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2020, ekonomide toparlanma yılı olacak 
2020’de büyüme tahmini: %4.5

Avrupa’nın bir trilyon euroluk iklim 
finansmanında yol haritası net değil

Türkiye dijital teknolojiler sayesinde  
3.1 milyon iş artışı yaratma potansiyeline sahip

24 36 40
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Verimlilik Artırıcı Proje 
(VAP) destekleri kapsamında sanayi kuruluşlarına destek vermeye devam 
edeceklerini belirterek, “Yatırım tutarı 103,5 milyon lira olan 229 VAP 
projesine, 2009’dan bugüne kadar 25 milyon lira destek ödemesi yaptık” 
dedi.

Gedik Yatırım tarafından açıklanan 2020 Yılı Araştırma Strateji Raporu’nda 
2020 başında küresel çapta birçok merkez bankasının son 6 aylık 
dönemdeki genişleme adımları sonrasında, ‘bekle-gör’ politikasına geçtiği 
ve faizlerin kayda değer bir süre daha düşük seviyelerde kalacağı işaret 
edildi. 

Avrupa Birliği Komisyonu, 2050’ye kadar karbon salınımlarının en 
az seviyeye indirilmesi için gelecek 10 yılda 1 trilyon euroluk yatırım 

yapılmasına yönelik planını açıkladı. Ancak parlamento üyeleri paranın 
nereden sağlanacağı ve geri dönüşümü konusunda hemfikir değil…

McKinsey Türkiye ve McKinsey’nin iş ve ekonomi araştırma kolu 
McKinsey Global Enstitüsü iş birliği ile hazırlanan “İşimizin Geleceği: 

Dijital Çağda Türkiye’nin Yetenek Dönüşümü” raporuna göre Türkiye’nin 
gelecek 10 yıl içinde otomasyon, yapay zeka ve dijital teknolojilerin 

yaratacağı ekonomik fayda ve sosyal değişimler ile 3,1 milyon iş artışı 
yaratma potansiyeli olduğu öngörülüyor. 
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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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2020 yılının ilk iki sayısının kapağı-
nı doğal gaza ayırdık. Bu belki de 7 
yıla yaklaşan yayıncılık hayatımızda 

bir ilk oldu; her ne kadar sıcak gelişmele-
ri takip etmeye özel önem veriyor olsak da 
enerjinin tüm alanlarını mercek altına al-
maya tabiri yerindeyse bir sektöre ‘torpil 
yapmamaya’ önem verdik. Ancak az önce 
de dediğimiz gibi iki aydır doğal gaz üzeri-
ne odaklanmış durumdayız. Çünkü sadece 
ülkemizin değil, bölgenin gündeminde de 
doğal gaz var. Ama Türkiye için daha sıcak 
bir konu olduğunu da belirtmeliyiz. 
Anımsayacağınız üzere ocak sayımızda Tür-
kiye’nin doğal gazı neden diğer ülkelere 
göre daha pahalı kullanmak zorunda oldu-
ğunu incelemiştik. Haberimizde de belirtti-
ğimiz gibi bunun en önemli nedeni Rusya 
ile yaptığımız anlaşmalardı. Yine haberi-
mizde özellikle TürkAkım’ın devreye gir-
mesiyle birlikte Türkiye’nin Rusya’dan gaz 
fiyatında indirim talebinde bulunduğu da 
belirtmiştik. Eve BOTAŞ ve Gazprom yöne-
ticileri arasında bir süredir bu görüşmeler 
devam ediyor. Ancak son günlerde yaşanan 
siyasi gelişmeler, bu görüşmelerin geleceği-
ni etkilemeye aday. 
Kısaca enerjinin yine siyasetin güdümünde 
olduğu gerçeğini gösteren bir durumla kar-
şı karşıyayız. Gaz pazarlığı yapan BOTAŞ ve 
Gazprom’un devlet kuruluşları olduğunu 
göz önüne alırsak iki kurumun görüşmeler-
de ülkelerinin siyasi duruşuna göre hareket 
edeceği ortada. Suriye konusunda bugüne 

kadar birbirine uyumlu politikalar izleyen 
Rusya ile Türkiye artık karşı karşıya gelmiş 
durumda. Suriye ordusunun Türkiye’nin 
gözlem noktalarına saldırmasının Rusya 
tarafından desteklenmesi iki ülkeyi karşı 
karşıya getirmiş durumda. Karşılıklı açıkla-
malarla bu gerilim daha da tırmanıyor. 

Böylesi gergin bir ortamda BOTAŞ ile 
Gazprom arasındaki görüşmelerin Türkiye 
lehine sonuçlanması mümkün olacak mı? 
Enerji sektörü bu soruya yanıt arıyor. Biz de 
Enerji Panorama olarak hem iki ülke ara-
sındaki ilişkilerin geçmişini, ortak proje-
lerini inceleyip olası senaryoları sıraladık. 
Edindiğimiz izlenim olumlu bir beklentinin 
olmadığı yönünde ancak iki ülkenin karşı-
lıklı çıkarları gereği enerjinin günlük siya-
setin etkisinde kalmaması uyarısında da 
bulunuluyor. 

Her ne kadar gözler şimdilik doğal gazda 
ise Türkiye enerji gündemi, bu yıl olduk-
ça yoğun. Finansal yapılanmadan, kömür 
santrallerine, yenilenebilir enerjinin YEKA 
beklentisine kadar uzun bir liste var. Yıl 
boyunca hem yurt içi hem de yurt dışı ener-
ji gündemini takip edip gelişmeleri analiz 
ederek sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. 

Bu sayımızda da sektördeki gelişmelerden 
uluslararası kurumların raporlarına, tekno-
loji dünyasındaki gelişmelerden finansma-
na kadar farklı alanları irdeleyen bir dergi 
hazırladık. 

Keyifle okuyacağınızı umuyoruz.

ULUSLARARASI SIYASETIN 
ARASINDA SIKIŞAN “GAZ” 
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NÜKLEER DÜZENLEME 
KURULU ÜYELERİ AKKUYU 

NGS SAHASINI ZİYARET ETTİ
Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) Başkanı Dr. 
Zafer Demircan ve kurul üyeleri ile beraberindeki 
heyet, kasım ayı sonunda Akkuyu NGS inşaat sa-
hasına ziyaret gerçekleştirdi. Heyet, Akkuyu NGS 
inşaat sahasında incelemelerde bulunarak devam 
eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. NDK heyeti-
ne ziyaret sırasında, Akkuyu Nükleer A.Ş. Kamu 
Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yö-
netici Direktörü Aleksei Frolov, Yapı İşleri Direktör 
Yardımcısı Dmitry Romanets, Tasarım Direktörü 
Mikhail Cherdantsev ve Nükleer Düzenleme Ku-
rumu ile İlişkiler Direktörü Ahmet Çelik eşlik etti. 
Akkuyu Nükleer A.Ş. yetkilileri, Nükleer Düzenle-
me Kurumu heyetine sahada devam eden çalışma-
lar ve proje kapsamında 2019 ve 2020 yıllarında 
planlanan çalışmalar ile ilgili ayrıntılı bilgi verdi. 
Akkuyu Yönetici Direktörü Aleksei Frolov, proje 
kapsamındaki tüm faaliyetlerin her aşamasının en 
yüksek seviyede hassasiyet gösterilerek yürütül-
düğünü, her türlü iş sağlığı ve güvenliği kuralına 
uyulması konusuna çok büyük önem verildiğini ve 
çalışmaların en hızlı şekilde sürdürüldüğünü ifa-
de etti. Nükleer güvenlik ve emniyet başta olmak 
üzere, kalite, iş sağlığı ve güvenliği konularının, 
projenin vazgeçilemez hususları arasında yer al-
dığının altını çizen NDK Başkanı Dr. Zafer Demir-
can, gerçekleştirilen ziyaretin Nükleer Düzenleme 
Kurumu açısından, Akkuyu NGS projesine verilen 
önemin bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, sü-
recin kendileri tarafından da yakından titizlikle 
takip edildiğini belirtti.

ADM VE GEDİZ ELEKTRİK 
5 YILDA 25 BİN ‘ENERJİ 

AVCISI’ YETİŞTİRDİ
ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım, “Enerji 
Avcıları” projesi ile 25 bin çocuğa ulaştı; 
2020 yılında da binlerce çocuğu enerji 
verimliliği ve tasarrufu konusunda bi-
linçlendirerek farkındalık yaratmaya 
devam edecek. Enerjinin verimliliği ve 
tasarrufu konusunda farkındalık oluş-
turmak hedefiyle yola çıkan ADM ve GDZ 
Elektrik Dağıtım, 2016 yılında başlattık-
ları Enerji Avcıları projesiyle 5 ilde 96 
ilçedeki 250’yi aşkın okulda 25 bin öğ-
renciye ulaştı. 

Beşinci yılında büyük bir hızla eğitim-
lerine devam eden proje ile hedef kitle 
olan 4-8 yaş grubu çocuklara, enerjinin 
önemi ve nasıl verimli kullanılacağı 
anlatılıyor. Çocukların eğlenerek öğren-
dikleri proje, okul yöneticileri ve öğret-
menlerden de övgü alıyor. Enerji Avcılığı 
misyonunu üstlenen çocuklar evlerinde, 
okullarında enerjinin aktif olarak kul-
lanıldığı her alanda ebeveynlerine de 
öğrendikleri bilgilerle rehberlik ederek 
sosyal sorumluluk projesinin toplumda 
yaygınlaşmasına öncülük ediyorlar.

2016 yılında başlayan ve her yıl gelişti-
rilen proje bu yıl da çocuklara bilimsel 
destek sağlayacak aktivitelerle zengin-
leştirildi. Çocukları hem yanlış bilinen 
tüketim alışkanlıkları konusunda eğiten 
hem de enerji deney setleri ile bilinçlen-
diren Enerji Avcıları projesi yılda bir gün 
değil her gün enerji verimliliği sloganıy-
la yoluna devam ediyor.

TÜPRAŞ’A “ENERJİ 
VERİMLİLİĞİ” ÖDÜLÜ

Tüpraş İzmir Rafinerisi, İstanbul Sanayi Odası 
(İSO) tarafından düzenlenen Enerji Verimliliği 
Ödülleri’nde, “Büyük Ölçekli İşletme” kategori-
sinde birincilik ödülünü aldı. Tüpraş, proje ile bir 
yılda 39.000 hanenin yıllık doğal gaz tüketimine 
eş değer enerji tasarrufu sağladı. 
Tüpraş İzmir Rafinerisi, U-7000 Ham Petrol 
Revamp Projesi ile İstanbul Sanayi Odası (İSO) 
tarafından düzenlenen Enerji Verimliliği Ödül-
leri’nde “Büyük Ölçekli İşletme” kategorisinde 
birinci oldu. Tüpraş İzmir Rafineri Müdürü Arda 
Yıldırım, ödülü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Fatih Dönmez ve İSO Yönetim Kurulu Başkanı Er-
dal Bahçıvan’ın elinden aldı.
Tüpraş olarak, rafinerilerde enerji yoğunluk-
larını düşürüp maliyetleri azaltırken çevresel 
etkileri de en aza indirmek hedefiyle çalıştıkla-
rını belirten Tüpraş İzmir Rafineri Müdürü Arda 
Yıldırım, “Türkiye’deki ham petrol işleme kapa-
sitesinin yaklaşık yüzde 18’i ile ülkemizdeki en 
yüksek kapasiteye sahip olan U-7000 Ham Petrol 
Ünitesi’nde; verimlilik, emniyet ve güvenilirliği 
daha üst düzeylere taşımak amacıyla çalışmala-
rımıza dört yıl önce başladık. 24 aylık yenileme 
ve modernizasyon sürecinin sonrasında ünitenin 
sürdürülebilir kapasitesini artırmanın yanı sıra, 
teknolojisini de daha güvenilir ve verimli hale 
getirdik. Projenin devreye alınmasıyla, U-7000 
Ham Petrol Ünitesi’nin enerji tüketimini 34 Gcal/
saat azalttık, ünite veriminde de yüzde 2 artış 
sağladık” dedi.
2018’in Nisan ayında devreye alınan projeyle 
yıllık yaklaşık 300 bin Gcal enerji tasarrufu elde 
edildi. Bu da 39 bin hanenin yıllık doğal gaz tü-
ketimine karşılık geliyor. Ayrıca, sağlanan enerji 
tasarrufuyla yaklaşık 95 bin ton/yıl CO2’nin at-
mosfere salınımı engellenmiş oldu.

ZORLU ENERJİ’NİN PROJELERİNE 
AB’DEN 3 MİLYON 500 BİN EURO DESTEK 
Zorlu Enerji, AB’nin en büyük araştırma ve inovasyon programı olan 
Horizon 2020 Programı kapsamında, kendi mühendislerince geliş-
tirilen 6 ayrı projesiyle yaklaşık 3 milyon 500 bin Euro fon alma-
ya hak kazandı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Zorlu 
Enerji CEO’su Sinan Ak, uluslararası ölçekte, içerisinde Avrupa’nın 
farklı ülkelerinden, alanında uzman şirketlerin, eğitim kurumları-
nın ve saygın firmaların yer aldığı projelerde genç mühendislerinin 
geliştirdiği projelerle yer almaktan mutluluk duyduklarını söyledi. 
Zorlu Enerji, AB’den aldığı desteklerin 3 tanesini jeotermal ener-
ji alanında geliştirdiği projelerle elde etti. Bu projelerden ilki, 
doğal mineral kaynakların sürdürülebilir yönetimini hedefle-
yen GECO oldu. Türkiye’den sadece Zorlu Enerji ve Orta Doğu Tek-
nik Üniversitesi’nin yer aldığı ve Fransa, İngiltere, İtalya, İzlanda, 
Almanya gibi ülkelerden toplam 18 kurum tarafından yürütülen 
proje, jeotermal sahalarda sürdürülebilirliğin sağlanması için kar-
bondioksitin ve benzeri gazların bertaraf edilerek emisyonların 
sıfıra indirilmesi alanında uluslararası saha uygulamalarının ya-
pılmasını hedefliyor.
Enerji depolama çalışmalarını içeren, Kızıldere 1 Jeotermal Sant-
rali’nin demo sahası olarak belirlendiği “GeoSmart Projesi” ise 
AB tarafından desteklenen bir başka proje olurken; bu projeyle, 
şebekede meydana gelebilecek anlık kesintiler ve yüksek elektrik 
ihtiyacı halinde elektrik üretiminin devam edebilmesi için gerekli 
enerjinin depolanması ve elektrik ve ısı üretmek amacıyla şebeke-
ye elektrik gönderiminin kesintiye uğramadan verimliliğini sür-
dürmesi hedefleniyor. GeoPro ise AB’den destek alan üçüncü pro-
je oldu. Sektörel anlamda bir ilk olan projede planlanan yöntem 
sayesinde jeotermal akışkanın özellikleri rezervuardan başlayarak 
işletme aşamasına kadar yazılım ve modellerle anlık olarak takip 
edilecek, bu sayede klasik sayılabilecek ve zaman alan laboratuvar 
uygulamalarının bir kısmı teknolojiye entegre edilerek zaman ta-
sarrufu ve verimlilik artışı sağlanacak.

 PANO 
Aycan Kızıldağ
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SOCAR TÜRKİYE, “YILIN 
İTİBARLISI ÖDÜLÜ”NE 

LAYIK GÖRÜLDÜ
Yıl içinde itibarını en çok artıran marka ve pay-
daşlarının belirlendiği The ONE Awards Bütünle-
şik Pazarlama Ödülleri, 9 Ocak Perşembe gecesi 
düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 50’yi aşkın 
kategorinin değerlendirildiği The ONE Awards’ta 
Socar Türkiye, enerji alanında ‘Yılın İtibarlısı 
Ödülü’ne layık görüldü. Marketing Türkiye’nin 
Akademetre Research & Strategic Planning Com-
pany ile gerçekleştirdiği araştırmada, enerji ka-
tegorisinde birinciliğe layık görülen Socar Tür-
kiye’nin ödülünü şirket adına, Dış İletişim Grup 
Koordinatörü Özlem Kaya ve Pazarlama İletişimi 
Grup Koordinatörü Zara İbrahimzade aldı. 
‘Yılın İtibarlısı’ ödülünün kendileri için büyük 
gurur kaynağı olduğunu dile getiren Socar Tür-
kiye Kurumsal İletişim Başkanı Murat LeCompte, 
“Enerji zorlu ve büyük ölçekli yatırımları gerekti-
ren bir alan. Bugüne kadar Türkiye’ye yaptığımız 
yatırımların toplamı 16 milyar dolara ulaştı; tüm 
projelerimiz tamamlandığında bu rakam da 19,5 
milyar dolar olacak. Türkiye’de ana yatırımlarını 
petrokimya, rafinaj, doğalgaz ticaret ve dağıtı-
mında yoğunlaştıran Socar Türkiye olarak, top-
lum nezdinde de ‘itibar’ görmek bizim için çok 
değerli bir ödül. Bizi ‘Yılın İtibarlısı’ seçen herke-
se ve şirketimizi buraya taşıyan tüm çalışma ar-
kadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” 
dedi.

PETROL OFİSİ VE BİRLEŞİK 
ÖDEME, LOJİSTİK 

SEKTÖRÜNDE İNOVATİF BİR 
UYGULAMAYA İMZA ATTI

Petrol Ofisi istasyonlarından akaryakıt alma ko-
laylığı sağlayan AutoMatic Lojistik ATM Card’a 
yeni kazandırılan Visa özelliğiyle artık tüm 
ATM’lerden nakit çekim ve tüm Visa Logolu üye 
iş yerlerinden harcama yapılabilecek. AutoMatic 
Lojistik ATM Card ile artık şirket sahipleri, bir 
yandan akaryakıt giderlerini minimize ederken; 
diğer yandan nakit çekimlerini ve harcamalarını 
da daha efektif yönetebilecek.
AutoMatic Lojistik ATM Card sahipleri artık, dile-
dikleri ATM’lerden ve diğer anlaşmalı noktalar-
dan nakit çekim, Visa logolu üye iş yerlerinden 
de alış veriş yapma imkânına kavuştu. Visa özel-
liği kazandırılan bu kartın içinde, ‘Akaryakıt’ ve 
‘Nakit’ olmak üzere birbirinden bağımsız iki ayrı 
cüzdan bulunuyor. Kart sahipleri, Akaryakıt Cüz-
danı ile Petrol Ofisi istasyonlarından akaryakıt 
alımlarında avantaj kazanarak şirket giderlerini 
azaltabiliyor. 
İş birliğiyle ilgili bir açıklama yapan Petrol Ofi-
si Perakende Direktörü Yiğit Meral, “AutoMatic 
Lojistik ATM Card’ı şimdi daha da geliştirdik. Bu 
açıdan her gün yaklaşık 900 bin kamyon ve tırın, 
personel ile turizm taşımacılığındaki milyonlar-
ca aracın operasyonlarını daha hızlı ve etkili ya-
pılmasına olanak sağlayacak gelişmiş bir hizmet 
noktası olmak, onlara katkı sağlamak, bizler için 
çok önemli” dedi. 

GARANTİ BBVA, ENERJİSA 
ENERJİ’YE 400 MİLYON 
TL’LİK KREDİ SAĞLADI

Garanti BBVA, Enerjisa Enerji’ye, altyapı ve şebe-
ke yatırımlarının finansmanı kapsamında 400 
milyon TL’lik Türk Lirası Referans Faiz (TLREF) 
endeksli kredi sağladı. Bankadan yapılan açık-
lamaya göre, bir yıl geri ödemesiz olmak üzere 
toplam 5 yıl vadeli olarak kullandırılan kredi, 
TLREF’e endeksli yapısıyla piyasada bu model-
le sağlanan büyük montanlı ilk kredilerden biri 
olma özelliğini taşıyor. 
Garanti BBVA Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı 
Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, TL-
REF’e endeksli kredilerin kullanımının giderek 
yaygınlaşacağını tahmin ettiklerini belirterek, 
bu mekanizmanın uzun vadeli TL kredi piyasa-
sının gelişimi için önemli bir imkân sunduğuna 
işaret etti.
Enerjisa Enerji CFO’su Michael Moser ise bu kre-
diyle 2020 yılında yapacakları şebeke ve tekno-
loji yatırımlarının finansmanını tamamlamış 
bulunduklarını aktardı. Moser, “Kredinin hem 
TLREF endeksli hem de uzun vadeli olmasının 
olası kur risklerinin önüne geçtiği gibi finansal 
sürdürülebilirlik noktasında da çok değerli oldu-
ğunu düşünüyoruz. Enerjisa Enerji olarak bu me-
kanizmanın yaygınlaşmasına öncülük etmekten 
de ayrıca mutluyuz. Anlaşmanın tüm paydaşları-
mız için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini 
kullandı.

MESLEK ODALARI VE 
ÜNİVERSİTELER YETKİ 

BELGESİ VERECEK
Meslek odaları ve üniversiteler de eğitim, yetki-
lendirme ve izleme faaliyetlerini yürütmek için 
şirketlere yetki belgesi verebilecek. Enerji Kay-
naklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimlili-
ğin Arttırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. 
Yönetmelikte 3. maddenin “ddd” bendinde tarif 
edilen yetki belgesi, “Düzenlenen yetkilendirme 
anlaşmaları çerçevesinde, üniversitelere ve mes-
lek odalarına eğitim, yetkilendirme ve izleme fa-
aliyetlerini yürütmek üzere Bakanlık tarafından; 
şirketlere ise eğitim, etüt, danışmanlık ve proje 
hazırlama ve uygulama faaliyetlerini yürütmek 
üzere Bakanlık, meslek odaları veya üniversite-
ler tarafından verilen belgeyi ifade eder” şeklin-
de tanımlandı. 
Aynı maddenin “eee” bendinde tarif edilen yet-
kilendirilmiş kurumlar ise “Düzenlenen yetki-
lendirme anlaşması çerçevesinde eğitim, yetki-
lendirme ve izleme faaliyetlerini yürütmek üzere 
Bakanlık tarafından yetkilendirilen meslek oda-
larını ve üniversiteleri ifade eder” şeklinde de-
ğiştirildi. Buna göre enerji verimliliği konusunda 
eğitim, etüt, danışmanlık ve proje hazırlama ve 
uygulama faaliyetlerini yürütmek isteyen şirket-
ler, yetki belgelerini bakanlıktan yetki almış üni-
versiteler veya meslek odalarından alabilecekler.
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ENERYA, ÜNİVERSİTE İŞ 
BİRLİKLERİNE DEVAM EDİYOR
Enerya, 10 il ve 56 ilçeyi doğal gaz konforu ve 
ekonomisiyle buluştururken, insan kaynakları 
departmanı tarafından yürütülen proje kapsa-
mında kentlerindeki üniversitelerle iş birliği 
yapmaya devam ediyor. Aksaray Üniversitesi’nin 
“Ortak Eğitim Programı” kapsamında Ortaköy 
Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin Enerya’da 
staj yapmalarına olanak sağlayan protokol, 13 
Ocak 2020 Pazartesi günü imzalandı. İmza tö-
reninde konuşan Enerya Bölge Direktörü Mürsel 
Parlak, Enerya’nın sektöründeki öncü rolünü ha-
tırlatarak, “Türkiye açısından kendi teknolojisi 
üretmek çok büyük önem arz ediyor. Bu teknolo-
jiyi üretecek olanlar gençlerimiz, öğrencilerimiz. 
Biz, onlara bir nebze de olsa katkıda bulunmak-
tan mutlu oluruz” diye konuştu.
Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şa-
hin de konuşmasında 2019 yılında staj yapan 
135 öğrenciden 96’sının işe başladığını belirte-
rek, “Ortak Eğitim Programı, öğrenciler için teo-
riyi pratiğe çevirme ve saha çalışmalarını bizzat 
görme açısından oldukça önemli bir program. 
Son derece verimli şekilde işleyen modelin kap-
samını, farklı lisans ve önlisans bölüm ve prog-
ramlarını da kapsayacak şekilde geliştiriyoruz. 
Ortaköy MYO’da da bu model uygulanıyor. Biz, 
öğrenciyi sadece mezun eden değil, onun aynı 
zamanda mezuniyetinden sonra hayata tutun-
masına gayret eden, bunun önünü açan bir üni-
versiteyiz” dedi. 
Törene Ortaköy MYO Müdürü Öğretim Görevlisi 
Zeynel Abidin Koyuncu, Enerya Aksaray İşletme 
Müdürü Taylan Ağca, Enerya Pazarlama Müdürü 
Melis Bahçivan ve Enerya İnsan Kaynakları Yöne-
ticisi İlker Ersoy katıldı. 

AVRUPALI 15 ÜLKE 
KÖMÜRDEN ÇIKACAK

Avrupa’da 2015’ten bu yana kömürden çıkacağı-
nı açıklayan ülke sayısı 15 oldu. Europe Beyond 
Coal (Kömürün Ötesinde Avrupa) ve düşünce ku-
ruluşu Sandbag tarafından hazırlanan son rapo-
ra göre, son 4 yılda 15 Avrupa ülkesinin kömür-
den çıkacağını duyurdu. 
Bu ülkeler Avusturya, Belçika, Danimarka, Fin-
landiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaris-
tan, İrlanda, İtalya, Portekiz, Slovakya, Hollanda, 
İsveç ve İngiltere. Bunlardan Finlandiya, Fransa 
ve Hollanda bu ülkeler arasında yer alırken, ger-
çek anlamda kömürden çıkan tek ülke Belçika 
oldu. 
Finlandiya, Fransa ve Hollanda, kömürden çıkış 
politikasına yönelik yasasını hazırlayan ilk üç 
ülke olarak kayıtlara geçti. Birleşik Krallık da bu 
yönde bir yasa hazırlığı yapan tek ülke oldu. 
Rapora göre, kömürden çıkış yasası olmadan bu 
hedefin gerçekleştirilmesi planlanandan daha 
fazla zaman alabilir. Bu yüzden, söz konusu 
ülkelerin kömürden çıkışının 10 yıl veya daha 
uzun sürmesi bekleniyor.

TÜRKİYE’DE ELEKTRİKLİ VE 
HİBRİD OTOMOBİL SATIŞI 3 

KAT ARTTI
Türkiye’de elektrikli ve hibrid otomobil satışları 
geçen yıl bir önceki yıla göre üç kat artarak top-
lam 4031 adet oldu. Türkiye Elektrikli ve Hibrid 
Araçlar Platformu (TEHAD) verilerine göre, Tür-
kiye elektrikli ve hibrid otomobil pazarı 2019 
yılında bir önceki yıla göre üçe katlandı. Geçtiği-
miz yıl toplam 4 bin 31 adetlik satış rakamına 
ulaşan pazar, 2019 yılını 11 bin 235 adet ile ka-
pattı. 2019 yılında gerçekleşen 11 bin 237 adetlik 
otomobil satışlarının 222 adetlik bölümünü yüz-
de 100 elektrikli modeller oluştururken, hibrid 
motor seçeneğine sahip modellerin satış adeti 11 
bin 015 olarak gerçekleşti. 
Elektrikli modellerde Jaguar I-Pace 119 adet ile 
zirvede yer alırken, hibrid modellerde ise Toyo-
ta Corolla Hibrid 7bin 605 adetlik satış rakamı 
ile tüm zamanların en çok satan hibrid modeli 
oldu. TEHAD Başkanı Berkan Bayram, son ra-
kamlarla Türkiye’de toplam bin 600 adet yüzde 
100 elektrikli otomobilin trafikte olduğunu be-
lirtti. 
Türkiye’de şu an dört modelle temsil edilen elekt-
rikli otomobil pazarına 2020 yılında 5 oyuncu 
daha girecek. Elektrikli MINI ile Audi e-Tron, 
Mercedes EQC, Porsche Taycan ve Nissan Leaf’te 
artık satış listelerinde yer alacak. Bu modeller-
den eMINI geçtiğimiz ay tanıtılmış, ön siparişe 
açılmıştı. Diğer modellerin ise en erken ilk yarı 
itibariyle pazara girmesi bekleniyor.

NATURELGAZ, SPK’YA 
HALKA ARZ İÇİN DEĞİŞİKLİK 

BAŞVURUSU YAPTI
Türkiye taşıma doğal gaz pazarının önemli oyun-
cularından Global Yatırım Holding iştiraki Natu-
relgaz, esas sözleşmesinde halka arza yönelik de-
ğişiklik yapmak için Sermaye Piyasası Kurulu’na 
(SPK) başvurdu. Sıkıştırılmış + sıvılaştırılmış 
doğal gaz pazarında yaklaşık yüzde 20 pazar pa-
yıyla sektörde önde gelen şirket; fabrikalar, ener-
ji üretim tesisleri, oteller, asfalt üretim tesisleri 
gibi endüstriyel ve ticari müşterilere ve aynı za-
manda ekonomik veya coğrafi kısıtlamalar ne-
deniyle doğal gaz boru hattına erişimi olmayan 
şehirlere/kasabalara (haneler) dökme CNG satışı 
ve dağıtımı yapıyor. 
Global Yatırım Holding tarafından Kamuyu Ay-
dınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıkla-
mada, “Şirketimizin, yüzde 95,496 oranında 
bağlı ortaklığı olan Naturelgaz Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.’nin halka arzına yönelik olarak 20.01.2020 
tarihinde Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şirket 
Esas Sözleşmesi’nin Sermaye Piyasası Kanunu ve 
ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getiril-
mesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na izin 
başvurusunda bulunulduğu Naturelgaz Sanayi 
ve Ticaret A.Ş. tarafından Şirketimize bildirilmiş-
tir” denildi.
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Aksa Jeneratör, icra kurulu  
merkezli bir yapıyla yönetilecek 

Aksa Jeneratör, markasını küresel ölçekte büyütme hedefi doğrultusunda, idari yapısında revizyona gitti. 
Merkezde icra kurulunun bulunduğu yeni yapılanmada satış ve pazarlama genel müdürlüğüne Rıdvan Özer, ope-
rasyon genel müdürlüğüne de Nazmi Atalay atandı. CFO unvanıyla görev yapan Şevket Hakan Özgüler de doğru-
dan icra kuruluna bağlandı.

Aksa Jeneratör Yönetim Kurulu Başkanı Necati Baykal, yeni yapılanmanın büyüme stratejileri kapsamında 
hayata geçirildiğini ifade ederek yeni yapılanmanın nedenlerini şöyle açıkladı: Yönetim anlayışımız, globalde-
ki güçlü konumumuzu müşteri odaklı ve yenilikçi yaklaşımlara farklı pencerelerden bakabilme yeteneklerimizi 
güçlendirerek, istikrarlı bir şekilde büyümektir. Yeni yapılanmamızda daha vizyoner bir bakış açısı ile global pa-
zarlarda daha aktif ve yenilikçi bir marka olmak yolunda hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Özellikle 
Asya Pasifik pazarları, Afrika ve Amerika kıtaları ve Hindistan gibi ülkelerde yeni yatırımlar ve ortaklıklar kurmaya 
devam ederek Global Jeneratör pazarında ilk 5 üretici firma arasındaki yerimizi sağlamlaştıracağız. 

BOTAŞ, 23 farklı ilde görevlendirmek üzere,  
154 kişiyi işe alacak

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden kabul edeceği 154 kişiyi, 23 
farklı ilde görevlendirmek üzere işe alacak. BOTAŞ’ın istihdam edeceği 28 kişi mühendis olarak, 100 kişi teknisyen 
olarak ve 26 kişi de uzman yardımcısı olarak çalışacaklar. İşe alınacak olanlar Adana, Aksaray, Diyarbakır, Mardin, 
Erzurum, Ağrı, Erzincan, İstanbul, Hatay, Ankara, Kayseri, Gaziantep, Kahramanmaraş, Samsun, Ardahan, Kars, Iğdır, 
Batman, Şanlıurfa, Şırnak, Kırklareli, Tekirdağ ve Konya illerinde görevlendirilecekler. İşe alınanlar ilk 3 yıl boyunca 
çalışma yeri değişikliği talebinde bulunamayacaklar. İş başvuruları Türkiye İş Kurumu tarafından kabul edilecek. 

Enerji bürokrasisinde kritik atamalar yapıldı
Enerji Bakanlığı’na bağlı çeşitli kurumlarda üst 

düzey atamalar yapıldı. 2020/27 sayılı Cumhur-
başkanlığı Kararı uyarınca Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Üyeliği görevine ba-
kan yardımcılığı da yapan Alparslan Bayraktar geti-
rildi. TEDAŞ’ta ise genel müdür yardımcılığı görevine 
Zübeyir Çalışan atandı. Zafer Sümengen ise EÜAŞ’ta 
genel müdür yardımcısı olarak göreve başladı. 

Bir diğer değişiklik ise MTA’da yaşandı. MTA Doğu 

Anadolu, Doğu Karadeniz, Ege, Marmara bölge mü-
dürlükleri ile Orta Anadolu 4. Bölge Müdürlüğü’ne 
atamalar yapıldı. 

2020/25 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarın-
ca Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü’ne Çetin Kartal, 
Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü’ne Bülent Tosun, 
Ege Bölge Müdürlüğü’ne Aytekin Türkel, Marmara 
Bölge Müdürlüğü’ne Burhanettin Yüce ve Orta Ana-
dolu 4. Bölge Müdürlüğü’ne de Uğur Çakar getirildi. 

Mahmut Dede’ye Schneider 
Electric’te uluslararası görev

Schneider Electric Orta Doğu ve Afrika Satış Operasyonları Direktörlüğü görevine 
Mahmut Dede getirildi. Dede, yeni görevi kapsamında satış süreçlerini optimize et-
mek, satış programlarını ve işletim modellerini geliştirmek ve uygulamaktan sorum-
lu olacak. Kariyerine 2009’da başlayan ve 2011 yılında Schneider Electric’e katılan 
Dede, enerji verimliliği, güç çözümleri, pano üreticileri kanal yönetimi gibi alanlarda 
görevler üstlendi. Yeni görevine atanmadan önce, Nisan 2017’de Schneider Electric 
Türkiye Bayi Kanalı ve Ticari Politikalar Müdürü olarak başarılı çalışmalara imza attı.

Dede, İstanbul Erkek Lisesi’ndeki eğitiminin ardından 2008 yılında Boğazi-
çi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2009 yılında ETH 
Zürih Üniversitesi’nde yönetim, teknoloji ve ekonomi programını tamamladı. 

Akfen Holding’in yeni CEO’su Selim Akın oldu
Akfen Holding Yönetim Kurulu’nun 6 Ocak tarihli kararıyla grubun CEO’luğunu yürüten İbrahim Süha 

Güçsav’ın emeklilik dolayısıyla ayrılması talebinin kabulüne karar verilirken, Akfen Holding Yönetim Ku-
rulu Başkan Vekili Selim Akın, Akfen Holding’in yeni CEO’su olarak atandı. Akfen Holding CEO’su Selim 
Akın yatırımlara devam edeceklerini belirtirken, “Gelecek dönemde de önümüze koyduğumuz hedefle-
rimizi yakalarken, 2020 yılında altyapı projelerine yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi. 

2006 yılında İngiltere’nin Surrey Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Selim Akın, aynı 
yıl iş hayatına Akfen Holding muhasebe departmanında başladı. Akın, daha sonra Akfen Holding’in 
Proje Geliştirme ve Finansman Departmanları’nda görev yaptı. Akın’ın görev aldığı başlıca proje-
ler; Araç Muayene İstasyonları’nın özelleştirilmesi ve finansmanı, Mersin Limanı’nın özelleştiril-
mesi ve finansmanı, Akfen Holding’in halka arz ve tahvil ihracı oldu. 

Türkiye Genç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Ticaret Komisyonu Baş-
kanlığı görevini yürüten Selim Akın’ın, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve 
Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD) üyelikleri de bulunuyor. Akın aynı zamanda 2018 
yılından bu yana DEİK temsilciliği görevini de üstleniyor. 

Türkiye’nin ünlü enerji hukukçusu  
hayatını kaybetti

Türkiye’de enerji hukuku alanındaki önde gelen 
akademisyenlerden Prof. Dr. Veysel Başpınar 
hayatını kaybetti. Ankara Üniversitesi Hu-
kuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel 
Başpınar vefat etti. Enerji Hukuku alanında-
ki yetkin isimlerden biri olarak tanınan Prof. 
Dr. Veysel Başpınar, 1964 yılında Kahraman-
maraş’ta dünyaya geldi. 1986 yılında Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Baş-
pınar, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 

1988 yılında yüksek lisansını tamamladı. 1997 
yılında ise enerji hukuku alanındaki doktora 

programından mezun olan Başpınar, hukuk 
doktoru unvanını aldı.

2000 yılında yardımcı doçent, 2004 yı-
lında medeni hukuk doçenti unvanını alan 

Başpınar, 2010 yılında da profesörlüğe yük-
seldi. Yurt içinde pek çok bilimsel toplantılara 

katılarak tebliğler sunan Prof. Dr. Veysel Başpı-
nar, çeşitli enerji davalarında bilirkişilik de yapmıştı. 
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ERZINCAN HAVALIMANI'NA 
GÜNEŞ ENERJİSİ VERECEK 

PROJE HIZMETE GIRDI

Panasonic - Girişim Elektrik imzası taşıyan, Pa-
nasonic ürünlerinin kullanıldığı ve Türkiye’de 

havalimanı öz tüketiminin yarısına yakınını karşılayan 
ilk projelerden biri olan Erzincan Havalimanı Güneş 
Enerjisinden Elektrik Üretim Tesisi (GES) enerji üre-
timine başladı. Yatırımı anahtar teslim olarak yapan 
Girişim Elektrik tarafından verilen bilgilere göre; tesis 
yılda 2.09 MWh elektrik üretimi ile Erzincan Havali-
manı’nda tüketilen elektrik enerjisinin yarıya yakınını 
karşılayacak ve ihtiyaç fazlasını şebekeye geri kazan-
dıracak. Proje için 3 bin 779 adet 325 W panel yerleş-
tirilerek 6 bin 310 m2 panel alanında 2.09 MWp güce 

ulaşıldı. Panasonic HIT ürününün kullanıldığı proje 7 
ayda tamamlandı. Girişim Elektrik, proje için inverter 
ve optimizer teknolojisinin desteklediği panel bazlı 
izleme sistemi de tesis edip, SCADA sistemiyle enerji 
üretilebilirliği yüksek seviyelerde tutarak projenin son 
haline gelmesini sağladı. 

ORTADOĞU HOLDING, YENILENEBILIR ENERJIYE  
380 MILYON DOLAR YATIRIM YAPACAK

Turizm, sağlık, enerji, inşaat, lojistik ve çevre 
teknolojileri sektörlerinde faaliyet gösteren 

Ortadoğu Holding, 2020 yılı itibarıyla yatırımlarına 
hız kazandırma kararı aldı. Yenilenebilir enerji alanına 
380 milyon dolarlık yatırım planladıklarını açıklayan 
Ortadoğu Holding İcra Kurulu Başkanı Mehmet Gür, 
“2019 yılının ikinci yarısından itibaren enflasyon-
daki aşağı yönlü seyir ve finansal kurumların faizleri 
düşürme kararı ile birlikte yaşanan olumlu gelişme-
ler, 2020 yılına daha pozitif bir başlangıç yapmamızı 
sağladı. Faaliyet gösterdiğimiz turizm, sağlık ve enerji 
sektörleri uzun süredir pozitif gelişmeler kaydediyor. 
Yeni dönemle birlikte diğer sektörlerimizin de yeniden 
yükseleceğini öngörüyor, bu doğrultuda fizibilite ça-
lışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

2020 yılı ve önümüzdeki dönemde öncelik verdik-
leri sektörlerin başında yenilenebilir enerjinin geldiği-
ni belirten Mehmet Gür, “Yenilenebilir enerji konusuna 
gerek 2023 vizyonu gerekse ülkemizin ve dünyamızın 
geleceği adına hassasiyetle eğiliyoruz. Sinop’ta Ham-
si ve Fener RES (Rüzgar Enerji Santrali), Kocaeli Ka-
ramürsel RES ve Çankırı Çerkeş RES sahalarında top-

lamda 120 MW’lık dört lisans alanımıza 130 milyon 
dolar civarında yatırım planlıyoruz. Bununla birlikte, 
jeotermal enerji alanında üçü Manisa, biri de Kütah-
ya’da olmak üzere dört jeotermal sahasında ruhsa-
tımız bulunuyor. Toplam yatırım değeri 250 milyon 
doları bulacak JES projelerimizde, 24 MW ile başlayıp 
72 MW’a kadar çıkacak enerji üretmeyi hedefliyoruz. 
Ek olarak, rüzgar enerjisi projelerimizde 48,5 MW’lık 
kurulu gücümüzü artıracağız” diye konuştu. 

73 TRILYON DOLARLIK 
YATIRIMLA YÜZDE 100 

TEMIZ ENERJIYE GEÇIŞ 
MÜMKÜN OLABILIR

Stanford Üniversitesinde yapılan bir 
araştırmaya göre, 143 ülke 2050’ye 

kadar 73 trilyon dolarlık yatırımla yüzde 100 
temiz enerjiye geçebilir. İklim krizini önlemek 
için gereken yatırımlar, aynı zamanda her 
yıl kirliliğin neden olduğu 7 milyon ölümü de 
azaltmaya yardımcı olacak. Yapılan hesapla-
malara göre, sağlanan tasarruf ve kazanıla-
cak geri dönüşlerle, 73 trilyon dolarlık yatırım 
7 yıl içinde kendisini geri ödeyecek.

Çalışmayı gerçekleştiren ekibin yöneticisi 
“Daha önce yaptığımız hesaplamalara daya-
narak, bunun 1,5°C küresel ısınmayı önleye-
ceğine inanıyoruz. 2009 yılından 2030 yılına 
kadar yüzde 100 geçişin teknik ve ekono-
mik olarak mümkün olduğu sonucuna var-
dık ancak sosyal ve politik nedenlerle şu an 
2050’yi daha olası bir tarih olarak görüyo-
ruz” dedi. Planın elektrik, ulaştırma, sanayi, 
tarım, balıkçılık, ormancılık ve ordu dahil ol-
mak üzere tüm sektörlerde tamamen yeni-
lenebilir enerjiyle çalışmasını içerdiğini kay-
deden yönetici “Halihazırda ihtiyacımız olan 
teknolojinin yüzde 95’ine sahip olduğumuza 
inanıyoruz. Sadece uzun mesafe ve okyanus 
seyahati için hala çözümler bulamadık” de-
ğerlendirmesini yaptı. 

SHELL & TURCAS, TÜRKIYE’NIN  
ILK LNG ISTASYONUNU AÇTI

Shell & Turcas, karayolu taşımacılığında yine bir ilke 
imza atarak Türkiye’nin ilk sıvılaştırılmış doğal gaz 

(LNG) istasyonunu İstanbul-Ankara Otoyol’unda açtı. Bu 
yatırımla Türkiye, Shell’in Avrupa’da LNG’li istasyon kurduğu 
dördüncü ülke oldu. İstasyonun açılışına Kocaeli Vali Yardım-
cısı Dursun Balaban, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli 
Madde ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürü Cem Murat Yıl-
dırım, Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, Shell & Tur-
cas CEO’su Felix Faber, Doğuş Otomotiv CEO’su Ali Bilaloğlu 
ve IVECO Türkiye Genel Müdürü Hakkı Işınak katıldı.

İstasyonun açılışında bir konuşma yapan Shell Türkiye 
Ülke Başkanı Ahmet Erdem, “Ülkemizde ve dünyada enerjiye 
talep artıyor. Bu talebin, daha fazla ve daha temiz alterna-
tif enerji kaynaklarını kullanmaya ihtiyacı var. Bu çerçevede 
LNG, artık birçok ülkede lojistik sektörü için bir alternatif yakıt 
olmaya başladı. İthalat maliyeti motorine göre daha düşük 
olan LNG, karayolu taşımacılığında kullanıldığında cari açığa 
olumlu etki edecek. LNG kullanımı yakıt maliyetinde yüzde 
25’e kadar tasarruf sağlanacağını öngörüyoruz” dedi. 

Lojistik sektörünü geleceğin ekonomik ve çevreci yakıt-
ları ile tanıştırarak, Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştirerek 
Shell’in ilk LNG istasyonunu açtığına dikkat çeken Shell & 
Turcas CEO’su Felix Faber de şunları söyledi: Türkiye’yi LNG 
istasyon yatırımları için öncelikli ve potansiyeli yüksek bir 
ülke olarak değerlendiriyoruz. Lojistik sektörünün uluslarara-
sı piyasalarda rekabetçi konumunu devam ettirebilmesi için 
geleceğin yakıtı olan LNG’yi Türkiye’de müşterilerimize sunu-
yoruz. Türkiye’de bu alanda gelişecek talebe de bağlı olarak 
LNG istasyon ağımızı önümüzdeki yıllarda genişletmeyi he-
defliyoruz. 
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ABD’NIN EN BÜYÜK 
OFFSHORE RES’INI  
SIEMENS YAPACAK

ABD’li elektrik şirketi Dominion Energy ABD’nin 
en büyük offshore rüzgâr santrali için Siemens 

Gamesa Yenilenebilir Enerji’nin türbinlerini kullanmak 
üzere anlaştı. Proje, 650 bin hanenin elektrik ihtiya-
cını karşılamaya yeterli olacak kadar elektrik üretimi 
yapacak. 

Toplam kapasitesi 2 bin 600 megawatt olan proje-
nin 2026’da tamamlanması bekleniyor. 

Virginia eyaletinde önemli oranda istihdam sağla-
yacak proje için, Dominion Energy ve Siemens Game-
sa birlikte çalışacak. Dominion Energy, projenin inşa 
ve operasyon planını 2020 sonuna kadar hazır hale 
getirecek. İki şirket aynı zamanda projenin maliyetini 
azaltmak için de çeşitli mekanizmalar üzerinde çalı-
şacak.

ISKOÇYA GELGITLE 1.38 GW ELEKTRIK ÜRETMEYE BAŞLADI

İskoç sularında kurulan gelgit projesiyle 2019 
yılında 13,8 GWh’tan fazla elektrik üretimi yapıl-

dı. Birleşik Krallık ülkesi İskoçya’nın kuzey kıyılarındaki 
sularda kurulan gelgit enerjisi türbinleri, 2019 yılında 
bir önceki yıla oranla iki kat daha fazla elektrik üretimi 
sağladı. 

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre bu projeyle 
2019 yılında 13,8 GWh’tan fazla elektrik üretilirken 
2018’de bu rakam 7,4 GWh’tı.

Projenin sahibi Simec Atlantis Energy’den yapılan 
açıklamada MeyGen gelgit akımı projesi ile 2017 yılının 
başından bu yana toplam 25,5 GWh’tan fazla elektrik 
üretimi yapıldı. Projenin 1A fazı, 1,5 MW’lık dört tür-
binden oluşuyor. Öte yandan yine şirket açıklamasına 
göre 2019’da proje sayesinde üretilen elektrik, Birle-

şik Krallık’taki yaklaşık 4 bin evin elektrik tüketimine 
karşılık gelirken bu sayede 5,09 milyon dolar tasarruf 
sağlandı. Şirket, 2023 yılına kadar toplamda 15 gelgit 
akımı türbini kurmayı hedeflediklerini de açıkladı.

AVUSTURYA, 1 MILYON EVIN 
ÇATISINA GÜNEŞ ENERJISI 

SISTEMI KURACAK

Avusturya, 2030’da tüm elektrik ihtiyacını yeni-
lenebilir enerji kaynaklarından karşılama hedefi 

kapsamında, 1 milyon evin çatısına güneş enerjisi ku-
racak. Avusturya’nın yeni hükümeti, 2040’a kadar sı-
fır emisyon bir ekonomi hedefliyor. İklim değişikliğiyle 
mücadele kapsamında bu hedefleri koyan yeni hükü-
met, 2030’a kadar 1 milyon evin çatısına güneş enerjisi 
santrali kurmak için tasarlanan programı imzaladı. 

Avusturya, bu hedefle 2030’a kadar tüm elektrik 
ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşı-
lamayı planlarken, çatı santralleriyle her yıl 7 milyon 
ton karbondioksit salımı engellenecek ve en az 680 
terawattsaat yenilenebilir elektriği üretilmiş ola-
cak. Avusturya’nın mevcut enerji talebinin yüzde 2,5’i 
yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanıyor.

 YATIRIM 



Özenç’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen pa-
nelde, SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü 
Değer Saygın, Endoks Enerji Genel Müdürü Alper 
Terciyanlı, TEHAD Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar 
Derneği Başkanı Berkan Bayram ve PEM Enerji Ge-
nel Müdürü Şahin Bayram yer aldı.

“Dağıtık enerji yatırımları için solar teşvik 
mekanizmaları şart”

“Güneş Çatı Sistemleri ve Depolama Uygulama-
larının Ekonomik Analizi” raporuna göre, yenilene-
bilir enerji kaynaklarının genelinde izlenebilen yeni 
kapasite yatırımlarındaki hızlı artış, gelişen teknolo-
jiler ve genişleyen pazarlar ile birlikte hızla düşen 
fiyatlardan kaynaklanıyor. Geçtiğimiz 10 yıldaki sevi-
yelendirilmiş enerji maliyetlerine şebeke ölçeğinde 
bakıldığında, FV uygulamalarında yaşanan yüzde 
89’luk düşüşün diğer yenilenebilir ve fosil yakıt kay-
naklarını geride bıraktığı görülüyor.

Yenilenebilir enerji teknolojilerindeki hızlı geliş-
melerin getirdiği maliyet düşüşleri bu alandaki yatı-
rımları hızlandırırken sektördeki ilerlemeyi destek-
lemek için uygun finansman imkanlarının yanında 
tamamlayıcı teknolojiler ile iş birliğini destekleyecek 
mekanizmalar ön plana çıkıyor. Artık güneş enerjisi 
yatırımları odağındaki gelişmeler, FV (Fotovoltaik) + 
Depolama teknolojileri ile birlikte ele alınıyor.

Söz konusu sistem yatırımlarına ilişkin olarak, 
Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinde, benzer karakteris-
tiklere sahip hanelerdeki ölçümlerin temel alındığı 
fizibilite hesapları yapıldı. Temiz ve dağıtık küçük 
ölçekli enerji yatırımları için solar teşvik mekaniz-
maları uygulanarak düşük faiz-uzun vade imkanları 
ile bireysel ve kurumsal yatırımcıların desteklenebi-
leceği belirlendi. Dünyada da gittikçe artan oranda 
talep gören FV + Depolama yatırımları, farklı teşvik 
mekanizmaları ile destekleniyor. Türkiye için öneri-
len teşvik paketleri ile hem bireysel hem de kurum-
sal yatırımcıların FV ve batarya birleşik uygulamala-
rında desteklenmesi hedefleniyor.

Elektrik tarifeleri, FV ve depolama 
uygulamalarını desteklemeli
Rapor, finansal ve çevresel maliyetlerin 
azaltılması için güneş enerjisi yatırımlarına;

Güç alım anlaşmaları, uygun kredi imkanları, 
vergi indirimleri gibi teşvikler getirilerek depolama 
yatırımı düşünenler için ek destekler sağlanabilece-

ğini belirledi. Yerel yönetimlere yönelik yenilenebilir 
enerji stratejilerine ve kanun tasarılarına da deği-
nen çalışmada, elektrik tarifelerinin güneş enerjisi 
ve depolama uygulamalarının bir arada yapılmasını 
destekleyecek seviyede belirlenmesi gerektiğinin 
altı çiziliyor.

Sayaç arkası kurulumların payının yenilenebi-
lir enerjinin geleceğinde önemli bir rol oynayacağı 
düşünüldüğünde, batarya kurulumları ile birlikte 
ele alınan güneş sektörü, yakın gelecekte kritik bir 
önem taşıyacak.

GÜNDER’in her yıl düzenlediği SOLARENA etkin-
liğinin dördüncüsü 14 Ocak 2020 günü Ankara’da 
gerçekleştirildi. “Güneş Çatı Sistemleri ve Depolama 
Uygulamalarının Ekonomik Analizi” başlıklı toplan-
tının açılış konuşmaları, GÜNDER Yönetim Kurulu 
Başkanı Kutay Kaleli, ERC Sistem Elektrik Genel 
Müdürü Ali Ercan, Elin A.Ş. Elektrik & Elektronik Mü-
hendisi Aykut Gümüş tarafından gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarının ardından, uzman konuk-
ların katılımıyla “Güneş Enerjisi Paydaşları için Yeni 
Teknolojilerle Gelen Fırsatlar” paneli düzenlendi.  
Bilkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Bengisu 

GÜNDER, Ankara’da gerçekleştirilen 4. SOLARENA etkinliği ile “Güneş Çatı Sistemleri ve Depolama 
Uygulamalarının Ekonomik Analizi” raporunu kamuoyuyla paylaştı. Güneş enerjisi yatırımlarının 

odağındaki son gelişmeleri özetleyen çalışma, Türkiye’de 7 coğrafi bölgede benzer karakteristiklere sahip 
hanelerdeki ölçümleri temel alarak “FV (Fotovoltaik) + Depolama” teknolojilerindeki iş birliklerinin 

fizibilitesini inceliyor. Raporda önerilen teşvik paketleri ile hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların, 
FV ve batarya birleşik uygulamaları ile desteklenmesi hedefleniyor…

GÜNDER’den sektörün geleceği için  
“FV + Depolama” vurgusu
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▶ GÜNDER’den sektörün geleceği için  “FV + Depolama” vurgusu SEKTÖRDEN 
Esen Erkan 



“Kendi teknoloji hikayemizi yazıyoruz”
Bakan Dönmez, yüzde 20 tasarruf sağlayacak 

enerji verimliliği projelerinin, yapılacağı bölgeye 
bakılmaksızın beşinci bölge teşviklerinden fayda-
lanacağına işaret ederek, “Örneğin, 500 TEP enerji 
tüketimi olan bir imalat sanayi tesisimiz var. Fay-
dalanılacak teşvikler, katma değer vergisi istisnası, 
gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta 
primi işveren hissesi desteği, faiz desteği ve yatırım 
yeri tahsisidir” diye konuştu.

Cumhuriyetin ilk yıllarında sınırlı sermaye ve in-
san kaynağına rağmen Türk sanayisinin ilk tohum-
larının atıldığını anımsatan Dönmez, şunları söyledi:

Bu tohumlar çoğu günümüze kadar uzanan sa-
nayi kuruluşları olarak meyvesini verdi. Savaştan 
bitap düşmüş bir ülkeydik ancak hedeflerimiz öyle-
sine büyüktü ki her türlü çileyi sabırla göğüsledik. 
Neredeyse sıfırdan çıktığımız bu yolda her türlü zor-
luğa rağmen pek çok ürüne ‘Made in Türkiye’ dam-
gasıyla can verdik. Dünyanın pek çok ülkesine ihra-
cat yapar hale geldik. Türk sanayisi, her geçen gün 
küresel rekabetteki yerini daha da sağlamlaştırıyor. 
Savunma sanayimiz başta olmak üzere pek çok sek-
törde örnek ve özgün projelerle artık kendi teknoloji 
hikayemizi yazıyoruz. Son yıllarda elde ettiğimiz bu 
kazanımların temelinde güven ve istikrar, ülkesine 
güvenen Türk müteşebbislerinin, sanayicilerinin ce-
sareti ve azmi yatıyor.

OSB’lerdeki güneş santralleri 250 MW’a ulaştı
Dönmez, geçen yıl yerli ve yenilenebilir kay-

naklardan elektrik üretiminde yüzde 62 seviyesine 
ulaşılarak önemli bir başarıya imza atıldığını ifade 
etti. 80 şehirdeki OSB’lerde faaliyet gösteren 50 bine 
yakın fabrikada 2 milyon kişinin istihdam edildiğini 
belirten Dönmez, 

“Üreten Türkiye’nin dişlileri her zaman güçlü ol-
sun diye OSB’lerimize enerji arzında ciddi aşama 
kaydettik. Bugün itibarıyla ülkemizde 163 OSB doğal 
gaz kullanıyor. Sanayide kullanılan yıllık 12 milyar 
metreküp doğal gazın 5,2 milyar metreküpü, yani 
yüzde 43’ü OSB’lerimizde üretime dönüşüyor. Ül-
kemizde sanayinin tükettiği 140 milyar kilovatsaat 
elektriğin yüzde 30’u OSB’lerimizde emekle birleşti 
ve katma değere dönüştü. Tüketici portföyümüzde 
ayrıcalıklı bir yere oturttuğumuz OSB’lerimize iste-
diği tedarik şirketinde ve anlaştığı koşullarda elekt-

rik almalarının önünü açtık. OSB’lerimiz kendi an-
laşmasını, kendi şartlarına göre hayata geçirebilir. 
OSB’lerimizdeki güneş enerjisi santrali kapasitemiz 
250 megawatta ulaştı ancak yetmez. Daha fazla üre-
tim için daha fazla enerji gerekiyor. Bu enerjiyi sağ-
lamak için daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) 
tarafından Ankara JW Marriott Hotel’de düzenlenen 
7. OSB Enerji Zirvesi, Bakan Dönmez ile Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla ger-
çekleştirildi. Dönmez, zirvede yaptığı konuşmada, 
VAP projeleriyle 2009’dan bugüne kadar 89 milyon 
lira tasarruf sağladıklarını ifade etti.

Destek verdikleri projelerin yüzde 80’inin elekt-
rik, yüzde 20’sinin ısı projesi olduğunu dile getiren 
Dönmez, elektrik projelerinin yüzde 30’unun verimli 
motor ve aydınlatma, ısı projelerinin ise yüzde 50’si-
nin atık ısı geri kazanımı alanında olduğunu söyledi.

Dönmez, son 10 yılda 493 bin ton eşdeğeri petrol 
(TEP) birincil enerji tasarrufu sağladıklarını belirte-
rek şöyle devam etti:

Enerjimizi verimli kullandığımız ölçüde hem biz 
kazanırız hem ülkemiz kazanır. Bakanlık olarak sa-
nayi kuruluşlarına destek vermeye devam edeceğiz. 

Yatırım tutarı 103,5 milyon lira olan 229 VAP proje-

sine 2009’’dan bugüne kadar 25 milyon lira destek 

ödemesi yaptık. Yapılan çalışmalarla 598 milyon 

metreküp doğal gaz ithalatının önüne geçtik. Kamu 

olarak sağladığımız 1 birim verimlilik desteğine kar-

şılık 3,5 birim tasarruf elde ettik.

OSB’LERDE GÜNEŞ SANTRALLERİ 
ÇATILARA KURULMALI 

Zirvede bir konuşma yapan Enerji Piyasası Düzenle-
me Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz da güneş ener-
jisi santrallerinin kurulumunda önceliğin OSB’ler 
için de çatılar olduğunu belirterek “Siz de bizim 
yaptığımızı yapın. Üstelik EPDK olarak size şebekeyi 
depo olarak kullanma imkanını da verdik ama ora-
daki bir sanayi parseline, sanayi için tesis edilmiş 
bir yere de güneş enerjisi kurmak ne kadar verimli 
bir yatırım, bunu da hakikaten iyi düşünmemiz la-
zım” önerisinde bulundu. 
Bazı OSB’lerde dışarıdan gelen dağıtım şirketi tem-
silcilerinin tesislere girişine izin verilmemesi gibi 
sıkıntılar yaşandığını kaydeden Yılmaz, şunları kay-
detti:
Servis için gelen doğal gaz dağıtım şirketlerimize 
zorluk çıkartmayalım. Doğal gazı kullanıyorsunuz, 
neticede bu ürünü getiren sistem basınçlı borular. 
Bir sıkıntı olduğu takdirde, orada biz doğal gaz da-
ğıtım şirketine diyoruz ki buraya doğal gazı götür. 
Oranın bir de teknik bakıma ve servise ihtiyacı var. 
Bunlarda da doğal gaz dağıtım şirketlerinin temsil-
cilerine zorluk çıkarmayalım. Elbette orası OSB’ye 
ait bir yer ama dağıtım şirketi temsilcileri oraya hiz-
met için geliyor.

Sanayideki verimlilik projeleri  
5. Bölge teşviklerinden yararlanacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) destekleri kapsamında 
sanayi kuruluşlarına destek vermeye devam edeceklerini belirterek, “Yatırım tutarı 103,5 milyon lira olan 

229 VAP projesine, 2009’dan bugüne kadar 25 milyon lira destek ödemesi yaptık” dedi.

Fatih Dönmez
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Mustafa Yılmaz
EPDK Başkanı
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Tür-
kiye 

- Rusya ilişki-
leri, genel olarak 

Suriye, özelde de İdlib 
nedeniyle bir kez daha 

tarihi bir eşiğe sürüklenirken, 
başta savunma olmak üzere turizm, 

tarım ve jeopolitik ilişkilerin gölgesinde 
ikincilleşip silikleşen doğal gazda fiyatla 

ilgili çıkış arayışı devam ediyor. Rusya, Türkiye’ye, 
Avrupa’daki “en büyük” müşterileri arasında yer al-
masına karşın en pahalı gazı (her 1000 metreküpü 
255 dolar) satıyor. Ruslar, TürkAkım’la uluslararası 
pazarlara gaz arzında ağırlıklı olarak Ukrayna’dan 
kaynaklanan transit ülke riskinin azalmasına des-

tek olan Türkiye’ye “indirim” konusunda bir türlü 
adım atmıyor. Türkiye ise “çift haneli” indirimle gaz 

fiyatlarının, yarı yarıya düşük seyrettiği Avrupa’yı 
yakalamak istiyor. Masada, fiyatın yanı sıra 2021 

yılında dolacak 4 milyar metreküplük anlaşmanın 
süresinin uzatılması, 2019 

yılında BOTAŞ ve özel sektö-
rün girdiği “al ya da öde”  yaptırımı 

da bulunuyor. Tüm bu başlıkları kapsayan 
pazarlık ve görüşmeler Suriye sorununun 

gölgesinde sürüyor. 
Türkiye ile Rusya, 24 Kasım 2015’te uçak dü-

şürme krizinin ardından gerek ikili ticari ve ekono-
mik ilişkiler, gerekse de Suriye’de önemli bir iş birliği 
sürecine girdi. Ancak son dönemde özellikle İdlib’de 
yaşananlar ardından Libya’da da karşı karşıya ge-

TÜRKİYE-RUSYA TÜRKİYE-RUSYA 
İLİŞKİLERİNDEİLİŞKİLERİNDE  
“GAZ”LAŞMA “GAZ”LAŞMA 
PROBLEMİPROBLEMİ

Rusya ile birçok konuda önemli 
iş birlikleri kuran Türkiye’nin şu 

sıralarda İdlib sorunu nedeniyle en yakın 
müttefiklerinden biriyle sorun yaşıyor. Sorun her ne 

kadar siyasi olsa da başta savunma ve enerji olmak olmak 
üzere birçok sektörü etkiliyor. Enerji sektörünün gözü ise 

Gazprom’la devam eden pazarlıkta. Türkiye, Avrupa’nın en 
pahalı doğal gazını aldığını belirterek Gazprom’dan indirim 
bekliyor. İndirim talebinin bir diğer nedeni ise TürkAkım’la 

sağlanan avantaj. Ancak yaşanan siyasi sorunlar 
doğal gazda beklenen müjdeli haberin gelmesini 

geciktirecek ya da engelleyecek mi? Sektör, 
bu sorulara yanıt bekliyor… 
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yıllar gazın elektrik üretimindeki payı yüzde 45-50 
aralığında seyretti. Bu oran daha sonra kademeli 
olarak geriledi. Bu gerilemede yağışların artması 
nedeniyle barajlara gelen su miktarının artışı etkili 
oldu. Çünkü elektrik üretiminin önemli bir kısmı 
HES’lerden elde edildi. Enerji yönetimi, elektrik üre-
timinde gaz santralarını kıstı, suya dayalı üretimi ar-
tırdı. Bu, gaz tüketimini ciddi biçimde azalttı. 

İkinci neden… 2019 yılının son aylarında hava, 
mevsim normallerinin üstünde seyretti. Konutlar-
dan gelen tüketim talebi azaldı. Sanayinin de gaz 

talebinde düşüş görüldü. 

Doğal gazın üç prangası 
Bu kısa bilgilendirmenin 
ardından Türkiye’nin, Rusya 

ile gaz ticaretine ayrıntılı olarak bakabiliriz. Türkiye, 
Rusya ve diğer tedarikçi ülkelerle yaptığı doğal gaz 
anlaşmalarının deyim yerindeyse bazı prangaları 
bulunuyor. Bu anlaşmalar uzun dönemli (20-25 yıl) 
ve gaz fiyatı petrole bağlı olarak hesaplanıyor. Tür-
kiye, sözleşmelerde yer alan “al ya da öde” (take 
or pay) yaptırımı uyarınca ithalatçı ülkeye taahhüt 
ettiği gazı satın almazsa veya çekmezse, bu gazın 
bedelini ödüyor. Müşteri ülke, izleyen yıllarda (söz-
leşmesine göre telafi dönemi değişiyor) bu ödediği 
gazı çekebilir ancak talebin düştüğü ortamlarda bu 
çok mümkün görünmüyor. 

Daha önce doğal gaz alım satımı için geçerli olan 
bu yöntem, hızla dünyada terk ediliyor.  Bunun ye-
rini “gazın gazla” rekabet ettiği, piyasa dinamikle-

len iki ülke ilişkilerinde ciddi bazı soru işaretlerinin 
doğmasına yol açtı. Tarafların, İdlib konusunda ayrı 
düşmeleri başta doğal gaz olmak üzere ekonomik 
ve ticari ilişkileri yeniden gündeme getirdi. 

Enerji Panorama olarak, bu sayımızda doğal gaz 
odaklı olarak Türk-Rus ilişkilerini irdeliyoruz. Önce, 
gaz sektörüne ilişkin hafızaları tazelemekle başla-
yalım. 

Türkiye’de yılda ortalama 50 milyar metreküp 
dolayında doğal gaz tüketiliyor. Doğal gaz elektrik 
üretiminin yanı sıra sanayide ve konutların ısın-
masında kullanıyor. Rusya, Azerbaycan ve İran’dan 
boru hatları üzerinden uzun dönemli, birim fiyatın 
petrole dayalı olduğu sözleşmelerle gaz ithalatı ya-
pılıyor. Rusya, Türkiye’nin gaz ithalatında ilk sırada 

yer alıyor. Rusya’dan, Karadeniz üzerinden Mavi 
Akım ve TürkAkım üzerinden gaz ithalatı yapılıyor. 

Türkiye, boru hatlarının dışında ABD, Katar ve 
Cezayir gibi ülkelerden de sıvılaştırılmış doğal gaz 
(LNG) satın alıyor. LNG, deniz yoluyla tankerlerle 
taşınıyor ve kıyılarda bulunan tesislerde gazlaştırı-
lıyor. Bu gaz daha sonra BOTAŞ’ın ulusal boru hattı 
şebekesine veriliyor. 

Türkiye’de, birkaç yıldır gaz tüketimi de ithalatı 
da geriliyor. 2018 yılında 50 milyar 360 milyon met-
reküp olan ithalat, 2019 yılında 44 milyar 807 milyon 
metreküpe kadar geriledi. 2017 yılında ithalat, 55 
milyar 249 milyon metreküp olarak gerçekleşmişti. 

Yanıt bekleyen sorulardan biri tüketime bağlı 
olarak ithalat neden düşüyor? Türkiye’de, uzun 
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göre daha pahalı gaz kullanıyor. Sektör temsilcileri, 
BOTAŞ’ın, Gazprom’a, yılın ilk çeyreği için çektiği her 
1000 metreküp gaza 255 dolar ödediğini belirterek, 
“Avrupa’da bu fiyat çok düşük, 200 doların çok çok 
altında” sözleriyle yorumluyor.  

Sektör temsilcilerinin dikkat çektiği bir diğer 
nokta ise Rusya’nın, TürkAkım’la, uluslararası pa-
zarlara gaz arzında Ukrayna’dan (elbette Romanya 
ve Bulgaristan da bulunuyor) kaynaklanan transit 

ülke riskinin azalmış olması. Bunun da Türkiye’nin, 
Rusya’dan gaz fiyatını düşürmesini isteme hakkı do-
ğurduğuna vurgu yapıyorlar. Türkiye’nin, çift haneli 
indirim talebi olduğu biliniyor. BOTAŞ, böylece gaz 
fiyatlarının, yarıya yarı yarıya düşük seyrettiği Avru-
pa’yı yakalamak istiyor. Rusya, bu talebi karşılamak 
için bugüne dek herhangi bir adım atmadı” dedi.  

Masada, 2019 yılında BOTAŞ ve özel sektörün 
girdiği “al ya da öde”  yaptırımı da bulunuyor. Özel 
sektörün 6-6.5 milyar, BOTAŞ’ın da 1 milyar metre-
küp düzeyinde “al ya da öde”ye girdiği hesaplanıyor. 
Bu kapsamda kısa süre içinde ödenmesi gündeme 
gelen tutar, 2 milyar doları buluyor. 

Şimdi, kritik soruya yanıt arayalım. Bu konularda 
istenen noktaya ulaşılabilir mi? Türk-Rus ilişkilerini 
domine eden itici güç İdlib. Suriye ve İdlib meselesi 
ile savunma sanayine yönelik ikili ilişkiler, turizm, 
tarım ve doğal gazı ikinci plana itiyor. Bu nedenle 
kendi özel mecrasında akması halinde belli bir dö-
nem ve koşulda sonuç alınması beklenen konular, 
daha öncelikli ve önemli sayılan gelişmelerin gölge-
sinden çıkamıyor. Bu durumun nereye evrileceğini 
zaman gösterecek.

rine duyarlı daha esnek sözleşmeler alıyor. İşte, bu 
noktada gündemi ve gaz piyasasını daha çok LNG 
belirlemeye başladı. Doğal gaz fiyatları, Avrupa’da 
örnekleri görülen ticaret merkezleri üzerinden fi-
yatlanıyor. Rekabete açık, piyasa dinamiklerinin 
devreye girmesiyle gaz fiyatı düşüyor. Alıcı ve satıcı 
arasında fiyat ve talebin belirlediği kesintisiz bir sü-
reç yaşanıyor. 

Üretici ülkeden çıkan bir LNG tankeri, son tüketi-
ciye ulaşana değin yoldayken birden çok kez el de-
ğiştirebiliyor. Bu piyasayı da yapıyı da dönüştürüyor. 
Gaz sözleşmelerinin vadeleri kısalıyor, gazın gazla 
rekabeti önem kazanıyor. Petrol fiyatına endeksli, “al 
ya da öde” yaptırımlı sözleşmelerin sayısı hızla aza-
lıyor. Satın alınan gazın üçüncü bir ülkeye yeniden 
ihracatını engelleyen maddeler kaldırılıyor. 

DINAMIK PIYASAYA GEÇIŞ

Türkiye, yeni yapıya uyum için ne yapmalı? 
Türkiye’nin, Rusya ile var olan doğal gaz alım 

anlaşmalarının bir bölümünün süresi doluyor. Batı 
Hattı’ndan TürkAkım’a aktarılan, yıllık 8 milyar met-
reküplük ithalatı öngören anlaşma, 2021 yılında 

sona erecek. Bunun, 4 milyarını BOTAŞ, 4 milyar 
metreküpünü de özel sektör ithal ediyor. 

Birincisi, bu sözleşmelerin yeni koşullara uygun 
olarak mercek altına alınması büyük önem taşıyor. 
Bu sözleşme uzatılacaksa, fiyat ve miktar esnekliği-
nin sağlanması gerekiyor.  Uzmanlar, daha ucuza ve 
müşteriyi önceleyen koşullarla spot LNG piyasasın-
dan ikame edilme olanağının araştırılması gerekti-
ğine de dikkat çekiyor.

İkincisi, mevcut alımlarda uygulanan gaz fiyatı… 
Türkiye, Rus Gazprom’un Avrupa’daki “en büyük” 
müşterileri arasında bulunuyor. Ancak Avrupa’ya 

TürkAkım'la yeni bir döneme 

giren iki ülke ilişkilerinde gözler 

Erdoğan ve Putin'in atacağı 

adımlarda...
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Finansal yatırımcılardan 98 milyon  
dolarlık işlem 

2019 yılında altyapı ve inşaat sektörü hacim 
bazında ilk sırada yer alırken, teknoloji medya ve 
telekomünikasyon sektörü işlem adetlerinde öne 
çıktı. 2019 yılı işlem hacmi açısından değerlendiril-
diğinde, birçok sektörün 2018 ve önceki yıllara göre 
ivme kaybettiği, işlem hacminde altyapı ve inşaat 
sektörünün, işlem sayısında ise teknoloji medya ve 
telekomünikasyon sektörünün öne çıktığı görülüyor. 
Altyapı ve inşaat sektöründeki en büyük işlem Ya-
vuz Sultan Selim Köprüsü (YSS) ve Kuzey Marmara 
Otoyolu (KMO) İşletmeleri’nin Çin kökenli şirketler 
konsorsiyumu tarafından 688,5 milyon dolar bedelle 
satın alınması oldu. İşlem adedinde önde olan tek-
noloji medya ve telekomünikasyon sektöründe ise 
iyzico’nun PayU tarafından 165 milyon dolar bedelle 
satın alınması işlemi öne çıktı. 

Finansal yatırımcılar 2018 yılında 41 işlem ger-
çekleştirirken, yarattıkları işlem hacminin toplam 
işlem hacmindeki payı yüzde 3 seviyesinde kalmıştı. 
Buna karşın, 2019 yılında toplam 78 işlem gerçekleş-
tiren finansal yatırımcıların yaptığı işlemler, toplam 

işlem hacmindeki payını korudu. Sanovel’in azınlık 
hisselerinin York Capital ve diğer bazı uluslararası 
fonlar tarafından satın alınması, değeri açıklanmasa 
da 2019 yılındaki önemli finansal yatırımcı işlem-
lerinden biri oldu. Benzer şekilde Turkven’in sahip 
olduğu Mikro ve Zirve’nin, Mayıs 2019’da Paraşüt 
Yazılım’ın yüzde 100’lük hisse satın alımı, işlem de-
ğeri açıklanmasa da finansal yatırımcı işlemlerinde 
arasında öne çıktı.

Yabancılar, yerli yatırımcıların önünde 
Yabancı yatırımcıların gerçekleştirdiği birleşme 

ve satın alma işlem sayısı, geçmiş yıllarla benzer 
şekilde 2019 yılında toplam 83 işlemle toplam işlem 
sayısının yüzde 35’i olarak gerçekleşti. Buna karşın 
2019 yılında yabancı yatırımcılar toplam işlem hac-
minden yüzde 76’lık pay alarak, toplamda 2,2 milyar 
dolar işlem hacmi elde ettiler. Ayrıca 2019 yılında en 
büyük ilk 10 işlemin 8’inin yabancı yatırımcılar tara-
fından gerçekleştirilmesi de dikkat çeken bir diğer 
nokta oldu.

Kamuda değer yaratımı hedeflendi
2018 yılında şeker fabrikaları ve EÜAŞ’a ait bazı 

hidroelektrik santrallerinin özelleştirmesiyle birlikte 

KPMG Türkiye Danışmanlık Bölümü bu yıl ilk kez 
hazırladığı “KPMG Perspektifinden Birleşme ve Sa-
tın Alma Trendleri 2019” Raporu’nu açıkladı. Rapora 
göre; Türkiye’de işlem sayısı bir önceki yıla kıyasla 
artış gösterdi, işlem hacmi ise azaldı. 2020 yılı için 
iyimser beklenti korunuyor, ekonomide kademeli iyi-
leşme ile işlem hacimlerinin artacağı öngörülüyor. 

Küresel ticaret savaşları, siyasi belirsizlikler ve 
devam eden güvenlik sorunlarının damga vurduğu 
2019 yılında, dünyanın ana gündemini ekonomik 
kaygılar oluşturdu. ABD ile Çin ekseninde devam 
eden küresel ticaret savaşları, global ölçekte eko-
nomik büyümenin yavaşlaması, Fed’in bu belirsiz-

liklere dayanarak gerçekleştirdiği faiz indirim ham-
leleri ve İngiltere’nin AB’den çıkış sürecine yönelik 
belirsizlikler, 2019 yılında öne çıkan konular oldu. 
Türkiye’de ise dünya gündemine ek olarak yurtiçinde 
yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmelerin yatırımcı-
ların iştahını ve işlem hacmini etkilediği görüldü.

Rapora göre, 2019 yılında, dünyada birleşme ve 
satın alma aktivitesinde önceki yıla yakın bir per-
formans gerçekleşirken Türkiye’de milyar dolar ve 
üzeri seviyede işlemlerin olmaması nedeniyle işlem 
hacmi azaldı, işlem sayısı ise 2018 yılına göre yük-
seldi. 2019 yılında değeri açıklanan işlem hacmi top-
lam 2,9 milyar dolar seviyesine ulaştı. 

2019 yılında satın alma işlem 2019 yılında satın alma işlem 
hacimleri azalırken işlem hacimleri azalırken işlem 

adetleri yükseldiadetleri yükseldi

KPMG Türkiye Danışmanlık Bölümü, “Birleşme ve Satın Alma Trendleri 2019” Raporu’nu açıkladı. 2019 
verilerinin değerlendirildiği rapora göre, dünyada birleşme ve satın alma işlemleri önceki yıla yakın bir 
performans sergiledi. Türkiye’de ise işlem hacmi düşerken işlem sayısı arttı. Değeri açıklanan işlemlerin 

toplam hacmi 2,9 milyar dolara ulaştı. Değeri açıklanmayan işlemlerle birlikte tahmini toplam işlem 
hacminin ise 4,5 milyar dolar olduğu belirtildi. 2020 için iyimser beklenti korunarak ekonomideki 

kademeli iyileşme ile işlem hacimlerinin artması bekleniyor.
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kamu kaynaklı işlemlerde önemli hareketlik ya-
şandı. 2019 yılında ise Yeni Ekonomi Programı kap-
samında özelleştirmelerin yanı sıra Türkiye Varlık 
Fonu’nun (TVF) hizmet alım süreçleri ve diğer stra-
tejik adımları ile kamuda değer yaratımı hedeflendi. 
Örneğin; rapor kapsamında standart bir birleşme ve 
satın alma işlemi olarak değerlendirilmese de 2019 
yılı içerisinde TVF tarafından gerçekleştirilen Milli 
Piyango oyunlarının düzenlenmesine ilişkin hizmet 
alım sözleşmesi süreci ve Spor Toto Teşkilat Baş-
kanlığı tarafından gerçekleştirilen spor müsabaka-
larına ilişkin sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyun-
larının özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılması ihale 
süreci yılın dikkat çeken kamu kaynaklı işlemleri 
arasında yer aldı. TVF’nin, Borsa İstanbul’daki EBRD 
payını alarak pay ve temsil gücünü artırması ve Ada-

bank’ın TMSF tarafından satışı bu yıl dikkat çeken 
diğer kamu kaynaklı işlemler oldu.

2020 yılı için iyimser beklentiler korunuyor 
2020 yılındaki birleşme ve satın alma işlemle-

rine ilişkin iyimser beklentiler korunuyor. Merkez 
bankalarının düşük faiz politikaları, Türk varlıkları-
nın yabancı para bazında değerlemelerinin tarihsel 
ortalamalarının altında yer alması ve Yeni Ekonomi 
Planı ile birlikte açıklanan öneriler ve tedbirler kap-
samında ekonomik göstergelerdeki normalleşme 
süreci yatırımcı iştahını artırabilecek etkenler olarak 
öne çıkıyor. Öte yandan artan küresel ticaret ihtilaf-
ları ile ekonomik yavaşlama, olası ABD yaptırımları, 
Türkiye’nin yakın coğrafyasındaki siyasi belirsizlik 
ve güvenlik sorunları da aşağı yönlü riskler olarak 
değerlendiriliyor. 

TMSF VE TVF VARLIKLARI İŞLEM HACMİNİ ARTIRABİLİR

KPMG Türkiye’nin hazırladığı rapor göre, 2020 yı-
lında endüstriyel üretim ve otomotiv, enerji ve doğal 
kaynaklar sektörlerinin öne çıkan sektörler arasında 
yer alması bekleniyor. 
TVF tarafından petrokimya, madencilik ve yerli kay-
naklardan enerji üretim projelerine yapılacak yatı-
rımlar, stratejik hedefler çerçevesinde kamu sigorta 
şirketlerinin TVF altında birleştirilmesi ve TMSF’ye 
devredilen şirketlere ilişkin satış süreçlerinin başla-
ması işlem hacmini artırabilecek etkenler arasında 
yer alıyor. 
KPMG Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Bölüm Başka-
nı Müşfik Cantekinler; “2020 yılında da hem ekono-
mik seyrin hem de bölgesel gelişmelerin yatırım orta-
mı üzerinde belirleyici olacağını düşünüyoruz. Her ne 

kadar, hem doğrudan yabancı yatırımlar, hem de bir-
leşme ve satın alma işlemleri açısından, 2019 yılının 
görece düşük olduğunu belirtmiş olsak da, 2020 yılı 
için iyimser beklentilerimizi korumakta ve kademeli 
iyileşme ile işlem hacimlerinin artacağını öngörüyo-
ruz” değerlendirmesinde bulundu.

Müşfik Cantekinler 
KPMG Türkiye Danışmanlık Hizmetleri B.lüm Başkanı
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yaklaşabileceği beklentisinin paylaşıldığı raporda, 
politika faizindeki indirimlerin reel ekonomiye kat-
kısının gecikmeli yansımasının, işsizlik tarafında 
görülecek potansiyel iyileşmenin diğer temel gös-
tergelere kıyasla daha kademeli kalmasına neden 
olabileceğinin altı çizildi. 

Borç çevriminde sorun yok
Raporun dış borçlara ilişkin bölümünde ise; kü-

resel faizlerin kısa-orta vadede ılımlı seviyelerde 
kalmasının beklenmesi ve Türkiye ekonomisinde 
dipten dönüşün başladığına yönelik algının güçlen-
mesiyle birlikte 2020’de dış borç çevriminde bir so-
runla karşılaşılmayacağı öngörüldü. Kısa vadeli asıl 
borç stoğunun 57,4 milyar dolar, 1 yılda çevrilmesi 
gereken asıl döviz ihtiyacının ise tahmini 71,9 milyar 
dolar olduğu kaydedildi.

Raporda, ekonomi ve piyasalara ilişkin gösterge-
lerin ve yatırım algısının zorlu bir süreçten geçtiği 
dönem boyunca dış borç çevriminde herhangi bir 
sorunla karşılaşılmamasın, Türkiye ekonomisinin 
şoklara karşın dirençli yapısını göstermekte oldu-
ğunun altı çizildi. Raporda, ekonominin mali disip-
linden taviz verilmeyeceği beklentilerini güçlendirici 
bir görüntü sunması gibi durumlarda not ve/veya 
not görünümünde olumlu revizelerin de gerçekleşe-
bileceği beklentisi de öne çıktı. 

Küresel risk iştahı yükselişini sürdürebilir
Her yıl olduğu gibi bu yıl da gelenekselleşen 

Araştırma Strateji Raporu’nu dünya ve Türkiye eko-
nomisinin nabzını tutarak hazırladıklarının altını çi-
zen Gedik Yatırım Genel Müdürü Metin Ayışık, “Türki-
ye’nin büyümesini sağlayacak başlıca kaynaklardan 

biri olan sermaye piyasaları ülkemizin finansmana 
erişim için büyütmek zorunda olduğu en önemli ka-
nalların başında geliyor” dedi.

Küresel piyasalar hakkında da yorum yapan Ayı-
şık, “2019 başında küresel para politikasına ilişkin 
aşırı sıkılaşma yönündeki endişeler yılın ikinci yarı-
sında yerini, özellikle ABD-Çin arasındaki ticaret ger-
ginliğinin küresel büyüme üzerinde artırdığı aşağı 
yönlü riskler sonrasında, genişleyici para politikası 
adımlarına bıraktı. Kasım 2020’de gerçekleşecek 
olan ABD Başkanlık seçimleri göz önüne alındığında, 
yakın dönemde artan küresel risk iştahının 2020’de 
de yüksek kalmayı sürdürmesi; bununla birlikte kü-
resel finansal koşullarının da gelişmekte olan ülke-
leri destekleyici şekilde devam etmesi muhtemel 
görünmekte” şeklinde sözlerini sürdürdü.

Gedik Yatırım tarafından açıklanan “2020: Dengelenmeden Toparlan-
maya Geçiş” başlıklı raporda, 2020’de ekonominin dünyada ve Türkiye’de 
nasıl seyredeceği yönündeki beklentiler, pazara ilişkin tahminler ve riskler 
ortaya konarak piyasaların değerlendirmesi yapıldı. Raporda, Türk ekono-
misinde “2019’daki dengelenme sonrasında 2020’nin toparlanma yılı ol-
masının muhtemel olduğunun altı çizilirken, enflasyonun yılın ikinci yarısı 
itibariyle tek haneli seviyelere yaklaşmaya başlayacağı” beklentisi öne çıktı. 

2020 Yılı Araştırma Strateji Raporu’na göre, baz etkileri nedeniyle 2020 
yılı hissedilen büyüme performansının, kaydedilen büyüme performansın-
dan daha düşük olacağı belirtilirken; büyüme bileşenleri tarafında iç tale-
bin öne çıkması, yatırımların yılın ilk yarısında görece zayıf kalmaya devam 
etmesi ve net ihracattan gelen katkının azalması beklentileri öne çıktı. Ra-
porda, 2020’de büyümenin yüzde 4,5 seviyesinde gerçekleşmesinin tahmin 
edildiği vurgulandı.

2020’nin ilk yarısında enflasyon beklentisi: Yüzde 10-12
TÜFE’nin 2020’nin ilk 6 ayında ağırlıklı olarak yüzde 10-12 bandında 

dengeleneceği; yılın ikinci yarısında ise hafif aşağı yönlü bir eğilimle bir-
likte yüksek tek haneli seviyelere yönelmesinin beklendiğinin açıklandığı 
raporda, yılsonu TÜFE tahmini yüzde 9,6 olarak açıklandı. Raporda, ekono-
mik büyümede beklenen toparlanma eğilimiyle birlikte cari dengenin yılın 
ilk çeyreğiyle birlikte yönetilebilir, sürdürülebilir seviyelerde açık vermesi-
nin beklendiği ifade edilirken, yılsonu itibarıyla cari denge/GSYH oranının 
yüzde -1,8 olarak gerçekleşeceği öngörüldü. 

Ortalama işsizliğin 2020 sonunda yüzde 11,7 ile tarihsel ortalamalara 

2020, ekonomide toparlanma yılı olacak 
2020’de büyüme 

tahmini: %4.5

Gedik Yatırım tarafından açıklanan 
2020 Yılı Araştırma Strateji 

Raporu’nda 2020 başında küresel 
çapta birçok merkez bankasının 

son 6 aylık dönemdeki genişleme 
adımları sonrasında, ‘bekle-gör’ 
politikasına geçtiği ve faizlerin 

kayda değer bir süre daha düşük 
seviyelerde kalacağı işaret edildi. 
Türkiye ekonomisinde 2019’daki 
dengelenme sonrasında 2020’nin 

toparlanma yılı olacağının belirtildiği 
raporda; enflasyonun 2020’nin ilk 

yarısı boyunca ağırlıklı olarak yüzde 
10-12 aralığında dengeleneceği, 

yılın ikinci yarısından itibaren ise 
tek haneli seviyelere yaklaşmaya 
başlamasının beklendiğinin altı 

çizildi. Borsa İstanbul’un orta ve uzun 
vadede önemli bir getiri potansiyeli 

taşıdığı tahminini vurgulayan 
raporda, TÜFE’nin yılın ilk 6 ayında 

ağırlıklı olarak yüzde 10-12 bandında 
dengeleneceği, yıl sonunda ise yüzde 
9,6 seviyesinde olacağı öngörülüyor…

"Enflasyonun yüzde 10-12 bandında seyretmesi bekleniyor
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AAnnaa  TTaahhmmiinnlleerr
Makroekonomik Veriler

Kaynak: Gedik Yatırım Araştırma, TCMB, TÜİK, HMB, Bloomberg

*2019 Yılı Strateji Raporu ** 4Ç19 Strateji Raporu *** 2020 Yılı Strateji Raporu

Temel Makroekonomik Verilere İlişkin Tahminler 2018 2019 2019 (*) 2019 (**) 2019 (***) 2020 (**) 2020 (***)

Ekonomik Büyüme

GSYH (cari, milyar TL) 3.724 - 4.527 4.320 4.319 4.990 4.992

GSYH (cari, milyar dolar) 789 - 805 761 762 806 810

GSYH (zincirlenmiş hacim, yıllık yüzde değişim) 2.8 - 1.6 0.7 0.6 4.5 4.5

Kişi Başına GSYH (bin dolar) 9.693 - 9.800 9.217 9.229 9.641 9.684

Enflasyon

Yılsonu TÜFE (yıllık yüzde) 20.3 11.8 16.6 12.3 - 9.6 9.6

Ortalama TÜFE (yıllık, yüzde) 16.3 15.2 19.2 15.3 - 11.0 10.7

Ödemeler Dengesi

Cari Denge (yılsonu, milyar dolar) -27.0 - -20.0 1.0 0.4 -15.0 -14.5

Cari Denge/GSYH (yılsonu, yüzde) -3.4 - -2.5 0.1 0.1 -1.9 -1.8

Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi

Bütçe Dengesi (yılsonu, milyar TL) -72.6 -123.7 -99.6 -125.3 - -144.7 -144.7

Bütçe Dengesi/GSYH (yılsonu, yüzde) -1.9 - -2.2 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9

İstihdam

İşsizlik Oranı (yıllık ortalama, yüzde) 11.0 - 12.6 13.9 13.7 12.9 11.7
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▶ 2020, ekonomide toparlanma yılı olacak 2020’de büyüme tahmini: %4.5 MAKRO EKONOMİ 
Z. Işık Adler



TÜRKİYE EKONOMİSİNE DAİR SATIR BAŞLARI
 î Türkiye ekonomisine dair öncü göstergeler 

2019’un 4. çeyreğindeki toparlanmanın sürdüğü-
nü işaret ediyor.

 î TCMB’nin önden yüklemeli faiz indirimlerinin 
ekonomik aktiviteye gecikmeli yansıyacak olması 
ve baz etkileri 2020’de büyümeyi destekleyecek.

 î 2020 yılı hissedilen büyüme performansının, 
kaydedilen büyüme performansından daha düşük 
olacağı öngörülüyor.

 î Büyüme tahmini 2020 için yüzde 4,5 seviyesinde.
 î TÜFE’nin 2020 yılının ilk 6 ayında ağırlıklı olarak 

yüzde 10-12 bandında dengeleneceği; yılın ikinci 
yarısında ise hafif aşağı yönlü bir eğilimle birlikte 
enflasyonun yüksek tek haneli seviyelere yönel-

mesi bekleniyor. Yılsonu TÜFE tahmini yüzde 9,6 
seviyesinde.

 î Ekonomik büyümede beklenen toparlanma eği-
limiyle birlikte cari dengenin 2020’nin ilk çeyre-
ğinden itibaren yeniden açık vermeye başlaması 
bekleniyor. Mevcut gerçekleşme ve eğilimleri dik-
kate alarak cari denge/GSYH oranının 2020 yılı 
sonunda yüzde -1,8 olarak gerçekleşeceği tahmin 
ediliyor. 

 î Bütçe açığı / GSYH oranının 2019 ve 2020 yılların-
da yüzde- 2,9 seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.

 î Ortalama işsizliğin 2020 sonunda yüzde 11,7 ile 
tarihsel ortalamalara yakınsaması bekleniyor.
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AAnnaa  TTaahhmmiinnlleerr
Piyasalar

Kaynak: Gedik Yatırım Araştırma, TCMB, Matriks, Finnet, Bloomberg

*2019 Yılı Strateji Raporu ** 4Ç19 Strateji Raporu *** 2020 Yılı Strateji Raporu

Piyasalara Yönelik Tahminler 2018 2019 2019 (*) 2019 (**) 2019 (***) 2020 (**) 2020 (***)
BİST-100

Düşük - Yüksek 84,655 - 121,532 83,535 - 115,312 80,000 - 120,000 83,535 - 110,000 - 90,000 - 135,000 100,000 - 150,000

Kapanış 91.270 114.425 115.000 105.000 - 125.000 140.000

Dolar/TL

Düşük - Yüksek 3,72 - 7,22 5,16 - 6,34 4,90 - 6,20 5,16 - 6,34 - 5,55 - 6,50 5,55 - 6,50

Ortalama 4.82 5.67 5.62 5.68 - 6.19 6.16

Kapanış 5.29 5.95 5.98 5.95 - 6.42 6.39

2 Yıllık Gösterge Tahvil Faizi

Düşük - Yüksek 12,9 - 28,2 11,7 - 26,2 17,3 - 22,8 13,1 - 26,2 - 8,5 - 15,5 8,5 - 13,9

Kapanış 19.7 11.8 17.5 13.4 - 10.6 10.3

10 Yıllık Gösterge Tahvil Faizi

Düşük - Yüksek 11,6 - 22,7 12,2 -21,5 14,8 - 18,8 13,2 - 21,5 - 9,0 - 16,0 9,0 - 14,0

Kapanış 16.5 12.2 15.3 14.3 - 11.6 11.2

TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Faizi

Düşük - Yüksek 12,8 - 24,1 11,3 - 25,5 19,5 - 24,0 13,9 - 25,5 - 10,5 - 14,0 9,0 - 13,5

Ortalama 17.7 20.6 22.8 20.7 - 12.7 10.6

Kapanış 24.1 11.4 19.5 14.0 - 11.5 10.0
Brent

Ortalama 72 64 70 64 - 60 62
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iklim ve çevre projelerine katkıda bulunan çe-
şitli programlarla AB bütçesinden gelecek. Bu 
da AB ülkeleri tarafından 114 milyar euro ek fi-
nansman sağlanmasını gerektirecek.

InvestEU ve ETS fonları aracılığıyla yaklaşık 
300 milyar euro değerinde özel ve kamu yatı-
rımının harekete geçirilmesi bekleniyor. Yeşil 
dönüşümden en çok etkilenen bölgeleri ve top-
lulukları desteklemek için tasarlanan yeni Just 
Transition Mekanizması kullanılarak 100 milyar 
euro daha çekilmesi bekleniyor. Bu bölgeler 
arasında büyük oranda kömüre bağımlı ülkeler 
yer alıyor.

Mekanizma üçe ayrılıyor
Adil Geçiş Fonu, InvestEU finansman akışı ve 

Avrupa bütçesinden desteklenen Avrupa Yatırım 
Bankası kredileri. Tüm bu enstrümanların kamu 
ve özel yatırımlara 100 milyar Euro çekmesi 
bekleniyor. 

Fon, özellikle AB enerji üretiminin yaklaşık 
dörtte birini sağlayan kömür gibi fosil yakıt-
lara bağımlı bölgelere yardımcı olacak. AB’deki 
kömür sektörü, Polonya’dan İspanya’ya kadar 
100’den fazla Avrupa bölgesinde, kömür ma-
denleri ve enerji santralleri gibi doğrudan bağ-
lantılı faaliyetlerde 238 bin kişiyi istihdam edi-
yor. Kömür santralleri azaltılmaya çalışılsa da, 
2015 yılındaki ölçümlerde, 12 AB ülkesinde 128 
kömür madeni ve 21 AB ülkesinde ise 207 kö-
mür santrali bulunmaktaydı.

AB planı iklim değişikliğinden en çok etkile-
nen yerlerin öncelikli olarak dönüşümüne yöne-
lik olacak. Bu bölgelerdeki endüstrilerin daha 
çevreci şekilde çalışması ve sürdürülebilir enerji 
kaynaklarından faydalanması arzulanıyor.

Avrupa’nın iklimi değişiyor
Avrupa Çevre Ajansı, değişen bir iklimin ya-

şamlarımızın neredeyse her yönünü etkileye-
ceğini belirttiği çalışmada, Avrupa’nın pek çok 
bölgesinde yağış yoğunluğundaki ve sıklığındaki 
artışın, sellerin şiddetli ve sık yaşanmasına ne-
den olacağını belirtiyor. Güney Avrupa da dahil 
olmak üzere, Avrupa’nın diğer yerlerinde, yük-
sek sıcaklıklar ve azalan yağış, birçok bölgenin 
kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği 
anlamına geliyor.

Avrupa Birliği Komisyonu (AB), “Avrupa Yeşil An-
laşması” çerçevesinde kıtayı 2050’ye kadar iklime 
zararsız hale getirmeyi amaçlayan yatırım progra-
mını yayımladı. Buna göre, iklim hedeflerine ulaşıl-
ması için gerekli olan yatırımlar AB tarafından daha 
fazla desteklenecek. AB, çevre dostu, yeşil, rekabetçi 
ve kapsayıcı bir ekonomiye geçiş için gereken yatı-
rımları teşvik edecek.

AB’nin gelecekteki bütçesinin yaklaşık 503 mil-
yar euroluk kısmı iklim ve çevre hedefleri ile uyumlu 
programlara ve projelere aktarılacak. Kamu ve özel 
sektör ortaklığındaki projelerle de 279 milyar euro 
yatırım gerçekleştirilecek.

Üye ülkeler ve AB ortak finansmanı ile yapılan 

çevre dostu projelere 114 milyar euro sağlanacak. 
Söz konusu yatırımlar ve çarpan etkileriyle, Av-
rupa’da gelecek 10 yılda iklim ve çevre alanındaki 
sürdürülebilir yatırımlar için 1 trilyon euroluk kay-
nak ayrılacak. Göreve 1 Aralık’ta başlayan AB Ko-
misyonu Başkanı Ursula von der Leyen çevre ve 
iklim konusuna öncelik vereceğini açıklamıştı. AB, 
2050’ye kadar karbon salınımların en az seviyeye 
indirilmesi ve kalan salınımların çeşitli tedbirlerle 
dengelenmesini sağlayarak iklime zarar vermeyen 
bir kıtaya dönüşmeyi hedefliyor.

Fon nereden sağlanacak?
Paranın yaklaşık yarısı, Bölgesel Kalkınma Fonu, 

Uyum Fonu, Horizon Avrupa ve Yaşam Programı gibi 

AVRUPA PARLAMENTOSU ÜYELERİ  
NELER DÜŞÜNÜYOR?

Avrupa Parlamentosu üyeleri ise Adil Geçiş Mekanizması’nın fonlan-
ması ve yürütülmesi konusunda hemfikir görünmüyor. Yatırımların 
yol haritası 14 Ocak tarihli parlamentoda tartışıldı ve paranın nereden 
sağlanacağı ve geri dönüşümünün net olmadığı vurgulandı. Öne çıkan 
görüşler şöyle:
Siegfried Mureșan (EPP, Romanya): Geçişin etkilerini hafifletmek 
için yeterli kaynak ayrılmalı. Ne uyum, ne tarım, ne de araştırma ve 
yenilik için uygulanan mevcut politikalar etkilenmemelidir. Bu ek bir 
öncelik ve en üst düzeyde finanse edilmesi gerekiyor.
Iratxe García Pérez (S&D, İspanya): Bu sosyal ve ekolojik dönüşümü 
desteklemek için taze finansman ihtiyacına bakmalıyız. AB’nin bir son-
raki uzun vadeli bütçesinin en az yüzde 30’unun iklim değişikliği ile 
mücadeleye adanması gerekiyor.
Dragoș Pîslaru (Renew, Romanya): Tüm üye devletleri bu araçları 
kullanmaya ve Avrupa’nın en önemli kaynağına, vatandaşlara yapılan 
yatırımlara odaklanmaya çağırıyorum.
Niklas Nienaß (Yeşiller, Almanya): Bu teklif, tüm kömür bölgeleri 
için somut çıkarma planları ile açık ve adil bir geçiş anlamına gelirse 
destekleyebiliriz.
Gianantonio Da Re (ID, İtalya): Kaynakların nereden geleceği pek 
açık değil. Yararlanıcılar için kriterler ve fonların nasıl dağıtılacağı da 
çözülmelidir.
Bölgesel Kalkınma Komitesi Başkanı Omarjee (GUE, Fransa): Bu 
geçişte sosyal maliyetleri azaltmalı ve bölgeleri desteklemeliyiz.
Bütçe Komitesi Başkanı Johan Van Overtveldt, paranın bir kısmının 
nereden geleceği konusunda netlik bulunmadığına da işaret ederek “ 
“Döngüsel bir ekonomiden yanayız, ancak fon ve paranın geri dönüşü-
müne karşıyız. Finansal maceralardan yana değiliz” dedi. 

Avrupa’nın bir Avrupa’nın bir 
trilyon euroluk iklim trilyon euroluk iklim 
finansmanında yol finansmanında yol 
haritası net değilharitası net değil

Avrupa Birliği Komisyonu, 2050’ye kadar karbon salınımlarının en az seviyeye indirilmesi için gelecek 
10 yılda 1 trilyon euroluk yatırım yapılmasına yönelik planını açıkladı. Ancak parlamento üyeleri paranın 

nereden sağlanacağı ve geri dönüşümü konusunda hemfikir değil…
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▶ Avrupa’nın bir trilyon euroluk iklim finansmanında yol haritası net değil DÜNYA GÜNDEMİ 
Esen Erkan



Off-grid güneş enerjisi pazarı 
1,75 milyar dolara ulaştı

Şebekeden bağımsız (off-grid) 

güneş enerjisi sektörü, son 10 

yılda 420 milyon kullanıcıya hiz-

met veren 1,75 milyar dolarlık 

yıllık bir pazara genişledi ve bü-

yümeye de devam ediyor. Dünya 

Bankası, “Şebeke Dışı Güneş Pi-

yasası Raporu 2020” adlı çalış-

masını yayımladı. Güneş enerjili 

su pompaları, soğuk hava depo-

ları ve kamu kurumlarına hizmet 

veren diğer güneş enerjili ürünler 

ile şebekeden bağımsız güneş 

enerjisi çözümlerinin verimli kul-

lanımı sayesinde sektör olgunla-

şıyor ve şirketler giderek finansal 

sürdürülebilirliğe odaklanıyor.

Rapora göre, 2030 yılına ka-

dar elektriğe evrensel erişim 

sağlamak için şebeke dışı güneş 

enerjisi sektörünün 132 milyon 

haneye hizmet etmesi gereke-

cek. Sektörün 6.6 milyar ile 11 

milyar dolar arasında ek finans-

man gerektireceği tahmin edili-

yor. 3,4 milyar dolarlık bir bölüm 

ise kamu sübvansiyonları ile elde 

edilecek.

Off-grid güneş enerjisi 
sistemlerine daha çok 
yatırım gerekiyor

Şebekeden bağımsız güneş 

enerjisi sektörünün güçlü bü-

yüme grafiğine karşın 2030 yılına 

kadar elektriğe evrensel erişimin 

sağlanmasında kilit rol oynamaya 

devam etmesi için daha fazla ya-

tırım çekmesi gerekiyor. 2030 

yılına kadar en temel elektrik eri-

şim seviyesine sahip 388 milyon 

kişiye hizmet vermesi öngörülen 

sistemlerdeki bu büyüme, evren-

sel erişim hedeflerine ulaşmak 

için yetersiz kalacak. Sektörün 

2020’den 2024’e kadar dış yatı-

rımlarda 1.7 milyar dolar ile 2.2 

milyar dolara ihtiyacı var.

Şebekeden bağımsız güneş 

enerjisi çözümleri, özellikle ener-

jiye erişimleri kısıtlı olan Sahra 

altı Afrika ve Güney Asya’da mil-

yonlarca insana enerji sağlamada 

önemli bir rol oynuyor. Politika 

yapıcılar, özel sektör yatırımcı-

ları ve son kullanıcılar, şebeke 

dışı güneş ürünlerini, özellikle 

sulama ve soğutma cihazlarında, 

tarımsal, endüstriyel, ticari ve 

kamusal sektörlerde elektrik eri-

şimi için ekonomik ve sürdürüle-

bilir bir çözüm olarak benimsiyor.
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“enerji paylaşım ekonomisi” tüketicileri, enerji kulla-
nımlarının kontrolünü ele almaya ve enerji faturala-
rını azaltma yeteneğine sahip olmaya yönlendiriyor. 

Enerji sektörünün bu değişen özellikleri, dijital 
hatlar yoluyla yükselen finansal işlemler piyasasının 
şeffaf bir şekilde yapılmasını sağlamak için finansal 
işlemlerin yeniden kaydedilmesi ve düzenlenmesi 
için yeni yöntemlerin benimsenmesini gerektiriyor. 

Rapor, enerji pazarındaki küresel blok zincirini 
coğrafi olarak, Kuzey Amerika, Avrupa, Asya Pasifik, 
Orta Doğu ve Afrika ve Latin Amerika olarak ayırıyor. 
Bunlardan, Kuzey Amerika ve Avrupa, şu anda kü-
resel pazara en çok gelir sağlayan ülkeler ve enerji 
sektöründe dijital teknolojilerin bu bölgelerde be-
nimsenmesi, yenilenebilir enerji alanındaki büyük 

gelişmeler ve kayıt zinciri teknoloji sağlayıcısının 
varlığı ile ilişkilendiriliyor. Ayrıca bu bölgede artan 
bulut tabanlı kayıt zinciri teknolojisine olan talebin, 
yakın gelecekte işlemlerin fizibilitesinde bir artışa 
yol açacağı tahmin ediliyor.

Rapor, küresel kayıt zinciri teknoloji pazarının 
rekabetçi dinamiklerini de açıklıyor. Tedarikçilerin 
pazarda düşük sayıda olması nedeniyle, kayıt zinciri 
teknolojileri oluşturmak için gerekli ürünlerin mali-
yetleri yüksek. Pazarda rekabet avantajı elde etmek 
için şirketlerin yenilikçi ve düşük maliyetli çözümle-
rin geliştirilmesine odaklanması gerekiyor. Pazarın 
önde gelen şirketlerinden bazıları Accenture, In-
fosys, Microsoft, IBM ve SAP olarak sıralanıyor.

Enerji pazarındaki küresel kayıt zincirinin bü-
yüme dinamiklerini açıklayan “Enerji Pazarında 
Blockchain (Kayıt Zinciri) Genel Bakış ve Bölgesel 
Görünüm” raporu yayınlandı. Teknoloji raporları ha-
zırlayan Technews’ün çalışması, 2018-2028 yılları 
arasında, sektördeki kilit oyuncuların karşılaştığı 
zorluklarla birlikte enerji sektöründe kayıt zinciri 
teknolojilerinin benimsenmesini sağlayan temel 
faktörleri tartışıyor. 

Enerji pazarındaki küresel kayıt zincirinin önü-
müzdeki birkaç yıl içinde etkileyici bir hızla genişle-
yeceği tahmin ediliyor. Yenilenebilir enerji üretimi ve 
depolama alanındaki teknolojik ilerlemeler de dahil 
olmak üzere, bu değişikliğin sağlanmasında bir dizi 
faktörün çok önemli olduğu düşünülüyor. 

Son birkaç yılda, güneş panellerinin maliyet-
leri yaklaşık yüzde 80 oranında azaldı ve küresel 
pazarda her geçen gün daha ekonomik ve verimli 
ürünler piyasaya sürülüyor. Depolama teknolojile-
rindeki gelişmeler, hane halklarının yük değişimi 
veya yedeklemesi için depolama yapmasına izin ve-
riyor. Bu da genel nüfusun, maliyetler daha düşük 
olduğunda ve gerektiğinde güç satın alma ve depo-
lama konusunda daha fazla esnekliğe sahip olması 
anlamına geliyor.

Enerji kullanımlarında tüketiciler kontrolü 
ele alıyor

Akıllı sayaçların artan oranda kullanımı ve ta-
lep tarafında sürekli olarak yeni önlemlerin gelişti-
rilmesi, yeşil enerji üreticileri arasında tüketicilere 
doğrudan bağlantı sağlayan geleneksel ortamın ye-
rine, yeni dijital hizmetlerin de artmasını sağlıyor. Bu 

İngiltere merkezli güneş enerjisi çözümleri üre-
ten Solivus isimli şirketin geliştirmiş olduğu güneş 
paneli ve depolama yönteminin söz konusu tekno-
lojide bir dönüm noktasına işaret edebileceği belir-
tiliyor.

Donanımhaber’den yapılan haberde, şebeke 
elektriğine ihtiyaç duymaksızın binalara ve elektrikli 
otomobillere enerji sağlayabileceği ifade edilen çö-
züme “güneş kumaşı” adı verildi. Perakende depoları 
veya kargo şirketlerine ait merkezler gibi büyük 
endüstriyel yapıların çatılarını kaplaya-
rak bu tür yerlerin kendi enerjilerini 
üretmelerini sağlamak isteyen 
şirket, aynı zamanda mes-
kenler için de aynı panellerin 
kemer ya da yay şeklinde 
olanlarını tasarlamış.

Solivus’un “organik fo-
tovoltaik-OPV” adını ver-
diği panel, bildiğimiz yön-
temle güneş ışığını emerek 
enerji üretiyor. Panellerin 

esnek yapısı sayesinde istenilen şekilde eğilip bü-
külebilen kumaş, daha sonra düz, yatay, dikey veya 
kıvrımlı yüzeylere yapıştırılıyor. Standart güneş pa-
nellerinin onda biri ağırlığa sahip olduğu belirtilen 
güneş kumaşları, nadir ya da toksik elementler kul-
lanılmadan üretiliyor ve 20 yıl ömre sahip.

Solivus, elde edilen enerjiyi depolamak için ise 
elektrikli araç pilleri ya da depolanan enerjiyi hızlı 
bir şekilde aktarmak için volan (enerjiyi kinetik 
enerji formunda mekanik olarak depolayabilen bir 

eksende dönen bir kütle) temelli bir sis-
tem kullanmayı planladığını belirt-

miş.
Güneş kumaşı fikrini ortaya 

atan ise Jo Parker-Swift isimli 
bir bilim insanı. Swift’e gü-
neş kumaşı fikrini ise defne 
ağacı yaprakları vermiş. 
Geniş bir yüzeyi küçük bir 
alanda sunan yapraklar, 
Swift’i iki buçuk yıllık bir 

projenin içine itmiş.

Küresel kayıt zinciri ile 
“enerji paylaşım ekonomisi” 

hızla genişleyecek Esnek güneş panelleri ile şebeke 
elektriğine ihtiyaç azalacak
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▶ Esnek güneş panelleri ile şebeke elektriğine ihtiyaç azalacak İNOVASYON 
Esen Erkan



meslekten 6’sı yüzde 30 oranında otomatize edile-
bilir durumda. Bu doğrultuda çalışma, 2030 yılına 
kadar Türkiye genelinde ortalama yüzde 20-25’lik 
bir otomasyona geçiş seviyesini temel alarak ger-
çekleştirildi. 

2030 yılına kadar 8.9 milyon yeni iş 
oluşabilir

Bu çalışmalar ışığında, Türkiye’nin gelecek 10 yıl 
içinde otomasyon, yapay zeka ve dijital teknolojile-
rin yaratacağı ekonomik fayda ve sosyal değişimler 
ile  3,1 milyon iş artışı yaratma potansiyeli  olduğu 
öngörülüyor. 7,6 milyon iş kaybolarak yeni işlere dö-
nüşebilecek ve 2030 yılına kadar 8,9 milyon yeni iş 
oluşabilecek. Ayrıca başta teknolojiyle ilgili alanlarda 
olmak üzere, tamamı yeni 1,8 milyon iş oluşturulabi-
lecek. Örneğin dijital hizmet tasarımcıları, sürdürü-
lebilir enerji uzmanları, siber güvenlik uzmanları ve 
yapay zekâ destekli sağlık bakım teknisyenleri gibi 
yeni rollerin yaygınlaşması bekleniyor. 

Bu değişim tüm çalışanları etkileyecek. Türki-
ye’de işgücünde bulunan 21,1 milyon kişinin mevcut 
mesleğinde  teknolojiden tam olarak yararlanması 
için yetkinliklerini geliştirmesi gerekecek. Yeni yet-
kinlikler kazanma ve meslek değişimi nedeniyle oto-
masyon ve dijitalleşmenin etkisinin 7,6 milyon çalı-
şan üzerinde daha fazla olması bekleniyor. Bu grup 
içerisinde 5,6 milyon kişinin farklı yetkinlikler geliş-
tirerek rolünü değiştirmesi ve 2 milyon kişinin farklı 
sektörlerde çalışmak ya da yeni meslekler edinmek 
için yetkinlikler kazanması gerekecek. İşgücüne yeni 
katılacak  7,7 milyon çalışanın  gerekli yetkinliklerle 
donanımlı olması önemli olacak.

2030 yılında, öngörülen yetenek dönüşümü ger-

çekleştiği takdirde, en büyük yetkinlik gelişiminin 
yüzde 63 oranı ile teknoloji yetkinliklerinde gerçek-
leşmesi bekleniyor.  Sosyal yetkinliklerde  yüzde 22 
ve ileri seviye bilişsel yetkinliklerde yüzde 7 artış 
beklenirken; temel yetkinliklerin ve fiziksel yetkin-
liklerin sırasıyla yüzde 10 ve 8 oranında daha az 
kullanılacağı öngörülüyor. Dolayısıyla çalışanların 
teknoloji yetkinlikleri ile sosyal yetkinliklerini geliş-
tirmeleri büyük önem taşıyor. Duygusal zeka, yara-
tıcılık, yeniden öğrenme, girişimcilik, empati kurma, 
ileri iletişim ile teknolojiyi kullanma, ileri veri analizi 
ve teknoloji geliştirme gibi yetkinliklerin ön plana 
çıkması bekleniyor. 

“Türkiye fırsatlarını doğru kullanırsa yeni 
işler yaratabilir”

Araştırma çalışmasının, Türkiye için büyük önem 
taşıyan yetenek dönüşümüne farklı bir bakış açısı 
sağladığını belirten  McKinsey & Company Türkiye 
Ülke Direktörü Can Kendi, “Araştırmalarımız, mev-
cut otomasyon teknolojilerinin küresel ölçekte iş-
lerin yüzde 50’sini etkileyebileceğini ve kaybolan 
işlerin yerine yeni ve daha fazla iş fırsatının doğa-
cağını gösteriyor. Türkiye için de benzer bir durum 
söz konusu; dinamik nüfusu, güçlü kaynakları ve 
teknolojiyi benimseme oranıyla ülkemiz önemli bir 
gelişim yaratma potansiyeline sahip. Analizlerimize 
göre, Türkiye’nin yeni çağın fırsatlarını doğru kullan-
ması ve dijital teknoloji yatırımlarını zamanlı şekilde 
hayata geçirmesiyle 2030 yılına kadar 3 milyondan 
fazla yeni iş yaratma potansiyeli bulunuyor. Bu po-
tansiyeli gerçekleştirmeye yönelik olarak ülke ge-
nelinde ve farklı sektörler için stratejik çalışmalar 
hayata geçirilmeli” yorumunu yaptı

McKinsey Türkiye, geçtiğimiz 6 ay boyunca 250 
çalışanı ve McKinsey Global Enstitüsü’nün ortak-
lığı ile getirdiği uzmanlık ve deneyimle  “İşimizin 
Geleceği: Dijital Çağda Türkiye’nin Yetenek Dönü-
şümü”  raporunu hazırladı. Çalışmada, 800 meslek 
ve 2 bin iş aktivitesi 18 yetkinlik bazında analiz edildi 
ve her bir aktivite için detaylı otomasyon potansiyeli 
belirlendi. Ülke geneline ait ayrıntılı meslek ve maaş 
verileriyle eğitim, enerji, altyapı, teknoloji ve makro-
ekonomiyle ilgili Türkiye’ye özgü göstergeleri de içe-
ren zengin bir veri seti kullanıldı. Çıkan sonuçlar 46 

ülke sonuçları ile kıyaslandı. Çalışma, en büyük 15 
sektör için detaylandırıldı. Sonuçları yorumlamak, 
olası etkilerin netleştirilmesini sağlamak ve paydaş-
lar tarafından atılabilecek potansiyel adımlar ile ilgili 
fikir alışverişinde bulunmak için iş dünyası, akademi 
çevreleri, medya, sivil toplum ve kamu temsilcile-
riyle görüşmeler yapıldı.

McKinsey’nin paylaşmış olduğu verilere göre, 
dünya genelinde mevcut teknolojiler işlerin yüzde 
50’sinin otomasyonla yapılmasına olanak sağlaya-
cak nitelikte. Türkiye’de mevcut teknolojilerle her 10 

McKinsey Türkiye ve McKinsey’nin iş ve ekonomi araştırma kolu McKinsey Global Enstitüsü iş birliği ile hazırlanan 
“İşimizin Geleceği: Dijital Çağda Türkiye’nin Yetenek Dönüşümü” raporuna göre Türkiye’nin gelecek 10 yıl içinde 
otomasyon, yapay zeka ve dijital teknolojilerin yaratacağı ekonomik fayda ve sosyal değişimler ile 3,1 milyon iş 

artışı yaratma potansiyeli olduğu öngörülüyor. 7,6 milyon iş kaybolarak yeni işlere dönüşebilecek ve 2030 yılına 
kadar 8,9 milyon yeni iş oluşabilecek. Ayrıca başta teknolojiyle ilgili alanlarda olmak üzere, tamamı yeni 1,8 

milyon iş oluşturulabilecek. Örneğin dijital hizmet tasarımcıları, sürdürülebilir enerji uzmanları, siber güvenlik 
uzmanları ve yapay zekâ destekli sağlık bakım teknisyenleri gibi yeni rollerin yaygınlaşması bekleniyor. 

Türkiye dijital teknolojiler sayesinde  
3.1 milyon iş artışı yaratma potansiyeline sahip

Esnek kariyer ve çalışma 

fırsatları ortaya çıkacak
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▶ Türkiye dijital teknolojiler sayesinde  3.1 milyon iş artışı yaratma potansiyeline sahip YÖNETİM 
Z. Işık Adler



YAŞAM BOYU FARKLILAŞABİLEN ESNEK  
KARİYER YOLLARI FIRSATI VAR

Araştırma çalışmasının en güçlü çıktısının tüm ta-
rafların ortak hareket etmesi gerekliliği olduğuna 
değinen  McKinsey & Company Ortağı Pınar Gökler 
Özsavaşcı, “Türkiye’nin dijital çağa geçişine ve yete-
nek dönüşümüne değinen bu çalışmamız kapsamın-
da tüm paydaşlar için potansiyel inisiyatifler ortaya 
koyduk. 
Türkiye’de şirketlerin stratejik işgücü planlarını ve 
kapsamlı yetenek dönüşüm programlarını oluştur-
maları ve yeni nesil çalışma modellerine geçmeleri 
gerekiyor. Devlet ve kamu kurumları ise ülke gene-
linde stratejik işgücü planlaması yaparak öncelikle-
rini ve vizyonunu çizmelidir. Dijitalleşme ve yetenek 
dönüşümünü hızlandıracak merkezi koordinasyon 
mekanizmalarını etkinleştirmek önem taşıyor. Bunun 
yanında, yetenek dönüşümü için gelişim ve teknoloji 
merkezleri oluştururken yetenek geliştirme program-

ları için teşvikler sunu-
labilir. Eğitim kurum-
ları, ihtiyaç olan yeni 
yetkinliklere yönelik 
olarak eğitim modelleri-
ni güncellemeli, öğrenme 
deneyimini iyileştirmeli ve 
yaşam boyu öğrenme becerisini 
geliştirmeli. Bireyler ve liderler ise bu dönüşümde sü-
rekli kendini geliştirmeli, özellikle de sosyal ve tekno-
loji yetkinliklerini geliştirme fırsatlarını aktif olarak 
değerlendirmeli. Yaşam boyu farklılaşabilen esnek 
kariyer yollarına kendilerini hazırlamalı. 
Bu dönüşümü gerçekleştirebilmek için tüm paydaş-
ların ortak çalışması büyük önem taşıyor. İnanıyoruz 
ki, yetenek dönüşümü yolculuğu Türkiye’yi güçlü po-
tansiyeline ulaştıracaktır.” dedi.

McKinsey Global Enstitüsü ile birlikte dijitalleş-
menin ülkemiz ve iş ortamına etkilerini ortaya ko-
yan bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Kendi, 
açıklamalarını şöyle sürdürdü: Bu çalışma, veriye 
dayalı olarak otomasyon, yapay zekâ ve dijital tekno-
lojilerin mesleklere ve işgücü ihtiyacına olan etkisini 
farklı sektörler için ortaya koyuyor. Türkiye’deki tüm 
paydaşlar için heyecanlı ve aynı zamanda zorlu bir 

süreç bizi bekliyor. Raporumuz; şirketler, birlikler, 
devlet ve kamu kurumları, eğitim kurumları, bireyler 
ve liderler için alınabilecek aksiyonları da sunuyor. 
Bu rapor ve farklı kurumlarla yaptığımız çalışma-
larla ülkemizin yetenek dönüşümü yolculuğuna sun-
duğumuz hizmetleri derinleştirmekten büyük mut-
luluk duyuyoruz ve Türkiye’nin güçlü potansiyeline 
ulaşacağına inanıyoruz.” 
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kişilerin liyakata mı yoksa sadakate göre mi seçile-
cek olduklarıdır. Bu konudaki tartışma birleşmenin 
üzerinden yıllar geçse bile genelde hiç bitmez.

Kritik çalışan kadrolarının korunması
Satın alma işlemlerinde alıcı taraf genelde satın 

aldığı şirketin performansını beğendiği ve potansi-
yelini de olumlu değerlendirdiği için 
alım kararını vermiştir. Unutulma-
ması gereken önemli hususlardan 
biri, şirketi bu performansa taşıyan 
insan kaynağının önemidir. Özellikle 
satın alan şirket ilgili iş kolunda ye-
terli deneyime sahip değil ise satın 
alınan şirketteki kritik kadroların 
satın alma sonrası en azından belli 
bir dönem (genelde 3-5 yıl) bünyede 
kalacak olmasını baştan sağlamak 
çok önemlidir.

Yönetim kadar alt kadrolara da 
değişimin benimsetilmesi

Özellikle oturmuş piyasalarda şirketlerin organik 
büyüme potansiyeli sınırlarına dayandığı durum-
larda M&A işlemlerinde ivmelenme başlar. Şirket 
birleşme ve satın almaların pek çok nedeni olabi-
lir. Bunlar arasında en yaygın olanları: Pazar payını 
artırmak, karlılığı geliştirmek, yeni pazarlara gir-
mek, müşteri portföyünü geliştirmek, ürün gamını 
çeşitlendirmek ve/veya tamamlamak, çapraz satış 
kanalları açmak, dikey veya yatay entegrasyon sağ-
layarak pazardaki durumunu kuvvetlendirmek, öl-
çek ekonomisini geliştirmek, maliyetlerde tasarruf 
sağlamak, know-how transferi sağlamak ve Ar-Ge 
alanında verimliliği geliştirmektir. 

Görüleceği üzere temel motivasyon satışları ve 
karlılığı artırırken aynı zamanda maliyetleri düşür-
meye yöneliktir. Diğer taraftan da yaratılacak sinerji 

ile daha güçlü bir inovasyon ikliminin de yeşertilmesi 
hedeflenir. Uluslararası danışman şirketlere milyon-
larca dolar para harcanarak yönetilmeye çalışılan 
ve üzerinde aylarca kafa patlatılan devasa birleşme 
planları işin insan boyutuna gereken önem verilme-
diği takdirde zaafiyete uğramaya mahkumdur. Özel-

likle birbirinden çok farklı iki kurum 
kültürü bir araya gelecek ise potan-
siyeli çok yüksek olan işlemlerde bile 
tehlike çanları çalıyor olabilir. Bir ka-
dın ve erkeğin bir araya gelip evlilik 
kurumunu sürdürmeleri aralarındaki 
sevgi bağına rağmen zor zanaatken 
iki ayrı kurumun tek bir çatı altında 
toplanması ve ahenkle çalışması hiç 
de kolay değildir. Başarı ancak yöne-
tim kademesi kadar alt kadroların da 
süreci içtenlikle benimsemesi ve sa-
hiplenmesi ile mümkün olabilir. 

Başarılı iki şirketin birleşmesi 
Satın alma ve birleşmeler konusundaki diğer 

önemli nokta da iki vasat şirketin bir araya gelip 
muhteşem bir şirket oluşturamayacağı gerçeğidir. 
Özünde yüksek performans göstermeyen şirketler 
bir araya geldiklerinde sağlayacakları katma de-
ğer bazı maliyet azaltma operasyonlarının ötesine 
muhtemelen geçemeyecektir. Genelde başlangıç 
aşamasında sağlanan tasarrufların şirket perfor-
mansına yansıması saman alevi etkisinin ötesine 
geçemez ve var olan kötü gidişatı ancak geciktire-
bilir. Bu tip işlemleri şirketlere bir kurtuluş reçetesi 
olarak görmek büyük hatadır. Başarılı M&A işlemleri 
alanlarında mevcut durum itibarıyla kendilerini is-
pat etmiş başarılı şirketlerin daha mükemmel, karlı 
ve verimli olana doğru yolculuğu şeklinde gerçekle-
şiyor ise anlamlı olacaktır.

Uzmanlar, hangi amaçla yapılırsa yapılsın şirket 
birleşme ve ortaklık konularında doğru stratejiyle 
hareket etmek gerektiğinin altını çiziyor. Şirket bir-
leşme ve ortaklıklar (Mergers&Acquisitions-M&A), 
iş dünyasının üzerinde en çok spekülasyon yapılan 
konuları arasında yer alıyor. M&A işlemlerinin eko-
nomik olduğu kadar sosyal boyutu da gündemde 
önemli bir yer teşkil ediyor. Kamuoyuna mal olmuş 
büyük şirketler, işin içinde olduğu zaman önce kulis-
ler hareketleniyor, ardından da haberler yayılmaya 
başlıyor. Sonrasında ise işlemin akıbeti hakkında 
olumlu olumsuz kehanetler üretilmeye başlanıyor. 

M&A işlemlerinde başarının sağlanması ve iş-
lerin uzun vadede iyi gitmesi için profesyonel bir 
yaklaşımla, ince eleyip sık dokuyarak adımlar at-
mak gerekiyor. Finansal yönetim konusunda yerli 
ve uluslararası firmalara danışmanlık hizmeti veren 
Dinamo Danışmanlık Kurucu Ortağı, Kamu Özel Or-

taklığı (PPP) ve Proje Finansmanı Uzmanı Fatih Ku-
ran şirket birleşme ve ortaklık işlemlerinin başarılı 
olması için dikkat edilmesi gereken 4 noktayı şöyle 
açıklıyor: 

Katma değeri artıracak adımların atılması
Özellikle aynı sektörden iki şirket artık tek bir 

çatı altında toplanacaksa bu bağlamdaki hassasi-
yetler daha da artıyor. Doğal bir sonuç olarak aynı 
işi yapan bölümlerde personel çıkartılmasına gidil-
mesi nerede ise kaçınılmazdır. Özellikle şirket bir-
leşmelerinde en kısa zamanda net sonuç alınabile-
cek husus maliyetlerden tasarruf sağlamak olduğu 
için özellikle hizmet yoğun iş alanlarında personel 
kadrosunu daraltıp birim iş gücünden sağlanacak 
olan katma değeri artırmak en temel amaçlardan 
bir tanesi. Bu aşamada üzerinde en çok tartışma ya-
pılan alanlardan biri şirket bünyesinde kalacak olan 

“Başarılı bir şirket birleşme ve 
ortaklık için atılacak 4 adım”

Son yıllarda hızla 
artan şirket satın alma 

ve birleşmelerinin hepsi başarılı 
sonuçlar vermiyor. Hayal kırıklığına 

uğramamak için bu işlemlerde dikkat 
edilmesi gereken dört başlık var. Bunlar; 

katma değeri artıracak adımların atılması, 
kritik çalışan kadrolarının korunması, 

yönetim kadar alt kadrolara da değişimin 
benimsetilmesi ve birleşmelerin 

iki başarılı şirket arasında 
yapılması… 

Fatih Kuran
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bon emisyonumuzu sistematik 
olarak azaltırken enerji verimli-
liği konusundaki yatırımlarımıza 
ve optimizasyon çalışmalarımıza 
aralıksız devam etmek.”

“Türk Telekom’un 1.700 
lokasyonuna güneş enerji 
sistemleri kurduk”

Türkiye’nin yenilenebilir enerji 
kaynaklarının geliştirilmesi ve 
yaygınlaştırmasına destek ola-
rak, hem cari açık ile mücade-

leye katkı sağlamak hem de 
verimliliğini artırmak amacıyla 
2015 yılında elektrik tedarik 
şirketimiz TTES’i kurduklarını 
anımsatan Kıraç, “Yine bu çer-
çevede irili ufaklı büyüklükte 
1.700 lokasyonumuzda güneş 
enerji santrallerimizin kurulu-
munu tamamlayarak yenilene-
bilir enerji sistemlerimizin top-
lam kurulu gücünü 2,3 MW’a 
çıkardık. Bu projelerle, temiz 

ve millî enerjiye katkı sunmayı 
ve Türkiye’deki diğer uygun lo-
kasyonlarımızda da benzer GES 
uygulamalarını yaygınlaştırmayı 
hedefliyoruz” dedi. 

Kıraç, enerji verimliliğini artır-
mak amacıyla baz istasyonları ve 
sistem odaları başta olmak üzere 
Türk Telekom’da kullanımda olan 
soğutma ve ses haberleşme sis-
temleri gibi enerji tüketimi yük-
sek ekipmanları, daha düşük 
enerji tüketen modellerle de-
ğiştirdiklerini belirtti. Ayrıca baz 
istasyonlarında sera gazı emis-
yonlarını azaltmak için doğaya 
dost klima gazı kullanmaya baş-
ladıklarını açıkladı. Kıraç, “Proje 

kapsamında 2020 yıl sonuna 
kadar belirli bölgelerdeki baz is-
tasyonlarımızı yüksek verimlilikte 
çalışan modellerle değiştirmeyi 
hedefliyoruz” dedi.

Türkiye’nin akıllı şehir 
uygulamalarına destek 

Türkiye’nin ilk entegre yeni 
nesil şehir projesini hayata geçi-
ren Türk Telekom, bu akıllı uygu-
lamalarla birçok alanda tasarruf 
sağladı. Kıraç, “Kurgulanan yeni 
nesil şehirler sayesinde, akıllı 
sistemlerin yer aldığı lokasyon-
larda kamu yararına önemli öl-
çüde katkı ortaya koyduk. Türk 
Telekom’un yeni nesil şehir uygu-
lamalarıyla elektrikte yüzde 40’a 
ve sulamada yüzde 30’a varan 
tasarruf sağlandı. Akıllı ulaşım 
uygulamalarıyla, trafikte geçirilen 
sürede yaklaşık yüzde 35 tasarruf 
elde edilirken bu sürenin düşme-
sine bağlı olarak karbon salımı 
yaklaşık yüzde 25 azaldı. Şehir 
parklarında hayata geçirdiğimiz 
akıllı aydınlatma çözümlerimiz 
sayesinde yüzde 30 civarında 
enerji tasarrufunu yakalamayı 
başardık” dedi. 

Türkiye’nin önde gelen GSM 
operatörleri, Enerji Verimliliği 
Haftası nedeniyle bu alanda yap-
tıkları çalışmaları paylaştı. Kendi 
iş süreçlerinin yanı sıra müşteri-
lerinin de enerji verimliliği sağ-
lamalarına hizmet eden ürün ve 
çözümler geliştiren şirketler, çok 
farklı alanlarda çalışmalar yürü-
tüyor. Bu şirketlerden biri olan 
Türk Telekom, enerji verimliliği 
kapsamında enerjiden tarıma, 
sanayiden ulaşıma, sağlıktan yeni 
nesil akıllı şehir uygulamalarına 

kadar pek çok alanda projeler yü-
rütüyor.

Türk Telekom Teknoloji Genel 
Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, 
toplumda enerji verimliliğiyle il-
gili farkındalık ve bilinç seviye-
sinin artırılmasıyla enerjide dışa 
bağımlılığın azalacağını açıkladı. 
Bu amaçla Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığı himayesinde yü-
rütülen ‘Aklınla Verimli Yaşa’ pro-
jesinin önemini vurgulayan Kıraç 
şöyle konuştu: 

Türk Telekom olarak, bu 

alanda 3 ana konuya odaklanı-
yoruz. Bunlardan birincisi; hızla 
artan müşteri sayımız ve bant 
genişliğine rağmen sabit ve mobil 
şebekelerimizde elektrik tüketi-
mini her yıl bir önceki yıla göre 
düşürmek.  İkincisi; yeni nesil 
iletişim teknolojilerinin enerjide, 
tarımda, sanayide, ulaşımda, sağ-
lıkta, bina ve şehirlerde kullanı-
mını yaygınlaştırarak en yüksek 
düzeyde kaynak tasarrufu sağ-
lamak ve sürdürülebilir topluma 
hizmet etmek. Üçüncüsü de kar-

GSM operatörleri enerji 
verimliliğine odaklandı

GSM operatörleri enerji verimliliği alanındaki çalışmalarını Enerji Verimliliği Haftası’nda 
açıkladı. Sadece kendi işlerinde verimlilik sağlamakla kalmayan şirketler, geliştirdikleri 

çözümlerle de müşterilerine yol gösteriyor… Yusuf Kıraç
Türk Telekom Teknoloji Genel 

Müdür Yardımcısı
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ŞİRKETLER TURKCELL ENERJİM SERVİSİYLE YÜZDE 15 TASARRUF EDECEK

Turkcell de Dijital İş Çözümleri 
uygulamasıyla ülkenin enerji ve-
rimliliğine katkı sağlayacak yeni 
servisini hayata geçirdi. Enerji Ta-
sarrufu Haftası’nda hayata geçiri-
len Turkcell Enerjim Servisi, enerji 
tüketiminin anlık takibini sağlaya-
cak. Böylece şirketler yılda yüzde 
15 kadar tasarruf edecek. Bununla 
birlikte her alanda sürdürülebilir-
lik çalışmalarını yürüten Turkcell, 
altyapı ve iş süreçlerinde çevre 
dostu çözümleri kullanarak sade-
ce 2019 yılında, 94 milyon kilovat 
saati aşan 60 milyon TL’lik bir 
enerji tasarrufu sağladı.
Turkcell’in yenilikçi iştiraki Dijital 
İş Çözümleri perakende, sağlık, fi-
nans, lojistik, üretim, enerji, teks-
til gibi pek çok sektöre özel olarak 
sunduğu uçtan uca çözümlerine 
bir yenisini daha ekledi. Türki-
ye’nin enerji tasarrufuna katkı 

sağlayacak olan Turkcell Enerjim 
Servisi, enerji tüketiminin anlık 
takibine imkan tanıyarak verimli-
liğe katkı sağlıyor. Her yıl ocak ayı-
nın ikinci haftası kutlanan Enerji 
Tasarrufu Haftası’nda hayata ge-
çirilen servis sayesinde şirketler 
yüzde 15 tasarruf edebilecek. Ku-
rumların enerji tüketimini kontrol 
altına alarak verimliliklerini ar-
tırmalarını ve enerji maliyetlerini 
düşürmelerini sağlayan Turkcell 
Enerjim Servisi ile herhangi bir ilk 
yatırım maliyetine gerek olmadan 
enerji tüketimleri anlık olarak ta-
kip edilebiliyor, kontrol altına alı-
nıyor. Akıllı cihaz ve sensörler ile 
toplanan enerji tüketimi verileri 
servis platformuna iletilerek an-
lamlandırılıyor, analiz raporları ve 
bildirimler sunuluyor. 
 “Türkiye’nin enerji ihtiyacına 
özel çözümler üretiyoruz”
Konuyla ilgili değerlendirmesin-
de Turkcell Kurumsal Satıştan 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcı-
sı Ceyhun Özata şunları söyledi: 
“Turkcell olarak ülkemizin sürdü-
rülebilir kalkınma hedefine katkı 
sağlamak üzere çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Bir yandan Turkcell 
olarak üzerimize düşeni yerine ge-
tirirken diğer yandan çözümleri-
mizle şirketlerin sürdürülebilirlik 
hedeflerine de katkı sağlıyoruz. Bu 
anlamda ülkenin enerji kaynak-
larının verimli kullanılması için 
şirketlere sunduğumuz Kopilot 

Filom ve bulut platformları gibi 
akıllı ulaşım ve endüstri çözümle-
rimiz bulunuyor. Son olarak Enerji 
Tasarrufu Haftası’nda kullanıma 
sunduğumuz Turkcell Enerjim 
Servisimiz ile de şirketlerimize 
yüzde 15 tasarruf imkanı sunmayı 
hedefliyoruz. Turkcell olarak da 
kararlılıkla uyguladığımız sürdü-
rülebilirlik programımız sayesinde 
sadece enerjide geçtiğimiz yıl 94 
milyon kilovat saati aşan enerji ile 
60 milyon TL’lik tasarruf sağladık. 
2030 yılında elektrik tüketimini 
tamamen yenilenebilir kaynak-
lardan karşılamayı hedefleyen bir 
şirket olarak önümüzdeki dönem-
de de Türkiye’nin enerji ihtiyacına 
özel çözümler üretmeye devam 
edeceğiz.”
Sürdürülebilirlik çalışmalarına ara 
vermeden devam eden Turkcell, 
bu amaçla enerji tasarrufuna yö-
nelik teknoloji ve uygulamalarını 
iş süreçlerinin her aşamasında ha-
yata geçiriyor. Sadece 2019 yılında 
94 milyon kilovat saati aşan enerji 
tasarrufu ile ülke ekonomisine 60 
milyon TL’lik katkı sağlayan Turk-
cell,  bu sayede 35 bin hanenin 
bir yıllık toplam elektrik tüketimi 
kadar tasarruf sağladı. Böylece 
çevreye yaklaşık 56 bin ton daha 
az karbondioksit salınımı gerçek-
leşirken 100 bin adeti aşan yetiş-
kin kızılçam ağacının yaptığına 
eşit oranda karbondioksit azaltımı 
sağlandı.  

Ceyhun Özata
Turkcell Kurumsal Satıştan 

Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

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

15-17 Nisan 2020 tarihlerinde birlikte olalım

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 
15-17 NİSAN 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
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lümü öğretim üyesi Doç. Dr. Sevil Acar  günü-
müzde  yaşadığımız birçok ekonomik problemin 
artık çevre kalitesi ve doğal kaynak kullanımıyla 
ilişkili olduğunu belirterek ekonomik büyümenin 
doğal kaynaklar üzerinde yarattığı olumsuz etkilere 
dikkat çekti. Acar kitabı hazırlarken yola çıkış ek-
senlerini şöyle anlattı: 

Dünyada bir dönüşüme ihtiyaç olduğu belli 
ve farklı farklı kesimler buna düşük karbonlu bü-
yüme, yeşil büyüme, yeşil ekonomi, sürdürülebilir 
kalkınma, sürdürülebilir büyüme gibi isimler veri-
yor. Biz kitabı hazırlarken, ‘’Daha ortaklaşmış bir 
tanım olarak önümüzde ne var?” diye baktık. Bir-
leşmiş Milletler Çevre Programı UNEP’in şöyle bir 
yeşil ekonomi tanımı var: “Refahı ve sosyal eşitliği 
artırırken aynı zamanda çevresel riskleri ve ekolo-
jik kıtlıkları hesaba katan ve bunları da azaltan bir 
ekonomi olması’’.  Bu tanım kapsamında UNEP’in 
özellikle bir büyüme karşıtlığı ya da taraftarlığı 
yok. Burada büyümeye vurgu yapmıyor ama arka 
plana baktığınızda yeşil büyümeden çokça bahse-
diyor. Ekonomik refahı artırmanın yollarını ararken 
diğer iki kısıtı da göz önünde bulundurmalıyız diyor. 
Biz bu tanımı kendimize baz kabul ettik. Bu kitabın 
özellikle bir büyüme karşıtlığı ya da savunuculuğu 
yok ama şu bir gerçek ki; mevcut sistemde büyüme 
sürdürülemez hale geldi ve beraberinde getirdiği 
çevresel sorunlar, işsizlik, eşitsizlik, toplumsal ku-
tuplaşmalar, gelir adaletsizlikleri gibi sosyal sorun-
lar açısından da neredeyse son noktaya geldik.

Dünyadaki kaynakların yüzde 80’ini yüzde 
20’lik kesim kullanıyor

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Begüm Özkaynak  ise kitaba ilişkin 
değerlendirmesinde şu değerlendirmeyi yaptı: Bu-
günkü yaşam tarzlarının gerektirdiği kaynak mikta-
rının yerkürenin kendini yenileme kapasitesinin çok 
üzerinde seyrettiği, özellikle iklim kriziyle daha iyi 
anlaşıldı. Ama sadece iklim krizi değil, biyoçeşitlilik 
kayıpları ya da okyanusların hızlı asidifikasyonu da 
dünyamızın artık hastalandığını gösteriyor. Kitabı-
mızda dünyanın tekrar insanoğlu açısından güvenli 
bir ekosisteme kavuşması için sosyo-ekonomik sis-
temin ne tür bir dönüşüm geçirmesi gerektiği tartı-
şılıyor. Neden dönüşüm olması gerektiğini biliyoruz 
ama dönüşüm nasıl olacak sorusu çok cevaplana-
bilmiş bir soru değil. Hali hazırda kullandığımız tek-

nolojilerin ve yenilerinin bilmediğimiz yönleri; olası 
sağlık ve çevre etkileri var. Dolayısıyla bu geçişte 
sadece teknolojik bir dönüşümden medet ummak 
söz konusu değil, toplumun hassasiyetlerine ve 
toplumsal hareketlere kulak vermek gerekiyor. Bu 
bakımdan dönüşüm, aynı zamanda adil de olmalı. 
Bugün kaynakların yüzde 80’i dünyanın yüzde 20’si 
tarafından kullanılıyor, gelirlerin çoğu en zengin 
%1’e gidiyor. Zaten kaynaklara erişimde son derece 
adaletsiz bir dünya var. ‘’Bu dönüşüm toplumun ge-
nelini ve yoksul çoğunluğu nasıl etkileyecek?’’  so-
rusu bu bakımdan büyük önem taşıyor’’.

Tasarruf etmek için krizleri  
beklemeye gerek yok

Yeşil ekonomi bağlamında Türkiye’yi değerlen-
diren uzmanlar ayrıca şu tespitlerde bulundu:

Net uyarlanmış tasarruflar açısından Türkiye’de 
2000’lerin başlarından itibaren inanılmaz bir enerji 
(ağırlıklı kömür) ve maden sektörlerinde yatırım atı-
lımı söz konusu. Kömür ve maden yenilenemeyen 
kaynaklar. Bu nedenle söz konusu kaynakların fazla 
çıkarılması, Türkiye’nin net uyarlanmış tasarrufla-
rını sıfıra yaklaştırıyor. 2001 ve 2008 krizlerini takip 
eden dönemde ise ekonomi yavaşladığı için kaynak 
kullanımı azalıyor ve dolayısıyla bu, net uyarlanmış 
tasarruflara olumlu olarak yansıyor. Ama bu tür ta-
sarrufta iyiye gitmesi için Türkiye’nin kriz yaşama-
sını beklememek gerekir.

Yenilenebilir enerji dönüşümü Türkiye’de baş-
ladı ve devam ediyor. Rüzgâr ve güneş gibi alan-
larda yatırım ivmelenmesi görüyoruz ama politika 
arka planı kendi içinde çok tutarlı değil, zira aynı 
anda kömürlü santrallere yatırımlar ve teşvikler de 
devam ediyor. Enerji girdisinin daha sürdürülebilir 
yollardan tedarikini teşvik etme yönünde Türki-
ye’nin eksikleri var. En azından bu yolda vazgeçebi-
leceği çeşitli fosil yakıt teşvikleri var.

Türkiye enerji yoğun ancak verimsiz bir ülke eko-
nomisi profili çiziyor. Bir birim Gayrı Safi Milli Hasıla 
üretmek için saldığımız karbon emisyonu çok yük-
sek seviyelerde. Kişi başı oranlar hızla AB’deki kişi 
başı ortalamalara yaklaşıyor; yıllık 4 tondan (1990) 
6 tona (2017) yükselmiş durumda. Türkiye hem kö-
mür hem yenilenebilir olsun diyerek kısa dönemli 
çıkarlardan; yatırımlarından vazgeçmeyerek fırsat-
ları kaçırıyor.

Editörlüğünü Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşlet-
meciliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevil Acar 
ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erinç 
Yeldan’ın yaptıkları; yazarları arasında Boğaziçi 
Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Begüm Özkaynak’ın da yer aldığı ‘’Handbook of 
Green Economics’’ kısa süre önce Academic Press 
(Elsevier) yayınları arasından çıktı…

Acar ve Özkaynak’ın yanı sıra aralarında İzzet 
Arı (ODTÜ), Rohit Azad (Nehru University- Hindis-
tan), Osman Balaban (ODTÜ), Shouvik Chakraborty 
(University of Massachusetts-Amherst, ABD), Cris-
tian Ducoing (Lund University- İsveç), Magnus Lind-
mark (Umea University- İsveç), Mark Swilling (Stel-

lenbosch University-Güney Afrika), Burcu Ünüvar 
(TSKB), Erinç Yeldan (Bilkent Üniversitesi) ve Rıza 
Fikret Yıkmaz’ın (ODTÜ) bulunduğu; Türkiye ve dün-
yadan araştırmacılar ve akademisyenler de kitaba 
yazılarıyla katkı sundu. 

“Handbook of Green Economics’’ sürdürülebilir-
lik ve büyüme konularına çok boyutlu, derin ana-
lizlerle yaklaşan ve aynı zamanda  yeşil büyüme, 
düşük karbon ekonomisi, döngüsel ekonomi gibi 
kavramları büyüme- büyümeme, sürdürülebilir-
lik eksenlerinde tartışmaya açan; bu alanda çalış-
malar yapan araştırmacıların ilgisini çekecek bir 
başucu kitabı.

Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bö-

Yeşil Ekonominin El KitabıYeşil Ekonominin El Kitabı

“Handbook of Green Economics” sürdürülebilirlik ve büyüme konularına çok 
boyutlu, derin analizlerle yaklaşan ve aynı zamanda yeşil büyüme, düşük 

karbon ekonomisi, döngüsel ekonomi gibi kavramları büyüme- büyümeme, 
sürdürülebilirlik eksenlerinde tartışmaya açan; bu alanda çalışmalar yapan 

araştırmacıların ilgisini çekecek bir başucu kitabı.
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▶ Yeşil Ekonominin El Kitabı KİTAP 



 

 

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

 

 

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-

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-
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seviyesindedir8. Yap işlet devret 

santralleri %0,2’lik (150 MW), iş-

letme hakkı devredilen santral-

ler %3,8’lik (3.447 MW) bir orana 

sahiptir. Lisanssız santrallerin 

toplam kurulu güç içindeki payı 

da %6,9 (6.309 MW) olarak kayde-

dilmiştir. 

2020 yılı Ocak ayı sonunda 

oluşan toplam kurulu gücün 

%28,4’lik kısmı (25.925 MW) doğal 

gaz ve LNG yakıt tipi santralleri 

8  Kaynak olarak TEİAŞ tarafından 
yayımlanan 31 Ocak 2020 tarihli Genel 
Günlük İşletme Neticesi raporu kulla-
nılmaktadır. 

ile karşılanırken, %22,6’lik kısmı 

(20,619 MW) barajlı hidrolik sant-

raller tarafından karşılanmak-

tadır. Bu yakıt tiplerini %12,4’lik 

(11.317 MW) oranla yerli kömür9 

santralleri ve %9,8’lik oran (8.967 

MW) ile ithal kömür santralleri 

izlemektedir. Akarsu tipi hidro-

lik santraller %8,6’lık bir orana 

(7.887 MW) sahipken, rüzgâr 

santralleri toplam kurulu gücün 

%8,3’lük bir kısmını (7.583 MW) 

9  Taş kömürü, linyit ve asfaltit sant-
ralleri yerli kömür santrali olarak sınıf-
landırılmaktadır.

oluşturmaktadır10. Toplam 
kurulu gücün %6,6’lık kısmı 
(5.994 MW) güneş enerjisi 
santralleri, %1,7’lik kısmı 
(1.515 MW) jeotermal enerji 
santrallerinden oluşurken, 
%1,6’lik kısmı (1.474 MW) ise 
diğer termik santraller11 ta-
rafından oluşturulmaktadır. 

2019 yılı Ocak ayında 6,22 
milyar m3 olarak kaydedilen 
toplam doğal gaz tüketimi, 
2020 yılı Ocak ayında %9,1 
oranında bir artışla 6,79 mil-
yar m3 olarak gerçekleşmiş-
tir. Elektrik santrallerinde 
tüketilen doğal gaz miktarı 
2019 yılı Ocak ayında 816 
milyon m3 iken bu miktar, 
2020 yılının aynı döneminde 
%44,5 oranında artarak 1,18 
milyar m3 olarak kaydedil-
miştir12. Elektrik santralle-
rinde tüketilen doğal gaz 
miktarının toplam doğal gaz 
tüketimine oranı 2019 yılı 

Ocak ayında %13,1 iken, bu oran 
2020 Ocak ayında %17,4 olarak 
gerçekleşmiştir.

10  Akarsu tipi hidrolik santrallere li-
sanssız hidrolik santraller de dahildir.

11  Fuel-oil, nafta, motorin, LPG, li-
sanssız termik, kojenerasyon ve biyo-
kütle santralleri diğer termik santraller 
olarak sınıflandırılmaktadır.

12   2020 yılı Ocak ayı Elektrik üretimi 
için tüketilen toplam doğalgaz miktarı, 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü raporla-
rından alınmaktadır. Yuvarlamalardan 
dolayı hesaplanan oranlarda farklılık 
bulunabilir. 
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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 
gaz ve LNG yakıt tipi santralleri ile karşılanırken, %22,6’lik kısmı (20,619 MW) barajlı hidrolik 
santraller tarafından karşılanmaktadır. Bu yakıt tiplerini %12,4’lik (11.317 MW) oranla yerli 
kömür9 santralleri ve %9,8’lik oran (8.967 MW) ile ithal kömür santralleri izlemektedir. Akarsu 
tipi hidrolik santraller %8,6’lık bir orana (7.887 MW) sahipken, rüzgâr santralleri toplam kurulu 
gücün %8,3’lük bir kısmını (7.583 MW) oluşturmaktadır10. Toplam kurulu gücün %6,6’lık kısmı 
(5.994 MW) güneş enerjisi santralleri, %1,7’lik kısmı (1.515 MW) jeotermal enerji 
santrallerinden oluşurken, %1,6’lik kısmı (1.474 MW) ise diğer termik santraller11 tarafından 
oluşturulmaktadır.  

 
8 Kaynak olarak TEİAŞ tarafından yayımlanan 31 Ocak 2020 tarihli Genel Günlük İşletme Neticesi raporu 
kullanılmaktadır.  
9 Taş kömürü, linyit ve asfaltit santralleri yerli kömür santrali olarak sınıflandırılmaktadır. 
10 Akarsu tipi hidrolik santrallere lisanssız hidrolik santraller de dahildir. 
11 Fuel-oil, nafta, motorin, LPG, lisanssız termik, kojenerasyon ve biyokütle santralleri diğer termik 
santraller olarak sınıflandırılmaktadır. 
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