
1

“Türkiye Enerji Fonu”Ön Çalışması
Hazırlayan: Mehmet Öğütçü

Amaç

1. Türkiye'nin kapsamlı enerji projelerinin uzun vadeli ve maliyeti elverişli
temelde finansmanını desteklemek için bir enerji fonunun oluşturulması,
Bosphorus Energy Club’ın 11 Aralık 2014 tarihinde yaptığı toplantının ana
konusuydu.

2. Tartışmalar neticesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı (ve Onursal
Başkan) Taner Yıldız ve Kulüp üyelerinin büyük çoğunluğu bu girişimi
memnuniyetle karşıladılar, konsepti daha da geliştirilecek bir ön çalışma
hazırlanmasını istediler. Sözkonusu çalışmanın, Türk hukûmetinin bu
konudaki halen devam eden değerlendirmesine özlü katkı sağlaması
öngörülmektedir.

3. Kamu kaynaklarının, özel amaçlı yatırım fonlarına nasıl destek
olabileceğine dair (doğrudan Hazine veya TÜBİTAK gibi diğer devlet
kurumları aracılığıyla) test edilmiş bazı örnekler halihazırda mevcut. Tümüyle
yeni çözümler bulmaya çalışmak ve ateşi yeniden keşfetmek yerine, geçmişte
ve günümüzde uygulanagelen Hazine'nin Türk özel sermaye fonlarını
çağırması gibi bazı örneklerden ilham alınmalıdır.

4. Ancak şu da unutulmamalı ki enerji sektörü artan talebi karşılayacak
yeni projeler ve mevcut tesislerin yenilenmesi için süratle ve büyük
miktarlarda yatırım ihtiyacı duymaktadır. Ve bu yatırımlar için finansman
uzun vadeye yayılmalı, mümkün olduğu kadar düşük maliyetle sunulmalıdır.
Türkiye'deki enerji kaynaklarına eşit erişim ve bağlantı sağlamak, kesintisiz
enerji akışı sunmak için özellikle de kritik altyapı projelerine daha fazla
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yatırım yapılması, kapasitenin büyütülmesi, eskiyen tesislerin yenilenmesi ve
verimliliğin artırılması gerekiyor. Önümüzdeki on yılda yıllık 12 milyar dolara
yaklaşan bir enerji finans ihtiyacı söz konusudur.

5. Buna karşılık, Türkiye'deki yerli finans piyasaları, elektrik üretimi,
petrol/doğal gaz arama ve kullanım, enerji iletim, depolama, dağıtım ve
teknoloji geliştirmeye yetecek kadar elverişli koşullarda fon
toplayamamaktadır. Bulunabilen sermayenin maliyeti de yüksek. Ayrıca,
finansörler özellikle geri ödemesi uzun süren ve geri dönüşüm oranı düşük
olan sermaye yoğun enerji projeleri için kritik önemdeki uzun vadeli
finansmanı sağlamakta güçlüklerle karşılaşmaktadırlar. 

Madalyonun diğer yüzü

6. Geniş destek toplayan “Türkiye Enerji Fonu” fikrine tabii ki tüm üyeler
aynı derecede olumlu bakmıyor. Bazı üyeler, böyle bir fonun banka ve diğer
finans kuruluşlarının faaliyet alanına girdiğini, böyle bir girişimin hükûmet,
Devlet'in enerji sektöründeki varlığını azaltmaya odaklanırken, bunun tam
tersi sonuç doğurabileceği kaygısını dile getirdiler. Özel işletmelerin giderek
hakim konuma geçtiği enerji sektörüne daha fazla devlet müdahalesi
çekmemek gerektiği görüsü de dile getirildi. 

7. Sonuçta, farklı görüşleri uzlaştırarak ortak anlayış çizgisinde buluşmak
her zaman kolay değil. Bu kaygılarda doğruluk payı olmakla birlikte sektörün
“nev-i sahsına münhasır” özellikleri, yabancı yatırımcıların kamu desteğini
hissetmeleri gereksinimi, şimdiye kadar ki girişimlerin yeterince başarıya
ulaşmaması gibi nedenlerle enerji projeleri ve şirket birleşme/alımları için
daha ucuz ve uzun vadeli finansman sağlama hedefine devletin de katkı
sağlayacağı çeşitli alternatiflerin araştırılmasının önemli olduğu
görüşündeyiz.

8. “Türkiye Enerji Fonu” oluşturulurken, devletin keyfi müdahalesinin
önüne geçmek ve şeffaf bir yönetişim yapısı kurmak için çekirdek sermayeyi
sağlaması öngörülen devletin dış kaynaklı fonların beklentilerine uygun
şekilde bu Fon’a katılması sağlanmalıdır. Bu amaçla, 11 Aralık 2014
görüşmeleri ışığında ve Sayın Bakan Taner Yıldız'ın çağrısı üzere, ileride daha
da geliştirilecek olan belli baslı görüşleri aşağıda sunmak istiyoruz.
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Gerçekçi hedefler

9. Özellikle halen küresel enerji sektöründe yaşanan sıkıntılar dikkate
alındığında bazı üyeler, başlangıçta teklif edilen 25 milyar dolarlık fonu
yüksek ve gerçekten uzak buldular. Bu nedenle, iddialı hedeflerin biraz
aşağıya çekilmesi ve aşamalı olarak fonun büyütülmesi kararlaştırıldı. 

10. Fonun belirli aşamalara ayrılmasının yanısıra, sıfırdan başlanan ve
sürmekte olan projeler için "yenilenebilir enerji”, “enerji tasarrufu”, "petrol ve
doğalgaz”, "enerji teknolojisi geliştirme” ve benzeri farklı fonlar yaratılması
da önerildi. Hem yatırımcıların hem de hükûmetlerin kısa veya orta vadeli
beklentileri ve her bir proje demetinin ayrı yatırımcı hedef kitlesi olduğu
dikkate alınırsa, bu yöntemin daha sonuç alıcı olabileceği düşünülmektedir.

11. Bu amaçla, bir kamu kurumunun asgari 500 ila 750 milyon dolar arası
başlangıç sermayesi taahhüdü sağlaması ile, tekli veya çoklu fonlar
aracılığıyla 5 milyar dolarlık bir fonun süratle oluşturulması gerçekçi
görülmektedir.

12. Fon toplamanın ilk turu başarılı olursa ve bu fonlar yatırımcıları tatmin
edecek projelere şırınga edilirse, o zaman bundan sonraki turlarda daha fazla
sermaye toplamak mümkün olabilir. Amaçlanan nihai hedef, enerji projesi
geliştirenlerin sermaye maliyetlerini azaltmak, vadeleri uzatmak, risklerini en
aza indirmek, Türk enerji sektörüne girmek isteyen uluslararası stratejik,
finansal ve operasyonel yatırımcılar için yeni fırsatlar sunmaktır. Böylece
üretilecek enerjinin tüketiciye daha elverişli fiyatlarda yansıtılması da imkan
dahiline girecektir.

Yeni kaynaklar?

13. Dünya enerji sektörü, hem yeni başlayacak projeler hem de mevcut
enerji altyapısının yenilenmesi için önümüzdeki 20 yılda tahminen 48 trilyon
doların üstünde bir fona ihtiyaç duymaktadır. Bu tablo içinde Türkiye'nin
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enerji yatırım ihtiyacı önümüzdeki on yıl için en az 120 milyar dolar
civarında.

14. Yurt içi fon kaynaklarının giderek küçüldüğü, uluslararası
konvansiyonel fonları çekmenin zorlaştığı, hem Türkiye hem de yakın
çevresinde politik belirsizliklerin ve ticari risklerin arttığı bir ortamda “artan
talebi karşılayacak bu enerji projeleri nasıl finanse edilecek” sorusuna ikna
edici bir yanıt henüz verilemiyor.

15. Görünen riskler, karmaşıklık ve yüksek maliyetler, büyük enerji
projelerinin bilinen özellikleri, ayrıca Basel III'ün uygulanmaya başlaması,
konvansiyonel bankaların kredi verme kabiliyetini etkileyecektir. Uzun vadeli
kredileri sunmaya istekli katılımcı sayısı giderek azalmaktadır. Bu itibarla,
enerji için artık sadece Avrupa ve Japonya bankaları gibi geçmişten beri
enerji sektörüne yüklü miktarda finansman sağlayan geleneksel kurumlara
bağlı kalmadan ilave taze kaynaklar aramak akıllıca bir strateji gibi
görünmektedir.

16. Özellikle Körfez, Asya ve eski Sovyet coğrafyasındaki egemen servet
fonları, sigorta şirketleri, emeklilik fonları, özel sermaye ve İslami finans
kuruluşları dahil olmak üzere geleneksel olmayan yatırımcılardan
yararlanmak artan ölçüde cazip hale gelmektedir. 

Bölgesel Projeler

17. Sadece Türkiye değil, çoğu enerji zengini komşu ülkeler de yüklü
miktarda enerji finansmanına ihtiyaç duymaktadır. Yaptırımlar ve elverişli
olmayan yatırım ortamı dolayısıyla Rusya'ya doğrudan yabancı yatırım akışı
azalıyor. Bağdat, petrol üretimini günlük 10 milyon varil hedefine çıkartmak
için yatırım çekmeye çalışıyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, petrol ve
doğalgazda en büyük tedarikçilerden biri olma yolunda ilerliyor, ancak Erbil
de üretimi arttırmak, altyapı kurmak için büyük fonlara ihtiyaç duyuyor.
Uluslararası enerji şirketleri, İran'ın petrol, doğalgaz, elektrik ve boru hattı
projelerini kazanmayı isterken bir yandan da mevcut yaptırımların bu yıl
gevşetilmesini umuyorlar.

18. Dolayısıyla, “Türkiye Enerji Fonu”nun başarılı olması halinde aynı
şekilde bu başarının, bölgesel sınır ötesi projeler için de benzeri fonlar
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oluşturulmasına, böylelikle başka bölgelerdeki enerji projelerine örnek teşkil
edeceği de söylenebilir.

19. Bölgedeki ve küresel enerji piyasasındaki finansal sıkıntılara rağmen,
Azerbaycan'daki Şahdeniz-2 doğal gaz üretim sahasının geliştirilip, Gürcistan
üzerinden Güney Kafkasya Boru Hattı, TANAP ve TAP boru hattı
bağlantılarını kullanarak Avrupa’ya bağlayan 45 milyar dolarlık Güney Gaz
Koridoru, Rusya’nın Güney Akım projesini iptal edip Türkiye üzerinden
“Türk Akımı” gaz boru hattını Türk-Yunan sınırına ulaştırması önemli enerji
yatırımları gerektirecektir.

20. Diğer büyük bölgesel enerji projeleri arasında, Türkmenistan'da petrol
arama ve üretimi ile nakliye, depolama ve pazarlama faaliyetleri, Suriye'nin
enerji altyapısının yeniden kurulması, Çin'in Sincan Uygur Bölgesi'nden
Körfez'e ve Türkiye'ye uzanan enerji İpek Yolu, Türkiye, Ortadoğu/ Körfez ve
Güneydoğu Avrupa'daki konvansiyonel olmayan enerji kaynaklarının
keşfedilmesi ve nükleer projeleri kapsıyor. Geniş yatırım imkanları sunan
KRG ve Doğu Akdeniz doğalgaz fırsatları da bu listede yer alıyor.

21. Ayrıca, eskiyen elektrik üretim altyapısını geliştirmek ve özellikle de
bölgenin enerji yoğun şehirlerine yeni imkanlar getirmek konusunda ciddi
yatırım fırsatları bulunuyor. Bölgemizde, enerji alanında kapsamlı birleşme
ve satın alma işlemi de bekleniyor.

Fonun işlevi 

22. Üretici ve tüketici uluslar arasındaki enerji güzergâhının ortasında bir
konuma sahip ve kendisi başlı başına bir enerji tüketicisi olan Türkiye'nin,
enerji sektörünü genişletmek, modernize etmek, altyapıyı yenilemek, ileri
teknolojiler geliştirmek ve artan talebi karşılamak amacıyla yeni kapasiteler
oluşturma hedefi ışığında daha yaratıcı ve akıllı çözümler bulması gerekiyor.

23. Türk hükûmetinin, yatırım ve güven ortamını iyileştirmek suretiyle
potansiyel yatırımcılar cezbetme ve enerji alanındaki girişimciler için
başlangıç amaçlı özkaynak sağlama gibi adımları göz önüne alması gerekiyor. 
Kamu desteği, yatırımcılar için berrak bir uzak görüşlülük sağlamakla
kalmayacak, aynı zamanda fona katkıda bulunma/süreçte pay sahibi olma
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açısından kurumsal yatırımcılar için de vazgeçilmez bir bileşen haline
gelecektir.

24. Yatırımcıları harekete geçiren diğer gereklilikler arasında şunlar da
sayılabilir: 
(i) açık ve uyumlu yatırım stratejisi; 
(ii) sağlam, etkin ve kararları uygulanabilir bir hukuk sistemi; 
(iii) şeffaf, yatırımcı dostu, ayrımcı olmayan mevzuat; 
(iv) cazip mali politika ve teşvikler; 
(v) uzun vadeli geri ödemesiz kredi varlığı; 
(vi) risk transfer yönetimine ilişkin uygulanabilir politika; 
(vii) küresel olarak kanıtlanmış en iyi uygulamalar ve sektör standartlarının
benimsenmesi;
(viii) likit piyasa.

25. Hükümetin hem enerji fonuna çekirdek sermaye sağlaması hem de
belirsizlik ve riskleri giderici yönde adımlar atması halinde, ülkenin enerji
yatırım fonları çekmede bir boşluk doğmasının önüne geçilebilir. Aksi
taktirde, dünya enerji piyasalarında hemen her bölgede cazip fırsatlar olduğu
için sabırlı yatırımcılar ilgilerini başka istikametlere kaydırabilirler. Teklif
ettiğimiz fonların planlanması, özellikle de yönetimine ve yatırım seçim
kriterine yönelik organizasyonun belirlenmesi için eylem planı ve uzman
yaklaşım gerekiyor.

Yatırım Stratejisi

26. “Türkiye Enerji Fonu” ekibinin, önümüzdeki 12-24 aylık süreç için
öncelikli olarak sıfırdan enerji yatırımlarından başlayarak, bazı uygulanabilir
proje ve satın alım hedeflerini belirlemesi önem taşımaktadır. 2023’e kadar
uzanan dönem için stratejik görülen enerji projelerinin listesi de
çıkartılmalıdır. Desteklemeye değer görülen projeler demeti uluslararası
yatırımcıları fona davet ederken de örnek olarak kullanılacaktır. Fon’un
projelere sağlayacağı finansman desteği, toplam gereksinimin yüzde 10’u ila
yüzde 25’i aralığında olmalıdır. Her ve karda proje başına 100 milyon doları
aşmamalıdır.

27. Söz konusu bu projeler uygulanabilir ve kârlı hale geldiklerinde, fondan
çıkış yapmaya, diğer ihtiyaç duyulan projeler için fonun finansal gücünü
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kullanmaya karar verilebilir. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Avrupa
Yatırım Bankası gibi uluslararası finans kuruluşlarının veya Uluslararası
Finans Kurumu’nun uyguladığı stratejiye benzer bir strateji izlenebilir.

28. Türkiye'de fonların oluşturulmasına ve işletilmesine yönelik yönetim
süreci için bazı mevzuat ve düzenlemeler hâlihazırda bulunuyor. Özel
Sermaye Yatırım Fonları, 2014'un başlarında Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından Türkiye mevzuatı ile tanıştırıldı. Temmuz 2014'ten beri, enerji,
teknoloji, sağlık ve diğer alanlar olmak üzere belirli sanayi sektörlerinde özel
sermaye yatırım fonları oluşturmak mümkün. Ön çalışmalarımız
göstermektedir ki devlet kurumlarının desteğini alan fonlar oluşturmak ve
işletmek üzere özellikle enerji sektöründe esneklik ve hız kazanmaya yönelik
geliştirilmesi gereken alanların bulunmaktadır.

Fon’un ana unsurları

29. Yatırımcıların güvenine sahip olması için aşağıdaki unsurları mutlaka
içermelidir:

• Sağlam yatırım stratejisi ve yönetişim mekanizmaları kurulmalı.
• Sadece uluslararası standartlarda olan ekonomik testlerinden, fizibilite
çalışmalarından, çevresel, sosyal ve yönetişim etki değerlendirmelerinden
geçen projelere ayrılacak fonlar.
• Söz konusu fon, özkaynak, borç ve 70:30 borç - özkaynak oranına sahip
devlet sermayesi birleşimini hedeflemeli.
• Fon’un Türkiye bankacılık sistemi tarafından da desteklenmesi.
• Yatırım, yeniden finansman ve çıkış kararları bağımsız olmalıdır. Fonun
yönetiminde yüksek oranda şeffaflık olmalı, net giriş/çıkış koşulları
bulunmalı.
• Fon, konuyla ilgili geçmişe sahip, nitelikli ve düzenlemeye tabi varlık
yönetim şirketleri tarafından yönetilmelidir. Yatırım konularının gözetimi,
olası uyuşmazlıklar ve bütün fon yönetimi süreciyle olan uyum, LP (sınırlı
sorumlu ortaklar) komitesi tarafından denetlenmelidir. Yatırım
yöneticilerinin gerçekleştirdiği yatırımlar, yeniden finansman hareketleri,
çıkış ve diğer değer arttırıcı işlemler, bağımsız ve dikkatli şekilde ele
alınmalıdır.
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• Düzenlenmeye tabi olan özel sermaye yatırım fonlarının yapısı;
denetim, uyum, raporlama, bağımsız değerleme süreçleri için tüm kontrolleri
sağlayıp denge oluşturulmalıdır. Böylece, yatırımcılar için çok gerekli olan
güvenilir ve şeffaf yapı sunulacaktır.

Sonraki Adımlar

30. Kulüp,  üyelerini aşağıdaki konularda önerilerini ve katkılarını sunmaya
davet ediyor:

• Böyle bir fon niçin gerekiyor, avantajlar ve dezavantajlar nelerdir?
• Fonun büyüklüğü ne olmalı ve ne kadarı bir devlet kurumundan
sağlanmalı?
• Yeni uluslararası fonlar nerelerden toplanabilir ve Türk bankaları ve
finansal kuruluşları ne şekilde çalışmalı?
• Sıfırdan yapılan ve genişletilecek enerji projeleri içinden hangi tür
projeler, böyle bir fondan yapılan özkaynak yatırımından yararlanmalı?
• Bu fona yönelik yönetişim ve seçim kriteri nasıl olmalı?

31. Hükûmetin bu ön çalışmadaki hususları değerlendirip daha ileri yönde
adım atmayı kararlaştırması halinde Kulüp ve Kulübün üyeleri, ilgili
paydaşlara da danışarak, daha kapsamlı ve pratiğe dönük bir teklif
hazırlamayı öngörmektedir.


