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Yeni koronavirüsü, küresel salgına dönme sürecinden çok daha önce 
ekonomiyi ve enerji sektörünü vurdu. Virüsün şu anki boyutu, finansal 
piyasalarda dalgalanmalara, enerji şirketlerinin hisse fiyatlarında düşüşlere, 
çok uluslu şirketlerin ofislerini kapatmalarına, etkilenen bölgelerde bulunan 
çalışanların evden çalışmalarına, dünya çapındaki etkinliklerin ve uçuşların 
kısıtlamasına kadar gitti. 

TEİAŞ, Milli Yük Tevzi Merkezi’nin (MYTM) elindeki en önemli dengeleme 
araçlarından Yan Hizmetler Piyasası (YHP), Primer Frekans Kontrol (PFK) ve 
Sekonder Frekans Kontrol (SFK) tedarik sürecinin Şubat 2018’den itibaren 
değişime uğramasıyla yeni halini aldı

Bir yıllık süreçte, 105 ülkeden verilerle hazırlanan ‘İklim Riskleri 
ve Yanıtlar: Fiziksel Tehlikeler ve Sosyoekonomik Etkileri’ adlı 

rapor, küresel ısınmanın etkilerinin katlanarak arttığına ve 
doğru aksiyonlar alınmazsa yüz milyonlarca hayatın ve doğal 

kaynakların tehdit altında kalacağına dikkat çekiyor. 

Güç ve otomasyon teknolojisi firması ABB ve Silikon Vadisi yapay zeka 
(AI) girişim şirketi olan Covariant, yapay zeka özellikli robotik çözümlerini 

pazara sunmak için bir ortaklık kurduklarını duyurdu
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Ülkenin ilk nükleer tesisi için ilk adım atıldı
Dünyada ilk nükleer santral 1955 yılında 
önce ABD, daha sonra da Sovyetler 
Birliği’nde kuruldu. Türkiye de 1960’lı 
yılların başında nükleer enerjiyi konuşmaya 
başladı. Bugüne kadar onlarca proje 
hazırlandı, görüşmeler yapıldı... Ancak 60 
yıla yakın bir süredir devam eden nükleer 
santral konusunda ilk gerçek adım 3 Nisan 
2018 tarihinde atıldı ve Rus devlet şirketi 
Rosatom’un yapacağı Akkuyu Nükleer 
Santrali’nde temel atılıp ilk harç döküldü. 
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İnsanlık, tarih boyunca birçok buluşa, 
yeniliğe imza atmış olmasına karşın, 
genleri nedeniyle midir bilinmez “ken-

disinden uzak olanın tehlike olmadığını” 
düşünür ve çoğu zamanda yanılır. Bir kez 
daha aralık ayında Çin’de baş gösteren Co-
vid-19 salgınında bunu gördük. “Çin bize 
uzak” diyerek yaşananları bir film gibi iz-
leyen dünya (özellikle de Batı), salgın kapı-
sına dayanıp binlerce insanın hayatına mal 
olunca işin ciddiyetinin farkına vardı. 

Karşısında 3 aydır ‘insan üstü’ bir çaba 
göstererek hastalığı çok ciddi bir biçimde 
gerileten Çin deneyimi olmasına karşın, 
başta ABD olmak üzere birçok Avrupa ülke-
si ne yapacağını bilemez bir duruma geldi. 
Elbette bu salgından ülkemiz de nasibini 
aldı, proaktif bir yöntem uygulanması ne-
deniyle salgının yarattığı tahribat Avrupa 
ülkelerinin çok gerisinde ancak uzmanlar, 
sıkı önlemlerin sürdürülmemesi durumun-
da durumun İtalya’dan daha kötü olacağı 
konusunda uyarıyor. 

Covid-19 salgını bir kez daha devletlerin 
gücünün sınanmasına yol açtı. 2008 eko-
nomik krizindeki gibi devletler ortaya çıktı 
ve sağlık sistemi başta olmak üzere hayatın 
tüm alanlarında varlığını gösterdi. Birçok 
ülkede ilan edilen sokağa çıkma yasağı, 
doğal olarak ekonomileri vurdu. Aylarca 
kapalı kalan fabrikalar, işletmeler nede-

niyle zaten ‘error’ veren ekonomiler, çok 
daha büyük bir darbe yedi. Ülkeler art arda 
açıkladıkları yüzlerce milyarlık euroluk 
ekonomik önlemlerle hayatın devam etme-
sini sağlamaya, ülkelerini ayakta tutmaya, 
işsizliği önlemeye ve çok daha önemlisi bir 
sosyal patlamayı engellemeye çalışıyor. 

Yukarıda özetlediğimiz bu tabloda elbette 
enerji sektörü de yer alıyor. Enerji; doğal 
afetler, savaş, hastalık gibi dönemlerde çok 
daha önemli bir hale geliyor. Hastanelerin, 
yoğun bakımların dolup taştığı, insanların 
izolasyon nedeniyle evlerine kapandığı bu 
dönemde halka kesintisiz enerji sağlanma-
sı gerekiyor. Tüm dünyada olduğu gibi ül-
kemizin enerji sektörünün oyuncuları da 
hem üretim hem de dağıtım noktasında bü-
yük bir özveriyle çalışıyor, çünkü her türlü 
enerjiye çok daha ihtiyaç duyduğumuz bir 
dönemdeyiz.

Elbette ekonomilerin büyük bir darbe aldığı 
bu dönemde enerji sektörü de payını alıyor. 
Neredeyse ‘lüks bir restorandaki su’ fiyatı-
na düşen petrol, hastalıkla sarsılan dünya 
ekonomisinin dengelerini bir kez daha e alt 
üst etti. Soru şu: Zaten bir süredir var olan 
ekonomik kriz mi petrol fiyatlarını gerilet-
ti, petrol mü ekonomik krizin tetikleyicisi 
oldu? Bu soruya yanıt aramaya çalıştık. 

Sağlıklı günler, keyifli okumalar dileriz…
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AKENERJİ’NİN  
SOSYAL SORUMLULUK 

PROJESİNE ÖDÜL
Akenerji’nin Adana’nın Feke İlçesi’nde yürüttü-
ğü “Ak Enerji Kadınların Yanında” adlı sosyal 
sorumluluk projesi, 3. Türkiye Enerji ve Doğal 
Kaynaklar Zirvesi’nde ödüle layık görüldü. 3. 
Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi kapsa-
mında kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin 
ödüllendirildiği törende Akenerji, “Akenerji Ka-
dınların Yanında” projesi ile ödüle layık görüldü. 
Akenerji adına törene katılan Kurumsal Yönetim 
Direktörü Serhat Ergin Baykara, ödülü Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in elinden 
aldı.
Akenerji’nin “Akenerji Kadınların Yanında” 
projesi ile Adana İl Sağlık Müdürlüğü tarafın-
dan yapılan meme kanseri taramasına verdiği 
destek kapsamında santrallerinin çevresinde 
yaşayanların sağlık hizmetlerine ulaşması ko-
laylaştırıldı. Feke ilçesi ve çevre köylerde gezici 
kanser tarama aracı ile 1530 kadına mamografi 
çekimi yapıldı. Köylerde yaşayan kadınlar Ake-
nerji’nin katkılarıyla test yaptırma imkanına sa-
hip oldu. Bu taramalar sonucunda birçok kadına 
erken teşhis konulurken, kanser teşhisi yapılan 
kadınların tedavisine başlandı.

EPDK, TÜİK’TEN ‘KALİTE 
BELGESİ’ ALDI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 
“Resmi İstatistiklerde Ulusal Kalite İlke ve Stan-
dartları” doğrultusunda yapılan değerlendirme 
sürecinin ardından sektörde bir ilke imza atarak 
Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) Kalite 
Belgesi almaya hak kazandı. 
TÜİK, EPDK’nın elektrik, petrol, doğal gaz ve LPG 
piyasalarına yönelik istatistiklerini mercek altı-
na aldı. Yapılan değerlendirme sürecinin ardın-
dan EPDK, TÜİK’ten kalite belgesi almaya hak 
kazandı. Böylece, EPDK enerji sektöründe bir ilki 
gerçekleştirdi. 
Kalite Belgesi sertifikalarının sunumu vesile-
siyle düzenlenen törene katılan EPDK Başka-
nı Mustafa Yılmaz, güvenilir verilerin, kaliteli 
hazırlanmış istatistiklerin enerji piyasalarının 
öngörülebilirliği için hayati önem taşıdığını vur-
guladı. Yatırımcının da piyasa oyuncularının 
da rakamlara baktığını, rakamlara göre yatırım 
yapıp rakamlara göre strateji geliştirdiğini hatır-
latan Yılmaz, “Bu sebeple verileri, istatistikleri 
hazırlarken büyük bir titizlikle hareket ediyoruz. 
Bu titizliğimizin de TÜİK tarafından bu şekilde 
taçlandırılması çok değerli. Verilerimizin, yap-
tığımız işlemlerin güvenilirliğini ve kalitesini 
gösteren böyle bir belge almak kurumumuz adı-
na gurur verici. Elbette yetkin ve nitelikli insan 
kaynağı ile kalite oluşturulur” dedi. 
TÜİK Başkan Yardımcısı Musa Yılmaz ise konuş-
masında şu ana kadar 37 alanda kalite belgesi 
tasdiklendiğini, kalite değerlendirme sürecinin 
çok uzun ve çok ciddi bir süreç olduğuna vurgu 
yaptı. 

SHELL FİLO 
ÇÖZÜMLERİ’NDEN, ÖN 

ÖDEMESİZ VE BLOKESİZ 
AKARYAKIT İKMALİ

Kurumsal müşterilerinin ihtiyaç ve beklentile-
rine cevap veren çözüm ve hizmetler bütününü 
‘Filo Çözümleri’ çatısı altında bir arada sunan 
Shell, sektörde ilklere imza atmaya devam edi-
yor. Entegre filo çözümleri uygulamaları ile müş-
terilerine sadece yakıt alanında değil, uçtan uca 
verimli ve rekabetçi filo yönetim fırsatı sunan 
Shell; hem yakıt ve yakıt dışı hizmetleri ihtiya-
ca yönelik paketlerde toplayarak avantajlı satın 
alma sağlıyor hem de filo yönetimini kolaylaş-
tıracak kredi kartı ile ön ödemesiz ve blokesiz 
akaryakıt ikmalini hayata geçiriyor.

Shell Filo Çözümleri, sektörde bir başka ilki de 
hayata geçirerek, filo yönetimini kolaylaştıracak 
yeni ödeme yöntemini hizmete sunuyor. Uygula-
ma sayesinde, firmaların kredi kartı ile ön öde-
mesiz hizmet almasını mümkün kılacak. Yeni uy-
gulama kapsamında, firmalar kredi kartı ödeme 
yöntemi ile kredi kartlarını web sitesi üzerinden 
tanımlayarak şirket araçlarının yakıt alımlarını 
yönetebilecek. Bu sistem sayesinde, DBS ya da 
teminat mektubu gerekmeden kredi kartlarında 
yakıt blokesi olmadan Shell Taşıt Tanıma Sistemi 
üzerinden yakıt ikmali mümkün olacak.

ENERJİSA ENERJİ, 2019’DA 
BÜYÜME HEDEFLERİNİ AŞTI
Elektrik dağıtım ve perakende satış sektöründe 
faaliyet gösteren Enerjisa Enerji, 2019 yılında 
hedeflerini aşarak hisse başına 60 kuruş temet-
tü ödemesi önerdi. 2019’da faiz ve vergi sonrası 
serbest nakit akışı ilk kez pozitife dönen Enerjisa 
Enerji, 1,4 milyar TL yatırım gerçekleştirdi. Yüz-
de 20’si halka açık olan ve ana sermayedarları 
Sabancı Holding ve E.ON olan Enerjisa Enerji, 
31.12.2019 tarihi itibarıyla mali tablolarını açık-
ladı. Enerjisa Enerji, 2019 yıl sonunda 4,609 
milyon TL konsolide faaliyet geliri yaratarak, 
gelirlerini geçen yıla göre yüzde 20 artırdı. Aynı 
dönemde baz alınan net kar ise yüzde 60 artışla 
1.175 milyon TL‘ye yükselerek, 2019 şirket hedef-
lerinin üzerine çıktı. 

Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, “Tüm zor-
lu koşullara rağmen 2019 yılını doğru stratejik 
hamlelerle başarılı bir şekilde tamamladık. Bu 
başarıda kuşkusuz düzenleyici çerçevenin sürek-
li destekleyici olması, öngörülü risk yönetimimiz 
ve elbette ekibimizin özverili çalışmalarının payı 
çok büyük. Hem yatırımcılarımıza hem de diğer 
tüm paydaşlarımıza en yüksek faydayı sağla-
mayı amaçlıyoruz. 2019 yılında elde ettiğimiz 
başarılı finansal sonuç, önümüzdeki dönemde 
operasyonlarımızı daha ileri taşıyacak yatırımlar 
için önemli bir baz teşkil edecektir” dedi. 

 PANO 
Aycan Kızıldağ
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KORONAVİRÜS SALGINI, 
LNG ŞİRKETLERİNİN HİSSE 

DEĞERİNİ DÜŞÜRDÜ
Çin’de başlayan ardından hemen hemen dün-
yanın her ülkesine sıçrayan Covid-19 salgını 
enerji sektörünü de olumsuz etkiledi. Dünya ti-
caretinde yaşanan yavaşlama LNG şirketlerinin 
işlem hacmini beraberinde de hisse fiyatlarını 
düşürdü. Bu düşüşten en fazla etkilenen ise ABD 
sıvılaştırılmış doğal gaz şirketleri oldu. Çünkü, 
dünyanın en büyük ikinci enerji ithalatçısı olan 
Çin’in talebinde zayıflama yaşandı. Bu nedenle 
spot alımları neredeyse durma noktasına gel-
di. ABD’nin en büyük LNG ihracatçısı Cheniere 
Energy Inc’in hisseleri yüzde 3,4 düşüşle 57,65 
dolardan bir yıl içinde en düşük seviyesine ge-
riledi. ABD gaz üreticileri, kaya gazı patlamasın-
dan rekor üretimi elde etmek için LNG ihracatına 
güveniyor. Bu ihracatlar 2019’da günde yüzde 68 
artışla 5 milyar metreküp olarak rekor kırdı. LNG 
tüccarları, sevkiyatları yönlendirmek ya da Çin’e 
yönelik kargolar için yeni satış noktaları bulmak 
için uğraştıklarını ve bu durumun, Asya LNG fi-
yatlarını nisan ayında düşük seviyelere ittiğini 
söyledi.

PETROL OFİSİ,  
STEVIE AWARDS’TAN  

6 ÖDÜL BİRDEN KAZANDI
Petrol Ofisi, alanında dünyanın en prestijli ödül-
leri arasında yer alan Stevie Awards çatısı altında 
bu yıl ilk kez düzenlenen MENA Stevie Awards’ta, 
Sosyal Lig ile 5 ve Yönetici Gelişim Yolculuğu 
İK programı ile de 1 olmak üzere toplam 6 ödül 
birden aldı. 17 ülkeden yüzlerce projeyi 12 farklı 
kategoride değerlendiren jüri, 2020 MENA Stevie 
Awards’ın kazananlarını 19 Şubat’ta açıkladı. 
Petrol Ofisi, 2020 MENA Stevie Awards’ta fina-
le kaldığı Türkiye’nin 1 numaralı fantezi futbol 
oyunu Sosyal Lig ve Yönetici Gelişim Yolculuğu 
İK programı ile toplam 6 kategoride ödüle ulaştı. 
Petrol Ofisi Sosyal Lig ile; ‘Marka Gelişim İnovas-
yonu’nda Altın Ödül, ‘Ürün Yerleştirme İnovas-
yonu’nda Altın Ödül, ‘Sosyal Medya Pazarlama 
İnovasyonu’nda Altın Ödül, ‘Marka & Eğlence 
İnovasyonu’nda Gümüş Ödül ve ‘Sponsorluk İno-
vasyonu’nda Gümüş Ödül olmak üzere 5 ayrı 
ödül kazandı. 
2020 MENA Stevie Awards’ta Petrol Ofisi’ne bir baş-
ka ödül de, yöneticilere yönelik geliştirdiği İK prog-
ramı ile geldi. Petrol Ofisi, Yönetici Gelişim Yolcu-
luğu programı ile ‘Yenilikçi İK Uygulamaları’nda 
Gümüş Ödül alarak, 2020 MENA Stevie Awards’ta 
layık görüldüğü ödül sayısını 6’ya çıkardı. 
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Ortağınız ya da 
hizmet sağlayıcınız 
olarak
tüm uzmanlığımızı 
sunuyoruz

İhtiyaçlarınızı nasıl karşılayabileceğimizi 
öğrenmek için şimdi bizi arayın

Yenilenebilir enerji alanında, 
uluslararası ve yerel 
tecrübelerimizle çözüm ortağıyız.

+90 212 240 6161        info.turkey@res-group.com        www.res-group.com
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AYDEM YENİLENEBİLİR 
ENERJİ, BM KÜRESEL İLKELER 

SÖZLEŞMESİ’NE İMZA ATTI
Aydem Yenilenebilir Enerji, sürdürülebilirlik viz-
yonu doğrultusunda, iş dünyasının geleceğine 
yön verecek evrensel ilkeler öneren dünyanın en 
kapsamlı sürdürülebilirlik platformu BM Küre-
sel İlkeler Sözleşmesi’nin imzacısı oldu. Aydem 
Yenilenebilir Enerji, 160’tan fazla ülkede 9 bin 
500’ün üzerinde şirket üyesi bulunan ve dün-
yanın en büyük sürdürülebilirlik girişimi olan 
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni 
(UN Global Compact) imzalayarak sözleşmede 
yer alan 10 maddelik ilkelerine uymayı taahhüt 
etmiş oldu. Şirket, çalışmalarını her yıl raporla-
yarak taahhütlerini yerine getirdiğini kanıtlamış 
olacak.
İnsan hakları, çalışma standartları, çevre ve yol-
suzlukla mücadele alanında on ilkeye dayanan 
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, iş 
dünyasının en kapsamlı sürdürülebilirlik plat-
formu olarak öne çıkıyor. Üye şirketler her yıl bu 
on ilkeye ilişkin uygulamaları uluslararası stan-
dartlarda kamuoyu ile paylaşıyorlar. 
Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin imzacısı olmala-
rıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Aydem 
Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İd-
ris Küpeli, bugünün ihtiyaçları için daha verimli 
çözümler sunarken bir taraftan da toplumun ve 
gelecek nesillerin ihtiyaçlarının sürdürülebilirli-
ğini gözeten yaklaşımlar geliştirdiklerini söyledi. 

OPET İLE CEM YILMAZ 15 YIL 
SONRA YENİDEN BULUŞTU 

OPET, daha önce reklamlarında boy gösteren 
ünlü komedyen Cem Yılmaz ile 15 yıl sonra bir 
kez daha bir araya geliyor. “OPET Yapar Her Şey 
Değişir” sloganıyla müşteri memnuniyeti odaklı 
projelere imza atan OPET ile sanatçı Cem Yılmaz 
arasındaki işbirliği Rahmi M. Koç Müzesi’nde dü-
zenlenen basın toplantısı ile açıklandı. 11 Şubat 
2020 tarihinde gerçekleştirilen toplantıya Cem 
Yılmaz ile OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca ve 
OPET Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yar-
dımcısı Murat Zengin katıldı. 
OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca, toplantıda 
yaptığı konuşmada, OPET’in, akaryakıt istasyon-
larında araçların her türlü ihtiyacını karşılama-
nın yanı sıra müşterilerine sunduğu alternatif 
hizmetler ve toplumsal ihtiyaçlardan yola çıka-
rak oluşturduğu sosyal sorumluluk projeleriyle 
müşteri memnuniyetinin zirvesindeki yerini ko-
ruduğunu söyledi. Ağca, “2019 yılında akaryakıt 
dağıtım pazarında en yüksek büyümeyi gerçek-
leştirerek, pazar payımızı yüzde 19’un üzerine çı-
kardık” şeklinde devam eden Ağca, 2020 yılında 
OPET’in yüzde 4 büyüyerek, yüzde 19.5’luk pazar 
payına ulaşmasını hedeflediklerini belirtti.
İmza töreninde iki yıl boyunca OPET reklamla-
rında yer alacak olan Cem Yılmaz’la basın top-
lantısına özel olarak çekilen ve geçmişle bugün 
arasında köprü kuran film de gösterildi. “Asfalt 
ağladı… Alırım anahtarını… Araba konuştu” gibi 
hala çok konuşulan repliklere gönderme yapan 
filmde Rahmi Koç Müzesinde sergilen GITT (Gü-
zel İnsan Taşıma Taşıtı) ve Mike da yer alıyor. Ba-
sın toplantısı, OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca 
ve Cem Yılmaz tarafından işbirliğine ilişkin im-
zaların atılmasıyla sona erdi.

10 • Mart 2020 • ENERJİ PANORAMA

 PANO 

Yeryüzünde
Yenilenebilir Enerji ile
Yeni Bir Yaşam Kuruluyor

• Dünyada ve ülkemizdeki yenilenebilir 
enerji konusundaki uygulamalar, 
teknolojik gelişmeler hakkında bilgi 
almak için,

• Kentlerde ve ülkelerde yenilenebilir 
enerjiye geçiş süreçlerini belirlemek 
için,

• Ülkemizde yenilenebilir enerjiye 
geçişin sorunlarını ve çözüm 
önerilerini tartışacağımız atölye 
çalışmalarına katılmak için,

• Konferansın sonuçlarını hayata 
geçirmek üzere iş birliği yapmak için,

• Topluluk Enerjisi esasına dayanılarak 
%100 yenilenebilir enerjiye 
küresel geçiş için bireylerin, karar 
vericilerin, akademik kuruluşların, 
kooperatiflerin ve yerel yönetimlerin 
üzerine düşen görevler ve 
sorumlulukları tespit etmek için,

10.
 YIL IRENEC 2020

10. ULUSLARARASI 
%100 YEN‹LENEB‹L‹R 
ENERJ‹ KONFERANSI 
2-4 HAZİRAN 2020
M A LT EP E  T ÜRK A N  S AY L A N 
K Ü L T Ü R  M E R K E Z İ 
İ S T A N B U L

2-4 Haziran 2020 tarihlerinde birlikte olalım

w w w. irenec .org  •  w w w.eurosol ar.org .tr   •  w w w.power ingcommuni t ies .org



ELDER Dernek Müdürlüğü'ne Özden getirildi
Elektrik dağıtım şirketlerinin çatı örgütü olan Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Dernek Müdürlüğü göre-

vine Mustafa Özge Özden getirildi. Atanmasıyla ilgili bir açıklama yapan Mustafa Özge Özden, sektörün kurum-
sallaşma sürecine daha fazla zaman ayıracaklarını ifade ederek dağıtım şirketlerinin sesini tüketici faydasını 
gözetecek şekilde kamuoyuna duyurmaya devam edeceklerini belirtti. 

ELDER’in yeni müdürü Özden, 2003 yılında Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden me-
zun olduktan sonra Bilkent Üniversitesi’nde işletme alanında yüksek lisans yaptı. Aynı dönemde Pfor-

zheim Üniversitesi’nde Uluslararası Yönetim Programı’nı tamamlayan Özden, Ankara Üniversitesi 
Küresel ve Bölgesel Çalışmalar bölümünde de yüksek lisans programını bitirdi.

İş hayatına İş Yatırım’da yatırım danışmanı olarak başlamasının ardından sırasıyla finans ve 
enerji alanındaki, Verbund, Austrian Power Grids ve Enerjisa şirketlerinde çalıştı. Proje Yöne-
timi (PMP), SPK İleri Düzey ve Türev Araçlar lisanslarına, Florence School of Energy Utilities 
ve Energy Regulators Regional Association (ERRA) sertifikalarına sahip olan Özden, Dünya 
Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi ve Eurelectric üyesi. 

EPDK Başkanlığı’na yeniden  
Mustafa Yılmaz atandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Başkanlığı’na Mustafa Yılmaz yeniden atandı. 
Atamayla ilgili Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Mustafa Yılmaz, 1966 
yılında Gaziantep Nizip’te doğdu. Nizip’teki ortaöğreniminin ardından 1984-1988 yılları 
arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitimini tamamladı.

1989 yılında İstanbul’da serbest avukatlığa başlayan Mustafa Yılmaz, 1993-2004 yılları 
arasında enerji sektöründe avukat olarak çalıştı. Mustafa Yılmaz, 21 Şubat 2004 tarihinde 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK - Kurul) üyeliğine atandı. 
28 Ocak 2010 tarihinde EPDK İkinci Başkanı olarak görevlendirildi. 20 Şubat 2014 

tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile EPDK Başkanı 
olarak atanan Yılmaz, görev süresinin bitimini müteakiben 1 Mart 2016 ta-
rihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla da EPDK Başkanı 
olarak ikinci kez atandı. Yılmaz, Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği (ERRA) 
Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de yürütüyor. 

GAZİD’de Fatin Rüştü Karakaş dönemi başladı
Doğal Gaz İthalatçılar Derneği (GAZİD) Yönetim Ku-

rulu Başkanlığı’na Akfel Commodities Turkey Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Fatin Rüştü Karakaş seçildi.  
GAZİD Yönetim Kurulu’na teşekkür eden Fatin Rüştü 
Karakaş yaptığı açıklamada, doğal gaz piyasasının ge-
lişmesi için kurulduğu tarihten bu yana özverili bir gay-
ret içerisinde olan GAZİD’in, önümüzdeki süreçte de yö-
netim kurulu, üyeleri ve tüm paydaşlarıyla birlikte aynı 
inançla çalışacağını ifade etti. 

Arz güvenliğinin önemine değinen Karakaş; GAZİD’in 
geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Bakanlık, EPDK 
ve BOTAŞ ile çok yakın temas içerisinde olacağını belir-
terek sektör ve kamu arasında gerekli işbirliğinin sağ-

lanmasına katkı vermeye devam edeceklerine dikkati 
çekti. Karakaş, sektöre özgü fırsat ve olası risklerin, ülke 
ekonomisinin dinamikleriyle de uyumlu olacak şekilde, 
ancak bu bakış açısıyla yönetilebileceğine inandığını 
ifade etti. 

İZODER’in yeni başkanı Levent Gökçe oldu 
Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği İZODER’in Olağan Genel Kurulu’nda yönetim kurulu başkanlı-

ğına oy birliği ile Saint-Gobain Türkiye CEO’su Levent Gökçe seçildi. Türkiye’de yalıtım bilincinin artırılması 
ve yalıtım sektörünün gelişmesini hedefleyen İZODER’in Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 13 Şubat 
Perşembe günü Radisson Blu Hotel Asia’da yapıldı.

İZODER Genel Kurulu’nda oy birliği ile seçilen 14. dönem yönetim kurulu, şu isimlerden oluştu: Le-
vent Gökçe, Emrullah Eruslu, Erdem Ateş, Ertuğrul Şen, Emre Gürcan, Ahmet Yaşar, Çağdaş Korkmaz, 
Erhan Özdemir, Fulya Koçak, Mehmet Onur, Muhsin Pala, S. Ebru Şapoğlu, Timur Karaoğlu, Ümit Günalp 
ve Volkan Dikmen. 

İZODER’in 14. dönem başkanı olan Levent Gökçe, ODTÜ Makine Mühendisliği’nden mezun 
olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde Uluslararası İşletmecilik progra-
mını tamamladı. 2005-2017 yıllarında Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. 
A.Ş.’de Genel Direktör olarak görev yaptı. 2017-2019 tarihleri arasında İzocam Ticaret ve 
Sanayi A.Ş.’de Genel Direktörlük görevini yürüttü. 1 Nisan 2019 tarihi itibariyle Saint-Go-
bain Türkiye CEO’su oldu. Gökçe aynı zamanda İzocam, Weber ve Rigips firmalarında 
yönetim kurulu üyeliği yapıyor. 

Beril Alakoç, “Türkiye’nin En 
Etkin 50 CMO’su” arasına girdi
Fortune Türkiye ve DataExpert iş birliğiyle yapılan, markaların yatırım getiri-

sini arttırmasında büyük sorumluluk üstlenen CMO’lara yönelik gerçekleştirilen 
“Türkiye’nin En Etkin 50 CMO’su” araştırması sonuçları açıklandı. Türkiye akar-
yakıt sektörünün geleneksel lideri Petrol Ofisi’nin CMO’su Beril Alakoç, 2018 
yılında olduğu gibi 2019 yılında da “En Etkin 50 CMO” arasında yerini aldı. 

En Etkin 50 CMO araştırması sonuçlarına da değinen Beril Alakoç, “Geli-
şen küresel ekonomik koşullar paralelinde pazarlama departmanları daha 
fazla sorumluluk üstleniyor. Araştırma sonuçlarında yer alan; pazarlama-
nın şirketlerin total bütçeleri içindeki payın artışı da CMO’ların bu artan 
sorumluluğunun somut bir göstergesi. Alanında dijital platformları 
güçlü ve etkin şekilde kullanan Petrol Ofisi’nin bugüne kadar bu alan-
da ortaya koyduğu performans da bunun en güzel örneği” şeklinde 
konuştu.

Adayların CMO başarı kriterlerindeki performanslarının Araştırma 
Danışma Kurulu tarafından incelenmesiyle belirlenen “En Etkin 50 
CMO” listesinde yer alan yöneticilere ödülleri, 18 Şubat Salı günü Hilton 
Istanbul Bomonti Hotel’de düzenlenen CMO Summit 2020’de gerçekleş-
tirilen özel bir törenle verildi. 
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AYEDAŞ’TAN  
ANADOLU YAKASINA 230 

MILYON TL YATIRIM

AYEDAŞ, Anadolu yakasında sürdürülebilir ve 
kaliteli enerji sağlamak üzere bakım, onarım 

ve yenilemesinin yanı sıra kesintisiz enerji için yeni 
yatırımlar gerçekleştirecek. 2020 yılında yaklaşık 230 
Milyon TL yatırım yapılacak. AYEDAŞ, şebekenin güç-
lenmesi ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla 
2020 yılının Ocak ayında bakım, yenileme ve yatırım 
çalışmalarını sürdürdü. Anadolu yakasında 4 bin 861 
adet aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleşti-
rirken, 41 adet pano, 11 adet trafo, 162 adet dağıtım 
merkezi ve 71 kilometrelik hattın bakımı tamamlan-
dı. Yatırımların uzun vadede hizmet açısından çok 
önemli olduğuna inanan AYEDAŞ, bölgesinde yaptığı 
yeni yatırımları ve mevcut durum iyileştirmelerini yıl 
boyunca sürdürecek.

ZORLU ENERJI, KAZAKISTAN ŞUBESINI AÇIYOR

Zorlu Enerji, yenilenebilir enerji alanındaki faa-
liyetlerini yürütmek ve yatırımlarını arttırmak 

amacıyla Almatı’da şube açılışını gerçekleştirecek. 
Türkiye’de yenilenebilir enerjinin öncüsü Zorlu Ener-
ji, faaliyette bulunduğu bölgelere değer katmak için 
sunduğu hizmetleri geliştirmeye devam ediyor.

Zorlu Enerji, Kazakistan’da güneş enerjisi, yenile-
nebilir enerji ve diğer enerji alanlarında faaliyet gös-
termek üzere yatırımcı sıfatıyla yatırım yapabilmek, 
EPC faaliyetlerinde bulunarak EPC sözleşmeleri imza-
layabilmek ve şirketin faaliyet alanına giren tüm ko-
nularda çalışabilmek amacıyla Almatı şubesini açıyor.

CIS ülkeleri arasında ekonomik olarak en gelişmiş 
ülkelerin başında gelen Kazakistan’ın 2050 yılı hedef-
leri kapsamında kurulu gücünün yüzde 50’sinin ye-

nilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması geliyor. 
Zorlu Enerji de bu doğrultuda hareket ederek Kaza-
kistan’daki yenilenebilir enerji yatırımlarını; özellikle 
güneş ve rüzgâr projelerini en az 250 MW kapasiteye 
ulaştırmayı hedefliyor.

DÜNYANIN İLK KATLANABİLİR GES’İ İSVİÇRE’DE ÜRETİME BAŞLADI

İsviçre’nin Chur kentindeki atık su arıtma tesisi-
nin çatısına kurulan ve dünyanın ilk katlanabilen 

güneş santrali olma özelliğini taşıyan santral, arıt-
ma tesisinin elektrik ihtiyacının yüzde 20’sini karşılı-
yor. Toplam 2 bin 120 adet güneş paneli yerleştirilerek 
kurulan çatı santrali, yıllık 550 kilowattsaat elektrik 
üretimi gerçekleştiriyor. 

Dünyanın ilk katlanabilir güneş santrali olma özel-
liğini taşıyan proje, çatısında bulunduğu su arıtma 
tesisinin elektrik ihtiyacının yüzde 20’sini karşılayabi-
lecek kadar elektrik üretiyor. 

Söz konusu güneş panelleri 5 bin 800 metrekare-
lik bir alanı kaplıyor. 

Güneş panelleri akıllı dağıtık NORD sürücüleri sa-
yesinde güneşin ilk ışıkları bulutları geçince güneş 
panelleri otomatik olarak açılıyor. Güneş battığında ya 
da kar, fırtına ve dolu gibi olumsuz hava koşulları söz 
konusu olduğunda paneller koruma pozisyonunu alı-
yor. PLC entegre edilmiş sürücü sayesinde, iletişimin 
kesildiği durumlarda bile çatı grupları toplanarak her 
birinin otomatik fonksiyonuyla geri çekilmesi sağlanı-
yor. 

OYAK, TOTAL VE M OIL’I 450 MILYON DOLARA ALDI

Bir süredir pazarlık masasında olan Ordu Yar-
dımlaşma Kurumu (OYAK) ve Demirören Hol-

ding anlaşmaya vardı. OYAK, 2015 yılından bu yana 
Demirören Holding bünyesindeki Total ve M Oil’i yak-
laşık 450 milyon dolara satın aldı.

OYAK, Total için yaklaşık 360 milyon dolar, M Oil 
için ise yaklaşık 90 milyon dolarlık bir rakamı öde-
meyi kabul etti. Hisse devrinin, yasal işlemlerin ta-
mamlanmasından sonra gerçekleşeceği kaydedildi.

Türkiye’nin en büyük mesleki emeklilik fonların-

dan OYAK, akaryakıt ve otogaz dağıtım şirketleri ile 

operasyonlarını satın almak için Demirören Holding 

ile birkaç aydır görüşme halindeydi.

Total Oil Türkiye ve M Oil şirketlerinde yaklaşık 

900 istasyon ile faaliyette. Demirören, Fransız To-

tal’in Türkiye operasyonlarını 2015 yılında 325 mil-

yon euroya satın almıştı.
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TOTAL VE POWERTIS, ISPANYA’DA 950 MW’LIK GES KURACAK

Fransız enerji şirketi Total ve İspanyol Powertis, 
İspanya genelinde toplam 950 megawatt ka-

pasiteli güneş projesini ortaklaşa hayata geçirecek. 
Madrid merkezli güneş enerjisi geliştiricisi Powertis 
SA, Fransız enerji grubu Total ile İspanya’da yaklaşık 1 
gigawatt değerinde güneş enerjisi projesini kapsayan 
bir ortak geliştirme anlaşması ve elektrik satın alım 
anlaşması (PPA) imzaladı.

Powertis yaptığı açıklamada, Total ile Total’in Şu-
bat 2021’e kadar geliştirdiği güneş enerjisi projele-
rinden satın alma hakkını elde ettiği bir ortak girişim 
(JV) kurduklarını belirtti. Powertis’in İspanya’nın çe-
şitli bölgelerinde çeşitli aşamalarda toplam 950 me-
gawatt kapasitede güneş projeleri bulunuyor. Söz ko-
nusu projelerin tamamlanabilmesi için 767,5 milyon 
dolar yatırım ihtiyacı ortaya çıkacak.

PORSCHE, AVRUPA’NIN EN GÜÇLÜ  
ELEKTRIKLI ARAÇ ŞARJ ISTASYONUNU KURDU

Porsche, piyasaya elektrikli modeli Taycan’ı sür-
mesinin ardından hızlı şarj ağını genişletme 

ihtiyacı doğrultusunda, yeni şarj istasyonları devreye 
almaya başladı. Leipzig’de yer alan istasyonda, 350 
kW gücünde onlarca şarj ünitesi yer alıyor ve 7 MW 
toplam enerjinin tamamı yenilenebilir kaynaklardan 
geliyor.

Leipzig’de yer alan istasyon, sadece araçlar için 
bir dolum noktası olmanın ötesinde ufak bir eğlence 
merkezi olarak da iş yapıyor. Araçlar şarj olurken müş-
teri merkezi içerisinde yer alan araba müzesi ve dük-
kânlar, insanları meşgul edecek. İstasyonda aynı za-

manda Leipzig pistinden randevu almak da mümkün. 
Elektrikli otomobillerin en büyük problemi olan 

şarj, Porsche’nin bu girişimiyle kurduğu gibi yüksek 
hızlı istasyonlar sayesinde ortadan kalkabilecek olsa 
da 2020 yılında bu istasyondan başka istasyon kurul-
mayacak. Bunun gibi istasyonların daha fazla yaygın-
laşması zaman alacak ve yüksek maliyetler içerecek. 
Bunun yanında gelişmekte olan ülkelerde bu istas-
yonların tüm enerjisini yenilenebilir kaynaklardan elde 
etmek daha büyük bir zorluk ortaya çıkaracak ve mali-
yetleri daha da yükseltecek.
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LIMAK, MARMARA ADASI’NI 
KESINTISIZ ENERJIYE 

KAVUŞTURDU

Limak Enerji bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti 
veren UEDAŞ’ın Marmara Adası’nda yürüttüğü 

zorlu çalışma tamamlandı. 29 Aralık 2019’da bir ge-
minin deniz altından geçen elektrik kablolarına zarar 
vermesi sonucu meydana gelen kesintide, Marma-
ra Adası halkı elektriksiz kalmıştı. UEDAŞ, denizaltı 
kablolarının kopması sonucunda Marmara Adası’nda 
yaşanan kesintiyle ilgili çalışmalarını tamamladı. Yeni 
yıl öncesinde ada ve çevresine yerleştirilen dev jene-
ratörlerle aydınlanan Marmara Adası artık tamamen 
ışıklarına kavuştu. UEDAŞ ekipleri zorlu hava şartla-
rına rağmen yoğun ve titiz çalışmalarının sonucunda 
denizaltı kablolarını onararak ada halkının mağduri-
yetini giderdi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren UEDAŞ Genel Mü-
dürü Gökay Fatih Danacı, “Bölgeden geçen bir gemi-
nin çapa atması sonucu Avşa ve anakaradan Mar-
mara Adası’na giden denizin altındaki toplamda üç 
kablomuzda hasar oluştuğunu tespit ettik. Hava ve 
deniz koşullarının uygun hale gelmesiyle birlikte özel 
ekipmanlar ve 25 kişilik kadromuzla onarım işlemine 
başladık. İlk tamirimizi 13 Ocak’ta gerçekleştirerek, 
normal jeneratörlerin dışında adanın tamamına ana 
karadan enerjiyi temin ettik. 3 Şubat itibariyle üç kab-
lomuzun da tamirini gerçekleştirerek, onarım işlem-
lerini tamamlamış olduk” diye konuştu

KAMU, ENERJIYE 15 MILYAR 
TL’LIK YATIRIM YAPACAK

Kamunun bu yıl enerji ve madencilik sektöründe 
15 milyar 390 milyon 401 bin lira tutarında ya-

tırım yapması öngörülürken, bu yatırımların en büyük 
kısmını 5 milyar lirayla Boru Hatları ile Petrol Taşıma 
AŞ (BOTAŞ) gerçekleştirecek. 2020 Yılı Yatırım Prog-
ramı’ndan yaptığı derlemeye göre, bu yıl enerji sek-
töründe 11 milyar 854 milyon 480 bin liralık kamu 
yatırımı yapılacak. 

Yatırımların 5 milyar liralık kısmı BOTAŞ tarafından 
gerçekleştirilecek ve bunun için 2 milyar liralık kısmı 
için dış kredi kullanılacak. BOTAŞ’ın yatırımlarından en 
büyüğü 1 milyar 438 milyon bin lirayla Tuz Gölü Do-
ğal Gaz Depolama Tesisi’ne yapılacak yatırım olacak. 
Bunu, 1 milyar 299 milyon lirayla Kuzey Marmara Do-
ğal Gaz Depolama Projesi ve 1 milyar 105 milyon 595 
bin lirayla Çanakkale ve Hatay’daki yüzer sıvılaştırıl-
mış doğal gaz ünitesi yatırımları takip edecek.

Enerjide ikinci en büyük yatırım 4 milyar lirayla 
Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından gerçek-
leştirilecek. Şirketin yapacağı çeşitli iletim hattı yatı-
rımları için 700 milyon liralık dış kredi kullanılacak. Bu 
yıl madencilik sektöründe yapılması planlanan yatı-
rımlardan en büyük payı Türkiye Petrolleri Anonim Or-
taklığı (TPAO) alacak. TPAO’nun çeşitli sondaj, petrol 
ve gaz sahası geliştirme çalışmaları, teçhizat ve kuyu 
tamamlama yatırımları için 2 milyar 534 milyon 752 
bin lira harcanacak.
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FRANSIZ EDF, INGILIZ ARAÇ ŞARJ ŞIRKETINI SATIN ALDI

Fransız enerji şirketi EDF, İngiltere’nin en büyük 
elektrikli araç şarj istasyonu şirketlerinden Pod 

Point’in çoğunluk hisselerini satın aldı. Satın alma iş-
lemi, finans şirketi Legal & General Capital ile yeni ku-
rulan ortak girişimin bir parçası olarak gerçekleştiril-
di. Legal & General Capital, EDF’nin yeni kurulan ortak 

girişiminde yüzde 23 oranında hisseye sahip olacak. 
2009 yılında kurulan şarj altyapı şirketi Pod Po-

int’in İngiltere’de yaklaşık 62 bin, Norveç’te ise 6 bin 
600 şarj noktası bulunuyor. 

EDF İngiltere CEO’su Simone Rossi, elektrikli araç-
ların İngiltere’nin karbon emisyonlarını azaltmada ve 
iklim değişikliği ile mücadelede hayati önemde ol-
duğunu belirterek, “Şarj noktalarının eklenmesiyle, 
müşterilerimizin karbon ayak izlerini azaltmalarına 
ve düşük yakıt maliyetlerinden yararlanmalarına yar-
dımcı olabiliriz. Elektrikli araçlardan kaynaklanan ek 
elektrik talebi, yenilenebilir enerji kaynaklarından ve 
nükleer enerjiden düşük karbon üretimine acil yatı-
rımları da beraberinde getirecektir” dedi.

Pod Point şirket kurucusu ve CEO’su Erik Fairbairn 
ise EDF’ye katılarak işleri bir sonraki seviyeye taşıya-
bileceklerini, ulusal şarj noktaları kurma hızını artı-
rabileceklerini ve İngiltere’deki sürücülerin elektrikli 
araç kullanmalarını kolaylaştırabileceklerini söyledi. 

YUNANISTAN, 3 GW’LIK 
GÜNEŞ SANTRALI KURACAK

Yunanistan, ülkede maden bölgesi olarak anı-
lan iki sahada toplam kapasitesi 3 gigawattı 

bulan güneş enerjisi santrali kuracak. Yenilenebilir 
enerji kapasitesini son yıllarda önemli ölçüde artı-
ran Yunanistan, 2028 itibarıyla kömür kullanımını 
sonlandırmayı planlıyor. 

Bu strateji kapsamında ülkede maden bölgesi 
olarak bilinen iki sahada 3 gigawattlık güneş enerjisi 
santrali kuracak olan Yunanistan’ın söz konusu ya-
tırımlarını Yunanistan Ulusal Elektrik Kurumu Public 
Power Corporation finanse edecek. 

Buna göre kurum tarafından Yunanistan’ın ku-
zeyinde yer alan linyit madeni sahasında 2 gigawatt, 
diğer bir sahada ise 1 gigawatt olmak üzere toplam-
da 3 gigawattlık güneş enerjisi kapasitesi oluşturu-
lacak. Santrallerin kurulumu gelecek yıl başlayacak.

 YATIRIM  



2019’da hiç özelleştirme yapılmadı
2008 yılından beri ilk kez Türkiye enerji paza-

rında hiçbir özelleştirmenin gerçekleşmediği 2019 
yılında, tüm birleşme ve satın almalar özel sektör 
oyuncuları arasında gerçekleşti. Doğalgaz ile üretim 
yapan elektrik santrallerinin kötüleşen ticari koşul-
ları ve kömür ile üretim yapan elektrik santrallerinin 
finansman sıkıntıları nedeniyle yenilenebilir enerji 
varlıkları satın almalar için daha cazip hedefler ha-
line geldi. Bunun sektöre yansıması ise, söz konusu 
segmentteki 21 enerji birleşme ve satın alma işle-
minin 19’unun yenilenebilir enerji varlıkları alanında 
gerçekleşmesi oldu. 

Petrol ve gaz piyasası sessizliğe gömüldü
2019, petrol ve gaz piyasasının, halka açıklanan 

tek bir işlem dışında, tamamen sessizliğe gömül-
düğü bir sene olurken, bu durumun özellikle akarya-
kıt piyasasındaki gelir dengeleri üzerindeki baskıdan 
kaynaklandığı görüsü güçlenmeye devam ediyor. 
Bununla beraber, geçtiğimiz haftalarda kamuoyuyla 
paylaşılan bazı satın alma işlemlerinin, 2020’de bu 
segmentte tekrar hareketlilik kazandırmaya başla-
dığı görülüyor.

2018’deki enerji birleşme ve satın alma işlemle-
rinin neredeyse tamamı yerli oyuncular tarafından 
gerçekleştirilmişken, 2019’da daha dengeli bir du-
rum gözlendi ve yabancı yatırımcıların dahil olduğu 
birleşme ve satın alma işlemlerinin toplam tahmini 
değerinin payı yüzde 57’ye yükseldi. 

2019 yılında Türkiye enerji sektöründe birleşme 
ve satın alma işlem hacmi bir önceki yıla göre yüzde 
61 oranında azalarak ortalama 27 milyon dolar oldu. 
PwC Türkiye’nin, her yıl Türkiye enerji piyasasındaki 
birleşme ve satın alma işlemlerini yıllık olarak analiz 
ettiği “Türkiye Enerji Sektöründeki Birleşme ve Sa-
tın Almalar 2019” raporu yayımlandı. Bu yıl 12’ncis 
hazırlanan rapora göre, 2019 yılında enerji sektö-
ründe gerçekleşen 22 adet birleşme ve satın alma 
işlemi toplamda tahmini 600 milyon dolar tutarında 
bir değere ulaştı. Bu ise 2018 yılındaki 1,52 milyar 

ABD dolarlık işlem hacmine göre %61’lik bir azalma 
anlamına geliyor. Böylece, ortalama işlem hacmi 66 
milyon dolardan 27 milyon dolara geriledi.

Sektörde son iki yılda birleşme ve satın alma iş-
lemlerinde devam eden bu azalmanın altında olum-
suz kur hareketleri ve global dinamikler paralelinde 
Türkiye’de de proje finansmanına ulaşmanın gide-
rek zorlaşması yer alıyor. Son bir kaç senedir etkili 
olan bu iki ana faktör, piyasa dinamikleri ve şirketle-
rin bilançoları üzerinde önemli bir baskı yaratmaya 
devam ediyor.

Enerji sektöründe satın alma 
işlem hacmi yüzde 61 azaldı

“Türkiye Enerji Sektöründeki Birleşme ve Satın Almalar 2019” raporu yayımlandı. Bu yıl 12'ncisi 
hazırlanan rapora göre, 2019 yılında enerji sektöründe gerçekleşen 22 adet birleşme ve satın alma 
işlemi toplamda tahmini 600 milyon dolar tutarında bir değere ulaştı. Bu ise 2018 yılındaki 1,52 
milyar dolarlık işlem hacmine göre yüzde 61’lik bir azalma anlamına geliyor. Böylece, ortalama 

işlem hacmi 66 milyon dolardan 27 milyon dolara geriledi…

2020 İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
PwC Türkiye Şirket Satın Alma ve Birleşme Hizmet-
leri Ortağı Engin Alioğlu, anlaşma sayılarının tekrar 
artışa geçmesi için yerli ve yabancı tüm yatırımcıla-
rın özellikle düzenleme ve liberalleşme alanlarında 
daha fazlasının yapılmasını talep ettiğine dikkat 
çekerken, 2020’de bu taleplerin test edileceğini vur-
guladı. 
Alioğlu, elektrik piyasanda ödenemeyen kredile-
re çözüm bulunması, YEKDEM sonrası dönemin 
açıklığa kavuşturulması, potansiyel halka arzların 
sonuçları, yasal düzenleme alanındaki eksiklikle-
rin giderilmesi için piyasa odaklı bir yaklaşımın 
benimsenmesi ve akaryakıt piyasasındaki şartların 
iyileştirilmesi gibi adımların 2020 yılındaki enerji 
birleşme ve satın alma işlemlerinde belirleyici ola-
cağını belirtti.

SATIN ALMA VE BIRLEŞMELERIN 
TAMAMI YENILENEBILIR ENERJI 

SEKTÖRÜNDE OLDU
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▶ Enerji sektöründe satın alma işlem hacmi yüzde 61 azaldı SATIN ALMA-BİRLEŞME 



İlk olarak dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan 
Çin’de görülen ardından da tüm dünyaya yayılan 
yeni koronavirüs salgını, on binlere yaklaşan can 
kaybına yol açmasının yanı sıra ‘alışageldiğimiz’ 
yaklaşımları da değiştiriyor. Dünya, ölümcül koro-
navirüs etkisiyle “katı olan her şeyin buharlaştığı” 
tarihi bir dönemden geçiyor. İnsanoğlu, geçmişte 
yaşadıklarını tekrar yaşayacakmış gibi düşünür. Bu 
nedenle aşina olmadığı olayları, aşina olduklarına 
indirger. Böylece olup-biteni eskiye referansla an-
lamaya ve açıklamaya çalışır. Ancak bu indirgeme 
yeniyi adeta katleder ve anlaşılmasını önler. 

Ünlü siyaset teorisyeni Hannah Arendt’in, “İn-
sanlık Durumu” adlı önemli yapıtında da dile getiril-
diği gibi; zihin yeni olana karşı eskiye, deneyimledi-
ğine yönelir. Bu, belki de insanoğlunun trajedisidir. 
Çünkü göz kendini görmez. Yaşananlar, çoğu za-
man Alman filozof Hegel’in deyişiyle “alacakaranlık 
çöktükten” sonra bütünlüklü olarak bir araya geti-

rilip, analiz edilebilir ve yorumlanabilir. 
Bu girişi neden yaptık? Son dönemde yaşanan-

ları ezberlerden, klişelerden, geçmişin yükünden 
kurtulup yeninin hakkını verecek zihinsel bir sü-
reçten geçirerek görebilmek büyük önem taşıyor. 
Çünkü gözün görmesi için bazen kulakların yük-
sek sese maruz kalması gerekebilir. Şimdi, bu yeni 
olanın bize kendini açmasına izin verecek zihinsel, 
fiziksel, ruhsal yetkinlikle enerji sektöründe özelde 
de petrole ve petrol etrafındaki gelişmelere daha 
yakından bakalım. 

Yeni koronavirüsü pandemisi canlar almaya 
devam ediyor, bu acı verici durumun ne zaman bi-
teceği ise belli değil. İnsan hayatını tehdit eden bu 
hastalık, küresel ekonomiye de büyük darbe vurdu. 
Tüm ülkelerin ekonomileri, 2020 yılına ilişkin tüm 
öngörüleri alt üst edecek biçimde krizden şu ya da 
bu biçimde payını aldı. İnsanların karantina nede-
niyle evlerine çekilmesi nedeniyle alışveriş durma 

EKONOMİK KRİZ Mİ EKONOMİK KRİZ Mİ 
PETROL FİYATLARINI PETROL FİYATLARINI 

DÜŞÜRDÜ, YOKSA KRİZİN DÜŞÜRDÜ, YOKSA KRİZİN 
SORUMLUSU PETROL MÜ?SORUMLUSU PETROL MÜ?

Yeni koronavirüsü pandemisiyle birlikte petrol, dünya ekonomileri üzerindeki ‘yıkıcı ya da yapıcı’ 
etkiye sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı. Başta hizmet sektörü olmak üzere sanayiyi de çok ciddi 

bir biçimde etkileyen, dünyanın en güçlü ekonomilerini bile sarsan pandemi, başta petrol olmak üzere 
birçok emtianın fiyatını düşürdü. Petrolün fiyatı, “Lüks bir restorandaki bir şişe su” fiyatına kadar indi. 

Peki bu dramatik düşüşün sebebi koronavirüs salgını mı yoksa petrol üreten ülkelerin birbirleriyle 
yaptığı ittifak mı? Bu sorunun yanı sıra “bu düşüş ne kadar devam edecek, hangi seviyelere inecek ve 

çıkış ne zaman başlayacak” sorularına da yanıt aranıyor…
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▶ EKONOMİK KRİZ Mİ PETROL FİYATLARINI DÜŞÜRDÜ, YOKSA KRİZİN SORUMLUSU PETROL MÜ? KAPAK 
Deniz Suphi 



lardan ders çıkarttı ve Avrupa’da, savaş sonrasında 
ekonomide “refah devleti” modeline geçildi. Her va-
tandaşa aş ve iş kazandırma hedefiyle yola çıkıldı. 
Büyük bir başarı sağlandı; üretim arttı, refah bü-
yüdü. Almanya’nın yıllık büyümesi yüzde 6, Japon-
ya’da yüzde 8’e çıktı. İnsanların yüzü güldü. Ancak 
bu süreç, 25 yıl sürdü. 

1970’lerde işin rengi değişmeye başladı, “refah 
devleti” modeli geride kaldı. Üretimin yerini adım 
adım ve güçlenerek “paradan para kazanma” dö-
nemi aldı, finans kapital ağırlığını koydu. ABD, dolar 
basmaya başlayarak küresel kapitalizmdeki yerini 
ve başat rolünü pekiştirdi. Bu durum, ekonomik ve 

finansal krizleri tetikledi. Eğitim, sağlık, güvenlik da-
hil her hizmet ticarileşti ve parasallaştı. Kısaca libe-
ralizmin yerini neoliberalizm aldı.

Borcunu ödeyemeyeceğini ilan eden ilk ülke 
Lübnan oldu

Bu dönem, 2008 kriziyle sona erdi ancak bam-
başka bir kriz bugüne kadar varlığını sürdürüyor. 
Yaklaşık 12 yıldır birçok ülke, ödeyemeyeceği kadar 
büyük tutarlarda borçlandı. Zenginlik, belli ellerde ve 
bölgelerde (ABD ve Batı’da) toplandı, hatta yapılan 
araştırmalar dünyada var olan likiditeyi ellerinde 
tutan kesimin, tarih boyunca hiç bu kadar kısıtlı bir 
zümre olmadığını gösteriyor. Ülkeler içinde de sos-
yal sınıflar arasında gelir dağılımı kapanması zor 
bir makas oluşturacak biçimde bozuldu. Milyarlarca 
kişi, açlık sınırında bir yudum temiz suya hasret ya-
şamaya mahkum oldu. 

Birçok ülkede başlayan ve iflasa varan ekono-
mik kriz, petrol üreten ülkeleri de vurdu. Lübnan, 
dış borç ödemede ilk havluyu atan ülke olarak ta-
rihe geçti. Bu ülkeyi, ödeyeceğinin üstünde dış borç 
yükü bulunan diğer çok sayıda ülkenin de izlemesi 
de sürpriz kabul edilmiyor. Yeni koronavirüs, derinli-
ğine ve genişliğine büyüyen bu krizi adeta su yüzüne 
çıkarttı ve görünür kıldı. 

Yeni koronavirüs petrol fiyatlarını nasıl 
etkiledi?

Yukarıda özetlediğimiz tablo ışığında petrolün 
nasıl etkilendiği de ayrı bir inceleme konusu. Brent 
petrol, mart ayına 45-50 dolar düzeyinde başladı. Vi-
yana’da, OPEC+ toplantısı yapıldı (artı işareti ağırlıklı 
olarak Rusya’yı işaret ediyor). Toplantıdan, yürük-
lükte olan 2.1 milyon varil üretim kısıntısını devam 
ettirme ve 1.5 milyon varil daha üretimi kısma ka-
rarlarının çıkması bekleniyordu. Ek kesinti kararını 
gündeme getiren asıl kaygı ise yeni koronavirüstü. 
Çünkü salgının Çin’de petrol tüketimini 2020’de 
ciddi şekilde azaltacağı hesaplanıyordu. Bu nedenle 
2.1 milyon varillik kesinti anlaşmasını, 1 Nisan’dan 
sonra uzatmak yeterli olmayabilirdi. Fiyatları, 60 do-
lar veya üzerinde tutmak için ilave üretim kesintisi 
gerekiyordu. 

Toplantıyı, Rusya Enerji Bakanı Alexander No-
vak, terk etti. OPEC üyeleri de kendi aralarında yeni 
bir kota anlaşmasına varamadı. Hemen sonrasında 
Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad hamle yaptı. Ara-
bistan’ın petrol şirketi Aramco, istediği miktarda 

noktasına geldi, fabrikalar da üretim düştü hatta ba-
zıları üretimi durdurdu. 

Bu tablo içinde tüm dünyada emtia fiyatları da 
çok sert biçimde düştü. Emtia fiyatlarındaki düşüş 
ise en çok petrolü etkiledi. Yeni yılın ilk günlerinde 70 
dolar seviyesine çıkan Brent petrol, yeni koronavirüs 
salgını sonrasında deyim yerindeyse çakıldı; önce 
30, ardından 25 doları gördü. Peki, neden bu noktaya 
geldik ve petrolde beklenti ne? Haberimizde, ayrıntılı 
ve geniş bir perspektiften ele alacağımız bu sorulara 
yanıt vermeye çalışacağız. 

Petrol, bir şişe su fiyatına indi
Petrolde 20 dolar ve altı, özellikle nisan sonra-

sında üretim kısıtları kalkacağı için sürpriz değil. 
Dünya, bu rakamları uzun süre konuşacak gibi görü-
nüyor. ABD, Rusya ve Suudi Arabistan odaklı küresel 
ölçekte başat karakter sergileyen petrol üreticileri 
arasındaki gizli ittifaklar ve buna bağlı çıkar çatış-
ması, üretim kısıtları konusunda yaşanan anlaş-
mazlık bir varil petrolü daha iyi anlaşılma kaygısıyla 
biraz abartarak söylersek pahalı lüks bir restoranda 
içilen bir şişe sudan ucuz hale getirdi. Kısaca çöl bü-
yüyor… 

Önce, dünya ekonomisinde kısa bir tur atalım ve 
yakın tarihte petrolün etkisini anımsayalım. Dünya, 
20’nci yüzyılda iki büyük savaş yaşadı. Başta Avrupa 
olmak üzere Uzak Doğu’yu da yerle bir eden bu sa-
vaşlarda, en az 80 milyon insan can verdi. İnsanlık 
ancak İkinci Dünya Savaşı sonrasında, yaşanan acı-

BAKAN ALBAYRAK: PETROLDE HER 10 
DOLARLIK DÜŞÜŞ TÜRKIYE’YE 5 MILYAR 

DOLARLIK KATKI SUNUYOR.

PETROL ILE ILGILI HERKES FARKLI ŞEYLER 
SÖYLÜYOR. BIZE OLAN ETKISI MINIMUM 

ETKILENECEK TAM TERSI POZITIF 
ETKILENECEK BIR 2020 GÖRÜYORUM. 
GÜNLÜK ÜRETILEN VARIL KAPASITENIN 
DIŞINDA BIR RESIM VAR. ÇOK YÜKSEK 
PETROL FIYATLARI ÖNGÖRMÜYORUM.

KAHİN GÖZLER 
BİLE GELECEĞİ 

YORUMLAYAMIYOR
Aramco, 1 Nisan sonrası üretimin serbestleştiği anda 
günde 13 milyon varil petrol üretmeye başlayacak. 
Abu Dabi Ulusal Petrol şirketi ADNOC da ilave 1 mil-
yon artıracağını açıkladı. 
Piyasaya, ek 5 milyondan fazla petrol arz edilecek. Bu 
durumda petrolün 20 doların altını görmesine kesin 
gözüyle bakılıyor. 
Zaten o düzeylere de çok çok yaklaştı. Asıl soru şu: 
Petrolde dip noktası neresi? Çıkış nasıl ve ne zaman? 
Bu sorular, kahin gözlere ve geleceği okuyabilme yete-
neğine sahip uzmanlarca yanıtlanmayı bekliyor. Gö-
rünün o ki ne kadar geniş bir hayal gücümüz, birikimi-
miz ve deneyimimiz olsa da büyük ve küçük öncüller 
yerli yerine oturmadığı için doğru sonuçlara ulaşmak, 
olacaklara yakın çıkarımlar yapmak gerçekten zor… 
Ama “kolaycı” bulunabileceği gerçeğine karşı bu ko-
nuda birkaç cümle kurulabilir. Küresel ölçekte yaşa-
nan bu kriz, ekonomilerinin daralmasıyla birlikte ge-
ride çok sayıda işsiz ve iflas bayrağını çekmiş şirket 
bırakacağı yönünde güçlü sinyaller veriyor. Devletler, 
yeniden ekonomilerde etkin ve baş aktör olarak öne 
çıkabilir. Başta Batı olmak üzere ülkeler, olmazsa ol-
maz ürünlerin üretimi Çin’e bırakmış, hizmet sektörü-
ne ağırlık vermişlerdi. Kriz, bu dengesizliğin de görül-
mesine olanak sağladı. Yeni dönemde üretim-hizmet 
dengesinin yeniden kurulması, ülkelerin ulusal eko-
nomi içinde üretime ağırlık vermesi beklenebilir.
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düğünü, Rusya’nın gelirlerine ve bütçesine darbe 
vurduğu tezini öne sürüyor. Bir başka grup ise tam 
zıddı bir tezi savunuyor: Rusya ve Suudi Arabistan 
işbirliği yaparak fiyatları düşürdü, ABD’deki kaya 
petrolü sektörünü durduracak hamlede bulunuldu. 

Bu gruba göre, ABD’deki kaya petrolünün varil 
başı üretim maliyeti 40 dolar ve üzerinde. Petrol fi-
yatı 30 dolar ve altında olursa bu şirketlerin hepsi 
zarar edecek ve kapanacak. Anımsatmada yarar var. 
ABD’de, kaya petrolünden üretim sürekli olarak ar-
tış kaydetti ve 4 milyon seviyelerine ulaştı. ABD’nin 
2040 yılında 7 milyon varil günlük kaya petrolü üre-
timine ulaşması öngörülüyordu. Böylece ABD’yi saf 
dışı eden Rusya ve Suudi Arabistan, petrol sektö-
ründe daha güçlü olarak yer alabilecek ve fiyat üze-
rinde etkili olabilecek. Rusya’nın varil başı üretim 
maliyeti 20, Arabistan’ın da 16 dolar olduğu biliniyor. 

Her iki senaryonun da alıcısı olabilir. Belki de ger-
çek başka… Değişmeyen hakikat ise 9 Mart’ta “kara 
pazartesi” ile başlayan küresel krizin derinleşmesi… 
ABD, Rusya ve Arabistan odaklı küresel ölçekte ba-
şat karakter sergileyen petrol üreticileri arasındaki 
gizli ittifaklar ve buna bağlı çıkar çatışması, üretim 
kısıtları konusunda yaşanan anlaşmazlık bir varil 
petrolü pahalı lüks bir restoranda içilen bir yudum 
sudan ucuz hale getirdi.

petrol üretmeye devam edeceğini açıkladı. Petrol 
alan müşterilerine yüzde 10 ila yüzde 20’den fazla 
indirimle nisan sonrası teslim için tekliflerde bu-
lundu. Bu adım aslında krizin ayak sesleriydi çünkü 
9 Mart pazartesi günü dünya piyasalarında petrol fi-
yatı yüzde 30’a varan düşüşler yaşayıp günü yüzde 
24’lük kayıpla kapattı. Brent petrol ise 30 doların al-
tını gördü. İzleyen günlerde de gerek Brent gerekse 
Batı Teksas tipi petrol fiyatları düşüşünü sürdürdü. 

Kim, kiminle ittifak yaptı?
Şimdi, jeopolitik oyunlara ve senaryolara bir 

göz atalım. Geliri ağırlıklı olarak petrol ve gaz olan 
Rusya, neden üretim kısıntına yanaşmadı ve ulusal 
bütçesine de büyük zarar verecek bir sürecin açıl-
masına izin verdi? ABD ile Suudi Arabistan mı yoksa 
Rusya ile Suudi Arabistan mı ittifak yaptı. 

Bir grup, ABD’nin Suudi Arabistan’la işbirliği yap-
tığını, üretim artışı kararıyla petrol fiyatlarını düşür-
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Yeni koronavirüs (COVID-19) salgınının enerji 
sektöründeki etkileri, yenilenebilir enerji ekipman-
larının tedarik zincirinden, depolamaya, petrol, LNG 
ve gazla ilgili sektörlerden çok sayıda uluslararası 
sektör etkinliğinin iptaline ya da ertelenmesine ka-
dar ulaştı. Tahminler, yeni koronavirüsün havayolu 
şirketlerine 113 milyar dolardan fazla gelir kaybına 
mal olabileceğini gösterirken bu tahmin Uluslara-
rası Hava Taşımacılığı Birliği tarafından sadece 1 ay 
kadar önce yayınlanan rakamın dört katı. Taşıma-
cılık endüstrinin bazı gereksinimler ve ücretlerden 
feragat etmek için hükümetlerden acil yardıma ihti-
yacı olduğu belirtiliyor. 

Covid -19’un yarattığı küresel acil durum, finan-
sal piyasaların 2008 ekonomik krizinden sonra ya-

şadığı kayıpları anımsatıyor. Yeni koronavirüs son-
rası detaylı etki analizi yapan ilk kurum OECD oldu. 
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) 
2 Mart’ta yayınladığı ‘Ara Dönem Ekonomik Değer-
lendirmesi’nde, virüsün ekonomik büyüme üzerin-
deki olumsuz etkilerinin yanı sıra turizm, elektronik, 
otomobil üretimi ve diğer pek çok sektörde üretim, 
harcama ve tedarik zincirinde bozulma yarattığına 
dikkat çekiliyor. 

OECD: Virüse karşı uluslararası bir tepki 
vermeliyiz

OECD, yeni koronavirüs salgınının küresel ekono-
mik büyümeyi yarı yarıya azaltabileceğini ve birkaç 
ülkeyi bu yıl resesyona sokabileceğini açıkladı. Has-
talık dünyaya yayıldıkça yatırımların alarm verdiğini 

Yeni koronavirüsü, küresel salgına dönme sürecinden çok daha önce ekonomiyi ve enerji sektörünü 
vurdu. Virüsün şu anki boyutu, finansal piyasalarda dalgalanmalara, enerji şirketlerinin hisse 

fiyatlarında düşüşlere, çok uluslu şirketlerin ofislerini kapatmalarına, etkilenen bölgelerde bulunan 
çalışanların evden çalışmalarına, dünya çapındaki etkinliklerin ve uçuşların kısıtlamasına kadar gitti. 

Salgın genişledikçe gerek enerji sektörü gerekse ekonomi değişim geçirmeye devam ediyor…

KÜRESEL GSYIH’NIN YÜZDE 17’SINE; 
TOPLAM MAL TALEBININ ISE YÜZDE 

40’INA KATKIDA BULUNAN VE DÜNYA 
TICARETININ YÜZDE 11’INI OLUŞTURAN 

TICARET MERKEZI PEKIN’DEKI 
YAVAŞLAMA, KÜRESEL DARALMADA 

DOMINO ETKISI BAŞLATTI

Küresel tehdit  
“korona depresyonu” 

ile mücadele konusunda 
ciddileşme zamanı
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çıkmak için küresel işbirliğin gerekli olduğunu ifade 
eden Boone, Washington ve Pekin’in son iki yıl içinde 
uygulanan tarifelerden vazgeçmeleri halinde, daha 
işbirlikçi bir duruşa dönüş sinyali vereceğini söyledi.

Petrol fiyatlarındaki düşüş, enerji sektörünün 
geneline yayılıyor

Avustralya merkezli enerji danışmanlık firması 
EnergyQuest’in Mart 2020’de yayınlanan üç aylık de-
ğerlendirme raporu, Covid -19 salgınının enerji sek-
törü üzerinde büyük küresel etkileri olduğunu sayı-
lar ile gösteriyor. Rapor, Covid-19’un yayılmasının 
ticaret, ulaşım, enerji fiyatları ve şirketler üzerinde 
etkili olduğunu veriler ile ortaya koyuyor.

Raporda, petrol fiyatları ve spot LNG fiyatları 
üzerindeki etkinin sert bir şekilde gerçekleştiği be-
lirtilirken brent, ocak ayında 67.05 dolar/bbl’den 
(96.03 dolar/bbl) başladı ve 6 Ocak’ta 70.25 dolar/
bbl’ye (101.34 dolar/bbl) yükseldi. Ancak 2 Mart’ta 
istikrarlı bir şekilde 49.67 dolar/bbl’ye kadar düştü. 

Haberi hazırladığımız günlerde, uluslararası piyasa-
larda petrol fiyatları 1991’den bu yana görülen en 
sert düşüşü yaşadı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC 
dışı ülkelerin üretimi kısma konusunda anlaşmaya 
varamaması nedeniyle Brent petrol fiyatları, yakla-
şık yüzde 30 düşüşle 30 dolara kadar geriledi. İn-
giliz BP’de kayıp yüzde 20’yi aştı. Shell’deki düşüş 
yüzde 14 olurken Fransız Total de yüzde 12.6 değer 
kaybetti. Petrol şirketlerinin bu fiyatlarla kredi borç-
larını ödemekte güçlük çekebileceği belirtiliyor. Uz-
manlar, spot fiyatların yüksek stoklar, ılık kış havası, 
artan arz ve virüsün etkileri ile düşüşü tetiklediğini 
belirtiyor.

LNG ihracatı petrol kadar etkilenmedi
Rapora göre, petrol fiyatındaki bu düşüş, petrol 

bağlantılı LNG sözleşmelerinde gerçekleşen fiyatları 
da etkileyecek. Bu, muhtemelen sözleşme fiyatların-
daki gecikmeler nedeniyle 2020 yılının ikinci yarısına 

belirten OECD, küresel GSYİH büyümesinin bu yıl yüzde 1.5’e varabileceğini ve salgının gerçekleşmesinden 
önce tahmin ettiği yüzde 2.9 oranının neredeyse yarı yarıya azalacağını ifade etti. Dünyanın en gelişmiş 36 
ekonomisini temsil eden Paris merkezli birlik, dünyanın dört bir yanındaki hükümetleri birlikte çalışmak için 
daha büyük adımlar atmaya ve Covid -19’un yayılmasını durdurmak için uluslararası tepki vermeye çağırdı.

OECD, zaten zayıf GSYİH büyümesi sergileyen Japonya ve Euro bölgesi ekonomilerinin bu yıl durgunluğa 
gireceğini, İngiltere’nin AB ile Brexit sonrası ticaret görüşmelerindeki başarısızlığın da risk oluşturduğuna 
dikkat çekti. Covid -19 salgınının merkez üssü olan Çin’de otomobil satışları yüzde 80 azalırken yolcu trafiği 
ise yüzde 85 düşüş gösterdi.

Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) şubat ayında ge-
çen yılın en yüksek seviyesi olan 50.2’den 35.7’ye düştü. 
Küresel GSYİH’nın yüzde 17’sine; toplam mal talebinin ise 
yüzde 40’ına katkıda bulunan ve dünya ticaretinin yüzde 
11’ini oluşturan ticaret merkezi Pekin’deki yavaşlama, kü-
resel daralmada domino etkisi başlattı. Dünya genelinde fi-
nansal piyasaların bu yıl yaklaşık yüzde 20 oranında çöküş 
yaşayacağı öngörülüyor.

Salgın, AB ülkelerinde harcamaları artıracak
Bir diğer kötü senaryo tahmini ise Dünya Ticaret Ör-

gütü Genel Direktörü Roberto Azevêdo’dan geldi. Salgının 
küresel ekonomi üzerinde önemli bir etkiye sahip olacağını 
belirten Azevêdo, “Küresel ekonomi üzerindeki etkiler, önü-
müzdeki haftalarda ortaya çıkacak ticaret verileri ile daha 
da netleşecek” dedi. AB Ekonomi Sözcüsü Paolo Gentiloni 
ise virüsün ticari faaliyetler üzerindeki ağır etkisinin Avrupa 
ülkelerinin harcamalarını artırmaya zorlayacağına dikkate 
çekti. Hızla büyüme grafiği gösterecek “V” şeklinde bir iyi-
leşme senaryosunun artık kabul edilemez ve fazla iyimser 
olduğuna dikkat çekti.

OECD’ye göre, Çin’deki ekonomik hasar kısa ömürlü an-
cak ciddi bir gerilemeye işaret ediyor ve geçen yıl zaten za-
yıf olan küresel büyüme, yüzde 2.9’dan yüzde 2.4’e düşüyor. 
OECD, küresel büyümenin ilk çeyrekte daralacağını, geçen 
yıl yüzde 6.1 olan Çin’deki büyümenin bu yıl yüzde 5’in al-
tında kalacağını öngörüyor. Neredeyse 30 yıldır dünyanın 
ikinci en büyük ekonomisi olan Çin için bu oran, en zayıf 
büyüme oranı olacak.

OECD’ye göre, dünya liderlerinin hızlı davranmaları ve 
gelirlerini sağlık sistemlerine, en savunmasız sosyal grup 
ve kurumlara daha fazla destek olacak şekilde kullanma-
ları gerekiyor. OECD’nin Baş Ekonomisti Laurence Boone da 
merkez bankalarını ekonomileri kendi başlarına yeni koro-
navirüsten koruyamayacakları konusunda uyardı. Boone, 
“Bunun sadece merkez bankaları tarafından yönetilebile-
cek bir şok olduğunu düşünmüyoruz” dedi. Boone, yüzlerce 
milyar dolarlık mal üzerindeki ithalat tarifelerinin de eş 
zamanlı olarak arttığını, ABD ve Çin’in ticaret savaşlarına 
artık bir son vermeleri gerektiğini vurguladı. Krizle başa 

YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMAN 
TEDARİĞİNDE SORUN ARTACAK

Yenilenebilir enerji sektöründeki etkilerine bakıldığında, 
hem rüzgar türbinleri hem de güneş panelleri için küre-
sel tedarik zincirlerinde ve üretimde gecikmeler yaşana-
cağı tahmin ediliyor. Özellikle, rüzgar ve güneş sektörü 
için ekipman üretimlerinde başı çeken Çin’in küresel et-
kileri zamanla artacak. Çin’den sağlanan hammaddeler 
nedeniyle yerel güneş panelleri üretimi de etkilenecek. 
Bu durum, dünya çapında güneş panelleri ve ürünlerinin 
fiyatlarında kısa süreli bir artış anlamına gelebilir. Çin’de 
virüsten etkilenen bölgelerin birçoğunun özellikle güneş 
enerjisi imalat sanayinin kalbi olduğu belirtiliyor.
TrendForce’un araştırmasına göre, modül ve invertör 
gibi anahtar ekipmanların temini, yeni koronavirüs sal-
gından en fazla zarara uğrayacak. Modül üretiminde yer 
alan birçok hammadde, yani silikon gofretler, alüminyum 
çerçeveler ve cam gibi yardımcı malzemeler için Çin’deki 
kısıtlanan tedarik zinciri nedeniyle lojistik problemler ya-
şanacak. Nakliye ve lojistik hizmetlerinin hacmindeki bu 
önemli azalma, projelerin şebeke bağlantılarında kaçınıl-
maz gecikmelere yol açabilir ve pek çok ülkede kurulumu 
devam eden güneş santrallerinin teslim süreleri kaçırıla-
bilir. Uzmanlar, bazı üreticilerin modül ve inverter üretimi 
için Güneydoğu Asya’daki fabrikalarına güvendiğini ancak 
böyle bir seçeneği olmayan üreticilerin diğer üretim araç-
larını inceleyip piyasa koşullarına uyum sağlamalarını 
tavsiye ediyor.
İngiltere merkezli danışmanlık firması Wood Mackenzie, 
türbin tesisatlarında yüzde 50’ye varan bir düşüş öngö-
rüyor. Ayrıca, ABD’deki rüzgar kapasitesinin 6 GW’lik bir 
bölümünün bu yıl virüs tarafından etkileneceği tahmin 
ediliyor. Küresel rüzgar türbini üreticisi Vestas’ın işletme-
leri üzerindeki etkinin boyutları ise henüz netleşmiş değil. 
Vestas rüzgar türbinlerinin bıçak ve diğer bileşen üretim-
leri Çin’de gerçekleştiriliyor.
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kadar belirgin olmayacak, ancak 2019’un dördüncü 
çeyreğinde bile düşük petrol fiyatları nedeniyle daha 
düşük fiyatlar oluşacağı tahmin edilmişti. Raporda, 
LNG kargolarında gecikme potansiyelinin olduğu an-
cak izleme verilerinde Avustralya’ya ve Çin’e yapılan 
ihracatın en azından şimdiye kadar büyük ölçüde et-
kilenmediği de ifade ediliyor. Denizde bekletilen hiçbir 
gemi ise haksız yere geciktirilmiş gibi görünmüyor. 

LNG ihracatı hala iyi bir seyir izliyor gibi görünse 
de, Covid -19 küresel arzdaki artıştan başka bir et-

kiye de sahip. Denizcilik acentesi SSY tarafından ve-
rilen tanker kiralama fiyatları (Tri-fuel Diesel Elect-
ric), ocak başında günlük 85 bin dolarken şubat ayı 
sonunda günlük 37 bin 500 dolara düştü.

Virüs, yeni projelerin geliştirilmesini de etkiliyor.  
Ayrıca geçtiğimiz günlerde dünyanın en büyük yıllık 
enerji olaylarından biri olan Houston, Teksas’ta IHS 
Markit tarafından düzenlenen yıllık enerji konferansı 
CERA Haftası’nın da virüs nedeniyle 2020 yılı için ip-
tal edildiği bildirildi. 

EN FAZLA ZARAR GÖREN SEKTÖRLERİN BAŞINDA  
“BİLGİ TEKNOLOJİLERİ” GELİYOR

Çin’deki pil üretiminin yüzde 60’ından sorumlu olan 
Hubei eyaleti, virüsün ortaya çıktığı ve en 
sert şekilde saldırdığı bölgelerin başın-
da geliyor. Lityum-iyon pillerin kü-
resel tedariği, Çin’deki salgından 
daha az etkilenen Japonya, Kore 
ve ABD’den sağlanıyor. Ancak uz-
manlar, depolama teknolojileri 
ve pil üretimlerinin de etkilene-
ceği konusunda uyarıda bulunu-
yor. Öte yandan, IT (Information 
Technology) yani bilgi teknolojileri 
uygulamaları için, endüstri zinciri Çin’de 

yoğunlaşmış durumda ve şu ana kadar salgından en 
çok etkilenen sektörlerin başında bilgi teknolo-

jileri geliyor. 
Virüs, bilgisayar üretiminden cep tele-

fonlarına, akıllı teknolojilerden elekt-
rikli araç sektörüne kadar daha pek 
çok alana nüfuz ediyor. Virüsün na-
sıl hızlı bir şekilde kontrol altına alı-
nacağı ya da daha büyük bir salgın 

haline gelip gelmeyeceği bilinmiyor, 
ancak bu yılın çoğunda, enerji sektö-

rünün genelini askıya alması muhtemel 
görünüyor.
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asarak ve bilgilendirme yaptık. Hizmet sektöründe 
olduğumuz bilinciyle, hiçbir çalışanımızı riske et-
meden vatandaşımıza kesintisiz ve kaliteli elektrik 
sunma anlayışımızı sürdüreceğiz. Tüketicilerimizin 
bu süreçte abonelik veya fatura işlemleri için online 
mecraları tercih ederek sosyal teması minimuma 
indirmeleri önem arz ediyor.

Enerji arzının devamlılığı için eylem planı oluş-
turduklarını dile getiren Çeçen, salgın sürecinde 
arızalara müdahale için ekip ve ekipmanların sis-
tematiğinin kurulmasını sağladıklarını duyurdu. Çe-
çen, “Sınırlı ve geniş etkili senaryoları belirleyerek, 
iş kurtarma süreçlerimizi masaya yatırdık” diye ko-
nuştu.

Tüm binalara termal kamera konuldu
Çalışanlar için aldıkları önlemleri sıralayan Çe-

çen şu ifadeleri kullandı: Uluslararası seyahatleri 
durdurarak, seyahat eden tüm personel için 14 gün 
karantina uygulamasını başlattık. Tüketici birimle-
rimizi maske ve eldivenle çalışması için bilinçlen-
dirdik. Yemekhanelerde tek kullanımlık servislere 
geçildi ve sıkışıklık olmaması için yemek süreleri 
uzatıldı. Saha personelimiz hariç çalışanlarımızın 
evden çalışabilmesi için de altyapı hazırlıklarına 
başlandı.

Ayrıca, bazı genel müdürlük ve bölge müdürlüğü 
birimlerimizin şirket girişlerine termal kamera ku-
rulumunu yaparak hem vatandaşlarımızın hem çalı-
şanlarımızın kontrolünü sağlamayı amaçlıyoruz. On-
ların güvenliği bizim için her şeyden daha değerli.”

Çalışanlar bilgilendirildi
Çalışanlar için alınan tedbirlere de değinen Çe-

çen, “Yüksek risk grubunda bulunan (hamile, kronik 
hastalıklar (şeker-tansiyon-kalp hastaları vb.), kan-
ser, karaciğer, böbrek yetmezliği, akciğer hastaları 
vb.) personel için ilave tedbirleri aldık. İşyeri he-
kimleri tarafından küçük ilçeler haricindeki lokas-
yonlarda çalışanlara korona virüsünden korunma 
yolları hakkında bilgilendirme seminerleri yapıldı. 
Yüklenicilere korona virüsle ilgili bilgilendirme maili 
gönderildi, çalışanlarını söz konusu önlemler hak-
kında bilgilendirmeleri ve çalışanlarında şüpheli 
vaka görüldüğünde dağıtım şirketine bilgi verilmesi 
istendi. Şirketlerimiz özelinde ve genelinde çalışan-
larımıza düzenli duyurular yapılarak hem seyahat, 
kişisel hijyen gibi önlemler aktarıldı hem de kendi-

lerinde veya aile üyelerinde şüpheli vaka görülmesi 
halinde bildirim yapacakları e-posta adresi duyu-
ruldu. Çalışanlarımızda veya çalışanlarımızın aile 
üyelerinden birinde veya yüklenici şirket persone-
linde şüpheli vaka görülmesi halinde yapılacakları 
içeren (binanın temizlenmesi, temas edilen kişile-
rin belirlenmesi, işyerinden uzaklaştırılması, tekrar 
normale dönüşün sağlanması vs.) müdahale plan-
ları hazırlanıyor” ifadesini kullandı.

Hizmet yerleri dezenfekte ediliyor
Serhat Çeçen, Covid-19 virüsüne karşı elektrik 

dağıtım sektörünün aldığı önlemler kapsamında 
hizmet birimlerinde tüm giriş ve çıkışların düzenli 
olarak dezenfekte edildiğine dikkati çekerek şu bil-
gilendirmede bulundu: Türkiye genelindeki elektrik 
dağıtım şirketleri, şirket giriş çıkışlarına ve tüm 
katlara el dezenfektan ünitelerinin kurulumunu da 
gerçekleştirdi. Ayrıca şirket içinde çalışanlar virüs-
ten korunma yöntemleri konusunda iç iletişim çalış-
masıyla düzenli olarak bilgilendiriliyor. Asansörler 
günde 3 kez dezenfektanla temizleniyor. Ortak kul-
lanılan tüm şirket araçları dezenfekte edildi ve araç-
lara dezenfektan konuldu; sürücüler aracı aldığında 
ve teslim ettiğinde dezenfekte ediyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgı-
nını önlemek için tüm ülkeler var gücüyle çalışırken 
ekonominin aktörleri de elini taşın altına koyuyor. 
Vatandaşa salgın döneminde kesintisiz enerji sağ-
lamak için kollarını sıvayan enerji sektörü de bir 
dizi önlem aldı. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği 
(ELDER) Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, Co-
vid-19 virüsünün etkilerini azaltmaya yönelik elekt-
rik dağıtım şirketlerinin aldığı bir dizi tedbiri açıkladı. 
Yaşanan süreçte tüm kamu kurum ve kuruluşlarının 
üst düzey tedbirleri sürecin başından bu yana sıkı 

bir şekilde aldıklarını hatırlatan Çeçen, vatandaşa 
kesintisiz enerji sunmak için Türkiye genelindeki 
21 elektrik dağıtım şirketinin genelinde ve özelinde 
bazı önlemleri ilk günden itibaren ivedilikle hayata 
geçirdiğini kaydederek şöyle konuştu:

Dünyada yayılan ve ülkemizi de tehdit eden Co-
vid-19 virüsüne karşılık hazırlıklı olmak için tüm 
tedbirimizi aldık. Sektör olarak ilk etapta tüm top-
lantı ve eğitimleri nisan sonuna kadar erteledik. 
Hizmet binalarımıza ve hizmet noktalarına Sağlık 
Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘14 Kural’ afişini 

Enerji sektörü Covid-19 salgınında  
‘kesintisiz enerji” için eylem planı hazırladı

ELDER Başkanı Serhat Çeçen, Covid-19 salgını döneminde halka kesintisiz elektrik 
enerjisi sağlamak için bir dizi önlemler aldıklarını açıkladı. Tüm yurt dışı seyahatleri 

durduklarını, seyahat eden tüm personeli 14 gün karantinaya aldıklarını söyleyen 
Çeçen, elektrik dağıtım şirketlerinin tüm binalarının dezenfekte edildiğini, tüm 

personelin hastalık konusunda eğitildiğini belirtti…
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Burada oluşan maliyet kalemlerini inceleyecek 
olursak:

 �Baz maliyet: İlgili kapasitenin tutulması dolayısı 
ile gerçekleşecek fırsat maliyetiyle verimlilik kay-
bından kaynaklı ek maliyetleri içerir.

 �Zaman maliyeti: Hizmetin verileceği zaman ile 
teklifin verildiği zaman arasındaki farktan kay-
naklı tahmin hatalarını içerir. Eski sistemde bir 
gün önce teklifler verilirken şu anda iki gün önce 
teklifler verilmektedir. Bildiğiniz üzere bu süre 
arttıkça tahmin hatası da artar. 

 �Teklif maliyeti: Arz ve talebin gün içerisinde dal-
galanması her saat için farklı bir fiyatın oluşma-
sına yol açar. Bu yüzden üreticiler, bazı saatlerde 
üretim yapmak isterken bazılarında maliyetleri 
karşılanmayabilir. Katılımcılar GÖP’te profil blok, 
bağlı blok ve esnek teklif gibi yapılarla kendi ma-
liyetlerini yansıtacak teklif esnekliğine sahipken 
bu durum YHP’de yoktur. YHP’nin dayattığı saat 
aralıkları ile üreticilerin amaç fonksiyonları çeli-
şebilir. Aradaki fark teklif fiyatlarına yansıtılır. 

 �Risk maliyeti: Burada kast edilen risk YHP ve 
GÖP’ün iki farklı mekanizma olarak farklı zaman-
larda işlemesidir. Katılımcılar YHP’de yükümlülük 
alıp GÖP’te teklifleri reddedilmiş olabilir. Aynı şe-
kilde GÖP’te uygun bir teklif kazanıp YHP fırsatını 
kaçırmış olabilirler. İki piyasadan sadece birinden 
teklif kazanma riski de doğal olarak maliyetlere 
yansımaktadır. 

Nitekim, 2019 YHP bütçesi olarak TEİAŞ’a 800 
milyon ayrılmışken, bu bütçe 4,5 ayda tükendi, 2019 
gerçekleşmesi PFK’da 343 milyon TL ve SFK’da 1 
milyar 333 milyon TL olmak üzere toplamda bütçe-
nin iki katını da aşarak 1 milyar 676 milyon TL oldu. 
Bilindiği üzere TEİAŞ 2020 bütçesi yüzde 41 zamla 
15 milyar TL oldu. Doğal olarak elektrik tüketicileri, 
enflasyonun çok üzerindeki bu zamların açıklama-
sını istiyor mümkünse giderlerin azaltılmasını talep 
ediyor. 

Maliyet meselesini 2018 yılında zaten tahmin 
etmiştim. Bu yüzden, ETKB ve TEİAŞ’a 2018 Aralık 

ayında zaman ve teklif maliyetlerini azaltacak öneri, 
optimizasyon modeli ve kodlarını sunmuştum. 2019 
Aralık ayında ise risk maliyetini de yok edecek yeni 
bir model geliştirdik. Bunları alınacak tedbirler kıs-
mında anlatıyor olacağım.    

b) Arz güvenliği sorunu
Ancak 2019 yılı katılımcı davranışları ve düzenle-

melerde yapılan ufak değişiklikler, bize arz güvenliği 
riskinin de ciddi bir biçimde yükseldiğini gösteriyor. 
Yukarıda anlatılan maliyet ve risk pozisyonlarında 
beklediğini bulamayan şirketler, aldıkları yan hiz-
met yükümlülüklerini tutmama yoluna gidebiliyor. 
Yükümlülük devrinin zorlaştığı ya da karşıda alıcı 
bulunamayan durumlarda, bazı katılımcılar arıza gi-
rerek, yükümlülük saatlerinden birini tutmayarak ya 
da yükümlü olduğu saatlerden hiçbirini tutmayarak 
sistemi riske sokabiliyor. 

Peki ceza sistemi neden çalışmıyor diye baktı-
ğımızda ihale sisteminin yapısı karşımıza çıkıyor. 
SFK’da cezanın ortaya çıkabilmesi için iki koşulun 
oluşması gerekiyor:

 �SFK teklifi kabul olmayan katılımcının teklifini 
hala geçerlide tutması,
 �Bildirdiği KGÜP miktarının tutulacak SFK ile 
uyumlu olması.
Takdir edersiniz ki eğer katılımcı SFK alama-

mışsa, olası bir son anda SFK emri beklemektense, 
kapasitesinin tamamını eğer uygun fiyat varsa sat-
mayı yoksa da duruş yapmayı daha risksiz bir yön-
tem olarak tercih edecektir. Bu durumda SFK tuta-
cak katılımcı bulamayan TEİAŞ, tutmama cezası da 
oluşturamayacaktır. 

Sonuç olarak, 2019’da tutulmayan yükümlülük-
lerin bazı saatlerde yüzde 60’ın da üzerine çıkması 
sistemde ciddi bir risk açığını ortaya çıkardı. 2020’de 
artık sistemin açıklarını öğrenmiş olan katılımcıların 
daha cesur davranış sergileme ihtimallerini göz ardı 
edemeyiz. Bu durumda sistem özellikle iki zaman 
diliminde risk altında kalacaktır:

 �Bahar aylarında fiyatların aşırı düştüğü saatler: 
Bu saatlerde fiyatların beklenenden fazla düş-
mesi, katılımcılarda maliyet endişesi doğuracak-

Şubat 2018’de yeni halini alan Yan Hizmetler 
Piyasası (YHP), Primer Frekans Kontrol (PFK) 
ve Sekonder Frekans Kontrol (SFK) tedarik 
sürecini üzerinden iki yıl geçti. Bu iki yıl içinde 

sistemin çeşitli eksiklerinin olduğu da ortaya çıktı. 
Sistemin daha sağlıklı işlemesi için maliyet ve arz 
güvenliği noktasında konuyu inceleyip gerekli ön-
lemlerin neler olacağı üzerinde kafa yorulması ge-
rekiyor. 

a) Maliyet sorunu
YHP tedarik süreci, bilindiği üzere iki gün önce-

den o günün GÖP sonuçları belli olmadan yapılıyor. 
Bu sistemde gün, altı parçaya bölünmüş (4-3-4-5-
4-4 saat) ve katılımcılardan her bir parça için teklif 
atmaları isteniyor. Ancak yeni sistem, baz maliyete 
ek olarak katılımcılara fiyatlama sırasında hesapla-
maları gereken 3 maliyet daha ortaya çıkarıyor. Şe-
kil 1’de bu maliyetler gösteriliyor. 

Yan hizmetler piyasası 
elektrik kesintisine 
neden olabilir

TEİAŞ, Milli Yük Tevzi Merkezi’nin (MYTM) elindeki en önemli dengeleme araçlarından Yan Hizmetler 
Piyasası (YHP), Primer Frekans Kontrol (PFK) ve Sekonder Frekans Kontrol (SFK) tedarik sürecinin Şubat 

2018’den itibaren değişime uğramasıyla yeni halini aldı. Yeni getirilen ihale sistemi sayesinde artık 
katılımcılar Gün Öncesi Piyasası’ndan (GÖP) bir gün önce PFK ve SFK tekliflerini veriyor. Aradan geçen 

iki yılda yeni sistemin eksiklikleri de tartışılmaya başlandı. Bu yazıda hem maliyet hem de arz güvenliği 
açısından konuya göz atacağız ve alınması gereken tedbirleri anlatacağız…

Teklif MaliyetiBaz Maliyet Zaman Maliyeti Risk Maliyeti

 VİZYON 
Doç. Dr. Kürşad Derinkuyu 
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
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henüz kurulmamıştır. Ancak en önemlisi, DGP’nin 
yansıması Ek Rezerv Piyasası yoktur. Rezervin belki 
bir kısmının önceden karşılanacağı Kapasite Piya-
sası ise henüz konuşulmamaktadır. (Kapasite Me-
kanizması ile karıştırmayalım. Kapasite eski nesil 
jargonunun aksine artık enerji ile değil esneklik ile 
ölçülmektedir. Artık her evin üretim yapabildiği gü-
nümüz dünyasında üretebilmek değil, yönetebilmek 
problemdir.) 

Bu şartlar altında tedbirleri üç başlık altında in-
celeyeceğiz. 

1. Mevzuat tedbirleri: Arz güvenliği açısından 
ek rezerv piyasası en acil konudur. Ceza mekaniz-
masının yükümlülüğünü tutmayana adil bir şekilde 

yansıtıldığı bir piyasaya acilen ihtiyaç vardır. Bunun 
yanında YHP, Yükümlülük Devir Piyasası ve Kapasite 
Piyasaları kurgularının birbirlerini tamamlayacak 
şekilde tasarımı yapılmalıdır.

2. İdari tedbirler: 2015’te EPİAŞ kurulduğunda 
PMUM Dairesi kaldırılmıştı. Ancak son 5 yılda TEİAŞ’a 
sistem işletmesine ek olarak başka finansal yüklerde 
yüklendi. Sıfır bakiye, iletim kaybı, kapasite ödemeleri 
ve YHP gibi piyasayı ilgilendiren işlemler ciddi bir ye-
kun oluşturmaya başladı. Piyasa yapıları karakterleri 
gereği sistem arz güvenliği ile zıt karakterlere sahip-
tir. Yönetimsel açıdan bunlar ya EPİAŞ’ta bulunmalı 
ya da TEİAŞ’ta tekrar Piyasa Dairesi kurulmalıdır. 
Böylece TEİAŞ ve Piyasa arasındaki çekişme hafifle-
yecektir. Sistem güvenliğinden sorumlu bir daireye 
aynı zamanda parasal konularda da dikkatli ol demek 

sistem güvenliğini tehlikeye atar.
3. Mali tedbirler: İlk bölümde işlendiği üzere, baz 

maliyetin üzerinde 3 adet ek maliyet mevcuttur:
a) Zaman maliyeti: Bu maliyeti kaldırmak için 

PFK/SFK ihaleleri GÖP gibi bir gün önce ve TEİAŞ’ın 
istediği gibi GÖP’ten önce sabah saatlerinde yapıla-
bilir. Bu durum 2 günlük tahmin hatasını 1 günlük 
tahmin hatasına düşürecektir. Bu da toplam mali-
yetlerde yüzde 10’luk bir düşüş demektir.

b) Teklif maliyeti: Katılımcıların tıpkı GÖP’teki 
gibi kendi teklif yapılarını oluşturabilmeleri, bunları 
birbirine bağlayabilmelidir. Böylece, toplam maliye-
tin yaklaşık yüzde 20’sini oluşturan bu maliyet de 
ortadan kalkacaktır. Bunun için TEİAŞ’a 2018 Aralık 

ayında 3 farklı matematiksel model ve ilgili kodları 
sunmuştum. 

c) Risk maliyeti: Bu maliyeti ortadan kaldırma-
nın tek yolu GÖP ve YHP ihalesini birlikte yapmaktır. 
Bu yapıda katılımcı 3 boyutlu (enerji, rezerv, fiyat) 
kurgusuna göre teklif verir. Bu modelin yapımını 
ise öğrencilerimle 2019 Aralık ayında tamamladık. 
Bu yapıya geçilmesi halinde ise maliyetler, verim 
maliyetleri dışında teorik olarak sıfırlanır. Diğer bir 
deyişle 1,7 milyar TL olan YHP maliyeti, GÖP’teki 
sosyal fayda ile birlikte 1,5 milyar TL azalarak 200 
milyona iner. (Bu sistemin yapılabilmesi için ilk önce 
Ek Rezerv Piyasası kurulmak zorundadır.) Piyasa 
isteklerine uyumlu rezerv piyasaları sayesinde, mil-
letimiz hem daha ucuza hem de arz güvenliği sağ-
lanmış elektrik kullanabilecektir. 

tır. Üreticiler, yükümlülük tutmakta veya bunu bir 
başkasına devretmekte zorluk yaşayacaklardır. 
 �Yaz aylarındaki güneşe dayalı üretim dalgalan-
maları: Hem YEKDEM’in son yılı oluşu hem de 
güneş yatırımlarını kolaylaştırmak için atılan 
hamleler, 2020 yazında ciddi bir ‘Kaliforniya Ör-
deği’ problemi oluşturacaktır. (İsmini net talep 
eğrisinin şeklinden alan bu problem pek çok so-
runu anlatır. YHP özelinde bu problem, güneş üre-
timinin özellikle akşam saatlerinde aniden kesil-
mesini karşılayacak esnek rezervin olmamasını 
ifade eder.)
Oluşan koşullara baktığımızda, mevcut durum 1 

Temmuz 2006 Vakasını hatırlatıyor. Benzer piyasa 
kurgusundaki hatalar, bize 13 ilde elektrik kesintisi 
olarak geri dönmüştü.

1 Temmuz 2006 Vakası: Bu tarihte üreticilerin üç 
zaman dilimine göre para kazanıyor olmaları, 

özellikle otoprodüktörlerin saat 22 sonrası üretimi 
durdurup tüketime geçmelerine neden oluyordu. 
Henüz batı bölgesini besleyecek yeni hatlar ta-
mamlanmamıştı.  Bu şartlar altında bakım yapılan 
Bursa OSB ile DGÇS arasındaki hattın açılması, 
bazı siyasilerin bazı bölgeleri hızlıca yükleme yap-
tırmak istemeleri, bazı üreticilerin verilen emirlere 
uymamaları gibi operasyonel seviyede yaşanan 
sıkıntılar, 13 ilde elektrik kesintisine sebep oldu. 
Ancak stratejik seviyede sorun arz güvenliğine 
odaklanan TEİAŞ ile piyasa amaçlarına odaklanan 
Özel Sektör arasında yaşanmaktaydı. Nitekim ke-
sintinin hemen akabinde ilgili yönetmelik çıkarı-
larak, üreticilerin saatlik uzlaşmasının önü açıldı.

Günümüze geldiğimizde artık GÖP, GİP, DGP ve 

gelmekte olan VEP gibi eksikleri olmakla beraber 
nispeten oturmuş bir elektrik enerjisine dair piya-
salarımız var. Ancak aynı şeyleri kapasite piyasaları 
için söylememiz mümkün değildir. Bu hali ile yapı 
enerji tarafının 2006 kurgusuna benzemektedir. 
Einstein’ın dediği gibi aynı şeyleri yapıp farklı sonuç-
ları beklemek ahmaklıktır. O halde derhal arz güven-
liği için gerekli tedbirleri almamız icap etmektedir. 

c) Tedbirler ve çözüm önerileri 
Yukarıda anlatıldığı üzere şu anda hem maliyet 

tarafında hem de arz güvenliği tarafında sorunları-
mız bulunmaktadır. Bunları çözebilmek için ilk önce 
Şekil 2’de enerji tarafının piyasa yapısına bakalım.

Elimizde nispeten sofistike hale gelmiş bir GÖP, 
onun eksiğini kapatan bir GİP, cezalandıran bir DGP 
ve sinyal üreten bir VİOP/VEP yapısı görmekteyiz. 
Elbette her birinin eksiği var ancak kurguda olması 
gereken bütün taşlar yerinde görünüyor. 

Şekil 3’de rezerv tarafına baktığımızda ise çok bir 
şey göremiyoruz. YHP dışında diğer piyasalar henüz 
mevcut değildir. GÖP’ün yansıması YHP tarafında 
saatlik uzlaştırma ve ileri teklif tipleri henüz mevcut 
değildir. GİP’in yansıması Yükümlülük Devir Piyasası 

NOT: EPİAŞ görevimin sonra ermesi ile yazı yasağı ve özel sektör yasakları da kalkmış oldu. Konunun aciliyetine binaen bu ay 

Yan Hizmetler Piyasası’nı irdeledik ancak gelecek aylarda her bir piyasanın eksikliklerini tartışıyor olacağız. Tekrar hoşbulduk.
Şekil 2: Elektrik Piyasaları Zaman Çizgisi

Şekil 3: Rezerv Piyasaları Zaman Çizgisi
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ve nadir bulunan 
metallerin tedarik 
zincirindeki deği-
şimlere dair veriler 
paylaştı. 

Florida örneğin-
den yola çıkarak konut 
sektöründe fiziksel varlık-
ları tehdit eden unsurları ve 
ayrıca uluslararası çapta altyapı 
hizmetlerindeki beş farklı yıkıcı etkeni 
ortaya koydular. Aynı zamanda yoğun kentleş-
menin oluşturduğu riskler ve buzullar, denizler ve 
ormanlara olan etkileri ile oluşan doğal kaynakların 
kaybına yönelik analizler sundular. Detaylı bir je-

o-uzamsal değerlendirme ile de 105 ülkede 6 gös-
tergenin yarattığı potansiyel sosyoekonomik etkiler 
rapora dahil edildi.

Yapılan analizlerde öne çıkan sonuçlar şöyle:
 î Tüm dünyada yerel bazda iklim değişikliğinin fi-
ziksel etkileri hissediliyor. Gelecek 10 yıl ve son-
rasında iklimin değişmeye devam etmesiyle bir-
likte bu koşullardan etkilenen bölgeler, sayı ve 
büyüklük olarak artacak. Bu artış sosyoekonomik 
sistemleri beş temel alanda etkileyecek. Bunlar; 
yaşama-çalışma şartları, gıda sistemleri, mülk, 
altyapı hizmetleri ve doğal kaynaklar.  

 î Bugün insanların yaşadıkları bölgede ölümcül 
sıcaklık dalgalarına maruz kalma riskleri sıfır-
ken, bu, yüzde 9’luk olası bir artışla 2030 yılına 
dek 250-360 milyon kişiyi etkileyebilir. Bu oran, 
2050’de ise yıllık yüzde 14’lük bir artışla 700 mil-
yon-1.2 milyar kişiye yükselebilir. Böylece hızla 
etkisi güçlenen iklim tehditleri, istihdam, gelirler 

ve ilgili sektörleri sarsabilir. Örneğin; 
denizlerdeki ısınma yakalanan 

balık sayısını azaltırken 
bundan geçimini sağ-

layan 650 ilâ 800 
milyon kişinin de 

yaşamını etkile-
yecektir. 
 î İ k l i m 

değ iş imin in 
küresel sos-
yoekonomik 
etkileri çok 
büyük boyut-
lara ulaşabilir 

ve insanları 
ve fiziksel ve 

doğal kaynakları 
doğrudan etkile-

yebilir. 105 ülkede 
yapılan analizlere göre; 

tüm ülkeler 2030 yılına 
dek bu risk faktörlerinde artış 

yaşayacak. Örneğin; aşırı sıcaklar ve 
nem nedeniyle dışarıda çalışma performansında 
bugün yüzde 10 oranında bir kayıp yaşanırken, bu 
oranın 2050’de yüzde 15-20 aralığına yükselmesi 
bekleniyor. 

McKinsey & Company, ‘İklim Riskleri ve Yanıtlar: 
Fiziksel Tehlikeler ve Sosyoekonomik Etkileri’ rapo-
ruyla değişen iklim koşullarına adaptasyon için ha-
rekete geçmenin hayati önem taşıdığını vurguluyor. 
Bu risk ve tehditlerin önüne geçmek üzere aksiyon 
önerileri ve vaka analizlerinin de yer aldığı rapor, 
Woods Hole Research Center iş birliği ve Oxford 
Üniversitesi bilim insanlarının bağımsız denetimleri 
ile hazırlandı. McKinsey Global Institute tarafından 
hazırlanan ‘İklim Riskleri ve Yanıtlar: Fiziksel Teh-
likeler ve Sosyoekonomik Etkileri’ raporu değişen 
iklim koşulları ile gelecek 30 yılda risklerin ve belir-
sizliklerin artacağına dikkat çekerken bu zorlukları 
aşmanın yollarını da içeriyor. 

Temel örnekler 9 vaka çalışmasıyla incelendi
Bir yıl süren araştırmanın sonunda, iklim değişik-

liğinin insanlar, topluluklar, doğa, fiziksel sermaye 
ve ekonomik faaliyetlere etkisi ortaya kondu. Ayrıca 
bu etkilerin şirketler, hükümetler, finansal kurumlar 
ve bireyler için nasıl sonuçlar doğuracağı de rapora 
dahil edildi. Rapor, iklim değişikliği etkilerinde temel 
örnekler olan 9 vaka çalışması çerçevesinde iklim 
risklerini ele alıyor. 

Bu kapsamda araştırmacılar, Hindistan ve Akde-
niz bölgelerinde yaşam ve çalışma koşullarına iklim 
değişikliğinin olası etkilerini inceledi. Hem küresel 
hem de Afrika tarımını baz alarak gıda sistemlerin-
deki yıkıcı etkilere ve aynı zamanda yarı iletkenler 

İKLİM DEĞİŞİMİYLE SOSYAL İKLİM DEĞİŞİMİYLE SOSYAL 
VE EKONOMİK RİSKLER VE EKONOMİK RİSKLER 
KATLANARAK ARTIYORKATLANARAK ARTIYOR

Bir yıllık süreçte, 105 ülkeden verilerle hazırlanan ‘İklim Riskleri ve Yanıtlar: Fiziksel Tehlikeler 
ve Sosyoekonomik Etkileri’ adlı rapor, küresel ısınmanın etkilerinin katlanarak arttığına ve 

doğru aksiyonlar alınmazsa yüz milyonlarca hayatın ve doğal kaynakların tehdit altında 
kalacağına dikkat çekiyor. Olası felaketlerin ekonomik boyutu trilyon dolar seviyesinde olacak. 

Türkiye ise en çok risk taşıyan ülkeler kategorisinde bulunuyor…
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Akdeniz iklimi olmayan bir 
Akdeniz bölgesi

Türkiye’yi de kapsayan Akde-
niz bölgesi, iklim değişiminden 
en çok etkilenen bölgelerden biri. 
Küresel iklim sıcaklığındaki artış, 
ılıman iklime sahip Akdeniz Böl-
gesi’nin daha sıcak olmasına ne-
den olacak. Kaybolan iklim özel-
likleri ise turizm ve tarım gibi kilit 
sektörlerin zarar görmesi potan-
siyelini beraberinde getiriyor. Ya-
pılan hesaplamalara göre, 2030 
yılı itibarıyla etkileri güçlenecek 
olan bu değişim, 2050’de yoğun 
bir kuraklık olarak kendini gös-
terebilir ve bölgede yılın yarısına 
yakını kurak geçebilir. Örneğin; 
emisyonların azaltılmasının sağ-
landığı daha iyimser bir senar-
yoda dahi, 2050 yılında Madrid’in 
ikliminin Marakeş’e benzeyeceği 
tahmin ediliyor. Bu koşullarda, 
bugün turizm açısından yoğun-
lukla tercih edilen Akdeniz sahil-
lerinin çok sıcak olacağı ve tatil 
için Kuzey Avrupa sahillerinin 
tercih edileceği öngörülüyor. Tu-
rizm gibi tarım sektörü de sıcak-
lıklarla birlikte yeni zorluklarla 
karşılaşacak. Şimdiden çiftçiler 
öngörülemeyen hava koşulla-
rının mahsullerine olan olum-
suz etkilerine şahitlik ediyorlar. 
Örneğin; bu bölgedeki üzüm 
bağları, şarap yapımı açısından 
önemini kaybetme riskiyle karşı 
karşıya. Bununla birlikte bugün 
gündemde olmayan yeni böl-
geler üzüm üretimi için önem 
kazanabilir. Bu risklerin önüne 
geçebilmek ise turizmde değişen 
mevsimlere göre alternatif tu-
rizm ekonomileri yaratmak ya da 
üzüm bağlarında sulama, erken 
hasat gibi adaptasyon yöntem-
leri ile mümkün olabilir.

 î Finans piyasalarının iklim değişiminden etkilenen 
bölgelerde kaynak dağıtımı ve sigortaya olan et-
kilerini göz önünde bulundurarak risk tanımlarını 
güncellemesi gerekebilir. İklime bağlı risklerin 
daha iyi anlaşılmasıyla uzun vadeli borçlanmanın 
ortadan kalkması, sigorta maliyetlerinin düşürü-
lerek yaygınlaştırılması ve vade değerinin azal-
tılması şeklinde risk tanımları değiştirilebilir. Ör-
neğin; Florida’da yaşanan sel felaketleri, evlerde 
hasara yol açtığı gibi konut değerlerini de dü-
şürdü. Bu bölgede selden zarar gören evler, zarar 
görmeyenlere göre yüzde 15-30 oranında değer 
kaybetti; bu, 2050 yılına dek 30 ilâ 80 milyar Dolar 
değerinde bir kayıp anlamına geliyor. 

 î   GSYİH oranları düşük olan ülkeler ve bölgeler, 
daha fazla risk altında çünkü bu bölgelerde in-
sanlar daha büyük bir oranda doğal kaynaklara 
dayalı olarak yaşıyor, daha fazla dışarıda çalışıyor 
ve iklim şartları fiziksel dayanıklılık eşiğine daha 
yakın. Bununla birlikte bazı ülkeler iklim değişi-
minden fayda da görebilir. Örneğin; Kanada’da 
artan sıcaklıklar, tarımsal üretimi artırabilir. 

 î İklim değişiminin yarattığı fiziksel tehditler, adap-

tasyon ve karbondan arındırmayı hızlandıran, 
çok daha sistematik bir risk yönetimini gerekti-
riyor. Bu doğrultuda iklim değişimi bakış açısıyla 
tüm temel iş ve politika kararları gözden geçi-
rilmeli. İklim değişiminden etkilenen bölgelerde 
bu, yüksek maliyet ve zorlu kararları gerektirse 
de adaptasyon çalışmaları, bu riskleri yönetmede 
yardımcı olabilir. Dalgakıranlar, aşırı sıcaklara da-
yanıklı sığınaklar ya da kuraklığa dirençli tarım 
ürünleri gibi adaptasyon çalışmaları için gerekli 
hazırlıkların yapılması için ise başta yatırım ka-
rarları olmak üzere tüm süreç için güçlü bir iş 
birliği gerçekleştirilmesine ihtiyaç var. Bununla 
birlikte iklim bilimi, bu adaptasyon fırsatlarını de-
ğerlendirirken, bir yandan da küresel ısınmanın 
önlenmesinin ancak sera gazı emisyonlarının sı-
fırlanması ile mümkün olduğunu söylüyor. 
Araştırmada yer alan bilimsel analizler için Wo-

ods Hole Research Center ile iş birliği gerçekleşti-
rildi. Metodolojik tasarım ve sonuçlar ise Oxford Üni-
versitesi Çevresel Değişim Enstitüsü’ndeki uzman 
bilim insanları tarafından bağımsız olarak incelendi 
ve analizlerin bilimsel temeli test edildi.

TÜRKİYE YÜKSEK RİSK TAŞIYAN 
BÖLGELER ARASINDA YER ALIYOR

İklim raporunun sonuçlarını değerlendiren McKinsey & Company Türki-
ye Ülke Direktörü Can Kendi, “Günümüzde siber tehditler, kamu ve özel 
kurumlar ile bireylerin gündemine nasıl entegre olduysa; iklim değişimi 
ve taşıdığı risklere de güçlü bir önem atfedilmeli. Yaptığımız analizler ve 
araştırma çalışmaları sonucunda ortaya koyduğumuz sonuçlar da hızla 
artan iklim değişimi etkilerinin yatırımcılar, hükümetler, kural koyucu-
lar, karar vericiler ve bireylerin karar alma süreçlerine hizmet ederek bu 
tehditleri yönetmemize olanak tanıyacak nitelikte. Böylece fiziksel ve 
finansal riskler taşıyan bu dönemde insan yaşamını ve doğal kaynakları 
koruyabiliriz. Bu doğrultuda raporumuz, bir yandan iklim değişiminin 
sert etkilerini gözler önüne sererken; bir yandan da acil olarak eyleme 
geçmemiz gereken alanları ve bunu gerçekleştirmemize olanak sağlaya-
cak yeni araçları ortaya koyuyor.
Su stresinde yüzde 47 artış yaşanacak
Raporumuzda Türkiye de yüksek risk taşıyan ülkeler arasında yer alıyor. 
Akdeniz bölgesindeki güçlü iklim değişimlerinden etkilenebilecek olan 
ülkemiz aynı zamanda Mısır, İran ve Meksika ile birlikte su stresini en 
çok yaşayacak ülkeler arasında gösteriliyor. Düşen yağmur oranındaki 
azalma ile 2050 yılına dek su stresinde yüzde 47 oranında artış olacağı 
öngörülüyor.
Bu kapsamda ülkemizde susuzluk ve kuraklığın yanı sıra sel, yangın ve 
heyelan gibi aşırı doğa olaylarıyla kendini gösteren iklim değişimine 
karşı ortak bir akıl ve vizyon yaratmalıyız. Bugünden itibaren bireysel ve 
kurumsal olarak aldığımız her kararda küresel iklim değişimini göz önü-
ne almalıyız. Ülke olarak bu değişime karşı adaptasyon yeteneklerimizi 
artırırken aynı zamanda sıfır emisyon hedefini gündemimize yerleştir-
meliyiz. Bunu başarmak, hepimiz için hayati bir önem taşıyor ve birlikte, 
akılcı kararlar ve çözümlerle bunu gerçekleştirebileceğimize inancımız 
tam” dedi.
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otomasyon pazarı, istikrarlı bir hızla büyüyor (yüzde 
4-5 CAGR) ve tedarik araştırma firması Beroe Inc’e 
göre; 2021 yılına kadar 51.3 milyar euro değerine 
ulaşması bekleniyor. 

Bugün, depo işlemleri emek yoğun ve sektör 
özellikle toplama ve paketleme işlemleri için çalışan 
bulmakta ve işte tutabilmekte büyük sıkıntılar yaşı-
yor. Robotlar, tekrar eden görevler için ideal olsa da 
şimdiye kadar tipik bir dinamik depo operasyonunda 
on binlerce sürekli değişen ürünü tanımlamak ve iş-
lemek için gereken zekadan yoksunlardı.

ABB, 2019 yılında 20 önde gelen yapay zeka 
teknolojisi girişim şirketinin, dünyada halihazırda 
uygulanan 26 farklı toplama, paketleme ve ayırma 
zorluğuna yönelik çözümlere yaklaşımlarını değer-
lendirmek için küresel bir yarışma başlattı. Amaç, 
yapay zekanınbu segmentteki robotik ve otomasyon 
potansiyelini açığa çıkaracak kadar olgun olup ol-
madığını anlamaktı. ABB ayrıca bu sayede, otonom 
şekilde malzeme taşımayı destekleyebilen ve robot-
ların sınırsız çeşitlilikteki öğeleri işlemesine olanak 
tanıyan sağlam bir yapay zeka çözümünü birlikte 
geliştirebileceği bir teknoloji ortağı aradı.

“Yapay zekayı laboratuvarlardan çıkarma 
zamanı geldi”

Covariant, robotların çevrelerindeki dünyada 
görmesini, akıl yürütmesini, hareket etmesini ve ge-
leneksel programlanmış robotlar için çok karmaşık 
ve çeşitli olan görevleri tamamlamasını sağlayan, 
çok amaçlı bir yapay zekadır. Covariant’ın yazılımı; 
robotların destek öğrenimine katılmalarını sağlıyor, 
deneme ve yanılma yoluyla kendi başlarına yeni gö-
revlere uyum sağlamak ve böylece seçebilecekleri 
nesne çeşitliliğini sürekli genişletmeyi hedefliyor. 

ABB’nin Robotik ve İmalat Otomasyonu Bölümü 
Başkanı Sami Atiya, “Covariant  ile ortaklığımız, da-

ğıtım ve e-ticaret gibi yeni büyüme sektörlerine ge-
nişleme ve bu alanlarda ölçeklendirme potansiyelini 
kullanma stratejimizin bir parçası. Müşterilerimiz 
için robotik çözümlerinde bir numaralı seçenek olma 
ve tekliflerimizi mükemmel bir şekilde tamamlama 
hedefimize katkıda bulunuyor. Yapay zekanın robot-
larımızla birleşmesiyle, çeşitli endüstriler için yep-
yeni bir fırsat ve uygulama alanı açıyoruz ”diyor.

Covariant Kurucu ve CEO’su Peter Chen ise “Ya-
pay zekayı ilerletmek istiyorsak, şimdi onu labora-
tuvardan çıkarmamız ve gerçek dünyaya uygulama-
mız gerekiyor. ABB’nin otomasyon sistemlerini en 
zorlu endüstriyel ortamlara yerleştirme konusun-
daki yaklaşık beş yıllık saha bilgisi ve uzmanlığından 
yararlanarak, dünya çapındaki müşteriler için yapay 
zeka robotik çözümleri oluşturmak üzere ABB ile 
birlikte çalışabildiğimiz için çok mutluyuz” sözleriyle 
iş birliğini değerlendiriyor. 

ABB ve Covariant yapay zeka özellikli çözümün 
ilk kurulumu, Hollanda’da Utrecht’teki web işleri için 
önde gelen bir e-ticaret yerine getirme hizmeti sağ-
layıcısı olan Active Ants’ta yapıldı.

Dünya çapında güç ve otomasyon alanında fa-
aliyet gösteren ABB ile Covariant, akıllı robotların 
dinamik ortamlarda insanlarla birlikte çalışabildiği, 
tamamlanan her görevle birlikte öğrenme ve ge-
liştirme yapabilen ve artık yapay zekaya sahip olan 
robot ortak vizyonu için iş birliğine gitme kararı aldı. 

E-ticaret sektöründe yaşanan küresel büyüme-
nin hızlandığı göz önüne alındığında ABB; lojistik, 
depolama, posta paketi ve koli ayıklama gibi çok 

çeşitli uygulamalarda yapay zeka destekli robot çö-
zümleri için önemli bir fırsat belirledi. Statista’ya 
göre, e-ticaretteki küresel gelirlerin önümüzdeki beş 
yıl içinde yüzde 50’nin üzerinde artacak ve 2019 yı-
lında 1,7 trilyon euro olan değerin 2024’te 2,6 trilyon 
euroya yükselmesi bekleniyor.

E-ticaret hizmetlerine yönelik artan talep ve 
sürecin karmaşık ve emek yoğun doğası, akıllı oto-
masyon için benzersiz bir potansiyel sunuyor. Akıllı 

Robotik çözümlere entegre yapay 
zeka kullanımı artıyor

Güç ve otomasyon teknolojisi firması ABB ve Silikon Vadisi yapay 
zeka (AI) girişim şirketi olan Covariant, yapay zeka özellikli robotik 
çözümlerini pazara sunmak için bir ortaklık kurduklarını duyurdu

Sami Atiya  
ABB Robotik ve İmalat Otomasyonu Bölümü Başkanı
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sanayide kullandığı elektriğin yüzde 70’ten fazlasını 
tüketiyor. Bu alandaki büyük israfı ve verimsizliği 
önlemenin tek yolu ise enerji verimliliğine yatırım 
yapmak” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye de çok sayıda kanun ve yönetmelik 
çıkardı

Dünyanın gelişmiş ekonomileri olan Avrupa Bir-
liği, Japonya ve ABD gibi ülkelerin özellikle son 20 
yılda enerji verimliliği yatırımlarını hızlandırarak 
bu alanda çok ciddi yol katettiği hatırlatılan açıkla-
mada, şu değerlendirmelere yer verildi:

“Türkiye de özellikle son 15 yıldır kanun ve yö-
netmeliklerini bu doğrultuda güncelleyerek enerji 
verimliliği yatırımlarını teşvik etme gayretinde. Bu 
kapsamda en önemli 
hamlelerden biri 2007 
yılında yürürlüğe giren 
5627 sayılı Enerji Verim-
liliği Kanunu oldu. Bu ka-
nundan sonra sırasıyla 
2008’de Binalarda Enerji 
Performansı Yönetme-
liği ve Ulaşımda Enerji 
Verimliliği’ne dair yönet-
melikler ardı ardına ya-
yımlandı. Tüm bu kanun 
ve yönetmeliklerde temel 
amaç, ülkenin ithalata 
dayalı enerji kaynakla-
rına bağımlılığını azalt-
mak ve böylece kalkınma 
hedeflerine ulaşmak.

Enerji verimliliği, aynı 
zamanda küresel iklim kriziyle olan mücadelede 
de en kritik faktörlerden biri olarak kabul ediliyor. 
Enerjiyi verimli kullanmak demek, gereksiz enerji 
tüketiminin önüne geçmek demek ve bunu yapmak 
aslında en çevreci eylemlerden biri. Çünkü iklim de-
ğişikliğine neden olan sera gazı emisyonu bu şekilde 
önemli ölçüde düşürülebiliyor. Başka bir deyişle; 
iklim değişikliğine neden olan sera gazlarını azalt-
mada, enerji verimliliği bilinen en etkili yöntem. Bu 
kapsamda, 2010 yılında yayımlanan Türkiye İklim 
Değişikliği Strateji Belgesi ve 2012’de yayımlanan 
Enerji Verimliliği Strateji Belgesi, enerji verimliliği-
nin sadece ekonomik değil, ekolojik açıdan da kritik 
önemini vurgulayan ve ülke için adeta yol gösterici 

olan çok önemli yol haritaları… 2013 yılında yayım-
lanan 10’uncu Kalkınma Planı’nda da en önemli atıf-
lardan birini Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Prog-
ramı teşkil ediyor. Bu alanda somut uygulamaların 
hızlandığı yıl ise 2017 yılında yayımlanan Ulusal 
Enerji Verimliliği Eylem Planı ile oldu.”

“Rekabet gücünü artırmanın en hızlı, 
ekonomik yolu”

Açıklamada, enerji fiyatlarının her geçen gün 
arttığı ve rekabet koşullarını olumsuz etkilediği bir 
dünya konjonktüründe enerji verimliliğinin; “enerji 
tüketimini azaltmanın, enerji güvenliğini artırmanın, 
sera gazı emisyonlarını azaltmanın ve rekabet gü-
cünü artırmanın en hızlı ve en ekonomik yolu” ol-

duğu, Türkiye için “yerli 
ve milli enerji kaynağı” 
olarak kabul edilecek ka-
dar stratejik bir öneme 
sahip olduğu ve gelecek 
dönemde bu alanda yatı-
rımların artmasının kaçı-
nılmaz göründüğü vurgu-
landı.

Açıklamada görüşle-
rine yer verilen TurSEFF 
Direktörü ve Stantec Tür-
kiye Genel Müdürü Dr. 
Murat Sarıoğlu, Türkiye 
İklim Değişikliği Strateji 
Belgesi’nin yayımlandığı 
2010 yılının TurSEFF için 
de bir milat olduğunu be-

lirterek şunları kaydetti:
“2010 yılında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 

(EBRD) tarafından başlatılan TurSEFF, ilk günden 
beri enerji verimliliği yatırımlarının geliştirilmesinde 
ve finanse edilmesinde önemli bir rol oynamakta. 
TurSEFF kapsamında KOBİ’lere ve belediyelere yö-
nelik olarak geliştirilen enerji verimliliği finansman 
çözümlerinin yanı sıra daha büyük işletmelerin de 
kullanabileceği ESCO finansmanı çözümümüz de 
var. ABD ve AB üyesi ülkelerde oldukça yaygın olan 
ESCO mekanizmasının Türkiye’de de yaygınlaşması 
yönünde çalışmalar yapıyoruz. İlgilenenler, bu sü-
reçler ile ilgili detaylı bilgileri turseff.org internet 
sitemizden alabilirler.”

TurSEFF’den yapılan açıklamada, “enerji 
verimliliğinin”, “milyarlarca dolarlık bir kaynağın 
ülke içinde kalmasını sağlayacak bir formülün 
özeti”, Uluslararası Enerji Ajansı’nın tanımlamasıyla 
da “küresel sürdürülebilir kalkınma için birinci 
yakıt” olduğu belirtildi.

Özellikle Türkiye gibi hızla kalkınan ancak bu 
kalkınmayı sürdürecek enerji kaynaklarında dışa 
bağımlı olan ülkeler için enerji verimliliğinin birçok 
açıdan en önemli ve öncelikli konulardan biri haline 
geldiği aktarılan açıklamada, artık enerji verimliliği 
hakkında her ülke için “yerli ve milli enerji kaynağı” 
tanımlaması yapıldığı kaydedildi.

Verimliliğin, “aynı ürün ve hizmeti üretmek ancak 
bunu yaparken daha az girdi tüketmek” anlamına 
geldiği, daha az ham madde, daha az zaman ve daha 
az enerji tüketerek üretilecek her ürünün, hem işlet-
meler hem de ülke ekonomisi için “rekabette birkaç 
adım birden öne geçmek” demek olduğu belirtilen 
açıklamada, “Sanayide kullanılan elektrik motorla-
rının yeni ve enerji verimli motorlarla değiştirilmesi, 
yarattığı ekonomik faydanın yanında aynı zamanda 
stratejik yatırımlar olarak da kabul ediliyor. Orta-
lama bir hesapla, Türkiye’nin yıllık enerji tüketiminin 
yaklaşık yüzde 40’ı eski ve verimsiz elektrik motor-
ları tarafından tüketiliyor. Bu motorlar Türkiye’nin 

Küresel sürdürülebilir kalkınma için birinci yakıt: 
Enerji verimliliği

Türkiye 
Sürdürülebilir Enerji 

Finansman Programı (TurSEFF) 
değerlendirmesine göre, enerji 

verimliliği, Türkiye için “yerli ve milli 
enerji kaynağı” olarak kabul edilecek 

kadar stratejik bir öneme sahip 
ve gelecek dönemde bu alanda 
yatırımların artması kaçınılmaz 

görünüyor…

 Murat Sarıoğlu 
TurSEFF Direktörü
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dağıtım şirketlerinin iş sağlığı ve güvenliği bilincinin 
geliştirilmesi için yaptıkları Ar-Ge çalışmalarının 
önemli olduğunu ve bu çalışmalara desteklerin sü-
receğini söyledi.

“Vizyon sıfır temasına odaklanacağız”
TEDAŞ Genel Müdürü Halil İbrahim Levendoğlu, 

risklerin ortadan kaldırılarak, iş kazalarının azal-
tılmasının önemli olduğunu belirtti. Levendoğlu şu 
değerlendirmede bulundu:  Sürekli iyiye doğru ge-
lişmenin yol ve yöntemlerini bularak, vizyon sıfır 
temasına odaklanacağız. Sağlıklı ve güvenli çalışma 
ortamı sağlanması, insan hakları evrensel beyanna-
mesinde temel insan hakları olarak tanımlanmıştır. 
Bu hakkı hak sahibine vermeyi boynumuzun borcu 
olarak görmeliyiz. İş sağlığını, önleme faaliyetlerini 
proaktif bir yaklaşımla buluşturarak sürekli geliştir-
mek zorundayız.

“İş sağlığı ve güvenliği kültürü 
yaygınlaşmalı”

Çok tehlikeli sınıfta yer alan elektrik dağıtım sek-
töründe yer alan şirketlerin zor koşullarda Türki-
ye’nin her yanına hizmet götürmek için çalıştıklarını 
bildiren TES-İŞ Başkanı Ersin Akma, ILO’nun rakam-
larına göre dünyada her yıl 3 milyonun üzerindeki 
işçinin iş kazaları ve meslek hastalıkları yüzünden 
hayatını kaybettiğini dile getirdi. Akma konuşmasını 
şöyle sürdürdü: 

Ülkemizdeki ve dünyadaki bu vahim rakamları 
kabul etmemiz mümkün değildir. Ölümle sonuçla-

nan iş kazalarının yüksek olması bu konudaki so-
rumluluklarımızı yerine getiremediğimizi gösteriyor. 
Yüksek rakamlar aynı zamanda, iş sağlığı ve güven-
liği kültürünün ülke genelinde yaygınlaşması için 
her birimizin ara vermeden çalışmak zorunda oldu-
ğumuzu vurguluyor. ELDER’in düzenlediği kongrenin 
tarafları bir araya getirmek adına önemli olduğunu 
düşünüyorum. 

İş sağlığı ve güvenliğinde kamu-özel sektör iş 
birliği 

ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, 83 
milyon vatandaşımıza ve 45 milyon tüketicimize 
yılın 365 günü ve günün 24 saati kesintisiz hizmet 
vermenin çabası ve gururu içinde olduklarını belirtti. 
Çeçen, bu amaçla 1.1 milyon kilometre hat uzun-
luğuna ve 210 bin adet trafo sayısına ulaşan şebe-

Elektrik dağıtım sektörüne özgü bir yaklaşımla 
İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarını geliştirmeyi 
amaçlayan ELDER – Elektrik Dağıtım Hizmetleri 
Derneği tarafından, 3.Elektrik Dağıtım Sektöründe 
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kongresi’nin açılışı ger-
çekleştirildi. Kongrenin bu yılki ana teması dünyada 
kabul gören “Vizyon Sıfır” yaklaşımı oldu. Kongreye 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkan 
Yardımcısı Hacı Ali Ulutaş, TEDAŞ Genel Müdür Ha-
lil İbrahim Levendoğlu, TES-İŞ Başkanı Ersin Akma, 
ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen’in yanı 
sıra enerji sektöründen ulusal ve uluslararası çok 
sayıda uzman ile kamu kurum ve kuruluşlarından 
temsilciler katıldı. 

Kongrenin açılışında konuşan EPDK Başkan Yar-
dımcısı Hacı Ali Ulutaş, Elazığ, Malatya ve Van’daki 
depremlerde elektrik sektöründeki saha çalışanla-
rın kendi acılarını unutarak, elektrik vermeye çalış-
tıklarını belirterek, “Bütün doğa olaylarında elektrik 
tedarik etmeye devam edeceklerini bildiğim için sa-
hadaki çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimi su-
nuyorum” diye konuştu. Ulutaş, Kurum olarak tarife 
döneminde iş sağlığı ve güvenliğini kalite paramet-
resi olarak başlattıklarını ve bir sonraki uygulama 
döneminde de bunu sürdüreceklerinin altını çizdi.

İş sağlığı güvenliğinin bir kültür olduğunu vur-
gulayan Ulutaş, eğer bu kültür oturmamışsa sonuç 
almanın mümkün olmadığını belirtti. Ulutaş, elektrik 

Elektrik dağıtım sektöründe hedef: 
sıfır ölümlü iş kazası

ELDER tarafından düzenlenen 3.Elektrik Dağıtım Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) 
Kongresi’nin ana teması ‘vizyon sıfır’ yaklaşımı oldu. Etkinlikte açıklanan raporda da ilginç 

bilgiler yer alıyor. Rapora göre, kazaların tekrarlanmasına sebep olabilecek bazı kültürel etkiler, 
eğitim programlarıyla en aza indirgenebilir. Yaşı ileri veya daha tecrübeli bir çalışma arkadaşının 

güvenli davranışlarını aynen tekrar etmek, bu kültürel etkilerin önüne geçebilir…

DENEYİMLİ PERSONEL 
KAZA ORANINI DÜŞÜRÜYOR
ELDER, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) 
destekleriyle hayata geçirdiği Türkiye’de Elektrik 
Dağıtım Sektöründe Kaza Kök Neden Analizi ve 
Nedensellik İlişkisi Projesi Final Raporu’nu, kong-
rede katılımcılarla paylaştı. Türkiye genelindeki 21 
elektrik dağıtım şirketinden sağlanan kaza verileri 
değerlendirilerek çıkan sonuç raporunda iş hayatın-
da tecrübeye atıf yapılarak, “Kazaların tekrarlanma-
sına sebep olabilecek bazı kültürel etkiler, bu eğitim 
programlarıyla en aza indirgenebilir. Yaşı ileri veya 
daha tecrübeli bir çalışma arkadaşının güvenli dav-
ranışlarını aynen tekrar etmek, bu kültürel etkilerin 
önüne geçebilir. Alçak gerilim elektrik risklerinin 
göz ardı edilmesi, eğitimle azaltılabilecek davra-
nışsal etkilerden bir diğeridir” değerlendirmesinde 
bulunuldu. 
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kenin özelleştirmelerinin tamamlandığı 2013 yılını 
takip eden 2014-2019 döneminde güncel enflasyon 
rakamlarıyla 40 milyar TL’lik yatırımı gerçekleştir-
diklerini belirterek şunları söyledi: 

Direkt ve dolaylı olarak yaklaşık 100 bin çalışa-
nımızın ve hizmet verdiğimiz 83 milyon insanımızın 
sağlık ve güvenliği bizler için tüm hedeflerimizin 
ötesinde anlam ve öneme sahip. Bu çerçevede ge-
rek Bakanlıklarımız gerek TEDAŞ gerekse EPDK’nın 
destek ve katkılarını her zaman yanımızda hissedi-
yoruz. Bu vesileyle, kendilerine bir kez daha teşek-
kürlerimi sunmak istiyorum. 

TEDAŞ, on yıllara dayanan birikim ve deneyi-
miyle sektörümüze çok değerli katkılar sunuyor. Dü-
zenleyici Kurumumuz, 3’üncü Uygulama Döneminde 
İş Sağlığı ve Güvenliğini destekleyici düzenlemeleri 
hayata geçirdi. Kurumumuz, bunun yanı sıra Ar-Ge 
projeleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği alanında teknolo-
jinin ve yenilikçiliğin önünü açıyor. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığımız ile Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığımız, paylaşmış oldukları vizyon ve ürettik-
leri politikalar ile sektöre yol gösteriyor ve rehberlik 
ediyor.

Çeçen iş kazalarını önlemenin, yalnızca uygun 
koruyucu ekipmanların kullanılması ya da yasal 
yükümlülüklerin eksiksiz uygulanmasıyla mümkün 
olmadığına değinerek, “Kazaların hedefi olan insan, 
aynı zamanda kazaların önlenmesinde belirleyici bir 
role sahiptir. Bu nedenle, sektör olarak ‘İSG Kültürü 
ve Davranış Değişikliklerine’ büyük önem veriyoruz. 

Organizasyonel farkındalığı yüksek, proaktif ve ka-
tılımcı bir İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünü sektörü-
müze ve paydaşlarımızın tümüne yaymak birincil 
amacımız.” diye konuştu.

İŞ GÜVENLİĞİ İÇİN YOL HARİTASI
Elektrik dağıtım sektöründeki şirketler için bir İş 
Güvenliği Gelişim Planı (İGP) Yol Haritası çalışma-
sı yapılmasının gerekliliği önerilen raporda, sektör 
için İGP’nin uygulanmasına yönelik temel tavsiye-
lere de yer veriliyor. Söz konusu tavsiyeler, İş Sağ-
lığı ve Güvenliği Performans Yönetimi, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetimi ve Organizasyonu, Görünür Li-
derlik, İş Güvenliği Eğitimi Geliştirilmesi, Yüklenici 
Yönetimi, İş Kazası Araştırması ve Raporlanması, 
Operasyon Disiplini ile İş Sağlığı ve Güvenliği Risk 
Yönetimi olarak sekiz başlık altında sıralanıyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) 2019 yılı Küre-
sel İklim Durumu raporunu yayınladı.

Örgütün geniş bir paydaş ağıyla birlikte hazırla-
dığı rapor, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Anto-
nio Guterres ve WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas 
tarafından 10 Mart 2020 tarihinde BM genel merke-
zinde düzenlenen bir basın toplantısında tanıtıldı.

Rapor ile 2019 yılı küresel ortalama sıcaklıkların, 
sanayi öncesi dönemin 1,1 °C üstünde olduğu ve El 
Niño etkisi ile 2016’da kırılan rekor seviyenin ardın-
dan kayıtlardaki en sıcak ikinci yıl olduğu teyit edildi.

Raporda 2015-2019 yıllarının kayıtlardaki en sı-
cak beş yıllık dönem, 2010-2019 yılları arasındaki 
dönemin de en sıcak 10 yıllık dönem olduğuna dik-
kat çekilirken, 1980’li yıllardan beri her 10 yıllık dö-
nemin, bir önceki on yıllık döneme göre daha sıcak 
olduğunun da altı çizildi.

WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas, basın top-
lantısında yaptığı konuşmada sera gazı seviyeleri-
nin artmaya devam ettiği sürece, küresel ısınmanın 
da devam edeceğini, yeni yıllık artış rekorunun ise 

gelecek beş yıl içinde yaşanacağı öngörüsünü pay-
laştı. Taalas, geçen ocak ayının da kayıtlara şimdiye 
kadarki en sıcak ocak ayı olarak geçtiğine de dikkat 
çekti.

Sıcaklık nedeniyle 1462 kişi hayatını kaybetti
Çalışmada iklim değişikliği nedeni ile ana olarak 

deniz sularının termal genişlemesi etkisiyle ayrıca 
büyük buzulların erimesi ile deniz seviyelerinin yük-
seldiği tespiti de paylaşılıyor.

2019’da Avustralya, Hindistan, Japonya ve Av-
rupa’da gerçekleşen sıcak hava dalgalarının 1.462 
ölüme yol açtığı hatırlatılan raporda, 2018’deki 17,2 
milyon kişinin hidro meteorolojik olaylardan dolayı 
yerlerinden olurken, bu rakamın 2019’da 22 milyona 
ulaşacağı öngörüleri paylaşıldı.

Bununla birlikte sivrisineklerden bulaşan Dang 
Humması hastalığının yayıldığını ve bugün dünya 
nüfusunun yarısının bu hastalığa yakalanma riski 
altında olduğu, iklim değişikliğinin de etkisi ile gıda 
güvenliğinin giderek çok önemli bir sorun hale gel-
mekte olduğu uyarıları da paylaşılıyor.

“En sıcak yıl rekoru beş yıl 
içinde tekrar kırılacak”

50 • Mart 2020 • ENERJİ PANORAMA ENERJİ PANORAMA • Mart 2020 • 51

▶ Elektrik dağıtım sektöründe hedef: sıfır ölümlü iş kazası  YAKIN PLAN   



milyar dolar yatırım yapıldığını ve finans kuruluşla-
rınca da yaklaşık 40 milyar dolar finansman desteği 
verildiğini hatırlatarak “Bu sayede geçtiğimiz 10 
yılda yenilenebilir enerji kapasitemizi 3’e katladık ve 
42 bin MW’a çıkardık. Rüzgar ve güneş enerjisi sa-
nayimizi oluşturduk ve ayrıca güçlendirdik. Enerji it-
halatını azaltarak cari açığın düşmesine katkı sağla-
dık, enerji arz güvenliğini kuvvetlendirdik. Şimdi bu 
faydaların artarak devam etmesi için maliyetlerin 
kuru ne ise destek mekanizmasının kurunun da aynı 
olması gerektiğine inanıyoruz. Bu da Euro olarak ön 
plana çıkıyor” dedi.

Türkiye’nin elektrik talebi son 10 yılda yüzde 
50 artarak 200 milyar kWh’dan 300 milyar kWh’a 
çıkmasına rağmen, artan 100 milyar kWh talebin 

yüzde 60’lık kısmının yenilenebilir enerji santral-
lerinden karşılanabilmesinin en önemli dinamosu, 
etkin bir şekilde uygulanan YEKDEM mekanizması 
oldu. Kurulu güç olarak 8 bin MW’a ulaşan rüzgar 
santrallerinin sadece ithal yakıt ikamesi katkısına 
bakıldığında, 2018 yılında üretmiş oldukları yakla-
şık 20 milyar kWh elektrik enerjisiyle, aynı miktarda 
elektrik üretimi için gerekli olan ciddi miktarda do-
ğal gaz ithalatı önlenerek cari açığın yaklaşık 900 
milyon dolar tutarınca azaltılması sağlandı. “YEK-
DEM’in en önemli getirilerinden biri de bu 10 yıllık 
dönemde artan talebin önemli ölçüde yenilenebilir 
enerji üretimi ile karşılanması sonucunda, spot piya-
sadaki elektrik fiyatlarını 2008 yılında MWh başına 
120 USD seviyesinden ilk 5 yıl içerisinde 80 dolar 
seviyesine, sonrasında da 40-50 dolar seviyesine 
kadar düşürmesi oldu” diyen Yıldırım, sürdürülebilir 
ve finanse edilebilir rüzgar yatırımları için bir çıpa 
fiyatın gerekli olduğunun, bu fiyatın da yatırımın ma-
liyetinin oluştuğu kurdan belirlenmesi gerektiğinin 
altını çizdi. 

“Euro cinsinden fonlama TL’ye göre yüzde 9 
daha avantajlı” 

Mevcut YEKDEM sisteminin güncel teknoloji, 
maliyet, finans, coğrafya ve rüzgar koşullarına göre 
düzenlenmesi ve piyasa fiyatına yakın bir noktada 
tanımlanmasının kamu menfaati ve yatırımların 
yapılması için elzem olduğunu vurgulayan Yıldırım, 

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği TÜREB Başkanı 
Hakan Yıldırım, ülkemizde sürdürülebilir ve finanse 
edilebilir rüzgar yatırımlarını garanti altına almak 
adına, 2020 Aralık ayında sona erecek olan Yenile-
nebilir Enerji Kaynakları Destek Mekanizması (YEK-
DEM) fiyatının döviz bazlı olarak belirlenmesinden 

yana olduklarını açıkladı. “YEKDEM bir maliyet kay-
nağı değil, tam tersine ülkemizin yenilenebilir enerji 
sanayisinin gelişmesi ve elektrik tüketim maliyeti-
mizin düşmesi açısından çok önemli bir fırsattır” di-
yen Yıldırım, YEKDEM sayesinde yenilenebilir enerji 
sektörüne yerli yabancı birçok şirket tarafından 50 

“2020 sonrası YEKDEM kuru  
ve fiyatı hayati önemde”

TÜREB Başkanı Yıldırım, “YEKDEM için yeni belirlenecek mekanizmada çıpa fiyatı Euro olarak 
belirlenmeli ve alım garantisi de buna göre düzenlenmeli. Halihazırda Euro cinsinden fonlama 

maliyetleri kamu yaratı açısından dolara göre yüzde 2, TL’ye göre ise yüzde 9 daha avantajlı. Ayrıca 
uzun vadeli ve daha makul finansman kaynaklarına erişim için alım garantisinin de mutlaka 15 yıl 

olarak düzenlenmesini öneriyoruz” saptamasında bulundu
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“Yeni belirlenecek mekanizmada çıpa fiyatı 
Euro olarak belirlenmeli ve alım garantisi de 
buna göre düzenlenmeli. Halihazırda Euro 
cinsinden fonlama maliyetleri kamu yaratı 
açısından dolara göre yüzde 2, TL’ye göre ise 
yüzde 9 daha avantajlı. Ayrıca uzun vadeli ve 
daha makul finansman kaynaklarına erişim 
için alım garantisinin de mutlaka 15 yıl ola-
rak düzenlenmesini öneriyoruz” tespitinde 
bulundu. Yıldırım, bir kısmı yerli imal edilmiş 
bile olsa (kanat, kule, jeneratör) hammadde-
ler dövize endeksli olduğundan, santralle-
rin maliyet tarafının da büyük oranda Euro/
dolar bazlı olduğunu hatırlatarak Euro cin-
sinden alım garantisi düzenlenmesi duru-
munda, projelerin finansmanının daha dü-
şük maliyetle sağlanabileceğine, finansman 
yükünü hafifletecek bu durumun da yatırım-
cıların daha düşük sermaye ile yatırım yap-
malarına imkân vereceğine dikkat çekti. 

“TL cinsinden bir alım garantisi olması 
durumunda özellikle uluslararası büyük 
enerji yatırımcılarının kurdaki olası dalga-
lanmalardan dolayı projelere ilave risk primi 
koyma durumu ortaya çıkacaktır” şeklinde 
konuşan  Hakan Yıldırım, halihazırda yılda 
bin 300 MW kurulu güçten 500 MW’lara düş-
müş olan sektörün TL bazlı alım garantisi 
getirilmesi durumunda ilave risk primi ve 
maliyetlerle daha da zayıflayacağı ve emek-
leme aşamasına gelmiş olan yerli rüzgar 
sanayiinin bundan ciddi ölçüde zarar göre-
ceği uyarısında bulundu. 

“Sektör olarak bu süreçte her türlü 
katkıyı vermeye hazırız” 

Yenilenebilir enerji sektörünün bu dü-
zenlemeyle ilgili olarak uzun zamandır 
ilgili kurumlarla temasta olduğunu hatır-
latan  Yıldırım, “Biz sektör temsilcisi olarak 
bu aşamada da elimizden gelen tüm katkıyı 
sağlamaya ve görüşlerimizi bir kez daha 
paylaşmaya hazırız. Yenilenebilir enerjiyi 
Türkiye’de bir başarı hikayesi haline getiren 
Bakanlığımızın bundan sonra da bu başarı-
ları artıracak düzenlemeler yapacağına ina-
nıyor, her türlü iş birliğine açık olduğumuzu 
bir kez daha ifade etmek istiyoruz” dedi.

“KATKI DESTEĞİ EN AZ 10 YIL 
BOYUNCA SUNULMALI”

Enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasının önemli bir 
unsurunun ekipmanda da dışa bağımlılığın azal-
tılması olduğunu kaydeden  Yıldırım, “Bu nedenle 
mevcutta kurulmuş ve gelişmiş olan yerli imalat 
sanayini korumak, rekabetçi olarak gelecek dönem-
lere taşıyabilmek adına iç pazarın canlı tutulması 
şart” şeklinde konuşarak yerli ekipman kullanı-
mının cazip kılınması amacıyla ek bir fiyat desteği 
sunulması ve mutlaka alım garantisinden bağımsız 
olarak (piyasa fiyatıyla birlikte enerji satışı yapılsa 
dahi) işletilmesini önerdiklerini belirtti. 
Yıldırım, sanayi yatırımlarının planlama ve amortis-
man süreçlerini düşünerek, yerli katkı desteğinin en 
az 10 yıl süresince sunulması ve çıpa fiyat desteğin-
deki gibi Euro cinsinden verilmesi faydalı olacağını 
vurguladı.  Sektördeki 10 bin kişilik istihdamın da 
yeni YEKDEM düzenlemesine bağlı olarak sıkıntıya 
düşebileceğini belirten  Yıldırım  “10 yılda sıfırdan 
bir sektör ortaya koyduk. Yerli sanayimizde bu alan-
da global firmalara hizmet sunacak kalitede ciddi 
bir insan kaynağı ve 10 bin kişiyi aşan bir istihdam 
ortaya çıktı. YEKDEM’le ilgili alınacak kararlar bu 
istihdamın geleceği açısından da belirleyici olacak” 
mesajı verdi.
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83 bin 333 ağaç kurtarıldı
GENSED Başkan Yardımcısı Tolga Özdemir  de 

güneş enerjisi sektörünün yalnızca dünyada değil, 
Türkiye’de de çok ciddi oranda büyüdüğünü belirte-
rek bu büyümenin önümüzdeki 5 yıl içerisinde kat-
lanarak artmasını beklediklerini vurguladı. Özdemir, 
“Türkiye’de güneş kurulu gücü 6 GW’a ulaştı. Türki-
ye’nin yıllık 500 TWh’lık güneş potansiyeli düşünü-
lünce daha alacak çok yolumuz var. Solar İstanbul 
Fuarı’nda tüm bunları en ince detaylarıyla ele ala-
cağız” dedi. 

Türkiye’nin güneş enerjisi alanında yıllık 500 TWh 
potansiyeli olduğuna dikkat çeken GENSED Başkan 
Yardımcısı Tolga Özdemir,  2019 sonu itibarıyla gü-
neş kurulu gücünün yalnızca 6 GW’a eriştiğini vur-
guladı. “1 MW güneş enerjisi kurulumu yılda 100 ton 
karbon salımının önüne geçiyor ve 83 bin 333 ağacı 
kurtarıyor” şeklinde konuşan Tolga Özdemir, mevcut 
güneş enerjisi kurulumuyla bile Türkiye’de yılda 5 
milyon 100 bin ton karbon salımını engellediklerinin 
altını çizdi. Güneş yatırımcılarının karşılaştığı sorun-
lar ve bu sorunların çözümü için attıkları adımlarla 
ilgili bilgi aktaran GÜYAD Genel Sekreteri Berke Ay-
gün’ün ardından söz alan GÜNDER Yönetim Kurulu 
Üyesi Levent Yıldız da iklim krizin alarm verdiği ve 
geleceğin en ucuz ve sürdürülebilir kaynağının yeni-
lenebilir enerji olduğunu belirterek şunları söyledi: 
Türkiye yenilenebilir enerji kapasite büyümesinde 
dünyada 12’nci sırada. Yüksek verimlilik oranı ve 
düşük maliyetlerinin de yardımıyla bundan sonra 
atılacak her adım güneş enerjisinden önemli izler 
taşıyacak” şeklinde konuştu. 

Gelişmenin ve geleceğin yenilenebilir ener-
jide olduğunu vurgulayan BATÜDER Başkanı Akın 
Kazançoğlu, Balkan ve yakın doğu ülkelerinde bu 
alanda çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Top-
lantı sırasında söz alan Enerji Sanayicileri ve İş 
Adamları Derneği ENSİA Yönetim Kurulu Üyesi Ser-
kan Çolakkaya ise Türkiye’nin sanayide enerjiyle il-
gili yan mamullerin üretilmesi, tesis ve kalite açısın-
dan çok iyi durumda olduğunu belirtti. 

11-13 Mart tarihleri arasında İstanbul Kongre 
Merkezi’nde düzenlenmesi planlanan ancak Co-
vid-19 salgını nedeniyle ertelenen “Solar İstanbul 
Güneş Enerjisi, Enerji Depolama, Elektrikli Ulaşım 
ve Dijitalleşme Fuarı ve Konferansı” Basın ve Sektör 
Buluşmaları’nın İzmir ayağı İzmir Ticaret Odası’nda 
gerçekleştirildi. Toplantıya  Güneş Enerjisi Sana-
yicileri Derneği (GENSED) Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Tolga Özdemir, Güneş Enerjisi Yatırımcı-
ları Derneği (GÜYAD) Genel Sekreteri Berke Aygün, 
GÜNDER Yönetim Kurulu Üyesi Levent Yıldız, Ulusla-
rarası Balkan ve Türk İş Dünyası Derneği (BATÜDER) 
Başkanı Akın Kazançoğlu ile TG Expo Solar İstanbul 
Temsilcileri Esra Kuloğulları ve Ezgi Özdemir konuş-
macı olarak katıldı. Toplantının açılışında konuşan 

İzmir Ticaret Odası (İZTO) İklimlendirme Komitesi 
Başkanı Lütfi Kılıç, İZTO olarak İzmir’de yenilenebilir 
enerji kaynaklarıyla ilgili farkındalık yaratmayı he-
deflediklerinin altını çizdi. Özellikle son birkaç yıldır 
hem komite hem de yenilenebilir enerji kaynakları 
çalışma komisyonu üyelerinin güneş enerjisiyle ilgili 
girişimlerine destek olduklarını belirterek amaçları-
nın yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili farkında-
lık yaratmak olduğunu vurgulayan Kılıç, bu alandaki 
yatırımlara dönük hizmetlerin önünü açmayı planla-
dıklarını söyledi. Kılıç, “Bu yıl hedefimiz kendi oda-
mızın kendi enerjisine yönelik farkındalık yaratan 
bir proje uygulamak ve bunun yanı sıra üyelerimize 
yenilenebilir enerjinin tüm alanlarında seminerler 
vermek” dedi. 

İzmir ‘güneş enerjisi’ne kucak açtı

Güneş enerjisi yatırımcıları ve yerel iş adamlarının katıldığı toplantıda İzmir’in güneş 
potansiyeli ele alındı. İzmir Ticaret Odası (İZTO) İklimlendirme Komitesi Başkanı 
Lütfi Kılıç, “Bu yıl hedefimiz kendi odamızın kendi enerjisine yönelik farkındalık 

yaratan bir proje uygulamak ve bunun yanı sıra üyelerimize yenilenebilir enerjinin 
tüm alanlarında seminerler vermek” dedi…

GÜNEŞ, 5 YILDA YENİLENEBİLİR 
ENERJİNİN LİDERİ OLACAK

Uluslararası Enerji Ajansı IEA tarafında 2019 sonun-
da açıklanan “Yenilenebilir Enerji 2019 Raporu”na 
göre yenilenebilir enerji kapasitesi tüm dünyada 
önümüzdeki 5 yıl içerisinde yüzde 50 oranında ar-
tacak. Toplam 1.200 GW’a ulaşacak olan bu artış 
Amerika Birleşik Devletleri’nin şu andaki toplam 
enerji üretim kapasitesine denk geliyor. Güneş ener-
jisi ise bu artışta yüzde 60’lık payla açık ara lider 
rolü üstlenecek. 
Rapora göre, Türkiye de bu süre zarfında hidroe-
lektrikten rüzgar ve güneşe doğru büyüyecek. Tüm 
dünyada temiz enerji teknolojilerindeki fiyat dü-
şüşü, küresel iklim değişikliğinin etkileri ve güneş 
enerjisi sektörünün yarattığı büyük istihdamın Tür-
kiye’nin yakın geleceğinde önemli bir rol oynaması 
bekleniyor. 

Lütfi Kılıç
İzmir Ticaret Odası İklimlendirme Komitesi Başkanı 
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arttığı beş ülke ise Slovenya, ABD, Finlandiya, İsveç 
ve Macaristan olarak sıralanıyor.

Önde gelen sanayi sektörlerinin tümünde görü-
len yetenek açığı yüzde 58 oranla en çok ulaştırma, 
depolama, iletişim ve yardımcı hizmetler sektörle-
rinde görülüyor. Üretim (yüzde 55), ticaret (yüzde 51) 
ve hizmet (yüzde 55) sektörleri için görüş veren iş-
verenlerin yarısından fazlası ise açık pozisyonlarını 
doldurmakta zorlandıklarını ifade ediyor.

Türkiye’nin sorunu da ‘nitelikli işçi’ 
Geçen yıl olduğu gibi bu yılki araştırmanın bul-

gularında da “Nitelikli İşçi” açığı göze çarpıyor. Tür-
kiye’de 2019 için doldurulması en zor pozisyonlar 
nitelikli işçi, işçi, mühendis ve teknisyen olarak belir-
tiliyor. ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza 
Narlı, araştırmanın sonuçlarını şöyle yorumluyor: 

ManpowerGroup tarafından 13 yıldır küresel 
çapta hazırlanan Yetenek Açığı Raporu’nun 2019 so-
nuçları 44 ülkeden 24 binin üzerinde işverenle görü-
şülerek hazırlandı. Bu araştırmaya göre işverenlerin 
yüzde 54’ü, yetenek açığıyla karşı karşıya olduklarını 
ve doğru becerilere sahip personel bulmakta zorluk 
yaşadıklarını belirtiyorlar. Türkiye’deki yetenek açığı 
ise yüzde 51 olarak ölçülüyor. Doğru yeteneği bulma 
zorluğu açısından ilk sırada olan ülke yüzde 88 
oranla Japonya olurken, Türkiye ortalamanın biraz 
altındaki yetenek bulma zorluk derecesiyle 25’inci 
sırada yer aldı.

İşverenler için yetenek açığı, ManpowerGroup 
tarafından araştırmanın ilk yapıldığı 2006 yılına 
göre en yüksek seviyesine çıkmış görünüyor. Geçen 
yıl yüzde 45 olarak ölçülen küresel yetenek açığı 
2019’da yüzde 54’e yükselmiş bulunuyor. Küresel 
yetenek krizinde ilk sıraya yüzde 88 ile Japonya 
yerleşirken ardından Romanya (yüzde 86), Tayvan 
(yüzde 77) ve Yunanistan (yüzde 77) geliyor. Yete-
nek açığı açısından en az sorun yaşayan işverenler 
ise yüzde 16 ile Çin, yüzde 23 ile Birleşik Krallık ve 
yüzde 27 ile İrlanda’da görülüyor. Yetenek açığının 
bir önceki yılın verilerine göre yüzde 20’den fazla 

ÇALIŞANLARIN EN ÖNEMLİ  
5 TALEP VE BEKLENTİLERİ

ManpowerGroup, yetenek açığının önemli bileşenleri ara-
sında yer alan çalışan talep ve beklentilerine de odakla-
nıyor. Çalışanların ne istediğini anlamak ve buna cevap 
vermek artık hiç olmadığı kadar önemli. İşverenler en 
yetenekli bireyleri çekebilme ve onların kurum içerisinde 
kalıcı olabilmelerini sağlama konusunda piyasada önemli 
bir rekabet olduğunu ve bu konuda doğru zamanda doğru 
adımları atmak gerektiğini belirtiyor.
Şirket, çalışanların en önemli beş talep ve beklentisini şöy-
le sıralıyor:
1- Maaş, 65 yaşın altında cinsiyeti fark etmeksizin tüm ça-
lışanlar için en önemli çalışma motivasyonu olmayı sür-
dürüyor.
2- Veri ve değerlendirmeler temelinde kişiselleştirilmiş ka-
riyer tespitleri çalışan tatminini artırıyor. Değerlendirmeye 
alınan işçilerin/çalışanların yüzde 81’i işlerinden duyduk-
ları memnuniyetin daha yüksek olduğunu belirtiyor.
3- Çalışanlar kendi sınırlılarını  zorlayabilecek ve kendi ge-
lişimlerini sağlayacak işleri talep ediyor.
4- Esneklik, her yaş, cinsiyet ve coğrafya grubundan çalı-
şanların en önemli üç önceliği arasında yer alıyor.
5- Hedef odaklılık ve konulan hedefler, son dönemlerde 
çalışanların yaptıkları işten gurur duymalarını sağlayan 
en önemli etmenler olarak öne çıkıyor. Çalıştıkları şirketin 
amacı ve itibarı tüm çalışanlar için en önemli çekim nok-
taları arasında.

Yetenek açığı son yılların 
en yüksek seviyesinde

2019 yılında en fazla “Yetenek Açığı” bulunan 10 pozisyon:

Türkiye Dünya
1- Nitelikli İşçi                      1- Nitelikli İşçi                     

2- İşçi 2- Satış ve Pazarlama Yetkilisi                      

3- Mühendis 3- Teknisyen                        

4- Teknisyen 4- Mühendis

5- Muhasebe ve Finans Personeli                        5- Şoför

6- Satış ve Pazarlama Yetkilisi 6- BT Personeli

7- Üretim Yetkilisi 7- Muhasebe ve Finans Personeli                       

8- Şoför 8- Üretim Yetkilisi

9- BT Personeli 9- İşçi

10- Restoran/Otel Çalışanı   10- Sağlık Profesyoneli

ManpowerGroup 2019 Yetenek Açığı 
Raporu’na göre, yetenek açığı tüm 
dünyada artıyor. Dünya genelinde her 100 
işverenden 54’ü yetenekli işgücü bulmakta 
zorlandığını belirtiyor. Bu oran, bir önceki 
araştırmanın sonuçlarına göre yüzde 9’luk 
bir artışa işaret ediyor. Yetenek açığının 
yüzde 51 olarak ölçüldüğü Türkiye, dünya 
yetenek açığı sıralamasında 25’inci 
sırada yer alıyor. Türkiye’de işverenlerin 
doldurmakta en çok zorlandıkları pozisyon 
ise nitelikli işçi...
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“Araştırmanın en çarpıcı sonucu dünyada son 13 yı-
lın en yüksek yetenek açığı oranına ulaşılmış olması. 
Geçen yılki yetenek açığı oranına kıyasla dokuz pu-
anlık yükselişle birlikte yüzde 54 yetenek açığı ora-
nına ulaşılması ve işverenlerin yarısından fazlasının 
bu sorunu dile getirmesi tüm dünyada yeteneğe 
yönelik bakış açımızı en hızlı şekilde değiştirmemiz 
gerektiğini gösteriyor. Gelişen teknolojiler ışığında 
geleceğin meslekleri ve bu mesleklere uygun yeter-
liliklerin belirlenmesi için yoğun tartışmalar yaşanı-
yor. Trendlerin takip edilmesi ve doğru kaynakların 
rehberliğine başvurmak, küresel çapta yaşanan bu 
yetenek krizini göğüslemek için en geçerli yöntem 
olacaktır. Yetenek açığı oranının azalması için pa-
zardaki işveren taleplerinin yanı sıra çalışanların ta-
leplerine de önem verilmesi gerekiyor. Araştırmada 
bu beklenti ve taleplerin çözümü için ortaya konan 
beş madde bulunuyor. Çalışana hak ettiğini sunar-
ken yaratıcı olmak bunun ilki. Maaşın yanı sıra kari-
yerlerinde onları destekleyecek faydalar sunmanın 
öneminden bahsediliyor. İkincisi çalışanların kendi-

lerini geliştirebilecekleri bir ortam yaratmak, ihtiyaç 
duydukları bilgiyi sunabilir ekosistemler kurarak on-
ların daha motive ve tatmin olmasını sağlamak. Bir 
diğeri ise çalışanların gelişmesini sağlayacak hedef-
ler koymak ve başarmaları için onlara destek olmak, 
bir diğer deyişle firma içerisinde öğrenilebililirlik ve 
girişimcilik kültürünün oluşmasını sağlamak. Dör-
düncüsü, çalışanların iş ve sosyal hayat dengesini 
kurabilecekleri esnek çalışma ortamını sağlamak. 
Son olarak, çalışanlarla açık iletişim kurmak ve 
yöneticilerin de bunun devamlılığını sağladığından 
emin olmak.”

Yetenek açığı büyük şirketleri zorluyor
Araştırmada yetenek açığının en çok büyük şir-

ketler tarafından hissedildiği ortaya konuluyor. Ça-
lışan sayısı 250 ve üzerinde yer alan şirketlerdeki 
işverenlerin yüzde 72’si ve 50-249 arası çalışana 
sahip şirketlerdeki işverenlerin yüzde 62’si nitelikli 
yeteneğe ulaşma zorluklarını bildirirken, çalışan sa-
yısının 10 ila 49 arasında olduğu şirketlerde işveren-
lerin yüzde 53’ü yetenek açığından yakınıyor.

KUŞAKLARA GÖRE TALEPLER
Araştırmada, çalışanların yaş, cinsiyet ve yaşadığı 
coğrafyaya göre taleplerinin de değiştiği görülüyor. 
Ancak tüm çalışanlar, daha fazla maaş, esneklik ve 
kendilerini geliştiren işleri yapmak istiyor. Milenyum 
Kuşağı önlerinde uzun ve zorlu bir kariyer yolculuğu 
olduğunun bilincindeyken, Z Kuşağı ise hırslı olma-
nın yanında kariyer gelişimine ve maaşa önem ver-
mesiyle dikkat çekiyor. X Kuşağı ise ne kadar esnekse 
o kadar mutlu olurken, Baby Boomers (Patlama Kuşa-
ğı) da zorlayıcı işleri daha çok seviyor.
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▶ Yetenek açığı son yılların en yüksek seviyesinde



kaynaklarını oluşturmak uzmanlık gerektiriyor. Fi-
nansman kaynağı arayışına başlarken dikkate alın-
ması gereken beş temel unsuru şöyle sıralanıyor: 

Yatırımın coğrafi konumu
Yatırımın hangi ülkede olduğu, ilgili coğrafyada 

politik riskin durumu, projeyle ilgilenecek banka-
ları belirlemek ve fon arayışımızı buna uygun ola-
rak şekillendirmek için önemli. Proje finansmanının 
önemli oyuncularından olan EBRD, IFC, Asya Kal-
kınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası gibi ya-
tırım ve kalkınma bankalarının politikalarını, ilgili 
oldukları coğrafyaları, sektörleri bilmek ve arayı-
şımızı doğru hedeflere yönlendirmemiz gerekiyor. 
Kalkınma ve Yatırım Bankaları ile ECA’ler haricinde 
ilgili coğrafyaya ilgisi olan ticari bankalarla yatırım 
kredisi sağlayan veya bazen ortak da olabilen yerel 
bankaların fon kullandırım koşulları da 
finansman paketini oluştururken 
dikkate alınması gereken diğer 
hususlar. 

Yatırım yapılacak olan 
sektör 

Sektörel bazda özel 
kredi imkanları söz ko-
nusu olabiliyor. Örneğin 
yenilenebilir enerji alanın-
daki projelerde genel kabul 
olarak daha uygun kredi kul-
lanım koşulları ve daha uzun 
vadeler mümkün olabilmekte. Bazı 
finansal kuruluşları sadece belli sektör-
lere yoğunlaşmış durumdalar. Bazıları da özellikle 
alkol, tütün ve savunma sanayi gibi belli sektörlerde 
olan projeleri fonlamak istemeyebiliyor. 

Yatırım mallarının menşei 
Yatırım mallarını ağırlıklı hangi ülke veya ülke-

lerden temin edeceğimiz ise Hermes, SACE, Coface, 
US Exim gibi hangi ECA’ler vasıtasıyla finansman 

sağlayabileceğimizi belirleyecek olması bakımında 
önemli. ECA (Export Credit Agency) ‘ler yerleşik ol-
dukları ülkenin rekabet gücünü ve dolayısıyla da 
ihracatını geliştirmeyi hedefledikleri için yatırım 
mallarının ağırlıklı olarak kendi ülkelerinden temin 
edilmesi halinde tüm yatırım paketi için uygun kredi 
imkanları sağlayabiliyor. Sağladıkları kredinin va-
desi ve kullanım koşulları ihracatın yapılacağı ülke-
nin politik riskine, sektöre ve yatırımın büyüklüğüne 
bağlı olarak da değişiklik arz ediyor. Bazı projelerde 
yüklenici şirketler, özellikle daha cazip finansman 
imkanlarından faydalanabilmek amacıyla mal teda-
riğini daha rekabetçi ve esnek olan ECA’lerin aktif 
olduğu ülkelere yönlendirebiliyor. 

Yatırımın büyüklüğü
Finans kurumlarının projelere girerken alt ve 
üst limitleri var. Sektörel ve coğrafi bazda da bu 

limitler ayrıca tanımlanabiliyor. Yatırım bü-
yüklüğü kredi vadesine de etki edebiliyor. 

Genelde daha büyük yatırım projeleri 
daha uzun vadeli finansman kaynak-
ları ile buluşabiliyor. 

Projenin tedarik şekli 
Giderek artan şekilde gündeme 

gelen ‘kamu-özel ortaklığı’ (PPP) 
kapsamındaki proje yapılarına hakim 

olmak da ayrıca önemli. Ülke yönetim-
leri kendi finansman kaynaklarını tüket-

mediği ve proje performansını arttırdığı 
için PPP’nin uygulama yöntemleri arasında 

yer alan Yap-İşlet- Devret ve Yap-Kirala-Devret gibi 
tedarik yöntemlerini giderek artan şekilde kulla-
nıyorlar. PPP projelerinde müteahhit şirketler ge-
nelde yüklenici kimliğinin yanına işletmeci kimliğini 
de eklemek durumunda kalıyor. Yeni dönemde pek 
de alışkın olmadıkları özellikle işletme performansı 
ile ilgili gerekliliklere ve risklere hakim olmaları da 
gerekiyor.

Proje ve yatırım finansmanında finansal mühendisliğin 
nasıl uygulanması gerektiği konusunda öncelikle amacın 
belirlenmesi gerekiyor. Yatırım projelerinde amaç karlı, 
değer yaratan, sermaye geri dönüş süresi makul olan ve 
finanse edilebilir projeleri hayata geçirmek. Uzmanlara 
göre, amaca ulaşmak için öncelikle özünde karlı olan proje-
ler olmalı. Bir sonraki aşama ise projeyi daha da karlı hale 
getirebilecek ve geri ödemelerde sıkıntı yaşatmayacak uy-
gun finansman imkanlarıyla buluşturmak olmalı. Mümkün 
olduğunca uzun vadeli, uygun maliyetlerde, esnek kullanım 
koşullarında ve projenin yaratacağı nakit akışına uygun bir 
kredi aranmalı. Bilişsel esnekliğin finansal mühendislik 
uygulamaları ile kesişim noktası işte tam da bu aşamada 
gerçekleşiyor. Zira kullanılacak olan finansman imkan-
ları proje bazında önemli farklılıklar arz ediyor. Uzmanlar, 
genelde aspirin gibi her projeye uygun olacak finansman 
paketlerinin mevcut olmadığını ve konfeksiyon yerine terzi 
dikim çözümler oluşturmak gerektiğini vurguluyor.

Projelerin yapılabilirliğini sağlayacak doğru finansman 

5 adımda finansal 
mühendislik uygulaması

Uzmanlar, finansal 
mühendisliğin bir projeye doğru 

finans kaynağını yaratmak için kullanılması 
gereken önemli bir yöntem olduğunu belirtiyor. 

Finansal mühendislik, finansal problemleri 
çözmek ve kimi durumlarda da yeni finansal 

ürünler geliştirmek amacı ile ileri finansal analiz 
tekniklerinin kullanılması anlamına geliyor. Çözüm 

getirmek için önce parametrelerin saptanması, 
sonrasında da en doğru şekilde bir araya 

getirilmesi gerekiyor…
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▶ 5 adımda finansal mühendislik uygulaması YÖNETİM & İK 



 

 

2019 yılı Ocak ayında 223,04 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama piyasa takas fiyatı (PTF), 
2020 yılı Ocak ayında, bir önceki yıla göre %41,1 oranında artarak 314,61 TL/MWh olarak 
kaydedilmiştir. Bu dönemde gerçekleşen ortalama PTF, bir önceki aya göre (291,32 TL/MWh) 
%8 oranında artış göstermiştir.   

Ocak 2020’de en yüksek günlük ortalama piyasa takas fiyatı 10 Ocak Cuma günü 328,20 
TL/MWh olarak gerçekleşirken; en düşük günlük ortalama PTF ise 1 Ocak Çarşamba günü 
284,06 TL/MWh olarak kaydedilmiştir. Piyasa takas fiyatları saatlik bazda incelendiğinde ise en 
yüksek PTF değerinin 10 Ocak Cuma günü saat 17.00’de 348,01 TL/MWh, en düşük PTF 
değerinin ise 6 Ocak Pazartesi günü saat 03.00’da ve aynı gün saat 04.00’da 174,13 TL/MWh 
olarak gerçekleştiği görülmektedir. 

 

APLUS ENERJİ OCAK 2020 ANALİZİ 

2020 yılı Ocak ayında gerçekleşen toplam 26.274 GWh elektrik üretiminin %76,4’ü serbest 
üretim şirketleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Serbest üretim şirketlerinin üretimdeki payı, bir 
önceki aya göre 2 puan artmış, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ise 9,1 puan artmıştır.  

Serbest üretim şirketlerini %20,9 oranla EÜAŞ santralleri ve %2,6 oran ile İşletme Hakkı Devir 
santralleri izlemektedir. Toplam üretimin %0,1’ine karşılık gelen miktar ise Yap-İşlet-Devret 
santralleri tarafından üretilmiştir1. 

 

Gerçekleşen elektrik üretimi kaynak bakımından incelendiğinde ise 2020 Ocak ayında toplam 
üretimin %28’inin doğal gaz ve LNG santralleri tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. 
Barajlı hidroelektrik santraller ilgili ayda toplam üretimin %16,2’sini karşılarken, akarsu tipi 
hidroelektrik santraller ise %4,6 oranıyla üretime katkıda bulunmuştur. İthal kömür santralleri 
ocak ayında toplam üretimin %23,8’ini karşılarken, yerli kömür santralleri ise %13,5 oranında 
katkı sağlamıştır. Yenilenebilir enerji santrallerinden rüzgar enerjisi santralleri toplam üretime 
%9 jeotermal ve güneş enerjisi santralleri2 ise %0,1 oranında katkıda bulunmuştur. Diğer 
termik santrallerin3 üretimdeki payı ise %1,5 olarak gerçekleşmiştir.  

TEİAŞ tarafından yayımlanan üretim verilerine göre, 2020 Ocak ayında termik santrallerin 
gerçekleşen toplam üretimdeki payı %66,88 olarak kaydedilmiştir. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarından elde edilen elektrik üretiminin payı ise %33,12 olarak gerçekleşmiştir4. 

 
1 Veriler Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin yayımladığı Kamusal Raporlardan alınmıştır.  
2 Jeotermal ve Güneş enerjisi santralleri “Diğer Yenilenebilir” olarak sınıflandırılmıştır. 
3 Fuel-oil, nafta, motorin, LPG, lisanssız termik ve biyokütle santralleri diğer termik santraller olarak 
sınıflandırılmaktadır. 
4 2020 Ocak verileri Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin yayımladığı 31 Ocak 2020 tarihli Kamusal Rapordan 
alınmıştır. 

APLUS ENERJİ ARALIK 2019 ANALİZİ

2020 yılı Ocak ayında gerçek-
leşen toplam 26.274 GWh elektrik 
üretiminin %76,4’ü serbest üretim 
şirketleri tarafından gerçekleşti-
rilmiştir. Serbest üretim şirketle-
rinin üretimdeki payı, bir önceki 
aya göre 2 puan artmış, geçtiği-
miz yılın aynı dönemine göre ise 
9,1 puan artmıştır. 

Serbest üretim şirketlerini 
%20,9 oranla EÜAŞ santralleri ve 

%2,6 oran ile İşletme Hakkı Devir 
santralleri izlemektedir. Toplam 
üretimin %0,1’ine karşılık gelen 
miktar ise Yap-İşlet-Devret sant-
ralleri tarafından üretilmiştir1.

Gerçekleşen elektrik üretimi 
kaynak bakımından incelendi-
ğinde ise 2020 Ocak ayında top-

1  Veriler Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin 
yayımladığı Kamusal Raporlardan alın-
mıştır. 

lam üretimin %28’inin doğal gaz 
ve LNG santralleri tarafından ger-
çekleştirildiği görülmektedir. Ba-
rajlı hidroelektrik santraller ilgili 
ayda toplam üretimin %16,2’sini 
karşılarken, akarsu tipi hidroe-
lektrik santraller ise %4,6 ora-
nıyla üretime katkıda bulunmuş-
tur. İthal kömür santralleri ocak 
ayında toplam üretimin %23,8’ini 
karşılarken, yerli kömür sant-

 

 

2019 yılı Ocak ayında 223,04 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama piyasa takas fiyatı (PTF), 
2020 yılı Ocak ayında, bir önceki yıla göre %41,1 oranında artarak 314,61 TL/MWh olarak 
kaydedilmiştir. Bu dönemde gerçekleşen ortalama PTF, bir önceki aya göre (291,32 TL/MWh) 
%8 oranında artış göstermiştir.   

Ocak 2020’de en yüksek günlük ortalama piyasa takas fiyatı 10 Ocak Cuma günü 328,20 
TL/MWh olarak gerçekleşirken; en düşük günlük ortalama PTF ise 1 Ocak Çarşamba günü 
284,06 TL/MWh olarak kaydedilmiştir. Piyasa takas fiyatları saatlik bazda incelendiğinde ise en 
yüksek PTF değerinin 10 Ocak Cuma günü saat 17.00’de 348,01 TL/MWh, en düşük PTF 
değerinin ise 6 Ocak Pazartesi günü saat 03.00’da ve aynı gün saat 04.00’da 174,13 TL/MWh 
olarak gerçekleştiği görülmektedir. 

 

2020 yılı Ocak ayında pik saatlerde5 328,61 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama PTF, bir 
önceki ayın pik saatler ortalaması olan 314,49 TL/MWh’lik değere göre %4,5 oranında artmış6.  

2019 yılı Ocak ayında pik dışı (off-peak) saatlerin PTF değeri ortalama 178,34 TL/MWh iken, 
bu değer 2020 yılı Ocak ayında %68,6 oranında bir artış kaydetmiş ve 300,61 TL/MWh olarak 
gerçekleşmiştir. 

 

2019 yılı Ocak ayı içerisinde toplam 26.032 GWh olan elektrik talebi, 2020 yılı Ocak ayında bir 
önceki yıla göre %0,54 oranında artış göstererek, 26.173 GWh değerine yükselmiştir7. 2019 
yılı Ocak ayında 34.098 MWh olarak ölçülen saatlik ortalama talep, 2020 yılı Ocak ayında 35.179 
MWh olarak gerçekleşmiştir.  

 

2019 yılı Aralık ayı sonunda 91.352 MW olan toplam kurulu güç değeri 71,7 MW’lık azalışla 
2020 yılı Ocak ayı sonunda 91.280 MW olarak kaydedilmiştir.  

 
5 Pik saatler 08:00-20:00 arasındaki saatleri, pik dışı saatler ise 20:00-08:00 arasındaki saatleri ifade 
eder. 
6 Gün Öncesi Piyasası ortalama elektrik fiyatları hesaplamalarında kaynak olarak Enerji Piyasaları İşletme 
A.Ş. Piyasa Gelişim Raporları PTF ortalamaları kullanılmaktadır. 
7 2019 ve 2020 yılları için saatlik veriler YTBS Genel Günlük İşletme Neticesi Raporları’ndan alınmıştır. 
 

ralleri ise %13,5 oranında katkı 
sağlamıştır. Yenilenebilir enerji 
santrallerinden rüzgar enerjisi 
santralleri toplam üretime %9 
jeotermal ve güneş enerjisi sant-
ralleri2 ise %0,1 oranında katkıda 
bulunmuştur. Diğer termik sant-
rallerin3 üretimdeki payı ise %1,5 
olarak gerçekleşmiştir. 

TEİAŞ tarafından yayımlanan 
üretim verilerine göre, 2020 Ocak 
ayında termik santrallerin ger-

2  Jeotermal ve Güneş enerjisi sant-
ralleri “Diğer Yenilenebilir” olarak sınıf-
landırılmıştır.

3  Fuel-oil, nafta, motorin, LPG, li-
sanssız termik ve biyokütle santralleri 
diğer termik santraller olarak sınıflan-
dırılmaktadır.

çekleşen toplam üretimdeki payı 
%66,88 olarak kaydedilmiştir. Ye-
nilenebilir enerji kaynaklarından 
elde edilen elektrik üretiminin 
payı ise %33,12 olarak gerçekleş-
miştir4.

2019 yılı Ocak ayında 223,04 
TL/MWh olarak gerçekleşen or-
talama piyasa takas fiyatı (PTF), 
2020 yılı Ocak ayında, bir önceki 
yıla göre %41,1 oranında artarak 
314,61 TL/MWh olarak kaydedil-
miştir. Bu dönemde gerçekleşen 
ortalama PTF, bir önceki aya göre 
(291,32 TL/MWh) %8 oranında ar-
tış göstermiştir.  

4  2020 Ocak verileri Yük Tevzi Bilgi 
Sistemi’nin yayımladığı 31 Ocak 2020 
tarihli Kamusal Rapordan alınmıştır.

Ocak 2020’de en yüksek gün-
lük ortalama piyasa takas fiyatı 
10 Ocak Cuma günü 328,20 TL/
MWh olarak gerçekleşirken; en 
düşük günlük ortalama PTF ise 1 
Ocak Çarşamba günü 284,06 TL/
MWh olarak kaydedilmiştir. Pi-
yasa takas fiyatları saatlik bazda 
incelendiğinde ise en yüksek PTF 
değerinin 10 Ocak Cuma günü 
saat 17.00’de 348,01 TL/MWh, en 
düşük PTF değerinin ise 6 Ocak 
Pazartesi günü saat 03.00’da ve 
aynı gün saat 04.00’da 174,13 TL/
MWh olarak gerçekleştiği görül-
mektedir.

2020 yılı Ocak ayında pik saat-
lerde5 328,61 TL/MWh olarak ger-

5  Pik saatler 08:00-20:00 arasında-

 İSTATİSTİK 
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Katkılarıyla
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çekleşen ortalama PTF, bir önceki 

ayın pik saatler ortalaması olan 

314,49 TL/MWh’lik değere göre 

%4,5 oranında artmış6. 

2019 yılı Ocak ayında pik dışı 

(off-peak) saatlerin PTF değeri 

ortalama 178,34 TL/MWh iken, 

ki saatleri, pik dışı saatler ise 20:00-
08:00 arasındaki saatleri ifade eder.

6  Gün Öncesi Piyasası ortalama 
elektrik fiyatları hesaplamalarında 
kaynak olarak Enerji Piyasaları İşletme 
A.Ş. Piyasa Gelişim Raporları PTF orta-
lamaları kullanılmaktadır.

bu değer 2020 yılı Ocak ayında 
%68,6 oranında bir artış kaydet-
miş ve 300,61 TL/MWh olarak 
gerçekleşmiştir.

2019 yılı Ocak ayı içerisinde 
toplam 26.032 GWh olan elektrik 
talebi, 2020 yılı Ocak ayında bir 
önceki yıla göre %0,54 oranında 
artış göstererek, 26.173 GWh 
değerine yükselmiştir7. 2019 yılı 
Ocak ayında 34.098 MWh olarak 

7  2019 ve 2020 yılları için saatlik ve-
riler YTBS Genel Günlük İşletme Neti-
cesi Raporları’ndan alınmıştır.

ölçülen saatlik ortalama talep, 

2020 yılı Ocak ayında 35.179 

MWh olarak gerçekleşmiştir. 

2019 yılı Aralık ayı sonunda 

91.352 MW olan toplam kurulu 

güç değeri 71,7 MW’lık azalışla 

2020 yılı Ocak ayı sonunda 91.280 

MW olarak kaydedilmiştir. 

Toplam kurulu gücün %67,7’lik 

(61.792 MW) kısmını serbest üre-

tim şirketleri oluştururken, EÜAŞ 

santrallerinin toplam kurulu 

güçteki payı %21,5 (19.582 MW) 

2020 yılı Ocak ayında pik saatlerde5 328,61 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama PTF, bir 
önceki ayın pik saatler ortalaması olan 314,49 TL/MWh’lik değere göre %4,5 oranında artmış6.  

2019 yılı Ocak ayında pik dışı (off-peak) saatlerin PTF değeri ortalama 178,34 TL/MWh iken, 
bu değer 2020 yılı Ocak ayında %68,6 oranında bir artış kaydetmiş ve 300,61 TL/MWh olarak 
gerçekleşmiştir. 

 

2019 yılı Ocak ayı içerisinde toplam 26.032 GWh olan elektrik talebi, 2020 yılı Ocak ayında bir 
önceki yıla göre %0,54 oranında artış göstererek, 26.173 GWh değerine yükselmiştir7. 2019 
yılı Ocak ayında 34.098 MWh olarak ölçülen saatlik ortalama talep, 2020 yılı Ocak ayında 35.179 
MWh olarak gerçekleşmiştir.  

 

2019 yılı Aralık ayı sonunda 91.352 MW olan toplam kurulu güç değeri 71,7 MW’lık azalışla 
2020 yılı Ocak ayı sonunda 91.280 MW olarak kaydedilmiştir.  

 
5 Pik saatler 08:00-20:00 arasındaki saatleri, pik dışı saatler ise 20:00-08:00 arasındaki saatleri ifade 
eder. 
6 Gün Öncesi Piyasası ortalama elektrik fiyatları hesaplamalarında kaynak olarak Enerji Piyasaları İşletme 
A.Ş. Piyasa Gelişim Raporları PTF ortalamaları kullanılmaktadır. 
7 2019 ve 2020 yılları için saatlik veriler YTBS Genel Günlük İşletme Neticesi Raporları’ndan alınmıştır. 
 

Toplam kurulu gücün %67,7’lik (61.792 MW) kısmını serbest üretim şirketleri oluştururken, 
EÜAŞ santrallerinin toplam kurulu güçteki payı %21,5 (19.582 MW) seviyesindedir8. Yap işlet 
devret santralleri %0,2’lik (150 MW), işletme hakkı devredilen santraller %3,8’lik (3.447 MW) 
bir orana sahiptir. Lisanssız santrallerin toplam kurulu güç içindeki payı da %6,9 (6.309 MW) 
olarak kaydedilmiştir.  

 

 

 

 

2020 yılı Ocak ayı sonunda oluşan toplam kurulu gücün %28,4’lik kısmı (25.925 MW) doğal 
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Geçtiğimiz ayın sosyal medyada yer 
alan başlıklarından seçmeler sizlerle...
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 SOSYAL MEDYA 
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