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Şüpheye mahal vermemek için, ICMA web sitesinde yayınlanan Soru ve Cevapların İngilizce versiyonu 
bu dokümanın resmi versiyonudur. Bu çeviri yalnızca genel referans içindir. 

 

Sorular ve Cevaplar 

I Yeşil Tahviller 
 

1 Yeşil tahvilin bir tanımı var mıdır? 
 

2 İhraç edilmiş her yeşil tahvilin resmi bir listesi var mıdır?  

 
3 Yeşil tahvil ihraç etmenin avantajları nelerdir? 
4 Bir proje tahvili yeşil tahvil olabilir mi? 

 
5 Yeşil tahviller, iklim tahvilleri, çevre tahvilleri, sosyal tahviller, sürdürülebilir tahviller 

ve ÇSY tahvilleri arasındaki fark nedir? 
 

6 Yeşil tahviller ayrı bir varlık sınıfı haline mi geliyor? 
7 İhraççı YTİ'ye referans vermediğinde, yatırımcılar, tahvilin yeşil bir tahvil olarak 

uygunluğunu nasıl fark edebilir?  
8 Yeşil tahviller, YTİ önerilerini takip etmediğinde temerrüde düşmüş olurlar mı? 

 

 
II Genel 
 

1 YTİ bir düzenleyici kurum mudur? 
2 Bir ihraççının, yeşil tahvil ihracı olmadan projelerin gerçekleşmeyeceğini göstermesi 

gerekir mi? 
3 YTİ ile uyumlu Yeşil Proje Kategorileri, diğer kamuya açık sınıflandırmalardan nasıl 

ayrılmaktadır? 
4 YTİ, Paris Sözleşmesi veya Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH'ler) gibi uluslararası 

iklim değişikliği ile ilgili girişimlerle nasıl uyumludur? 
5 Yeşil bir tahvil, düşük ESG puanına, tartışmalı konulara veya tartışmalı 

sektörlere/teknolojilere (fosil yakıtlar veya nükleer enerji gibi) sahip bir ihraççı 
tarafından ihraç edilebilir mi? 

6 Tek bir alanda hizmet sunan şirketler (« Pure Play ») yeşil tahvil ihraç edebilir mi? Tek 
bir alanda hizmet sunan şirketleri tüm tahvilleri otomatik olarak yeşil tahvil midir ? 

7 Bağımsız İnceleme gerekli midir? 
8 Onaylı, doğrulanmış ve derecelendirilmiş yeşil tahviller arasındaki fark nedir? 

 

III Gelir Kullandırımı 
 
 

1 YTİ hangi projelerin veya faaliyetlerin yeşil olarak nitelendirilebileceğini tanımlamak için açık 

standartlar sağlıyor mu? YTİ proje kategorileri kapsamlı mıdır? 

hthttps://www.icmagroup.org/Regulatory-Policy-and-Market-Practice/green-social-and-sustainability-bonds/questions-and-answers/
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2 Tüm yeşil tahvillerin iklim ile ilişkili olması gerekiyor mu? 

3 Tüm hidroelektrik projeleri, büyüklüğünden bağımsız olarak, yeşil tahvil için uygun mudur?  

4 Fosil yakıt üretimi ya da fosil yakıt üretimiyle bağlantılı endüstriyel proseslerle ilgili 

projelerde enerji verimliliğini arttırmaya yönelik bir proje, bir yeşil tahvile dahil 

edilebilir mi? 

5 İhraçcılar refinanse edilen projelerin vadesi hakkında nasıl şeffaf olabilir? 

6 Maddi olmayan duran varlıklar (eğitim, izleme, AR-GE, vergi kredileri gibi) veya harcamalar 

da yeşil tahviller için uygun şartlara sahip midir? Yatırımcılar, uygunluklarını nasıl 

değerlendirebilir? 

 

Sosyal Tahviller ve Sürdürülebilirlik Tahvilleri 
 

1 Bir tahvil sürdürülebilir sosyal konut, sürdürülebilir toplu taşıma ve temiz suya erişim gibi 

sosyal ve çevresel faydalara sahip projeleri finanse ettiğinde, ihraççı tahvilin adını yeşil 

tahvil, sosyal tahvil veya sürdürülebilirlik tahvilleri olarak özgürce seçebilir mi? 

2 Bir ihraççı, tüm gelirlerin yeşil ve/veya sosyal projelere yönlendirilmediği bir yeşil, sosyal 

veya sürdürülebilir tahvil ihraç edebilir mi? 

3 Sosyal tahvil ile sosyal etki tahvili arasında bir fark var mıdır? 

 

IV YTİ VE STİ Topluluğuna Katılım  
 

1 YTİ ve STİ'ye nasıl üye veya gözlemci olabilir ve toplulukla nasıl aktif diyalog 
kurabilirim? 

2 İcra Kurulu nasıl seçilmektedir?  
3 Hangi çalışma grupları bulunmaktadır ve nasıl dahil olabilirim? 

 
 
YASAL UYARI 
 
Bu doküman, yeşil, sosyal ve sürdürülebilir tahvillerle ilgili bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Yeşil 
Tahvil İlkeleri (YTİ), Sosyal Tahvil ilkeleri (STİ) ve / veya Sürdürülebilirlik Tahvili Rehberi'nin (STR) bir 
ekini veya bir yorumunu teşkil etmez. YTİ, STİ ve STR'nin rehber ve tavsiyeleri hakkında daha fazla bilgi 
için lütfen Sekreteryanın yayınladığı bu belgelerin en son sürümüne başvurunuz. YTİ, STİ ve STR'de 
tanımlanan terimler bu belgede kullanıldığında aynı anlama sahiptir. 

 

Sorular ve Cevaplar 

 

I Yeşil Tahviller 
 
1 Yeşil tahvilin bir tanımı var mıdır? 
 
YTİ, yeşil tahvili, gelirlerin yalnızca açık bir çevresel fayda sağlamak üzere uygun yeni ve/veya mevcut 
yeşil projelerin kısmen veya tamamen finanse veya refinanse edilmek için kullandırılacağı (Bkz. Bölüm 
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1 YTİ Gelir Kullandırımı) ve YTİ'nin dört temel bileşeniyle uyumlu her türlü tahvil aracı olarak 
tanımlamaktadır.  
 
2 İhraç edilmiş her yeşil tahvilin resmi bir listesi var mıdır?  
 
YTİ, bağımsız inceleme raporlarını yayınlayan ve yeşil tahvil ihraççılarının YTİ ile olan uyumlarının 
kamuya açık olarak teyit etmesini sağlayan bir piyasa bilgi şablonunu tamamlayan ihraççıların ayrıntılı 
bir listesini Kaynak Merkezi'nde halka açık olarak paylaşmaktadır. Bunun dışında, borsaların, pazar 
verisi sağlayıcılarının, İklim Tahvili Girişimi'nin (Climate Bonds Initiative - CBI) veya bağımsız görüş 
sağlayıcılarının kendi kriterlerine dayanarak güncelledikleri farklı liste, veritabanı veya endeksler 
mevcuttur. Ayrıca YTİ Veritabanı ve Endeks Çalışma Grubu YTİ Kaynak Merkezi'nde çevrimiçi olarak 
bulunan yeşil tahvil veritabanı ve endeks sağlayıcılarının özetlerini yayınlamıştır. 
 
3 Yeşil tahvil ihraç etmenin avantajları nelerdir? 
 
İhraççılar, yeşil tahvillerle, net çevresel faydaları olan projeleri finanse ederek yeşil ve çevresel 
konuları ele almak konusundaki taahhütlerini işaret etmektedir. Ayrıca ihraççılar, talebin potansiyel 
olarak artmasını ve ilgili avantajlar gelmesini sağlayarak yatırımcı tabanını çeşitlendirebilirler. 
 
4 Bir proje tahvili yeşil bir tahvil olabilir mi? 

 
Evet, eğer bir proje yeşil olma niteliklerine sahipse ve YTİ'nin dört temel bileşeni ile uyumlu hale 
getirilirse, proje tahvili yeşil bir tahvil olabilir.  
 
5 Yeşil tahviller, iklim tahvilleri, çevre tahvilleri, sosyal tahviller, sürdürülebilir tahviller ve 

ÇSY tahvilleri arasındaki fark nedir? 
 
YTİ tarafından tanımlandığı üzere, yeşil tahviller, YTİ'nin dört temel bileşeni ile uyumlu olduğu sürece 
iklim ve çevre tahvillerini kapsamaktadır. Sosyal Tahvil İlkeleri (STİ) sosyal tahviller için bir tanım 
sağlarken, Sürdürülebilirlik Tahvili Rehberi (STR) sürdürülebilirlik tahvilleri için tanım sağlamaktadır. 
Yeşil tahvillerin, sosyal tahvillerin ve sürdürülebilirlik tahvillerinin ortak özelliği, önceden belirlenmiş 
gelir kullandırımı ve ortak kriterlere gönüllü uyumluluktur. Bir ihraç YTİ’nin dört ana bileşeni ve STİ ile 
uyumlu olduğunda, ihraççıların uygun olarak yeşil tahvil, sosyal tahvil veya sürdürülebilirlik tahvili 
atamalarını kullanmaları teşvik edilmektedir. Çevresel Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) tahvilleri, YTİ, STİ 
veya STR'de yer almayan yönetişim kriterlerini de entegre etmekte; ve spesifik olarak gelir 
kullandırımından ziyade ihraççının genel sürdürülebilirlik referanslarına atıfta bulunabilir. 
 
6 Yeşil tahviller ayrı bir varlık sınıfı haline mi geliyor? 

 
Yeşil tahvillerin genel risk ve getiri özellikleri yeşil olmayan tahvillerden farklı olmadığından, ayrı bir 
varlık sınıfı olarak nitelendirmek için gerekli olan tüm kriterleri karşılamamaktadır. Buna rağmen, bazı 
yatırımcılar bununla hemfikir olmayıp, büyük bir kısmı yeşil tahvillerle ilişkili olumlu etkilere aktif 
olarak katkıda bulunmak amacıyla yeşil tahvillere yönelerek yatırım süreçlerini veya tahsisatlarını 
ayarlamaktadır. 
 
7 İhraççı YTİ'ye referans vermediğinde, yatırımcılar, tahvilin yeşil bir tahvil olarak 

uygunluğunu nasıl fark edebilir?  
 

http://www.icmagroup.org/greenbonds
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YTİ ile uyumluluğu teyit etmek ihraççıya bağlıdır. Bloomberg ve MSCI gibi bazı finansal bilgi 
sağlayıcılar ve endeksler, YTİ Kaynak Merkezi'nde linklerinin bulunduğu daha geniş ve tamamlayıcı 
tanımlar sağlar. 
 
8 Yeşil tahviller, YTİ önerilerini takip etmediğinde temerrüde düşmüş olurlar mı? 
 
YTİ talimatlarına uyum gönüllülük bazındadır. Bununla birlikte ihraççılar raporlarında yeşil 
tahvil(ler)inin YTİ önerileri ile uyumlu olup olmadğını ve eğer yeşil tahvil(ler) çevresel yükümlülükleri 
karşılamazsa ve YTİ ile uyumluluğu gerçersiz kalırsa ciddi itibar riskleri ile karşılaşacakları hususuna 
değinmelidirler. 

 
II Genel 
 
1 YTİ bir düzenleyici kurum mudur? 
 
Hayır, YTİ zorunlu bir çerçeve yerine gönüllü kılavuzlardır. YTİ üye ve gözlemcileri ve YTİ üyeleri 
tarafından seçilmiş 24 piyasa katılımcısından oluşan İcra Komitesi tarafından istişare edilmesine 
dayanarak genellikle her yıl güncellenmektedir.  
 
2 Bir ihraççının, projelerin yeşil tahvil ihracı olmadan gerçekleştirilmeyeceğini göstermesi 

gerekir mi? 

 

Hayır. Yeşil tahvil piyasasının amacı, diğer finansman imkanları olup olmadığına bakılmaksızın 

çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunan projeleri finanse veya refinanse etmektir. 

 
3 YTİ ile uyumlu Yeşil Proje Kategorileri, diğer kamuya açık sınıflandırmalardan nasıl 

ayrılmaktadır? 
 
YTİ, üst düzey proje kategorileri sağlar. Bu kategoriler, İklim Tahvilleri Girişimi (CBI) ve Çok Taraflı 
Kalkınma Bankaları tarafından sağlanan ayrıntılı sınıflandırmalarla detaylandırılabilir. Bu 
sınıflandırmalar için linkler, Kaynak Merkezi'nde bulunabilir. 
 
4 YTİ, Paris Sözleşmesi veya Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH'ler) gibi uluslararası iklim 

değişikliği ile ilgili girişimlerle nasıl uyumludur? 
 
YTİ, yeşil tahvil piyasasında şeffaflık ve açıklama açısından en iyi uygulamaları teşvik etmek için özel 
sektör tarafından hazırlanan gönüllü ilkelerdir. Paris Anlaşması, Birleşmiş Milletler himayesinde 
uluslararası bir toplantıdır. SKH'ler Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma gündeminin bir 
parçasıdır. Bu girişimlerin hedefleriyle uyumlu olsa da YTİ, pazar odaklı bir girişim olarak ayrı ve 
bağımsız kalmaya devam etmektedir. YTİ'deki uygun proje kategorileri, iklim değişikliği ile ilgili 
müdahaleleri kapsarken, aynı zamanda daha geniş çevresel kaygılara yönelik projeler de 
içermektedir. Yeşil tahviller genelde Ulusal Katkı Beyanı (Nationally Determined Contribution - NDC) 
ve SKH'lere uymak için gerçekleştirilen finansal faaliyetlere borç verirler. Bununla birlikte, 17 SKH'nin 
hepsi bir YTİ ve/veya STİ’ye uygun mevcut proje kategorisine işaret etmemektedir. 
 
 
 

http://www.icmagroup.org/greenbonds
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5 Bir yeşil tahvil, düşük ESG puanına, tartışmalı konulara veya tartışmalı 
sektörlere/teknolojilere (fosil yakıtlar veya nükleer enerji gibi) sahip bir ihraççı tarafından 
ihraç edilebilir mi? 

 
Yeşil tahvillerin odak noktası ihraççının kendisinden ziyade uygun projeler üzerinedir. Bununla 
birlikte, YTİ, ihraççıların genel olarak çevresel sürdürülebilirlik hedeflerini ve seçilen projelerle ilişkili 
potansiyel çevresel ve sosyal riskleri nasıl tanımlayacaklarını ve yönetebileceklerini yatırımcılarına 
açıkça bildirmesini tavsiye etmektedir. Çoğu yatırımcı, ihraççının profilini göz önünde bulundurur ve 
ihraççının çevresel sürdürülebilirlikle ilgili genel profilini ve performans kalitesini göz önüne alır. Fosil 
yakıt, doğal maddeleri çıkarma ya da nükleer esaslı faaliyetler ya da sınırlı sürdürülebilirlik kimlik 
bilgileri gibi tartışmalı konuların mevcudiyetinde, yatırımcılar, borsalar, endeks sağlayıcılar ve diğer 
piyasa katılımcıları, özellikle iş için sürdürülebilirliğin stratejik önemi, ihraççının kurulu sektör norm ve 
ticaretinin ötesine geçen temel projelerden geçişinin ve/veya sürdürülebilirlik yararlarının 
gösterilmesi gibi ihraççının ek şeffaflığını talep edebilir. 
 
6 Tek bir alanda hizmet sunan şirketler (« Pure Play ») yeşil tahvil ihraç edebilir mi? Tek bir 

alanda hizmet sunan şirketleri tüm tahvilleri otomatik olarak yeşil tahvil midir ? 
 
İş faaliyetleri yalnızca yeşil ekonomiye odaklı olan şirketler (pure play) tarafından ihraç edilen 
tahviller, YTİ ile uyumluluğu açıkça sağlanırsa yeşil tahvil olarak kabul edilirler (bkz. Yeşil Tahvil 
tanımı). Bununla birlikte, YTİ, daha geniş bir iklim ve/veya çevre temalı tahvil evreni olduğunu ve 
“pure play” tahvillerinin (açıkça YTİ ile uyumluluğu sağlanmış olan) da bunun bir parçası 
sayılabileceğini kabul etmektedir. 
 
7 Bağımsız inceleme gerekli midir? 
 
YTİ, ihraççıların yeşil tahvillerinin YTİ'nin temel özellikleriyle uyumlu hale gelmiş olmasını onaylamak 
için bağımsız inceleme kullanmalarını önerir. Buna ek olarak, yatırımcılar, bağımsız yorumcular 
tarafından sağlanan ikinci taraf görüşleri, doğrulamaları ve tasdikleri takdirle / içtenlikle karşılarlar. 
 
8 Onaylı, doğrulanmış ve derecelendirilmiş yeşil tahviller arasındaki fark nedir? 
 
Yeşil tahvilin bağımsız değerlendirmesini sağlamak için farklı yaklaşımlar mevcuttur. En yaygın 
yaklaşımlar YTİ ve STİ'nin bağımsız değerlendirme bölümlerinde listelenmiştir. Farklı sağlayıcılar ve 
inceleme türleri, farklı eğimlere ve farklı titizlik seviyelerine sahip farklı hedeflere ulaşmayı 
hedeflemektedir. Bağımsız inceleme sağlayıcıları, kendi çalışma alanlarını dahil etmeye ve 
yaklaşımlarını tanımlamak için Kaynak Merkezi'nde bulunan şablonu tamamlamaya teşvik 
edilmektedir. 
 
 

III Gelir Kullandırımı 
 
1 YTİ hangi projelerin veya faaliyetlerin yeşil olarak nitelendirilebileceğini tanımlamak için açık 

standartlar sağlıyor mu? YTİ proje kategorileri kapsamlı mıdır? 

 

YTİ, yalnızca öneri kapsamında geniş yeşil kategoriler sunar, ancak ihraççıları mevcut standartlar ve 

sınıflandırmaları (belirli bir sektör için etiketler ve akreditasyonlar gibi) referans almaya ve/veya kendi 

http://www.icmagroup.org/greenbonds


    
 
 

 6 13 Haziran 2017 

çerçevesini geliştirmeye teşvik eder. Projeler aynı zamanda birkaç kategoriye atıfta bulunabilir veya 

YTİ tarafından açıkça listelenmeyen kategorilere girebilir. 

 
2 Tüm yeşil tahvillerin iklim ile ilişkili olması gerekiyor mu? 

 
Hayır, YTİ, iklim değişikliği, doğal kaynakların tükenmesi, biyoçeşitlilik kaybı ve hava, su veya toprak 
kirliliği olmak üzere dört temel alanı ele almaktadır. Bu alanlarda net çevresel faydalar sağlayan 
herhangi bir proje, yeşil tahvillerle finanse edilebilir. 
 
3 Tüm hidroelektrik projeleri, büyüklüğünden bağımsız olarak, yeşil tahvil için uygun mudur? 
 
YTİ, hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji projelerinin büyüklüklerine bakılmaksızın yeşil tahvil ile 
finanse edilebileceğini belirtmektedir. YTİ ayrıca ihraççıların genel olarak çevresel sürdürülebilirlik 
hedeflerini ve yeşil tahville finanse edilecek projelerle ilişkili potansiyel çevresel ve sosyal riskleri nasıl 
tanımlayacaklarını ve yönetebileceklerini yatırımcılarına açıkça bildirmesini tavsiye etmektedir. Ek 
olarak ihraççıların çevresel sürdürülebilirlik ve finanse edilecek projelerin beklenen etkileri hakkında  
görüş almak için bağımsız inceleme yaptırması önerilmektedir. Yatırımcıların, borsaların, endeks 
sağlayıcıların ve diğer piyasa katılımcılarının Yeşil Tahvilleri geniş ÇSY gereklilikleri de dahil olmak 
üzere kendi çevresel değerlendirme standartları ve yatırım kriterleri ile birlikte değerlendirmeleri 
gerekmektedir. 
 
4 Fosil yakıt üretimi ya da fosil yakıt üretimiyle bağlantılı endüstriyel proseslerle ilgili projelerde 

enerji verimliliğini arttırmaya yönelik bir proje bir yeşil tahvile dahil edilebilir mi? 
 
Bu tür projeler, tahvil finansmanı YTİ'nin dört temel bileşeni ile uyumlu olduğu sürece, potansiyel 
olarak uygundurlar. YTİ, ihraççıların genel olarak çevresel sürdürülebilirlik hedeflerini ve projelerle 
ilişkili potansiyel çevresel ve sosyal riskleri nasıl tanımlayacaklarını ve yönetebileceklerini 
yatırımcılarına açıkça bildirmesini tavsiye etmektedir. Ayrıca, ihraççılara çevresel sürdürülebilirlik ve 
finanse edilecek projelerin beklenen etkileri hakkında görüş almak için bağımsız inceleme yapılması 
önerilmektedir.Yatırımcıların, borsaların, endeks sağlayıcıların ve diğer piyasa katılımcılarının Yeşil 
Tahvilleri kendi çevresel değerlendirme standartları ve enerji verimliliği iyileştirmeleri için hedef eşik 
değerlerini belirleyebilen ve daha geniş ESG gerekliliklerini de içerebilecek yatırım kriterleri ile birlikte 
değerlendirmeleri gerekmektedir. Bu piyasa katılımcılarının ve paydaşlarının bir kısmı, fosil yakıtla 
ilgili projeleri finanse eden tahvilleri hariç tutarken, bazıları, örneğin, yüksek karbon altyapısına uzun 
dönemli odaklanmaya olanak sağlamayan enerji verimliliği yatırımlarını içerebilir. Çok Taraflı 
Kalkınma Bankaları, Kalkınma Finans Kurumları ve CBI dahil olmak üzere birçok kuruluş, piyasa 
katılımcılarının başvurması teşvik edilen fosil yakıt sektöründe enerji verimliliği standartları 
geliştirmiştir. 
 

 
5 İhraççılar refinanse edilen projelerin vadesi hakkında nasıl şeffaf olabilir? 
 
YTİ, ihraççıların hangi projelerin refinanse edileceğini açıklığa kavuşturmasını ve ilgili projelere ilişkin 
beklenen geri dönüş süresini (yani, ihraççının geriye dönük bakacağı önceki yılların sayısını) 
açıklamasını önermektedir. 
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6 Maddi olmayan duran varlıklar (eğitim, izleme, AR-GE, vergi kredileri gibi) veya harcamalar da 
yeşil tahviller için uygun şartlara sahip midir? Yatırımcılar, uygunluklarını nasıl 
değerlendirebilir? 

 
Yeşil tahvil gelirleri, açık yeşil çevresel faydalarla bağlantılı olduğu sürece, uygun yeşil projeleri veya 
bu projeleri destekleyen diğer harcamaları finanse veya refinanse etmek için kullandırılabilir. YTİ, 
ihraççının, finanse edilecek proje tahvillerinin çevresel faydaları da dahil olmak üzere, yatırımcıların 
YTİ’nin dört temel bileşeni ile uyumunu değerlendirmesine yardım etmek üzere bağımsız inceleme 
yaptırmalarını önermektedir. 
 

Sosyal ve Sürdürülebilirlik Tahvilleri 
 
1 Bir tahvil sürdürülebilir sosyal konut, sürdürülebilir toplu taşıma ve temiz suya erişim gibi hem 

sosyal hem çevresel faydalara sahip projeleri finanse ettiğinde, ihraççı tahvilin adını yeşil tahvil, 

sosyal tahvil veya sürdürülebilirlik tahvilleri olarak özgürce seçebilir mi? 

 

Evet, (tahvil YTİ’nin veya STİ'nin dört temel bileşeni ile uyumlu olduğu sürece). İhraççı, temel projeleri 

amaçlanan hedeflerinin önceliğine bağlı olarak belirlemelidir. İhraççının asıl odak noktası projenin 

amaçlanan çevresel hedefleriyse, tahvili Yeşil Tahvil olarak tanımlamalıdır. İhraçcının asıl odak noktası 

projenin amaçlanan toplumsal hedefleriyse, tahvili Sosyal Tahvil olarak tanımlamalıdır.  

Sürdürülebilirlik Tahvili Rehberi hem sosyal hem de yeşil projeleri içeren tahviller için geliştirilmiştir. 

Bir konu, bahsedilen bu üç kategoriden sadece birine dahil edilmeli ve ihraççılar, yeşil projelerin 

toplumsal faydaları olabileceği, ve sosyal projelerin çevresel faydaları olabileceği gerçeğine rağmen, 

aynı işlem için birden fazla atama yapmaktan kaçınmalıdır. 

 
2 Bir ihraççı, tüm gelirlerin yeşil ve/veya sosyal projelere yönlendirilmediği bir yeşil, sosyal veya 

sürdürülebilir tahvil ihraç edebilir mi? 
 
Hayır. Yeşil, sosyal veya sürdürülebilirlik tahvillerinin gelirlerinin %100’ünün yeşil ve sosyal projelere 
ayrılmış olması gerekir. Projeler zamana yayıldığı için, geçici olarak tahsis edilemeyen tahvil gelirleri 
olabilir ve ihraççılar, tahsis edilmemiş kazançların geçici olarak nasıl yatırımlarda kullanılacağını açıkça 
belirtmelidir. 
 
3 Sosyal tahvil ile sosyal etki tahvili arasında bir fark var mıdır? 
 
Performansa dayalı ödeme araçları olarak da adlandırılan sosyal etki tahvilleri, genellikle, işlemlerin 
nakit akışlarının önceden tanımlanmış mali olmayan performans metriklerine bağlı olduğuna ve 
genellikle bir tahvilin tipik özelliklerini paylaşmadığı kamu-özel ortaklıklarına atıfta bulunur. Buna 
karşılık, sosyal tahviller, gelirlerin, kısmen ya da tamamen yeni veya mevcut projelerde pozitif sosyal 
faydalar ile finanse veya refinanse edilmesi için uygulanacak olan ve Sosyal Tahvil İlkelerinin dört 
bileşeniyle uyumlu olan her tür tahvil aracıdır.  
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IV YTİ ve STİ Topluluğuna Katılma 
 
1 YTİ ve STİ'ye nasıl üye veya gözlemci olabilir ve toplulukla nasıl aktif diyalog kurabilirim? 
 
Yeşil tahvil, sosyal tahvil ya da sürdürülebilirlik tahvili piyasasında ya da daha genel olarak yeşil ve 
sosyal finansmanda yer alan kuruluşlar, üye ya da gözlemci olarak YTİ'ye katılmaya davet 
edilmektedir. Daha fazla ayrıntı için lütfen aşağıdaki web sayfasını ziyaret ediniz:  
http://www.icmagroup.org/Regulatory-Policy-and-Market-Practice/green-bonds/membership/ 
 
2 İcra Kurulu nasıl seçilmektedir? 
 
İcra Komitesi, yatırımcılar, ihraççılar ve garantörler arasında eşit bir dağılım gösteren 24 kuruluştan 
oluşur ve her kategoriden 8 temsilci bulunur. Her yıl, İcra Komitesindeki koltuklarının yarısı, yönetim 
yapısıyla uyumlu olarak Yıllık Genel Kurul Toplantısından önce üyelerin oylarıyla yenilenir. 
 
3 Hangi çalışma grupları bulunmaktadır ve nasıl dahil olabilirim? 

 
 
Mevcut durumda dört çalışma grubu bulunmaktadır (Yeşil Projeler Uygunluğu, Etki Raporlaması, 
Endeks ve Veritabanı ve Sosyal Tahviller). Katılmak isteyen üyeler, gözlemciler ve diğer piyasa 
paydaşları, Greenbonds@icmagroup.org  e-posta adresinden Sekreteryayla iletişime geçmelidir. 
 
YASAL UYARI 
 
Bu doküman, yeşil, sosyal ve sürdürülebilir tahvillerle ilgili bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Yeşil 
Tahvil İlkeleri (YTİ), Sosyal Tahvil ilkeleri (STİ) ve / veya Sürdürülebilirlik Tahvil Rehberi'nin (STR) bir 
ekini veya bir yorumunu teşkil etmez. YTİ, STİ ve STR'nin yönergeleri ve tavsiyeleri hakkında daha fazla 
bilgi için lütfen Sekreteryanın yayınladığı bu belgelerin en son sürümüne başvurunuz. YTİ, STİ ve 
STR'de tanımlanan terimler bu belgede kullanıldığında aynı anlama sahiptir. 
 

 
 
Turkish language translation courtesy of Escarus and reviewed by Citi 
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