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Türkiye’ye stratejik anlamda büyük güç katacağı belirtilen ve 70 yıllık
mazisi olan Ilısu Barajı’nın ilk etabı elektrik üretmeye başladı. Açılışını
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı barajın tamamlandığında
ülke ekonomisine yıllık 2,8 milyar liralık katkı sağlaması bekleniyor…

Türkiye; İsrail, Mısır ve Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon
yataklarını kontrol etme girişimini, Libya hamlesi ile bozdu. Türkiye,
sahip olduğu rezervle ilk 10 ülke içinde yer alan Libya’da petrol arama
çalışmalarına başlayacağını tüm dünyaya ilan etti. Birçok ülkenin karşı
çıkmasına karşın Türkiye, bir yandan Libya’nın petrolünü dünya pazarlarına
taşıyacak bir yandan da Libya’nın ekonomik kalkınmasına katkı verecek…

Ilısu Barajı, 70 yıl sonra enerji
üretmeye başladı

Türkiye’nin Libya hamlesi, Akdeniz’de
petrol satrancını yeniden başlattı

38

52

Avrupa krizden çıkışın yolunu ‘yeşil
kalkınma’da buldu

Yönetim ve İK dünyasının “yeni normali”,
teknoloji ve esnekliği baz alacak

Avrupalı kanaat önderlerinin ardından IMF’nin de destek verdiği
‘yeşil kalkınma’ önemli bir çıkış yolu olarak görülüyor. IMF ile
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından hazırlanan rapora göre,
2021-2023 döneminde söz konusu alanlarda yapılabilecek
toplam 3 trilyon dolarlık yatırım ve oluşturulacak politikalarla
yıllık yüzde 1,1 küresel ekonomik büyüme sağlanabilir.

Dünya çok uzun zamandır şahit olmadığı global bir salgın deneyimi yaşıyor.
Kimilerine göre salgın haziran itibarıyla yavaşlayacak kimileri ise sürenin daha
uzun olacağını öngörüyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan virüsün ekonomik
etkileri, şirketler ve bireyler tarafından da yoğun biçimde hissediliyor…
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ünyanın en ücra köşesine gittiğiniz- da gündeme getirdiğimiz YEKDEM var.
de bile mutlaka bir Türk girişimci Aslında YEKDEM konusu, farklı kesimlerin
ya da Türk markası ile karşılaşabi- de görüş bildirmesiyle sadece enerjinin delirsiniz. Hatta ekonomik kriz dönemlerin- ğil; sanayinin de gündemine girdi. Sanayicide gelişmiş olan ülkelerin girişimcileri ne ler, YEKDEM’in kullandıkları enerji maliyetiyapacaklarını bilemezken Türkler, duruma ni artırdığını belirterek uygulamanın gözden
çok hızlı adapte olup “krizi fırsata çevirme” geçirilmesini isterken, YEKDEM kapsamındeyiminin hakkını veren işler yapıyor. Bu- daki santral sahipleri, “YEKDEM olmasaydı
nun çeşitli nedenleri var elbette; Akdenizli sanayicimiz, enerjiye dolar bazında yüzde
olmanın verdiği heyecan, sık Ülkenin
sık siyasiilk
venükleer
15 daha
fazlaiçin
parailk
ödeyecekti”
diyor. Kapak
tesisi
adım atıldı
ekonomik kriz yaşamış olmanın sağladığı konularımızdan biri YEKDEM gölgesindeki
Dünyada ilk nükleer santral 1955 yılında
deneyimi ilk başta sayabiliriz.
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önce ABD, daha sonra da Sovyetler

Bu pandemi döneminde benzer hikayeler Akdeniz’de sular ısınacak
Birliği’nde kuruldu. Türkiye de 1960’lı
görüyoruz. Örneğin, tüm dünya maske ve
diğer önemli
konumuz
ise Türkiye-Libya
yılların Türk
başındaBirnükleer
enerjiyi
konuşmaya
koruyucu ekipman zorluğu yaşarken
ilişkileri…
başladı.
Bugüne
kadar onlarca proje
sanayicileri, hemen organize olup
bu alanTürkiye; Libya
yönetimine
verdiği siyasi
da üretim yapmaya hatta ihracata
başladı.görüşmeler
hazırlandı,
yapıldı...
Ancak 60
desteği, ekonomik ilişkilerle perçinleyip AkAynı yaklaşımı, enerji sektöründe
görmek
yıladeyakın
bir süredir
devam eden nükleer
deniz’de petrol aramaya başlayacağını ilan
mümkün. Dünya ekonomilerini
derin
bir
santral konusunda ilk gerçek adım 3 Nisan
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Yatırımların itici gücünü oluşturan yenilenebilir enerjide bu iştahın, daha fazla olduğunu görüyoruz. Yenilenebilir sektöründeki sivil toplum kuruluşlarının başkanları,
“Pandemiden önce planladığımız yatırımlarımızı sürdüreceğiz ancak bu dönemde bazı
desteklere ihtiyaç duyuyoruz” diyor. Bu desteklerin başında daha önceki sayılarımızda
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PETROL OFISI MADENI
YAĞLAR, ONLINE
EĞITIMLER VERIYOR
Petrol Ofisi Madeni Yağlar tarafından kurumsal
müşterilerine yönelik olarak geliştirilen “Online
Sınıf Teknik Eğitimler” ile endüstriyel tesisler,
ekipman üreticileri, otomotiv yetkili servisleri,
nakliye ve inşaat firmaları başta olmak üzere
birçok sektöre özel online eğitimler veriliyor.
Petrol Ofisi Teknik Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından Webex platformu üzerinden gerçekleştirilen eğitimlerde; otomotiv yağlarındaki
yeni trendlerden endüstriyel yağlara, madeni
yağların üretilip sınıflandırılmasından gres seçimindeki kritik noktalara, denizcilik yağlarından
motosiklet motor yağlarına kadar birçok konu
işleniyor. Müşterilerin zamanlaması, ihtiyaç ve
istekleri doğrultusunda gerçekleştirilen online
eğitimlerin sonunda ise katılımcılara sertifika
veriliyor.
Petrol Ofisi’nin imza attığı son yenilikçi proje
ise bu zorlu koşullarda ülke ekonomisinin çarklarını döndürmek üzere çalışmaya ve üretmeye
devam eden sektörlere katkı sağlama hedefi ile
hayata geçirildi. Pandemi döneminde kurumsal müşterilerine verdiği desteklere bir yenisini
daha ekleyen Petrol Ofisi Madeni Yağlar, kurduğu teknik eğitim sınıflarını dijital platformlar üzerine taşıyarak, sektörlere yönelik online
eğitimler veriyor. ‘Online Sınıf Teknik Eğitimler’
projesi kapsamında, başta endüstriyel üreticiler,
ekipman üreticileri, demir çelik üreticileri, otomotiv yetkili servisleri olmak üzere farklı sektörlerden pek çok şirket temsilcileri online eğitimlere katılıyor.
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AKSA ENERJI 2020’NIN ILK
ÇEYREĞINDE
BÜYÜMEYE DEVAM ETTI

DÜNYA, 3.5 MILYAR INSAN
IÇIN YAŞANMAZ
HALE GELECEK!

Uluslararası arenada gerçekleştirdiği yatırımlarla global bir enerji şirketine dönüşen Aksa Enerji, 2020 yılı
ilk çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma
Platformu’nda (KAP) duyurdu. Şirketin KAP’ta açıkladığı bilançoya göre, Aksa Enerji’nin cirosu yılın ilk
çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde
60 artışla 1,8 milyar lira olurken, konsolide net kârı
ise 107 milyon lira olarak gerçekleşti. Ana ortaklık karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 oranında
artıran şirket, yurt dışı operasyonlarının etkisiyle Faiz
Amortisman Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) rakamını 371
milyon liraya yükseltti. Şirket’in FAVÖK marjı ise yüzde 20 seviyesinde gerçekleşti. Aksa Enerji’den yapılan
açıklamaya göre; döviz bazlı yurt dışı gelirleri şirketin FAVÖK’ünün yüzde 82’sini oluştururken, Afrika’da
faaliyet gösteren santrallerin mali tablolar üzerindeki
olumlu etkilerinin devam ettiği belirtildi.

İklim değişikliğinden kaynaklı sıcaklık artışının
önlenememesi halinde 2070’de hava sıcaklığı
dünyadaki 3,5 milyar insan için yaşanamayacak
bir seviyeye gelebilir. Wageningen Üniversitesi,
Nanjing Üniversitesi, Exeter Üniversitesi, Aarhus Üniversitesi, Washington Eyalet Üniversitesi
ve Santa Fe Enstitüsü’nün ortaya koyduğu çalışmaya göre, 2070’te, insanlığın üçte birine ev
sahipliği yapan coğrafyaların Sahra Çölü’nün en
sıcak noktalarındaki sıcaklık seviyesine ulaşma
riski bulunuyor.

Şirketin finansal sonuçlarını değerlendiren Aksa
Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cemil Kazancı, “2019 yılını, tüm dünyada zorlu geçen ekonomik süreçlere karşın rekor seviyede bir karlılık ile
kapatmıştık. Sürdürülebilir büyüme hedefimizi bu yılın ilk çeyreğinde de aynı kararlılıkla gerçekleştirdik.
Mali açıdan kuvvetlenir ve borcumuzu azaltırken, bir
yandan da yeni ve büyük yatırımlara imza atıyoruz.
Yurt dışına açılmaya karar verdiğimiz 2015 yılında
860 milyon dolar seviyesinde olan borcumuzu, bu yılın ilk çeyreği itibarıyla 490 milyon dolara düşürdük.
Bu dönemde Afrika’da üç yeni santral yatırımı gerçekleştirmiş olmamıza karşın toplamda 370 milyon dolar
borç ödemesi yaparak borçluluğumuzu istikrarlı bir
şekilde düşürmüş olmamız, güçlü finansal yapımızın
en büyük göstergesidir” dedi.

OPET VE DENIZBANK’TAN
TARIMA TAM DESTEK
OPET, Covid-19 salgını nedeniyle gıda zincirinde aksama yaşanmaması ve tarımsal üretimin
devamlılığı için çiftçiye desteğini sürdürüyor.
OPET, Denizbank ile yapılan işbirliği kapsamında Üretici Kart sahiplerine tarımsal faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan akaryakıt harcamalarını 6 ay
vade ile faizsiz ödeme imkanı sağlıyor.
OPET, akaryakıt alımlarında çiftçilere ödeme
kolaylığı sağlamak amacıyla yürüttüğü kampanyalarına devam ediyor. Bu kapsamda tarım bankacılığı alanında en yüksek pazar payına sahip
banka olan Denizbank ile OPET yeni bir işbirliğine imza attı. OPET, 30 Haziran’a kadar Opet
ve Sunpet istasyonlarından Üretici Kart ile akaryakıt alışverişi yapan çiftçilere faizsiz 6 ay vade
imkanı sunuyor.

İnsan etkisiyle oluşan sera gazı emisyonlarının
artışı sonucunda, sıcaklıkların hızla artışının
engellenememesi durumunda, ortalama bir kişinin yaşadığı sıcaklık 2070 yılına gelindiğinde
7,5°C artmış olacak. Bu durum, kara ekosistemlerinin okyanuslara kıyasla daha hızlı ısınması ve
nüfus artışının sıcak yerlerde daha hızlı olması
sebebiyle, 3°C’nin biraz üzerinde gerçekleşmesi
öngörülen küresel ortalama sıcaklık artışından
daha fazla bir seviyede bulunuyor. Diğer yandan,
şu anda dünyada 20 milyondan fazla insan aşırı
sıcak havanın etkisiyle çeşitli sorunlar yaşıyor.

Kampanya kapsamında dönemsel faizsiz ödeme
avantajından faydalanmak isteyen çiftçilerin,
Üretici Kartları ile akaryakıt almaları gerekiyor.
Üretici Kart; çiftçilerin akaryakıt, gübre, yem,
tohum gibi tarımsal alışverişlerinde kullanabildiği 17 bin üye iş yerinde vade ve yüzde sıfır faiz
avantajı sunan özel bir karttır. Üretici Kart’ı olmayan çiftçilerin cep telefonu ile “ÜRETİCİ” yazıp, boşluk bıraktıktan sonra “TC Kimlik Numarası” ve “Bulunulan ilin plaka kodu”nu yazarak
3280’e gönderilmesi yeterli oluyor.
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AYDEM ENERJI
FINANSMANININ 100
MILYON DOLARI
GOLDMAN SACHS’TAN

ÇEDAŞ, 17 BIN SAAT İSG
EĞITIMI VERECEK
Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) bu yıl
çalışanlarına 17 bin saat iş sağlığı ve güvenliği
eğitimi verecek. Bu yıl 1.067 çalışanına 17 bin 72
saat İSG eğitimi verecek olan ÇEDAŞ’ın eğitimleri
arasında Covid-19 gibi salgın hastalık durumlarında yapılması gerekenler ve alınacak önlemler
de yer alıyor.
Sivas, Tokat ve Yozgat’ta 1 milyondan fazla abonesi bulunan ÇEDAŞ, çalışanlarının tamamını yılda
en az 16 saat iş sağlığı ve güvenliği konusunda
eğitime tabi tutuyor. ÇEDAŞ, temel iş güvenliği, iş
güvenliği ve çalışma mevzuatı, sağlık gibi konuları içeren zorunlu eğitimlerle personelini destekliyor. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında da iş
sağlığı ve güvenliği faaliyetleri bulunan ÇEDAŞ,
ilk ve orta dereceli okullarda, teknik meslek liseleri elektrik bölümleri ve üniversitelerde iş güvenliği uygulamalarına yönelik eğitim programları ve
konferanslar da düzenliyor.
Elektrik dağıtımının çok tehlikeli iş kolu sınıfında
yer aldığını anımsatan ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, “Şirket olarak sıfır iş kazası hedefi
ile yol almakta, bunun için de çalışanlarımıza düzenli olarak eğitimler vermekteyiz. Teorik olarak
verilen zorunlu iş güvenliği eğitimlerini, sahaya
yönelik teknik eğitimlerle destekliyoruz. Özellikle
yüksekte çalışma gibi sahada yüksek risk faktörü
taşıyan alanlarda uyulması gereken iş güvenliği
kurallarını uygulamalı olarak gösteriyor ve eğitim
sonrasında sınav yapıyoruz. Bu sınavda geçerli
not almayan sahaya çıkamıyor” dedi.
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ABD merkezli uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs, 100 milyon dolar ile Aydem Enerji
finansmanının bir parçası oldu. Aydem Enerji,
Aydın, Denizli ve Muğla illerinde hizmet veren
elektrik dağıtım şirketinin enerji dağıtım yatırımlarını desteklemek üzere önemli bir finansal
anlaşmaya imza attı. Kurumdan yapılan açıklamaya göre Goldman Sachs; Aydem Enerji’nin
finansmanına, 100 milyon dolar tutarında 8
yıl vadeli destek sağladı. Bölgesinde üç milyon
müşterisine hizmet sunan şirket, bu finansman
ile müşterilerinin kesintisiz ve güvenli elektriğe
ulaşması için yatırım yapacak.
Aydem Enerji CEO’su İdris Küpeli konuyla ilgili
şu şekilde konuştu: Şirket olarak, faaliyetlerimizle ilgili temel ilkemiz insana ve topluma değer katmak. İçinden geçmekte olduğumuz olağanüstü koşullar bu görevimizin hassasiyetini ve
hayati önemini bir kez daha ortaya çıkardı. Bu
anlaşma üzerinden sağlanan finansmanla, ADM
elektrik dağıtım bölgesindeki üç milyon müşterimizin yaşamına değer katmayı ve hizmet kalitemizi yükseltmeyi hedefliyoruz.

DAHA IYI BIR GELECEK IÇIN
ILK “SHELL
TÜRKIYE ORMANI”
Shell Türkiye, iklim değişikliği ile mücadele konusunda adımlar atmaya devam ediyor. Bu doğrultuda, İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu’nda
oluşturulan Shell Türkiye Ormanı ile her yıl 105
ton karbondioksit salınımı nötrlenecek. İklim değişikliği ile mücadele konusunda tüm dünya küresel sıcaklık artışının 1,50C ile sınırlandırılmasına
odaklanırken, bu hedefi destekleyen Royal Dutch
Shell, 2050 yılına kadar net sıfır emisyonla faaliyet gösteren bir şirket olmayı hedefliyor.
Bu amaç doğrultusunda Shell Türkiye, İstanbul
Kuzey Marmara Otoyolu’nda 5 hektarlık alanda
ilk Shell Türkiye Ormanı’nı oluşturuyor. Çevreye
olan duyarlılığının bir parçası olarak şirket içinde
ve dışında gerçekleştirdiği tüm projelerinde hediye olarak fidan bağışında bulunan Shell Türkiye, “Shell Türkiye Ormanı” ile Türkiye’de her yıl
1.300’den fazla otomobilden salınan yaklaşık 105
ton karbondioksiti nötrleyecek.
Shell & Turcas CEO’su Felix Faber, “Shell olarak,
sattığımız enerji ürünlerinin net karbon ayak izini 2035 yılına kadar yüzde 30 ve 2050 yılına ka-

Shell & Turcas CEO’su Felix Faber
dar yüzde 65 azaltmayı hedefliyoruz. Bunun için
de yenilenebilir enerji, biyoyakıt ve hidrojen gibi
daha düşük karbon yoğunluğuna sahip daha fazla
ürün ticareti yaparken, müşterilerimiz ile birlikte
çalışarak, onların da karbon tüketimini azaltmaya
yardımcı olacağız. Bugüne kadar elektrikli şarj üniteleri, atık yönetimi, LNG ve Solar istasyon gibi birçok projeyi hayata geçirdik. Daha iyi bir gelecek için
yaptığımız çalışmaların bir yenisi olan Shell Türkiye Ormanı’na katkılarından dolayı iş ortağımız
ICA’ya, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’ne ve
emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

SMART ENERGY’DE KADINLARIN IŞGÜCÜNE
KATILIM ORANI YÜZDE 50’YE YAKLAŞTI
Güneş enerjisi sektörünün global oyuncularından
Smart Energy’nin Yönetim Kurulu Başkanı Halil
Demirdağ, “Dünyada küresel iş gücüne katılım
oranı kadınlar için yüzde 63, erkek için yüzde 94.
Eğer bir ülke zenginleşecekse kadın-erkek herkesin ekonomiye katkıda bulunması gerekiyor. Bir
ülkenin ekonomisiyle, toplumsal hayatıyla daha
güvenilir, daha güçlü ve daha gelişmiş olmanın
yolu fırsat eşitliğinden geçiyor” diyerek çalışma
hayatında fırsat eşitliğinin önemine dikkat çekti.
Türkiye’de enerji sektörünün ilk ve tek “Cinsiyet
Eşitliği” inisiyatifi olan TWRE (Turkish Women in
Renewables and Energy) - Yenilenebilir Enerji Sektörü Türk Kadınları Grubu’nun sorularını yanıtla-

yan Demirdağ, güneş enerjisi sektöründe istihdam
konusundaki son gelişmeler hakkında bilgi verdi.
Online olarak üyelerin katılımına açık olan toplantıda, Smart Energy’nin istihdam politikası ve
güneş enerjisi sektöründe artan istihdam olanaklarına ilişkin gelişmeleri aktaran Demirdağ, şunları söyledi: Bu yıl ülkemizde 1.5 milyon insan 29
yaşını bitirip 30 yaşına giriyor. Bu şu demek; bu
insanların istihdama katılmış olması gerekiyor.
En azından kadın-erkek 1 milyon kişi iş arayacak.
Bu açıdan üretimin desteklenmesi gerekiyor. Yeni
istihdam olanakları oluşturulması için bu noktada yerli ve milli yenilenebilir enerji sektörünün
önünün açılması büyük önem taşıyor.

ENERJİ PANORAMA • Haziran 2020 • 9

ZORLU ENERJI, UN GLOBAL
COMPACT ÜYESI OLDU
Zorlu Enerji, Akıllı Hayat 2030 vizyonuyla hayata geçirdiği sürdürülebilirlik odaklı değişim ve
dönüşüm hareketi kapsamında, yaklaşık 10 yıldır ilkelerini benimsediği ve çalışmalarını buna
göre şekillendirdiği UN Global Compact katılımcı
üyesi oldu. Katılımcı üye şirketler, insan hakları,
çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında iş dünyasının temel sorumluluklarını gözeterek stratejilerini, politikalarını
ve prosedürlerini bu ilkelere uyumlu hale getirmek için taahhütte bulunuyor.
Zorlu Holding’in 2010 yılında katılımcı üye olduğu UN Global Compact’in 10 ilkesini dikkate
alarak bugüne kadar faaliyetlerini sürdüren Zorlu Enerji, attığı bu yeni adımla UN Global Compact katılımcı üyesi olarak, dünyanın en büyük
kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifinin içinde
yer aldı ve sürdürülebilirlik çalışmalarını bir üst
seviyeye taşıdı.
Zorlu Enerji, 2009 yılından itibaren GRI (Küresel
Raporlama İnisiyatifi) çerçevesinde, UN Global
Compact’ın 10 ilkesini de kapsayan ‘Sürdürülebilirlik Raporu’nu iki yılda bir paylaşıyordu. UN
Global Compact üyeliğiyle birlikte 2020 yılından
itibaren Zorlu Enerji sürdürülebilirlik raporunu
yıllık olarak yayınlamaya devam edecek.

AYGAZ VE UN WOMEN
COVID-19 SÜRECINDE
ARTAN AILE IÇI
ŞIDDETE KARŞI
KADINLARIN YANINDA
Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler
Sözleşmesi ile Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ne 2016 yılında imza atan Aygaz,
Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ile birlikte “Şiddete Sessiz Kalma!”
diyerek Covid-19 sürecinde yaşanan aile
içi şiddete ve sürecin kadınlar üzerindeki sosyal ve ekonomik etkilerine dikkat
çekiyor. Covid-19 salgınıyla mücadele
sürecinde ev içinde kadınlara yönelik
şiddetin artması üzerine harekete geçen Aygaz, bayi ve istasyon ağı ile diğer
iletişim kanallarını devreye sokarak BM
Kadın Birimi çalışmalarına katkı sağlamayı hedefliyor.
Aygaz ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi
Türkiye Ofisi iş birliği ile hazırlanan içerikler, Covid-19’la mücadele sürecinin
kadınların iş ve sosyal hayatına etkileri,
kadınların karşı karşıya kaldıkları zorluklar ve yardım alabilecekleri kanallar
konusunda bilgi veriyor.
Aygaz bayileri aracılığıyla kadın müşterilere bu dönemde artan şiddetle ilgili bilgilendirici broşürler dağıtılırken,
e-posta ve SMS’ler Aygaz izinli müşteri
veri tabanında bulunan kadınlarla paylaşılıyor. Aygaz Hizmet Hattı’nı arayan
kadınlara aile içi şiddet ve şiddete uğramaları durumunda yardım almak için
başvuracakları kurumlar ve telefon numaraları hakkında bilgi veriliyor. Ayıca
Opet iş birliğiyle otogaz istasyonlarının
tuvaletlerine de bilgilendirici etiketler
yerleştiriliyor.

Yeryüzünde
Yenilenebilir Enerji ile
Yeni Bir Yaşam Kuruluyor
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• 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,

2-4 Haziran 2020 tarihlerinde birlikte olalım
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KARİYER
Z. Işık Adler

Shell & Turcas’ta bayrak değişimi
Shell & Turcas’da 5 yıldır CEO’luk görevini yürüten Felix Faber’in yerine Emre Turanlı
atandı. Shell bünyesinde Avrupa ve Güney Afrika’dan Sorumlu Tedarik ve İkmal Genel Müdürü olarak atanan Faber’in yerine ilk Türk CEO olarak atanan Emre Turanlı yeni görevine
1 Haziran 2020 tarihinde başlayacak. Emre Turanlı Shell bünyesinde son olarak, Avrupa ve
Güney Afrika Shell Filo Çözümleri Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.
Kariyerine 2003 yılında Shell Almanya’da finansal analist olarak başlayan Emre Turanlı,
Almanya, İngiltere ve Türkiye’de strateji yönetimi, satış ve pazarlama alanlarında yönetici olarak görev aldı. 2014 yılının sonunda, Almanya, Avusturya ve İsviçre’yi kapsayan bölgenin, perakende pazarlama direktörü olan Turanlı, bu süreçte akaryakıt
dışı gelirlerin artmasını hızlandırmanın yanı sıra Shell istasyonlarında elektrikli şarj
ünitelerinin kurulması, hidrojen istasyon ağının geliştirilmesi gibi yenilikçi yatırımlara öncülük etti.
Robert Koleji ve Boğaziçi Üniversitesi mezuniyetinin ardından Manchester Business School’dan MBA diploması alan Turanlı, Hamburg Üniversitesi’nde pazarlama alanında ziyaretçi öğretim görevlisi olarak ders veriyor. Turanlı, aynı zamanda Almanya Pazarlama Direktörleri Konseyi üyesidir. Evli ve iki çocuk babası olan
Turanlı, üniversite öğrenimini tamamlayana kadar milli sutopu oyuncusu olarak
Türkiye’yi dünya ve Avrupa şampiyonalarında genç takımlar düzeyinde temsil etti.

Petronas Avrupa, Orta Doğu ve Afrika
(EMEA) Bölge Yöneticisi
Domenico Ciaglia oldu
Dünyanın önde gelen petrol şirketlerinden Petronas’ın madeni yağ üretim, satış ve pazarlama iş kolu Petronas Lubricants International’da (PLI) yeni bir üst düzey atama gerçekleşti. Bu kapsamda Petronas grubu içerisinde önemli görevlerde bulunan Domenico Ciaglia;
şirketin Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’yı içine alan EMEA Bölgesi’nin yöneticisi olarak atandı.
Son 4 yıl boyunca Petronas grubu şirketlerinden oto bakım koruma sektöründe
faaliyet gösteren Arexons’da CEO olarak görev yapan Ciaglia, Petronas markalı
ürünlerin uluslararası alanda güçlenmesinde de rol oynadı. Konuyu değerlendiren Ciaglia, “Sahip olduğumuz bilgi, birikim ve deneyimle; madeni
yağ, fonksiyonel sıvılar ve yeni çözümlerimiz ile müşteri ihtiyaçlarını
karşılamaya devam edeceğiz. Ortaya çıkacak yeni pazar koşullarına
hızla uyum sağlamak ve yanıt vermek için değişiklikleri izlemeli ve
stratejimizi buna göre kurgulamalıyız” ifadelerini kullandı.
27 yıllık kariyeri boyunca pazarlama ve iş geliştirme alanlarında
çeşitli görevlerde bulunan Ciaglia, Fiat/Magneti Marelli Grubu’nda ve
özel şirketlerde görev yaptı. Son 10 yılda Kuzey Amerika Genel Müdürü
ve Pazarlama Stratejisi ve İş Geliştirme’den sorumlu Genel Müdür olarak
görev yapan Ciagla, Petronas PLI’nin madeni yağlar ve fonksiyonel sıvılar
alanında küresel bir lider olmasına katkı sağladı.
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Lale Ergin, Turcas’ın bağımsız yönetim
kurulu üyesi oldu

KARİYER

Turcas’ta Mustafa Ergen’den boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevine Lale Ergin
atandı. 1996 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Ergin, 2001
yılında Koç Üniversitesi’nin Executive MBA programını tamamladı.
Profesyonel çalışma hayatına Borusan Grubu’da başlayan ve 23 yıl boyunca strateji, iş geliştirme, M&A ve inovasyon fonksiyonlarını kuran ve yöneten Ergin, 2018 yılı başında Borusan Holding
İcra Kurulu üyesi olarak atandı. Bu süreçte Borusan Lojistik, Borusan EnBW Enerji, Supsan ve Borusan Manheim faaliyetlerinden sorumlu olan Ergin, 2019 yılında Borusan Holding’ten ayrılarak
kendi şirketini kurma çalışmalarına başladı.
Kurumsal Değişim Akademisi’nin (CCA) Danışma Kurulu Üyesi olan Ergin, aynı zamanda
TÜSİAD ve YPO (Genç Başkanlar Organizasyonu) üyesi olarak özellikle girişimcilik ve inovasyon çalışma gruplarında aktif görev alıyor.

Çoşkunöz Holding
İş Geliştirme Direktörü değişti
Otomotiv, savunma, havacılık, enerji, çevre teknolojileri, bilişim ve lojistik sektörlerinde 12 şirketle faaliyet gösteren Coşkunöz Holding, iş geliştirme departmanını önemli bir atamayla güçlendirdi.
Sektörde 15 yılı aşkın deneyimi bulunan Hilmi Pınar, İş Geliştirme Direktörü olarak şubat ayı itibarıyla
Coşkunöz Holding bünyesinde çalışmaya başladı.
İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nden 2004 yılında mezun olan Hilmi Pınar,
2008 yılında RWTH Aachen Teknik Üniversitesi Üretim Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisansını
tamamladı. Profesyonel kariyerine 2004 yılında RWTH Aachen WZL Enstitüsü’nde Araştırma
görevlisi olarak başlayan Pınar, çeşitli global firmalarda proje mühendisi, Ar-Ge mühendisi
ve teknik satın alma mühendisi olarak çalıştı. Pınar, 2009-2018 tarihleri arasında Bosch
Rexroth’ta sırasıyla üretim mühendisliği, proje liderliği, üretim müdürlüğü, proje müdürlüğü
görevlerini üstlendi. Pınar, Coşkunöz Holding bünyesine katılmadan önce, Erkurt Holding İş
Geliştirme Müdürü olarak görev yapıyordu.

Schneider Electric’te müşteri
memnuniyeti Akalın’a emanet
Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Müşteri Memnuniyeti ve Kalite & Müşteri
Destek Merkezi Liderliği görevine Hale Akalın Akın getirildi. Enerji yönetimi ve otomasyonun
dijital dönüşümünde dünya çapında uzman olan Schneider Electric, Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Müşteri Memnuniyeti ve Kalite & Müşteri Destek Merkezi Liderliği görevine Hale Akalın
Akın’ın getirildiğini duyurdu.
Kariyerine 1997 yılında Turkcell’de başlayan Akın, müşteri ilişkileri ve çağrı merkezi yönetimi alanında güçlü bir deneyime sahip. 2010-2014 arasında ING Emeklilik’te çağrı
merkezi-alternatif kanallar ve müşteri deneyimi ve pazarlama istihbaratı bölümlerini
yöneten Akın, 2015 yılında Schneider Electric ailesine katıldı. Yeni görevine atanana
dek Türkiye Müşteri Destek Merkezi Müdürü olarak görev alan Akın, TED Zonguldak
Lisesi’ndeki eğitiminin ardından 1998 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden
Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.
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YATIRIM
Aycan Kızıldağ

YATIRIM

MINI YEKA IHALELERI,
ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE
TAMAMLANACAK

E

Alisher Sultanov

AKSA ENERJI, TAŞKENT’TE 240
MW KAPASITELI DÇS KURACAK

A

ksa Enerji 12 Mayıs tarihinde Özbekistan Enerji
Bakanlığı ile, Taşkent’te 240 MW kurulu güçte
bir doğal gaz kombine çevrim santrali kurulmasını ve
santralde üretilen elektriğin garantili kapasite bedeli
karşılığında 25 yıl süresince satışını içeren bir anlaşma imzaladı.
Aksa Enerji, 2018 yılında kısmi lisans iptali yaparak bir bölümünü iletim sisteminden çıkardığı Ali
Metin Kazancı Antalya Doğal Gaz Kombine Çevrim
Santrali’ndeki ekipmanı Özbekistan’a taşıyarak, Taşkent’te 240 MW kapasiteli bir doğal gaz kombine
çevrim santrali kuracak. Amerikan doları bazında
belirlenen garantili kapasite bedeli ile 25 yıl boyunca
hizmet verecek santralin enerji üretiminde kullanacağı doğal gazın temini Özbekistan’ın gaz tedarik şirketi
Uztransgaz tarafından sağlanacak. Gerekli yer tahsislerinin sağlanması sonrası başlanacak olan santral
inşaatının azami 12 ay süre içerisinde tamamlanarak
devreye alınması planlanıyor.
Son yıllarda enerji alanında imzalanan çeşitli yatırım anlaşmaları ile enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik
alanında önemli adımlar attıklarını ifade eden Özbekistan Enerji Bakanı Alisher Sultanov “Özbekistan’da
enerji alanında arz güvenliğini sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Kendi kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanarak, kaynak çeşitliğini artırmayı hedefliyoruz. Aksa Enerji ile imzaladığımız anlaşmalar ile de bu
alanda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Bu
yeni işbirliği, hem elektrik arzında istikrarı artırması
hem de doğal gaz kaynaklarımızı daha verimli kullanabilmemiz açısından son derece önemli” şeklinde
konuştu.
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nerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,
Mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA)
yarışmalarının bu yılın üçüncü çeyreğinde tamamlayacaklarını söyledi. Fatih Dönmez, Türkiye Enerji
Zirvesi’nde yaklaşık 600 katılımcıyla video konferans
sistemi üzerinden bir araya gelerek salgın sürecinde
aldıkları tedbirleri değerlendirip normalleşme adımlarını ele aldı. YEKA yarışmalarının bu yılın ilk yarısı için
planladığını belirten Dönmez, “İçinde bulunduğumuz
süreçte gerekli katılım sağlanamaz, gerekli hazırlık
yapılamaz, dolayısıyla beklenen faydayı zamanında
temin edemeyiz diye ertelemiştik. Şimdi tekrar görüştük, sektör de bu konuda istekli. Üçüncü çeyrekte
bu yarışmaları tamamlamış oluruz” diye konuştu.
Yeni normale doğru giderken atılması gereken iki
önemli adımın enerji hizmetlerinin kesintisiz aksamadan müşteriye ulaştırılması ve çalışanların güvenliği olduğunu belirten Dönmez, bu konularda herhangi bir sorun yaşanmadığını kaydetti. Dönmez, salgın
döneminde enerji tüketiminde talep değişimlerinin
olduğuna işaret ederek, elektrik ve doğalgazda evlerde talep artışının yüzde 15’lere vardığını ancak ulusal
anlamda bu talebin yüzde 10-15 azaldığını bildirdi.

AVRUPA YATIRIM BANKASI, IKI ‘YEŞIL’
PROJEYE FINANSMAN SAĞLAYACAK

A

vrupa Yatırım Bankası (EIB)
İspanya’da kurulacak 487
megawattlık (MW) rüzgâr enerjisi santrali ve İtalya’daki elektrikli
araç şarj istasyonu ağı için iki yeni
finansman onayladı. Bankadan
yapılan açıklamaya göre, İspanya’da inşa edilecek rüzgâr enerjisi santralinin kapasitesi 487 MW
olacak. İtalya’da ise elektrikli araç
kullanımının yaygınlaşması amacıyla, şarj istasyonu altyapısı için
200 milyon avro finansman sağlanacak.
Söz konusu finansman, banka-

nın 3,4 milyar euroluk “yeşil” paketinden aktarılacak. Finansmanla,
yeni tip korona virüs salgınından

Werner Hoyer

en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya ve İtalya’daki şirketlere destek olunması amaçlanıyor. Açıklamada görüşlerine yer
verilen EIB Başkanı Werner Hoyer,
Covid-19 salgınının yarattığı ekonomik hasarın her geçen gün daha
fazla hissedildiğini söyledi.
İspanya ve İtalya’daki projelerin halk sağlığı ve sürdürülebilir
büyümenin sağlanması açısından
çok önemli olduğunu kaydeden
Hoyer, böylece istihdama da katkı
sunulacağını sözlerine ekledi.

48 ÜLKE OFFSHORE RÜZGAR GÜCÜNDEN YARARLANABILIR

D

ünya Bankası’nın analiz
ettiği 48 ülkede açık deniz
rüzgâr kapasitesi için 5,5 terawatt
(TW) ve yüzer rüzgâr kapasitesi
için 10,1 TW olmak üzere toplam
15,6 TW’lık teknik potansiyel bulunuyor. Bankanın son raporuna
göre, yüzer rüzgâr türbini potansiyeli, sabit açık deniz rüzgâr teknolojisi potansiyelinin iki katı olarak
gösteriliyor.
Analiz edilen 48 ülkede, deniz

dibine sabitlenmiş rüzgâr türbinleri için 5,5 TW ve yüzer rüzgâr türbinleri için 10,1 TW olmak üzere,
toplam 15,6 TW’lık teknik potansiyel bulunuyor. 50 metreden daha
az su derinliğine sahip bölgeler
sabit açık deniz rüzgâr teknolojisine uygun olarak değerlendirilirken,
yüzer rüzgâr türbini potansiyeline
sahip bölgelerin su derinliği ise
50-1000 metre olarak belirlendi.
Sadece kıyıdan 200 kilomet-

reye kadar olan bölgelerin dhil
edildiği araştırmada tüm derinlikler, Okyanusların Genel Batimetrik Haritaları’ndan (GEBCO) elde
edildi. Dünya Bankası’na göre, bir
ülkenin veya bölgenin açık deniz
rüzgâr potansiyelini analiz etmede
izlenen; çevresel, sosyal, teknik ve
ekonomik kısıtlamalar gibi konular
değerlendirmeyi daha da detaylı
hale getiriyor.
Teknik potansiyelin gerçek
kullanımını etkileyen tüm parametreler göz önüne alındığında,
bu potansiyelin sadece bir kısmının hayata geçirilebileceğini ifade
eden Yetkililere göre, “Yatırımcıların kurulum onayı alabilecekleri
fiziksel alanlar; biyolojik çeşitlilik,
koruma altındaki habitatlar ve insan da dâhil olmak üzere çevresel
ve sosyal kısıtlamalar gibi çok sayıda faktöre tabi.”
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YATIRIM

GE VE FINA ENERJI,
193 MW GÜCÜNDE RÜZGÂR
SANTRALLERI KURACAK

G

ROSATOM'UN DÜNYANIN
YÜZEN ILK NÜKLEER
SANTRALINI IŞLETMEYE ALDI

T

ürünün tek örneği olan yüzer nükleer santral (FNPP) “Akademik Lomonosov”, Rusya’nın
Uzak Doğu bölgesinde bulunan Pevek, Çukotka’da
devreye alındı. FNPP projesinin uygulanmasından sorumlu bağlı kuruluş Rosenergoatom’un (Rosatom’un
Elektrik Enerjisi Birimi) Direktörü Andrei Petrov, ilgili
kararı imzaladı.
Andrei Petrov, şöyle konuştu: Bugün, yüzer nükleer
santral inşaatının başarılı bir şekilde tamamlandığını
söyleyebiliriz. Bu yılki temel görevimizi bitirdik. Pevek,
Çukotka bölgesinde FNPP’yi tam olarak devreye aldık.
Bugün, resmi olarak Rusya’daki 1’inci ve dünyanın en
kuzeyindeki nükleer santral oluyor.
FNPP, 19 Aralık 2019 tarihinde Çukotka’nın Chaun-Bilibino enerji merkezinin yalıtılmış şebekesine
elektrik sağlamaya başladı. US POWER Dergisi, bu
olayı 2019’un altı kilit global nükleer enerji endüstrisi
olayından biri olduğunu belirtti. FNPP, şebekeye bağlandığından bu yana 47,3 milyon kWh’i (Kilowattsaat)
aşkın elektrik üretti. Şu anda, Chaun-Bilibino enerji
merkezi talebinin yüzde 20’sini karşılıyor. FNPP, Bilibino Nükleer Santrali’nin kapanmasının ardından, Çukotka için temel enerji kaynağı haline gelecek.
Dünyanın tek yüzer nükleer santralinin sahil altyapısı bulunuyor ve Akademik Lomonosov her birinin
elektrik gücü 35 MW olan iki KLT-40S reaktör donanımlı yüzer güç ünitesini içeriyor. FNPP’nin güç kapasitesi 70 MW iken, ısı kapasitesi 50 Gcal / h. Tesisin
uzunluğu 140 metre, genişliği 30 metre, silindir hacmi
ise 21.500 ton ve hizmet ömrü 40 yıl olarak belirtiliyor.
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E Yenilenebilir Enerji, Fina Enerji’nin Türkiye’de
bulunan dört rüzgâr santrali için (Bağlama, Tayakadın, Yalova ve Pazarköy) 52 adet 3 MW platformu
karasal rüzgar türbininin tedarikçisi olduğunu duyurdu. Toplam 193 MW kapasiteye sahip rüzgâr santralleri, 195 bin evin enerji ihtiyacını karşılamaya ve
yaklaşık 650 bin ton CO2 tasarrufu yapmaya yetecek
kadar temiz enerji sağlayacak. Türkiye’nin yenilenebilir enerji hedefine ulaşmasına da katkı sunacak proje
kapsamında, 10 yıllık servis anlaşması da yer alıyor.
GE’nin Türkiye’de bulunan kurulu rüzgar enerjisi
gücü 1.2 GW’a ve Türkiye’de ürettiği rüzgar türbini sayısı 500’e ulaştı. Bu rakam, GE Yenilenebilir Enerji ve
Fina Enerji’nin bugüne kadar birlikte gerçekleştirdiği
350 MW rüzgar santralini de içeriyor. Buna ilave gelecek olan dört yeni proje GE’nin Türkiye’deki mevcudiyetini daha da sağlam hale getirecek.
Fina Enerji’nin bünyesinde yer aldığı Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, şunları
söyledi: Kurulu kapasitemizi 350 MW’dan 543 MW’a
yükseltecek olan yeni rüzgâr santrali projelerimizi
gerçekleştireceğimiz için heyecanlıyız. Bağlama Projesi, bugüne kadar yapılan rüzgâr santrali yatırımları arasında Türkiye’nin en doğusunda yer alan proje
olma özelliğine sahip olacak. Bu bölgedeki ekonomik
kalkınmaya katkı sunmaktan ayrıca gururluyuz. GE
ile olan ortaklığımızı devam ettirmenin ve ülkemizin
yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşmasına katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

YATIRIM

DANIMARKA IKI DEV ‘ENERJI ADASI’
INŞAA ETMEYE HAZIRLANIYOR

D

animarka, dünyanın en iddialı offshore rüzgar projesinin bir parçası olarak iki dev “enerji
adası” inşa etmeyi planlıyor. İskandinav ülkesi, yeşil
programını koronavirüs krizi karşısında artırıyor. İklim
Bakanı Dan Jorgensen, 37 milyar euroya mal olacak
projenin Danimarka’nın “tarihteki en büyük tek altyapı yatırımı” olacağını söyleyerek “Bizim için yeni bir
paradigma” dedi. Offshore rüzgar projesi, Danimarka
hükümeti tarafından ülkenin emisyonlarını 10 yıl içinde yüzde 70 oranında azaltmayı amaçlayan yeni bir
iklim paketinin merkeziydi. Bakan Jorgensen, salgının
hükümetin sadece yeşil yatırımları artırma kararlılığını artırdığını ve iklim planının binlerce iş yaratacağını
da sözlerine ekledi. Hükümet, 2030 yılına kadar her
ada çevresinde en az 2GW yeni offshore rüzgar enerjisi inşa etmeyi planlıyor. Bu plan, Danimarka’nın offshore rüzgar kapasitesini üçe katlayacak. Hükümet,

Kuzey Denizi adasının zaman içinde 10 GW’a kadar
genişleme potansiyeline sahip olduğunu ve nihayetinde rüzgar enerjisi kullanarak hidrojen üreten fabrikaları içerebileceğini söyledi

DAIKIN, HENDEK FABRIKASININ
ELEKTRIĞINI GÜNEŞTEN SAĞLAYACAK

İ

klimlendirme sektörü şirketlerinden Daikin, Sakarya
Hendek’te bulunan fabrikasının
elektrik ihtiyacının yüzde 60’ını
fabrikanın çatısına kuracağı 5.760
kWp güç kapasiteli güneş santrali
ile karşılayacak. Şirketten yapılan
açıklamaya göre, yatırım maliyeti
3 milyon dolar olan proje için Kontek Enerji’nin solar birimi olan Konar firmasıyla anlaşma imzalandı.
Santral Temmuz 2020’de devreye
alınacak.
GES projesinde 14 bin 400 adet
400 Wp PV Panel, 82.2 kW 60 adet
inverter, 7 bin 200 optimizer kullanılacak. Toplam 28 bin 900 metrekarelik bir çatı alanını kapsayan
sistem, 5.760 kWp kapasiteye sahip. Projeyle karbondioksit salımı
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yılda 4 bin 186 ton azalacak.
Devreye girecek GES’in ilk yıl
için yaklaşık 7 milyon kwh elektrik üretmesi öngörülüyor. Sistem
devreye girdiğinde 2019 yılı baz
alınarak yapılan hesaplamalara
göre fabrikanın ihtiyacı olan elektriğin yüzde 60’ını üretmiş olacak.

Fabrikada halen yapımı süren hatların tamamlanmasıyla bu oranın
yüzde 75’e varması hedefleniyor.
Daikin’in çevre ve sürdürülebilir
enerji misyonuna hizmet eden ve
3 milyon dolar yatırım bedeline sahip olan GES, 6.5 yıl içinde kendini
amorti ediyor.

YATIRIM

▶ Ilısu Barajı, 70 yıl sonra enerji üretmeye başladı

ÜLKE EKONOMİSİNE YILDA 2.5
MİLYAR TL KATKI SAĞLAYACAK

Ilısu Barajı, 70 yıl sonra enerji
üretmeye başladı

Türkiye’ye stratejik anlamda büyük güç katacağı belirtilen ve 70 yıllık mazisi olan
Ilısu Barajı’nın ilk etabı elektrik üretmeye başladı. Açılışını Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın yaptığı barajın tamamlandığında ülke ekonomisine yıllık 2,8
milyar liralık katkı sağlaması bekleniyor…
Cengiz Holding tarafından yapılan Ilısu Barajı’nın
ilk etabı 19 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın katılımıyla açıldı. Türkiye Cumhuriyeti’nin
önemli projeleri arasında yer alan, Mardin, Diyarbakır, Siirt, Batman ve Şırnak illerini kapsayan yeni
adıyla Veysel Eroğlu Barajı, 70 yıllık bir serüvenin
ardından elektrik üretmeye başladı.
İlk kez 1950’li yıllarda konuşulmaya başlanan
barajın projesi 1982’de tamamlandı. 2004’te yabancı
ve Türk şirketlerin yer aldığı Ilısu Konsorsiyumu projeyle ilgili çalışmalara başladı ve 2007’de DSİ Genel
Müdürlüğü ile sözleşme imzalandı.
Resmi olarak işe 2008’de başlanmasına rağmen
çok kısa sürede yabancı firmaların üçü konsorsiyumdan çekildi. Proje doğal olarak finansman açısından sorun yaşadı ve bir yıl projede hiçbir çalışma
yapılmadan durma noktasına geldi. Daha sonra
Cumhurbaşkanı’nın devreye girmesiyle Halk Bankası’nın, iptal olan kredilerin yerine yeni kredi sağladı
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ve baraj 2017 yılında su tutmaya başladı.
Barajın ilk etabının açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplam yıllık enerji
üretim kapasitesinin 4,1 milyar kilowattsaat olan
hidroelektrik santralin ilk etapta 200 megawatt gücündeki birinci ünitesinin hizmete alındığını belirterek, “Bu tesisin ekonomimize yıllık katkısının ise 2,8
milyar lira olmasını bekliyoruz. Temelde yüksekliği
135 metre, toplam su depolama hacmi 10,6 milyar
metreküp olan Dicle Nehri’ne taktığımız bu nadide
gerdanlık, GAP’ın da en önemli unsurlarından biridir” dedi.
Enerji atlasına 585 baraj daha eklendi
Erdoğan, Ilısu Barajı Enerji Santrali 1’inci Türbini
Devreye Alma Töreni’ne video konferansla bağlandı.
Törende Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise
Mardin’de gerçekleştirilen törende hazır bulundu.
Erdoğan, Türkiye’nin 2002’de 276 baraja sahip

olduğunu anımsatarak, şöyle konuştu:
Geçtiğimiz 18 yılda toplam 8 bin 362 tesisi ülkemize kazandırdık. Türkiye, 2002 yılında 276 baraja
sahipti. Biz buna 585 baraj daha ekledik. 17 baraj
açılışını daha yapacağız ve bunları belki bir ay arayla
belki daha kısa zamanda süratle tamamlayacağız.
Bu yaz inşallah enerjide ve suda zenginlik dönemi
olacak.
Erdoğan, Türkiye’nin 2002 yılında 97 hidroelektrik santraline sahip olduğunu, buna 584 hidroelektrik santrali daha eklediklerini belirtti. Erdoğan, “Bu
ne demektir biliyor musunuz? Yenilenebilir enerjide
Türkiye, dünyada devrim gerçekleştiren ülkelerin
başında gelen ülkelerden bir tanesidir” diye konuştu.
Türkiye’nin 2002 yılında 228 sulama göletine
sahip olduğunu, buna 385 gölet daha eklediklerini
aktaran Erdoğan, Türkiye’nin 2002 yılında 84 içme
suyu tesisine sahip olduğunu, buna 247 tesis daha
ekleyerek ülkeye 4,5 milyar metreküpe yakın sağlıklı
içme suyu kazandırdıklarını söyledi.

2020 yılında 403 tesis açılacak
Türkiye’nin 18 yılda, 18 milyon dekar araziyi daha
sulamaya açarak, üretimini katladığını, bereketlen-

Bakan Dönmez ise santralin her ünitesinin 200’er
megawatt kurulu gücü bulunduğunu dile getirerek, şu ifadeleri kullandı: Ilısu Barajı’nın her biri
200 MW gücündeki 6 türbininden ilkini bugün
devreye alarak enerji üretimine başlıyoruz. Diğer türbinler de inşallah birer ay arayla faaliyete
geçecek ve yıl sonunda tesisimiz tam kapasiteye
ulaşacak. Ilısu Barajı ve HES tam kapasite devreye
girdiğinde yıllık 4 milyar 120 milyon kilovatsaat
enerji üretecek. Ülke ekonomisine yılda yaklaşık
2,5 milyar TL katkı sağlayacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda ortaya koyduğu azim ve
kararlılık sayesinde Türkiye hidroelektrik kurulu
gücü ve elektrik üretimi bakımından dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdi.”
dirdiğini, aynı başarılı fotoğrafı tüm hizmet ve yatırım alanlarına teşmil etmenin mümkün olduğunu
anlatan Erdoğan, bitenlerin yanı sıra halen inşası
süren, tamamlanmak üzerinde olan ve proje aşamasında olan pek çok yatırımın bulunduğunu belirtti.
Sadece 2020 yılında inşası tamamlanan 403
tesisi hizmete sunmayı planladıklarını ifade eden
Erdoğan, hizmete alacakları bu yatırımların ülkeye
katkısının zirai gelirde 14 milyar lira, enerjide 28,5
megavat kurulu güç, taşkın korumada 4,5 milyon
dekar, içme suyunda 4,5 milyon metreküp, toplulaştırmada 4,2 milyon hektar olduğunu, hepsinin resmi
açılışlarını önümüzdeki haftalar ve aylar içinde peyder pey gerçekleştireceklerini kaydetti.

ATATÜRK BARAJI’NDAN SONRA TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜĞÜ
Baraj, önyüzü beton kaplı kaya dolgu barajı bakımında 244 bin 391 metrekarelik beton yüzey alanıyla kendi kategorisinde dünyanın en büyüğü. Ayrıca dolgu barajın kret uzunluğu 1.775 metre ve
kret genişliği 8 metre ile başka bir dünya rekoruna da sahip. Gövde hacmi bakımından da Atatürk
Barajı’ndan sonra Türkiye’nin en büyüğü. Altı tribünden ilki 19 Mayıs’ta enerji üretmeye başladı.
Ekim gibi 6 tribün de devreye girmiş olacak ve günlük 7 milyon liranın üzerinde ekonomiye katkı
sağlayacak. Tarihi bir bölgede bulunan barajın yapımı kapsamında; Zeynel Bey Türbesi, İmam
Abdullah Türbesi ve Zaviyesi, Artuklu Hamamı, Orta Kapı, Kızlar Cami, Er-Rızk Cami ve Süleyman
Han Cami Minaresi olmak üzere toplam 7 adet tarihi eser baraj gölü alanından çıkarılarak Yeni
Kültürel Park Alanı’na nakledildi. İnşaat ve işletme aşamalarında gerekli güvenliğin sağlanması
için 5 komando bölüğü sıfırdan inşa edilirken 2 karakolun da güçlendirme çalışması yapıldı.
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ANKARA KULİSİ
Deniz Suphi

▶ Elektrik ve doğal gaz sektörü ‘borçlu abone’ açmazını nasıl aşacak?

Elektrik ve doğal gaz sektörü
‘borçlu abone’ açmazını nasıl aşacak?

konutların ve bin TL’ye kadar borcu olan ticarethanelerin elektrik ve doğal gazı kesilmedi. Şehiriçi
elektrik ve gaz dağıtım şirketleri, Ankara’nın uyarısı
üzerine borçlu abonelere yönelik herhangi bir işlem
yapmadı. Abonelerin, gazı ve elektriği kesilmedi. Ankara, gaz ve elektrik sektörüne, 1 Temmuz’la birlikte
elektrikte “normalleşme” dönemine geçileceği mesajını iletti.
Normalleşmeyle birlikte şehiriçi dağıtım şirketleri, borçlu abonelere yasa ve yönetmelikte öngörülen hükümleri uygulamaya başlayacak. Dolayısıyla
borçlu abonelerin elektriğinin ve gazının kesilmesi
gündeme gelebilecek.

Abonelerin ne kadar borcu bulunuyor?
Önce doğal gazla başlayalım. Doğal gaz sektörünün yaptığı hesaplamaya göre, salgın döneminde
tüketicilerin 1.5-2 milyar TL dolayında borcu birikti.
Sektör ile Ankara’da enerji yönetimi arasında bu
borçlar konusunda görüşmeler sürüyor.
Elektrikte, birikmiş borç tutarı ne? Doğal gazın
tersine elektrikte 21 bölgeyi içerecek bir rakam vermek mümkün değil. Elektrik dağıtım şirketleri, pandemi döneminde yüzde 15’e kadar tahsilatta kayıplar yaşadıklarına işaret ediyor. Dağıtım şirketleri, on
binlerce abonenin borcunun biriktiğini kaydetti. Bazı
elektrik dağıtım şirketleri, tahsilatı kolaylaştırmak

için kampanya açmaya başladı.

Tarifelere zam beklenmiyor
Türkiye’de, elektrik ve doğal gaz tarifeleri maliyetlerde yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, belli
aralıklarla yeniden hesaplanıyor. Elektrik tarifesi,
üçer aylık dönemlerde yeniden belirleniyor. Doğal
gaz, her ay gözden geçiriliyor. Bu çerçevede, 1 Temmuz’da üçüncü çeyrekte geçerli olacak elektrik tarifesi belirlenecek. Gözler; bu nedenle Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu’nda (EPDK) olacak. BOTAŞ da
yeni doğal tarifesini belirleyecek.
Peki, beklentiler ne yönde? Elektrik ve doğal
gazda indirim ya da zam olabilir mi? Bu soruyu
sektöre yönelttik. Sektörün genelinde tarifelerde
herhangi bir değişiklik olmayacağı beklentisi hakim. Görüşlerine başvurduğumuz isimler, petroldeki
düşüşe bağlı olarak doğal gaz ithalat fiyatlarının da
gerilediğine dikkat çekerek, “BOTAŞ, önceki yıllarda
satın aldığının altında bir fiyata özellikle konutlara
gaz satarak tüketicileri sübvanse etti. Bu nedenle
son birkaç yılda ciddi zararlar yazdı. Petroldeki düşüşe bağlı olarak ithalat fiyatlarının gerilemesiyle
mali yönden bir miktar nefes alabilir. Toparlanabilir.
Temmuzda, bir indirim beklenmiyor. Belki, son çeyrekte bir miktar indirim söz konusu olabilir” yorumunu yaptı.

Pandemi henüz bitmiş değil ancak yeni normale geçiş başladı. Mart ayında başlayan dönemle birlikte
elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketleri, borçlarını ödemeyen abonelerin enerjilerini kesmedi ancak
akıllardaki soru yeni dönemde “kesinti olacak mı?” Dağıtım şirketlerinin önünde milyarlarca liraya ulaşan
ödenmemiş fatura duruyor; şirketler nasıl tahsil edeceğini, aboneler de nasıl ödeyeceğini düşünüyor…
Elektrik ve doğal gazda, mart ayında başlayan
pandemi döneminde ara verilen enerji kesme işlemi,
1 Temmuz tarihi itibarıyla enerjide “yeni normal”e
dönülmesiyle birlikte yeniden başlayacak. Dağıtım
şirketlerinin önünde yüz binlerce ödenmemiş elektrik ve doğal gaz faturası bulunuyor. Hem tüketiciler
hem de şirketler, borcunu ödeyemeyenleri nasıl bir
akıbetin beklediğini merak ediyor.
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1 Temmuz’a odaklı bir başka önemli konu da yeni
doğal gaz ve elektrik tarifeleri… Elektrikte 3 ay, doğal
gazda da 1 ay boyunca geçerli olacak yeni fiyatlar
belirlenecek. Elektrik ve doğal gazda indirim ya da
zam olabilir mi? Neredeyse Türkiye’nin tamamını ilgilendiren bu iki sorunun yanıtı henüz verilebilmiş
değil!
Koronavirüs salgını döneminde ülke genelinde
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ANALİZ
Deniz Suphi

▶ Türkiye’nin Libya hamlesi, Akdeniz’de petrol satrancını yeniden başlattı

Türkiye’nin Libya hamlesi,
Akdeniz’de petrol satrancını
yeniden başlattı
Türkiye; İsrail, Mısır ve Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki
hidrokarbon yataklarını kontrol etme girişimini, Libya hamlesi ile
bozdu. Türkiye, sahip olduğu rezervle ilk 10 ülke içinde yer alan
Libya’da petrol arama çalışmalarına başlayacağını tüm dünyaya
ilan etti. Birçok ülkenin karşı çıkmasına karşın Türkiye, bir yandan
Libya’nın petrolünü dünya pazarlarına taşıyacak bir yandan da
Libya’nın ekonomik kalkınmasına katkı verecek…

Türkiye, Akdeniz’de petrol arama ve üretim hattını ve alanını genişletiyor. Türkiye Petrolleri Anonim
Ortaklığı (TPAO), Libya ile yapılan anlaşma uyarınca
Akdeniz’de yeni sahalarda eylül ayında petrol için
sismik çalışmalara başlayacak. Sismik araştırmalar
sonucunda elde edilecek veriler doğrultusunda sondaj aşamasına geçilecek; kuyular kazılmaya başlanacak. Türkiye’nin, Libya’da kara sahasında da petrol arama ve üretim çalışması yürütmesi bekleniyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve
Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan
Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın,
Libya’nın başkenti Trablus’ta Libya Başbakanı Fayiz
es-Serrac ile bir görüşme yaptı. Bir günlük ziyaretin ardından Türkiye’ye dönüşte bir açıklama yapan
Bakan Çavuşoğlu, “Bu ziyaret Libya’da büyük bir
memnuniyet uyandırdı. Ziyaretimizin amacı Libya’ya
desteğimizi vurgulamaktı” dedi.
Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki
Alanları Mutabakatı’na dikkat çeken Çavuşoğlu,
“Enerji ile ilgili yapacağımız iş birliğini konuştuk. Li-
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bya’da kalıcı ateşkes ve siyasi çözüm için görüş alışverişinde bulunduk. Bundan sonra BM çatısı altında
çalışmalarımızı nasıl sürdüreceğimizi değerlendirdik” ifadesini kullandı.
Peki, bu kritik ziyaretle birlikte bir kez daha gündemin ön sıralarına çıkan Libya ile enerji sektörüyle
ilgili hangi adımlar atılıyor? Petrol arama ve üretimi
söz konusu mu? Hangi sahalarda ne zaman arama
yapılacak? Bu soruların ardına düştük. İşte yanıtlar:
TPAO, kısa bir süre önce Akdeniz’de Türkiye’nin
12 millik karasuları dışında kalan bölgede, petrol
aramak üzere ruhsat başvurusu yaptı. Maden ve
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), 30 Mayıs’ta
Resmi Gazete’de bu başvuruyu kamuoyuna duyurdu.
Diğer bir deyişle dünyaya ilan etmiş oldu.
Ardından Dışişleri Bakanlığı devreye girdi. Dışişleri Bakanlığı, TPAO’nun Doğu Akdeniz’de araştırma
ve sondaj başvurusunda bulunduğu yeni ruhsat sahalarını gösteren haritayı paylaştı.
Peki, bu başvuru neden ilan edildi? Petrol arama
ve üretimine ilişkin mevzuata göre; bir petrol şirketi

ruhsat başvurusu yaptığında bu, ilgililere ya da diğer
şirketlere de duyuruluyor. Bu çerçevede mevzuatta
öngörülen bir adım atılmış oldu.
TPAO’nun başvurusu için 90 günlük askı süresi
bulunuyor. Bu süre, 30 Mayıs’ta başladı. Aynı sahalar
için başka şirketler de başvurabilir. Ancak bu büyüklükte bir arama ve üretim için hiçbir petrol şirketinin
başvuruda bulunamayacağı ifade ediliyor. TPAO’ya,
90 günlük sürenin sonunda ruhsatı verilecek. TPAO,
ruhsatı aldıktan sonra Akdeniz’de söz konusu sahalarda, eylül ayında sismik çalışmalara başlayacak.
Bu bölge, Girit ile Kıbrıs arasında bulunuyor.
Türkiye, söz konusu bölgede önce kendi gemisiyle sismik yapacak. Belli bir dönemi kapsayacak
sismik çalışmanın ardından veriler alınacak. Bu veriler analiz edilecek; söz konusu deniz sahasında petrol olup olmadığına ilişkin veriler işlenecek. Sonra,
sondaj başlayacak, kuyular kazılacak.

TPAO, denizin yanı sıra karada da arama
yapacak
TPAO, kara sahası için de boş durmuyor. TPAO,
2006-2007 yıllarında, Libya’nın Ulusal Petrol Kurumu (National Oil Corporation-NOC) ile petrol üretim ve paylaşım anlaşması imzalamıştı. Anlaşma,
eski Libya lideri Kaddafi zamanında yapıldı.
TPAO, bu anlaşmaya dayanarak, Sirte ve Sebha’da arama çalışmaları yürüttü. Kara sahasında çok
sayıda kuyu kazıldı, 100 milyon dolar dolayında harcama söz konusu oldu. Bu çalışmalar kapsamında 7
sahada petrol bulunduğu belirtiliyor. Ancak Libya’da
iç karışıklık yaşanması nedeniyle üretim aşamasına
geçilemedi. Anlaşmanın gereği yerine getirilemedi.
Petrol sektörünü ve uluslararası mevzuatı yakın-

dan takip eden kaynaklar, Türkiye’nin yeni dönemde
iki ülke arasında geliştirilen ilişkiler çerçevesinde bu
sahalarda “mücbir sebep” kapsamında adım atılmasını gündemine alabileceğini söyledi.
Kaynaklar, çok kısa bir süre önce TPAO üst yönetiminin Libya’ya ziyarette bulunduğunu belirterek,
“Bazı kara sahalarında incelemeler yapıldığı ifade
ediliyor. Petrol ve petrol endüstrisine ilişkin iki ülke
önemli iş birliği süreçlerini işletebilir” görüşünü dile
getirdi.

Türkiye’nin girişimleri Mısır’ı rahatsız ediyor
Türkiye’nin, bölgede bulunması Mısır’da rahatsızlık yaratıyor. Türkiye, hiç kuşku yok ki bu bölgenin en güçlü ülkesi… Mısır, Türkiye ile askeri olarak
rekabete girmeyeceği bekleniyor. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’nin, bu gerçeğe karşın Kahire’nin Libya’da
“gerekirse doğrudan askeri müdahalede bulunabileceği” yönündeki sözleri gerilime neden oldu.
Sisi’nin, hedefi ne? Uzmanlara göre Sisi, askeri
caydırıcılıkla Türkiye’yi Libya’da engellemek istiyor.
Uzmanlar, “Mısır, böylece bir yandan 8 Haziran’da
ilan ettiği Kahire Bildirisi’ni reddeden Türkiye ve
Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni masaya oturmaya
zorluyor. Diğer yandan Avrupa Birliği (AB) Rusya
nezdinde güç toplamaya ve öne çıkmaya çalışıyor”
yorumunda bulundu.
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“TÜRKIYE ASKERI BAŞARILARINI
SIYASI VE EKONOMIK BAŞARILARLA
TAÇLANDIRMALI”
Türkiye, Libya’da (açık denizde ya da karada) petrol
arama ve üretiminin yanı sıra hangi alanlara yatırım
yapabilir?
Türkiye’nin, Libya’daki yatırım tiyatrosuna girişi yeni değil.
Geçmişten bugüne petrol sondaj ve işleme alanlarına yapılan yatırımlar elbette önemli. Bunun yanı sıra inşaat ve
alt-yapı alanlarına yapılan yatırımların başlangıcı 1970’lerin başlarına kadar gidiyor. Libya’da inşaat, şehircilik ve
alt-yapının güncellenmesi yatırımlarında Türkiye’nin 1 milyar dolar civarında alacağı var. Bu alanlarda, çatışmaların
başlamasıyla yarım kalmış 2.7 dolarlık milyarlık projesi bulunuyor. Petrol arama ve üretiminin ötesinde bu alanlardaki
yatırımlara devam edilmesi kuvvetle muhtemel. Ancak burada Türkiye’nin omzuna bahsedilen bu gelenekselleşmiş
alanların ötesinde de yük düşüyor. Libya’nın çatışma sonrası inşasında Türkiye’nin yatırım ilgisini çekmeyecek alan
yok gibi. Çatışma sonrası Libya’nın inşası, petrolden alt-yapıya, inşaattan eğitime, arkeolojiden iletişime, tarımdan
bilişime kadar neredeyse bütün bu alanlar Türkiye’nin yatırımlar radarında. İyi yönetişim, kurumsal yapının ideal
biçime yakınsaması, şeffaflık, hesap verilebilirlik, bunların
hepsi çatışma sonrası Libya’sında kapasite inşasını gerektiriyor. Türkiye’nin Libya ile tarihten gelen yakınlığı ve son
zamanlardaki gelişmeler, Türkiye’nin sadece yatırım alanında değil ama kapasite inşasına yardımcı olarak oraya
yapılacak yatırımlarıyla uyumlu hale getirmesini gerekli kılıyor.
Türkiye’nin, Akdeniz’e açık denizde petrol sismik çalışmasına eylül ayında başlaması bekleniyor. Sismik hangi bölgede ve ne kadar genişlikte bir alanı kapsayacak?
Sismik çalışmalar Türkiye ve bu coğrafya için büyük önem
taşıyor. Şüphesiz ne kadar bölge sismik araştırmanın kapsamına gireceği konusu bu alanın Libya hükümeti ile varılacak anlaşma kapsamında belirlenecek. Türkiye’nin Mavi
Vatan sınırları dışında, Münhasır Ekonomik Bölge’nin ötesinde de sismik çalışmaların gerçekleştirilebileceğini söyleyebiliriz. Türkiye bu konuda varılan uluslararası antlaşmalara uymak konusunda hassas davranacaktır. Kendi
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LİBYA 46.4 MİLYAR VARİLLİK REZERVLE İLK 10 ÜLKE ARASINDA

Prof. Dr. Ahmet Sedat Aybar
Aydın Üniversitesi
haklarının ve çıkarlarının ise ihlal edilmesine asla izin
vermeyerek, koruyacağını her fırsatta vurgulamaktadır. Bu
bölge, ne kadar bir genişliği gerektiriyorsa Türkiye o bölgede sismik çalışmalarını yapacaktır.
Türkiye’nin bölgede kalıcı olması için askeri, siyasi ve
ekonomik olarak atması gereken diğer adımlar neler?
Türkiye askeri alanda gerçek anlamda çok büyük başarılar
elde etti. Kendisine karşı yapılan girişimleri, sert gücünü
devreye sokarak bozdu. Ancak bu bölgede ilelebet askeri
gücünü kullanarak devam edemez. Askeri alandaki başarılar eninde sonunda diplomatik, siyasi ve ekonomik
alandaki başarılarla taçlandırılmalı. Covid 19 sonrası emtia
fiyatlarındaki düşüş, Türkiye’nin bölgedeki avantajlarını
arttırırken rakiplerininkini azalttı. Ancak bunların karşılıklı
kazan - kazan çıktısı yaratması kalıcı bir takım girişimlerle
mümkün olabilir.
Bu bağlamda, Türkiye, Libya’nın tarımının köklü reformlarla kendisini doyuracak bir ülke haline getirmeye yardımcı olabilir. Türkiye kendi deneysel birikimleri, uygulama
yöntemleri ve tarımda kullandığı gelişkin bilişim, robotik,
sanal zeka gibi yöntemleri Libya tarımını kalkındırmak
için kullanabilecek kapasiteye de sahip. Çatışma döneminde bir hayli hırpalanmış olan Libya’nın yer altı ve yer üstü
zenginliklerinin kullanılmaya başlanmasına ek olarak kültürel varlıklarının ortaya çıkartılması, korunması ve yeniden inşası bu alanlarda önemli uygulamaları gerektiriyor.
Arkeolojik alanda Al Jufra gibi tahribat görmüş bölgelerin
yeniden inşası ve dünya kültürel mirasına kazandırılması
için Türkiye katkı sağlayabilir. Bu tür girişimlerin sadece
kültürle sınırlı kalmadığı ama ulus devlet inşa sürecinde
önemli bir boyut olduğu unutulmamalıdır. Konu sadece
kültür değil aynı zamanda siyaset sosyolojisidir.

Libya Ulusal Petrol Kurumu’nun verilerine göre, Afrika
kıtasında kanıtlamış en büyük petrol rezervine sahip
ülke durumundaki Libya’da, 2010 yılı itibarıyla 46,4
milyar varillik rezerv bulunuyor. Libya bu rakamla, dünyada da en büyük petrol rezervine sahip 10 ülke arasında
yer alıyor. Ayrıca düşük sülfür oranıyla oldukça yüksek
kalitede olan ham petrolün bazı sahalarda varil başına 1
dolara kadar gerileyen düşük çıkarma maliyeti ve Avrupa
pazarına yakınlığı da Libya’yı oldukça stratejik bir petrol
üreticisi konumunu güçlendiriyor.
İç savaş, 100 milyar dolarlık kayıp yarattı
İç savaş öncesi ihracatının yüzde 85’ini Avrupa’ya yapan
Libya, 2010 yılında 403 milyon varille Avrupa Birliği’nin
Norveç ve Rusya’dan sonraki en büyük petrol tedarikçisi
konumunaydı.
2020 Ocak ayında petrol kuyularının ve ihracat limanlarının ülkenin doğu ve güneyini kontrol eden silahlı
güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı gruplar tarafından
kapatılmasıyla petrol üretim kapasitesinin düşmesi nedeniyle, ülke ekonomisi 5 milyar dolar zarara uğradı.
Ülkenin doğusunda petrol havzasının bulunduğu bölgeleri kontrol eden Petrol Tesisleri Muhafızları isimli silahlı

grubun lideri İbrahim Cadran’ın 2016-2019 yılları arasında üretimi kesintiye uğratması da ülke çapında 100
milyar doları aşkın ekonomik kayba yol açtı.
Uluslararası enerji kuruluşları, petrol konusunda Libya’nın büyük bölümünün henüz keşfedilmediğini belirtirken ülkedeki çatışma ortamı nedeniyle geniş kapsamlı
petrol arama faaliyetleri de yapılamıyor.
“Petrol Hilali” ihracatın yüzde 60’ını karşılıyor
Libya’nın doğusunda, Akdeniz sahil şeridinde Sidre’den
Bingazi’ye kadar 350 km uzanan ve “Petrol Hilali” adı
verilen bölgede Sidre, Ras Lanuf, Briga ve Zuveytine gibi
ülkenin en büyük petrol ve doğal gaz tesisleri bulunuyor.
Petrol Hilali’nde yapılan üretim, ülkedeki tüm petrol ihracatının yüzde 60’ını oluşturuyor.
Buna göre, bölgedeki rafinerilerden Sidre 350 bin, Ras
Lanuf 220 bin, Zuveytine 100 bin ve Briga 8 bin varil
günlük üretim kapasitesine sahip. Libya’nın hidrokarbon
kaynakları, devrimden önce tam kapasiteyle üretildiği
dönemde, milli gelirin yaklaşık yüzde 70’ini, hükümet
gelirlerinin yüzde 93’ünü, ihracatın ise yüzde 90’ından
fazlasını oluşturuyordu.
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Esen Erkan

▶ “YEKDEM olmasaydı sanayici enerjiyi yüzde 15 daha pahalı kullanacaktı”

Yatırımcılar YEKDEM’in uzatılmasında ısrarcı

“YEKDEM olmasaydı
sanayici enerjiyi yüzde 15
daha pahalı kullanacaktı”

Enerji yatırımcılarının en önemli
konusu bu aralar YEKDEM ve mini YEKA
ihaleleri… Toplam porftöy içindeki payını
her geçen gün artıran yenilenebilir enerji
sektörü gözünü YEKDEM ve yılın üçüncü
çeyreğinde yapılacak ihalelere çevirdi.
700 milyon dolarlık yatırımın hayata
geçmesi için YEKDEM süresinin 8 ay daha
uzatılmasını isteyen yatırımcılar, yeni
ihalelerle birlikte sektörün pandeminin
olumsuz etkisini yeneceğini düşünüyor...

Yenilenebilir enerji sektörünün temsilcileri bir
yandan yeni yatırımlar için uğraşırken bir yandan
da “YEKDEM’e hayır” diyen sanayicileriyle diyaloğ
halinde. YEKDEM’in enerji maliyetlerini artırdığı eleştirilerini
kabul etmeyen dernek başkanları “YEKDEM olmasaydı sanayiciler,
enerjiyi yüzde 15 daha pahalı kullanacaktı” diyor…
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Covid-19 salgını tüm dünyayı yüzyıllardır yaşanmamış
bir şekilde etkiledi, etkilemeye de devam edecek görünüyor. Pandeminin direkt etkilediği önemli alanlardan biri de
ekonomi oldu. Dünya çapında iflas eden dev şirketler, kapanan milyonlarca işyeri, işsiz kalan milyonlarca insan…
Hiç kuşkusuz bu tabloda enerji sektörü de payına düşeni
alıyor. Bu sayımızda enerji sektörü özellikle de yenilenebilir enerji sektörünü mercek altına aldık. Bunun özel
bir nedeni de var; çünkü son yıllarda sadece ülkemizde
değil, dünyanın hemen hemen her yerinde enerji sektöründeki yatırımlarda yenilenebilirin payı oldukça yüksek.
Hal böyle olunca da pandemi döneminde yenilenebilir
yatırımları nasıl bir gelecek bekliyor sorusu daha sıkça
sorulur oldu.
Yenilenebilirde yanıt aranan bir başka soru da var:
YEKDEM….
Bilindiği üzere yenilenebilir enerji sektörünün yatırımcıları, YEKDEM süresinin uzatılması için lobi yapıyor;
süre uzatımı olmazsa 700 milyon dolarlık yatırımın hayata geçemeyeceğini belirtiyor. Ancak bir yandan da sanayiciler, “YEKDEM, enerji maliyetlerini artırıyor, bedelini
de biz ödüyoruz” diyor. Yenilenebilir enerji sektörü yatırımcılarına pandeminin sektörde yarattığı hasarı, gelecek
planlarını ve YEKDEM ile ilgili sanayicilerin şikayetlerini
sorduk. Yanıtlardan da göreceğiniz gibi sektör yatırımcıları geleceğe karşı umutlu ve büyümeye devam edeceklerini söylüyor. Tabii, devletin desteğinin devam etmesinin
de şart olduğunun altını çiziyorlar…

YEKDEM ENERJİNİN DAHA UCUZ
KULLANILMASINI SAĞLIYOR
Sanayiciler YEKDEM nedeniyle elektrik maliyetlerinin artmasından şikayet ediyor. Bu ikilem nasıl çözülecek?
Burada düzeltilmesi gereken bir yanlış bilgi var
diye düşünüyorum. Kısa bir süre önce yenilenebilir enerji sektörünü temsil eden 8 dernek
bir araya geldik ve YEKDEM tarifesinin yüksek
maliyetlerinin sanayiciye yük olduğu yönündeki bilgi kirliliğini düzeltmek amacıyla ortak bir
bildiri yayımladık. Yaptığımız çalışmaya göre;
eğer YEKDEM mekanizması olmasaydı, 2019
yılında elektrik üretiminde yüzde 60’lara varan
payları ile yenilenebilir santrallerimiz olmayacaktı. Şunu bilmeliyiz ki; “YEKDEM kesinlikle bir
maliyet unsuru değil. Bugün ülkemiz için Keban
Barajı neredeyse bedava elektrik üretip sisteme verebiliyorsa, yarın GES’ler de öyle olacak.
2023’e kadar 9 bin MW’lık tesisisin destek süreci
doluyor. Önümüzdeki yıllarda destek mekanizmasından çıkan santral sayımız daha da artacak.
Bundan sonra, her yıl YEKDEM mekanizmasından çıkacak santral sayısı artacak ve piyasaya
sadece bakım, onarım maliyetleri ile çok daha
ucuza enerji verilebilecek. YEKDEM, ülkemiz
için çok faydalı bir mekanizma oldu. Dolayısıyla
Türkiye’de yeşil enerjisinin ne kadar büyük, ne
kadar uygun fiyatlı elektrik sağlayacağının artık
görülmesi gerekir.”
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mimize de önemli kazanımlar sağlayacak. Kapasitesi
10 ile 50 megavat arasında değişen toplam 1.000 megavatlık mini YEKA ihalelerinin ardından inşa edilecek
santraller, Türkiye’nin enerji ithalatını yılda yaklaşık 1
milyar lira azaltacak. Bu santrallerin 30 yıl işletilmesi
halinde 30 milyar lira Türkiye’nin cebinde kalacak

1000 MW’LIK İHALE
İLE TÜRKİYE 30
MİLYAR DOLAR
KAZANACAK
Ekonomik yavaşlamanın üzerine gelen
pandeminin genelde enerji sektörünün tamamı,
özelde sizin sektörünüze nasıl bir etki yaptı?
Bütün sektörlerin etkilendiği gelişmelerin elbette enerjisi sektörüne yansımaları oluyor. Hatta
ilk etkilenen sektörlerden biri enerji oluyor. Çünkü
üretimde, sanayide yaşanan yavaşlama doğrudan
elektrik tüketimini etkiliyor. Her şeye rağmen Türkiye’de yenilenebilir enerjiye olan yatırımların artması, girişimcilerimizin azmi ve çabası ile yenilenebilir enerji sektörü büyümesini sürdürdü. Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) “2019 Yılı
Elektrik Piyasası Gelişim Raporu”na göre yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam kurulu güçteki payı,
2019’da yüzde 45.2’ye yükseldi. Yenilenebilir enerji
kaynaklarının toplam lisanslı elektrik üretimi içerisindeki payı da 2018’de yüzde 30,7 iken 2019’da
yüzde 42,1’e çıktı. Lisanssız kurulu güç ise 6 bin 309
megavata yükseldi. Bunun yüzde 92.3’ünü de güneş
enerjisine dayalı santraller oluşturdu. Bu arada biliyorsunuz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih
Dönmez, “24 Mayıs günü elektrik üretimimizin yüzde
90’ını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde ederek
günlük üretimde yeni bir rekora daha imza atıldığını’ açıkladı. Bunlar çok önemli gelişmeler. Ekonomik konjonktüre, tüm dünyayı etkileyen pandemiye
rağmen yenilebilir enerjide Türkiye emin adımlarla
ilerliyor. Elbette daha gidilecek çok yol var ama oyunun kuralları artık değişti. Başta güneş olmak üzere
yenilenebilir enerji sektörü yoluna devam edecektir.
Yenilenebilir enerjinin toplam içindeki payı
artıyor ancak pandemi sektörün gelişimini nasıl
etkiledi, büyüme devam etti mi?
Elbette tüm dünyanın sağlık için teyakkuza geçtiği virüs salgını, tüm ekonomileri olduğu gibi enerji
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“700 MILYON DOLARLIK YATIRIM
RISKE EDILMEMELI”

Halil Demirdağ
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve
Endüstrisi Derneği (GENSED) Başkanı
sektörünü de etkisi altına aldı. Diğer tüm sektörler
gibi güneş enerjisi sektöründe de öngörülmeyen
bir şekilde yavaşlama yaşandı. Bu dönemde güneş
enerjisi sektöründe de planlanan bazı yatırımlar ertelenmek zorunda kaldı. Gelişme olan bir sektör olarak güneş enerjisinde, yapılacak yasal düzenlemeler
ile bu durumun aşılacağına inanıyoruz. Bu noktada
şunu da belirtmeliyiz ki; Çin’den başlayarak tüm
dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını yerli ve
milli enerjinin her açıdan ne kadar büyük bir önem
taşıdığını gösterdi. Bu doğrultuda YEKDEM’de süre
uzatılmasına gidilmesi, Mini YEKA ihalelerinin başlaması ve iptal edilen YEKA-2 ihalesinin yapılması
gibi bazı uygulamaların güneş enerji sektörünün
gelişimi açısından taşıdığı önemi hatırlatmak isterim. Biliyorsunuz Türkiye’de güneş enerjisi sektörü
sadece 5 yıllık mazisi olmasına karşın çok hızlı bir
gelişim gösterdi. Türkiye’de geçmişi ancak 2014
yılına kadar uzanan güneş enerjisi sektörü, 40 MW
kurulu güçle başlayan yatırımlarını artırarak büyümesini sürdürüyor. Türkiye 2020 itibarıyla güneşte
6 bin MW’lik kapasiteyi aştı ve sadece son 3 yıllık
dönemde kurulu güç yüzde 70’lerin üzerinde artış
gösterdi.

YEKDEM en önemli konu. YEKDEM süresinin
uzatılması konusunda talepte bulundunuz, Ankara
ile yaptığınız görüşmelerde nasıl bir süreç yaşanıyor?
Evet dediğiniz gibi, güneş enerjisi sektöründe faaliyet gösteren 3 dernek olarak online bir basın toplantısı yaparak, Covid-19 salgınının olumsuz etkileri nedeniyle 700 milyon dolarlık yatırımın riske girmemesi
için YEKDEM’in en az 8 ay uzatılmasını talep ettik. Bu
yıl sonu itibarıyla sona erecek olan YEKDEM mekanizmasının uzatılmaması durumunda, Türkiye’de yaklaşık
700 milyon dolarlık santral yatırımı riske girecek. Bu
yatırımların ortak özellikleri, finansmanlarının yapılmış olması. Ayrıca yaklaşık 300 megavat lisanslı, 400
megavat seviyesinde de lisanssız güneş enerjisi kapasitesi söz konusu. Bu çerçevede, ilgili kamu kuruluşlarına başvuruda bulunduk. Bu talebimizin değerlendirilmesini bekliyoruz.

BU YIL KAPASİTEYE
1500 MW EKLENECEK
“Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın her yıl 1.000 MW, 10 yılda ise
toplam 10 bin MW’lık kurulu güç hedefi
bulunuyor. Sektörümüz altyapısıyla ve
deneyimiyle buna hazır, biz bu hedefi
yakalayabiliriz. Güneş enerjisi sektörünün 2020 yılı içerisinde 1.500 MW GES
kurulum hedefine ulaşılacağı tahmin
ediliyor. Artan elektrik fiyatları, azalan
GES yatırım maliyetleri ve teknolojideki gelişmeler başta çatı uygulamaları
olmak üzere GES kurulumlarının her
alanda artarak devam edeceğini çok
net bir şekilde gösteriyor. Yenilenebilir
enerjinin öneminin giderek daha net
anlaşıldığı günümüzde, sektör ve kamu
otoriteleri arasında var olan uyumun
ve bilgi paylaşımının hedeflere ulaşılmasında önemli bir etken olduğunu
düşünüyoruz.”

Sektörün büyümesi için kamunun neler yapmasını
öneriyorsunuz?
YEKDEM konusu çok önemli ancak öncelikle
ekim ayında yapılacağı açıklanan mini YEKA ihaleleri güneş enerjisi sektörünü canlandırırken, ekono-
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temini neredeyse durdu. Konu nezdinde talebimizi
yetkili mercilere ilettik. En kısa sürede sektördeki tüm
taraflar için hayli önemli olan bu konuda önlemler alınacağını tahmin ediyoruz.

“YENİ YATIRIMLAR
İÇİN KIYMETLİ BİR
COĞRAFYADAYIZ,
KIYMETİNİ BİLELİM”
Koronavirüsün sosyal hayattan turizme tüm ülke
ekonomilerini olumsuz yönde etkilediğini söyleyen
JESDER Başkanı Ufuk Şentürk, “Enerji dünyasına
baktığımızda, çok sayıda dünya devi şirketin ilk
olarak Çin’deki üretimlerini durdurduğunu gördük.
Çin’in dünyanın en büyük enerji ihracatçısı olarak
tek başına küresel talebin yüzde 20’sini teşkil ettiğini hatırlatmak isterim. Dolayısıyla Çin’in petrol talebi yaklaşık yüzde 20 azaldı ve bu durum küresel
piyasayı derinden etkiledi. Sonuç olarak petrol fiyatlarında bir düşüş gözlemledik” diyor. Petrol fiyatlarının düşmesinin Türkiye’yi olumlu etkilemesine
karşın, Türkiye’nin hedef pazarları üzerindeki olumsuz etkisinin yansıması olacağını belirten Şentürk,
önümüzdeki dönemde, fosil yakıtlara aşırı bağımlı
bu küresel ekonominin; iklim değişikliğinden koronavirüs benzeri bir salgına kadar tüm olası kriz risklerine karşı koyabilmek için sadece petrol ve doğal
gaza bağımlı olmayan yenilenebilir enerji gibi alternatiflere yönelim gösterebileceğini düşünüyor.
JESDER Başkanı ile yenilenebilir enerjinin önündeki seçenekleri konuştuk.
Ekonomik yavaşlamanın üzerine gelen
pandeminin genelde enerji sektörünün tamamı,
özelde sizin sektörünüze nasıl bir etki yaptı?
Koronavirüsün sektörümüze olan etkilerine baktığımızda zorlu bir sürecin bizi beklediğini belirtmek
isterim. Sürecin başladığı ilk dönemde tedarik sorunu yaşamaya başladık. Jeotermal elektrik üreticileri olarak birçok başlık altındaki tedarikimizi Çin
ve Avrupa ülkelerinden temin ediyoruz. Koronavirüs
salgınının önce Çin’de, bugün ise Avrupa’daki yayılımı hali hazırdaki küresel tedarik zincirimizi olumsuz etkiledi. Hem tedarik zincirimizin kendisinden
kaynaklı hem de ülkelerinde koronavirüs yayılımını
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“YEKDEM ILE ILGILI
BILGI KIRLILIĞI VAR”

Ufuk Şentürk
Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği
(JESDER) Başkanı
engellemek üzere uygulanan önlemler nedeniyle
gecikmeler, yıl başında hayata geçirilmesi planlanan ve çalışmaları devam eden projelerimizi durma
noktasına getirdi.
Yabancı ve yerli tedarikçilerimiz hem makine
hem de malzeme temin sürelerini belirsiz bir tarihe
erteledi. Finansmanı YEKDEM’e girecek şekilde çalışmalarına başlanan santrallerin, mekanizmaya
göre en son Aralık 2020’de devreye girmesi gerekiyor. Oluşan bu mücbir sebep nedeniyle santrallerin
özellikle yatırım finansmanı, fizibilitesi ve devreye
alınamaması nedeniyle büyük yatırım mağduriyetlerinin doğacağını düşünüyoruz.
Bu dönemde yenilenebilir enerji sektörünün
oyuncuları, hükümetten YEKDEM süresinin
uzatılması konusunda talepte bulundu. Bu
talebinize yanıt alabildiniz mi, Ankara ile
yaptığınız görüşmelerde nasıl bir süreç yaşanıyor?
Maruz kaldığımız tarihi belirsiz tedarikçi ertelenmeleri nedeni ile projelerimizin YEKDEM mekanizmasına yetişmesinde bir gecikme bekliyoruz. Örneğin
7 yeni JES bu süreçten olumsuz etkileniyor. Teslim
edilemeyecek JES’ler için Lisans Yönetmeliği’nde yer
alan “mücbir sebep” durumunun kabul edilmesini ve
belirlenen tarihin ötelenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Diğer yandan bu süreçte çalışan santrallerimizde
ilave kuyu yatırımları için izin süreçleri yavaşladı, devam eden yatırımlarla ilgili ÇED-imar gibi süreçler yavaşladı ve inşası devam eden santrallerde malzeme

Yenilenebilir enerji yatırımcıları YEKDEM’in
uzatılmasını isterken sanayiciler ise YEKDEM
nedeniyle elektrik maliyetlerinin artmasından
şikâyet ediyor. Bu konuda bir mesajınız olacak mı?
Özellikle son dönemde sanayi odası başkanları
ve organize sanayi bölgesi başkanları tarafından
yapılan YEKDEM’in sanayici üzerinde bir yük olduğuna yönelik açıklamaları üzülerek takip ediyoruz.
YEKDEM payı olarak Son Kaynak Tüketim Tarifesi
içerisinde ciddi bedeller ödendiği ve yenilenebilir
enerjiye desteğin imalat sanayinde kullanılan elektrik bedellerine yük olduğuna yönelik gerçeği yansıtmayan bir görüşün yayılmasının önüne geçmek
vazifemizdir. Yenilenebilir enerji üretimini teşvik
etmek için uygulanan YEKDEM katkılarının yüksek
maliyetlerinin sanayiciye yük olduğu yönündeki bu
açıklamaları, doğru bilgiler ile değerlendirmek ve
bilgi kirliliğini düzeltmek istiyoruz.
JESDER, GÜNDER, GENSED, GÜYAD, EÜD, ETD,
TÜREB, HESİAD bir araya gelerek yenilenebilir
enerji sektöründe hizmet sunan sivil toplum kuruluşları olarak bir çalışma yaptık. Yaptığımız çalışmaya göre, eğer YEKDEM mekanizması olmasaydı,
2019 yılında elektrik üretiminde yüzde 60’lara varan
payları ile yenilenebilir santrallerimiz olmayacaktı.
2019 yılında YEKDEM santrallerinden üretilen 77
TWH enerjiyi ya doğal gaz ya da ithal kömürden ya
da bunların karmasından karşılanacaktı. Her yıl ithal yakıtlara ortalama 5 milyar dolar ödeyecektik.
Ayrıca, yaptığımız fiyat analizine göre enerji birim
fiyatı, 2019 yılı için YEKDEM ve Gün Öncesi Fiyatı
toplamından sadece 0,2 $cent/kWh daha düşük olacaktı. Diğer taraftan baktığımızda, Son Kaynak Tedarik Tarifesi’nden enerji alan sanayicilerimiz, uzun
dönemde sanayi tarifesine göre hala yüzde 15 daha
avantajlıdırlar. Sanayicimiz, dolar bazında maliyetlerini azaltırken, fosil yakıtı ve eski nükleer santrali
olmayan ülkeler arasında en ucuz enerjiyi kullanmaya devam edecek.

YEKDEM OLMASAYDI…
î YEKDEM olmasaydı elektrik fiyatları daha
yüksek olacaktı.
î İthal edilen yakıt ile cari açığımızın artmasına neden olacaktık.
î Yenilenebilir enerji olmasaydı, fiyatlar hep
daha yüksek seyredecekken, bu yatırımlar sayesinde birkaç yıl içinde sanayicimiz
bugünden daha da ucuz elektrik kullanma
olanağına kavuşacaktır.
î Karbondioksit emisyonlarını azaltmak için
her zamankinden daha çok yenilenebilir
enerji teşviklerine ihtiyacımız var.
î İlerde ihracatçımızın önüne çıkacak karbon
emisyonu vergileri nedeniyle yurt dışına
büyük bedeller ödemememiz için yenilenebilir yatırımlar elzem olacaklar.
Bu yıl sonuna kadar ve uzun vadede sektörünüzün ulaşacağı kapasite hakkındaki öngörülerinizi paylaşabilir misiniz? Türkiye’nin
yenilenebilir enerji hedefine ulaşması için
atılması gereken adımlar nelerdir?
Türkiye yenilenebilir enerjide çekim merkezi
olma yolunda hızla ilerliyor. Küresel ekonominin dev ülkelerinde onlarca yatırımcı Türkiye’deki fırsatları değerlendirmek için inceleme yapıyor, yatırım kararları alıyor. Son dönemde enerji
sektörü için yapılan araştırmalar ve yayımlanan
raporlarda; teknolojinin de itici gücüyle fosil
bazlı enerji üretiminin yavaşlama sürecine gireceği, 2030 yılında geldiğimizde fosil bazlı enerji
üretiminin önemli ölçüde azalacağı öngörülüyor. Türkiye, jeotermalde istikrarlı yatırımlarıyla
1526 MWe kurulu kapasitesiyle ABD, Endonezya
ve Filipinler’in ardından dördüncü sırada yer alıyor. Türkiye istihdam konusunda da çekim merkezi haline gelecek. Çünkü enerji talebi asla bitmeyecek ve yenilenebilir enerji yatırımları gün
geçtikçe artacak. Yeni yatırımlar için kıymetli,
değerli bir coğrafyadayız. Bu sayede önümüzdeki
dönemde kapımız daha fazla çalınacak.
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YEKDEM
UZATILMAZSA BIRÇOK
YATIRIMCI ONLARCA
DAVAYLA KARŞI
KARŞIYA KALACAK

Pandeminin enerji sektörü üzerindeki etkisinin
ikinci dalga tehlikesiyle birlikte daha da artacağını
belirten GÜNDER Başkanı Kutay Kaleli, “Salgında
ikinci dalganın yaşanması ya da vaka sayısının artması durumunda genişletilecek tedbirler, söz konusu ihalelerin yeniden ertelenmesi kaygısını beraberinde getiriyor. Ümidimiz, ülkemizin bu dertlerden
bir an önce kurtulması ve yatırımların da planlandığı gibi devam etmesidir. YEKA ya da mini YEKA
gibi belirlenmiş kapasitelerle çıkılacak ihaleler, tüm
paydaşların yıl boyunca planlamalarını yapmaları, iş
gücü ve insan kaynağının yetiştirilmesi, istihdamın
arttırılması noktasında çok önemli projelerdir” diyor.
Çevre dostu yenilenebilir projelerin, arz güvenliği
ve üretim açısından sadece ülkemiz için değil tüm
dünya için ne kadar önemli olduğunu salgın sürecinde üzülerek tecrübe edildiğine vurgu yapan Kaleli, “Rekabetçi fiyatların oluşacağı, yatırımcı profilinin küçük ve orta ölçekli yatırımcıyı da kapsayacağı
projeler için her yıl benzer kapasitelerle ihaleler
açılmasını umuyoruz” sözleriyle ihalelerin sektöre
yapacağı olumlu etkileri ifade ediyor.
Kaleli’ye YEKDEM ile ilgili kamuoyunda yaşanan
tartışmaları da sordu. “Yatırımların YEKDEM’in bitiş
tarihi olan 2020 sonuna yetişmeme riski çok büyük.
Panel üreticilerimiz taahhüt veriyorlar fakat o tarihe
üretimini yetiştiremeyebiliyorlar. Santral sahiplerinin devlet nezdinde verdiği çok önemli taahhütler var.
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Kutay Kaleli
Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu
Türkiye Bölümü Derneği (GÜNDER) Başkanı

SANAYICILERIN DOLAR BAZINDA
MALIYETLERI AZALIYOR

YILLIK YENI KURULUM
BEKLENTISI 1000 MW

Kaleli de sanayicilerin YEKDEM’in yarattığı enerji
maliyeti konusundaki eleştirilerine katılmıyor. Kaleli, “Eğer YEKDEM mekanizması olmasaydı, 2019
yılında elektrik üretiminde yüzde 60’lara varan
payları ile yenilenebilir santrallerimiz olmayacaktı.
2019 yılında YEKDEM santrallerinden üretilen 77
TWH enerjiyi ya doğal gaz ya da ithal kömürden ya
da bunların karmasından karşılanacaktı. Her yıl ithal
yakıtlara ortalama 5 milyar dolar ödeyecektik. Ayrıca yaptığımız fiyat analizine göre enerji birim fiyatı,
2019 yılı için YEKDEM ve Gün Öncesi Fiyatı toplamından sadece 0,2 $cent/kWh daha düşük olacaktı. Diğer taraftan baktığımızda, Son Kaynak Tedarik Tarifesi’nden enerji alan sanayicilerimiz, uzun dönemde
sanayi tarifesine göre hala yüzde 15 daha avantajlıdırlar. Sanayicimiz, dolar bazında maliyetlerini azaltırken, fosil yakıtı ve eski nükleer santrali olmayan
ülkeler arasında en ucuz enerjiyi kullanmaya devam
edecek” diyor.

Kaleli, durgunluğa karşın sektörün yatırım yapmaya devam ettiğini belirterek “Sektördeki beklenti
yıllık kurulumun 1000MW seviyelerinde olması. Bu
seviye her zaman güneş enerjisi sektörünü dinamik
ve canlı tutacaktır. Bugün sektörün daraldığını düşünenlerin, bu düşünceye kapılmasının sebebi 2017
yılında oluşan zaman baskısından kaynaklı yapay
kapasite artışlarıdır. 2017 yılında kurulan 3000MW
seviyesindeki kurulum sektörü devam eden yıllarda
görece daralmış gibi gösterse de bu durum bugün
için geçerli değildir. Bakanlığın çatı projelerinin yapılması noktasındaki kararlılığı ve öngörülebilir bir
şekilde her yıl belirli kapasitelerde yapılacak YEKA/
Lisanslı proje ihaleleri ile hiçbir zaman daralmayacak ve sürdürülebilir bir piyasa oluşturulması sektörün genel inancıdır” şeklinde konuştu.

Özellikle bu yıl, lisanslı projelerin son yılı olarak düşünülürse, bu projeler için ciddi riskler bizi bekliyor.
Bu arz ve talep krizinin ortaya çıkması YEKDEM’in de
ertelenmesi zorunluluğunu doğuruyor” diyen Kaleli,
sözlerine şöyle devam etti: Silsile halinde devletten
yatırımcıya ve ham madde üreticilerine kadar bir teminat ve para alışverişi transferi var. Bu transferin
tamamı şu an için taahhüt edilen süreleri, ekipman
kaliteleri ve iş yapımını etkiliyor. Tüm bu silsileyi ve
insan kaynağını düşündüğümüzde, açılabilecek davaların büyüklüğü öngörülemez durumda. Davalar
silsilesiyle karşı karşıya kalma riskimiz var ve bu
riskin bertaraf edilmesinin tek yolu da YEKDEM’in
uzatılması. Sadece güneş değil, rüzgar ve jeotermal enerji sektörleri de aynı dava silsilesiyle karşı
karşıya kalabilir. Söz konusu santraller zaten bu yıl
YEKDEM’e girmesi planlanan santraller olduğu için,
sürenin uzatılması YEKDEM üzerinde bir yük yaratmayacak. Bakanlığımıza yenilenebilir enerji dernekleri olarak taleplerimizi, görüşlerimizi ilettik. Kısa bir
süre içerisinde mücbir sebep kaynaklı bir düzenlemenin hayat geçmesini umuyoruz.
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tutmak için yapılması gereken; doğru bir kurgu ile
çıkılacak ihaleler vasıtası ile her sene en az 2000
MW’lık kapasite açılmasıdır.

“YEŞIL ENERJI
KULLANMAYAN
IHRACATÇILAR REKABET
ŞANSINI KAYBEDECEK”
Berke Aygün
Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği-GÜYAD Genel Sekreteri

Pandeminin güneş enerjisi sektörüne etkilerini değerlendiren Güneş Enerjisi Yatırımcıları
Derneği-GÜYAD Genel Sekreteri Berke Aygün, “Bugünden itibaren yeterince yenilenebilir
enerji kapasitesine sahip olmazsak yarın sanayicimiz Avrupa’ya ihracat yaparken yeşil enerji
kullanan alternatifleri ile rekabet etme şansını kaybedecektir” açıklamasında bulundu.

Son iki yılda dünya ekonomisinde görülen
yavaşlama, enerji sektörünü nasıl etkiledi? (Hem
tüketim hem de yeni kapasite açısından)
Türkiye’de son iki yılda oluşan elektrik talebine
bakacak olursak ’18 yılı için yaklaşık 304.milyar
GWh ’19 yılı için yine yaklaşık 304 milyar GWh’lik
bir büyüklükle karşılaşırız. Başka bir değişle son iki
yıl için Türkiye’de elektrik talebinde artış oldu diyemeyiz.
Pandemi başlamadan önce ise, seneye artışla
başlamış olmamıza rağmen mart, nisan ve mayıs
aylarında alınmış olan önlemler nedeniyle talep
ciddi oranda düşmüştür. Bu sene için talebin geçen
seneye oranla yaklaşık -%2, -%3 ile mertebelerinde
seyredeceğini düşünmekteyiz. Tabii bu öngörü
içinde pandemi ile ilgili olarak 2. dalga ihtimali bu-
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▶ “YEKDEM olmasaydı sanayici enerjiyi yüzde 15 daha pahalı kullanacaktı”

lunmamaktadır. Eğer 2. Dalga ile karşılaşırsak olursak bu tahminleri -% 5 , -%6 gibi revize etmemiz
gerekecektir.

Yatırımcımızı Türkiye içinde oyunda tutmak için
yapılması gereken; doğru bir kurgu ile çıkılacak
ihaleler vasıtası ile her sene en az 2000 MW’lık
kapasite açılmasıdır.
Kapasite olarak bakacak olursak mayıs sonu
itibari ile kurulu gücümüz 91579’dur. Yenilenebilir
enerjide santral yapımını etkileye en etkin unsur
kapasite açılmamasıdır. Zira son derece iştahlı bir
yatırımcımız var.
Konu buraya gelmişken şunu belirtmeden geçmemek lazım. Yatırımcımızı Türkiye içinde oyunda

olsa da bildiğiniz gibi mücbir sebep ilan edilen sektörler arasında bulunmamaktadır. Ama kamu yetkililerince yapılan görüşmelerden umutluyuz. Şu anda
tartışılan konunun süreyi uzatıp uzatmamak değil,
ne kadar bir süre için son tarihi ötelemek olduğuna
inanıyoruz.

Ekonomik yavaşlamanın üzerine gelen
pandeminin genelde enerji sektörünün tamamı,
özelde sizin sektörünüze nasıl bir etki yaptı?
Yatırımcılar ve yaptıkları yatırımları işleten üreticiler olarak pandemi ile birlikte ilk yaptığımız önce- Yenilenebilir enerji yatırımcıları YEKDEM’in
liklerimizi belirlemek oldu. Birinci önceliğimiz Türki- uzatılmasını isterken sanayiciler ise YEKDEM
ye’nin enerjisiz kalmaması idi. Bu nedenle tesisleri nedeniyle elektrik maliyetlerinin artmasından
ayakta tutmak için gerekli tüm tedbirleri aldık. Ça- şikayet ediyor. Bu ikilem nasıl çözülmeli?
Bu bir ikilem değildir. Sanayicilerin her zaman
lışanlarımızın sağlığı ile ilgili en ufak bir tereddüt
oluştuğunda tüm vardiyayı değiştirmek sureti ile ikili anlaşmalarla daha ucuza enerji tedarik etme
yolumuza emin adımlarla devam ettik ve işletme- şansı vardır. Herkes bunun 2-3 aylık geçici bir dösel hata nedeniyle bir kesinti olmasının
nem için olduğunu biliyor. Bu yüzden de
önüne geçtik. Tabii bu bizim persokimse ikili anlaşma yapma yolunu
nel politikalarımızı ve maliyettercih etmiyor. Ve sanayicimiz
leri derinden etkileyen bir
"TÜRKIYE’DE HER YIL EN
aynı zamanda biliyor ki, her hasüreç oldu.
lükârda yenilenebilir enerji
AZ 2 BIN MW YENILENEBILIR
Diğer taraftan tedarik
üretimleri, maliyetler üzezincirinin kırılması neENERJI IÇIN KAPASITE AÇILMASI
rinde düşürücü etki yapdeni başta olmak üzere,
maktadır.
toplu saha çalışmaGEREKLI. ŞU ANDA AVRUPA “GREEN
larını ilan edilen tedDEAL” KONUSUNDA ÇALIŞIYOR. YANI Kısa vadede (bu yıl
birler doğrultusunda
sonuna kadar) ve uzun
durdurduk. Bu da fiARTIK HER YAPTIĞIMIZ ŞEYE YEŞIL
vadede sektörünüzün
nansmanı hazır olan ve
ulaşacağı kapasite
BAKIŞ AÇISI ILE IRDELEMEMIZ
YEKDEM’e dahil olma son
hakkındaki öngörülerinizi
tarihine yetişmeye çalışan
paylaşabilir misiniz?
GEREKECEK."
tesislerin YEKDEM süresi soTürkiye’nin yenilenebilir enerji
nuna kadar devreye alınabilmehedefine ulaşması için atılması
sini ciddi riske soktu.
gereken adımlar nelerdir?
Türkiye’de her yıl en az 2000 MW yenilene“Şu anda tartışılan konunun süreyi uzatıp
bilir enerji için kapasite açılması gereklidir. Şu anda
Avrupa “Green Deal” konusunda çalışıyor. Yani artık
uzatmamak değil, ne kadar bir süre için son
her yaptığımız şeye yeşil bakış açısı ile irdelemetarihi ötelemek olduğuna inanıyoruz.”
miz gerekecek. Bugünden itibaren yeterince yeniBu dönemde yenilenebilir enerji sektörünün
lenebilir enerji kapasitesine sahip olmazsak yarın
oyuncuları, hükümetten YEKDEM süresinin
uzatılması konusunda talepte bulundu. Bu
sanayicimiz Avrupa’ya ihracat yaparken yeşil enerji
talebinize yanıt alabildiniz mi, Ankara ile
kullanan alternatifleri ile rekabet etme şansını kayyaptığınız görüşmelerde nasıl bir süreç yaşanıyor?
bedecek. Ayrıca, alternatif tedarikçi olarak Çin’in
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de pandeminin bir mücbir sebep olduğunu kabul ediyor. Za- yerini almak istiyorsak, yenilenebilir enerji sanayiten alınan kararlar da bu yönde. Her ne kadar enerji sinde söz sahibi olmamız gerekir.
Bu nedenleri göz önüne aldığımızda her yıl en az
sektörü mücbir sebep ilan edilen tüm sektörlerin
ana girdisini oluşturan bir sektör olarak etkilenmiş 2000 MW kapasite açılması şart gözüküyor.
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▶ Avrupa krizden çıkışın yolunu ‘yeşil kalkınma’da buldu

Avrupa krizden
çıkışın yolunu ‘yeşil
kalkınma’da buldu

Kristalina Georgieva
dayanıklı toplumların inşa edilmesine katkıda bulunabilir” ifadesi yer aldı. İmzacılar pandemiyle birlikte katlanan ekonomik krizin üstesinden Avrupa
Birliği’nin ‘Yeşil Düzen’ politika paketi ile gelinebileceğini söyledi. Yeşil Düzen, 27 ülkelik bloku 2050 yılı
itibarıyla net sıfır emisyona ulaştırmayı hedefliyor.

10 yıl boyunca yıllık 2.3 trilyon dolarlık
yatırım gerekiyor

A

vrupalı kanaat önderlerinin ardından
IMF’nin de destek verdiği ‘yeşil kalkınma’
önemli bir çıkış yolu olarak görülüyor. IMF
ile Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından
hazırlanan rapora göre, 2021-2023 döneminde söz
konusu alanlarda yapılabilecek toplam 3 trilyon
dolarlık yatırım ve oluşturulacak politikalarla
yıllık yüzde 1,1 küresel ekonomik büyüme
sağlanabilir. Hatta sürdürülebilir kalkınma için
6 alanda yapılacak yatırımlarla yıllık 9 milyon
istihdam oluşturulabilir…
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Avrupalı politikacılar, CEO’lar, kanun yapıcılar
ve aktivistler; nisan ayında iklim kriziyle mücadele
etmek ve biyoçeşitliliği savunmanın daha güçlü
ekonomileri inşa edeceğini söyleyerek, koronavirüs
salgınının ardından yeşil yatırımlar ile ekonomik büyümenin sağlanması çağrısında bulundu. Bu çağrıya
Uluslararası Para Fonu (IMF) de katıldı arkasından
da somut bir adım atılarak Uluslararası Enerji Ajansı
ile ortak bir çalışmaya imza atarak somut veriler ortaya koydu.
Avrupalı 180 karar vericinin imzaladığı kamuoyuna açıkladığı mektupta, “İklim nötr bir ekonomiye
geçiş, biyolojik çeşitliliğin korunması ve tarım-gıda
sistemlerinin dönüşümü hızlı bir şekilde yeni iş kolları ve büyüme getirme potansiyeline sahip ve daha

Bu çağrıya IMF Başkanı Kristalina Georgieva
katılarak yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına
karşı hükümetlerin geliştireceği kalkınma paketlerinin değişikliğiyle mücadele için uyumlu hale getirilmesi ve yeşil kalkınmanın teşvik edilmesi gerektiğini söyledi. Georgieva, telekonferans yöntemiyle
gerçekleşen “Petersberg İklim Diyaloğu” toplantısında yaptığı konuşmada, Covid-19 krizinin yanı sıra
iklim değişikliği krizinin de unutulmaması gerektiğini vurguladı.
Her iki krizle de mücadeleye yardımcı olabilecek
büyük bir mali teşvik uygulamak üzere olduklarını
söyleyen Georgieva, ‘Büyük Buhran’ döneminden

bu yana görülen bu en kötü ekonomik gerilemede,
dünya genelinde hükümetlerin insanların hayatını
kurtarmak için olağanüstü politika önlemleri aldığını
kaydetti.
IMF Mali İşler Birimi çalışanlarının mayıs ayında
‘toparlanmayı yeşillendirmek’ konulu bir rehber yayımladığına dikkati çeken Georgieva, bu kapsamda
ilk olarak kamu desteğinin akıllıca kullanılması gerektiğini vurguladı. Hükümetlerin yeşil teknoloji, temiz taşımacılık, sürdürülebilir tarım ve iklim değişikliğine yönelik yatırımlara öncelik vermesi gerektiğini
belirten Georgieva, “IMF, sadece enerji sektöründe,
düşük karbonlu ekonomiye geçişin 10 yıl boyunca
yıllık 2,3 trilyon dolarlık yatırım gerektireceğini tahmin ediyor” dedi. Küresel enerji sektöründe 20212023 yıllarında toplam 3 trilyon dolar yatırım yapılarak yılda 9 milyon istihdam yaratılırken, böylelikle
oluşacak yüzde 1,1 ekonomik büyümeyle salgın
sonrası sürdürülebilir bir kalkınma sağlanabileceği
öngörülüyor.

IEA ve IMF’den 6 alana kritik öneri
Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) Uluslararası
Para Fonu (IMF) iş birliğiyle hazırladığı Dünya Enerji
Görünümü Sürdürülebilir Kalkınma Özel Raporu’nda
hükümetlerin Covid-19 krizini sürdürülebilir bir şekilde atlatabilmeleri için elektrik, ulaşım, binalar,
endüstri, yakıtlar ve teknoloji olmak üzere 6 alanda
tavsiyeler içeren yol haritası çizildi.
Buna göre, yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlandırılması, hidroelektrik ve nükleer enerji santrallerinin çalışmaya devam etmesi ve elektrik şebekelerinin modernleştirilmesi elektrik sektöründe
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sürdürülebilir kalkınmayı sağlarken, elektrikli araç
ve bisikletli ulaşım altyapısı, hızlı raylı ve toplu taşıma sistemlerinin devreye girmesi için daha fazla
yatırım yapılabilir.
Sürdürülebilir toparlanmanın en önemli kalemlerinden biri olan binalarda ise enerji verimliliği
önlemleri hızlı bir şekilde alınarak enerji tasarrufu
sağlanabilir. Binalarda enerji verimliliği yatırımları
kısa sürede kendini amorti ederken, söz konusu
önlemler için yapılacak her bir milyon dolarlık yatırım 10 ila 15 arası istihdam yaratabilir. Endüstride
motor ve pompaların verimli hale getirilmesi ve geri
dönüşümün hızlandırılması sürdürülebilir toparlanmayı destekleyebilir.

iyileşme sağlanması gerekiyor.
Plan kapsamındaki adımların, aynı zamanda
hava kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlaması beklenirken, 420 milyon insan için temiz pişirme çözümlerine ve 270 milyon insan için de elektriğe erişimi sağlanabilir.
Hükümetlerin bu sonuçları elde edebilmesi için
özel sektörle birlikte söz konusu dönemde yıllık 1
trilyon dolar yatırım yapması gerekiyor. Bu rakam
bugünkü küresel gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde
0,7’sine denk geliyor.

Enerjinin ‘Stratejik Planı’
31 hedefle hayata geçirilecek

Yıllık yüzde 1,1 ekonomik büyüme ve 9
milyon istihdam
Ayrıca mevcut düşük petrol ve gaz fiyatları fosil
yakıtlara sağlanan sübvansiyonların kaldırılmasına
zemin hazırlarken, biyoyakıtlar desteklenerek bu
alanda istihdam artırılabilir. Teknoloji inovasyonu
enerji sistemlerinin geliştirilmesinde kritik bir rol
oynamaya devam ederek, hidrojen, bataryalar, küçük ölçekli nükleer reaktörler, karbon yakalama ve
depolama teknolojileri küresel çapta uzun dönemli,
sürdürülebilir ve güçlü faydalar sağlayabilir.
IEA raporuna göre, 2021-2023 döneminde söz konusu alanlarda yapılabilecek toplam 3 trilyon dolarlık
yatırım ve oluşturulacak politikalarla yıllık yüzde 1,1
küresel ekonomik büyüme sağlanabilir. Böylece sürdürülebilir kalkınma için 6 alanda yapılacak yatırımlarla yıllık 9 milyon istihdam oluşturulabilir.
Covid-19 salgını sebebiyle bu yıl küresel ekonominin yüzde 6 daralması bekleniyor. IEA’nın verilerine göre ise 2019’da küresel enerji sektöründe
istihdam edilen 40 milyon kişiden yaklaşık 6 milyonunun, Kovid-19 nedeniyle bu yıl işini kaybetme riski
bulunuyor.

Emisyonlarda yapısal düşüş
Söz konusu plana göre, enerji sektörü kaynaklı
sera gazı emisyonları 2021-2023 döneminde 4,5
milyar ton azaltılarak emisyonlarda yapısal bir
düşüş sağlanabilir. Kovid-19 salgınıyla mücadele
kapsamında alınan tedbirler ve karantina uygulamalarına bağlı olarak bu yıl karbon emisyonlarının
yüzde 8 düşmesi beklenirken, emisyonların tekrar
zirve yapmaması için sürdürülebilir bir ekonomik
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“HÜKÜMETLER İÇİN
YEGANE FIRSAT”
IEA Başkanı Fatih Birol, rapora ilişkin yaptığı
değerlendirmede, hükümetlerin ekonomilerini
yeniden canlandırmaları, yeni bir istihdam dalgası yaratmaları ve temiz enerjiye dönüşümü
sağlamaları için “yegane” bir fırsatı olduğunu
dile getirdi.
Raporun hükümetler için bir yol haritası sunduğunu kaydeden Birol, “Politika yapıcılar ekonomik kalkınma paketlerini kısa bir sürede hazırlarken çok önemli kararlar alıyorlar. Bizim
sürdürülebilir toparlanma planımız politika
yapıcılara tavsiyeler sunarken, enerji ve iklim
alanındaki zorlukları da göstermeyi amaçlıyor.
Plan, hükümetlerin ne yapması gerektiğini değil
neler yapabileceğini göstermeyi hedefliyor” ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından
resmi web sitesinde yayınlanan 2019-2023 yıllarını
kapsayan Stratejik Planı’nda 7 amaç, 31 hedef belirlenerek bu hedeflere ilişkin değerlendirme faaliyetleri gerçekleştirilmesi tasarlandı.
“Daha Çok Yerli, Daha Çok Yenilenebilir” stratejisi doğrultusunda başta yerli kömür olmak üzere
rüzgâr, güneş, hidrolik, jeotermal gibi yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji portföyündeki
payının artırılmasına yönelik çabaların artarak devam ettiği belirtilen planda, güneş ve rüzgâra yönelik mevcut yüksek potansiyelin ortaya çıkarılması ve
desteklenmesi gerektiği vurgulandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,
Stratejik Plan’daki açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Dünyamız, enerji sektörünün oldukça dinamik
olduğu bir dönemden geçmektedir. Bu dönem içerisinde enerji, toplumun refah seviyesine ve ülkelerin
kalkınmasına doğrudan etki eden önemli bir unsur
olarak yer almaktadır. Bu nedenle; çevreci, güvenli,
yeterli miktarda ve katlanılabilir maliyetli enerji arzı
sağlamak, ekonomik ve sosyal hayatın temel ihtiyaçları arasında yer almaktadır.

Yeni plan, tarafların görüşleri dikkate
alınarak hazırlandı
Sanayisi, ekonomisi ve nüfusu ile büyümekte olan
ülkemizde enerji talebi sürekli artış göstermektedir.
Bu enerji talebini karşılamak üzere, “Daha Çok Yerli,
Daha Çok Yenilenebilir” stratejimiz doğrultusunda
başta yerli kömür olmak üzere rüzgâr, güneş, hidro-

lik, jeotermal gibi yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızın enerji portföyündeki payının artırılmasına
yönelik çabalarımız artarak devam etmektedir.
Bakanlığımız, kendisiyle birlikte enerji ve tabii
kaynaklar sektörümüzü de geleceğe hazırlayacak
dönüşümün adımlarını atmaya devam ederken,
2019-2023 Stratejik Planımız, Milli Enerji ve Maden
Politikası Stratejisi çerçevesinde tarafların görüşlerini yansıtan, güncel gelişmeleri dikkate alan ve
geleceğe yönelik konuları farklı açılardan değerlendiren bir yapıda ele alınmıştır.

Finansal sürdürülebilirliğe özel önem verildi
Emtia piyasalarında öngörülebilirliğin azaldığı
ve küresel jeopolitik belirsizliklerin yükseldiği bir
ortamda, Bakanlığımız sahip olduğu bilgi ve tecrübesiyle gelecek beş yıl boyunca bu belirsizlikleri
yönetecek bir stratejik plan hazırlamaya çalışmıştır.
Stratejimizde finansal sürdürülebilirlik çok önemli
bir yer tutmakta olup, bu sürdürülebilirliğe katkı
sağlamak için öngörülebilir politik çerçeve sunulmuş ve katılımcılık, tarafların farklı görüşlerini uzlaştıracak araçlarımızdan biri olarak belirlenmiştir.
Bakanlığımız 2019-2023 Stratejik Planı’nın, kuruluşunun yüzüncü yılında ülkemizi hak ettiği yere
taşıyacak, hayata geçen yeni yönetim sistemiyle,
daha hızlı ve etkin şekilde işleyişi sağlayarak kamu
hizmetlerine erişimi daha da kolaylaştıracak, tarafların kamu hizmetlerinden memnuniyetini üst seviyeye taşıyacak, yerli ve yüksek teknolojiye dayalı
üretime yönelik politikaları hızlı bir biçimde hayata
geçirilmesini sağlayacak, sektörün ve tüketicilerin
konumunu güçlendirecek şekilde oluşturulmasına
gayret gösterilmiştir.
Stratejik Plan hazırlık sürecinde sundukları katkıdan dolayı Bakanlığımız bünyesinde görev alan tüm
çalışma arkadaşlarıma ve enerji ve tabii kaynaklar
sektöründe faaliyet gösteren tüm paydaşlarımıza
teşekkür ederek ‘2019-2023 Stratejik Planı’mızın
Bakanlığımıza, sektörlerimize, tüm paydaşlarımıza
ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim.

ENERJİ PANORAMA • Haziran 2020 • 41

DÜNYA GÜNDEMİ
Esen Erkan

▶ Pandemi, başta fosil olmak üzere enerji yatırımlarını ciddi biçimde düşürecek

Pandemi, başta fosil olmak
üzere enerji yatırımlarını ciddi
biçimde düşürecek
IEA Genel Müdürü Fatih Birol

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) yıllık Küresel
Enerji Yatırımları raporunu yayınladı. Rapor,
tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs
(Covid-19) salgını sebebiyle küresel enerji
yatırımlarının bu yıl geçen yıla kıyasla 400
milyar dolar azalarak yaklaşık 1,5 trilyon
dolara gerileyeceğini öngörüyor…
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Uluslararası Enerji Ajansı, her yıl yayınladığı Küresel Enerji Yatırımları Raporu’nda, dünya enerji yatırımlarındaki benzersiz düşüşün “hem ölçek hem
de hız olarak şaşırtıcı derecede olduğunu” söyledi.
IEA, koronavirüs pandemisinin tarihteki en büyük
küresel enerji düşüşüne yol açtığına ve bu yıl her
büyük sektörde düşüş yaşanacağına dikkat çekiyor.
Koronavirüsün ekonomik boyutları nedeniyle enerji
güvenliği ve temiz enerji geçişleri üzerinde “ciddi”
etkileri olabileceği konusunda uyarıda bulunan IEA
Genel Müdürü Fatih Birol, “Küresel enerji yatırımındaki tarihi düşüş birçok nedenden ötürü derinden
rahatsız edici” dedi.

Petrol ve doğal gaz sektöründeki yatırımlar; bu yıl geçen yıla
göre yüzde 32 azalırken, kaya
gazı sektöründeki gerileme yüzde
50’ye ulaşacak. Kömür yatırımları
yüzde 15 düşüş yaşarken elektrik
yatırımları ise yüzde 10 azalacak.
IEA, yenilenebilir enerji yatırımlarının fosil kaynaklı yatırımlara
göre daha çabuk toparlanacağını tahmin ediyor. Hükümetler
ve enerji sektörünün gelirlerinde
ise bu yıl 2019 yılına göre 1 trilyon doların üzerinde düşüş yaşanacak. Düşen fiyatlar ve özellikle
elektrik ve gaz için ödenemeyen
borçlar nedeniyle ise gelir ciddi
oranda azalacak.
Birol, “Bu düşüş, istihdam,
ekonomik fırsatlar ve yakın gelecekte ihtiyacımız olacak enerji
arzında kayıp anlamına geliyor.
Ayrıca, temiz enerji teknolojileri
yatırımlarındaki azalma da dünyanın daha dirençli ve sürdürülebilir enerji sistemlerine geçişi
için büyük bir ihtiyaç olan enerji
dönüşümünü de tehlikeye atıyor”
ifadelerini kullandı.

duğunu ve altı yılda harcamalardaki en büyük yıllık artışa ulaştığını açıklamıştı. Ancak Covid-19
krizinin birkaç ay içinde dünya
ekonomisinin tüm büyük sektörlerini durdurmasının ardından,
IEA şimdi küresel yatırımın geçen yıla göre yüzde 20 düşmesini
beklediklerini bildirdi. Yıllık yaklaşık 400 milyar dolarlık bu düşüş,
küresel enerji yatırımları tarihin-

deki en büyük düşüşü olacak.
IEA, düşük enerji fiyatları ve
faturaların ödenmemesi durumlarındaki artışın bir kombinasyonunun hükümetlere ve sektöre
gidecek olan enerji gelirlerinin 1
trilyon doların üzerine düşeceği
anlamına geldiğini belirtti. Düşen
petrol fiyatları bu düşüşün büyük
bir parçasını oluştururken ilk kez
küresel petrol harcamasına ayrılan tutarın elektriğe harcanan
tutarın altına düşeceği belirlendi.
Küresel sağlık krizinde, ekonomik ve sosyal faaliyetlerin hayati dayanağı olan elektrik şebekelerinin önemine vurgu yapan
Birol, “Elektrik, aynı zamanda
karantina süreçlerinde de ekonomik ve sosyal aktivitenin devamı
için kritik hale geldi. Bu şebekelerin daha dayanıklı ve akıllı hale
gelmesi gerekiyor ki enerji sis-

Küresel yatırımların geçen
yıla göre, yüzde 20 düşmesi
bekleniyor
2020’nin başında IEA, küresel
enerji yatırımının yaklaşık yüzde
2’lik bir büyüme hızına sahip ol-
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▶ Pandemi, başta fosil olmak üzere enerji yatırımlarını ciddi biçimde düşürecek

temi gelecek şoklara cevap verebilsin ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla da uyumlu çalışabilsin.
Bu kapsamda, bugünün yatırım
trendlerinin geleceğin elektrik
güvenliği için uyarı sinyalleri olduğunu görüyoruz” dedi.

Daha düşük emisyonlar,
yanlış nedenlerden dolayı
oluştu
IEA raporunda; yenilenebilir
enerji, verimlilik, karbon tutma &
kullanımı ve depolama gibi temiz
enerji teknolojilerine yönelik küresel enerji harcamalarının toplam payının üçte bir oranında “daraldığını” belirledi. İklim krizi için
mücadelenin yoğunlaştığı günümüzde, bu oranın 2020 yılı içinde
yüzde 40’lara ulaşacağı tahmin
ediliyor. Koronavirüs döneminde
duran hayatla düşen emisyonları,
sürdürülebilir bir şekilde azaltabilmek için gereken temiz enerji
yatırımlarını zor günler bekliyor.
Yenilenebilir enerji yatırımları
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mutlak anlamda, enerji geçişlerini hızlandırmak için gerekli olan
seviyelerin çok altında kalıyor.
Birol, “Kriz, yanlış nedenlerden
dolayı daha düşük emisyonlar getirdi. Küresel emisyonlarda kalıcı
bir azalma elde edersek, temiz
enerji yatırımında hızlı bir artış
görmemiz gerekecek” dedi.
Birol; IEA’nın önümüzdeki raporlarında, daha temiz ve dayanıklı enerji sistemleri oluşturarak
hükümetlerin nasıl hızlı bir şe-

kilde iş yaratabilecekleri ve ekonomik faaliyetlerini teşvik edebileceklerini gösteren öneriler
sunmayı planladıklarını açıkladı.
IEA’nın raporuna göre, korona
krizinden çıkan enerji sektörü,
öncekinden önemli ölçüde farklı
olacak. Bu durum, fosil yakıtlara
ya da düşük karbonlu teknolojilere yatırım yapılmasına bağlı
olarak, şirketler arasında da sürdürülebilirlik ve enerji güvenliği
açısından farklılık yaratacak.

KONUK YAZAR
Mehmet Öner

▶ Elektrikli otomobil akaryakıt faturasını düşürmeyecek, kilometre vergisi gelecek

Maliye Bakanlığı Eski Baş Hesap Uzmanı Yeminli Mali Müşavir moner@monerymm.com

Elektrikli otomobil akaryakıt
faturasını düşürmeyecek,
kilometre vergisi gelecek

E

lektrikli otomobil
kullanımının toplam
kullanım içinde anlamlı
pay tutmadığı bu günlerde
kilometre vergisi, devlet
açısından da ihmal edilebilir
durumda. Ancak önümüzdeki
beş yılda tahminler
doğrultusunda elektrikli
otomobil kullanım oranının
yüzde 2-3’lerden yüzde 10 -20
bandına çıkması durumunda
kilometre vergisi zorunlu olarak
uygulamaya konacak gibi…

Otomobil ve diğer araçların, fosil yakıt olan petrol türevleri yerine elektrikle çalışır hale gelmesi,
hepimizi heyecanlandırıyor ve sevindiriyor. Bu dönüşüm kuşkusuz, otomobil endüstrisinin 120 yıllık
tarihindeki önemli kilometre taşlarından bir tanesi.
Araçlarda elektrik kullanımıyla birlikte, karbon salınımındaki azalma sonucu daha temiz bir çevre,
petrole ve petrol fiyatlarına bağımlılığın azalması,
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gürültü kirliliğinin azalması başta olmak üzere bir
çok olumlu etkinin görüleceği hepimizin malumu.
Hepimizi ilgilendiren ve sevindiren noktalardan
bir tanesi de bireysel olarak otomobil yakıtı için aylık ödeyeceğimiz faturanın önemli ölçüde azalması.
Şu anki akaryakıt ve elektrik fiyatlarını veri olarak
aldığımızda, elektrikli otomobillerle aylık akaryakıt
faturamızın yüzde 80 oranında azalacağını düşünü-

yoruz. Fakat elektrikli araçların yaygınlaşması durumunda karşılaşacağımız tablo beklediğimiz gibi
olmayacak.
Otomobillerimize aldığımız yakıt üzerinde, KDV
ve ÖTV den oluşan yaklaşık yüzde 65 oranında vergi
yükü var. Vergi yükünün asıl kısmını da akaryakıttan
özel olarak alınan ÖTV oluşturuyor. Bu tutar bireysel
olarak bizim için yükken, devlet açısından önemli bir
vergi geliri.
Elektrikli otomobiller ile herkes kolayca, cep telefonunu şarj eder gibi, mevcut elektrik fiyatları ile
araçlarını şarj edebilecek. Elektrik kullanımını araç
şarjı için ayırıp, bu kullanımdan akaryakıttan
alınan ÖTV tutarını telafi edecek yeni
bir vergi almak uygulanabilir
olmayacağı için, devlet ÖTV
den gelen, 2019 yılı için
yaklaşık 50 milyar lira
olan, gelirden mahrum
kalacak. 2019 yılında
Kurumlar Vergisi’nden
tahsil edilen tutarın 87
milyar lira olduğunu
dikkate
aldığımızda,
devlet açısından akaryakıt üzerinden alınan
ÖTV’nin ne kadar önemli
ve vazgeçilmez olduğunu
görüyoruz.

Kurumlar Vergisi’ni artırmak
kaybı telafi etmeyecek
Dolayısıyla akaryakıt üzerinden alınan ÖTV yerine, başka bir vergi kalemi oluşturulması zorunluluktur. Araç kullananların akaryakıt fiyatı içerisinde ödedikleri ve kabullendikleri bu vergi toplam
tutarını, başka vergi mükelleflerinin ödeyeceği bir
vergiye dönüştürmek de çok kolay değil. Mesela Kurumlar Vergisi’ni yüzde 50 artırarak bu vergi kaybını
telafi etmek, kabul edilebilir bir yöntem değil. Sonuç
olarak yine araç kullananların kullanım miktarına
bağlı olarak, kilometre vergisi gibi, bir vergi oluşturulmasından başka bir çare görünmüyor. Dünya
da elektrikli araçların yaygınlaşmaya başlaması ile
birlikte bu konuyu yavaş yavaş konuşmaya başladı.
İkinci önemli nokta, kilometre vergisi gibi yeni
bir vergi ihdas edilmezse yüzde 80 oranında azalan akaryakıt faturaları sebebiyle, araç kullanımı ve

yapılan kilometre inanılmaz artacak. Şehirlerimiz
ulaşım altyapısı ve şehirlerarası yol şebekemiz bu
artışı kaldırabilecek durumda değil. Hepimizin muzdarip olduğu trafik çilesinin daha da artmaması için,
kilometre maliyetinin düşmesi sebebiyle araç kullanımının artmaması gerekiyor.

Veriler aylık ya da haftalık olarak SIM kartla
aktarılacak
Peki pratikte kilometre vergisi uygulanabilir
mi? Şu anki teknolojik imkanlarla evet. Her aracın
gittiği güzergahın takip edilmesi gibi özel yaşama
ilişkin mahremiyetlere zarar vermeden bunu yapmak mümkün. Araçlara takılacak, yalnızca gidilen
kilometreyi kaydedip, SIM kartla aylık veya
haftalık olarak veri merkezine aktaran
bir kilometre vergisi uygulaması
kurmak hem mümkün hem de
çok maliyetli değil. Endüstri 4.0
nesnelerin interneti ile bize bu
imkanı sunuyor. 2022 yılı ortasından itibaren, AB uyum süreci kapsamında, her araç için
alkolmetre kullanım alt yapısı
zorunluluğu
getirilmesinin
konuşulduğu günümüzde, kilometre vergisi altyapısını oluşturmak zor bir iş değil. Böylece
akaryakıt alırken peşinen ödediğimiz ÖTV’yi, cep telefonu faturası gibi ay
sonunda ödemiş olacağız.
Elektrikli otomobil kullanımının toplam kullanım
içinde anlamlı pay tutmadığı bu günlerde kilometre
vergisi devlet açısından da ihmal edilebilir durumda.
Ancak önümüzdeki beş yılda tahminler doğrultusunda elektrikli otomobil kullanım oranının yüzde iki
üçlerden yüzde 10 -20 bandına çıkması durumunda
kilometre vergisi zorunlu olarak uygulamaya konacak gibi.
Görünen o ki elektrikli araçların yaygınlaşması
bireysel tüketicilerin aylık yakıt faturalarını beklendiği gibi düşürmeyecek. Sağlayacağı şey, ülke olarak
petrole bağımlılıktan ve ödenen yüksek petrol faturasından kurtulmak, daha temiz bir hava ve daha az
gürültülü trafik akışı gibi duruyor. Bir de kilometre
vergisi uygulamaya konana kadar elektrikli otomobil kullanıcılarının yakıt faturalarında geçici olarak
yaşayacakları azalma.
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Koronavirüs:
Üst düzey yönetim ekipleri için
15 yeni tema

rumlara hem de yönetim ekiplerine rehberlik edecek özellikler taşıyor. Şirketler, bu meseleleri birlikte
tartışabilir ve tam faaliyete dönüşlerini planlarken
ortaya çıkan zor kararlar için etkili yöntemler belirleyebilir.

1. YÖNETIM KURULLARI, GERÇEKÇILIKLE
GELECEK UMUDU ARASINDAKI
DOĞRU DENGEYI BULMALI
Covid-19’dan sonra olacaklar hakkında birçok
tahmin var. Kurulların ve yöneticilerin değer yaratmak ve büyüme için bazı umutları ve hayalleri olabilir. Bunlar, kurumların ihtiyaç duyduğu iyimserlik ve
güvenin temelini oluşturuyor. Ancak liderler, gelecekle ilgili önsezileri ile arzularını karıştırmamalıdır.

Uluslararası danışmanlık şirketi, McKinsey,
Dayanıklılık Danışma Konseyi’nde hizmet
veren ve dünyanın dört bir yanındaki önde
gelen yöneticilerle risk ve dayanıklılık hakkında
görüştü. Kurumlar, kriz boyunca yönetim ve işi
sürdürme çabalarından elde ettikleri görüşleri ve
deneyimlerini dürüstçe paylaştı. Ortaya çıkan 15
tema, hem kurumlara hem de yönetim ekiplerine
rehberlik edecek özellikler taşıyor. Şirketler, bu
meseleleri birlikte tartışabilir ve tam faaliyete
dönüşlerini planlarken ortaya çıkan zor kararlar
için etkili yöntemler belirleyebilir…
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Winston Churchill’in dediği gibi “Bu son değil.
Hatta sonun başlangıcı bile değil, sadece başlangıcın
sonu.” Pandemi mücadelesinde bazı zayıf ilerleme
belirtileri görüyoruz. Virüsün yeniden dirilme riski
gerçek ve virüs mevsimsel olduğunu kanıtlarsa, etkisi muhtemelen azalacak. Yönetim kurulları ve üst
düzey yönetim ekiplerinin sorunları doğru çözmeleri
ve kurumlarını bir sonraki normale doğru yönlendirmeleri, hiç bu kadar önemli olmamıştı…
McKinsey Dayanıklılık Danışma Konseyi’nde hizmet veren ve dünyanın dört bir yanındaki önde gelen
yöneticilerle risk ve dayanıklılık hakkında görüştük.
Kurumlar, kriz boyunca yönetim ve işi sürdürme çabalarından elde ettikleri görüşleri ve deneyimlerini
dürüstçe paylaştı. Ortaya çıkan 15 tema, hem ku-

2. KRIZIN BILINMEYEN KISMI,
PROFESYONEL YAŞAMLARIMIZDA
GÖRDÜĞÜMÜZ HER ŞEYIN ÖTESINDE
OLABILIR
Kurullar ve yöneticiler, sorunların sadece yüzde
5’iyle boğuşuyor gibi hissederken, büyük çoğunluğu
hala gizleniyor, bilinmiyor. Yöneticiler, nakit yönetimi
ve diğer alanlardaki sorunlarla mücadele ederken
inanılmaz derecede meşgul durumda. Kurulların
yüklerini arttırması ve bir sonraki normal strateji
tartışmasına hazırlanması gerekiyor. Yöneticilerin
bu sorunların ne olduğunu bulmak için ellerinden
geleni yapmaları ve ardından kuruluşun bu konu-

ları çözmesi için birlikte çalışması gerekiyor. Mesele
daha iyi bir yanıt almak değil. Mesele, cevabınızın
neden yanlış olduğunu hızlı bir şekilde öğrenmek ve
daha hızlı bir şekilde dönüştürmek için organizasyonel yetenek oluşturmak. Esneklik, hızla sağlanır. Bu,
şu anda çok az kuruluşun sahip olduğu yeni bir yetenek olabilir ve muhtemelen bunu inşa etmek için
ciddi bir zaman harcanması gerekecek.

3. YÖNETICILER ILE RÜTBE VE DOSYA
ARASINDAKI UÇURUMDAN SAKININ
Üst düzey yöneticiler, evden çalışmaya, esnek,
kötü tanımlanmış süreçlere ve çalışma yollarına
kolayca adapte olur ve geleceğin etkili bir çalışma
yöntemi olarak görür. Öte yandan, siperlerdeki birçok insan, uzaktan çalışmaya alışkın olanlar bile bu
durumun başlarına gelen en kötü şey olduğunu düşünür. Uzaktan çalışma, çalışanlar arasındaki bölünmeyi arttırıyor. Örgütlerin sosyal dokusunda, yerel
ve ulusal topluluklarda ciddi bir gerginlik riski var.

4. SERBEST ÇALIŞAN PROFESYONELLER,
KAYIT DIŞI ÇALIŞANLAR VE KÜÇÜK
IŞLETMELERIN KARŞILAŞTIĞI RISKLERI
GÖZ ARDI ETMEYIN
Bu gruplar genellikle yeterli destek alamıyor. Ancak, ekonomideki rolleri hayati öneme sahip ve geç
olmadan fark edilmeleri gerekiyor.
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yasa yapısını bozacak mı? Şirketler, daha güçlü bir
bilanço ile krizden çıkmak için bu süreci nasıl dikkatli bir şekilde yönetebilir? Ayrıca, çok daha fazla
sermayeye ihtiyaç var ve bunun bir kısmı özel sektörden temin edilecek. Sermaye piyasaları böyle zamanlarda etkili ve güvenilir olacak mı? Bu genel süreci kim yönetiyor ve hükümet hangi rolü oynamalı?
Daha fazla devlet fonu almak için doğru bir zamanı
mı?

11. KÂR VE NAKIT AKIŞI ARASINDAKI
DENGE ALDATICI ANCAK DOĞRU
OLMASI GEREKLI
5. BAZI ENDÜSTRILER VE SEKTÖRLER
GERÇEKTEN MÜCADELE EDIYOR VE
DESTEK ISTIYOR
Birçok bozulan sanayi, yüksek öğrenimdeki, sanat ve spor alanlarındaki birçok organizasyon ciddi
bir şekilde mücadele veriyor ve hayatta kalmaları
için desteğe ihtiyaç duyuyor.

İŞE DÖNÜŞ – ÖNÜMÜZDEKI YOL
6. ORTA VE UZUN VADELI ETKILER VE
SENARYOLAR ÖNEMLI ÖLÇÜDE
DEĞIŞIKLIK GÖSTERIR
Endüstriler ve bölgeler arasında ayrım yapmak
önemlidir. Bazı endüstriler asla COVID-19 öncesi seviyelerine geri dönemeyebilir.

7. YANLIŞ GIDEN NEYDI?
Kurul ve yöneticilerin yanı sıra akademisyenler
de bu sorunu tartışmalıdır. Nereye odaklanmalıydık? Şirketler neden tedarik zincirlerindeki yetersiz
esneklik konusunu görmezden geldi? Tek kaynak
kullanımı riskleri iyi biliniyordu ve şeffaftı. Ayrıca,
neden tek bir becerinin kalıcı olarak değerli olmadığını bilmemize rağmen, işgücünde daha fazla uzmanlaşmaya doğru ilerledik? Son olarak, teknoloji
tercihlerindeki ve toplumsal tercihlerdeki değişimlerin değer yaratma potansiyeline rağmen, neden iş
modellerimizi geliştirmeyi reddettik?
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8. KÜRESELLEŞMEYE YÖNELIK TEPKILERI
NASIL ÖNLEYEBILIRIZ?
Milliyetçiliğe olan eğilim zaten güçlüydü ve kriz
sırasında da gittikçe büyüyor. Sonuçlar zorlayıcı olacak. Örneğin, ilaç geliştirmede, bir ilaç şirketinin genel merkezinin bulunduğu ülkenin sakinleri ilacı ilk
edinme beklentisinde olabilir. Küresel şirketler, deneyimlerine rağmen, çeşitli, değişken ve potansiyel
olarak çatışan paydaşlarla doğrudan temas kurmayı
ve onlarla ilişki kurmayı daha zor bulabilir. Böyle
zamanlarda, toplumların özel sektör ve paydaşlar
arasında arabuluculuk yapmak için desteğe ihtiyacı
olabilir.

9. ŞIRKETLER HÜKÜMET ILIŞKILERI
KONUSUNDA YARDIMA IHTIYAÇ
DUYUYOR
Serbest piyasa mekanizmalarına duyulan ciddi
güven kaybının arkasında güçlü hükümet müdahaleleri bulunuyor. Farklı hükümetlerin, serbest piyasaların gerçekte nasıl yapılandırılması gerektiği
konusundaki tartışmalara farklı cevapları vardır.
Kurumsal topluluklar, hükümetle yeni bir ilişkiye
sürüklendi ve mücadele devam ediyor. Ancak, hiç
kimsenin bu karmaşıklığı yönetecek bir rehberi ve
altyapısı yok.

10. EŞITLIK NEREDEN VE HANGI IPLERLE
BAĞLI OLACAK?
Hükümetler çeşitli sektörleri yeni sermayeler ile
destekliyor. Karşılığında ne alacaklar? Bu durum, pi-

Birçok şirket şu anda finansmanlarını ödemek
için kârlılıklarını feda ediyor. Bu durum sürdürülebilir değil; şirketlerin bu ikisinin nasıl dengeleneceği
konusunda yol haritasına ihtiyacı olacak.

12. BELIRLI ENDÜSTRILERIN YENIDEN
YAPILANDIRILMASINA YARDIMCI
OLMAK DA DAHIL OLMAK ÜZERE
SORUMLU SATIN ALMALARIN ZAMANI
GELMIŞ OLABILIR
Birçok “dirençli” kurum, yeni satın almalara hazır
olabilir. Ancak dikkatli olmaları ve satıcıların da iyi
bir çıkış yolu tanımlaması gerekiyor. Sorumlu satın
almalar için yönergelere ihtiyaç var.

13. SIBER RISK BÜYÜYOR
Uzaktan çalışma, kurumlar ve devlet aktörleri
için “siber saldırı düzeyini” de artırıyor. Her iki taraf
da evden çalışma teknolojisine yönelik büyük talep
ve sıkı siber güvenlik ihtiyacı ile boğuşuyor.

14. İNOVASYON HIÇ BU KADAR ÖNEMLI
OLMAMIŞTI
Büyük sorunları çözmek için inovasyon her zaman önemli olmuştur. Tüm dünya, gerek uzun dö-

nemli insan davranışlarında, gerekse yetenek ve iş
ahlakı gibi konularda yeni çözümler görmek istiyor.

15. ÖNÜMÜZDEKI YOL, ESNEKLIK
GEREKTIREN INIŞLERE-ÇIKIŞLARA SAHIP
Kilitlenmelerin rahatlaması ve ekonominin yeniden açılması ile birlikte büyümenin düz bir çizgi olması engellenecek. Önümüzdeki birkaç aylık dönem,
kurumların “yaşamlarını ve geçim kaynaklarını” korumak için uzun bir süreç olacak. Verimlilik ve dayanıklılık arasındaki esnekliğin artık çok daha açık bir
şekilde tanımlanması gerekecek.
Özellikle, böyle zor zamanlarda ekibe koçluk
yapmak ve tavsiyelerde bulunmak yönetim kurulunun sorumluluğundadır. Bununla birlikte, fikir birliği
ihtiyacı ile tartışma ihtiyaçları birbirine karıştırılmamalıdır. Her zamankinden daha fazla, anlaşmazlıktan kurtulmak ve harekete geçmek gerekiyor.

RAHATSIZ EDİCİ GERÇEKLERE
YANIT VERİN
Yönetim kurullarının işe geri dönüş için gereken tüm operasyonel odak noktalarının yanı sıra
bu 15 ana temayı da göz önünde bulundurması
önem taşıyor. Özetle:
 Doğrudan veya dolaylı olarak şirketlerinizin
nasıl hissettiğini anlamak için zaman ayırın.
 COVID-19 sonrası dünya hakkında özlemleriniz olsun ve bunları gerçeğe dönüştürmek
için gereken esnekliği inşa edin.
 Düzenleyici kurumlar ve hükümetle ilişki
kurma ve çalışma kapasitenizi güçlendirin.
 COVID-19 dışı risklere dikkat edin ve tanıdık
gelen risklere zaman ayırdığınızdan emin
olun.
 Neyin yanlış gittiğini öğrenin ve soruşturmanın ortaya çıkardığı rahatsız edici gerçeklere cevap verin.

* Yazarlar hakkında





Cindy Levy, McKinsey’in Londra ofisinde kıdemli bir ortak,
Jean-Christophe Mieszala Paris ofisinde kıdemli bir ortak ve küresel baş risk sorumlusu,
Mihir Mysore Houston ofisinden ortak ve
Hamid Samandari Yeni York ofisinden kıdemli ortak.

Yazarlar, bu makaleye katkılarından dolayı McKinsey Dayanıklılık Danışma Konseyi Üyeleri, Kevin Buehler, Nina Spielmann ve
Matt Wilson’a teşekkür eder.
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törleri sıralayacak olursak. Olumsuz etkilenen sektörler; turizm ve eğlence, ulaşım, otomotiv, inşaat
ve gayrimenkul, üretim, finansal hizmetler, eğitim,
petrol ve gaz. Nispeten olumlu etkilenen sektörlere
baktığımızda ise; tarım, e-ticaret, bilgi ve iletişim
teknolojileri (ICT), kişisel bakım ve sağlık, gıda ve
perakende zincirleri, tıbbi malzeme ve hizmetler diyebiliriz” dedi.
Fatih Kuran, mevcut durum tespitinden sonra
COVID-19’un daha uzun vadeli olası etkilerini 7
madde de şöyle sıralıyor:

Online platformların gelişmesi ve daha
yaygın kullanımı

Dünya çok uzun zamandır şahit olmadığı global bir salgın deneyimi yaşıyor. Kimilerine
göre salgın haziran itibarıyla yavaşlayacak kimileri ise sürenin daha uzun olacağını
öngörüyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan virüsün ekonomik etkileri, şirketler ve
bireyler tarafından da yoğun biçimde hissediliyor…
Salgınla birlikte yaşanan ekonomik resesyonun
süresiyle ilgili farklı olasılıklar tartışılıyor. Virüsün
yayılım hızı, alınan tedbirlerin ne derece işe yarayacağı, aşı ve benzeri tedavilerle ilgili gelişmeler,
evrim geçirip geçirmeyeceği gibi faktörlere bağlı
olarak V, U ve L şeklinde bir ekonomik toparlanmadan söz ediliyor. Ekonomik toparlanma için verilen
süreler 3 ile 12 ay arasında değişiyor.
Dinamo Danışmanlık Kurucu Ortağı, Kamu Özel
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Ortaklığı (PPP) ve Proje Finansmanı Uzmanı Fatih
Kuran, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini
salgın süresince ve sonrası olarak iki kısımda incelemek gerektiğini belirtiyor. Salgın er ya da geç
bittikten sonra da toplum, iş dünyası ve devlet politikaları üzerindeki etkilerinin uzun yıllar boyunca
hissedilebileceğini gösteren gelişmelerin deneyimlendiğini ifade eden Fatih Kuran, “Mevcut durum
itibarıyla krizden olumlu ve olumsuz etkilenen sek-

Beyaz yakalı iş hayatının önemli bir kısmı, ağırlıklı olarak evden çalışma iş modeline geçiş yaptı ve
işlerinde önemli bir verim kaybı olmadan hatta kimi
zaman da artış kaydederek bu şekilde çalışmayı deneyimlenmiş oldu. Bu durumun kriz sonrasında da
etkilerinin devam edebileceği ve en azından bazı
personellerin dönüşümlü olarak ofislere gelmesi
suretiyle işverenin ofis kiraları ve ulaşım maliyetleri
gibi unsurlardan tasarruf sağlaması beklenebilir.
Mevcut ofis alanlarının en azından bir kısmının kullanım dışı kalması özellikle ofis kiraların düşmesine
ve inşaat sektörünün de daralmasına neden olabilir.
Aynı şekilde eğitim sistemi de online platformlar üzerine taşındı. Pek çok eğitim kurumunda hali
hazırda var olan imkanlar kullanılmak suretiyle eğitim ülkeden ülkeye kalitesi değişmekle birlikte bir
şekilde devam ediyor. Bu durum eğitimin de online
platformlara kayışını hızlandıracak bir etki yapabilir.
Gelişmelere bağlı olarak öğrencilerin okulda geçirecekleri zamanlar azaltılarak okulların öğrenci kapasiteleri arttırılabilir ve öğretmen ihtiyacı da zaman
içinde azalabilir. Bu durum koronavirüs krizi öncesinde bile Kanada’nın Ontario eyaletinde hükümet
ile öğretmen sendikaları arasında ihtilafa neden olmuş ve uzun süren grevler yaşanmıştı. Yaşadığımız
sürecin gelişmeleri ivmelendirmesi beklenebilir.
Bankacılık ve alışveriş başta olmak üzere online
sistemlerin kullanımı daha da yaygınlaşacak. Türkiye’deki online bankacılık sistemimiz dünya genelinde örnek gösterilebilecek bir gelişmişliğe sahip
ve bu ülkemiz için yeni dönemde önemli bir avantaj. Ayrıca e-devlet uygulamasının verilen hizmetler
kapsamının gelişmesi ile kalitesinin artırılması da
gerekli olacak.

Teknolojik gelişmelerin hızlanması ve
yaygınlaşması
Pek çok işin online platformlar üzerinden daha
fazla yapılmasına ihtiyaç duyulması ve daha da fazla
duyulacak olması teknolojik gelişmelere olan ihtiyacın ve talebin artmasına neden olacak gelişim sürecini hızlandıracak. Bu süreçte Zoom gibi yaygın kullanılan platformların daha da gelişmesi ve görüntü
iletiminde 3 boyut ve hologram gibi uygulamaların
yaygınlaşması beklenebilir. Ayrıca yapay zeka uygulamalarının da işin içine katılması ile verimlilik arttırılıp
kullanıcı deneyimi geliştirilebilir. Olası salgın hastalıklardan etkilenmeyecek olmaları ve ekonomik sistemin aksamadan devamlılığını sağlayacak olması açısından robotların hayatımıza üretim sektörleri başta
gelmek üzere dahil olma sürecinin hızlanmasını bekleyebiliriz. Yine olası salgın risklerini azaltacak olması
nedeni sürücüsüz araçların trafiğe çıkması ve taksi
gibi ulaşım araçlarında kullanımı yaygınlaşabilir.

Uluslararası ticarette değişimler
Koronavirüs nedeniyle uluslararası tedarik zincirinde özellikle ocak ve şubat aylarında Çin kaynaklı
önemli aksamalar yaşandı. Sonrasında bu durum diğer ülkeleri de etkiledi. Şirketlerin yeni dönemde tedarik zincirinde konsantrasyon riskinin yönetimine
daha fazla dikkat edeceği ve tedarikçi portföylerini
özellikle nicelik olarak geliştirmeye odaklanması
beklenebilir. Söz konusu durum Türkiye açısından
başta tekstil olmak üzere fırsatlar da yaratabilir.
Yanı sıra ülke yönetimlerinin tarım, gıda ve sağlık malzemeleri gibi temel ihtiyaç maddelerinin tedariğinin kriz dönemlerinde bir daha problem teşkil
etmemesi için bundan böyle ağırlıklı olarak yerel
bazda temin edilmesi için tedbirler alması beklenebilir. ABD yönetimin kendi ülkesinin ihtiyaçlarında
kullanılmasını garanti altına almak amacı ile maske
ihracatını yasaklaması bu duruma iyi bir örnek teşkil
etmektedir. Bu şekilde global ticaretin önünü kota ve
vergi uygulamaları ile sınırlayacak uygulamalar geri
gelip yerel üretimler teşvik edilebilir.

Sağlık sektöründeki olası gelişmeler
ABD başta gelmek üzere bazı gelişmiş ülkelerde
sosyal devlet anlayışı kapsamında temel sağlık hizmetlerinin devlet tarafından sağlanması söz konusu
değil. COVID-19’un verdiği derslerden biri de sağlık
alanında yaşanabilecek bir krizin toplumun tama-
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mına etki edeceği ve herkesin sağlık konusunda aynı
gemide olduğudur. Bu bağlamda yeni dönemde sağlık alanında sosyal devlet anlayışının kısmen de olsa
yaygınlaşması beklenebilir.

sınırlanabilir. Ayrıca vejetaryen beslenme biçiminin
teşvik edilmesi ile bu alanda özellikle etin yerine geçebilecek ürünlerin daha da fazla gelişmesi ve yaygınlaşması beklenebilir.

Sosyolojik değişimler

Risk analiz ve yönetiminin önemi artacak

Yaşanan sağlık krizinin travma sonrası etkilerinin de devam etmesi ile başta turizm ve eğlence
sektörü olmak üzere ekonomik toparlanmanın daha
uzun sürmesi beklenebilir. Benzer etkileri havacılık
sektörü başta olmak üzere ulaşım alanında da görülecektir. Bu sektörlerde koronavirüs krizi sonrası
insan sağlığına daha fazla hassasiyet gösterecek
tedbirler alınması ve iş yapış şekilleri ile verilen hizmetlerin evrim geçirmesi mümkün. Yaşanan sağlık
krizinin özellikle çekirdek aile üzerinde birleştirici
etki yapması ve ileriye yönelik toplumsal dayanışmaya olumlu etki yapması da mümkün. Bu da krizin
olumlu bir etkisi olarak nitelenebilir.

Yeni dönemde özellikle olumsuz etkilenenler
başta olmak üzere şirketlerin bu konuya çok daha
fazla önem vermesi gerekecek. Ekonomik ve toplumsal değişimler ile farklılaşan müşteri tercihleri
şirketlerin bu dönemde ve gelecekteki olası gelişmelere bağlı olarak farklı senaryoları test etmesini
bir zorunluluk haline getirmiş durumda. Nakit akışı
projeksiyonları üzerinden stres testi çalışması yapılması çok önemli ve olası ihtiyaçlara bağlı olarak
önceden tedbir almalarına imkan sağlayacak.
Değişim hayatın ayrılmaz bir parçası. Hele bu
büyüklükteki krizler muazzam bir değişime gebedir.
Taşların yerinden oynamasını ve yeni bir dünya düzeni kurulmasını bekliyoruz. Değişime kendini en iyi
şekilde adapte edebilen şirketler krizi fırsata çevirebilecek diğerleri ise doğal seleksiyonun bir parçası
olarak yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalacaklar.
Krizden güçlü ve sağlıklı çıkmayı hedefleyen şirketlerin mega trendleri takip etmesi ve kendilerini
değişim sürecinin bir parçası olarak konumlandırması gerekiyor.

Çevre konusunda duyarlılık artışı
Salgınla birlikte küresel ısınma sorunu gibi tüm
dünyanın geleceğini çok olumsuz etkileyebilecek
felaket senaryolarının gerçekleşebileceği konusundaki bilincin artması beklenebilir. Başta yenilenebilir
enerjinin daha da fazla kullanımı ve elektrikli araçların üretimin ve kullanımının arttırılması için teşvikler hızlandırılıp fosil yakıtların kullanımı giderek

Türkiye’nin dijitalleşme notu yükseliyor
ancak “ortalama” kategorisinden çıkamadık

TÜBİSAD tarafından hazırlanan “Türkiye’nin Dijitalleşme Endeksi Raporu”na göre, Türkiye’nin dijitalleşme
notu 2019’da 5 üzerinden 2,94 iken 2020’de 3,06’ya yükseldi. Türkiye, endeksin tüm bileşenleri itibarıyla
geçen yıla kıyasla bir iyileşme göstermiş olsa da uluslararası kıyaslamada dijitalleşmede “ortalama”
kategorisinde yer aldı. Raporun değerlendirildiği toplantıda, Türkiye’nin önüne açılan yeni fırsatlardan
yararlanabilmesi için dijital dönüşüm konusunda hızla mesafe alması gerektiğine dikkat çekildi…

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Türkiye
ekonomisi ve toplumunun dijitalleşme durumunu
inceleyen “Türkiye’nin Dijitalleşme Endeksi Raporu”nu bilişim sektörünün temsilcileri ve Sanayi ve
Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır’ın
da katıldığı bir toplantıda kamuoyuyla paylaştı. Özel
sektör ve kamu temsilcilerinin görüşleri, iş dünyası
mensupları tarafından doldurulan anketler ve 139
ülkeden alınan verilerin analiz edilmesiyle oluşturulan rapor; dönüşüm, ekosistem, yeterlilik, kullanım
olmak üzere dört ana bileşen ve 10 farklı boyutta
Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Endeksi’ni ortaya koyuyor.
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Erman Karaca
TÜBİSAD Başkanı
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Her yıl tekrarlanacak olan bu endeks çalışması,
Türkiye ekonomisinin ve toplumun dijital dönüşümün hangi noktasında olduğunu, Türkiye’nin dijital
dönüşüm performansını, performansı olumsuz etkileyen faktörleri ve performansı yükseltmek için yapılması gerekenleri ortaya koyuyor.
Raporda, Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Endeksi
2019’da 2,94, 2020’de ise 3,06 olarak hesaplanıyor.
1 ile 5 arasında bir puanlamanın yapıldığı değerlendirmede Türkiye’nin notu “ortalama” olarak tanımlanıyor. 2019’dan 2020’ye bir iyileşmenin olduğuna
dikkat çeken TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı K. Erman Karaca, “Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında
yaşanan gelişmelerin, ekonomik ve sosyal hayatın
tüm alanlarında önemli dönüşümlere yol açtığını hepimiz gözlemliyoruz. Bunun belki de en çarpıcı göstergesi, tüm dünyayla birlikte yaşadığımız Covid-19
salgını süreci oldu. Salgınla mücadelede ve eğitimden ekonomiye hayatın olağan akışının devam ettirilmesinde bilgi ve iletişim teknolojileri çok önemli
roller oynadı. Türkiye’nin bilgi ve iletişim teknolojileri açısından durumuna baktığımızda, birçok ülkenin ilerisinde olsa da en önde giden ülkelerle arasında epey mesafe olduğunu görüyoruz. Türkiye’nin
bu ortalama performansını biraz da ayrıntıda incelersek, ülke içinde yeni teknolojilerden yararlanma
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kapasitesinin bölgelere, sektörlere ve firma tiplerine
göre büyük farklılıklar gösterdiğini görüyoruz” diye
konuştu.

“Türkiye’nin ciddi bir teknolojik hamle
paketine ihtiyacı var”
Karaca, “Ekonomik ve toplumsal hayatın normale
dönmesinde en büyük etken teknoloji olacak. Salgın
sonrası ekonomik düzen teknolojinin kullanımına
eskisinden çok daha bağlı olacak. Salgının ekonomimizde yaratmış olduğu tahribatın telafisinde para
ve maliye politikaları kadar teknoloji politikaları da
önemli olacak” dedi.
Karaca, Türkiye’nin ciddi bir teknolojik hamle paketi açıklamasıyla;
î İlk etki olarak, finansal piyasalara çok olumlu bir
mesaj verilmiş olacak. Bu yolla yatırımcı güveninin oluşmasında önemli bir hamle yapılmış olacak.
î İkinci olarak, böyle bir paket, salgında zor duruma
düşmüş olan KOBİ’lerimizin ve esnafımızın yaralarını sarmakta önemli olacak.
î Üçüncü olarak, teknoloji hamlesi, ülkemizi salgın
sonrasında hızla ayağa kaldıracak; hem ekonomik hem toplumsal hayatın normale dönmesini
hızlandıracak.
î Dördüncü olarak, dijital donanım ve yazılım alt-
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yapısının güçlendirilmesi hem ekonomik hem de
sağlık sistemini güçlendirerek, salgının yeniden
başlaması gibi istenmeyen durumlar karşısında
bünyemizi kuvvetlendirecek” değerlendirmesini
yaptı.
“Salgının yol açtığı zararın atlatılmasında bilgi ve
iletişim teknolojileri anahtar rolü oynayacağına göre,
bu alandaki performans açığımızı en kısa sürede
kapatma gayretinde olmamız gerektiği aşikâr” diyen
Karaca, “Açıkladığımız bu endeksin, Türkiye’nin dijitalleşme performansına önemli katkıları olmasını
diliyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

“Bireyler ve özel kurumlar dijitalleşmede
kamuyu yakalamalı”
Toplantının panel kısmında konuşma yapan TÜBİSAD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Akarca,
“Türkiye’de bireylerin günde ortalama üç saatlerini
internet ve sosyal medyada geçirdikleri bir ‘bireysel
dijital tüketim’ toplumunda yaşıyoruz. Bireyselde de
bilgi teknolojilerini cihaz veya sosyal medya kullanımının dışına taşıyarak; iş modellerinde, girişimcilik
ekosisteminde dijital teknolojilerin getirdiği yenilikleri hayata geçiren, ekonomide katma değer yaratan, ‘bireysel dijital üreticilere’ geçiş̧ sürecini desteklemeliyiz” dedi.
Akarca ayrıca ülke nüfusunun yüzde 66’sının
e-Devlet kapısında sunulan 5 bin 180 hizmeti kullandığına ve 2023’te bu yüzdenin 80’e ulaşmasının hedeflendiğini belirterek “Bu, gelecek üç̧ yıl içinde neredeyse erişkin olan tüm bireylerin dijital hizmetleri

kullanacağını gösteriyor. Sosyal güvenlik hizmet dökümünden, dava dosyası, vergi borcu, tapu bilgileri
sorgulamaya kadar gündelik hayatımızı kolaylaştıran birçok dijital hizmete e-Devlet’ten ulaşabiliyoruz.
Bu da bizlere gösteriyor ki kamu kurumlarımızda
birçok başarılı ve dünyaya örnek olacak uygulama
hayata geçiyor. Ülkemizin özellikle e-Devlet hizmetlerinde kat ettiği ilerleme ve teknoloji kullanımındaki
kabiliyeti dünya standartlarındadır. Ülkemizde kamu
kurumlarının dijital dönüşümü takdire değerdir. Özel
kurumlar başta olmak üzere dijitalleşmede kamuyu
yakalamamız gerekiyor” dedi.
Panelde söz alan TÜBİSAD Yönetim Kurulu
Üyesi Serdar Urçar da “Türkiye ekonomisi için asıl
kritik olan geleneksel ve başarılı şirketlerin dijital
dönüşümü başarabilmeleridir. Ana omurga dönüşemezse, dijital bir ekonomi olabilmemiz ve global
rekabette hak ettiğimiz noktaya gelebilmemiz olanaksız. Madalyonun öbür yüzünde de start-up ekosistemi var. Büyük bir hızla dijital doğanların sayısını
artırmalı ve başarılı olma şanslarını artıracak iklimi
oluşturmalıyız. Adım adım başarılı global girişimler
doğuracak bir teknoloji ekosistemini oluşturmak,
ülke olarak en stratejik hedeflerimizden biri olmalıdır. Son olarak da tüm bu dijital dönüşüm hamlesini
bir teknoloji inisiyatifi olarak görme yanlışlığına düşmemeliyiz. Bu stratejik dönüşümün odağında insan
var. Dijital okuryazarlık ve yetkinlik artışı, en önemli
hedeflerimizden biri olmalı, eğitim ve öğretim politikalarımızı buna göre güncellemeliyiz” dedi.

ENERJİ PANORAMA • Haziran 2020 • 57

▶ Türkiye’nin dijitalleşme notu yükseliyor ancak “ortalama” kategorisinden çıkamadık

▶ Türkiye’nin dijitalleşme notu yükseliyor ancak “ortalama” kategorisinden çıkamadık

 Lise ve üniversitelerde müfredatın sektörün ihtiyaçları dikkate alınarak değiştirilmesi, güncellenmesi ve yeni programların açılması
 BİT alanında kadın istihdamının teşvik edilmesi
 Dijital yetkinlikleri yüksek kişilerin ülkede kalmasını sağlayacak ve yurtdışından insan kaynağını çekecek ücret ve göç politikalarının geliştirilmesi
Raporu hazırlayan ve sunan Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit İzmen, salgın sonrası dünyada Türkiye’nin önüne açılan yeni
fırsatlardan yararlanabilmesi için dijital dönüşüm
konusunda hızla mesafe alması gerektiğine dikkat
çekti. İzmen, Türkiye’nin dijital dönüşümü için raporda öne çıkan kısıtlar ve çözüm önerileri hakkında aşağıdaki açıklamalarda bulundu:
BILGI VE ILETIŞIM TEKNOLOJILERINE YÖNELIK
VIZYON IHTIYACI
Firmaların yüzde 48’i, hem kamuda hem de
özel sektördeki vizyon eksikliğini en önemli 5 kısıttan biri olarak görüyor. Devletin bu konuda farkındalığın olması yeterli değil. Tüm toplum olarak
bu sürece hazır olmak gerekiyor.
 Dijital dönüşümün gerekliliğinin en üst düzeyde
sahiplenilmesi ve dijitalleşme politikalarının
sadece kamu değil tüm ülke için tasarlanması.
 Düzenlemelerin uluslararası standartlara
uyumlu olması.
 Düzenlemelerin sektörel farklılıklar dikkate alınarak oluşturulması.
 Kamu kurum ve kuruluşlarının projelerinde bir
bütünlük içerisinde hareket etmesi.
 İnternete erişim konusunda mümkün olduğunca özgürlükçü bir yaklaşım benimsenmesi.
GIRIŞIMCI EKOSISTEMININ GELIŞTIRILMESI:
SEKTÖRÜN YÜZDE 33’Ü GIRIŞIMCI EKOSISTEMIN
GELIŞKIN OLMAYIŞINI DIJITALLEŞMENIN ÖNÜNDEKI
ÖNEMLI KISITLARDAN BIRI OLARAK GÖRÜYOR.
 Rekabet ortamının, özellikle kamu alımlarında,
iyileştirilmesi.
 Firmaların kurumsallaşmalarının desteklenmesi.
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 Teşvik sisteminin aktif olarak kullanılması ve
vergi indirimi ve muafiyeti ile sektörün desteklenmesi.
 Teknoloji ve Ar-Ge desteklerinin tasarımında
odaklanmış bir Ar-Ge politikası izlenmesi.
 Yüksek teknolojili ürün ve hizmet geliştirme
konusunda başarı olasılıkları yüksek projelerin
desteklenmesi.
 Düzenlemelerde ve vergi oranlarında uluslararası eğilimlerin dikkate alınması.
ALTYAPININ IYILEŞTIRILMESI: FIBER ALT YAPININ
GELIŞMESI TÜM EKONOMIYI DÖNÜŞTÜRECEKTIR
 Devletin ortak altyapı konusunda kolaylaştırıcı
ve hızlandırıcı bir rol oynaması.
 Farklı bakanlıklara bağlı kamu kurumlarının
altyapı imkanlarının optimize edilmesi.
 Veri saklama ve işleme maliyetlerinin düşürülmesi için firmaların platformlar aracılığıyla hareket etmesinin sağlanması.
 Altyapının geliştirilebilmesi için rekabet ortamının iyileştirmesi.

EKONOMIK VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMÜN
SAĞLANMASI: SON YILLARDA YAŞANAN
EKONOMIK ZORLUKLAR, ÖZELLIKLE TL’NIN
DEĞERINDEKI DÜŞÜŞ TEKNOLOJI YATIRIMLARI
ÜZERINDE OLUMSUZ ETKI YARATMIŞTIR. SALGININ
FIRMALAR ÜZERINDE YARATTIĞI FINANSMAN
BASKISI, TEKNOLOJI YATIRIMLARININ ISTENSE DE
ERTELENMESINE NEDEN OLABILECEK.
 Farklı sektörlerin ihtiyaçları ve öncelikleri farklı
olsa da öncelikli olarak makro çerçevenin iyileşmesi ve rekabet ortamının sağlanması.
 Yerli tedarikçileri güçlendirmek ve dijital dönüşümü hızla yapmak seçenekleri arasında her iki
alanda da eş zamanlı hareket etme ihtiyacı.

 Veri ölçeğinin büyütülmesi ve ağ etkisinden yararlanmak için şirketleri bir araya getiren modellerin geliştirilmesi.
 Dijital dönüşüm ile tüketim kalıpları, alışkanlıkları ve biçimleri değişmektedir. Dijital ürünlere
talep için dijital okur yazarlığın yaygınlaştırılması.
 Tüm toplumu kucaklayacak kapsamlı bir eğitim
ve farkındalık seferberliği başlatılması.
 Bu seferberlikte sivil toplum örgütlerine de
önemli görevler düşmektedir.
KOBI’LERDE DIJITAL DÖNÜŞÜM SÜREÇLERININ
DESTEKLENMESI: DIJITAL DÖNÜŞÜMÜN OLUMLU
ETKILERI KADAR TAHRIPKÂR ETKILERININ DE EN
YOĞUN HISSEDILECEĞI KESIM KOBİ’LERDIR.
 Dijital dönüşümün gereklilikleri ve süreçleri konusunda KOBİ’lerin bilgilendirilmesi.
 Geleneksel iş yapış biçimlerinin değiştirilmesi
için KOBİ’lere dijitalleşme için destek verilmesi.
 KOBİ’lerin ölçek ekonomisinden yararlanabilmesi için KOBİ’leri bir araya getirecek iş modellerinin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi.

NITELIKLI IŞ GÜCÜ KAYNAĞININ GELIŞTIRILMESI:
ŞIRKETLERIN YÜZDE 73’Ü NITELIKLI IŞGÜCÜ
EKSIKLIĞINI EN ÖNEMLI BEŞ KISITTAN BIRI OLARAK
GÖRÜYOR
 Dijital okuryazarlığı artırmaya yönelik çalışmaların yapılması,
 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın dijital yetkinliklerin geliştirilmesi, üniversite-sanayi işbirliği,
Ar-Ge ve TÜBİTAK destekleri çerçevesinde yürüttüğü faaliyetler önem kazanıyor.
 Eğitim ve insan kaynağı iyileştirmelerinin sadece Türkiye’nin değil bölgenin de ihtiyaçları
göz önünde bulundurularak yapılması
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▶ İTÜ, kurşun kalem ucundan güneş pili üretmeye hazırlanıyor

İTÜ, kurşun kalem ucundan
güneş pili üretmeye hazırlanıyor
İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Birimi tarafından Öncelikli Alan Araştırma Projeleri
kapsamında desteklenerek, 1 milyon liraya varan
bütçe sağlanan proje kapsamında, kurşun kalemin
ucunda bulunan grafitin iki boyutlu tabakaları olarak
adlandırılan, altıgen bal peteği örgüsü şeklinde
konumlanmış karbon atomlarından oluşan ve
nanoteknolojik bir malzeme olan grafen kullanılarak
güneş pili üretilmesi hedefleniyor. Söz konusu teknoloji
hem güneş enerjisinden daha fazla yararlanmayı sağlıyor
hem de son derece çevreci…

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Nanoteknoloji
Uygulama ve Araştırma Merkezi (İTÜnano) bünyesinde geliştirilen “NanoGeliştirilmiş Ölçeklenebilir
Kuantum Güneş Pili Tasarımı Üretimi ve Karakterizasyonu” başlıklı projeyle nanoteknolojik malzemeden güneş pili üretilecek.
İTÜnano Müdürü ve Makina Fakültesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Levent Trabzon’un yürütücülüğünde
hazırlanan projede, İTÜ Fizik Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ramazanoğlu ve
Kimya Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Caner Ünlü ile İstinye
Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şener Özönder araştırmacı olarak görev alıyor.
İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Birimi tarafından Öncelikli Alan Araştırma Projeleri
(ÖNAP) kapsamında desteklenerek, 1 milyon liraya
varan bütçe sağlanan proje kapsamında, kurşun kalemin ucunda bulunan grafitin iki boyutlu tabakaları
olarak adlandırılan, altıgen bal peteği örgüsü şeklinde konumlanmış karbon atomlarından oluşan ve
nanoteknolojik bir malzeme olan grafen kullanılarak

60 • Haziran 2020 • ENERJİ PANORAMA

güneş pili üretilmesi hedefleniyor.

Işığı emmek için kuantum noktaları
kullanılıyor
Güneş pili üretiminde, kuantum noktalarının ışığı
yüksek kapasitede soğurma özelliğinin kullanılacağı
proje, zehirli olmayan ve canlılara zarar vermeyen
doğa dostu malzemelerin kullanılması açısından
önem taşıyor.
Prof. Dr. Trabzon, projenin nanoteknolojinin etkin
üretimi ve kullanımı açısından İTÜ ve Türkiye için
büyük bir önem taşıdığını söyledi. Projede kuantum
noktalarının ışığı yüksek kapasitede soğurma özelliklerini kullanarak güneş pilleri yapacaklarını aktaran Trabzon, şu bilgileri verdi:
Bu projenin yeniliği indiyum veya kadmiyum gibi
canlılar için zehirli atomların yerine canlılığın temelini oluşturan karbon atomlarını kullanılmasıdır.
Aslında kullandığımız malzeme kurşun kalemin ucu
olan grafitin iki boyutlu tabakaları; buna grafen deniyor ve altıgen bal peteği örgüsü şeklinde konumlanmış karbon atomlarından oluşuyor. Grafen kuantum

noktalar ise en basit tabirle çok çok küçük grafen
nanoyapılar... O kadar küçük ki normal mikroskopla
görmek imkânsız, elektron mikroskobu ile gözlemlenebiliyorlar. Projenin kapsamı iki boyutlu bal peteği örgüdeki karbon atomlarından güneş pilleri
geliştirilmesidir. Zehirli olmayan, canlılık ve doğa ile
uyumlu olan, ışığı soğurma kapasitesi güçlü olan ve
aynı zamanda da kolay sentezlenebilen bir malzeme
arıyorduk, bunun için en uygun olan malzeme grafen
olduğu için projemizin merkezine onu koyduk.

Vücudumuzun da yüzde 18’i grafenden
oluşuyor
Grafenin canlılar için zehirli olmadığını vurgulayan Trabzon, “Bu sadece tabiatın korunması noktasında fayda sağlamıyor. Mesela bir bakterinin hareketlerini takip etmek için onu ışık soğuran ve salan
kuantum noktasıyla etiketleyebiliyorsunuz veya
insan gözü içine ışığı soğuran bir çip yerleştirmek
istiyorsunuz ve bunun için canlı yapısıyla uyumlu
olan grafen kuantum nokta kullanıyorsunuz. Karbon
atomlarından oluşan grafenin burada avantajı büyük, zira vücudumuzun yüzde 18’i zaten karbondan
oluşuyor” ifadelerini kullandı.
Grafen temelli kuantum noktalarının laboratuvarda kolay sentezlenebildiklerini aktaran Trabzon,
güneş pilleri bağlamında ise grafen kuantum noktalarının avantajının, güneşten gelen sadece görünür
ışığın değil, aynı zamanda morötesi frekanslardaki
ışığı soğurabilmesi ve bunu elektrik enerjisine dönüştürebilme kapasitesi olduğunu kaydetti.
Prof. Dr. Trabzon, projeye 2020 Ocak’ta başladıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:
Hem kuantum simülasyonları hem de deneysel
çalışmaların ilk aşaması kuantum noktalarının üretimi başarıyla devam ediyor. Projenin tamamlanma

süresi iki yıl. Bu yıl içerisinde güneş pili üretimlerine başlayacağız. Proje tamamlandığında özgün ve
nitelikli yeni bir teknoloji, nanoteknolojik güneş pili
üretilecektir. Yüksek kapasiteli ucuz, seri üretimi yapılabilir, çevreye zararlı olmayan ve yüksek verimle
çalışabilen yeni nesil güneş pili teknolojisi geliştirilecektir. Bu projeyle geliştirilecek güneş pili teknolojisi, grafen kuantum noktasının farklı alanlarda
kullanımına da imkân verecektir.
2010 yılı Nobel Fizik Ödülü’nün grafenle ilgili çalışmaya verildiğini ve o günden beri grafenin ilginç
elektrik ve ısı transferi özelliklerinin araştırıldığını
belirten Trabzon, “Projemiz grafenin ışık soğurma
özellikleriyle alakalı ve güneş pilleri uygulaması da
bilim dünyası için heyecan verici. Grafenin nanoteknoloji ile birleşerek grafen kuantum nokta olarak
daha işlevsel hale gelmesi ve hemen hemen her
türlü araştırma alanında kullanılmaya başlanması
ise projeyi önemli hale getiren başka bir boyut” ifadelerini kullandı.

AVRUPA VE KUZEY
AMERİKA’DAN TALEP VAR
Trabzon, “Nanoteknolojiyi kullanan bir ülke olmanın yanı sıra nanoteknolojiyi üreten bir ülke
haline gelmek için bu ve bu tarz projelere daha
çok önem vermeliyiz. Diğer taraftan projemizin temiz ve ucuz enerji ve tabiat dostu zehirli
olmayan malzemeler kullanılması açısından da
toplumsal faydası var” dedi. Levent Trabzon,
enerjinin ülkelerin harcamalarındaki en büyük
kalemlerden biri olduğunu ve güneş enerjisinin
etkin bir biçimde kullanılması yönünde tüm
dünyada bir inisiyatif olduğunu belirterek, güneş pillerinin hem Türkiye’de kullanımı ve hem
de yurt dışına ihraç edilmesi konusunda adımlar
attıklarını dile getirdi.
Trabzon, sözlerini, “Ayrıca üretilen kuantum
noktalarının ara ürün olarak satılması da mümkün. Bu konuda Avrupa’da ve Kuzey Amerika’da
halihazırda zaten bir talep var. Kuantum noktaların televizyon üretiminden yapay retina üretimine kadar çok geniş uygulama alanları var”
diye tamamladı.
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İSTATİSTİK
APLUS ENERJİ
Katkılarıyla

APLUS ENERJİ MAYIS 2020 ANALİZİ
2020 yılı Mayıs ayında gerçekleşen toplam 19.552 GWh elektrik üretiminin yüzde 81,65’i
serbest üretim şirketleri tarafından gerçekleştirildi. Serbest üretim şirketlerinin üretimdeki
payı, bir önceki aya göre 3,4 puan artmış, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ise 7,2 puan
arttı.
Serbest üretim şirketlerini yüzde 13,9 oran ile EÜAŞ santralleri ve yüzde 4,3 oran ile İşletme
Hakkı Devir santralleri izliyor. Toplam üretimin yüzde 0,2’sine karşılık gelen miktar ise Yapİşlet-Devret santralleri tarafından üretildi.1

APLUS ENERJİ MAYIS 2020 ANALİZİ

2020 yılı Mayıs ayında pik saatlerde5 176,51 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama PTF, bir
önceki ayın pik saatler ortalaması olan 172,96 TL/MWh’lik değere göre yüzde 2,1 oranında
arttı.6
2019 yılı Mayıs ayında pik dışı (off-peak) saatlerin PTF değeri ortalama 179,32 TL/MWh iken,
bu değer 2020 yılı Mayıs ayında yüzde 28,2 oranında bir artış kaydederek 229,94 TL/MWh
olarak gerçekleşti.
enerjisi santralleri2 ise yüzde 4,2 oranında katkıda bulundu. Diğer termik santrallerin3
üretimdeki payı ise yüzde 2,1 olarak gerçekleşti.
TEİAŞ tarafından yayımlanan üretim verilerine göre, 2020 Mayıs ayında termik santrallerin
gerçekleşen toplam üretimdeki payı yüzde 42,06 olarak kaydedildi. Yenilenebilir enerji
kaynaklarından elde edilen elektrik üretiminin payı ise yüzde 57,94 olarak gerçekleşti.4

Gerçekleşen elektrik üretimi kaynak bakımından incelendiğinde ise, 2020 Mayıs ayında
toplam üretimin yüzde 8,4’ünün doğal gaz ve LNG santralleri tarafından gerçekleştirildiği
görülüyor. Barajlı hidroelektrik santraller ilgili ayda toplam üretimin yüzde 27,8’ini
karşılarken, akarsu tipi hidroelektrik santraller ise yüzde 18,2 oranıyla üretime katkıda
bulundu. İthal kömür santralleri mayıs ayında toplam üretimin yüzde 16,6’sını karşılarken,
yerli kömür santralleri ise yüzde 14,9 oranında katkı sağladı. Yenilenebilir enerji
santrallerinden rüzgar enerjisi santralleri toplam üretime yüzde 7,8, jeotermal ve güneş

1

Veriler Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin yayımladığı Kamusal Raporlardan alınmıştır.
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Gerçekleşen elektrik üretimi şılarken, akarsu
günü 24,86 TL/MWh olarak kaydedildi. Piyasa takas fiyatları saatlik bazda incelendiğinde ise
geçtiğimiz yılın aynı dönemine kaynak bakımından incelendi- santraller ise yüzde 18,2 oranıyla
en yüksek PTF değerinin 20 Mayıs Çarşamba günü saat 19.00’da 336,43 TL/MWh, en düşük
göre ise 7,2 puan arttı.
üretime katkıda bulundu. İthal köPTF değerinin ise 9 Mayıs Cumartesi günü saat 09:00’dan 12:00’a kadar, 10 Mayıs Pazar günü
Serbest üretim şirketlerini 1 Veriler Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin mür santralleri mayıs ayında topsaat 09:00’dan 11.00’a kadar, 24 Mayıs Pazar günü saat 06:00’dan 15:00’a kadar tüm
yüzde 13,9 oran ile EÜAŞ santral- yayımladığı Kamusal Raporlardan alın- lam üretimin yüzde 16,6’sını karşısaatlerde ve 26 Mayıs Salı mıştır.
günü 09:00 ve 10:00 saatlerinde 0,00 TL/MWh olarak gerçekleştiği
görüldü.
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Jeotermal ve Güneş enerjisi santralleri “Diğer Yenilenebilir” olarak sınıflandırılmıştır.

2020 yılı Mayıs ayında pik saatlerde5 176,51 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama PTF, bir
önceki ayın pik saatler ortalaması olan 172,96 TL/MWh’lik değere göre yüzde 2,1 oranında
arttı.6
2019 yılı Mayıs ayında pik dışı (off-peak) saatlerin PTF değeri ortalama 179,32 TL/MWh iken,
bu değer 2020 yılı Mayıs ayında yüzde 28,2 oranında bir artış kaydederek 229,94 TL/MWh
olarak gerçekleşti.

larken, yerli kömür santralleri ise gerçekleşen toplam üretimdeki lük ortalama piyasa takas fiyatı 20
2019 yılı Mayıs ayı içinde toplam 24.837 GWh olan elektrik talebi, 2020 yılı Mayıs ayında bir
yüzde 14,9 oranında katkı sağladı. payı yüzde 42,06 olarak kayde- Mayıs Çarşamba günü
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