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1. Türkiye’de enerji projelerinin finansmanında yaygın olarak kullanılan yöntemleri bizimle paylaşır 
mısınız?

Öncelikle hidroelektrik, rüzgar, güneş, doğal gaz çevrim santralleri, jeotermal vb. elektrik üretimi amacı ile 
gerçekleştirilecek olan yatırımları enerji projeleri kapsamı içinde değerlendirebiliriz. En çok kullanılan yöntemler, 
proje finansmanı ile yapılandırılmış finansmandır diyebiliriz.

2. Proje finansmanı deyince ne anlamalıyız? Standart bir finansman işleminden ne farkı var?

Standart bir finansman işleminde yatırımcı şirket mevcut bilançosu üzerinden borçlanır. Yapılacak borçlanma 
ile ilgili şirket tüm mal varlığı ve mevcut nakit akışı ile de sorumlu olur. Proje finansmanında ise yapı farklıdır. 
Öncelikle proje ile ilgili genelde A.Ş. statüsünde ayrı bir şirket kurulur. Daha sonra bankalar temelde projenin 
nakit akışını dikkate alarak kredilendirme yaparlar. Bir başka deyişle fi nanse edilen projenin nakit akışıdır ve 
yatırımcıların da koydukları sermayeyi geri almak için dayanakları yine projenin nakit akışıdır. Son olarak da 
proje sponsorlarına geri dönüş olmamalı veya sınırlı geri dönüş olmalıdır. 

3. Geri dönüş kavramını açar mısınız?

Geri dönüş (recourse) projeyi gerçekleştiren şirketin sorumluluklarını yerine getirmekte sıkıntıya düşmesi 
durumunda proje sponsorlarının da borçla ilgili müşterek sorumlulukları bulunup bulunmadığını gösterir. Geri 
dönüşlü bir projede sponsorlar da sınırsız sorumludur. Ancak bu tip projeler proje finansmanı kapsamında 
değerlendirilmez. Projenin yaratmış olduğu nakit akışı geri ödemelerde temel teşkil etmekle birlikte sponsorların 
sınırsız sorumluluğu bulunan finansman şekline de yapılandırılmış finansman denir. 

4. Bizim proje finansmanı olarak bildiğimiz işlemlerin çoğu proje finansmanı değil mi?

Evet. Bahsettiğim diğer özelliklere sahip olan ama proje sahiplerine bankaların sınırsız geri dönüş yapabildiği 
projelere “Yapılandırılmış Finansman” denilir. Şu anda Türkiye’de gerçekleşen pek çok proje aslında bu kapsam 
içinde değerlendirilmelidir. Türkiye’de gerçek anlamda yapılan proje finansmanı işlemi tüm sektörlerde her 
yıl toplam 10 proje civarındadır. Daha ziyade holding düzeyindeki yatırımcıların sponsor olduğu çok büyük 
projelerin proje finansmanı şeklinde gerçekleştiğini görüyoruz. Geri kalan projeler büyük ağırlıkta yapılandırılmış 
finansmandır.

5. Proje finansmanı kaynak yapısı hakkında bilgi alabilir miyiz? Yabancı bankaların payının az 
olmasının nedeni nedir?

Türkiye’de gerçekleştirilen proje finansmanı işlemlerinin %95’i yerli bankalar tarafından finanse edilmiştir. 
Maalesef yabancı bankaların payı nerdeyse yok denecek kadar az durumdadır. Proje finansmanında bankalar 
dışında da az miktarda leasing şirketlerinin özellikle rüzgar ve güneş enerjisi projelerinde aktif olduğunu 
görüyoruz. Yabancı yatırımcıların payının az olmasının bir kaç nedeni var. Yabancı bankaların Türkiye’nin 
iş yapma dinamiklerine yerli bankalar kadar hakim olmamaları nedeni ile risk alma konusunda daha az 
istekli olmaları; Türkiye’nin ülke riski ile ilgili çekimser kalmaları; ve özellikle de projelerin çevreye etkilerini 
değerlendirirken yerli bankalara göre daha katı standartlar uygulama zorunlulukları olarak özetleyebiliriz.   

6. Finans kuruluşları enerji projelerini değerlendirirken hangi faktörler üzerinde özellikle 
durmaktalar?

Projeleri değerlendirirken öncelikle proje sahiplerinin (sponsorlar) kimler olduğu, iş geçmişleri ve itibarları ile 
finansal güçleri çok önemlidir. Sponsorlar projenin anne ve babası konumundadır diyebiliriz. Bu benzetme 
içinde proje de sponsorların bebeğidir ve gelişimini sağlamak onların görevidir. Deneyimimiz, sponsorların 
kim olduğunun çoğu zaman projenin bir adım önünde olduğu şeklindedir. Bankalar öncelikle iyi sponsorların 
projelerini finanse etmek isterler. Bu standartlara uymayan bir sponsorun projesi ne kadar iyi olursa olsun 
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finanse edilmesi çok güçtür. Bundan başka bankalar bazı sektörlerde finansman sağlamayı politikaları gereği 
dönemsel olarak uygun görmeyebilirler. Bankaların koydukları sınırlamalar coğrafi  de olabilir. Örneğin bazı 
ülkelerde veya bölgelerde proje ne kadar karlı görünse de proje bankanın politikası gereği kredilendirilmeyebilir. 
Bahsettiğim bu kriterlerin yanı sıra projeyi inşa edecek yüklenici şirketin iş geçmişi ve finansal yeterliliği, projede 
kullanılacak teknoloji, SPV yönetim kalitesi, ham madde tedariği ve satış anlaşmaları koşulları, finansal riskler 
ile projenin uzun vadede enflasyon ve devalüasyona karşı hassasiyeti gibi etkenler de kredi değerlendirme 
sürecinde çok büyük önem taşımaktadırlar.

7. Bankaların kredi değerlendirme sürecinde proje bazlı farklılıklar var mıdır?

Saydığım kriterlerin proje bazında önemi daha fazla ya da daha az olabilir. Bununla beraber, HES ve jeotermal 
projelerinde proje maliyet aşımı ve gecikme riski, RES ve HES projelerinde kapasite kullanım riski ile çevresel 
riskler, termik santrallerde ham madde tedariği ve çevresel riskler bankaların kredi değerlendirme sürecinde 
sektörel bazda üzerinde önemle durduğu kriterler arasındadır. 

8. Enerji finansmanı ile ilgili finansman sağlarken yatırımcıların özellikle dikkat etmesi gereken hususlar 
nelerdir?

Öncelikle yatırımcıların ev ödevlerini iyi yapmaları gerekiyor. Teknik ve finansal fizibilite çalışmalarının doğru, 
hassas ve detaylı bir biçimde konularında uzman kişilerce gerçekleştirilmesi gerekir. Teknik ve finansal fizibilite 
birbirlerinden ayrı çalışmalardır ve farklı uzmanlıklar gerektirir. Türkiye’de proje geliştirme sürecinde yapılan 
önemli hatalardan biri özellikle finansal fizibilite çalışmalarının konusunda uzman olmayan kişilerce yapılmasıdır. 
Finansal fizibilite projenin karlılığını, değerini, likiditesini ve borç geri ödeme kapasitesini ölçme imkanı sağlar. 
Projeye etkisi olabilecek risk faktörlerinin proje yapılabilirliğine etkisini ölçmek için ve iş modelini geliştirmek 
amacı ile kullanılabilir. Müzakere sürecinde bankalarla üzerinde çalışılabilecek önemli bir zemin sağlar. Ayrıca, 
proje ile ilgili risk analizinin kapsamlı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekir. Risk yönetiminde, risklerin ilgili riski 
en iyi şekilde yönetebilecek olan taraflarla uzun vadeli anlaşmalar yapmak sureti ile yönetilmesi esas olmalıdır.  
Sponsorların profesyonel bir yönetim anlayışını benimsemeleri, proje yönetimini ciddiye alıp daha işin başında 
en ince ayrıntısına kadar süreci planlıyor olmaları ile kurulacak proje şirketinin yönetimini yine konularında 
uzman profesyonel kişilere emanet etmeleri de büyük önem taşır. Bahsettiğim bu hususların dikkate alındığı bir 
projenin ‘Bankabilite’si artmış olur.

9. Bankabilite nedir? Neden önemlidir?

Bir projenin bankalar tarafından daha uygun koşullarla borçlanabilmesi kriteridir diyebiliriz. Proje ile ilgili 
riskler azaldıkça bankaların projeyi finanse etme iştahı artar. Daha uygun koşullarla borç verme eğilimleri olur. 
Projelerde risk analizi ve yönetimi çalışmasının yapılmasının nedeni bankabiliteyi geliştirmektir. Bu şekilde daha 
düşük faiz, uzun vade, düşük öz kaynak oranı ve esnek teminatlandırma gibi imkanlar sağlanabilir.

10. Yatırımcılara başka önerileriniz var mı?

Bankalarla olan müzakere sürecinin doğru ve bilinçli şekilde yönetimi proje karlılığı, kredi borç geri ödeme 
performansı ve likiditesi vb. etkenler üzerinde kritik önem taşır. Sponsorların, bu süreçte faiz, kredi vadesi, 
komisyonlar, öz kaynak yüzdesi gibi kalemlerle birlikte proje şirketinin kar dağıtım koşulları, öz kaynak koyma 
zamanlaması, proje nakit akışına uygun kredi geri ödeme yapısı, rezerv hesap tutarı, banka nakit süpürme 
(cash sweep) opsiyonu yüzdesi gibi kalemleri de dikkate almalarını özellikle öneriyoruz. 


