurumsal yatırımcı fonlarının etkin kullanımı, yeni türevleştirme dinamikleri gibi bir dizi
başlık, alışılageldiği üzere finansman mekanizmaları/modelleri/araçları tasarımında
finansman talebi odaklı (“business as usual”) düşünmenin yetersiz kalacağına işaret
etmektedir. Bu çerçevede “yeşil finansman” değerlendirmelerinde hangi projelerin
bu kapsama alınacağı, taksonomi tartışmaları odağında mevcut kaynak yapısından
daha fazla pay ayrılmasına dayalı beklentiler ve öneriler ağırlık taşımaktadır. Oysaki
finansman talebi kadar finansman arz yapısındaki dönüşüm üzerine de düşünmeye,
dolayısıyla söz konusu dönüşümün açığa çıkarabileceği yeni finansman olanakları ve
bunların uzantısı olabilecek model/mekanizmalara ilişkin de akıl yürütmeye ihtiyaç
bulunmaktadır.
Nitekim finansman bağlamında düzenleme/regülasyon düzlemi de mevcut
paradigma ağırlıklı değerlendirilmektedir. Hiç kuşkusuz mevcut paradigma içinde
“iklim değişikliğiyle mücadele”nin merkez bankaları, uluslararası finans kuruluşları,
yerel bankalar gibi paydaşların ana eksenlerinden biri haline getirilecek olması büyük
önem taşımaktadır. Risk yönetimi yaklaşımında bir standardizasyonun sağlanması,
ortak çerçeve oluşturmaya yönelik iş birlikleri ve ağlar geliştirmektedir. TCMB, BDDK,
SPK, TBB, TKBB gibi politika yapıcı kuruluşların bu eksendeki çalışmaları, Türkiye’nin
önceliklerini ve ihtiyaçlarını gözeten bir düzenleme çerçevesi oluşturma gayreti içinde
olduğuna işaret etmektedir. Ancak tüm paydaşlar için hem genişleyen ve çeşitlenen
finansman kaynaklarının ve mekanizmalarının daha kapsamlı değerlendirmeye hem
de yeni teknolojilerle birlikte yatırım ölçeklerindeki ve modellerindeki değişimleri
kapsayıcı finansman mekanizmaları geliştirmeye yönelik daha fazla derinleşme ihtiyacı
olduğu söylenebilir.

Tüm paydaşlar için hem
genişleyen ve çeşitlenen
finansman kaynaklarının
ve mekanizmalarının
daha kapsamlı
değerlendirmeye hem de
yeni teknolojilerle birlikte
yatırım ölçeklerindeki ve
modellerindeki değişimleri
kapsayıcı finansman
mekanizmaları geliştirmeye
yönelik daha fazla
derinleşme ihtiyacı olduğu
söylenebilir.
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Avrupa Yeşil Mutabakatı
DEĞERLENDİRME-”Avrupa Yeşil Mutabakatı”: Yol haritası ve hedeflere güven
Avrupa Birliği’nin 2019 yılında “Avrupa Yeşil Mutabakatı” deklarasyonu ve ardından
bu eksende politika/eylemlere yönelik düzenlemeler ve uygulamalar seti ile hızlı
bir şekilde geniş bir müktesebat oluşturması, çok kapsamlı bir dönüşüm planının
hedefleri belirginleştirerek kısa sayılabilecek bir sürede icra edilmeye başlaması hem
önemli hem de Türkiye açısından sıkıştırıcı bir süreç olarak değerlendirilmektedir.
Avrupa Yeşil Mutabakatı, sadece AB üyesi ülkeler için değil, Türkiye başta olmak üzere
yakın ekonomik/ticari ortak durumundaki ülkeler için de kritik bir önemi olduğu
gözlenmektedir.
Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın,
sadece AB üyesi ülkeler için
değil, Türkiye başta olmak
üzere yakın ekonomik/ticari
ortak durumundaki ülkeler
için de kritik bir önemi
olduğu gözlenmektedir.

Avrupa Yeşil Mutabakatı ile AB’nin iklim değişikliğiyle mücadele eksenindeki geçmiş
politika ve uygulamaları arasındaki süreklilik paydaşlar tarafından tespit edilmektedir.
Bu bağlamda geçmiş uygulamalardan hareketle yeni hedeflerin gerçekleşmesine
yönelik beklentilerin olumlu olduğu görülmektedir. Özellikle kömür başta olmak üzere
fosil yakıtlardan çıkış, elektrikli araç penetrasyonu başta olmak üzere elektrifikasyonun
gelişimi, depolama çözümlerine yönelik yeni teknolojiler gibi başlıklarda AB’nin
hem hedeflerine yaklaşacağı hem de uluslararası ölçekte öncü rol üstleneceği
düşünülmektedir.
Politika ve uygulamaların ulusal ölçeklere taşınmasında uyum sorunlarının
yaşanmayacağı öngörülmektedir. Konjonktürel dalgalanmalara rağmen özellikle
AB’nin ana yakıtı rolünü üstlenen ülkelerin bu eksendeki kararlılıkları ve aldıkları
mesafe söz konusu öngörülere temel oluşturmaktadır.
BOŞLUK- Yatırım ve finansman dalgası ne kadar büyük?
“Avrupa Yeşil Mutabakatı” kapsamında çizilen yol haritasının ve belirlenen hedeflerin
işaret ettiği yatırım hacminin, Avrupa tarihinin İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki
yeniden imar sürecinden sonra en kapsamlı, en büyük yatırım dalgası olduğuna ilişkin
henüz yeterli farkındalığın olmadığı söylenebilir. Bu anlamda söz konusu farkındalık
eksikliği yukarıda işaret edilen dönüşümün nihai etkilerine ilişkin kavrayış zayıflığının
nedenlerini de açıklamaktadır.
“Avrupa Yeşil Mutabakatı”nın AB’de 2008 krizi sonrası belirginleşen gevşemeyi toparlayıcı
olup olamayacağı, bu eksende ulusal ölçekte hedeflerin uygulanması konusunda
ortaya çıkabilecek zorluklar, özellikle de finansman olanaklarının genişletilmesi,
farklı kaynakların harekete geçirilmesi konusunda uyumun sağlanması gibi konuların
tartışılmadığı gözlenmiştir. Buna, Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesinden sonra enerji
arz güvenliğinin korunması ekseninde ortaya çıkan AB ülkeleri arasındaki yaklaşım
farklarından kaynaklanan konjonktürün ötesine uzanan etkiler, örnek gösterilebilir.
AB’deki dönüşümün ekonomik/ticari partnerleri açısından taşıdığı anlamın henüz
bütünlüklü ve detaylı değerlendirilemediği saptanmıştır. Ticaret hacmi (esas olarak
da ihracat) ya da finansman eksenlerinde doğrudan etkilerin sadece bir bölümünün
dikkate alındığı, dolaylı etkiler dâhil olmak üzere henüz kapsamlı analizler yapılmadığı
dikkat çekmektedir. Hiç kuşkusuz bu tür analizlerin “Avrupa Yeşil Mutabakatı”
doğrultusunda yatırım ve finansman ayrıntılarının tam olarak netleşmemesi gibi sürece
ilişkin belirsizliklerden kaynaklı kısıtları bulunmaktadır. Ancak söz konusu belirsizlikleri

AB’deki dönüşümün
ekonomik/ticari partnerleri
açısından taşıdığı anlamın
henüz bütünlüklü ve detaylı
değerlendirilemediği
saptanmıştır.
99

Yeşil yeni düzen bağlamında Türkiye’de enerji dönüşümünün finansmanı

dikkate alarak olanaklar ve zorlukların daha geniş bir perspektiften değerlendirilmesi
de mümkündür.
Sınırda Karbon Düzenlemesi/Emisyon Ticaret Sistemi
DEĞERLENDİRME- Karbon fiyatlaması/vergisi: Uluslararası ticarette güçlü etki
Hem AB ölçeğinde hem de ekonomik/ticari partnerleri söz konusu olduğunda
Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında en güncel ve tetikleyici başlıklardan biri ETS
ve bu doğrultuda gündeme gelen “Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması”dır.
AB uygulamaları ve değişik ülkelerdeki hazırlık süreçleri nedeniyle aynı zamanda
belirsizliklerin en az olduğu düzlemin düzenleme mekanizması olduğu söylenebilir.
Paydaşlar hem küresel ölçekte hem de AB ile ticaret söz konusu olduğunda ETS’nin,
dolayısıyla karbon fiyatlandırmasının ve vergilendirmesinin dikkate alınması
gerektiğinin farkındadır.
ETS uygulamasıyla birlikte
uluslararası rekabet
koşullarında değişim
yaşanacağı, erken
uyarlanma girişimlerinin
avantaj sağlayacağı
saptanmaktadır.

ETS uygulamasıyla birlikte uluslararası rekabet koşullarında değişim yaşanacağı, erken
uyarlanma girişimlerinin avantaj sağlayacağı saptanmaktadır. Küresel ölçekte güç
kazanan yakından tedarik eğilimi hem karbon emisyonu azaltımındaki rolü hem de
pandemi sürecinde yaşanan tedarik zinciri aksamalarının engellenmesi eksenlerinde
güçlenmiştir. Söz konusu eğilimin yaratabileceği fırsatlara ilişkin değişken olmakla
birlikte belli bir kavrayış gözlenmektedir.
BOŞLUK- Maliyet etkilerinde karbondan ötesine bakmak...
Karbon fiyatlaması/vergilendirmesinin yalnız bir “maliyet unsuru” olarak
değerlendirilmesi ve bu eksene özelleşmiş sektör spesifik etki analizi yapma eğilimi
saptanmaktadır. Oysaki AB’nin kendi içinde de ekonomik/ticari ortakları için de söz
konusu etkinin daha bütünlüklü değerlendirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

Karbon fiyatlaması
ve etkilerinin sektör
spesifik ve maliyet odaklı
analizlerle kısıtlı kalmayıp
ulusal sanayi ve ticaret
stratejisi bağlamında
değerlendirilmesine ihtiyaç
duyulmaktadır.

ETS uygulamasından elde edilmesi muhtemel gelirlerin karbonsuzlaştırmaya ve
adil geçişe yönelik kullanılması, özellikle gelirlerin kaynaklandığı sektörlere bu
eksende geri dönmesi gerekliliğine işaret edilmektedir. Ancak konunun daha geniş bir
çerçevede incelenmesine, etki analizleri yapılarak 3. Bölüm’de ele alınan Yeni Sanayi
Stratejisi ve Ticaret Stratejisi bağlamlarında değerlendirilmesine ihtiyaç duyulduğu
saptanmaktadır.
Döngüsel Ekonomi
DEĞERLENDİRME- Döngüsel ekonomi zorunluluklardan önce ve kapsamlı
uyarlanmaya işaret ediyor
Enerji dönüşümüyle birlikte kaynak verimliliği, atık yönetimi, diğer sosyal ve çevresel
dönüşüm başlıklarının birlikte değerlendirilmesi, karbonsuzlaşmaya yardımcı olacak
etmenler yanında topluma ve çevreye karşı daha sorumlu üretim ve yönetim sistemlerinin
geliştirilmesi gerekliliği tespit edilmektedir. Söz konusu çerçevenin bir ifadesi olarak
“döngüsel ekonomi”, AB entegrasyonu yüksek sektörler için enerji dönüşümünü de
kapsayacak şekilde gündemdedir. Ticari ilişkilerin güçlü olduğu ana sektörlerde Sınırda
Karbon Düzenleme Mekanizması başta olmak üzere Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında
gündeme gelen/gelmesi beklenen zorunlulukları önceleyen bir şekilde büyük alım grupları,
nihai müşteriler gibi paydaşların tercihlerinin dönüşümü dayattığı ifade edilmektedir.

Döngüsel ekonomiye
geçiş AB entegrasyonu
yüksek sektörler için
özellikle müşteri talepleri
doğrultusunda bir gerreklilik
olarak algılanmaktadır.
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Sadece AB ile ticareti yüksek sektörler değil, taşımacılık başta olmak üzere
tamamlayıcı hizmetler açısından da döngüsel ekonomi kapsamında uyumlanmanın
önemi kavranmış görünmektedir. Örneğin limancılıkta turizm boyutu ve yük
taşımacılığı boyutunun birbirinden bağımsız olarak hızlı bir dönüşüm içerisine
girdiği görülmektedir. (Kruvaziyer turizminde yeşil limancılık standartlarına uygun
olmayan destinasyonların eliminasyonu güçlü bir sürükleyici olurken yük limanları
için konteyner taşımacılığı başta olmak üzere yine hızlandırıcı etkenler söz konusudur.
Söz konusu tabloyu büyük ölçüde kara ve hava taşımacılığına projekte etmek de
mümkündür. Nitekim Türkiye’nin ticari araç filosunun enerji verimliliği yüksek araçlara
geçiş ve yakıt dönüşümünde AB regülasyonlarının etkisi hatırlanabilir.)
BOŞLUK- Dönüşüm ihtiyacı ve fırsatları: Yeterince görülmüyor...
Döngüsel ekonomi bağlamının, sanayi başta olmak üzere Türkiye ekonomisinde
yalnızca karbonsuzlaşma ya da enerji dönüşümü yatırım ihtiyacına indirgenemeyecek
kapsamda bir dönüşüme işaret ettiğinin kavranışında eksiklikler olduğu; özellikle de
enerji verimliliği gibi izole değerlendirildiğinde hem yatırım ihtiyacının saptanması
hem de finansman ihtiyacının karşılanması bağlamlarında farklı engeller bulunan
başlıklarda kapsamlı yaklaşımların sunacağı olanakların yeterince farkında
olunmadığı görülmektedir. Türkiye açısından AB’nin bu eksende artacak talebini
karşılamaya yönelik kapasite geliştirmesi, bir dizi asimetrik yöne rağmen sanayide
görece yeni teknolojilere dayalı üretim kapasitesi gibi avantajlarla birlikte “döngüsel
ekonomi”nin sadece mevcut sanayi-hizmet altyapısının karbonsuzlaştırılmasından
ibaret olmayan fırsatları da gündemdedir. Sanayi üretimde önemli bir kompozisyon
değişimine de kapı aralayan bu eksendeki fırsatların yeterince değerlendirilemediği
gözlemlenmektedir.

Döngüsel ekonomi
karbonsuzlaşma
zorunluluğunun ötesinde
sanayi dönüşümü için
fırsatlar barındırmaktadır.

Türkiye’nin “Yeşil Yeni Düzen” Yol Haritası
DEĞERLENDİRME- “Uyarlanma”dan ötesi...
Yukarıda da işaret edildiği gibi hem Türkiye’nin en önemli ekonomik/ticari partneri
AB’nin açıkladığı “Avrupa Yeşil Mutabakatı” hem de 2021 yılı içinde “Yeşil Mutabakat
Eylem Planı” ile imzalanan Paris İklim Anlaşması onayı, “2053 net sıfır” deklarasyonu
gibi gelişmelerle devam edip, 2022’de hız ve derinlik kazandığı görülen ivmelenmelerle
birlikte “Yeşil Yeni Düzen” kavrayışını oluşturmuştur.
“Avrupa Yeşil Mutabakatı” odağı anlaşılır bir şekilde daha güçlü olmakla birlikte dönüşümün
küresel ölçekli olduğu saptanmaktadır. Paydaşlar, iklim değişikliğiyle mücadele eksenine
ek olarak makroekonomik sıkışmaların aşılmasına yönelik yapısal dönüşüm ihtiyacının
uluslararası rekabet gücünün artırılması açısından da değerlendirilmesi gereken bir süreç
olduğu görüşünde, büyük oranda uzlaşmaktadır. Pazar ölçeği, sektörel yapı ve çeşitlilik,
dışa açıklık düzeyi başta olmak üzere çeşitli boyutlarıyla Türkiye ekonomisinin yapısı
dikkate alındığında “Yeşil Yeni Düzen”in “uyarlanma” ağırlıklı ilerleyebilecek bir süreç
olmadığı, Türkiye’nin ihtiyaçlarını ve önceliklerini dikkate alan kapsamlı bir “yol haritası”nın,
kendine özgü bir “Yeşil Yeni Düzen” çerçevesinin geliştirilmesi gerekliliği saptanmaktadır. Bu
doğrultuda 2022 yılı Ocak-Şubat aylarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
koordinasyonunda geniş bir paydaş katılımıyla gerçekleştirilen “İklim Şurası” başta olmak
üzere politika yapıcılar tarafından yürütülen farklı çalışmaların, 2023 yılında hazırlanması
beklenen 12. Kalkınma Planı’nın ana eksenine bir “Yeşil Yeni Düzen” stratejisi olarak
taşınması beklentisi dile getirilmektedir.
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Genel olarak “Yeşil Yeni Düzen”, özel olarak “Avrupa Yeşil Mutabakatı”nın Türkiye’ye
sunduğu fırsatlara ilişkin değerlendirmeler şu şekilde özetlenebilir:
• Uluslararası rekabet gücünü koruma ve AB’ye uyumun iklim değişikliğiyle mücadele
konusundaki basıncı artırması, bu eksendeki düzenlemeleri kolaylaştırması ve
hızlandırması.
• Enerjide dışa bağımlılığı azaltıcı politika ve uygulamaların önünü açması, cari açığın
azaltılması başta olmak üzere makroekonomik sıkışmışlıkları aşma yönünde yeni
imkânlar yaratması.
• İklim değişikliğiyle mücadele çerçevesinde yatırımların finansmanına yönelik dış
kaynak havuzunun genişlemesi.
• ETS başta olmak üzere AB’yle uyumlu bir Yeşil Yeni Düzen sürecinin pazar
genişletme olanağı yaratması.
• Enerji yoğun, görece düşük teknolojili sektörlerden enerji tüketimi daha düşük,
yüksek teknolojili sektörlere geçiş şansı sunması.
Genel olarak “Yeşil Yeni Düzen”, özel olarak “Avrupa Yeşil Mutabakatı”nın Türkiye
açısından yarattığı zorluklara ilişkin değerlendirmeler ise şu şekilde özetlenebilir:
• ETS başta olmak üzere AB’nin mesafe kaydettiği başlıklarda hızlı ilerleme
sağlanması zorunluluğu, geçiş süreci iyi değerlendirilemediğinde ortaya çıkması
muhtemel pazar kaybı olasılığı.
• Yeşil yatırımların finansmanında dış kaynak ihtiyacının yüksek olması.
• Konjonktürel sıkışmalar nedeniyle olumsuz yatırım ikliminin süreci yavaşlatması.
• Dönüşümü hızlandıracak önceliklendirmelerin yapılamaması.
BOŞLUK- “Eklektisizm”den fazlası...
Türkiye ekonomisinin yapısal dönüşüm ihtiyacını gözeterek, “Yeşil Yeni Düzen”
stratejisini sanayi, ticaret, enerji, finansman başta olmak üzere temel başlıklarda
bütünlüklü ve tutarlı politikalar demetinin geliştirilmesine yönelik bir yaklaşım ihtimal
dışı görünmektedir. Özellikle sektörel bazda spesifik değerlendirmelerin ve hedeflerin
öne çıkması, sektörlerin ihtiyaç ve taleplerinden bütüne ulaşma eğilimi, en fazla
mevcut yapının bir ileri versiyonunu yeniden üretmek, yapısal sorunları aşamamak gibi
önemli bir tehdidi içinde barındırmaktadır. Örneğin sanayi üretim kompozisyonuna
ilişkin önceliklendirme yapılmasının ticaret kompozisyonu, enerji talep kompozisyonu
ve finansman olanaklarının değerlendirilmesine yönelik de çok güçlü etkileri
olacaktır. Toplam fayda-maliyet analizlerinin (FMA), özellikle geçmiş on yıllardaki kimi
görünmeyen maliyetleri de dikkate alarak yapılması, farklı sektörlere yönelik farklı
dönemlerin öncelikleri nedeniyle kanıksanmış ya da konjonktürel nedenlerle zorunlu
görülen örtük sübvansiyon gibi desteklerin detaylı bir şekilde gözden geçirilmesi elzem
görünmektedir. Türkiye için özellikle finansmanda dış kaynak kullanımının yoğunluğu
ve doğrudan ya da dolaylı kamu garantörlüğünün yüksekliği dikkate alındığında;
verimlilik, katma değer, toplumsal refah etkisi göz önünde bulundurularak yapılan
sektörel önceliklendirmelerin eksikliğinden teknolojik gelişim/iyileştirme sağlanmadan
hem dış ticaret dengesine hem de genel olarak verimliliğe katkıları tartışmalı sektörel
desteklere varasıya geniş bir verimsizlik/etkinsizlik düzlemi bulunmaktadır. Bu eksene
çeşitli tıkanıkların gözlemlendiği enerji sektörü de dâhil edilerek piyasa aksamalarının
yanı sıra değişen küresel eğilimlere yeterince uyum sağlanamaması, özellikle enerji
dönüşüm bağlamındaki gecikmeler dikkate alınmalıdır. Söz konusu doğrultuda
yeterince derinlikli değerlendirmelerin yapılmamış olduğu saptanmaktadır.

Yeşil Yeni Düzen ekseninde
orta-uzun vadeli finansman
olanaklarını belirlemek
ve kaynakları toplumsal
fayda-maliyet bakışıyla
yönlendirmek üzere
kamunun rolünün yeniden
değerlendirlmesine ihtiyaç
duyulmaktadır.
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Finansman politikası, vurgulandığı gibi dış kaynak kullanımı yüksek bir ekonomi için
ayrıca ele alınmalıdır. Para politikası ve mali politika yaklaşımlarının ötesinde özellikle
“Yeşil Yeni Düzen” ekseninde orta-uzun vadeli finansman olanaklarını belirlemek, bu
kaynakların tahsisinde önceliklerle uyumu tesis etmek önem taşımaktadır. Yukarıda
işaret edildiği gibi “Yeşil Yeni Düzen” bağlamında Türkiye’nin geçmiş finansman
politikası ve kaynak havuzunun yapısı ekseninde analitik yaklaşımların güçlendirilmeye
ihtiyacı olduğu söylenebilir.
Bu eksende kamu-özel sektör koordinasyonunun güçlendirilmesi, özellikle kamunun
uzun vadeli strateji belirleme, planlama konusunda artan rolünü etkin bir şekilde
icra edebilmesine yönelik bir iş birliğinin geliştirilmesi gerekli görünmektedir. Mevcut
koordinasyon yapısının daha ileriye taşınmasına yönelik olarak uluslararası gelişmeleri,
yönelimleri de dikkate alan bir tartışmaya, ortak bir akıl yürütmeye gereksinim vardır.
Kamunun artan rolü ve planlama ihtiyacına değişik paydaşlar tarafından atıfta
bulunulmasına rağmen, bu kavramlara ilişkin gelişkin bir tartışmanın yapılmamış
olduğu görülmektedir. Kamunun uzun yıllardır temel sektörler de dahil olmak üzere
esas olarak piyasa mekanizmasının yerleştirilmesi/geliştirilmesi ekseninde düzenleyici/
denetleyici rolünün öne çıktığı dikkate alınarak bir tür “toplumsal fayda-maliyet
analizi” yaklaşımı ile, söz konusu rolünün kapsamının genişletilmesi, bu çizgide bir
tartışmanın yürütülmesi gerekli görünmektedir. Yukarıda bahsedilen gerekliliklerden,
Türkiye açısından “yeniden devletçiliğe dönüş”ten ya da kamunun üretim ve
hizmetlerde doğrudan aktif hale gelmesinden ziyade, uluslararası gelişmelerin
dikkate alınarak yatırım ve finansman iklimine yönelik bütünlüklü bir yaklaşımının
geliştirilmesi, modern ekonomi tarihinin en uzun dönemli planlama ihtiyacının
gündeme geldiği bir süreçte ortak bir çerçevenin oluşturulmasının sağlanması ve
elbette düzenleme/denetleme mekanizmalarının rolünü daha güçlü icra etmesi
gerektiği anlaşılabilir. Keza planlama kavramı da kamunun rolüyle birlikte ele alınmayı
hak etmektedir. Dünyada ve Türkiye’de geçmiş gelişkin planlama deneyimlerinin
devletin üretici ve hizmet sunucu olarak ekonomideki ağırlığının yüksek olduğu
dönemlere dayandığı, sektör ya da şirket bazında uygulanan “stratejik planlama”
anlayışının ise ulusal ölçek için yetersiz kalacağı görülmektedir.
4.1.2 Enerji Dönüşümü
Yenilenebilir Enerji
DEĞERLENDİRME- Yatırım ortamı bulutlu
2010 yılı sonrasında Türkiye’de güneş ve rüzgâra dayalı yenilenebilir enerji
yatırımlarında ivmelenme olduğu, yenilenebilir kaynakların kurulu güç içindeki
payında bu sayede önemli bir gelişme kaydedildiği saptanmaktadır. Ancak 2018
yılından bu yana farklı nedenlerle yenilenebilir enerji yatırımlarında belirsizliklerin
arttığı ve yatırımların baskılandığı belirtilmektedir. TL’nin değer kaybı ve finansman
maliyetlerinde artışa yol açan makroekonomik oynaklıklar, salgın sürecinin yol açtığı
arz-talep şokları, yeni YEKDEM başta olmak üzere tüm destek mekanizmalarının yatırım
iştahı açısından yetersiz bulunması gibi bir dizi nedenle yatırımların yavaşladığına
işaret edilmektedir. Özellikle şebeke ölçeği yatırımlarda, bir bölümünün ihalesi
yapılmış Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) projelerinin askıda kalması da dâhil
olmak üzere genel bir bekleyiş süreci saptanmaktadır. Bu esnada hem makroekonomik
gelişmeler sonucunda ortaya çıkan enerji ve ham madde maliyetlerindeki artış
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Yeşil Yeni Düzen
perspektifinden sadece
teknoloji bazında değil,
ölçek ve segment bazında
da yenilenebilir elektrik
üretimine yönelik hedeflerin
belirlenmesi ihtiyacı dile
getirilmektedir.

hem de düzenlemelerin etkisiyle öz tüketime yönelik sanayi ve ticari kuruluşlarının
yatırımlarında, çatı üstü GES’leri ağırlıklı olmak üzere, bir ivmelenme olduğu ifade
edilmektedir. Yeşil Yeni Düzen perspektifinden orta ve uzun vadeli hedeflerin
belirlenmesi ve detaylandırılması, bu eksende sadece teknoloji değil, ölçek ve segment
bazında da yenilenebilir elektrik üretimine yönelik hedeflerin belirlenmesi ihtiyacı dile
getirilmektedir.
“Avrupa Yeşil Mutabakatı” başta olmak üzere “Yeşil Yeni Düzen” ekseninin uluslararası
sermayeli kuruluşlar ve uluslararası ticarete entegrasyon düzeyi, yüksek yerel firmalar
için enerji maliyetlerinden ve karbon fiyatlamasından doğacak ek maliyetler dışında
çevresel ve sosyal uyum kriterlerini göğüsleme hedefiyle de yenilenebilir enerji
kaynaklarına dayalı üretimi ve tüketimi motive ettiği ifade edilmektedir. Gittikçe
güçlenmesi beklenen bu hedefin sadece öz tüketime yönelik yatırımları uyarmakla
kalmayıp, aynı zamanda yeşil enerji kullanımına yönelik uzun vadeli yenilenebilir
elektrik satın alma anlaşmaları gibi iş modellerinin gelişimini de destekleyeceği
düşünülmektedir.
Finansal kuruluşların şebeke ölçeği yatırımlara yönelik iştahının küresel ölçekte arztalep şokları, ulusal ölçekte ise yüksek makroekonomik oynaklıklara bağlı yatırım ve
finansman maliyetlerindeki artış nedeniyle düşük olduğu ifade edilmektedir. Yeni
YEKDEM’in söz konusu artışı karşılamakta yetersiz kaldığı belirtilmektedir.
Kamu tarafından azırlanmakta olan ve 2022 sonunda yayımlanması beklenen “Uzun
Dönemli Enerji Stratejisi” çalışmasının şebeke ölçeği yenilenebilir enerji yatırımları
konusundaki belirsizliklerin önemli bir bölümünü ortadan kaldıracağı beklentisi
mevcuttur.
BOŞLUK- Konjonktürel gelişmeler nedeniyle kısa vadeli düşünme eğilimi
“Enerji Dönüşümü”nün “Yeşil Yeni Düzen” bağlamındaki yerinin ve bu bağlamda
yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretimine ilişkin net bir yol haritası çizilmesinin
önemi dikkate alındığında, orta-uzun vadeli ana patikaları belirginleştirme konusunda
düşünme, tartışma eğiliminin zayıf olduğu görülmektedir. Şebeke ölçeği yatırımların
ölçek, teknoloji kompozisyonu, toplam yenilenebilir kaynak gelişimindeki payına
ilişkin öngörüler ile geçmiş deneyimlerin/uygulamaların uzantısı daha gelişkin iş ve
finansman modeli alternatifleri gibi başlıklarda önerilerin sınırlı kaldığı görülmektedir.
Yatırım ve finansman koşullarına ilişkin konjonktürel sıkışmaların orta-uzun vadeye
ilişkin beklentilerde fazla ihtiyatlı olmaya ve kaçınılmaz şekilde miyopluğa yol açtığı
söylenebilir.
Yatırım kararları, özellikle de şebeke ölçeğinde yatırımlar için, “Uzun Dönemli Enerji
Stratejisi” başta olmak üzere kamu politikasının netleşmesi gerekmektedir. Ancak
enerji sektörünün deregülasyonlar ve serbestleşmeler ile piyasa mekanizmasına
açıldığı 2000’li yıllardan farklı olarak deneyim sahibi paydaşların varlığı, farklı
ülkelerdeki iyi işleyen uygulamalar gibi unsurlar dikkate alındığında, iş ve finansman
modeli alternatiflerini de içeren daha kapsamlı, politika tasarımına yardımcı stratejik
katkıların esasında zayıf kaldığı görülmektedir. Bir önceki bölümde işaret edilen
kamu-özel sektör koordinasyonu ve iş birliğinin daha olgun bir yaklaşımla geliştirilmesi
ihtiyacı, bu bağlamda önem kazanmaktadır.
Yenilenebilir enerji yatırımları söz konusu olduğunda “yatırım fizibilitesi” yaklaşımında
iki ana eksen dikkate alınarak bir güncellenme yapılması gerekmektedir. Bu eksenlerden
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Yenilenebilir enerjide
yatırımların etkisinin
finansal getirinin ötesinde
sosyal etki boyutuyla
değerlendirilmesine ihtiyaç
duyulmaktadır.

ilki finansman arzı cephesindeki gelişmelerdir. Pek çok uluslararası çalışmada da öne
çıkan kurumsal yatırımcılar başta olmak üzere uluslararası fonların portföy tercihlerinde
doğrudan “finansal getiri” dışında daha geniş kapsamlı ekonomik ve sosyal getiri
kriterleri, önemli belirleyenler olarak kaydedilmektedir. “Etki yatırımı” kavramıyla yeni
bir literatür şekillenmekte, “yatırımın getirisi” daha geniş bir etki analizi bağlamında
ele alınmaktadır. İkinci eksen ise ülke/ulusal ölçekli değerlendirmelerde dağıtık sistem
yatırımlarından yeni teknolojilere bir dizi başlıkta, yine yatırımın finansal getirisine
dayalı fizibilite yaklaşımı yerine daha kapsamlı fayda-maliyet analizi yapma ihtiyacının
öne çıkmasıdır. Paydaş görüşmelerinde yer yer işaret edilmiş olmakla birlikte hem
finansman arzını hem de öncelikli yatırım alanlarını etkileyecek bir yenilenmiş fizibilite
anlayışına ilişkin belirgin bir kavrayış olduğu söylenemez. Finansal kuruluşların bu
eksendeki farkındalığı biraz daha yüksek olmakla birlikte söz edilen her iki eksenin de
politika tasarımına içkin olmasının altının yeterince çizilmemiş olduğu saptanabilir.
Türkiye’de hem enerji yatırımcılarının hem de diğer paydaşların proje geliştirme
kapasitesinin gelişkinliği, finansman arzına erişimde, yeni olanaklar da dâhil, önemli
bir avantaj sunmaktadır. Söz konusu avantajın iyi değerlendirilmesi büyük önem
taşımaktadır.
Dağıtık Enerji Kaynakları
DEĞERLENDİRME- Potansiyel yüksek, strateji ve planlama henüz zayıf
Paydaşların büyük bölümü, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik
üretiminde en büyük potansiyellerden birini dağıtık kaynakların içerdiği görüşünde
ortaklaşmaktadır. Çatı üstü GES potansiyeline ilişkin Türkiye’deki tüm binaların çatı
olanaklarını değerlendirmeye alan teknik çalışmalar bulunmaktadır (SHURA, 2020b;
World Bank, 2018) . Ancak hem segmentler (sanayi, ticaret, kamu, yerel yönetimler,
konutlar vb.) bazında ayrıştırılmış hem de yeni düzenlemelerle40 birlikte arazi vb.
potansiyele ilişkin daha detaylı çalışmalara ihtiyaç olduğu saptanmaktadır.

Yükselen enerji fiyatları
yatırım maliyetlerinin de
artış göstermesine rağmen
öztüketime yönelik dağıtık
enerji yatırımlarına ilgiliyi
artırmaktadır.

Ocak ayındaki enerji arzı sıkıntıları ve enerji tarife artışları öncesinde yapılan
değerlendirmelerde, sanayi ve ticari kuruluşların öz tüketime yönelik çatı üstü GES
iştahını sınırlayan faktörlere işaret edilmiştir. 2020 ve 2021 yıllarında çatı üstü GES
yatırımlarında düzenli bir artış olsa da finansman başvurusu yapılan projelerin
hayata geçme oranının %15 ila 20’lerde kaldığı görülmektedir. Bu oranda projelerin
finansmana uygun olmamasından ziyade yatırımcıların kredibilitesinin düşük olması,
yatırımcıların bekleme eğiliminin yüksek olması gibi nedenlere ek olarak bağlantı
izinleri vb. prosedürlerin süreci uzatması da bir etken olarak sayılmaktadır. Ancak
2018-2022 döneminde hem TL’nin değer kaybı hem de özellikle pandemi sonrasında
artan enerji maliyetleriyle birlikte yenilenebilir enerji yatırım maliyetlerinde de artış
gözlenmesine rağmen, sanayi ve ticari kuruluşların öz tüketime yönelik yatırımlarında
geri dönüş sürelerinin kısaldığı ve yatırım fizibilitelerinin olumlu etkilendiği ifade
edilmektedir. 2022 yılı başında elektrik ve doğal gaz tarifelerindeki artışın, peşi sıra
yapılan düzenlemeler sonrasında öz tüketim yatırım eğilimini artırdığı gözlenmektedir.
Yukarıda vurgulandığı gibi Avrupa Yeşil Mutabakatı başta olmak üzere “Yeşil Yeni
Düzen” ekseninde uyarlanma çabası da özellikle sanayi kuruluşlarının öz tüketim
yatırımlarında destekleyici bir rol oynamaktadır.
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Enerji dağıtım ve tedarik şirketlerinin öz tüketim yatırımlarına yönelik EPS’lere dayalı
geliştirmeye çalıştıkları modelin de yaygınlaşması beklenmekte, bu modelin proje
geliştirme, finansman ve prosedürler açısından kolaylık sağlayacağı görülmektedir.
Sanayi ve ticari kuruluşlar dışında kamu binaları ve yerel yönetimlerin yenilenebilir
enerji yatırım eğilimlerinde bir gelişim söz konusudur. Kamu binalarında enerji
yönetimine yönelik düzenlemelerin ve yerel yönetimlere özel finansman olanaklarının
genişlemesinin önemli bir potansiyel sunduğu belirtilmektedir. Hem kamu binalarına
hem de yerel yönetimlere (ağırlık büyükşehir belediyelerinde olmakla birlikte)
yönelik uluslararası finans kuruluşlarının “kredi hattı” ya da kimi önemli projelerin
finansmanına yönelik paketler sunması vasıtasıyla önemli bir gelişim alanı olduğu
saptanmaktadır.
Konutlarda ise müstakil binalar için olumlu fizibiliteler söz konusuyken çok daireli
binalarda geri dönüş sürelerinin uzunluğu (10 yıl üstü), mevcut regülasyon nedeniyle
finansal enstrümanların 3-4 yıldan uzun vadeli krediye uygun olmayışı, çatı mülkiyet
yapısının uygun olmayışı, çatı üstü GES uygulamaları önündeki temel kısıtlar olarak
dile getirilmektedir. Yeni yapılan binalarda “Neredeyse Sıfır Enerjili Bina” hedefine
yönelik düzenlemeler kapsamında 1 Ocak 2023’ tarihinden itibaren enerji tüketiminin
%5’ini yenilenebilir kaynaklardan karşılama zorunluluğu getirilmesinin bir ivme
yaratması beklenmektedir.
Aşağıda biraz daha detaylı ele alınacağı üzere, ısıtma ve ulaştırma başta olmak üzere
hanehalkı ölçeğinde elektrifikasyonun hız kazanması paralelinde “talep taraf katılımı”
ya da yukarıda işaret edildiği gibi “solar” ya da “yeşil enerji” PPA’leri gibi iş modellerinin
geliştirilmesi gibi fikirler dile getirilmektedir. Ancak hem konjonktürel belirsizlikler hem
de uzun vadeli bir dağıtık enerji stratejisinin ve planlamasının olmayışı, bu eksende iş
ve finansman modeli geliştirilmesini, ileri örneklere dayalı tartışmalar yürütülmesini
zorlaştırmaktadır.
Kısıtlara rağmen mevcut koşullarda özellikle sanayi ve ticari kuruluşların öz tüketime
yönelik potansiyellerinin enerji yatırımcıları tarafından değerlendirilebilmesini
kolaylaştırması için, “talep toplayıcı” yatırımlarına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
Bu çalışmalarda çatıların ayrıca kiralanabilmesi, yatırımcının tüketimi gerçekleştiren
kuruluşla güncel süreçtekinden daha uzun dönemli alım anlaşması yapabilmesi gibi
düzenlemelere ihtiyaç olduğuna işaret edilmektedir. Özellikle öz tüketim yatırımlarına
ilişkin mevzuatın çatı alanıyla sınırlanmayarak aynı dağıtım bölgesindeki arazilerin
kullanımını da içerecek şekilde yeniden düzenlenmesi, sanayi ve sulama amaçlı
yatırımlarda bağlantı anlaşmasındaki sözleşme güçlerinin iki katına kadar lisansız
elektrik üretimi yapabilmesi gibi değişikliklerin, bu eksende öncü örneklerin ortaya
çıkmasını kolaylaştırabileceği düşünülmektedir.

Öztüketime yönelik
yatırımlarda çeşitli iş
modelleri gündeme
gelmekte, ancak uzun
vadeli dağıtık enerji sistem
sratejisi ve planlamasının
eksikliği hissedilmektedir.

Öz tüketime yönelik yatırımlara ivme kazandıracak düzenlemeler, aynı zamanda yerli
ekipman üretimini destekleyici bir ortam da yaratmaktadır.
Dağıtık sistem yatırımlarında –sınırlı olmakla birlikte- tarım alanındaki41 ihtiyaca ve
potansiyele işaret edilmiştir. Bir yandan iyi uygulama örnekleri verilirken diğer yandan
henüz ayrı bir alt başlık haline getirilmeyen bu örneklerin tek tek değerlendirilmesi
gerekliliği dile getirilmektedir.
Bu eksende tarımsal sulamanın yanı sıra hayvancılık, balıkçılık gibi faaliyetleri de dikkate alan bir geniş kapsam söz
konusudur.
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Aynı zamanda dağıtık sistem yatırımlarında arazi kullanımına yönelik olarak
tarımsal arazilerin GES yatırımları için kullanımının sınırlandırılması, çevresel etki
değerlendirmelerinin yapılması gerekliliğine de işaret edilmiştir.
BOŞLUK- Majör zayıflık: Çok boyutlu yatırım etkisi analizi
Sanayi, ulaştırma ve ısıtma başta olmak üzere elektrifikasyon potansiyelini,
projeksiyonlar ve modellemeler dâhilinde değerlendirmeye ihtiyaç olduğu
konusundaki farkındalık yetersizdir. SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi’nin raporları
başta olmak üzere önemli çalışmalar (SHURA, 2020a) olmakla birlikte bu eksendeki
çalışmaların yetersiz olduğu dikkat çekmektedir. Hem politika yapıcılar hem de
diğer paydaşların farklı senaryolar dâhilinde yatırımların etkisini daha kapsamlı
değerlendirme, tartışma ihtiyacı bulunmaktadır. Bu sayede tekil ve sadece finansal
getiriye dayalı yatırım fizibilitesi yaklaşımının ötesine geçen, farklı boyutlardaki etkileri
dikkate alan politika ve eylemlerin tasarlanması mümkün olacaktır. Öz tüketim
yatırımlarını uyarmaya yönelik yukarıda işaret edilen düzenlemelerin önemi büyüktür.
Ancak daha bütünlüklü bir strateji ve planlamanın parçası olması gereken söz konusu
düzenlemelerin parçalı bir şekilde gündeme gelmesinin doğurabileceği kimi sakıncalar
olduğu da dikkate alınmalıdır. Kısa vadede sadece piyasa bozucu etki yaratmaması
ya da teknik kapasite uygunluğu gibi kriterler dikkate alınarak yönlendirilen “serbest
gelişim”in hem teknoloji hem de kaynak kullanımı açısından düşük etkinliğe yol açma
ihtimali olabilir.
Ölçek ve teknoloji kompozisyonu, bu bağlamda iş ve finansman modellerine ilişkin
pilot projeler geliştirilmesi ve değerlendirilmesi konusunda da eksiklik saptanmaktadır.
Organize Sanayi Bölgeleri (OSB’ler), turizm tesisleri gibi sanayi ve ticaret
yoğunlaşmalarının sağlayabileceği sinerji, kamu ve yerel yönetimlerin olanaklarına
dayalı kent/bölge bazlı enerji çözümleri, Türkiye’nin idari, hukuki, toplumsal yapısını
dikkate alan hanehalkı, balıkçılık, çiftçilik vb. farklı segmentlere uyarlanabilecek
kooperatif ya da farklı iş birliği modellerinin geliştirilmesi konusundaki çalışmaların
yetersiz kaldığı görünmektedir.
İletim ve dağıtım kapasitesi, finansman olanakları, destek mekanizmaları, depolama
çözümleri başta olmak üzere yeni teknolojilerin gelişimi gibi başlıklarda dağıtık
sistemin hızlı gelişimini engelleyen bir dizi kısıt dile getirilmektedir. Ancak söz konusu
kısıtların bir bölümünü geçersizleştirecek bir bölümünü de aşmayı kolaylaştıracak
strateji, politika ve eylemler, bu eksende iş modeli tasarımları daha az gündeme
alınmaktadır. Örneğin elektrifikasyonda öngörülenden hızlı bir gelişimin teknik
kısıtlarına ve bundan kaynaklanabilecek risklere ilişkin değerlendirmeler daha fazla
öne çıkarken, hızlı gelişimin makro boyuttan firma/hanehalkı ölçeğindeki faydalarına
uzanan bütünlüklü değerlendirmeler çok sınırlı kalmaktadır. Ulaştırmada elektrikli
araç, ısınma başta olmak üzere bina kullanımlarında elektrikli teçhizat boyutlarından
gelebilecek sinerjilere ilişkin bütünlüklü değerlendirmeler, keza yenilenebilir enerji
ekipmanları üretimi boyutundan söz konusu sinerjiye katkıların henüz yeterince
gündeme alınmadığı söylenebilir. Finansman boyutunda da geliştirilecek bütünlüklü
bir stratejiye dayalı bir yatırım dalgasının finansman olanaklarını genişleteceği,
öngörülebilir politikalar ve eylemlerin yanı sıra risk yönetimi açısından farklı
segmentlere dayalı finansman modellerinin geliştirilmesinin kimi avantajları olacağı
söylenebilir. Türkiye’de bankacılık sektörünün olası tüm segmentlere yönelik ürün
geliştirme kabiliyetinin geniş olduğu da dikkate alınmalıdır.

Elektrifikasyon, dağıtık
enerji ve depolama gibi
alanların bileşimiyle ortaya
çıkabilecek fırsatlar ve
bankacılık sektörünün
bu doğrultuda finansal
ürün geliştirme olanakları
yeterince gündeme
alınmamaktadır.
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Yerel yönetimler, küçük belediyelerin teknik yetersizlikleri, öncelikli yatırım konuları,
idari yapının finansmana uygun olmayışı, seçim takvimi bazlı risk algısı gibi açılardan
bir dizi olumsuzlukla değerlendirilmektedir. Ancak özellikle “kooperasyon”a dayalı
modellerin geliştirilmesinde taşıdıkları avantajlar, hem hanehalklarının ucuz
enerjiye erişimi hem de yerel yönetimler için bir ek gelir modeli yaratılabileceği,
bu eksendeki artılar ve eksiler henüz gelişkin bir biçimde ele alınmamaktadır.
Özellikle yaz mevsiminde nüfusu yükselen, mevsimsel eşitsizlikler barındıran
bölgelerden başlayabilecek pilot uygulamalar, özel sektör (turizm tesisleri vb.) eksenli
geliştirilebilecek modeller üzerinde çalışılmaya uygun görünmektedir. Bu bağlamda
iletim ve dağıtım sistemi yüklerinin azaltılması perspektifinden dağıtım şirketlerinin de
dâhil olabileceği finansman modelleri geliştirilebilir.
Enerji Verimliliği
DEĞERLENDİRME- İlerleme yavaş, ancak gelişim potansiyeli yüksek
“Yeşil Yeni Düzen” bağlamında enerji verimliliği yatırımlarının yeni düzenlemelerle
birlikte hız kazanması beklenmektedir. Sanayi ve hizmet sektörlerinin bir bölümünde
“Avrupa Yeşil Mutabakatı”na uyum ekseninde enerji tasarrufunun sağlayacağı faydanın
yanı sıra karbon emisyonu azaltımı hedefinin de önemi artmaktadır. Uluslararası
ticaretin zorunlu ve gönüllü uyum kriterleri dışında binalar, ulaştırma, elektrik
üretim ve dağıtımı gibi alanlarda Türkiye’nin kendi yol haritası kapsamında yapacağı
düzenlemelerin, özellikle de yeni Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı hedeflerinin
belirleyici olacağı ifade edilmektedir.

Uluslararası
ticaretin zorunlu ve gönüllü
uyum kriterleri dışında
binalar, ulaştırma, elektrik
üretim ve dağıtımı gibi
alanlarda Türkiye’nin kendi
yol haritası kapsamında
yapacağı düzenlemelerin,
özellikle de yeni Ulusal
Enerji Verimliliği Eylem
Planı hedeflerinin belirleyici
olacağı ifade edilmektedir.

“Kamu binalarında EPS” düzenlemesi, enerji dağıtım şirketlerinin EPS uygulamaları
gibi gelişmelerin birebir Enerji Hizmeti Şirketleri (ESCO) modeli olmasa da enerji
verimliliği projelerinde tasarrufa dayalı iş ve finansman modelleri anlamında gelişim
alanı sunduğu ve son yıllarda bu alanda bir ilerlemeye denk düştüğü belirtilmektedir.
Enerji etüdü eşiğinin düşürülmesi ve Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP) kapsamının
genişletilmesi gibi düzenlemelerin, sanayi ve hizmet sektörlerinde enerji verimliliği
projesi geliştirme potansiyelini artırdığı saptanmaktadır.
Özellikle dağıtık enerji kaynaklarına dayalı yatırımların gelişim potansiyeli dikkate
alındığında “enerji yönetimi” başlığı altında enerji verimliliği projelerini de içeren
entegre yaklaşımın geliştirilmesi konusuna dikkat çekilmektedir. Kamu binaları ve yerel
yönetimleri kapsayan projeler için 81 ilde Enerji Yönetimi Birimleri oluşturulması gibi
gelişmeler bu eksende önemsenmektedir.
Enerji verimliliği yatırımlarına yönelik olarak uluslararası örnekleri de dikkate
alarak geliştirilen iş ve finansman modellerinin, düzenleme boyutundan başlayarak
uygulamada önemli revizyonlara uğradığı saptanmaktadır. Enerji verimliliği
yatırımlarına özel bir tanımlamanın yapıl(a)maması ve bu doğrultuda finansmanının
ayrıştırılamaması, tasarrufun teminat kabul edilmesine ilişkin belirsizlikler,
ölçme-değerlendirme alanındaki sorunların tam anlamıyla giderilememesi gibi
unsurların ESCO modeli ya da EPS’ye dayalı benzeri modellerin önemli sayılabilecek
değişikliklerle uygulanmasına yol açmaktadır.
Önemli ilerleme alanlarından biri olarak enerji verimliliği yatırımlarına, özelleşmiş
sigortacılık ürünlerinin geliştirilmesine işaret edilmektedir. Örnek uygulamaların
yaygınlaştırılması için sigortacılık sektörünün çalışmalar yürüttüğüne dikkat çekilmiştir.
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BOŞLUK- ETS’nin enerji verimliliği iz düşümü, yaptırımlar
“Yeşil Yeni Düzen” çerçevesinde ETS’nin uygulanmaya başlaması gereği, buna ilişkin
Türkiye’nin altyapısının uygun olduğu saptanmakla birlikte enerji verimliliği ekseninde
sektör spesifik olanaklara ve zorluklara ilişkin yeterince değerlendirme yapılmadığı
görülmektedir.
Enerji verimliliği yatırımlarını destekleyici düzenlemeler, destek mekanizmalarına
yönelik talepler detaylandırılmakla birlikte zorunluluklara eşlik etmesi gereken
yaptırımlara ilişkin daha sınırlı öneriler yapıldığı dikkat çekmektedir.
Enerji yönetimi perspektifinin bu yöndeki bir dizi olumlu gelişmeye rağmen sınırlı
kaldığı, bütüncül yaklaşımın görece zayıf olduğu gözlenmektedir. Özellikle finansman
boyutunda yeni enstrüman geliştirmeyi kolaylaştıracak, enerji verimliliği yatırımlarına
ilişkin belirsizlikleri azaltırken toplamda daha yüksek karbon emisyonu faydası
yaratabilecek projelerin tanımlanması, geliştirilmesi konusunda belirgin bir iştah
saptanmamıştır.

Gerek proje geliştirme
gerek finansman araçları
geliştirme boyutunda
enerji verimliliği ve enerji
yönetiminin karbon azaltıcı
potansiyeli yeterince
gündeme gelmemektedir.

Türkiye’nin gelişmiş ekonomilere göre önemli avantajlarından biri hem sanayide
hem de binalarda yeni yatırımların sayısının yüksek olmasıdır. Sanayide düşük
karbonlu, yüksek katma değerli sektörlerin gelişimi, mevcut sektörlerde “enerji
yönetimi”ni dikkate alan teknoloji seçimine dayalı yatırımlar, yeni binalarda yine
enerji performansının daha fazla dikkate alınması gibi unsurlar, karbonsuzlaşmada
önemli bir potansiyeller alanı açmaktadır. Paydaş değerlendirmelerindeki ortauzun vadeli projeksiyonlarda bu potansiyelin sağlayacağı avantajların yeterince
değerlendirilmediği, mevcut yapının geleceğe fazlaca projekte edildiği gözlenmektedir.
Sanayi
DEĞERLENDİRME- Sanayide Avrupa Yeşil Mutabakatı ve SKD ile uyarlanma iştahı
yüksek
Sanayide SKD kapsamına giren sektörler başta olmak üzere “Avrupa Yeşil Mutabakatı”
bağlamında uyum refleksi yüksek sektörlerde enerji verimliliği yatırım ihtiyacının
artacağı, bu eksende finansman çözümlerinin önem taşıdığı saptanmaktadır. Ancak
söz konusu uyarlanmanın Kapsam 1 ile sınırlı tutulamayacağı, zorunluluk bulunmayan
ancak ticaret hacmi yüksek sektörlerde de alıcıların talepleri doğrultusunda karbon
emisyon azaltımının öne çıktığı ifade edilmektedir. Bu bağlamda hem öz tüketime
yönelik yenilenebilir enerji yatırımlarına hem de enerji verimliliği yatırımlarına yönelik
eğilimlerin güçlendiği ifade edilmektedir.
“Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması” ekseni daha güçlü olmakla birlikte
“Avrupa Yeşil Mutabakatı”nın sektörel etkilerine yönelik “etki analizi” çalışmalarının
yürütüldüğüne dikkat çekilerek söz konusu çalışmaların enerji verimliliği yatırım
ihtiyacını ve potansiyelini ortaya koyması beklenmektedir.

Avrupa Yeşil Mutabakatı ve
Sınırda Karbon Düzenlemesi
kapsamında henüz
zorunluluk olmamasına
rağmen sanayinin enerji
verimliliği yoluyla karbon
azaltımı projelerine
yatırımcı ve finansörler ilgi
göstermektedir.

Sektörel etki analizi çalışmalarının sonuçlarına yönelik değerlendirme ve uygulamalarda
firmaların ölçek farklılıklarının dikkate alınması gerektiği, büyük, kurumsal, uluslararası
entegrasyonu yüksek firmalar için kolay ve hızlı yapılabilir yatırımların, küçük ve orta ölçekli
firmalar için daha fazla destek sağlanarak mümkün olabileceği ifade edilmektedir. Söz
konusu durum uluslararası ya da yerel ölçekte büyük kurumsal firmaların tedarikçi ağları
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için de geçerlidir. Sektörel kuruluşlar ya da ana firmaların farkındalık artırma, teknik birikim
(know-how) aktarma rolü üstlenebileceği, ancak hem yatırım projelerinin geliştirilmesi hem
de finansman boyutunda ek destek mekanizmalarının kurulması önerisi yapılmaktadır.
Finansal kuruluşlar sektör spesifik, enerji yönetimi ya da enerji verimliliği kredi hattı
geliştirilmesine olumlu yaklaşmaktadır.
BOŞLUK- İç ve dış pazarlardaki dönüşüm, talep yapısının değişimine ilişkin zayıf
kavrayış
Yukarıda da işaret edildiği gibi sanayide “Avrupa Yeşil Mutabakatı” ve “Sınırda Karbon
Düzenlemesi Mekanizması”na uyarlanma refleksi güçlenmekle birlikte Türkiye’de
ETS uygulamasının etkileri henüz tüm boyutlarıyla tartışılmamakta, “etki analizleri”
karbon fiyatlaması odaklı görünmektedir. Uluslararası ticaret boyutunda “yakından
tedarik”, ana pazar AB’de “Avrupa Yeşil Mutabakatı” kapsamındaki yatırımların
uyaracağı talep, yeni pazar olanakları, yurt içi pazarda talep kompozisyonundaki
değişikliklerin doğrudan ve dolaylı etkilerini dikkate alan çalışmalar yapılmasına
ihtiyaç bulunmaktadır.

AB’de “Avrupa Yeşil
Mutabakatı” kapsamındaki
yatırımların uyaracağı
talebin, yeni pazar
olanaklarının ve
yurtiçi pazarda talep
kompozisyonundaki
değişikliklerin doğrudan
ve dolaylı etkilerini dikkate
alan çalışmalar yapılmasına
ihtiyaç bulunmaktadır.

Otomotiv ve diğer ulaştırma araçları, elektrikli teçhizat, kısmen makine sektörlerinde
bağlantılı sektörleri de etkileyecek dönüşüm, sadece üretim süreçlerinin
karbonsuzlaşması anlamına gelmemekte, aynı zamanda yenilenmiş ya da tamamen
yeni ürünlerle değişen/büyüyen pazar olanaklarına da işaret etmektedir. Bu bağlamda
söz konusu ekosistemlerin finansmanı için geleneksel iklim finansmanı kaynaklarından
çok daha fazlasının açığa çıkacağını, finansman mekanizmaları ve modellerinin daha
geniş bir yelpazeye yayılacağını öngörmek mümkündür.
Binalar
DEĞERLENDİRME- Kamu binalarında sıçrama potansiyeli
Kamu binalarında EPS düzenlemesi, yerel yönetimlerin de sürece dâhil edilmesini
kolaylaştıran “81 İlde Enerji Yönetimi Birimleri”nin oluşturulması, uluslararası
finansal kuruluşlardan pilot uygulamalara yönelik önemli sayılabilecek kaynak
sağlama potansiyeli gibi gelişmelerin altı çizilmektedir. Enerji verimliliğindeki önemli
segmentlerden birinde geniş bir uygulama alanının yaratılması, özellikle EPS’ye
dayalı iş ve finansman modellerinin gelişmesi, teknik birikimin güçlenmesi açısından
önemsenmektedir.
Alışveriş merkezleri (AVM), turizm tesisleri, hastaneler, eğitim kurumları başta olmak
üzere ticari binalarda enerji verimliliği potansiyelinin değerlendirilmesi konusuna ilişkin,
öz tüketim yatırımlarını da dikkate alarak elektrik dağıtım şirketleri başta olmak üzere
EPS’ye dayalı iş modeli geliştirmeye çalışan paydaşların yoğunlaştığı görülmektedir.
Özellikle söz konusu segmentin tüketim kompozisyonuna hâkimiyet, ölçeklerine göre
enerji tüketimlerinin yüksek olması ve tasarrufun şirket kârlılığına etkisinin güçlü olması
gibi faktörlerin, enerji maliyetlerindeki son gelişmelerle birlikte bu segmente ilişkin
potansiyeli artırıcı etki yaptığına işaret edilmektedir. Yatırımcı profilinin kredibilitesinin
yüksekliği de, EPS’ye dayalı modellerde finanse edilebilirliği kolaylaştıran bir unsur olarak
öne çıkmaktadır. Hizmetlerin VAP kapsamına alınması aynı zamanda bu segmentte
yapılacak yatırımları hızlandırıcı bir başka gelişme olarak değerlendirilmektedir.

Enerji performans
sözleşmelerine yönelik
düzenlemelerin, kamu
binaları başta olmak üzere
binalarda enerji verimlliliği
uygulamalarını geliştireceği
düşünülmektedir.
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Üzerinde az durulan, hem uluslararası ticaret hem de iç taşımalar açısından önem
taşıyan, potansiyeli yüksek bir alan olarak lojistik (tüm taşıma modları ve depolama
fasiliteleri dâhil) de, yukarıda belirtildiği gibi VAP kapsamına da giren ticari alanlarla
ulaştırma kesişiminde önemli bir hibrit segment olarak öne çıkmaktadır.
BOŞLUK- Konutlar: Zayıf halka
Binalarda ticari binalar ve kamu/yerel yönetimler gibi segmentlere yoğunlaşılırken
konutlara yönelik perspektifin zayıf kaldığı, özellikle yukarıda işaret edilen entegre
enerji yönetimi yaklaşımıyla mevcut konut stokuna ilişkin olanakların saptanmasında
ve değerlendirilmesinde eksiklik olduğu söylenebilir. Benzer şekilde yeni binalara
yönelik olarak da daha iddialı hedeflerin, özellikle gayrimenkul piyasasının dinamikleri
dikkate alındığında formüle edilmesi mümkünken ihtiyatlı kalındığı düşünülmektedir.
Konut segmentinde Türkiye’de enerji verimliliği uygulamaları açısından öne çıkan ve
finansman boyutuyla da bir “başarı hikayesi” olarak değerlendirilebilecek izolasyon
yatırımları örnek alınarak özellikle ısıtma elektrifikasyonuna ilişkin benzer bir hamlenin
yapılabileceği, bu eksene yoğunlaşılması ihtiyacının ucuz, yeşil elektrik tedariğiyle ve
entegre çözümlerle birlikte daha detaylı bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir.
Ulaştırma
DEĞERLENDİRME- Elektrifikasyon+yeşil hidrojen: En hızlı dönüşüm potansiyeli
Ulaştırma, ticari taşımalar, şehir içi toplu taşıma ve bireysel taşıma/binek araçlar olmak
üzere üç ana segmentte de enerji verimliliği açısından önemli alanlardan biri olarak
değerlendirilmektedir.

Ulaştırma, ticari taşımalar,
şehir içi toplu taşıma ve
bireysel taşıma/binek
araçlar olmak üzere üç
ana segmentte de enerji
verimliliği açısından önemli
alanlardan biri olarak
değerlendirilmektedir.

Ticari taşımalarda dekarbonizasyonun, deniz, hava ve kara yolu taşımacılığında yeşil
hidrojen kullanımına yönelik teknolojilerin gelişiminin belli bir noktaya ulaşmasını
gerekli kıldığına işaret edilmektedir. Ancak doğal gaz/LNG çözümleri gibi sürdürülebilir
yakıtlarla karbon emisyonunu azaltıcı geçiş süreci çözümlerine dayalı gelişim alanı
bulunduğu, özellikle hava yolu ve deniz yolu taşımacılığı için bu olanakların da
değerlendirilmesinin gerekli olduğu ifade edilmektedir (SHURA, 2021). Ticari taşımalar
bağlamında liman, havalimanı, depolar, lojistik köyler gibi alanlarda hem enerji
verimliliği hem de elektrifikasyona yönelik yeşil elektrik üretimi/tedariki önemli fırsat
alanları olarak değerlendirilmektedir. Ticari taşımalarda dönüşümü hızlandırıcı önemli
etkenlerden biri olarak uluslararası yaptırımlardan doğrudan ya da dolaylı etkilenme
düzeyinin yüksekliğine işaret edilmektedir.
Şehir içi toplu taşımada en hızlı gelişim sağlanabilecek metro, tramvay gibi elektrikli
taşıma modlarının gelişimine ek olarak otobüs parklarının elektrikliye dönüşümü,
önemli bir potansiyel alan olarak değerlendirilmektedir. Yerel yönetimler düzeyinde
karar verilebiliyor olması, ekipman üreticilerinin ve finans kuruluşlarının bu konuda
istekli oluşu önemli avantajlar olarak değerlendirilmektedir.
Bireysel taşıma/binek araçlar, elektrikli araç penetrasyonuna ilişkin ihtiyatlı
projeksiyonlarda bile fosil yakıt bağımlılığının azaltılması, dekarbonizasyon ve
enerji verimliliği açısından en hızlı yol katedilebilinecek başlıklardan biri olarak
değerlendirilmektedir. Kurumsal filolar, hafif ticari araçların toplam araç parkı, özellikle
de yeni araç satışları içindeki payı, akaryakıt tüketimindeki ağırlığı gibi unsurlarla
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birlikte değerlendirildiğinde yenilenebilir kaynaklarla entegre, elektrikli araç şarj
istasyonu altyapısını da kısmen içeren elektrikli araç satış paketleri gibi iş modellerinin
dekarbonizasyon ve enerji verimliliği etkisinin yüksek olacağına işaret edilmektedir.
Otomotiv şirketleri, akaryakıt dağıtım şirketleri, elektrik dağıtım şirketlerinin yanı sıra
finans sektörünün de kurumsal çözümlerle birlikte KOBİ ve perakende finansman
çözümlerine yayılan bir yelpazede parçası olabileceği bir ekosistem saptanmakta,
paydaşların rol dağılımına ilişkin temkinli olunsa da dönüşümü hızlandırıcı iş modeli
geliştirme potansiyeli ve paralelinde finansman olanakları olduğu belirtilmektedir.
BOŞLUK- Ulaştırma elektrifikasyonu ve maliyet etkileri
Kamu politikalarını
şekillendirirken ulaştırmada
enerji verimliliği ya da
bir bütün olarak enerji
yönetiminin kuvvetli
sürükleyicilerinden birinin
cari açık ve enflasyonla
mücadele olduğu dikkate
alınmalıdır.

Türkiye için ulaştırma elektrifikasyonunun tüm boyutlarıyla hem üretici fiyatları hem
de tüketici fiyatlarına yönelik olumlu etkisini değerlendiren yaklaşımların daha belirgin
hale getirilmesi, buna yönelik kapsamlı çalışmalar yapılması gerekmektedir. Sadece yük
taşımaları değil, yukarıda işaret edildiği gibi kurumsal filolar, hafif ticari araçlar gibi
kullanımların operasyonel giderlere yansıması üzerinden üretim ve hizmet maliyetleri
içinde ulaştırma payı yüksektir. Yolcu taşıması boyutu da, özellikle büyük şehirlerde,
tüketici fiyatlarının önemli bileşenlerinden biri durumundadır. Dekarbonizasyon ve enerji
verimliliğinin cari açığın azaltılması ve Türkiye için giderek yakıcı bir başlık haline gelen
enflasyonlar mücadele boyutuyla da ele alınması gerekmektedir. Kamu politikalarını
şekillendirirken ulaştırmada enerji verimliliği ya da bir bütün olarak enerji yönetiminin kuvvetli
sürükleyicilerinden birinin cari açık ve enflasyonla mücadele olduğu dikkate alınmalıdır.
Keza Türkiye’de yeşil hidrojen yatırımlarını, hava yolu, deniz yolu ve ağır ticari araçlarda
dönüşüm ve enerji verimliliği bağlamında ayrıca analiz etme, daha detaylı çalışmalar
yapılması ihtiyacı olduğu görülmektedir. Ulaştırma, özellikle de ticari taşımaların
karbon emisyonundaki yüksek payı, söz konusu çalışmaların önemini artırmaktadır.
Ulaştırma elektrifikasyonundan, sürdürülebilir yakıtlardan ve yeşil hidrojen
kullanımından sağlanacak faydanın GSYH katkısı başta olmak üzere detaylı çalışmalar,
destek mekanizmaları ve geçiş hızı hedeflerini gerçekçi bir yaklaşımla belirlemeyi
sağlayacak, elektrikli araç üretiminde olduğu gibi yeşil hidrojen ve ilgili teknolojik
yatırımlarda kamu öncülüğüne ya da katkısına dayalı yatırım/iş/finansman modeli
geliştirilmesine yardımcı olacaktır.
Elektrik Üretimi ve Dağıtımı
DEĞERLENDİRME- Hibrit yatırımlar, pompaj depolamalı HES’ler, iletim ve dağıtım
hattı iyileştirmeleri...
Elektrik üretiminde hem Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) portföyündeki HES ve
termik santrallerde, hem de büyük ölçüde özel sektör porftöyünde yer alan yerli kömür
santrallerinde rehabilitasyon yatırımlarıyla verimlilik artışı sağlanma potansiyeline
işaret edilmektedir. Yerli kömür santrallerinin “kömürden çıkış” stratejisi gözetilerek bir
“dönüşüm programı”na alınmasıyla rehabilitasyon yatırımlarının getirileri arasında bir
karşılaştırma yapılması önerilmektedir.
HES portföyü başta olmak üzere mevcut elektrik santrallerinin üretim kapasitesinin
hibrit yatırımlarla artırılması, bu eksendeki potansiyelin somut çalışmalarla ortaya
konmasına işaret edilmektedir. HES’lerde güneş ve rüzgâr yatırımlarının avantajlarınyla
birlikte dezavantajları da dile getirilmektedir. Hibrit yatırımlar uluslararası finans
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kuruluşları başta olmak üzere finans kuruluşları açısından da projeye bağlı olarak
finanse edilebilir bulunmaktadır.
Kamunun HES’lerin bir bölümü için açıkladığı pompaj depolamalı HES yatırım planı da
yine elektrik üretiminde enerji verimliliği sağlanması kapsamında değerlendirilebilir.
İletim ve dağıtım yatırımları da hem kayıpların azaltılması hem de dağıtık sistem başta
olmak üzere yeni yatırımların sisteme entegre edilmesi açısından öne çıkmaktadır.
BOŞLUK- Dağıtık sistem yatırımlarının elektrik üretim ve dağıtımında verimlilik
etkisi
Dağıtık sistem
yatırımlarının gelişmesinin,
yaygınlaşmasının hem
iletim ve dağıtım yatırım
ihtiyacına hem de kayıplar
üzerindeki etkisine farklı
senaryolar kapsamında
henüz yeterince yer
verilmemiştir.

Dağıtık sistem yatırımlarının gelişmesinin, yaygınlaşmasının hem iletim ve dağıtımyatırım ihtiyacına hem de kayıplar üzerindeki etkisine farklı senaryolar kapsamında
henüz yeterince yer verilmemiştir.
Diğer: Yeni Teknolojiler
Enerji Depolama ve Yeşil Hidrojen
DEĞERLENDİRME- Ar-Ge çalışmalarından yatırımlara onlarca proje
Genel olarak yenilenebilir kaynaklara, özel olarak dağıtık yenilenebilir kaynaklara
dayalı elektrik üretiminin artması, kesintili kaynakların kurulu güç içindeki payının
artması, dolayısıyla arz kesintilerini önlemek üzere depolama olanaklarının artması
ihtiyacına işaret etmektedir. Depolama teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte batarya
depolama, yeşil hidrojen ve diğer depolama sistemlerindeki hızlı gelişimin önümüzdeki
10-15 yılda kesintili kaynaklarla ilgili aksaklıkları azaltacağı öngörülmektedir.
Batarya depolama konusunda TOGG’un Farasis iş birliği ve Koç Grubu’nun açıkladığı
batarya yatırım planları başta olmak üzere değişik sektörlerden kamu ve özel sektör
kuruluşlarının Ar-Ge’den yatırıma kadar çeşitli aşamalarda çalışmaları bulunduğu ifade
edilmektedir. Hafif mobilite, elektrikli ev aletleri gibi alanlara yönelik batarya yatırımları
daha somut girişimler olarak ifade edilmektedir. Bunun dışında sektörler arası iş
birlikleriyle yapılan yatırımlar da söz konusudur.
Yeşil hidrojene yönelik olarak özel sektör, kamu, akademik kuruluşlar bünyesinde
yine çeşitli aşamalarda ve farklı hedeflere sahip çalışmaların söz konusu olduğu ifade
edilmektedir.
Batarya dışı depolama çözümlerine yönelik olarak jeneratör üreticilerinden teknoloji
şirketlerine varasıya yine farklı amaçlara yönelik yatırımlar dile getirilmektedir.
Yatırım ekosistemini geliştirmek için strateji

Yatırım ekosisteminin
geliştirilmesinde ortauzun vadeli bir perpektifle
hereket edilebilmesi için
desteklerin artırılması ve
yenilenebilir enerjiden
elektrik üretim ve
tüketimine yönelik hedef
ve stratejilerin belirlenmesi
gerekmektedir.

Depolama teknolojileri ve yeşil hidrojen gibi yeni teknolojilerde Horizon Europe
kapsamındaki iş birliklerinden kamu-üniversite-sanayi işbirliklerine bir dizi kanalın
açıldığı saptanmakta, değişik kuruluşların çalışmaları paylaşılmaktadır. Ayrıca ülkeler
arası ikili iş birliklerine yönelik fonların değerlendirilmesi mümkün görünmektedir.
Ancak yatırım ekosisteminin geliştirilmesinde orta-uzun vadeli bir perpektifle hereket
edilebilmesi için desteklerin artırılması ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretim
ve tüketimine yönelik hedef ve stratejilerin belirlenmesi gerekmektedir. En başta
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sözü edilen bütünlüklü bir Yeşil Yeni Düzen stratejisi, sanayi, ulaştırma, finansman
politikalarıyla iletişim halinde bir enerji dönüşümü politikası ekseninde yeni teknoloji
yatırımları planlanmalıdır.
Enerji Ekipmanları Üretimi
DEĞERLENDİRME- Gelişime açık: Rekabetçiliğin zemini mevcut
Güneş ve rüzgâr başta olmak üzere yenilenebilir enerji ekipmanları üretiminde yerli
üretim teşvikleri, YEKA projeleri gibi destekleme mekanizmalarıyla önemli bir gelişim
yaşandığı saptanmaktadır. Özellikle güneşte, PV panel üretiminde teknolojik gelişmeler
ve dönemin öne çıkardığı fırsatlar doğrultusunda hücre üretiminde gelişme olanağı
sunduğu, Ar-Ge destekleri başta olmak üzere destek mekanizmalarının güçlendirilmesi
ve koruma önlemlerinin sürdürülmesi ile iç pazar büyümesinin yerli üretimle
karşılanmasının sağlanabileceği saptanmaktadır. Yine küresel ölçekte artan talebin
bölgesel ihracat potansiyeli sunduğu, Türkiye’nin EPC kabiliyetinin yüksek olmasının
da yardımıyla bu potansiyeli değerlendirebileceği ifade edilmektedir. Kurumsal
şirketlerin, özellikle “Yeşil Yeni Düzen” bağlamının pek çok başlığıyla ilişkili büyük
grupların farklı sektörlerdeki hedeflerinden PV sistemleri üretiminde uzmanlaşmış
ve kapasite geliştirmiş şirketlere değin söz konusu potansiyeli değerlendirebilecek
paydaşların varlığı, bir avantaj olarak değerlendirilmektedir.
BOŞLUK- Yenilenebilir enerji yol haritasının netleşmesi
Yenilenebilir enerji yatırımları için yukarıda işaret edilen teknoloji ve segment bazında,
özellikle de dağıtık kaynak potansiyelini ortaya koyan çalışmalar ve buna dayalı
bir stratejinin eksikliği, yenilenebilir enerji ekipmanları üretimindeki potansiyelin
saptanması ve bu doğrultuda strateji geliştirilmesi konusunda engel yaratmaktadır.
4.2 Enerji Dönüşümü Yatırım ve Finansman Öngörüleri
SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi’nin 2030 projeksiyonları doğrultusunda Türkiye için
Enerji Dönüşümü yatırım ve finansman ihtiyacı öngörüleri aşağıda yer almaktadır.
Öngörülerde boşluk analizindeki değerlendirmeler dikkate alınarak yine aynı dönem
için finansman kaynaklarına ilişkin projeksiyon da yapılmaktadır.
2030 Enerji Dönüşümü Projeksiyonları
SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi’nin “Dönüşüm Senaryosu”na göre 2030 yılı
projeksiyonlarının üç temel varsayım şu şekilde özetlenebilir:
• Ulaştırma ve ısıtma elektrifikasyonundan kaynaklanan ilave elektrik talebi 7-9
TWs’e ulaşacaktır:
o Ulaştırma elektrifikasyonu kapsamında elektrikli araç parkı 2,5 milyon adede,
şarj noktası sayısı da 1 milyona çıkacaktır.
o Isınma elektrifikasyonu kapsamında 2 milyon ısı pompası ve diğer akıllı ev
uygulamaları kullanılacaktır.
o Ulaştırma ve ısınma elektrifikasyonu kapsamında 10 GW’lık çatı üstü güneş
enerjisi sistemi kurulacaktır.
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•

Sanayi, binalar ve elektrik dağıtımında sağlanacak iyileşmelerle enerji verimliliği
uygulamalarından elektrik talebinde 42 TWs azalma sağlanacaktır:
o 17,3 TWh sanayi
o 19,3 TWh binalar
o 6 TWh dağıtım sistemi

•

Yenilenebilir enerji elektrik üretimindeki payı %50’ye çıkacaktır:
o Güneş ve rüzgârın payı %30
o 2000 MW depolama kapasitesi
o Talep tarafı katılımının katkısı

Şekil 36: SHURA’nın 2030 Elektrik Sistemi Dönüşümü Senaryosu42
Baz senaryoya kıyasla %10
verimlilik artışı

Son kullanımda elektrifikasyon
2,5 milyon elektrikli araç &1
milyon şarj noktası

Sanayide 17,3 TWh tasarruf

2 milyon ısı pompası ve akıllı
evler

Binalarda 19,3 TWh tasarruf

Toplam üretimde yenilenebilir
kaynakların payının %50’ye
ulaşması
Gelişmiş piyasa tasarımı
2000 MW enerji depolama

7-9 TWh ek elektrik talebi

Talep tarafındaki yanıtla pik talebin 10
GW’a varan düzeyde azaltılması

Dağıtım sisteminde 6 TWh
tasarruf

Sisteme uygun rüzgâr ve güneş
enerjisi konumlandırması

Net talepte 42 TWh düşüş

Esnek elektrik santralleri filosu
Rüzgâr ve güneş enerjisinin payını %30’a
ulaştırmak için esnek şebeke

Yukarıdaki varsayımlar ışığında Enerji Dönüşümü yatırım ihtiyacının 2022-2030 dönemi
için 135 milyar ABD$ civarında olacağı öngörülmektedir.
Tablo 18: Türkiye’de Enerji Dönüşümü Yatırım İhtiyacı, milyar ABD$ (2022-2030)
Enerji Dönüşümü Yatırım İhtiyacı - milyar ABD$ (2022-2030)
Yenilenebilir Enerji

47,0

Enerji Verimliliği

27,9

Depolama (Batarya, elektrikli araçlar)

24,1

Elektrifikasyon

22,8

Şebeke

5,0

Hidrojen ve Diğer Yeni Teknolojiler

8,2

Toplam

135,0

Kaynak: SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi 2020, yazarlar
2020 yılında çalışılan bu senaryo sonucunda elektrik üretimi kaynaklı karbon emisyonlarındaki artış durmakta ve emisyon
miktarı sabitlenmektedir. 2053 yılına dek net sıfır karbon hedefine yönelik modelleme çalışmalarının 2022 sonunda
tamamlanması hedeflenmektedir.

42
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2030 yılına kadar
finansman ihtiyacının 107
milyar ABD$ civarında
olacağı öngörülmektedir.

2. Bölüm’de aktarılan Enerji Dönüşümü yatırımların finansmanında dış kaynak oranı
gerçekleşmeleriyle birlikte yaratılabilecek yeni finansman olanakları, ölçek ve teknoloji
değişiklikleriyle bağlantılı yeni iş modelleri ve finansman modelleri de dikkate alınarak
dış finansman oranı ve bu doğrultuda finansman ihtiyacı projeksiyonlarına aşağıda
yer verilmektedir. 2030 yılına kadar finansman ihtiyacının 107 milyar ABD$ civarında
olacağı öngörülmektedir:
Tablo 19: Türkiye’de Enerji Dönüşümü Özkaynak Dışı Finansman İhtiyacı, milyar ABD$
(2022-2030)
Finansman İhtiyacı

Finansman / Yatırım

Yenilenebilir Enerji

37,6

%80,0

Enerji Verimliliği

18,1

%65,0

Depolama (Batarya, elektrikli araçlar)

19,3

%80,0

Elektrifikasyon

20,5

%90,0

Şebeke

4,5

%90,0

Hidrojen ve Diğer Yeni Teknolojiler

7,4

%90,0

107,4

%79,6

Toplam

Aşağıdaki tabloda 1. Bölüm’de işaret edilen uluslararası finansman olanakları,
Çok Taraflı Kalkınma Bankaları’nın artan taahhütleri, kurumsal yatırımcıların iklim
finansmanı ve yeşil dönüşüm eksenli alanlara yönelik yatırım iştahları ve taahhütleri,
Türkiye’de Yeşil Finansman Stratejisi doğrultusunda özellikle kurumsal yatırımcılar
ve uluslararası tahvil piyasalarında ulaşılacak yeni olanaklar dikkate alınarak yapılan
kaynak projeksiyonları yer almaktadır:
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Tablo 20: Enerji Dönüşümü Finansman Kaynaklarının Genişletilmesi-Geliştirilmesi
Enerji Dönüşümü Finansman Kaynaklarının Genişletilmesi-Geliştirilmesi
Enstrüman

Mevcut
Durum

Potansiyel

Segment

Kaynak Sağlayıcılar

Enerji Dönüşümü
tamamı

Dünya Bankası, Avrupa
Yatırım Bankası, EBRD,
KfW, AfD, AIIB, ADB,
ülke ihracat kredisi
kuruluşları

Sorumluluk

Paydaşlar

2022-2030
Finansman Hacmi
Potansiyeli

Kamu

Bankalar, leasing
şirketleri, kamu
kuruluşları, yerel
yönetimler, enerji
şirketleri, teknoloji
şirketleri, sanayi ve
ticaret kuruluşları vb.

15-20 milyar ABD$

ULUSLARARASI
KAYNAKLAR
Doğrudan
Kaynaklar
Çok Taraflı
Kalkınma
Bankaları,
Kalkınma
Finansmanı
Kuruluşları, ECA’ler

Kurumsal
Yatırımcılar

Diğer Uluslararası
Finansman
Sağlayıcılar

Uluslararası
Doğrudan
Yatırımlar

Finansal ve finansal
olmayan kuruluşlara
uzun vadeli kredi

Gelişkin

Yüksek

Yeşil/Sürdürülebilir
Tahvil

Çok sınırlı

Çok yüksek

Yeşil/Sürdürülebilir
Tahvil Fonları
üzerinden yatırım/
sermaye iştiraki

Çok sınırlı

Yüksek

Doğrudan sermaye
iştiraki

Çok sınırlı

Yüksek

Orta-uzun vadeli
krediler (Satıcı kredileri
vb)

Orta
gelişkinlik

Yüksek

Sermaye iştiraki

Çok sınırlı

Yüksek

Doğrudan sermaye
yatırımı

Sınırlı

Sınırlı

Kamu, finansal
kuruluşlar, sanayi
kuruluşları, enerji
şirketleri, diğer
Enerji Dönüşümü /
Döngüsel Ekonomi

Emeklilik Fonları, Ülke
Varlık Fonları, Sigorta
Şirketleri vb.

Kamu

Sanayi kuruluşları, enerji
şirketleri, diğer

12,5-15 milyar
ABD$

Sanayi kuruluşları, enerji
şirketleri, diğer

Enerji Dönüşümü /
Yenilenebilir Enerji ve
Yeni Teknolojiler

Uluslararası finansal
kuruluşlar (ticari
bankalar vb),
uluslararası enerji,
teknoloji şirketleri

Kamu

Enerji şirketleri, sanayi
kuruluşları, teknoloji
şirketleri vb

12,5-15 milyar
ABD$

Yüksek

Enerji Dönüşümü /
Yenilenebilir Enerji ve
Yeni Teknolojiler

Uluslararası enerji,
teknoloji şirketleri

Kamu

Enerji şirketleri, sanayi
kuruluşları, teknoloji
şirketleri vb.

10-12,5 milyar
ABD$

Orta

Enerji Dönüşümü ve
Döngüsel Ekonomi /
Yenilenebilir Enerji ve
Yeni Teknolojiler

Otomotiv, elektrikli
teçhizat, perakende
alım grupları, tekstil,
kimya vb.

Kamu

Sanayi ve hizmet
kuruluşları

5-10 milyar ABD$

Yüksek

Enerji Dönüşümü
tamamı

Bankalar, leasing
şirketleri vb.

Kamu

Enerji ve teknoloji
şirketleri, sanayi
kuruluşları, yerel
yönetimler, kamu
kuruluşları

12,5-15 milyar
ABD$

Yüksek

Enerji Dönüşümü
tamamı

Enerji ve teknoloji
şirketleri, sanayi
kuruluşları, yerel
yönetimler, kamu
kuruluşları

Kamu

Enerji ve teknoloji
şirketleri, sanayi
kuruluşları, yerel
yönetimler, kamu
kuruluşları

7,5-10 milyar ABD$

Kamu

Bankalar, leasing
şirketleri, kamu
kuruluşları, yerel
yönetimler, enerji
şirketleri, teknoloji
şirketleri, sanayi ve
ticaret kuruluşları vb.

10-15 milyar ABD$

Dolaylı Kaynaklar
Tedarik Zinciri Alım Grupları

Nakdî ve nakdî
olmayan krediler
Doğrudan sermaye
iştiraki

YURT İÇİ
KAYNAKLAR

Finans Kuruluşları

Kurumsal krediler,
KOBİ kredileri, tüketici
kredileri, leasing vb.

Sermaye Piyasası
İşlemleri

Halka arz, tahvil
ihracı vb

Kamu Fonlaması
/ Teşvik
Mekanizmaları

Doğrudan yatırım,
sermaye iştiraki, ortauzun vadeli krediler,
tahvil ihracı, destek
mekanizmaları vb

Yüksek

Sınırlı

Orta
gelişkinlik

Yüksek

Enerji Dönüşümü
tamamı

Kamu kuruluşları
(vergiler vb.)

85-112,5 milyar
ABD$

TOPLAM
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5. Politika ve Eylem Alanı Önerileri
5.1 Öneri Geliştirme Metodolojisi
Politika ve eylem alanı önerileri geliştirilirken kapsamlı paydaş görüşmelerinin yanı sıra
politika dokümanları başta olmak üzere temel stratejileri ve eğilimleri yansıtan güncel
belgelerden de yararlanılmıştır.
Birebir ve büyük bölümü çevrim içi görüşülen paydaşlar, Proje’nin Uzman Çalışma
Grubu ile birlikte 51 kuruluşun 74 temsilcisinden oluşmaktadır. Kamu kuruluşları,
uluslararası ve yerleşik finans kuruluşları, enerji şirketleri, teknoloji şirketleri, sanayi
kuruluşları, sektörel kuruluşların temsilcileri ile akademisyenlerden ve danışmanlardan
oluşan geniş paydaş grubunun değerlendirmeleri Ek 6’da detaylı bir şekilde yer verilen
her bir grup için özelleştirilmiş görüşme çerçeveleri ekseninde alınmıştır. Görüşmelerde
katılımcılar, mevcut durum değerlendirmeleri ile birlikte, beklenti ve öngörülerini,
finansman çözümlerine yönelik politika ve eylem alanı önerilerini dile getirmiştir.
Görüşmenin çerçevesi genel hatlarıyla aşağıdaki gibi özetlenebilir:
•
•
•
•
•

Yeşil dönüşüm/yeşil yeni düzen ekseninde yatırım ve finansman ikliminin
değerlendirilmesi.
Yeşil dönüşüm/yeşil yeni düzenin Türkiye’ye sunduğu fırsatlar, yatırım ve finansman
olanaklarına ilişkin değerlendirme.
Sektör/kuruluş perspektifinden enerji dönüşümü/sanayi dönüşümünde mevcut
durum değerlendirmesi.
Yeşil dönüşüm/yeşil yeni düzen bağlamında enerji dönüşümü/sanayi dönüşümü
yatırım ve finansman ihtiyacı değerlendirmesi.
Beklentiler ve öneriler.

Paydaş görüşmeleri öncesinde ve sonrasında her bir paydaş özelinde, yaklaşımlarını
ve stratejilerini içeren temel politika dokümanları ve diğer belgeler taranmış, hem
görüşme esnasında hem de sonrasındaki değerlendirmelerde bu dokümanlardan da
girdi olarak faydalanılmıştır.
Görüşmeler analiz edilirken yukarıda yer verilen çerçeveden yararlanılmış,
değerlendirmeler raporun önceki bölümleri, SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi’nin
daha önce yayımladığı çalışmalar ışığında bir kez daha gözden geçirilip
eklemeler yapılarak, bir önceki bölümde yer verilen boşluk analizinde öne çıkan
değerlendirmeler/yetersizlikler dikkate alınarak aşağıdaki başlıklarda politika ve eylem
alanı önerileri geliştirilmiştir:
•
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5.2 Politika ve Eylem Alanı Önerileri
Bu bölümde paydaş değerlendirme ve önerileri, temel politika ve strateji belgeleri,
SHURA çalışmaları, “Türkiye’de Enerji Dönüşümünün Finansmanı” başlıklı raporun
(SHURA, 2019) “Politika ve Eylem Alanı Önerileri” bölümü başta olmak üzere SHURA
Enerji Dönüşümü Merkezi tarafından yayımlanan çeşitli çalışmalar dikkate alınarak
uzman görüşü çerçevesinde “Yeşil Yeni Düzen” bağlamında enerji dönüşümü
finansmanını destekleyici politika ve eylem alanı önerileri sunulmaktadır.
Politika ve eylem alanı önerileri, başta “Yeşil Yeni Düzen” paradigmasının açığa
çıkardığı yeni finansman olanakları olmak üzere, Türkiye ekonomisinin orta-uzun
vadeli dönüşüm potansiyeli göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur. Covid-19
salgını ve Türkiye’nin yapısal sorunlarının yarattığı konjonktürel sıkışmalar ve yüksek
oynaklıkların yarattığı kısa vadeli bariyerlerin ötesine odaklanmaya çalışılmıştır.
Orta-uzun vadeli bir perspektifin söz konusu sorunların aşılmasına yardımcı olacağı
düşünülmektedir.
Türkiye’nin en büyük ticaret partneri AB’de “Avrupa Yeşil Mutabakatı” başta olmak üzere
“Yeşil Yeni Düzen” paradigması bir yeni büyüme modeli olarak, sanayi, ticaret, enerji,
finansman gibi temel politika alanlarında bütünlüklü ve orta-uzun vadeli stratejiler
geliştirilmesi gerekliliğini kaçınılmaz hale getirmektedir. Bu nedenle enerji dönüşümü
yatırım ve finansman ihtiyacını değerlendirirken, bunu kapsamlı bir dönüşümün
parçası olarak ele almak yerinde olacaktır.
Politika ve Eylem Alanları 1, 2 ve 3 özel sektör ve sivil toplumdan katılımla birlikte
ağırlıkla kamunun öncülüğü koordinasyonunda yürütülmesi gereken makro düzeydeki
alanları kapsamaktadır. Politika ve Eylem Alanları 4,5,6 ve 7 ise kamunun ihtiyaç
duyulacak düzenleme ve teşvikleri finans sektörü, özel sektör, meslek kuruluşları ve
sivil toplum paydaşları ile birlikte oluşturacağı, uygulama ve eylemleri ise ağırlıkla
finans sektörü ve özel sektör paydaşlarının gerçekleştireceği alanları kapsamaktadır.
Politika ve Eylem Alanı 8 diğerlerinden farklı olarak kamunun hem yönlendirici hem de
özel sektörle birlikte yatırımcı olacağı, kaynak mobilizasyonunda diğer alanlara kıyasla
daha aktif rol alacağı bir alan olarak düşünülmektedir.
Politika ve Eylem Alanı 1: Uzun Dönemli Enerji Dönüşümü Stratejisi Oluşturulması
“Uzun Dönemli Enerji
Stratejisi” çalışması başta
olmak üzere “Yeşil Yeni
Düzen” bağlamında enerji
dönüşümü başlıklarına
ilişkin yürütülen strateji ve
politika çalışmalarına bir
üst şemsiye oluşturacak,
bütüncül bir “Enerji
Dönüşümü Stratejisi”nin
geliştirilmesi önerilmektedir.

“Uzun Dönemli Enerji Stratejisi” çalışması başta olmak üzere “Yeşil Yeni Düzen”
bağlamında enerji dönüşümü başlıklarına ilişkin yürütülen strateji ve politika
çalışmalarına bir üst şemsiye oluşturacak, bütüncül bir “Enerji Dönüşümü Stratejisi”nin
geliştirilmesi önerilmektedir. “Enerji Dönüşümü Stratejisi”nin, “Yeşil Yeni Düzen”
Stratejisi ve 12. Kalkınma Planı kapsamında sanayi, ulaştırma, enerji ve finansman
politikalarıyla uyumlu ve karşılıklı olarak destekleyici olması gözetilmelidir. Ulusal
sanayi politikasında ve sektörel politikalarda enerji ve karbon yoğunluğunu düşürecek
sanayi ve ürün kompozisyonlarına öncelik verilmesi; katma değer/karbon emisyonu;
katma değer/enerji tüketimi oranlarının düşürülmesine yönelik eylem ve teşviklere
öncelik sağlanmalıdır. 2035 ve 2053 hedeflerini içeren uzun dönemli bir yol haritasının
hazırlanması, kamunun düzenleyici/denetleyici rolünün yanı sıra finansmana erişimin
geliştirilmesi ve yatırımcı olarak destek sağlamaya yönelik sorumluluk üstlenilmesi,
enerji dönüşümü yatırım ve finansman ihtiyacının ölçek/teknoloji dikkate alınarak
saptanması “Enerji Dönüşümü Stratejisi”nin ana başlıkları olarak öne çıkmaktadır.
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“Enerji Dönüşümü Stratejisi”nin 2035 ve 2053 hedeflerini içeren bir yol haritası
sunması
Enerji dönüşümünün aşağıda yer alan alt başlıklarında 2035 ve 2053 hedeflerini
içeren bir yol haritasının belirlenmesi gerekmektedir. Bu hedefleri dikkate alarak enerji
dönüşümü yatırım ve finansman ihtiyacı saptanmalı ve orta-uzun vadeli bir planlama
yapılmalıdır. Söz konusu planlamanın ilk aşaması beş yıllık dönemi kapsayan 12.
Kalkınma Planı olarak belirlenebilir.
•
•
•
•
•
•
•

Enerji Dönüşümü
Stratejisi’nin uzun dönemli
enerji talebi ve bununla
eşleşen yenilenebilir enerji
arzı projeksiyonlarından
destek alması, enerji arz
güvenliğinin sağlanmasının
gözetilmesi gerekmektedir.

Yenilenebilir Enerji – Dağıtık enerji kaynaklarına ilişkin segment bazında hedefler
Enerji Verimliliği – Ulaştırma ve ısınma elektrifikasyonunda segment bazında
hedefler
Yenilenebilir Enerji Ekipmanları üretimi
Enerji verimliliği ekipmanları: Ulaştırma ve ısınma başta olmak üzere enerji
verimliliği sağlamaya yönelik elektrikli teçhizat vb. üretimi
Depolama, yeşil hidrojen ve diğer yeni teknolojiler: Teknoloji geliştirme, Ar-Ge
çalışmaları ve yatırımlar
Dijitalleşme ve yazılım: Akıllı şebeke, akıllı sayaçlar, elektrikli araç şarj altyapısına
yönelik sistemler vb.
E-mobilite ve mikro mobilite: Elektrikli araç, bisiklet, motorsiklet, scooter
ekosistemi

“Uzun Dönemli Enerji Stratejisi” başlıklı yürütülmekte olan çalışmanın kapsamına
girdiği tahmin edilmekle birlikte Enerji Dönüşümü Stratejisi’nin uzun dönemli enerji
talebi ve bununla eşleşen yenilenebilir enerji arzı projeksiyonlarından destek alması,
enerji arz güvenliğinin sağlanmasının gözetilmesi gerekmektedir. Kömür başta
olmak üzere fosil yakıtlardan çıkış yol haritasının oluşturulması ve bir çıkış tarihinin
belirlenmesini de kolaylaştıracak böyle bir çalışmanın belirli periyotlarla güncellenmesi
gerekecektir.
Bu çerçevede iddialı bir Ulusal Katkı Beyanı (NDC), hem sürecin öngörülebilirliğini
artırmak hem de bu alandaki kredibiliteye destek olarak finansmana erişime katkı
sağlayacaktır.
Kamunun düzenleyici/denetleyici rolüne ek olarak özellikle uluslararası finansmana
erişimin artırılması, yeni teknolojilere yönelik olarak destekleyici yatırımcı olarak
sorumluluk alması
Enerji dönüşümü kapsamında ölçek ve teknolojilerde artan çeşitliliğe yönelik
düzenleme/denetleme rolünün kapsamı genişlemektedir. Şebeke ölçeği yatırımlara
dayalı piyasa mekanizmasında, dağıtık kaynakların farklı iş modelleriyle sisteme
güçlü bir şekilde entegre olması, ulaştırma ve ısıtma elektrifikasyonunun hızlanması,
depolama çözümleriyle sistem esnekliğinin öneminin artması gibi gelişmelerle
birlikte bir derinleşmeye ihtiyaç duyulacaktır. Yukarıda işaret edilen hedeflerle
uyumlu iş modellerinin belirlenmesine de yardımcı olacak regülasyonların ve destek
mekanizmalarının geliştirilmesi gerekmektedir.
Kamunun ayrıca yeni teknolojilerin geliştirilmesi, yerli üretim kapasitesinin yaratılması
konusunda öncü rolden destekleyici ortaklıklara uzanan bir yelpazede sorumluluk
üstlenmesi de gerekli görünmektedir.
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Kamuya, özel sektöre ve tüketicilere dayalı gelişmesi beklenen alanlarda hedeflere
uygun ilerlemenin sağlanması ve toplam faydanın gözetilmesine yönelik koruyucu
mekanizmalar geliştirilmesi konusunda da geçmiştekine kıyasla çok daha fazla
sorumluluk düşmektedir.
Finansman kaynakları/olanakları, ölçek/teknoloji/yatırımcı profili dikkate alınarak iş ve
finansman modeli seçeneklerinin belirlenmesi
Enerji dönüşümü
paydaşlarının katkısıyla
finansman olanaklarının
artırılması, özellikle
uluslararası finansmana
erişimin kolaylaştırılması
ve hedeflerdeki ölçek/
teknoloji/ yatırımcı
profili dikkate alınarak
iş ve finansman modeli
seçeneklerinin
ana hatlarıyla belirlenmesi
gerekmektedir.

Enerji dönüşümü paydaşlarının katkısıyla finansman olanaklarının artırılması, özellikle
uluslararası finansmana erişimin kolaylaştırılması ve hedeflerdeki ölçek/teknoloji/
yatırımcı profili dikkate alınarak iş ve finansman modeli seçeneklerinin ana hatlarıyla
belirlenmesi gerekmektedir. Enerji Dönüşümü Stratejisi’nde Türkiye’nin önceliklerinin
ve buradan açığa çıkan yatırım talebinin, uluslararası finansman olanaklarıyla,
finansman arzıyla uyumu da gözetilmelidir. Bu kapsamda, aşağıda daha detaylı ele
alındığı üzere, uzun vadeli borçlanma olanağı sunan iklim finansmanı fonlarından
yararlanma düzeyini geliştirmek öne çıkmaktadır.
Politika ve Eylem Alanı 2: Ulusal Taksonomi Çalışmalarının Türkiye’nin İhtiyaçları/
Öncelikleri Perspektifinden Yürütülmesi
“Yeşil Yeni Düzen” kapsamında öncelikli yatırım alanlarını belirlemek, sürdürülebilir
proje ve faaliyetleri uygun koşullarda finanse etmek için net bir tanımın yapılması,
ortak bir sınıflandırma sistemi geliştirilmesi gerekmektedir. AB’de bu doğrultuda bir “AB
taksonomisi” oluşturulmaktadır.43 Türkiye’nin hem AB başta olmak üzere uluslararası
ortak bir sınıflandırma sistemine uyumu hem de kendi özgün ihtiyaçlarını dikkate
aldığı bir taksonomi çalışması yapması gerekmektedir. Enerji dönüşümü kapsamına
elektrik üretimi ve dağıtımı, depolama, ısıtma-soğutma sistemlerine ek olarak imalat
sanayi alt sektörlerinin AB taksonomisinden daha geniş dâhil edilmesine yönelik
değerlendirme yapılmalıdır. Aynı zamanda enerji verimliliği başta olmak üzere ayrı
bir tanım geliştirilmediği için yatırımların finansmanında güçlük çekilen başlıkların
belirginleştirilmesi/çeşitlendirilmesi hedeflenmelidir.
Uluslararası ortak sınıflandırma sistemine uyum sağlarken özgün ihtiyaçların da
dikkate alınması
“Yeşil Yeni Düzen” kapsamına giren ve dolayısıyla “Yeşil Finansman” konusu başlıkların
Türkiye ekonomisinin yapısı ve öncelikleri gözetilerek belirlenmesi önem taşımaktadır.
Uluslararası entegrasyon düzeyi bağlamında AB başta olmak üzere gelişmiş ülke
örneklerinin uyum açısından ve metodolojik olarak dikkate alınması gerekmektedir.
Ancak basit bir uyarlama çalışmasının yetersiz kalacağı, Türkiye ekonomisinin yapısı,
sanayi ve hizmetlerde dönüşüm ihtiyacı, enerji dönüşümü özgünlükleri gibi unsurlar
göz önünde bulundurularak kapsamlı bir çalışma yapılması hedeflenmelidir.

Türkiye’nin hem AB başta
olmak üzere uluslararası
ortak bir sınıflandırma
sistemine uyumu hem de
kendi özgün ihtiyaçlarını
dikkate aldığı bir taksonomi
çalışması yapması
gerekmektedir.

Enerji dönüşümü kapsamının enerji verimliliği sağlayıcı ekipman üretimini ve
faaliyetlerini içermesi
Enerji dönüşümü bağlamında taksonominin, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji
ekipmanlarına ek olarak elektrikli teçhizat ve bağlantılı sektörler, elektrikli araç
ekosistemi gibi sektörleri, farklı alt sektörlerle birlikte içermesi gerekli görünmektedir.
Söz konusu gereklilikte, Türkiye’nin mevcut üretim kapasitesiyle dış ve iç talep
potansiyeli arasındaki açının kapatılması perspektifi yatmaktadır. AB pazarının
43
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elektrikli teçhizat talebinin önemli bir bölümünü karşılamak ya da yine AB otomotiv
üreticilerinin önemli tedarikçilerinden biri olarak elektrikli araç dönüşümüne yanıt
vermek, yenilenebilir enerji ekipmanları ve depolama çözümlerine yönelik parça/
sistem tedariği gibi alt sektörlerin taksonomiye dâhil edilip edilmeyeceği tartışılmalıdır.
Enerji verimliliği sağlayıcı ekipman üretimi ve faaliyetlerin tanımında iç talep ve dış
talebin birlikte dikkate alınması
Türkiye’nin yatırımların finansmanında yüksek dış kaynak ihtiyacı dikkate alınarak
enerji verimliliği sağlamaya yönelik makine-ekipman üretiminin yeşil finansman
olanaklarından yararlanmasını sağlamak, bu eksende sadece nihai ürünlerin değil tüm
ekosistemin dikkate alınması önem taşımaktadır. Ayrıca yine sadece iç talebe yönelik
üretimin değil, dış talebe yönelik parça-sistem tedarikçilerinin de dikkate alınması
gerekli görünmektedir.44
Enerji verimliliği ve yeni teknoloji yatırımlarının finansmanını kolaylaştırmak üzere
tanım boşluğunun giderilmesi
Enerji dönüşümü kapsamındaki yatırım ve faaliyetlere ilişkin sınıflandırma yapılırken
özellikle enerji verimliliği yatırımları, yeni teknolojilere yönelik Ar-Ge faaliyetleri ve
yatırımların titizlikle tanımlanması önem taşımaktadır.
Politika ve Eylem Alanı 3: Finansmana Erişimin Artırılması ve Kaynakların
Çeşitlendirilmesi
“Yeşil Finansman
Stratejisi”nin geliştirilmesi,
söz konusu stratejinin
koordinasyonundan
ve uygulamasından,
özellikle de uluslararası
finansman kaynaklarına
erişimden sorumlu bir “İklim
Bankası”nın kurulması veya
bu misyonun üstlenilmesi,
uluslararası finansman arz
yapısının belirlenmesi, yurt
içi kaynakların saptanması
finansman kaynaklarının
çeşitlendirilmesine katkı
sağlayacaktır.

Enerji dönüşümü yatırımlarına yönelik olarak uzun vadeli ve düşük maliyetli
finansmana erişimin artırılması, kaynakların çeşitlendirilmesi gerekmektedir.
Enerji dönüşümü kapsamında Türkiye’nin orta-uzun vadeli yatırım ihtiyacının
geçmiş dönemdekinin çok üstüne çıkacağı öngörülmektedir. Uluslararası düzeyde
iklim finansmanı fonlarındaki büyüme ve kaynaklardaki çeşitlenmeyi azami
değerlendirmeye yönelik enerji dönüşümünü de tüm boyutlarıyla içeren bir “Yeşil
Finansman Stratejisi”nin geliştirilmesi, söz konusu stratejinin koordinasyonundan
ve uygulamasından, özellikle de uluslararası finansman kaynaklarına erişimden
sorumlu bir “İklim Bankası”nın kurulması veya bu misyonun üstlenilmesi, uluslararası
finansman arz yapısının belirlenmesi, yurt içi kaynakların saptanması, bu eksende öne
çıkan alt başlıklar olarak sıralanmaktadır.
“Yeşil Finansman Stratejisi” geliştirilmesi
2022 yılı Şubat ayında gerçekleştirilen İklim Şurası’nın sonuç kararlarından biri de
olan “Yeşil Finansman Stratejisi”, enerji dönüşümü bağlamında yukarıda çizilen
çerçeveyi de dikkate alarak hem uluslararası finansmana erişimin artırılması hem
de yurt içi kaynakların etkin kullanımını, sanayi, ticaret, enerji politikalarıyla uyumlu
yatırım önceliklendirmesini hedeflemelidir. Bu doğrultuda, finansmanda uluslararası
kaynakların payının yüksekliği ve ekonomide kapsamlı bir dönüşüm sürecinin
söz konusu olması nedeniyle merkezi bir koordinasyon, uzun vadeli planlamanın
uygulanmasının tek elden takibini mümkün kılacak bir finans yapılanması ihtiyacı da
öne çıkmaktadır.
Enerji dönüşümünün finansmanında risk yönetimi, iklimle bağlantılı finansal
risklerin ölçülmesi, analizi ve yönetimi yenilenebilir enerji de dâhil olmak üzere, yeşil
finansmanın en önemli unsurlarından biridir. Özellikle uluslararası kredi sağlayıcıları
Arçelik’in Yeşil Tahvil ihracında bu eksendeki avantajları dikkate alınabilir. “Yeşil Tahvil” konulu Politika Notu’nda detaylı
bilgi yer almaktadır.

44
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açısından finansal kuruluşların iklimle bağlantılı finansal risklerini etkin bir şekilde
ölçmeleri ve buna yönelik raporlarını sağlıklı bir şekilde sunmaları önem taşımaktadır.
Ancak iklimle bağlantılı finansal risklerin, özellikle de enerji yatırımlarından
kaynaklanan “geçiş riskleri”nin analizi konusunda daha detaylı çalışmalar yapılması
gerekmektedir. Bu bağlamda, yenilebilir enerjiye geçiş ile ilgili risklerin analizi için
enerji sektörü temsilcileri, ilgili meslek kuruluşları ile finansal sektör otoriteleri ve
finansal kuruluşlar arasında etkin bir iş birliği tesis edilmelidir.
Yeşil finansman risk yönetimi ile birlikte, finansal sektörün gerek kendi kaynakları
ile sağladıkları finansmanlarda gerekse uluslararası piyasalardan temin ettikleri
kaynaklarda en önemli sorun finansman sağlanacak sektöre ilişkin veri eksikliğidir.
Özellikle ilgili kuruluşların karbon emisyonlarına ve diğer finansal olmayan bilgilerine
ilişkin veriler, bankalar ve diğer finansal kuruluşlar tarafından tutulmamakta, hatta
müşterilerden alınamamaktadır. Söz konusu verileri tutan kuruluş birlikleri veya
otoriteler ise Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) veya özel kanunlarda yer
alan hükümler nedeniyle veri paylaşmaktan imtina etmektedirler. Veri eksikliği ise risk
yönetiminde ve yurt dışından finansman sağlanmasında sorun yaratmaktadır. Bahse
konu olan problemin yeşil enerji finansmanı açısından çözümü için İklim Kanunu
hazırlanarak yürürlüğe koyulması ve/veya ilgili diğer mevzuatta yapılacak değişikler
ile finansal sektör ve veriye sahip olan/erişimi olan otoriteler arasında yapılacak bir
protokol ile gerekli görülen paylaşımının sağlanması gerekmektedir.
Uluslararası finansman
olanaklarını genişletmek
ve kaynak kullanımında
etkinliği artırmak, yurt
içi kaynakların daha
iyi değerlendirilmesini
sağlamak, iklim
finansmanına
yönelik diplomasinin
koordinasyonunu yürütmek
ve uygulamaların
hedeflerle uyumunu tesis
etmeye yönelik finansman
modelleri geliştirilmesine
yardımcı olmak üzere
bir “İklim Bankası”
oluşturulmalıdır.

“İklim Bankası” kurulması
Uluslararası finansman olanaklarını genişletmek ve kaynak kullanımında etkinliği
artırmak, yurt içi kaynakların daha iyi değerlendirilmesini sağlamak, iklim
finansmanına yönelik diplomasinin koordinasyonunu yürütmek ve uygulamaların
hedeflerle uyumunu tesis etmeye yönelik finansman modelleri geliştirilmesine
yardımcı olmak üzere bir “İklim Bankası” oluşturulmalıdır.
Bir banka olarak yapılanmanın kimi dezavantajlar yaratabileceği ve 5411 Sayılı
Bankacılık Kanunu ile uyum sorunu oluşabileceği BDDK yetkilileri tarafından ifade
edilmekle birlikte aşağıdaki görevleri üstlenecek bir yapıya ya da çok yakın bir
koordinasyonla çalışan bir yapılar ağına ihtiyaç bulunduğu saptanmaktadır:
• Yeni bir kuruluş olabileceği gibi mevcut bir bankanın/yapının dönüşümü de olabilir.
• İklim Şurası’nda hazırlanması kararı alınan “Yeşil Finansman Stratejisi”nin
koordinasyon ve uygulama sorumluluğunu üstlenebilir.
• Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı, uluslararası finansal kuruluşlar dâhil stratejik
role sahip paydaşların hisse sahibi olarak temsil edileceği bir yapı kurgulanabilir.
• Doğrudan kredi kullandırımının yanı sıra bankalar başta olmak üzere diğer finansal
kuruluşlar aracılığıyla kredi kullandırabilir.
• Uluslararası sermaye piyasalarındaki olanakları değerlendirmeye yönelik
girişimlerde bulunabilir.
• Uluslararası finans kuruluşlarından ve kalkınma finansmanı kuruluşlarından
sağlanacak iklim finansmanı fonlarının toplanacağı, özellikle Enerji Dönüşümü
başlığı altındaki alanlara yönelik stratejiler ve öncelikler doğrultusunda finansman
sağlamak gözetilir.
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Finansman arz yapısının tanımlanması, finansmana erişimin artırılması ve
kaynakların çeşitlendirilmesi
“Yeşil Yeni Düzen” yaklaşımıyla birlikte genişleyen uluslararası finansman olanaklarına
erişimin artırılmasına yönelik politika ve eylemlerin, iki boyutta ele alınması
gerekmektedir. İlk boyut finansman arz yapısının tanımlanması ve Türkiye’nin yol
haritasına uygun olanakların belirlenmesidir. İkinci boyutta ise yatırım ihtiyacını
dikkate alarak finansman talebiyle finansman arzının kolaylaştırıcı mekanizmalarla ve
modellerle buluşturulması yer almaktadır.
“Yeşil Yeni Düzen” kapsamında uluslararası finansman arz yapısında hem nicel hem
de nitel bir değişim söz konusudur. Bu kapsamda Türkiye ve benzeri ülkelere yönelik
sermaye akışlarında kısa vadeli portföy yatırımları azalırken kalkınma finansmanı
fonları başta olmak üzere orta-vuzun vadeli yatırımlara yönelik fonlara erişimde bir
artış olacağı saptanmaktadır.

Kurumsal yatırımcıların
hem doğrudan sermaye
iştiraki hem de yeşil tahvil
ihracı başta olmak üzere
sermaye piyasası araçları
üzerinden Türkiye için
sıfırdan değerlendirilmesi
gereken bir kaynak olarak
ele alınması gerekmektedir.

•

Önde gelen uluslararası finansal kuruluşlar, kalkınma finansmanı kuruluşları
gibi kaynakların iklim finansmanı ve özellikle enerji dönüşümü için ayırmayı
taahhüt ettikleri tutarlarda önemli artışlar söz konusudur.45 Geçmişte yatırımların
finansmanında bu kapsamda sağlanan fonların payı dikkate alındığında46
Türkiye’nin mevcut payının artırılması hedeflenmelidir. İlgili uluslararası
kuruluşlarla yukarıda önerilen “Enerji Dönüşümü Stratejisi” ekseninde “İklim
Bankası” aracılığıyla kapsamlı, “tematik kredi hattı” tasarımının ötesine geçen,
her bir kurumun öncelikleriyle Türkiye’nin “Yeşil Dönüşüm” yol haritasının
örtüşmelerini değerlendiren, uzun vadeli taahhütleri/eğilimleri içeren bir müzakere
sürecinin yürütülmesi önem arz etmektedir. Çok taraflı kalkınma bankaları ve
kalkınma finansmanı kuruluşları nezdinde Türkiye’nin söz konusu fonlardan
yararlanma düzeyi (nicel ve nitel), çok sayıda sektörü kapsayan tema çeşitliliği,
proje geliştirme kapasitesi ve uygulama kabiliyeti, borç sadakati gibi unsurlara
dayalı sicili önemli bir avantaj oluşturmaktadır. Avrupa Yatırım Bankası ve AB
orijinli kalkınma finansmanı kuruluşlarıyla “Avrupa Yeşil Mutabakatı” kapsamındaki
doğrudan ve dolaylı ortak faydalar, Dünya Bankası Grubu ile Türkiye ölçeğindeki ve
gelişkinliğindeki bir ülkenin sürükleyici rolü vb. bir dizi dışkoşulları da dikkate alan
müzakereler yürütmek mümkündür.

•

Çok taraflı kalkınma bankaları ve kalkınma finansmanı kuruluşlarına ek olarak
uluslararası finansman kaynakları bağlamında en büyük potansiyeli sunan
paydaşlar, kurumsal yatırımcılardır. Emeklilik fonları, ülke varlık fonları, sigorta
şirketleri gibi yüksek hacimli fonları yöneten kurumsal yatırımcıların artan
iklim ve sürdürülebilirlik taahhütlerine paralel olarak hem yeşil tahvil başta
olmak üzere bu eksende tahvil ihracına yöneldikleri hem de yeşil/sürdürülebilir
yatırımlara doğrudan ya da dolaylı iştirak iştahlarının arttığı görülmektedir.47 Söz
konusu kurumsal yatırımcıların hem doğrudan sermaye iştiraki hem de yeşil
tahvil ihracı başta olmak üzere sermaye piyasası araçları üzerinden Türkiye için
sıfırdan değerlendirilmesi gereken bir kaynak olarak ele alınması gerekmektedir.48
Türkiye’deki şirketlerin/yatırımcıların doğrudan uluslararası piyasalara yönelik
yeşil/sürdürülebilirlik tahvili ihracı, kurumsal yatırımcılara hızlı erişim için en geniş
potansiyel sunan mekanizma olarak öne çıkmaktadır. Özellikle enerji şirketlerine

Detaylar için Bkz. Bölüm 2.
Bkz. Bölüm 3.
Bölüm 2’de söz konusu potansiyel değerlendirilmektedir.
48
Türkiye’nin yeşil tahvil potansiyeli kamu, finans, reel sektör, hizmetler-ticaret ve yerel yönetimler segmentinde rapora
ek olarak hazırlanan Politika Notu’nda olarak ayrıca değerlendirilmektedir. Söz konusu notta 2030 yılında bu şekilde
sağlanabilecek kaynak tutarına ilişkin projeksiyonlar yer almaktadır.
45
46
47
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ek olarak “yeşil dönüşüm”/ “enerji dönüşümü” ekseninde yatırım portföyünün
genişlemesi beklenen uluslararası ortaklı ya da yerel kurumsal şirketlerin (İSO
500 ve İSO İkinci 500, hizmet sektöründe öne çıkan şirketler vb.) önemli bir
potansiyel taşıdıkları dikkate alınmalıdır. Ancak tahvil ihracı dışında doğrudan
sermaye iştiraklerine yönelik bir potansiyel de söz konusudur. Bu eksende yapılan
düzenlemeler49 büyük önem taşımakla birlikte ek destek mekanizmaları üzerinde
çalışılması, SPO (ikinci taraf görüşü) giderleri, kurumsal yatırımcılara potansiyel
ihraççı sektörlerin/şirketlerin tanıtımı vb. türü destekler, sağlanması üzerine
düşünülmelidir.
AB ve AB üyesi ülkeler
öncelikli olmak üzere
“Avrupa Yeşil Mutabakatı”
kapsamındaki yatırım ve
finansman planlarının
ikili görüşmelerle
değerlendirilmesi,
hem “Avrupa Yeşil
Mutabakatı” kapsamındaki
iş birliği programlarından
yararlanma hem de özellikle
önemli tedarikçi sektörler
üzerinden sağlanabilecek
fonların netleştirilmesi
önem taşımaktadır.

•

AB ve AB üyesi ülkeler öncelikli olmak üzere “Avrupa Yeşil Mutabakatı”
kapsamındaki yatırım ve finansman planlarının ikili görüşmelerle değerlendirilmesi,
hem “Avrupa Yeşil Mutabakatı” kapsamındaki iş birliği programlarından yararlanma
hem de özellikle önemli tedarikçi sektörler üzerinden sağlanabilecek fonların
netleştirilmesi önem taşımaktadır. İhracat Kredisi Kuruluşları (ECA) fonlarının bu
kapsamda ele alınması yerinde olacaktır.

•

Çok taraflı kalkınma bankaları ve kalkınma finansmanı kuruluşları, kurumsal
yatırımcılar, ECA’ler gibi kuruluşlarla yapılacak stratejik anlaşmalar ve sağlanacak
kaynakların uluslararası ticari bankalar ve diğer piyasalar açısından ön açıcı olacağı
dikkate alınmalı, bu kaynaklara yönelik olarak da bir stratejinin belirlenmesi,
özellikle bu kuruluşlardan/piyasalardan “iklim taahhütleri” kapsamında
sağlanabilecek ek olanaklar değerlendirilmelidir. Bu eksende stratejik yaklaşım
geliştirilmesi noktasında “İklim Bankası” ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yol
gösterici rol üstlenmesi, diğer iklim finansmanı kapsamındaki fonlara sağlanan
“hazine garantisi” gibi imtiyazların tanınması dikkate alınmalıdır.

•

Türkiye’deki doğrudan ve dolaylı uluslararası yatırımlar, sanayi ve hizmetlerde
uluslararası entegrasyon düzeyi, “Yeşil Yeni Düzen” kapsamında enerji
dönüşümünün yanı sıra sanayi ve hizmetlerdeki teknolojik dönüşüm boyutları
dikkate alındığında uluslararası doğrudan yatırımlar ve uluslararası şirketlerden
sağlanabilecek diğer fonlar da kapsamlı bir şekilde yeniden değerlendirilmelidir. Bu
eksende yenilenebilir elektrik üretimi, yenilenebilir enerji ekipmanları, batarya ve
depolama çözümleri, yeşil hidrojen gibi doğrudan enerji dönüşümü kapsamında
değerlendirilebilecek yatırımlarla birlikte ulaştırma ve ısıtma elektrifikasyonuyla
bağlantılı doğrudan yatırımlar, döngüsel ekonomi çerçevesinde mevcut sanayi
kuruluşlarının dönüşümü ya da yeni sanayi yatırımları ifade etmek üzere dolaylı
yatırımlar şeklinde bir kapsam dikkate alınabilir.

Politika ve Eylem Alanı 4: Entegre Enerji Yönetimi Yaklaşımının Geliştirilmesi
Enerji dönüşümünün tüm alt başlıklarını kapsayan, hem uluslararası finansman
temininde bir ana tema olarak geliştirilebilecek, hem de yenilikçi finansman
mekanizmaları/modelleri tasarlamaya müsait bir kavram olarak “enerji yönetimi”nin
bir yaklaşım haline getirilmesi bir dizi kolaylık sağlayacaktır. Söz konusu yaklaşım,
sadece yenilenebilir enerji yatırımları ile sanayi ve binalarda enerji verimliliği
yatırımlarının birleştirilmesi değil, enerji verimliliğine yönelik ekipman üretimi,
ulaştırma ve ısıtma elektrifikasyonu, yeni teknolojilere yönelik yatırımlar ve
uygulamalar da eklendiğinde geniş kapsamlı “yatırım paketleri” içeren projeler
49
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geliştirmeye, dolayısıyla “finansman paketi” tasarlamaya müsait olacaktır. Bu başlık
altında enerji yönetimi yaklaşımının “Uzun Dönemli Enerji Dönüşümü Stratejisi” ve
“Yeşil Finansman Stratejisi” başta olmak üzere temel stratejilerde bir yaklaşım olarak
tanımlanmasının, sanayi, ulaştırma, binalar ve elektrik üretimi-dağıtımına yönelik
olanakların belirlenmesi, söz konusu olanakların uluslararası finansmana erişimde
sağlayacağı avantajlar ve finansman mekanizması/modeli geliştirme konusunda
sunacağı fırsatlar ele alınabilir.
Enerji yönetiminin kapsamının tanımlanması
Politika ve Eylem Alanı 2’de enerji dönüşümünün alt başlıkları olarak yer verilen tüm
alanların bu kapsamda tanımlanması yerinde olacaktır.
Segmentler bazında olanakların belirlenmesi
Sanayi sektörlerinde yenilenebilir enerji, süreç iyileştirmeye dayalı enerji verimliliği,
ulaştırma ve ısınma elektrifikasyonu, enerji verimliliği sağlayan ürünlerin üretimi gibi
bir dizi başlıktaki farklı projelerin bir yatırım paketi haline getirilmesi, tasarrufa dayalı
faydaların yanı sıra gelir yaratıcı faaliyetleri içeren paketlerin geliştirilmesi mümkün
olacaktır.

Sanayi sektörlerinde
yenilenebilir enerji, süreç
iyileştirmeye dayalı enerji
verimliliği, ulaştırma ve
ısınma elektrifikasyonu,
enerji verimliliği sağlayan
ürünlerin üretimi gibi
bir dizi başlıktaki farklı
projelerin bir yatırım
paketi haline getirilmesi,
tasarrufa dayalı faydaların
yanı sıra gelir yaratıcı
faaliyetleri içeren paketlerin
geliştirilmesi fayda
sağlayacaktır.

Kamu kuruluşları ve yerel yönetimler için de yenilenebilir enerji yatırımlarını, binalarda
enerji verimliliği uygulamalarını, ulaştırma ve ısıtma elektrifikasyonunu bir paket
halinde değerlendirme imkânı sunmaktadır. Ayrıca yerel yönetimler özelinde söz
konusu kapsamlı paketlerin elektrikli araç şarj istasyonları, öz tüketim dışı yenilenebilir
elektrik üretimi/satışı gibi olanaklar sağlayacak şekilde tasarlanması da üzerinde
çalışılabilecek bir düzlemdir.
Turizm, sağlık, eğitim tesisleri, alışveriş merkezleri gibi ticari binalar için de yine geniş
kapsamlı enerji yönetimi yatırım projesi geliştirilmesi söz konusudur.
Enerji yönetimi yaklaşımının uluslararası finansmana erişimde sağlayacağı olanaklar
Büyük sanayi kuruluşları, hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kurumsal şirketler,
enerji şirketleri gibi özel sektör kuruluşları, bazı kamu kuruluşları, büyükşehir
belediyelerinin enerji yönetimi yaklaşımıyla geliştirdikleri projelerini “Yeşil Tahvil”
başta olmak üzere sürdürülebilir tahvil ihracı ya da sermaye iştiraki yoluyla kurumsal
yatırımcı fonlarıyla finanse etme potansiyeli, orta-uzun vadede büyük imkânlar
sunacak bir yöntem olarak öne çıkmaktadır. Yine bu kapsamda yerel bankalar başta
olmak üzere yurt içi finans kuruluşlarının tahvil ihracı yoluyla ya da uzun vadeli kredi
temin ederek borçlanmaları mümkündür.
Yenilikçi finansman mekanizması/modeli geliştirme fırsatları
Enerji yönetimi ve benzeri bir tema ile sağlanacak kaynakların kurumsal kredilerden
perakende finansman çözümlerine, özel sektör, kamu, yerel yönetimler, hanehalklarına
yönelik farklı finansman modelleriyle kullandırımı mümkündür.
Politika ve Eylem Alanı 5: Şebeke Ölçeği Yenilenebilir Enerji Finansman
Mekanizmalarının/Modellerinin Geliştirilmesi
Şebeke ölçeğinde yenilenebilir enerji yatırımları finans sektörünün deneyim sahibi
olduğu, gelişmiş bir yatırım alanı olarak değerlendirilebilir. Ancak, yatırımların ihtiyaç
duyulan seviyede devamının sağlanabilmesi için bu alanda garantili alım tarifelerine
dayalı finansmanın dışında, yeni modellerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu
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kapsamda PPA ve PPA benzeri diğer uzun dönemli anlaşmalar daha fazla gündeme
gelecektir. Yeni finasman modellerinin geçmiştekine kıyasla çeşitlenen paydaş
grupları ve yeni iş modellerini dikkate alarak uyarlanması etkinliklerini artıracaktır. Bu
bağlamda yeşil enerji tedarik etmek isteyen sanayi ve ticaret kuruluşları ve ulaştırma
elektrifikasyonundaki gelişime bağlı olarak kurumsal şirketler ile elektrik dağıtım
ve akaryakıt dağıtım şirketleri, finansmanın hem talep hem arz tarafında potansiyel
oyuncular olarak öne çıkmaktadır. Bu çeşitlenme de dikkate alınarak şebeke ölçeğinde
yenilenebilir enerji projelerinin finansmanında kurumsal kredi/proje finansmanına
ek olarak enerji şirketlerinin uluslararası yeşil tahvil ihracı, kurumsal yatırımcı fonları
ve girişim sermayesi iştiraki gibi alternatif finansman yöntemlerine yönelmek
gerekecektir.

Şebeke ölçeğinde
yenilenebilir enerji
projelerinin finansmanında
kurumsal kredi/proje
finansmanına ek olarak
enerji şirketlerinin
uluslararası yeşil tahvil
ihracı, kurumsal yatırımcı
fonları ve girişim sermayesi
iştiraki gibi alternatif
finansman yöntemlerine
yönelmek gerekecektir.

Politika ve Eylem Alanı 6:Dağıtık Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Finansmanı
Dağıtık yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı yatırımlar hem yeni iş modelleri hem de
finansman modelleri gelişimine en açık alan durumundadır. Yukarıda belirtilen “Uzun
Dönemli Enerji Dönüşüm Stratejisi” kapsamında dağıtık sisteme ilişkin belirlenecek
hedefler, bu kapsamdaki yatırımların hacmini ve hızını saptamak açısından kritik önem
taşımaktadır. Sanayi, ticaret, kamu ve yerel yönetimler olmak üzere ana segmentlerde
potansiyelin dikkate alınarak teknoloji bazında hedeflerin genel hatlarıyla
belirlenmesi, dönüşümü hızlandırıcı iş ve finansman modelleri geliştirilmesine olanak
tanıyacaktır. Yatırımların bir bölümünün finansmanı, yukarıda yer verilen “Enerji
Yönetimi” kapsamında mümkün olurken her bir segment için farklılaşmış bir dizi iş
ve finansman modeli seçeneği bulunmaktadır. Bu başlık altında dağıtık yenilenebilir
enerji yatırımlarına özel kaynak temini, dağıtık yatırımlarda “talep toplayıcılar”
aracılığıyla uygulanacak iş ve finansman modeli seçenekleri, kamu kuruluşları ve yerel
yönetimlerin sosyal yatırımları, hanehalkları ve sosyal yatırımlara yönelik toplam etkiyi
dikkate alan yatırım fizibilitesi yaklaşımına dayalı destek mekanizmaları ve finansman
modelleri ele alınabilir.
Dağıtık yenilenebilir enerji yatırımlarına özel finansman kaynakları
Çok taraflı kalkınma bankaları, kalkınma finansmanı kuruluşları ve ECA’lerden hem öz
tüketime yönelik sanayi ve ticaret yatırımları hem de kamu, yerel yönetim ve hanehalkı
yatırımlarına yönelik segmente özel tasarlanmış finansman temin etme olanağı
bulunmaktadır. Bu eksende bir bölümü pilot uygulamalar halindeki kaynakların,
uygulamaların çeşitlendirilerek artırılması mümkün gözükmektedir. Bankalar, leasing
şirketleri, enerji dağıtım şirketleri aracılığıyla segment/sektör spesifik bir finansman
modeli geliştirilmesi mümkündür. Uluslararası finans kuruluşlarının perspektifinden
yeşil finansman taahhütlerinin yerine getirilmesinin yanı sıra teknoloji ve ekipman
tedariği, elektrikli araç, ısınma-soğutma ekipmanları gibi alanlarda penetrasyonu
hızlandırıcı rol gibi ek teşvik unsurları olduğunun altı çizilebilir.

Çok taraflı kalkınma
bankaları, kalkınma
finansmanı kuruluşları ve
ECA’lerden hem öz
tüketime yönelik sanayi
ve ticaret yatırımları hem
de kamu, yerel yönetim ve
hanehalkı yatırımlarına
yönelik segmente özel
tasarlanmış finansman
temin etme olanağı
bulunmaktadır.

Toplulaştırılmış öz tüketim yatırımları
Teknoloji seçimi, yatırım maliyeti, finansman avantajları gibi nedenlerle sanayi ve ticari
kuruluşların öz tüketime yönelik yatırımlarının çatı ve arazi kiralama yoluyla enerji
dağıtım şirketleri ya da diğer enerji yatırımcıları tarafından yapılmasına dayalı model,
dağıtık yatırımlarda proje finansmanı ve benzeri finansman modeli seçeneklerini
mümkün kılmaktadır.
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Kamu kuruluşları ve yerel yönetimlerin sosyal yatırımları
Kamu kuruluşları ve yerel yönetimlerin öz tüketime yönelik yatırımları dışında kimi ek
olanaklarının düşük sosyoekonomik gruplara destek sağlamak üzere değerlendirilmesi
ya da bu şekilde elde edilecek gelirlerin bu grupların enerjiye erişimi için aktarılmasına
dayalı iş ve finansman modelleri üzerinde çalışılabilir.
Politika ve Eylem Alanı 7: Enerji Verimliliği Finansmanı

Yatırım teşvik mevzuatının
yatırımın katma değer/
karbon emisyonu ve katma
değer/enerji tüketimi
oranlarını dikkate alacak
şekilde revize edilmesi
önerilebilir.

•

Enerji verimliliği projelerinin finansmanında teminatlandırma, ölçmedeğerlendirme gibi başlıklarda finansmanı zorlaştırıcı belirsizlikler bulunmaktadır.
Söz konusu belirsizlikleri azaltmak üzere bir bölümü önceki başlıklarda da dile
getirilen öneriler şu şekilde sıralanabilir:
o Enerji verimliliği yatırımlarının, ulaştırma ve ısıtma elektrifikasyonu olanakları
dâhil edilerek ve yenilenebilir enerji yatırımlarıyla birlikte ele anılıp bir enerji
yönetimi paketi olarak finanse edilmesi.
o Taksonomi çalışmalarında enerji verimliliği ve enerji yönetimi tanımlarının
geliştirilmesi, bu kapsamda enerji verimliliği yatırımlarının finansmanı için
tanım getirilmesi.
o EPS’ye dayalı sözleşmeler ve ESCO modelinin yaygınlaşabilmesi için enerji verimliliği
ve enerji yönetimi yatırımlarına yönelik KGF mekanizmasının oluşturulması.

•

Segmentler bazında finansman modellerinin geliştirilmesi
o Sanayi
• “Yeşil Yeni Düzen” bağlamında “sanayide dönüşüm”, “Avrupa Yeşil
Mutabakatı” başta olmak üzere uluslararası ticarette rekabet gücünün
artırılması gibi boyutlar dikkate alınarak bir önceliklendirme yapılması. Bu
eksende, enerji verimliliği yatırımlarına ve finansmanına yönelik kademeli
bir destek programı geliştirilmesi. Yatırım teşvik mevzuatı yatırımın katma
değer/karbon emisyonu ve katma değer/enerji tüketimi kriterlerini içerecek
şekilde revize edilebilir. Bu kapsamda enerji tüketimi yarattığı katma değere
kıyasla yüksek olan sektörlere destekler düşük seviyede uygulanırken, dış
ticarette katma değer etkisi yüksek, enerji tüketimi ve karbon emisyonu
düşük olan sektörlerin özel olarak teşvik edilmesi sağlanabilir.
• Yeşil dönüşüm/sürdürülebilirlik stratejisi olan kurumsal firmaların tedarikçi
ağlarında yer alan ya da doğrudan ihracat yapan KOBİ’lere yönelik olarak
ESCO modelinin etkin kılınması.
o Ulaştırma
• Uluslararası yük taşımalarına yönelik, kara, deniz, hava yolu, karbon
emisyonu azaltımının çoklu etkisi dikkate alınarak hem modlar bazında hem
de liman, havalimanı, depo vb. alanlara yönelik hedeflerin belirlenmesi. Bu
kapsamda taşıma moduna özel finansman paketi tasarımı.
• Şehir içi toplu taşımada elektrifikasyonu hızlandırıcı destek mekanizmaları
ve finansman modelleri.
• Elektrikli araç penetrasyonunu hızlandırıcı finansman modelleri.
o Binalar (Kamu, yerel yönetimler, ticari binalar, konutlar)
• Yeni binalarda ısınma elektrifikasyonuna yönelik destek içeren finansman
modellerinin geliştirilmesi. (BSMV, KKDF, faiz indirimi vb.)
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•

Site/bölge ısınma elektrifikasyonu yatırımlarına yönelik finansman
modelleri.

o Elektrik üretimi ve dağıtımı
• Hibrit elektrik üretimi yatırımlarına yönelik finansman modelleri.
Politika ve Eylem Alanı 8: Yeni Teknolojiler ve Diğer Alanların Finansmanı

Yeni teknolojilere yönelik
yatırımların finansmanında
kamunun etkinliğinin
artırılması gerekmektedir.
Gelişim aşamasındaki
teknolojilerde hem Ar-Ge
süreçlerinin desteklenmesi
hem de büyük ölçekli ve/
veya teknolojik ispat
aşamasındaki yatırımlara
iştirak edilmesi söz konusu
olabilir.

Yeni teknolojilere yönelik yatırımların finansmanında kamunun etkinliğinin artırılması
gerekmektedir. Gelişim aşamasındaki teknolojilerde hem Ar-Ge süreçlerinin desteklenmesi
hem de büyük ölçekli ve/veya teknolojik ispat aşamasındaki yatırımlara iştirak edilmesi
söz konusu olabilir. Ulaştırma elektrifikasyonunda TOGG örneğinde olduğu gibi kamu-özel
sektör iş birliğine dayalı modellerin geliştirilmesi olası görünmektedir.
Aşağıda yer verilen yatırım alanlarına yönelik olarak bu başlık altında uluslararası
finansmana erişim ve kamu kaynakları dâhil olmak üzere yurt içi finansman
olanaklarının geliştirilmesi, düzenleme ve destek mekanizmalarının oluşturulması,
enerji dönüşümünün diğer başlıklarıyla etkileşim içinde finansman mekanizması/
modelleri tasarlanması gibi uygulama alanları ele alınabilir.
• Ulaştırma elektrifikasyonu
o E-şarj altyapısı
o Şebeke çözümleri
o Diğer
• Depolama
• Yeşil Hidrojen
• Dijitalleşme ve yazılım
• Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Üretimi
• Yeni Teknolojilere Yönelik Ekipman/Hizmet/Yazılım Üretimi
Finansman olanaklarının geliştirilmesi
Yenilenebilir enerji ekipmanları, batarya depolama, yeşil hidrojen ve diğer depolama
çözümleri başta olmak üzere yeni teknoloji yatırımlarına yönelik uluslararası
finansmana erişimin artırılmasının önünde, teknolojide öncü durumundaki ülkelerle
rekabet bariyeri bulunmaktadır. Ancak söz konusu teknolojilere yönelik Türkiye’nin
altyapısı, pazar ölçeği, kalifiye iş gücü gibi avantajları nedeniyle teknoloji ve üretim
kapasitesini geliştirme olanakları gelişkindir. Daha önce işaret edildiği gibi uluslararası
finansman sağlayıcıların taahhütleri, ilgili teknolojilerin entegre olduğu ekosistemler
gibi faktörler finansmana erişimde ön açıcı rol üstlenmektedir.
Düzenleme ve destek mekanizmalarının oluşturulması
Kamunun bu alanlara yönelik bütünlüklü bir yaklaşımla ve uzun vadeli bir planlamaya
dayalı düzenlemeler yapması ve birtakım destek mekanizmaları oluşturması,
finansmanın önündeki bariyerleri de hafifletecektir. Yeşil hidrojen, depolama
çözümleri gibi başlıklarda kamunun yatırımcı olarak da dâhil olduğu modellere ihtiyaç
duyulacaktır.
Finansman mekanizması/modellerinin tasarlanması
Ulaştırma elektrifikasyonu, elektrikli araçla bütünleşik yenilenebilir enerji, şarj
istasyonu gibi bileşenleri içeren değişik ölçeklerdeki paketlerin finansmanına dayalı
modelleri mümkün kılmaktadır.
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5.3 Finansman Çözümleri
Aşağıda Politika ve Eylem Alanı önerilerinden hareketle geliştirilebilecek finansman
mekanizması ve modeli önerilerine yer verilmektedir. Enerji Yönetimi Finansman
Paketi’ne ilişkin daha detaylı bir değerlendirme rapora ek olarak yayımlanan Politika
Notu’nda yapılırken, segmentte daha somut finansman modeli ve enstrümanı
önerilerine de yer verilmektedir. Yine bir diğer Politika Notu’nda da dağıtık sistem ve
yeni teknolojilere yönelik finansman modeli ve enstrüman önerileri ele alınmaktadır.
Tablo 21: Finansman Mekanizması/Modeli Önerileri
Finansman Mekanizması/Modeli Önerileri
Enstrüman

Kullanıcı

Kaynak

Sanayi
Enerji Yönetimi Finansman
Paketi

Orta-uzun vadeli kredi

Ticaret

Kapsam
Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve yeni
teknoloji yatırım projeleri ortak paket

Uluslararası ve yerel finansal
kuruluşlar (“Blended” kaynak
tasarımı olası.)

Binalar

Sektör/segment spesifik paket tasarımı
Çok taraflı kalkınma bankaları ve kalkınma
finansmanı kuruluşlarından tematik kredi
sağlama olanağı.

Yenilenebilir Enerji Finansmanı

Şebeke Ölçeği Yatırımlar

Orta-uzun vadeli konvansiyonel
kredi

Enerji şirketleri

Uluslararası ve yerel finansal
kuruluşlar

Lisanslı güneş, rüzgâr ve diğer yenilenebilir
kaynaklardan elektrik üretimi yatırımları

Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil İhracı

Enerji şirketleri, sanayi
kuruluşları, teknoloji
şirketleri

Uluslararası kurumsal
yatırımcılar

Lisanslı güneş, rüzgâr ve diğer yenilenebilir
kaynaklardan elektrik üretimi yatırımları

Refinansman

Enerji şirketleri

Uluslararası kurumsal
yatırımcılar, girişim sermayesi
fonları vb

Lisanslı güneş, rüzgâr ve diğer yenilenebilir
kaynaklardan elektrik üretimi yatırımları

PPA’ler

Enerji şirketleri

Sanayi, ticaret kuruluşları

Orta-uzun vadeli yeşil elektrik alım
anlaşmaları

Sermaye iştirakleri

Enerji şirketleri

Elektrikli araç üreticileri/
distribütörleri, akaryakıt şirketleri,
ısınma-soğutma çözümleri,
elektrik dağıtım şirketleri

Yenilenebilir enerji tedariki amaçlı

Enerji Yönetimi finansman paketi:
Orta-uzun vadeli kredi

Öztüketime
yönelik sanayi ve
ticari kuruluşların
yatırımlarının finansmanı

Uluslararası ve yerel finansal
kuruluşlar

Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve yeni
teknoloji yatırım projeleri ortak paket

Proje finansmanı: Orta-uzun
vadeli kredi

Elektrik dağıtım
şirketleri, tedarik
şirketleri vb.

Uluslararası ve yerel finansal
kuruluşlar

“Toplulaştırılmış” öz tüketim yatırımları

Proje finansmanı: Orta-uzun
vadeli kredi

Ticaret-hizmet şirketleri

Uluslararası ve yerel finansal
kuruluşlar

Isınma-soğutma, ulaştırma
elektrifikasyonu odaklı yenilenebilir enerji
üretimi ya da tedarikini içeren paketlerin
finansmanı.

Uluslararası ve yerel finansal
kuruluşlar

Öz tüketime yönelik, ulaştırma
elektrifikasyonunu da içeren finansman
paketleri.

Uluslararası ve yerel finansal
kuruluşlar, kamu kuruluşları

Kent/ilçe/bölge bazında, enerji
yoksulluğunu azaltmaya yönelik
hanehalklarına yönelik uygun fiyatlı
elektrik satışını da içeren yatırımların
finansmanına yönelik paketler.

Orta-uzun vadeli kredi
Yerel yönetimler
Dağıtık Sistem

Orta-uzun vadeli kredi

Geri ödeme süreleriyle uyumlu, uzun vadeli
finansman paketlerinin geliştirilmesi.
Yeni binalarda son düzenlemelerdeki
zorunluluklara ek olarak gönüllülük esaslı
daha yüksek oranlı yenilenebilir enerji
yatırımlarına ve finansmanına destek sağlanması.
Uzun vadeli tüketici finansmanı
paketi

Hanehalkı

Uluslararası ve yerel finansal
kuruluşlar, kamu kuruluşları

Site/bölge vb. geniş ölçekli yatırımları
kolaylaştırıcı, yatırım dışında yeşil elektrik
tedarik anlaşmalarını avantajlı kılacak
destekler.
Isınma ve ulaştırma elektrifikasyonunun
hızlı olacağı öngörülen, potansiyel taşıyan
sosyoekonomik segmentlere, bölgelere
yönelik hızlandırıcı projelerin geliştirilmesi,
destek mekanizmalarının tasarlanması.
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6. Sonuç
Raporun girişinde vurgulandığı gibi hem Yeşil Yeni Düzen paradigması hem de
konjonktürel gelişmelere bağlı olarak, AB yatırımları başta olmak üzere küresel
ölçekte enerji dönüşümü yatırımlarının hız kazanacağı saptanmaktadır. Türkiye’de
de politika çerçevesi geliştirme bağlamında bir hızlanma söz konusu olmakla birlikte
hedeflerin daha belirgin hale getirilerek uluslararası gelişmelerin hızına uyarlanması
özel bir önem taşımaktadır. Uluslararası finansman arz yapısındaki değişim ve
finansman olanaklarının önemli ölçüde genişlemesine yönelik güçlü beklentiler
raporda ifade edilmiştir. Ancak, söz konusu beklentiler Türkiye açısından orta-uzun
vadede finansmana erişim olanaklarının doğrusal olarak genişleyeceği anlamına
gelmemektedir.
Hem AB’deki hem de küresel ölçekteki dönüşümle uyumlu ve görece eş zamanlı bir
yol haritasının izlenmesi finansman olanaklarından daha hızlı ve etkin bir şekilde
yararlanabilmeyi de beraberinde getirecektir. Türkiye için enerji dönüşümünün
sanayide karbonsuzlaşma ve teknolojik dönüşümle kuvvetli bir bağlantı içinde
ilerlemesi, rekabetçiliğin artması, yeni pazar olanaklarının yaratılması anlamı
taşımaktadır.
Türkiye’nin net sıfır karbon hedefinin açıklanması ve giderek önem kazanan “Yeşil
Yeni Düzen” paradigmasıyla birlikte enerji dönüşümü dijital teknolojik dönüşümle
birlikte Türkiye’nin kalkınma sürecinde yeni bir önem kazanmıştır. Türkiye’nin içinde
bulunduğu mevcut durum enerji dönüşümünde ilerlemeyi sağlayacak etkenlerle
birlikte aşılması gereken güçlükleri de beraberinde getirmektedir. İlerlemeyi sağlamak
ve güçlükleri aşmak, bir yandan güçlü siyasi destekle birlikte iddialı hedef ve eylemleri
içeren uzun ve kısa vadeli ulusal planlamayı, diğer yandan uluslararası iş birliği ve
koordinasyonu gerektirmektedir.
Mevcut Durumda Enerji Dönüşümünde İlerlemeyi Destekleyen Etkenler:
•

•

•

•

•
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Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’nı onaylaması ve net sıfır hedefi deklarasyonu
enerji dönüşümü için finansman kaynaklarının artmasına ve çeşitlenmesine olanak
sağlamıştır. Kamunun bu doğrultuda güçlü irade sergilemesi ve hedefler koyması
söz konusu olanakları artıracaktır.
Uluslararası enerji fiyatlarındaki artış ve dalgalanmalar enerji temininde istikrarlı ve
öngörülebilir fiyat arayışlarını artırmış, böylece yenilenebilir enerji, enerji verimliliği
ve kolaylaştırıcı teknolojiler ön plana çıkmıştır.
Yeni Yeşil Düzen, Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi yeşil dönüşüm hareketleriyle
birlikte tüm sektörlerin dekarbonizasyonuna yönelik altyapı dönüşümü ve yatırım
hamlesi, enerji dönüşümünü destekleyen önemli bir faktördür. Türkiye’de de
ihracatçılar ve uluslararası şirketlerin tedarikçileri başta olmak üzere üreticilerin
karbon ayak izlerini azaltma baskısıyla karşı karşıya olması, enerji dönüşümünü
desteklemektedir.
Yenilenebilir enerji üretim maliyetlerinin fosil yakıtlarla rekabet edebilir düzeye
gelmesi ve çoğu zaman en düşük maliyetli seçenek olması, tüm dünyada olduğu
gibi Türkiye’de de enerji dönüşümü yatırımlarını desteklemektedir.
Ulaştırma sektöründe fosil yakıtlı araçların yerini elektrikli araçlara bırakmasına
yönelik uluslararası hedef ve taahhütler, Türkiye’de de dönüşümü desteklemektedir.
Türkiye’de de önümüzdeki on yıllık dönemde Avrupa’da olduğu gibi yeni üretilen
otomobillerin tamamına yakınının elektrikli olması beklenmektedir.
Yeşil yeni düzen bağlamında Türkiye’de enerji dönüşümünün finansmanı

•

Sanayi ve uzun mesafe taşımacılıkta dekarbonizasyonu sağlamak üzere yeşil
hidrojen alternatifinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar Türkiye’de de ilgi görmeye
başlamıştır.
Mevcut Durumda Enerji Dönüşümünde Aşılması Gereken Güçlükler:
• Rusya-Ukrayna Savaşı gibi uluslararası gelişmelerle birlikte gündeme gelen enerji
arz güvenliği kaygıları, uzun dönemde enerji dönüşümünü desteklese de, kısa
dönemde kısıtlı finansal kaynakların yenilenebilir enerjinin yanı sıra özellikle yerli
fosil yakıtlara yönelmesine yol açabilmektedir.
• Döviz kurları ve emtia fiyatlarındaki hareketlilik yenilenebilir enerji ve enerji
verimliliği yatırım maliyetlerine yansımakta ve yatırımların ertelenmesi riskini
beraberinde getirmektedir.
• Yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi projelerine ve ihalelerine olan ilginin
yatırıma dönüşmesi, fiyatlarda aşırı rekabet ve düşük fizibilite nedeniyle olması
gerekenden yavaş ilerlemektedir.
• Enerji verimliliğinin ilerlemesine yönelik sistematik bir yaklaşım henüz
geliştirilememiştir.
• Yenilenebilir enerjiye dayalı elektrifikasyonun ilerleyebilmesi için gereken şebeke
ve talep yönetimi, esneklik çözümleri ve depolama teknolojilerinde gelişim henüz
düşük seviyededir.
• Binalarda yenilenebilir enerjiye dayalı ısıtma çözümlerine yönelik sistematik
politika ve yaklaşımlar henüz geliştirilmemiştir.
• Enerji yoğun sanayilerin ve uzun mesafe taşımacılığın dekarbonizasyonuna
yönelik ekonomik çözümler dünyada olduğu gibi Türkiye’de de henüz gelişme
aşamasındadır.
Türkiye’nin raporda yer verilen senaryolar doğrultusunda net sıfır karbon hedefine
giden yolda 2030 yılını bir ara durak olarak hedeflemesi, aradaki süreci yenilenebilir
kaynaklar başta olmak üzere ispat edilmiş, maliyetlerinde çok keskin değişimler
beklenmeyen teknolojilere yönelik yatırımların en uygun iş modelleriyle hayata
geçirilmesi için en hızlı şekilde kullanmasının, ekonominin bütününe katkısı büyük
olacaktır. Aynı zamanda uluslararası eş güdüm ve iş birliklerinin güçlü olması, yeni
teknolojilere yönelik yatırımların hızlı bir şekilde gelişmesini de destekleyecektir.
Türkiye’nin net sıfır karbon hedefi doğrultusunda kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini
ve eylem planlarını açıklaması ve uygulamada kararlılık sergilemesi, ulusal ve
uluslararası yatırımcılar ile finansörler açısından öngörülebilirlik sağlayacak, uygun
yatırım ortamının sürdürülmesine katkıda bulunacaktır. Bununla birlikte kamunun rolü
uygun yatırım ortamı sağlanmasının ötesinde yeşil dönüşümün finansmana yönelik
planlama; koordinasyon, uluslararası kaynak temini, yeni teknolojilerin desteklenmesi
ve yeşil kalkınma sürecinin yönlendirilmesini içerecek şekilde genişlemelidir.
“İkiz Dönüşüm” olarak adlandırılan, aslında başta sanayi ve enerji olmak üzere
tüm sektörlerin dönüşümünü gerektiren bu sürecin yönetiminde kamu kurumları
arasındaki koordinasyon ve kamu dışı aktörlerle yakın bir iş birliği içinde olmak önem
taşımaktadır. Dönüşümün planlanmasında finansmana dönük yaklaşımlar, sürecin en
başından itibaren tüm aşamalarda, adım adım ele alınmalıdır.
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EKLER
Ek 1: Toplam Faktör Verimliliği (Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı
(2018)
Toplam Faktör Verimliliği (TFV), ekonomik büyümenin sağlandığı üç temel kaynaktan
biri olarak kabul edilmektedir. Diğer iki kaynak ise istihdam artışı ve sermaye
yatırımlarıdır. Üretimde girdiden daha fazla çıktı elde edilmesi “verimlilik” olarak
tanımlanmaktadır. Sermaye (K), iş gücü (L), enerji (E), malzemeler (M) ve hizmetler
(S) olarak beşe ayrılan girdilerin tek tek çıktı ile ilişkisi “iş gücü verimliliği”, “enerji
verimliliği” gibi kavramlarla ifade edilmektedir. Girdilerin toplamının (K+L+E+M+S)
çıktı ile ilişkisi TFV ile gösterilmekte ve üretilen çıktının üretimde kullanılan girdilerin
miktarı ile açıklanamayan kısmını ifade etmektedir. Teknolojik ve inovatif gelişmelerin
üretime etkisi, beşeri sermayenin çıktı miktarını etkileyen nitel katkıları gibi unsurlar,
TFV artışında etkili olmaktadır.
Türkiye’de 1990 yılından sonraki dönemde verimlilik artışlarının kaynağı esas olarak
düşük verimliliğe sahip sektörlerden (tarım) daha yüksek verimliliğe sahip sektörlere
(sanayi ve hizmetler) geçişten kaynaklanmıştır. Söz konusu dönemde sektörlerin kendi
içindeki verimlilik artışlarının katkısı sınırlı kalmıştır. 2012-2016 dönemindeki yıllık
ortalama %5,5’lik GSYH büyümesi içinde TFV’nin katkısı 0,7 puan olmuştur. TFV’nin
büyüme hızına katkısı sanayi sektöründe %24 iken, ekonomi genelinde %13’tür. Bu
dönemde büyümeye en çok katkı %53 ile sermaye birikiminden gelmiştir. İş gücü
genişlemesinin sınırları olduğu, sermaye birikiminin ise Türkiye gibi tasarruf düzeyi
düşük ve dış kaynak bağımlılığı fazla bir ülke için maliyetinin yüksek olduğu dikkate
alındığında, TFV katkısının artırılması büyük önem taşımaktadır.
Ek 2: Sabit Sermaye Yatırımlarını Değerlendirme
Sabit sermaye yatırımları en genel hatlarıyla, sanayi üretime yönelik yatırımlardan,
konut ve ticari binalar başta olmak üzere bina yatırımlarından ve altyapı
yatırımlarından (ulaştırma, enerji, haberleşme, su ve kanalizasyon başta olmak üzere
ekonominin fiziksel altyapısını oluşturan yatırımlar) oluşmaktadır.
1970-2020 döneminde sabit sermaye yatırımlarının küresel GSH’ya oranı ortalama
yaklaşık %25 seviyesindeyken, sabit sermaye yatırımlarının %26-27’sini de altyapı
yatırımları oluşturmaktadır. Altyapı yatırımları içindeki enerji yatırımlarının payı, söz
konusu dönemde ortalama %38 ila %40 civarında hesaplanırken, enerji yatırımlarının
toplam sabit sermaye yatırımları içindeki payı %10 civarındadır. Enerji yatırımlarının
toplam sabit sermaye yatırımları içindeki payı aynı seviyelerde kalmakla birlikte
özellikle 2008 sonrasında enerji dönüşümü yatırımlarının payında artış olduğu
vurgulanmalıdır. Gelecek yıllarda enerji dönüşümü yatırımlarının “Yeşil Yeni Düzen”
perspektifi üzerinden artmaya devam etmesi, enerji yatırımlarının sabit sermaye
içindeki payının da artması beklenmektedir.
Küresel sabit sermaye yatırımları 1970-2020 döneminde, ekonomik büyüme
paralelinde 5,5 trilyon ABD$ seviyesinden 20 trilyon ABD$ seviyesine çıkarken, yine
1970-2000 döneminde %27-29 aralığında olan GSH içindeki payının 2001 sonrasında
%25, 2008 krizi sonrasında da %23’ler seviyesine düştüğü görülmektedir. 2008 krizi
özellikle gelişmiş ekonomilerde gelirlerdeki düşüş ve talep yavaşlamasıyla birlikte
yatırım eğiliminin yavaşlamasına yol açarken, 2001’deki gerilemede teknolojik
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ilerlemeler sonucu yatırım malları fiyatlarındaki düşüşün yanı sıra Çin başta olmak
üzere gelişmekte olan ülkelerin payının artmasına paralel olarak konut, altyapı ve daha
düşük teknolojili (daha az sermaye yoğun) sanayi sektörlerine yönelik yatırımların
ağırlığının artması gibi gelişmeler de sabit sermaye yatırımlarının gelişiminde etkili
olmuştur.
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Küresel sabit sermaye yatırımlarının GSH içindeki payı düşerken yatırımların
kaynaklarına göre dağılımı büyük ölçüde aynı kalmıştır. En yüksek pay özel sektör/
kurumsal yatırımcılardayken kamu ikinci sırada, hanehalkları da üçüncü sırada yer
almaya devam etmiş; ancak yatırımların fonlanmasında kullanılan tasarrufların
sektörel kompozisyonunda önemli bir değişim yaşanmıştır. 1980-2015 döneminde
özel sektör tasarruflarının küresel tasarruflar içindeki payı artarken hanehalkı ve
kamu tasarruflarının payında düşüşler görülmüştür. 1990’ların ortasına kadar küresel
tasarruflarda en yüksek paya sahip olan hanehalkları, ikinci sıraya gerilerken, özel
sektör/kurumsal yatırımcılar bu konuda en fazla tasarruf eden kesim haline gelmiştir.
Yine aynı dönemde kamu tasarrufları da gerilemiştir. Tasarruf kompozisyondaki söz
konusu değişim, geçmişte özel sektör yatırımlarının finansmanında hanehalkı ve
kamu tasarrufları kullanılırken bu ihtiyacın giderek azaldığı anlamını taşımaktadır.
Güncel durumda özel sektör tasarruflarının bir bölümünün kamu yatırımlarına
yöneldiği, hanehalkı tasarruflarının da hanehalkı yatırımlarına50 yakın bir düzeye indiği
görülmektedir. Hanehalkı ve kamu tasarruflarının değerlendirilmesi de önem taşımakla
birlikte özel sektörün tasarruf düzeyindeki artış, kurumsal yatırımcılar başta olmak
üzere, şirketleri, uzun vadeli yatırımların finansmanı açısından önemli bir kaynak olarak
öne çıkarmaktadır.
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Şekil 38: Küresel Tasarruflar ve Yatırımların Gelişimi
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Kaynak: “The Global Rise of Corporate Saving” (Chen v.d., 2017)

Tasarruf kompozisyonundaki değişimde, özellikle 1990 sonrasında küreselleşme,
serbestleşme, piyasa ekonomilerinin sayısının artması gibi gelişmeler sonucunda
küresel katma değerden özel sektörün aldığı payın artması temel etken olmuştur.
Küreselleşme ve sermaye hareketlerinin serbestleşmesi ve gelişmekte olan
ekonomilerde finansmana erişim olanaklarının artması, hanehalklarının borçlanma
olanaklarında artışa yol açarken, artan kentleşme ve değişen tüketim alışkanlıkları da
tasarruf eğilimlerinin azalmasına neden olmuştur. Kamu tasarruf düzeyinin azalması
da 1990’lardan itibaren hem Avrupa ülkelerinde hem de gelişmekte olan ülkelerde
devletin mal ve hizmet üretimi başta olmak üzere çeşitli alanlardan çekilmesi sonucu
ekonomideki etkinliğinin yavaşlamasından kaynaklanmıştır.
Ek 3: Avrupa Yeşil Mutabakatı Yatırım Planı (Sürdürülebilir Avrupa Yatırım Planı)
Sürdürülebilir Avrupa Yatırım Planı, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın yatırım ayağını
oluşturmaktadır. 2030 iklim ve enerji hedeflerine ulaşmak için yılda 260 milyar €
ek yatırım ihtiyacı saptamasından hareketle önümüzdeki on yıl içinde AB bütçesi
ve ilgili araçlar aracılığıyla en az 1 trilyon € civarındaki özel ve kamu sürdürülebilir
yatırımlarının harekete geçirilmesi hedeflenmektedir. Ek yatırım ihtiyacı için kalan 1,6
trilyon €’luk yatırımın AB Komisyonu tarafından planlanan 1 trilyon €’luk yatırımın
sağlayacağı kaldıraç etkisiyle özel sektör ve hanehalkları tarafından yapılacağı
öngörülmektedir.
2021-2030 döneminde öngörülen 1 trilyon €’luk yatırımın 503 milyar €’luk
bölümünün doğrudan AB Bütçesi’nden sağlanacağı, söz konusu finansmanın 114
milyar € dilimindeki ortak finansmanı tetikleyeceği öngörülmektedir. InvestEU
kapsamında sağlanacak garantilerin 279 milyar €’luk kamu ve özel sektör fonlamasını
harekete geçirmesi beklenmektedir. Adil Geçiş Mekanizması için de AB Bütçesi,
üye devlet bütçeleri, InvestEU ve EIB katkılarıyla 143 milyar €’luk bir fon yaratılması
öngörülmektedir. İnovasyon ve Modernizasyon fonları için de Emisyon Ticaret Sistemi
gelirlerinden 25 milyar € aktarılacağı tahmin edilmektedir.
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Şekil 39: Sürdürülebilir Avrupa Yatırım Planı (10 yıllık tahmin edilmiş yatırım, 2021-2027)
Sürdürülebilir Avrupa Yatırım Planı (2021-2027) üzerinden
10 yıla projekte edilen yatırım tutarı*
En az 1 trilyon €

InvestEU
AB
Bütçesi
(İklim ve
çevre için 503
milyar €)

Invest
EU

AYB grubu

GUARANTEE
Ulusal
kalkınma bankaları
ve IFI’lar

Kamu ve özel sektör
yatırımları
İklim ve çevre hedeflerine
yönelik InvestEU katkısı

Mobilize edilen
finansman
279 milyar €

Adil Dönüşüm Mekanizması
100 Milyar €
(10 yılda 143 milyar €)
ESIF ve ulusal kofinansman
114 milyar €
ETS fonları (25 milyar €)

AB bütçesi
AB bütçesinin tetiklediği
gelecekteki MFF planlarına yönelik öngörü içermez

İklim, çevre ve Adil Dönüşüm Mekanizması arasındaki kesişimleri dikkate alan net rakamlar
gösterilmektedir.

ETS gelirlerinin aktarıldığı İnovasyon Fonu ile karbon yakalama, kullanım ve depolama,
enerji depolama dâhil olmak üzere yenilenebilir enerji ve enerji yoğun endüstrilerde
çığır açan düşük karbonlu teknolojilerin ve süreçlerin ölçeklendirilmesine yönelik
yatırımların desteklenmesi hedeflenmektedir. Modernizasyon Fonu’nun ise
enerji sektörünün ve daha geniş enerji sistemlerinin modernizasyonuna yönelik
yatırımları desteklemesi, düşük gelirli 10 üye devlette enerji verimliliğinin artırılması
amaçlanmaktadır.
Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında hazırlanan Yeni Sanayi Stratejisi, Avrupa
sanayisinin küresel rekabet gücünü sürdürebilmek, 2050’de iklim nötr hale gelebilmek,
dijital geleceği şekillendirebilir gibi önceliklere dayanarak hazırlanmıştır. Bu doğrultuda
yedi eylem alanı belirlenmiştir:
•
•
•
•
•
•
•
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Yeşil Dönüşüm ve Dijital Dönüşüm mevzuatıyla uyumlu Fikri Mülkiyet Hakları Eylem
Planı hazırlanması,
AB rekabet kurallarının dönüşüm bağlamında tekrar gözden geçirilmesi,
Enerji yoğun sektörlerin karbondan arındırılması ve düşük karbonlu enerji
tedarikinin desteklenmesi,
Kritik Ham Maddeler Eylem Planı ve Yeni İlaç Stratejisi ile tedarikin güvence altına
alınması,
Temiz Hidrojen İttifakı
Karbonsuzlaşmanın hızlandırılması,
İnovasyon, yatırım ve becerilere odaklanma.
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Ek 4: AB Taksonomisi: Sektörler-Faaliyetler51
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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1. Ormancılık
1.1. Ağaçlandırma
1.2. Afetlerden sonra yeniden ağaçlandırma ve doğal orman rejenerasyonu dahil
olmak üzere ormanların rehabilitasyonu ve restorasyonu
1.3. Orman Yönetimi
1.4. Ormanların Korunması
2. Çevre Koruma ve Restorasyon Faaliyetleri
2.1. Sulak Alanların Restorasyonu
3. İmalat Sanayi
3.1. Yenilenebilir Enerji Teknolojileri/Ekipmanları
3.2. Hidrojen Üretimi ve Kullanımına Yönelik Ekipmanlar
3.3. Ulaştırmaya Yönelik Düşük Karbonlu Teknolojiler
3.4. Bataryalar
3.5. Binalar için Enerji Verimliliği Ekipmanları
3.6. Diğer Düşük Karbonlu Teknolojiler
3.7. Çimento
3.8. Alüminyum
3.9. Demir-Çelik
3.10. Hidrojen
3.11. Siyah Karbon
3.12. Soda Külü
3.13. Klor Üretimi
3.14. Organik Temel Kimyasalları
3.15. Susuz Amonyak
3.16. Nitrik Asid
3.17. Birincil Formda Plastik Ürünler
4. Enerji
4.1. PV Güneş Teknolojilerinden Elektrik Üretimi
4.2. CSP Güneş Teknolojisinden Elektrik Üretimi
4.3. Rüzgârdan Elektrik Üretimi
4.4. Okyanus Dalgası Teknolojileri Kullanılarak Elektrik Üretimi
4.5. Hidroelektrik Santrallerden Elektrik Üretimi
4.6. Jeotermal Kaynaklardan Elektrik Üretimi
4.7. Fosil yakıt dışı yenilenebilir gaz ve sıvı yakıtlardan elektrik üretimi81
4.8. Biyokütleden Elektrik Üretimi
4.9. Elektrik İletimi ve Dağıtımı
4.10. Elektrik Depolama
4.11. Termal Enerji Depolama
4.12. Hidrojen Depolama
4.13. Ulaştırma kullanımı için biyogaz ve biyoyakıt üretimi, biyolikit üretimi
4.14. Yenilenebilir ve düşük karbonlu gazlar için iletim ve dağıtım sistemleri
4.15. Dağıtık ısıtma/soğutma dağıtımı
4.16. Elektrik ısı pompalarının kurulumu ve işletilmesi
4.17. Güneş enerjisiyle kojenerasyon (ısıtma/soğutma ve elektrik üretimi) 100
4.18. Jeotermal enerjiyle kojenerasyon (ısıtma/soğutma ve elektrik üretimi) 101
4.19. Fosil yakıt dışı yenilenebilir gaz ve sıvı yakıtlarla kojenerasyon (ısıtma/soğutma
ve elektrik üretimi) 102
AB Komisyonu
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•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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4.20. Biyoenerji ile kojenerasyon (ısıtma/soğutma ve elektrik üretimi) 104
4.21. Solar termal ısı enerjisiyle ısıtma/soğutma 106
4.22. Jeotermal enerjiyle ısıtma/soğutma 107
4.23. Fosil yakıt dışı yenilenebilir gaz ve sıvı yakıtlarla ısıtma/soğutma 109
4.24. Biyoenerji ile ısıtma/soğutma 111
4.25. Atık ısı ile ısıtma/soğutma 113
5. Su Temini, Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme
5.1. Su toplama, arıtma ve temin sistemlerinin inşası, genişletilmesi ve işletimi 115
5.2. Su toplama, arıtma ve temin sistemlerinin yenilenmesi 116
5.3. Atık su toplama ve arıtma sistemlerinin inşası, genişletilmesi ve işletimi 117
5.4. Atık su toplama ve arıtma sistemlerinin yenilenmesi 119
5.5. Tehlikesiz atıkların kaynakta ayrıştırılmış şekilde toplanması ve taşıması 121
5.6. Atık su arıtma çamurunun anaerobik arıtımı 122
5.7. Biyo-atıkların anaerobik arıtımı 124
5.8. Biyo-atıkların kompostlanması 125
5.9. Tehlikesiz atıklardan malzeme geri kazanımı 127
5.10. Katı atık depolama alanlarından gaz üretimi ve bu gazın kullanımı 128
5.11. CO₂ Taşıma129
5.12. Toprak altında kalıcı jeolojik CO₂ depolaması 130
6. Taşımacılık 133
6.1. Şehirler arası raylı yolcu taşımacılığı 133
6.2. Raylı yük taşımacılığı 134
6.3. Şehir içi ve banliyö alanlarında taşımacılık, karayoluyla yolcu taşıma 135
6.4. Kişisel hareketlilik araçlarının işletimi, bisikletli lojistik uygulamaları 137
6.5. Motosiklet, binek araç ve hafif ticari araçlar kullanılarak taşımacılık 138
6.6. Karayoluyla yük taşıma hizmetleri 141
6.7. İç sularda yolcu taşımacılığı 143
6.8. İç sularda yük taşımacılığı 144
6.9. İç sularda yolcu ve yük taşıma sistemlerinin iyileştirilmesi 145
6.10. Deniz ve kıyılarda yük taşımacılığı, liman operasyonları ve yan faaliyetlere
yönelik araçlar 147
6.11. Deniz ve kıyılarda yolcu taşımacılığı 150
6.12. Deniz ve kıyılarda yük ve yolcu taşımacılığı sistemlerinin iyileştirilmesi 153
6.13. Kişisel hareketlilik araçları, bisikletli lojistik altyapısı 156
6.14. Raylı taşımacılık altyapısı 157
6.15. Düşük karbonlu karayolu taşımacılığını ve toplu taşımayı mümkün kılan
altyapı 160
6.16. Düşük karbonlu suyolu taşımacılığını mümkün kılan altyapı 161
6.17. Düşük karbonlu havalimanı altyapısı 163
7. İnşaat ve gayrimenkul faaliyetleri 166
7.1. Yeni bina inşaatı 166
7.2. Mevcut binaların renovasyonu 169
7.3. Enerji verimliliği ekipmanlarının kurulum, bakım ve onarımı 172
7.4. Binalarda (ve binalara ait park alanlarında) elektrikli araçlara yönelik şarj
istasyonlarının kurulum, bakım ve onarımı 174
7.5. Binaların enerji performansını ölçme, düzenleme ve kontrol etmeye yönelik
enstrüman ve cihazların kurulum, bakım ve onarımı 175
7.6. Yenilenebilir enerji teknolojilerinin kurulum, bakım ve onarımı 176
7.7. Binaların satın alınması ve mülkiyeti 177
8. Bilgi ve iletişim 179
8.1. Veri işleme, barındırma ve bunlarla bağlantılı faaliyetler 179
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8.2. Sera gazı emisyonunu azaltmaya yönelik veriye dayalı çözümler 181
9. Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler 183
9.1. Piyasaya sürülme aşamasına yakın araştırma, geliştirme ve inovasyon
faaliyetleri 183
9.2. CO₂’nin doğrudan doğruya havadan yakalanmasına yönelik araştırma,
geliştirme ve inovasyon faaliyetleri 185
9.3. Binaların enerji performansına ilişkin profesyonel hizmetler 187
Ek A: İklim değişikliğine uyum konusunda kayda değer zarar vermemeye ilişkin
genel kriterler 189
Ek B: Su ve deniz kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve korunması konusunda
kayda değer zarar vermemeye ilişkin genel kriterler 192
Ek C: Kimyasalların kullanımı veya varlığı bağlamında kirliliğin önlenmesi ve
kontrolü konusunda kayda değer zarar vermemeye ilişkin genel kriterler 193
Ek D: Biyolojik çeşitlilik ve ekosistemlerin korunması ve eski haline getirilmesi
konusunda kayda değer zarar vermemeye ilişkin genel kriterler 194
Ek E: Su tesisatıyla bağlantılı alet ve eşyalara ilişkin teknik şartlar 194

Ek 5: Temel Politika Dokümanlarında “Yeşil Yeni Düzen”
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Değerlendirme Raporu
Türkiye, Paris İklim Anlaşması’nı henüz onaylamamış olsa da Birleşmiş Milletler
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde hazırlanan “Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları Değerlendirme Raporu’nda (Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı,
2019a) SKA 7 (“Herkes için karşılanabilir, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye
erişimi sağlamak”), SKA 8 (“İstikrarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi,
tam ve üretken istihdamı ve herkes için insana yakışır işleri desteklemek”), SKA 9
(Dayanıklı altyapılar tesis etmek, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmeyi desteklemek
ve yenilikçiliği güçlendirmek), SKA 11 (Şehirleri ve insan yerleşimlerini kapsayıcı,
güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılmak), SKA 12 (Sürdürülebilir üretim ve tüketim
kalıplarını sağlamak), SKA 13 (İklim değişikliği ve etkileriyle mücadele için acilen
eyleme geçmek) amaçları başta olmak üzere BM’nin belirlediği hedeflerde Türkiye’nin
mevcut durumu detaylı bir şekilde ortaya konulurken hedeflere ulaşabilmek için
uygulanması gereken politikalara da genel hatlarıyla işaret edilmektedir. Bu anlamda
doğrudan “Yeşil Yeni Düzen” kavramıyla karşılanmasa da söz konusu raporun
Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadele ekseninde resmî anlamda en bütünlüklü ve
kapsamlı politika dokümanı olma özelliğini taşıdığı söylenebilir.
11. Kalkınma Planı SKA Değerlendirme Raporu’ndan sonra yayımlanan 11.
Kalkınma Planı’nda çeşitli başlıklar altında iklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil
dönüşüm yaklaşımına yer verildiği, yeşil büyüme kavramı ve sektörler bazında
yine karbonsuzlaşma hedefinin içerildiği söylenebilir. Aynı zamanda Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları’nın tüm politikalara dâhil edileceği de vurgulanmıştır. Çalışmaların
2017 yılında yapılmasından ötürü 11. Kalkınma Planı, Yeşil Yeni Düzen ya da yeşil
büyüme perspektifine bağlanabilecek çok fazla unsur barındırsa da ana eksenlerinden
birini oluşturmamakta, bir yan tema olarak değerlendirilmektedir.
11. Kalkınma Planı’nda coğrafi konumu itibarıyla iklim değişikliğinden en çok
etkilenecek ülkeler arasında yer alan Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadele
çabalarına ülke gerçeklerini gözeten bir anlayışla katkı vermekte olduğu; gelişmekte
olan ülke konumuna paralel şekilde, yeşil büyüme ve emisyon artış trendinin
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Yeşil yeni düzen bağlamında Türkiye’de enerji dönüşümünün finansmanı

sınırlandırılması yönünde bir politika izlenmekte olduğu ve iklim değişikliğine uyum
çabalarının önemini koruduğu belirtilmektedir. Ayrıca, sanayi yoğun büyüme trendiyle
Türkiye için iklim finansmanına erişim imkânlarının açıklığa kavuşturulmasının,
marjinal maliyeti en düşük emisyon azaltım fırsatlarının kullanılabilmesini sağlayacağı
vurgulanmaktadır. Planın hedefleri ve politikaları arasında ise “Yaşanabilir Şehirler,
Sürdürülebilir Çevre” başlığı altında, iklim değişikliğiyle mücadeleye ve uyuma yönelik
politika ve tedbirlere yer verilmektedir. Ulaştırma politikaları bağlamında Türkiye’nin
coğrafi avantajından en iyi şekilde faydalanarak modlar arası (intermodal) ve çok
modlu (multimodal) uygulamaların geliştirilmesi; demir yolu ve deniz yolu taşıma
paylarının artırılması ve entegre bir ulaştırma sisteminin tesis edilmesi şeklinde
temel amaçlar belirlenirken, bu doğrultuda, ulaştırma alanındaki strateji ve eylem
planları, ulaştırma sektörünün uluslararası alandaki konumunu güçlendirmesinin
iklim değişikliği ile mücadele ve sektör kaynaklı emisyonların yönetilmesi konusunda
küresel seviyede ve AB tarafından atılan adımlar ile de uyumlu olduğuna işaret
edilmektedir (Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2019a). 11. Kalkınma
Planı paralelinde 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda da iklim değişikliğine
yönelik tedbirlerin yer aldığı görülmektedir.
Yeşil Mutabakat Eylem Planı
Yeşil Mutabakat odaklı ve Yeşil Yeni Düzen paradigmasına en gelişkin haliyle atıfta
bulunan ilk politika dokümanı Ticaret Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde hazırlanan
ve 2021 yılının Temmuz ayında Cumhurbaşkanlığı Kararı olarak yayımlanan “Yeşil
Mutabakat Eylem Planı” olmuştur. Dokümanda yer alan eylemlerin sonuçlarının
kapsamlı bir yol haritası oluşturması hedeflenmektedir: “Yeşil Mutabakat Eylem
Planı”, AB başta olmak üzere dünya ekonomisinde meydana gelmekte olan dönüşüm
politikaları ile uyumlu, yeşil yatırımları teşvik eden, küresel değer zincirlerinin
dönüşümüne katkı sağlayacak ve bu suretle katma değerli üretimi de destekleyecek bir
yol haritası niteliğinde olacaktır.
Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nda yeşil dönüşümün hem gelişmiş ülkeler hem de
gelişmekte olan ülkelerin gündemine girdiğine, yeni bir büyüme paradigmasına
dönüştüğüne işaret edilmektedir. AB’nin bu çerçevede Avrupa Yeşil Mutabakatı ile
üstlendiği öncü role dikkat çekilmektedir. Türkiye’nin yol haritasını oluştururken AB ile
ekonomik ve ticari ilişkilerinin getirdiği yükümlülüklerle birlikte sağladığı avantajları
değerlendirmesi gerektiği saptaması yapılmaktadır. Kritik öneme sahip pek çok
başlığın Eylem Planı kapsamında hedef ve eyleme dönüştürüldüğü görülmektedir.
Avrupa Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nda Avrupa Yeşil Mutabakatı ile AB politikalarında
öngörülen kapsamlı değişikliklerin yaratacağı etkilerin yanı sıra, uluslararası ekonomi
ve ticarette meydana gelen dönüşümün bir bütün olarak Türkiye’nin kalkınma
hedefleriyle uyumlu bir şekilde sürdürülebilir, kaynak-etkin ve yeşil bir ekonomiye
geçişi destekleyecek dönüşümü hedeflemesi, 1980 sonrası ihracata dayalı büyüme
stratejisi ile küresel ekonomiyle sağlanan bütünleşmenin korunmasının önemine
de dikkat çekilmektedir. Hem AB hem de üçüncü ülkelere ihracatta, rekabetçiliğin
korunması ve güçlendirilmesinin gerekliliğine işaret edilmektedir.
Bu perspektifle Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda 4 Şubat 2020 tarihinde
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri
Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın
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katılımıyla Bakan Yardımcısı düzeyinde bir Çalışma Grubu oluşturulduğu, Çalışma
Grubu faaliyetleri kapsamında, Bakan Yardımcıları düzeyinde ve Çalışma Grubu
üyesi kurumlar ile teknik düzeyde gerçekleştirilen toplantıların yanı sıra, özel sektör
temsilcilerinin katılımı ile sektör bazında istişareler gerçekleştirildiği Yeşil Mutabakat
Eylem Planı’nın hazırlandığı belirtilmektedir. Eylem Planı hazırlanırken, Çalışma Grubu
bünyesinde öne çıkan somut önerilerle birlikte gerçekleştirilen bir dizi sektör istişare
toplantısında özel sektör temsilcileri tarafından dile getirilen görüş, değerlendirme ve
önerilerin plana yansıtılması yönünde gayret gösterildiği vurgulanmaktadır.
Eylem Planı’nda Türkiye’nin sürdürülebilir ve kaynak-etkin bir ekonomiye geçişine
katkı sağlanmasını ve Türkiye’nin başta Avrupa Yeşil Mutabakatı ile öngörülen
kapsamlı değişikliklere, Türkiye-AB Gümrük Birliği kapsamında sağlanan bütünleşmeyi
koruyacak ve daha da ileriye taşıyacak şekilde uyum sağlamasını teminen 9 ana başlık
altında 32 hedef ve 81 eylem yer almaktadır:
1. Sınırda karbon düzenlemeleri: AB sınırda karbon düzenlemesinin TürkiyeAB ticareti üzerindeki etkilerinin sınırlanmasına yönelik çalışmalar yürütülmesi
hedeflenmektedir. Bu kapsamda sınırda karbon düzenlemesine tabi olabilecek
öncelikli imalat sanayi sektörlerinde sera gazı salımının azaltılmasını desteklemek
amacıyla bir yol haritasının oluşturulması veya yürütülmesi gereken faaliyetlerin
belirlenmesi öngörülmektedir.
Türkiye için sera gazı salımlarını azaltmak amacıyla bir karbon fiyatlandırma
mekanizması oluşturulması bu başlık altındaki hedefler arasında yer almaktadır.
2. Yeşil ve döngüsel ekonomi: UNEP’in “yeşil ekonomi” tanımına atıfta bulunularak
yeşil ve döngüsel bir ekonomide gerek yatırımlar gerekse büyüme stratejileri
belirlenirken sera gazı emisyonlarının azaltılması ile enerji ve kaynak verimliliğinin
artırılmasının gözetilmesi gerekliliğine dikkat çekilmektedir. AB’nin Avrupa Yeşil
Mutabakatı paralelinde Yeni Sanayi Stratejisi ile uyumlu bir şekilde Döngüsel
Ekonomi Eylem Planı’nın yayımladığı ve yeşil ekonomi politikaların ana akım
ekonomik faaliyetler seviyesine çıkarıldığı vurgulanmaktadır. Bu bağlamda söz
konusu başlık altında yer alan başlıca eylemler, döngüsel ekonomi çerçevesinde
öncelikli sektörlerin belirlenmesi ve sektörel etki-ihtiyaç analizi çalışmalarının
yapılması, Türkiye Döngüsel Ekonomi Eylem Planı’nın hazırlanması, Yeşil OSB
ve Endüstri Bölgesi sertifikasyonu için gerekli çalışmaların tamamlanması, yeşil
dönüşüm için gerekli teknolojik altyapının güçlendirilmesi ve sektörel Ar-Ge
çalışmalarının desteklenmesi, Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi çalışmalarının
yaygınlaştırılması, sanayide yeşil ve döngüsel üretime ve emisyon azaltımına
katkıda bulunacak faaliyetlerde/projelerde uluslararası finansman kaynaklarının ve
Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) fonlarının kullanımının desteklenmesi.
3. Yeşil finansman: İklim değişikliğiyle mücadelenin tüm sektörlerde önemli bir
dönüşümü ve beraberinde kapsamlı yatırımların gerçekleştirilmesini gerektirdiği
vurgulanmaktadır. Bu kapsamda finansman olanaklarını geliştirmenin önemine
dikkat çekilmektedir. Yeşil finansman başlığı altında öne çıkan eylemler AB’deki
uygulamalar da dikkate alınarak yeşil dönüşüm ekseninde ulusal teşvik sisteminin
gözden geçirilmesi, Ulusal Enerji Verimliliği Finansman Mekanizması’nın52
Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile enerji verimliliğinde destek modellerinin daha etkin hale getirilmesi ve sürdürülebilir
finansman mekanizmalarının geliştirilmesi hedeflenerek enerji verimliliği yatırımlarının hayata geçirilmesinde ilave
finansman desteği sağlamak üzere “Ulusal Enerji Verimliliği Finansman Mekanizması” oluşturulması eylemi tanımlanmıştır.
EBRD teknik desteğinde yürütülen Ulusal Enerji Verimliliği Finansman Mekanizması Yol Haritası Hazırlanması Projesi
çerçevesinde ise, bir rapor hazırlanarak mevcut enerji verimliliği finansman kaynaklarının daha etkin ve yaygın kullanımının
sağlanması, yeni kaynakların oluşturulması, uluslararası yatırımcı ve fon sağlayıcıların Türkiye’de enerji verimliliği yatırımlarına
yönlendirilebilmesi amacıyla bir model geliştirilmiştir.
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geliştirilmesi, AB ve uluslararası kuruluşların taksonomileri53 de dikkate alınarak
yeşil yatırım ile ekonomik faaliyetlerin hangilerinin çevreyle uyumlu olduğunu ve
iklim değişikliği ile mücadele/uyum amaçlarına hizmet ettiğini, başka bir ifadeyle
“sürdürülebilir” olup olmadığını tanımlayacak ortak bir dil ve değerlendirme
ölçütü (taksonomi) tespit edilmesi, bankacılık sektöründe sürdürülebilir finans
uygulamalarının geliştirilip yaygınlaştırılmasına yönelik yol haritasını içeren “Türk
Bankacılık Sektörü Sürdürülebilir Stratejisi” dokümanı hazırlanması, Yeşil Tahvil
ve Yeşil Kira Sertifikası rehberi hazırlanması, AB tarafından aday ülkelerin yeşil
dönüşümünün teşvik edilmesi ihtiyacının gündeme getirilmesi ve finansman
olanaklarının genişletilmesi, uluslararası finansman olanaklarından daha fazla
yararlanılmasına yönelik diplomatik ve teknik çalışmaların yapılması.
4. Temiz, ekonomik ve güvenli enerji arzı: Türkiye’nin yenilenebilir enerji ve düşük
karbonlu enerji kaynaklarının kullanımını artırmaya devam etmesi ve enerji
verimliliğinin geliştirilmesinin önem taşıdığı saptanmaktadır. Bu doğrultuda
başlık altında yer alan eylemler 2020 yılının Ağustos ayında başlatılan Yeşil Tarife
(YETA) uygulaması ve bu çerçevedeki sertifikasyonu ifade eden “Yenilenebilir
Enerji Kaynak Garanti” Belgesi (YEK-G Belgesi) ile ilgili altyapı ve bilinçlendirme
çalışmalarının sürdürülmesi, Milli Enerji ve Maden Politikasına paralel olarak yıllık
1000’er MW’lık rüzgâr enerjisi ve güneş enerjisi kurulu gücü geliştirilmesi, enerji
verimli ve düşük karbonlu ısıtma ve soğutma sistemlerine yönelik ulusal çapta
strateji ve kılavuz belgeleri hazırlanması şeklinde özetlenebilir.
5. Sürdürülebilir tarım: AB’nin pestisit ve anti-mikrobiyallerin azaltılmasına
ilişkin hedefleriyle uyumlu çalışmalar yürütülmesi, pestisitlerin azaltılmasına
yönelik çalışmalar çerçevesinde biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerinin
kullanımının yaygınlaştırılması, AB’nin kimyasal gübre kullanımının azaltılmasına
yönelik hedef ve politika değişiklerini gözeten çalışmalar yürütülmesi, organik
tarım üretiminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar, arazi toplulaştırma ve tescil
faaliyetleri başlıca eylemler arasında yer almaktadır.
6. Sürdürülebilir akıllı ulaşım: Eylem Planı’nda Türkiye’nin AB’ye olan coğrafi
yakınlığının sağladığı rekabet avantajının ve AB bölgesel tedarik zincirlerine
yakın entegrasyonun korunabilmesi, ayrıca COVID-19 salgınıyla birlikte hayati
önemi anlaşılan değer zincirlerinin kesintisiz ve etkin bir şekilde işlemeye devam
edebilmesi için ulaştırma sektöründeki politikaların, sürdürülebilir bir ulaştırma
altyapısının güçlendirilmesini desteklemesinin önem arz etttiği vurgulanmaktadır.
Bu doğrultuda sürdürülebilir ve akıllı taşımacılığın, yeşil denizcilik ve yeşil liman
uygulamalarının, demir yolu taşımacılığının geliştirilmesi; ayrıca yakıt tüketiminin
ve emisyonların azaltılması ile mikro hareketlilik araçlarının kullanımının
yaygınlaştırılması hedeflerine yer verilmektedir. Sera gazı emisyonlarında en fazla
paya sahip kara yolu ulaşımında emisyonların azaltılması için elektrikli araçların
yaygınlık kazanmasına yönelik çalışmalara işaret edilmektedir. Elektrikli araçlarla
birlikte uyumlu batarya sistemlerinin, motor sistemlerinin ve şarj istasyonu
sistemlerinin geliştiği, yeni pazar alanlarının ortaya çıktığı belirtilmektedir. Kara
yolu ulaşımında elektrifikasyon geçişinin sağlanması için gerekli altyapının tesis
edilmesine yönelik olarak araç ve şarj altyapısının geliştirilmesine ilişkin strateji
ve planlama faaliyetlerine işaret edilirken, Türkiye’nin otomotiv ve diğer ulaştırma
sektörleriyle birlikte dünyadaki önemli üreticilerden biri olarak karşı karşıya
bulunduğu pazar olanaklarına da vurgu yapılmaktadır.
Avrupa Yeşil Mutabakatı hedeflerinin yerine getirilmesini desteklemeyi amaçlayan 2020/852 (AB) sayılı Taksonomi Tüzüğü
12 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.Çin, Japonya, Fransa ve Hollanda gibi ülkeler tarafından ulusal seviyede
yürütülmektedir. Diğer taraftan, finansmanın sürdürülebilir faaliyetlere yönlendirilmesi için uluslararası kuruluşlar tarafından
da çalışmalar yapılmakta ve mali düzenleyiciler kendi ülkelerinde yeşil taksonomi oluşturmasına katkı sağlayacak yönergeler
oluşturmaktadır.
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Elektrikli araç ve şarj sistemlerine ilişkin altyapının geliştirilmesine yönelik olarak
elektrikli araç ve şarj sistemleriyle ilgili tanımlamaların yapılması, elektrikli araç ve
şarj istasyonu gelişim projeksiyonu, şarj istasyonlarının kurulumunda, işletmesinde
ve şarj donanımlarında ihtiyaç duyulan asgari gereksinimler ve standartların
belirlenmesi, destek ve teşvik önerilerinin oluşturulması, şehir içi ve şehirler
arası yollarda şarj istasyonlarının konumlandırılmasına yönelik ön çalışma ve
planlama faaliyetleri, şarj istasyonlarında yenilenebilir enerji sistemlerinin kullanımı
noktasında Yeşil Tarife, YEK-G Belgesi ve elektrikli araç şarj sinerjisinin oluşturulması
ve elektrikli araç bataryalarının geri dönüşüm çerçeve planlamasının yapılması
hedefleri yer almaktadır.
7. İklim değişikliğiyle mücadele: İklim Değişikliği ile Mücadele Raporu’nun
hazırlanması, Paris İklim Anlaşması’na yönelik ülke pozisyonunun uluslararası
finansman ihtiyacı ışığında çok boyutlu bir şekilde değerlendirilmesi, karbon
stoklarının artırılmasına katkı sağlanması ve bu eksende araştırma faaliyetlerinin
yürütülmesi başlıca eylemler olarak belirlenmektedir.
8. Diplomasi: İlgili tüm bakanlıkların faaliyet alanları itibarıyla, AB ve üye ülkeler
ile iş birliği imkânlarının geliştirilmesine yönelik eylemlere yer verilirken söz
konusu eylemlerle, AB ve üye ülkeler ile gerçekleştirilecek temaslar ile başta
Ar-Ge ve teknoloji alanları olmak üzere AB sektörleri ile yakın iş birliğinin teşvik
edilmesi, Eylem Planı’nda yer alan başlıklardaki hedeflere ulaşılmasına katkı
sağlayacak iş birliklerinin geliştirilmesi, AB değer zincirlerine entegrasyonunun yeşil
dönüşüm ekseninde daha da derinleştirilmesini ve güçlendirilmesini sağlayacağı
vurgulanmaktadır. Bu amaçla, AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ve
Sürdürülebilir Ürün İnsiyatifi gibi Gümrük Birliği ile doğrudan ilgili alanlarda AB ile
iş birliği olanaklarının araştırılmasının ve buna yönelik girişimler yürütülmesinin
önemine dikkat çekilmektedir.
9. Avrupa Yeşil Mutabakatı bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri:
Avrupa Yeşil Mutabakatı ile ilişkili bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri
gerçekleştirilmesi hedefi ile de başta özel sektör olmak üzere Eylem Planı’nda yer
verilen hedef ve eylemlerin gerçekleştirilmesinden sorumlu olan aktörlerin Çalışma
Grubu toplantıları, çalıştay ve seminerler ile farkındalık düzeyinin artırılması ve bu
şekilde söz konusu aktörlerin yeşil ekonominin geliştirilmesi sürecinde daha aktif
ve bilinçli bir rol üstlenmelerinin sağlanması hedeflenmektedir.
Yeni Ekonomi Programı (YEP) (2021-2023) ve Orta Vadeli Program (OVP) (20222024)
Yeşil dönüşümün Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan YEP’de (2021-2023)
ve OVP’de (2022-2024) kendine yer bulabildiği görülmektedir. YEP’te “büyüme” başlığı
altında yer alan politika tedbirleri arasında sürdürülebilir büyüme ve katma değerli
ürünlerin üretimine ve ihracatına odaklanma gereksinimine yer verilirken Gümrük
Birliği çerçevesinde Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyarlanmasına işaret edilmiştir. 5
Eylül 2021 tarihinde yayımlanan OVP’de ise “Yeşil Dönüşüm” ayrı bir başlık olarak
ele alınmıştır. Aşağıda daha detaylı değerlendirilen bölümde Yeşil Mutabakat Eylem
Planı’nda atıfta bulunularak küresel düzeyde iklim değişikliğiyle mücadelenin ekonomi
politikalarda ağırlığının arttığı ifadesine, bu eksende ana ihracat pazarı AB başta olmak
üzere ülkelerin yeni uygulayacağı politikalara göre sanayide ve ekonomi genelinde
yeşil dönüşüm gerekliliğine dikkat çekilmiştir. Program döneminde küresel değer
zincirleriyle bütünleşme ve daha fazla uluslararası yatırım çekme sürecinin Yeşil
Mutabakat Eylem Planı’nda yer alan hedefler ve eylemler dikkate alınarak şekilleneceği
belirtilmektedir.
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Ayrıca Covid-19 salgınının etkilerinin azaltmak için 12 Mart 2021 tarihinde açıklanan
“Ekonomi Reformları Paketi”nde yeşil dönüşümün desteklenmesi amacıyla Yeşil
Organize Sanayi Bölgeleri’nin (OSB) hayata geçirilmesi, ulusal döngüsel ekonomi
eylem planı hazırlanması, yeşil üretim için gerekli teknolojilerin geliştirilmesi ve
yaygınlaştırılmasına yönelik Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi, yeşil finansmanın
gelişimini sağlayacak ekosistemin güçlendirilmesi, sürdürülebilir ve akıllı taşımacılık
altyapısının geliştirilmesi gibi eylemler yer almaktadır.
Strateji Belgeleri54
Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi’nde (2021-2023), üretim ve ihracat
odaklı uluslararası doğrudan yatırımlarda rekabetçiliğin korunması ve güçlendirilmesi
için Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyuma işaret
edilmektedir.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2019-2023 Strateji Planı kapsamında tüm ulaşım
modlarının bütüncül bir yaklaşımla entegrasyonunu sağlayacak ulaşım altyapılarının
planlı bir şekilde gerçekleştirilmesi, ulusal ve uluslararası yük taşımacılığında
kombine yük taşımacılığı imkânlarının geliştirilmesi ve şehir içi ulaşım altyapısının
geliştirilmesine katkı sağlanması hedefi yer almaktadır. Ayrıca, Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Ulaştırma Politikası Belgesi’nde kentsel
ortamdan fosil yakıtlı araçların aşamalı olarak kaldırılması; petrole bağımlılığın ve sera
gazı emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlayacağından alternatif yakıtlı araçların
teşvik edilmesi ve buna uygun yakıt doldurma/şarj altyapısının geliştirilmesi hususları,
temel politika alanı olarak belirtilmektedir. Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Strateji
Belgesi ve Eylem Planı (2020-2023) ile hayata geçirilecek AUS uygulamalarının, ülkedeki
tüm ulaşım modlarına entegre, güncel teknolojileri kullanan verimli, sürdürülebilir,
çevreci ve akıllı bir ulaşım ağı oluşturulması suretiyle ulaştırma sektöründen
kaynaklanan emisyonların azaltılmasına da katkı sağlaması hedeflenmektedir.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nin “Dijital Dönüşüm
ve Sanayi Hamlesi” bileşeni altında; yeşil üretim yaklaşımının sanayi politikaları
ve uygulamalarda belirleyiciliğinin artırılacağı; sanayi üretiminin çevreye etkilerini
azaltmak amacıyla, özellikle OSB’lerdeki altyapı ve işletmelerin teknoloji yoğunluklu
modernizasyonunun ve temiz üretime dayalı yeni yatırımların desteklenmeye devam
edileceği; döngüsel ekonomi kapsamında “Ekonomik Değerli Atık İzleme Sistemi”
kurulması için Sanayi Sicil Bilgi Sistemi geliştirileceği; endüstriyel simbiyozun, yenilik
faaliyetlerinin yanında, yeni iş alanları yaratma potansiyeli ile girişimciliği ve bölgesel
kalkınmayı da destekleyen bir yaklaşım olarak ortaya çıktığı; bu kapsamda, “Türkiye
için Yeşil OSB Çerçevesinin Geliştirilmesi Projesi” doğrultusunda Türkiye’de endüstriyel
simbiyoz alanlarının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, OSB’ler ve Endüstri Bölgeleri gibi ilgili paydaşların iş birliğiyle yürütülmeye
devam edileceği hususlarına yer verilmektedir. Bunun yanı sıra, çevre katkı payı
gelirlerinin, sanayicilerin çevre koruma ve atık yönetimi sistem ve uygulamalarının
geliştirilmesine yönelik yatırımların finansmanında kullanılması yönünde Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı ile iş birliği yapılacağı belirtilmektedir.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan Ulusal Enerji Verimliliği
Eylem Planı ile enerji verimliliğinde destek modellerinin daha etkin hale getirilmesi
ve sürdürülebilir finansman mekanizmalarının geliştirilmesi hedeflenerek, enerji
verimliliği yatırımlarının hayata geçirilmesinde ilave finansman desteği sağlamak
üzere “Ulusal Enerji Verimliliği Finansman Mekanizması” oluşturulması gerekliliği
saptanmaktadır.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2019-2023 Stratejik Eylem Planında; kırsal alanda refahı
yükseltmek; tarımsal üretimde verimi ve kaliteyi artırarak istikrarlı gıda arzını sağlamak;
üretimden tüketime kadar gıda, yem güvenilirliğini sağlamak; bitki, hayvan sağlığına ve
refahına yönelik gerekli tedbirleri almak; balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarını korumak,
bunların sürdürülebilir işletimini sağlamak; toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir
yönetimini sağlamak; iklim değişikliği, çölleşme ve erozyonla etkin mücadele etmek ile
biyolojik çeşitliliği korumak ve bunun sürdürülebilir yönetimini sağlamak gibi amaçlar
yer almaktadır.
OVP’de Yeşil Dönüşüm Politika ve Tedbirleri
2022-2024 dönemini kapsayan ve 2021 yılının Eylül ayında açıklanan OVP’de Yeşil
Dönüşüm başlığı altında yer alan yedi politika ve tedbirden ikisinin yeşil dönüşümün
finansmana ilişkin olduğu görülmektedir. Program’daki yeşil dönüşüm politika ve
tedbirleri şu şekildedir:
•

•
•

•
•
•

•
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Sanayi, ticaret, ulaştırma, çevre ve enerji alanlarında yeşil dönüşüme ve döngüsel
ekonomiye geçişi destekleyici yeni yaklaşımlar, dış finansman imkânları da dikkate
alınarak destek ve kredi teşvik mekanizmaları çerçevesinde hayata geçirilecek;
başta geri dönüşüm teknolojileri olmak üzere verimlilik artıran ve sera gazı emisyon
artışını sınırlamayı hedefleyen yatırımlar desteklenerek uluslararası ticaret alanında
iklim değişikliği politikalarıyla uyumlu şekilde ihracatın rekabet gücü artırılacaktır.
Yeşil dönüşümü hızlandırmak amacıyla Ar-Ge çalışmaları desteklenerek yeşil üretim
için gerekli teknolojiler geliştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır.
Yeşil OSB ve yeşil endüstri bölgesi sertifikasyon sistemi tamamlanarak, çevreye
duyarlı, sürdürülebilir sanayi ve döngüsel ekonomi alanları oluşturulmasına hız
verilecektir.
Finansal sektörün düzenleyici çerçevesi, sanayinin yeşil dönüşümünü
kolaylaştıracak şekilde geliştirilecektir.
Çevreye duyarlı yatırımların finansmanı amacıyla uluslararası standartlarla uyumlu
rehberler hazırlanarak yeşil tahvil ve sukuk ihraçları teşvik edilecektir.
Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla enerji
üretim ve kaynaklarını verimli bir şekilde kullanan, çevre dostu üretime yönelik
yatırımlar desteklenecektir.
Sıfır atık uygulamaları hanehalkını da kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacak ve
üretimin kritik alanlarındaki ihtiyacın dışında kalan atık ithalatının azaltılmasına
yönelik tedbirler alınacaktır.
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Ek 6: Paydaş Grubu Görüşme Çerçeveleri
SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi tarafından yürütülen “Yeşil Mutabakat Bağlamında
Enerji Dönüşümünün Finansmanı” başlıklı çalışma kapsamında enerji dönüşümünün
paydaşlarıyla birebir çevrim içi görüşmeler yapılması planlanmıştır. Görüşmelerde
enerji dönüşümü yatırımlarında ve finansmanında mevcut durum değerlendirmesi,
Yeşil Mutabakat bağlamında enerji dönüşümü yatırım ve finansman ihtiyacı
öngörüleri, enerji dönüşümü yatırımlarını hızlandırmak üzere finansman kaynaklarının
genişletilmesi, yeni finansman mekanizmaları/modellerinin geliştirilmesine
odaklanılmıştır. Enerji dönüşümünün doğrudan paydaşı durumunda olan kamu,
finansal kuruluşlar, enerji şirketleri ve teknoloji şirketlerine ek olarak Yeşil Mutabakat
bağlamında enerji dönüşümüne etkide bulunacak sanayi, ulaştırma ve diğer kuruluşlar
da paydaşlar arasına alınmıştır.
1. Genel
•
•

•
•

Türkiye’de yatırım iklimi ve finansman koşullarına ilişkin değerlendirme: Başlıca
zorluklar ve fırsatlar nelerdir?
Yeşil Mutabakat ya da gelişkin bir Yeşil Dönüşüm stratejisinin/paradigmasının
Türkiye’ye sunduğu fırsatlar: Nasıl bir yol haritasına ihtiyaç bulunmaktadır? Ülke,
sektör, kuruluş perspektifinden değerlendirme.
Avrupa Yeşil Mutabakatı değerlendirmesi: Avrupa nasıl dönüşür, Türkiye’ye etkileri
neler olur?
Yeşil Mutabakat bağlamından finansman olanakları nasıl etkilenir?

2. Paydaş Grubu
2.1 Kamu
• Yeşil Mutabakat bağlamında Türkiye’nin “2053 net sıfır emisyon” hedefine yönelik
yol haritasının çerçevesi.
• Yeşil Mutabakat bağlamında enerji dönüşümüne yönelik hedefler ve kamunun bu
hedeflerdeki rolü.
• Genel olarak yeşil dönüşüm, özel olarak enerji dönüşümü yatırımlarında kamu
perspektifinden öncelikli alanlar.
• Finansman kaynaklarının genişletilmesinde ve çeşitlendirilmesinde kamunun rolü:
İklim fonlarına erişimin artırılması, Yeşil Mutabakat kapsamında ortaya çıkacak yeni
fonlardan yararlanma vb.
• Yeni teknoloji yatırımlarının teşvik edilmesine yönelik düzenlemeler. (Hidrojen,
batarya enerji depolama, dijitalleşme vb.)
• Kamu binalarında enerji verimliliği uygulamalarına yönelik düzenlemelerin
değerlendirmesi. (Kamu binalarında EPS düzenlemesi odaklı.)
• Diğer paydaşlardan beklentiler ve öneriler.
2.2 Finans Kuruluşları
• Yeşil Mutabakat bağlamında uluslararası finansman iklimi: Fırsatlar ve zorluklar.
• Türkiye’de finansman iklimi mevcut durum değerlendirmesi: Yapısal zorluklar,
yatırım ve finansman iştahındaki düşüşün nedenleri vb.
• Enerji dönüşümünün finansmanında mevcut durum.
• Yeşil Mutabakat bağlamında finans sektörü açısından orta-uzun vadeli fırsatlar ve
zorluklar.
• Enerji dönüşümünde öncelikli finansman alanları ve ihtiyaçlar.
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•

•

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamındaki fonların yanı sıra uyum kapsamındaki
fonların kullandırımına ilişkin yaklaşım. (Kömür başta olmak üzere termik santral
yatırımlarına ilişkin perspektifi, 2030 ve 2050 hedefleri.)
Diğer paydaşlardan beklentiler ve öneriler.

2.3 Enerji Şirketleri
• Enerji, özellikle enerji dönüşümü (yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği),
yatırımlarında ve finansman koşullarında mevcut durum değerlendirmesi.
• Yeşil Mutabakat bağlamında enerji dönüşümü yatırım ihtiyacı değerlendirmesi:
Öncelik alanları, fırsatlar ve zorluklar.
• Dağıtık enerji kaynakları yatırımları: Potansiyel öngörüleri, politika ve finansman
ihtiyaçları.
• Üretim bağlamında dağıtım ve iletim şebekesinde dönüşüm ihtiyaçları ve bu
bağlamdaki yeni iş modeli ihtiyaçları.
• Yeni teknoloji yatırım ihtiyaçları: Hidrojen, batarya enerji depolama, dijitalleşme
yatırımlarında iş ve finansman modeli önerileri.
• Diğer paydaşlardan beklentiler ve öneriler.
2.4 Teknoloji Tedarikçileri
• Enerji, özellikle enerji dönüşümü (yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği),
yatırımlarında ve finansman koşullarında mevcut durum değerlendirmesi.
• Yeşil Mutabakat bağlamında enerji dönüşümü yatırım ihtiyacı değerlendirmesi:
Öncelik alanları, fırsatlar ve zorluklar.
• Dağıtık enerji kaynakları yatırımları: Potansiyel öngörüleri, politika ve finansman
ihtiyaçları.
• Üretim bağlamında dağıtım ve iletim şebekesinde dönüşüm ihtiyaçları ve bu
bağlamdaki yeni iş modeli ihtiyaçları.
• Yeni teknoloji yatırım ihtiyaçları: Hidrojen, batarya enerji depolama, dijitalleşme
yatırımlarında iş ve finansman modeli önerileri.
• Diğer paydaşlardan beklentiler ve öneriler.
2.5 Sanayi ve Diğer Kuruluşlar
• Sektör/kuruluş bazında mevcut durum değerlendirmesi.
• Genel olarak Yeşil Mutabakat, özel olarak enerji dönüşümünün sektör/kuruluş
açısından açığa çıkardığı yatırım ihtiyacı/potansiyeli ve potansiyel yeni finansman
olanakları.
• Enerji dönüşümü yatırım ihtiyacına ilişkin sektör/kuruluş perspektifinden
değerlendirme: Örn. otomotiv ya da elektrikli teçhizat sektörü açısından
elektrifikasyon ve enerji dönüşümü yatırımları, demir-çelik, çimento vb. enerji
yoğun sektörlerde enerji verimliliği yatırımları vb.
• Diğer paydaşlardan beklentiler ve öneriler.
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Ek 7: “Türkiye’de Enerji Dönüşümünün Finansmanı” Raporu (SHURA, 2019)
Politika ve Eylem Alanı Önerileri Değerlendirmesi
2019 yılında SHURA tarafından yayımlanan “Türkiye’de Enerji Dönüşümünün
Finansmanı” raporunun sonuç bölümünde beş eylem alanı önerisi yer almıştır (SHURA,
2019). Eylem alanı önerileri aşağıda özetlenmekte ve son iki yılın gelişmeleri, özellikle
“Yeşil Dönüşüm” bağlamında kısaca değerlendirilmektedir:
Eylem Alanı 1: Enerji dönüşümü perspektifinin ve piyasa mekanizmasının
güçlendirilmesi
Kapsam: Enerji dönüşümü yatırımlarını hızlandırmak ve finansman olanaklarını
genişletmek için bir enerji dönüşümü perspektifinin/stratejisinin geliştirilmesi
gerekmektedir. Bu doğrultuda aşağıdaki eylemler önerilmektedir:
• Enerji dönüşümünde uzun vadeli bir stratejinin oluşturulması
• Kamunun enerji piyasasındaki düzenleyici rolünün güçlendirilmesi
• Piyasa derinleşmesini destekleyecek ve finansal öngörülebilirliği artıracak politika
gelişiminin sürdürülmesi
• Yerel yönetimlerin enerji dönüşümü kapsamında üstlenebilecekleri rolün
tanımlanması, yatırım ve finansman potansiyelinin genişletilmesi
Değerlendirme:
• Gelişmiş ekonomiler başta olmak üzere küresel ölçekte Yeşil Mutabakat yeni
büyüme/kalkınma paradigması haline gelirken, 2050 hedefleriyle, modern tarihin
en uzun vadeli ekonomik ve sosyal stratejileri ortaya konmaktadır. Türkiye’nin bu
eksende önce Yeşil Mutabakat Eylem Planı, ardından Paris Anlaşması Onayı ve
“2053 net sıfır” hedefi deklarasyonuyla ortaya koyduğu yöneliminin 12. Kalkınma
Planı ile birlikte daha bütünlüklü ve detaylı bir çerçeveye kavuşacağı görülmektedir.
Enerji dönüşümüne ilişkin uzun vadeli hedeflerin söz konusu stratejinin önemli
unsurlarından biri olması beklenmektedir. Eylem Alanı 1 kapsamında işaret edilen
eylemlerin bu bağlamda ele alınması, eylem önerilerinin gözden geçirilmesi,
geliştirilmesi gerekmektedir.
•

Kamunun enerji piyasasındaki düzenleyici rolünün piyasa derinleşmesini
sağlayacak şekilde güçlendirilmesi ihtiyacına ek olarak, özellikle büyük ölçekli yeni
teknoloji yatırımlarında piyasa yapıcı rolü üstlenmesi, depolama ve dijitalleşme
gibi konularda standart enerji destek mekanizmaları dışında daha yenilikçi,
sofistike destek mekanizmalarının tasarlanması gibi başlıkların ele alınması önem
taşımaktadır.

Eylem Alanı 2: Finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi
Kapsam: Şebeke ölçeğinde, ağırlıklı olarak proje finansmanı kapsamında finansman
sağlanan yatırımlar dışında enerji verimliliği, dağıtık enerji kaynakları, depolama
gibi diğer enerji dönüşümü yatırımı ihtiyaçlarını da dikkate alarak geleneksel
proje finansmanı kaynakları dışındaki alternatif kaynakların artırılması, finansman
kaynaklarının çeşitlendirilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda aşağıdaki eylemler
önerilmektedir:
• Enerji dönüşümü, özellikle enerji verimliliğinin finansmanı için tanım geliştirilmesi
• Enerji dönüşümüne yönelik kaynakların etkin dağılımı için iklim fonları ve fon
paketlerinin toplandığı, kamunun öncülük ettiği merkezi bir fon oluşturulması
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•

•

Uluslararası finans kuruluşları da dâhil olmak üzere tüm finans kuruluşları arasında
koordinasyonu sağlayacak, kamu politikalarıyla uyumu kolaylaştıracak bir
mekanizmanın oluşturulması
Finans kuruluşları dışında kurumsal yatırımcılardan fon sağlamaya yönelik girişim
sermayesi, “kitlesel fonlama” gibi modeller için politika ve mevzuatın uluslararası
örnekler de incelenerek enerji dönüşümünün finansmanı perspektifinden
geliştirilmesi

Değerlendirme:
• 2021 yılının Temmuz ayında yayımlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nda (Ticaret
Bakanlığı, 2021) özellikle “Yeşil Finansman” başlığı altında yer verilen hedefler ve
bu eksende yürütülen çalışmalar göz önünde bulundurularak yukarıdaki eylemlerin
değerlendirilmesi ve önerilerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi gerekmektedir.
• Avrupa Yeşil Mutabakatı bağlamında enerji dönüşümüne yönelik doğrudan
kaynaklar kadar, özellikle elektrifikasyondaki artışın otomotiv, elektrikli teçhizat
gibi sektörler üzerinden sağlanabilecek dolaylı kaynaklarda da artışa yol açacağı
görülmektedir. Kaynak hacmi ve çeşitliliğindeki potansiyele ilişkin daha kapsamlı
bir çerçeve oluşturulması, yeni finansman mekanizmaları/modellerine ilişkin yol
haritalarının daha geniş bir ölçekte çizilmesi gerekmektedir.
• Merkezi fon/koordinasyon konusunun yukarıda işaret edilen potansiyeller ışığında
yeniden daha detaylı değerlendirilmesi yerinde olacaktır.
• Alternatif finansman kaynaklarının geliştirilmesinde yurt dışı kaynakların yanı sıra
yurt içi kurumsal yatırımcı potansiyeli, uzun vadeli alım anlaşmaları gibi olanakların
irdelenmesi, gelişim alanlarının ortaya konması önem taşımaktadır.
Eylem Alanı 3: Enerji verimliliği finansmanının artırılması
Kapsam: Enerji verimliliği finansmanının artırılabilmesi için uygulamaya yönelik
teknik, hukuki belirsizliklerin giderilmesi, finansman sağlayıcılar ve yatırımcılar
açısından çerçevenin netleştirilmesi ihtiyacına işaret edilmektedir. Bu doğrultuda
aşağıdaki eylemler önerilmektedir:
• Enerji verimliliği uygulamaları için kuralların belirlenmesi konusundaki çalışmaların
tamamlanması
• Enerji verimliliği finansmanı için ayrı bir tanım geliştirilmesi
• Enerji verimliliği finansmanında finansman sağlayıcılar için destek mekanizmaları
• Finansmanda enerji performans sözleşmelerinin teminat olabilmesi
• Enerji verimliliği uygulamalarının finansmanında teminatlandırma için KGF benzeri
bir mekanizma oluşturulması
• Binalarda enerji verimliliği yatırımlarının mortgage kapsamına dâhil edilmesi ya da
mortgage benzeri ürün geliştirilmesine yönelik altyapı sağlanması
Değerlendirme:
• Eylem önerilerinin 2020 yılının Ağustos ayında yayımlanan “Kamuda Enerji
Performans Sözleşmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar” başlıklı
Cumhurbaşkanlığı Kararı ve bu karar doğrultusunda 2021 yılının Nisan ayında
yayımlanan Tebliğ’deki düzenlemeler ışığında belirsizliklerin gözden geçirilmesi,
boşlukların saptanması gerekmektedir. Bu eksende söz konusu düzenleme
ve ilk uygulamalardan hareketle kamu binaları dışındaki sektörlere/alanlara
taşınabilecek boyutların ayrıştırılması, boşluk analizinde gözetilmesi yerinde
olacaktır.
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•

Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında yenilenen Enerji Verimliliği Direktifi dikkate
alınarak eylem önerilerinin gözden geçirilmesi, özellikle binalar ve ulaştırmaya
yönelik çeşitlendirilmiş, daha somut önerilerin geliştirilmesi yerinde olacaktır. (Yeni
binalar için ek destek mekanizması tasarımlarının geliştirilmesi başta olmak üzere.)

Eylem Alanı 4: Yenilenebilir enerji finansman modellerinin geliştirilmesi
Kapsam: Yenilenebilir enerji yatırımlarının hız kesmeden devam etmesini sağlamaya
yönelik finansman önerileri yapılmaktadır. Bu doğrultuda aşağıdaki eylemler
önerilmektedir:
• Yenilenebilir enerji finansmanında finansman sağlayıcılar için destek
mekanizmaları
• Yenilenebilir enerjinin ayrı bir ürün olarak tanımlanması ve uzun vadeli alım
anlaşmalarının önünün açılması
• Mevcut yenilenebilir enerji portföyünün refinansmanı yoluyla finansman
olanaklarının genişletilmesi
• Mevcut yenilenebilir enerji portföyünden sağlanan fonların yeni yatırımlara
yönlendirilmesi
Değerlendirme:
• Yenilenebilir enerjinin ayrı bir ürün olarak tanımlanması ve uzun vadeli alım
anlaşmalarının önünün açılması başlığında yapılan düzenlemeler ve uygulamaların
değerlendirilmesi, bu eksendeki boşlukların saptanarak önerinin revize edilmesi
gerekmektedir.
• Refinansman kapsamında uluslararası ve ulusal ölçekte kurumsal yatırımcı
potansiyelinin, bu doğrultuda da finansman modellerinin daha detaylı
değerlendirilmesi yerinde olacaktır.
Eylem Alanı 5: Dağıtık yenilenebilir enerji sistemlerinin finansman modellerinin
geliştirilmesi
Kapsam: Dağıtık sistemde küçülen yatırım ölçekleri, değişen yatırımcı/tüketici/türetici
profilini dikkate alarak, KOBİ ve bireysel segmente yönelik finansal model/araçları
geliştirme ihtiyacı saptanmaktadır. Bu doğrultuda aşağıdaki eylemler önerilmektedir:
• Dağıtık sisteme yönelik daha yönlendirici bir kamu politikasının oluşturulması
• Dağıtık sistem yatırımlarının finansmanına yönelik kaynak sağlanması, portföyün
ölçümlenebilmesi
• Çatı sistemlerine yönelik riskleri azaltıcı ürünler geliştirilmesi, sigortacılık
ürünlerinin daha kapsayıcı hale getirilmesi, yatırım paketlerine finansmanla birlikte
dâhil edilmesi
• Dağıtık sistemde iletim kaybında sağlanacak tasarrufların birkaç yıl süreyle teşvik
olarak kullandırılması
Değerlendirme:
• Dağıtık sistem kapsamında değerlendirilebilecek yatırımların ve mevcut finansman
modellerinin değerlendirilmesi, boşluk analizinin yapılarak öneriler geliştirilmesi
gerekmektedir.
• SHURA çalışmaları başta olmak üzere dağıtık sistem potansiyelinin, talep tarafı
katılımı vb. iş modellerini değerlendiren çalışmaları dikkate alarak daha spesifik
finansman mekanizması/modeli önerilerinin geliştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.
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•

Elektrifikasyondaki gelişmelerin dağıtık sistem yatırımlarına ve finansmanına
etkilerinin daha kapsamlı değerlendirilmesi, yaratacağı ek olanakların dikkate
alınarak finansman modeli önerilerinin yapılması önem taşımaktadır.

Gündeme Alınması Gereken Yeni Eylem Alanı Başlıkları:
Aşağıdaki başlıklar başta olmak üzere yeni eylem alanı başlıkları geliştirilmesi gerekli
görünmektedir:
• Depolama teknolojisi yatırımları ve finansmanı
• Hidrojen yatırımlarının finansmanı
• Dijitalleşme yatırımları
• Elektrifikasyon altyapısı
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Ek-8 : Görüşme Yapılan Kişi ve Kuruluşlar
Raporun hazırlanması esnasında çok değerli görüşlerini paylaşan ve birebir görüşmelerle
bize vakit ayırarak katkıda bulunan aşağıdaki kişilere teşekkürlerimizi sunarız.
Abdullah Buğrahan Karaveli, EVÇED
Ahmet Altınay, Aspilsan
Ahmet Cihat Kahraman, MBB
Ahmet Erdem, Shell
Ahmet Fatih Gürbüz, Aspilsan
Ahmet.A.Aşıcı, İTÜ
Alper Terciyanlı, Endoks/EDİDER
Arif Künar, Venesco
Asaf Erdoğan, YASED
Aydın Erdemir, TÜRKLİM
Bahar Güçlü, Ticaret Bakanlığı
Başar Yılmaz, Deniz Leasing
Berk Mesutoğlu, BDDK
Birgül Gökdağ, Deniz Leasing
Bora Şekip Güray, IICEC
Canan Demiröz Gencel, Türk Çimento
Cemil Güler, TBB
Ceren Fırat, Ticaret Bakanlığı
Çağrı Güven, Garanti BBVA
Didar Gürcü, Aspilsan
Dilara Ay Erişen, TKYB
Duygu Doğançay, Deloitte
Ebru Voyvoda, ODTÜ
Elif Düşmez Tek, Deloitte
Elif Tekbaş Kemahlı, Zorlu Holding
Elif Yağlı, Bereket Enerji
Emrah Kınav, Ford Otosan
Emre Oğuzöncül, EBRD
Erdem Sezer, TKYB
Erhan Çalışkan, TBB/TKYB
Erol Metin, TALSAD
Eser Pirgan Matur, BM Ankara Ofisi
Faruk Telemcioğlu, EKB
Fatih Özkadı, Arçelik
Ferdi Gökçek, ETD/Enerjisa Üretim
Filiz Aktaş, Smart Solar
Gülizar Yavaş, Ticaret Bakanlığı
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İstanbul Politikalar Merkezi
İstanbul Politikalar Merkez (İPM) demokratikleşmeden iklim değişikliğine, transatlantik ilişkilerden çatışma analizi
ve çözümüne kadar, önemli siyasal ve sosyal konularda uzmanlığa sahip, çalışmalarını küresel düzeyde sürdüren
bir politika araştırma kuruluşudur. İPM araştırma çalışmalarını üç ana başlık altında yürütmektedir: İPM-Sabancı
Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi, Demokratikleşme ve Kurumsal Reform, Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk.
2001 yılından bu yana İPM, karar alıcılara, kanaat önderlerine ve paydaşlara uzmanlık alanına giren konularda
tarafsız analiz ve yenilikçi politika önerilerinde bulunmaktadır.
European Climate Foundation
European Climate Foundation (ECF) Avrupa’nın düşük karbonlu bir toplum haline gelmesine yardımcı olabilmek
ve iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası alanda güçlü bir lider rolü oynayabilmek amacıyla kurulmuştur.
ECF, her türlü ideolojiden uzak kalarak düşük karbonlu bir topluma geçişin “nasıl” olacağı konusunu odağına
alır. Ortaklarıyla yaptığı iş birliği kapsamında ECF, bu geçişte kilit rol oynayacak patikaları ve farklı alternatiflerin
sonuçlarını ortaya çıkararak bu tartışmalara katkı sağlamayı hedefler.
Agora Energiewende
Agora Energiewende; Özellikle Almanya ve Avrupa olmak üzere tüm dünyada temiz enerjiye başarılı bir geçiş
yapılmasını sağlamak amacıyla veri odaklı, politik açıdan uygulanabilir stratejiler geliştirir. Bir düşünce kuruluşu ve
politika laboratuvarı olan Agora; yapıcı bir fikir alışverişi sağlarken siyaset, iş ve akademi dünyasından paydaşlarla
da bilgi birikimini paylaşmayı hedefler. Kâr amacı gütmeyen ve bağışlarla finanse edilen Agora, kendini kurumsal
ve siyasi çıkarlara değil, iklim değişikliğiyle mücadeleye adamıştır.
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