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COVID-19’DAN DAHA KÖTÜ 
GÜNLER GELECEK

ENERJI SEKTÖRÜNDE 
6.5 MILYON INSAN IŞINI 
KAYBEDEBILIR!

JEOTERMAL KAYNAKLI SERA 
ALANI 5 YILDA 5 KATINA 
ÇIKACAK

Bekleme odasındaki 
enerji kaynağı:
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Yenilenebilir enerji sektöründe toparlanma 
hızlı olacak

Enerji sektöründe 6.5 milyon insan  
işini kaybedebilir!

20 30
. İklim değişikliği ve çevresel faktörler yenilenebilir enerji yatırımlarına 
ilginin artmasına destek olurken, önümüzdeki dönemde yenilenebilir 
enerji sektörünün COVID-19 pandemisinin olumsuz etkilerinden hızlı 
toparlanacağı öngörülüyor…

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi’nin (IICEC) 
düzenlediği “Sürdürülebilir Enerji ve Yeni Gerçeklik” adlı webinar’da enerji 
sektörünün geleceği tartışıldı. Etkinlikte bir konuşma yapan IEA Başkanı 
Birol, “Enerji talebinde son yıllarda görülmemiş bir düşüş söz konusu. Bu 
düşüşten ise en çok fosil yakıtlar etkileniyor. 

İçindekiler

KÖMÜR KÖMÜR 
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Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), düzenlediği Temiz Enerji 

Geçişleri Zirvesi 2020 programıyla küresel ekonominin yüzde 
80’ini temsil eden liderlerle buluştu. Enerji tüketimi ve karbon 

emisyonu konularını görüşen bakanlar, CEO’lar, yatırımcılar 
ve diğer önemli liderlerden oluşan büyük koalisyona, IEA İcra 

Direktörü Dr. Fatih Birol başkanlık etti...

Uluslararası yönetim danışmanlığı şirketi Simon-Kucher & 
Partners, etkileri devam eden koronavirüs krizi sürecinde 
şirketlerin ayakta kalması için öncelikli aksiyon alanlarına 

yönelik bir çalışma yayınladı. 
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Ülkenin ilk nükleer tesisi için ilk adım atıldı
Dünyada ilk nükleer santral 1955 yılında 
önce ABD, daha sonra da Sovyetler 
Birliği’nde kuruldu. Türkiye de 1960’lı 
yılların başında nükleer enerjiyi konuşmaya 
başladı. Bugüne kadar onlarca proje 
hazırlandı, görüşmeler yapıldı... Ancak 60 
yıla yakın bir süredir devam eden nükleer 
santral konusunda ilk gerçek adım 3 Nisan 
2018 tarihinde atıldı ve Rus devlet şirketi 
Rosatom’un yapacağı Akkuyu Nükleer 
Santrali’nde temel atılıp ilk harç döküldü. 
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Kömür sadece Türkiye’de değil, dünya-
nın geri kalanında da üzerinde en çok 
tartışılan enerji kaynağı. Maden kaza-

larıyla hafızalara kazınan bu yer altı zengin-
liği, özellikle sanayi devriminden sonra ülke-
lerin gelişmesinde büyük katkı sağladı ancak 
çevreye verdiği zarar nedeniyle de hep tartış-
ma konusu oldu. Yenilenebilir enerji alanın-
daki teknolojilerin gelişmesi, alternatif enerji 
kaynaklarının ortaya çıkması, kömüre olan 
ihtiyacı azalttı ancak sona erdirmeye yetmedi. 
Kömür, Türkiye için de vazgeçilmez bir enerji 
kaynağı, fosil yakıt kaynağı açısından fakir 
bir ülke olan Türkiye’nin hem ısınması hem 
de enerji üretiminde tarihsel bir öneme sahip. 
Ülkemizin bugüne kadar saptanan kömür 
rezervi 20 milyar ton düzeyinde. Bunun, 1.5-
2 milyar tonu taş kömürü, kalanı linyitten 
oluşuyor. Uzmanlara göre; linyit kömürünün 
kalorisi son derece düşük, hatta bazı 
bölgelerde kalori 800’e kadar düşüyor. 
Toplam santral kurulu gücü (91 bin megavat) 
içinde linyitin payı 10 bin megavat düzeyinde
seyrediyor. İthal kömürün toplam kurulu 
güç içindeki payı da yaklaşık 9 bin megavat. 
Bu miktarı artırmak ve linyite dayalı üretim 
tesisleri kurmak için yeni santral projeleri 
gündeme geldi. Enerji ithalatına verilen 
parayı azaltmanın, ‘milli enerji’ yaklaşımının 
da en önemli silahlarından biri. Ancak konu 
yine gelip iki noktada düğümleniyor; biri 
çevre, diğeri de finansman…. 
Çevre konusundaki kaygılar tam olmasa bile 
yeni teknolojiler sayesinde önemli ölçüde 
giderilmiş durumda. Ancak en önemli konu 
finansman!
Yatırımcılar, son 18 yılda kömür santralı 
yapmak yerine doğal gaz santraline yöneldi. 

Bir doğal gaz santralini kurması da işletmesi 
de kömür santraline göre çok daha kolay… 
Gaz santralinin yatırım süresi de çok kısa. 
Kömür santrali, daha uzun süreli ya da 
soluklu
yatırımı zorunlu kılıyor. İşletme aşamasında 
da kömür santrali büyük bir zahmeti ve 
maliyeti
içinde barındırıyor. Bu nedenle de yatırımcılar 
kömür yatırımlarına mesafeli yaklaşıyor.
Yatırımcılar, finansman ihtiyacı ve yatırım 
süreçlerindeki zorluklar nedeniyle kömür 
santrali
için devletin etkin olarak devrede olmasına 
büyük k önem veriyor. Devletin, gerek 
yatırım gerekse de üretim aşamasında (alım 
garantisi) etkin olarak rol üstlenmesinin kritik 
rol oynadığına işaret ediyor.
Türkiye’nin, yerli kömürde istenen düzeye 
ulaşmak için önümüzdeki günlerde bu 
seçeneği gündemine alabileceğine işaret 
ediliyor. İşte bu noktada yatırımcılar 
gözünü Varlık Fonu’na çevirmiş durumda. 
Ajandalarında kömür santrali yatırımı olan 
piyasa oyuncuları uluslararası kurumlar ve 
bankalardan kömür santrali yatırımı için 
finansman bulmakta zorlanıyor. Türkiye’nin 
birçok önemli kaynağını bünyesinde 
barındıran ve daha fazla finansman 
olanaklarına sahip olan Varlık Fonu’nun 
bu yatırımlara destek vermesi en büyük 
beklenti… 
Yukarıda kısa bir özetini sunduğumuz 
kömür konusu, bu ayki dergimizin kapağını 
oluşturuyor. Yine her zaman olduğu gibi 
enerjinin tüm paydaşlarını ilgilendiren haber 
ve analizlerimizle dolu bir dergi hazırladık. 
Keyifli okumalar, mutlu ve sağlıklı bayramlar 
dileriz… 

Kömürün bekleyişi ne kadar sürecek?
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ENERJİSA ENERJİ, SEKTÖRÜNÜN EN DEĞERLİ MARKASI OLDU 
Sabancı Holding ve E.ON ortaklığında elektrik da-
ğıtım ve satış sektöründe faaliyet gösteren Ener-
jisa Enerji, dünyanın önde gelen bağımsız marka 
değerlendirme danışmanlık şirketi Brand Finan-
ce’in her yıl yayınladığı En Değerli Markalar Tur-
key 100 raporuna 34’üncü sıradan girme başarısı-
nı gösterdi. Yapılan değerlendirmede marka değeri 
175 milyon dolar olarak açıklanan Enerjisa Enerji, 
raporda elektrik dağıtım ve satış sektörünü temsil 
eden tek marka olarak öne çıktı. Rapor marka gücü 
endeksi, pazarlama yatırımları, markanın görece-
li ağırlığı ve faaliyet performansı incelemesinden 
oluşuyor.
Enerjisa Enerji A.Ş. CEO’su Murat Pınar konuya 
ilişkin yaptığı açıklamada, “Yaptığımız özverili 
çalışmaların değerinin görülüyor olması bizi onur-
landırıyor ve daha da motive ediyor. Enerjisa mar-
kasına yaptığımız yatırımların karşılığında büyük 
bir marka olarak kabul görmek ve bunu koruma-

nın ne kadar önemli olduğunun farkındalığıyla 
hareket ediyoruz. Bizim en büyük hedefimiz, ül-
kemizde büyüme potansiyeli yüksek olan elektrik 
dağıtım ve satış sektöründe, Türkiye’nin en güçlü 
gruplarından Sabancı Holding ile köklü geçmişe 
sahip E.ON ‘un gücünü arkamızda hissederek tüm 
dünyada örnek gösterilecek bir iş modeli, başarı 
hikayesi yaratmaktır. Türkiye’nin en değerli mar-
kalarının arasında yerini alan şirketime, çalışan-
larımıza ve parlak geleceğimize inanıyorum” dedi.

YEVDES AR-GE PROJELERİNE 56 PROJE BAŞVURDU
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yürüttüğü 
proje kapsamında, enerji alanında geliştirilen Ar-
Ge projelerine yönelik teknik destek başvuruları 
sonuçlandı. “Belediyeler ve Üniversiteler için Ye-
nilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Des-
tek Projesi (YEVDES) Dördüncü Bileşeni” kapsa-
mında, 56 farklı proje başvurusu değerlendirildi. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Avrupa 
Birliği finansmanıyla yürüttüğü YEVDES için ge-
liştirilen Ar-Ge projelerine yönelik teknik destek 
başvurularına ilişkin sonuçlar açıklandı. Bu kap-
samda, toplam 12 araştırma grubuna uzman des-
teği sağlanacak, 6 araştırma grubu da yurt dışı 
çalışma ziyaretlerine katılarak yenilenebilir enerji 
ve enerji verimliliği alanlarında en iyi uygulama 
örneklerini yerinde gözlemleme fırsatı bulacak.

Değerlendirmede, üniversitenin kurumsal kapasi-
tesi ve geçmiş proje deneyimi, proje koordinatörü 
ya da takım lideriyle ilgili bilgiler, araştırma gru-
bunun diğer üyeleriyle ilgili bilgiler, ulusal Ar-Ge 

öncelikleri ve stratejileri bağlamında önerilen pro-
jenin sağlayacağı öngörülen faydalar ve araştırma 
gruplarının proje sonuçlarının yaygınlaştırılması-
na ilişkin planları gibi faktörler dikkate alındı.
Teknik destek hizmeti Alman Uluslararası İş Bir-
liği Kurumu (GIZ) liderliğindeki konsorsiyum ta-
rafından sağlanan proje yaklaşık 4,5 milyon euro 
bütçe ve 30 ay süreyle uygulanacak.
Değerlendirme sonuçlarına ve kazananlar liste-
sine projenin internet sitesi www.yevdes.org’dan 
ulaşılabilecek.

 PANO 
Aycan Kızıldağ
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TÜPRAŞ’IN AR-GE PROJESİ AB’DEN  
YÜZDE 100 DESTEK ALDI

Ortakları arasında Tüpraş’ın da yer aldığı “MO-
F4AIR” isimli Ar-Ge projesi, Ufuk 2020 programı-
nın “İleri Karbondioksit Yakalama Teknolojileri” 
çağrısı kapsamında yüzde 100 desteklenmeye hak 
kazandı. Proje, Ufuk 2020 programının “İleri Kar-
bondioksit Yakalama Teknolojileri” çağrısı kapsa-
mında desteklenen iki projeden biri olma başarı-
sını gösterdi.
Bu projeyle Tüpraş, endüstriyel süreçlerden çıkan 
karbondioksit gazının verimli şekilde yakalanma-
sını ve karbondioksit salınımının azaltılmasını 
sağlayacak teknolojik bir yöntem geliştirilmesine 
destek olarak çevreye katkıda bulunmayı hedef-
liyor. Baca gazlarındaki atık karbondioksitin ya-
kalanmasına yönelik çalışmalar yürütecek olan 
Tüpraş, geliştirilecek teknolojiyi rafineri sahasın-

da test etme imkânı bulacak. Proje kapsamında 
geliştirilen teknolojinin ve sistemin; enerji sant-
ralleri, rafineriler, çimento, demir ve çelik gibi 
çeşitli enerji ve karbondioksit yoğunluğu bulunan 
endüstrilere açılımı hedefleniyor. 
Koordinatörlüğünü Belçika’nın Mons Üniversi-
tesi’nin üstlendiği MOF4AIR (Metal Organic Fra-
meworks for carbon dioxide Adsorption processes 
in power production and energy Intensive indust-
Ries) projesi; Belçika, Norveç, Fransa, İtalya, Yu-
nanistan, Birleşik Krallık, Güney Kore ve Türki-
ye’den 14 kuruluşun ortaklığıyla gerçekleştiriliyor. 
Toplamda 11 milyon Avro bütçeye sahip MOF4AIR 
projesi kapsamında, Tüpraş’ın yüzde 100’ü Avru-
pa Birliği tarafından destekli olmak üzere 902 bin 
500 Euro bütçesi bulunuyor.

AKSA DOĞALGAZ 2019’U 6 MİLYAR TL CİROYLA TAMAMLADI
Geçen yıl Türkiye’de dağıtılan toplam doğal gazın 
yaklaşık yüzde 20’sini; 27 il, 181 ilçe ve beldeden 
oluşan faaliyet bölgesindeki 3.3 milyon abonesine 
güvenle ulaştıran Aksa Doğalgaz, 523 milyon TL yeni 
yatırımla 30 bin kilometre şebeke uzunluğuna ulaştı. 
2019 Faaliyet Raporu’nu “Rekora Doğru” başlığıyla 
yayınlayan Aksa Doğalgaz, 2019 yılı boyunca 7.9 mil-
yar metreküp gaz taşıyarak Türkiye’de dağıtılan top-
lam doğal gazın yüzde 19.6’sını, 
16 milyon kişinin yaşadığı 27 il, 
181 ilçe ve beldedeki 3.3 milyon 
abonesine güvenle ulaştırdı.  

2018’de yaşanan küresel finan-
sal sıkıntılar ve kur dalgalan-
malarının gölgesinde girilen 
2019 yılında yatırımlarına 
hız kesmeden devam ederek 
finansal olarak önemli bir 
performansa imza attıkları-
nı belirten Aksa Doğalgaz 

Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, 2019 yılını 
şöyle değerlendirdi: Ciromuzu bir önceki yıla kıyasla 
yüzde 43 artırarak 6 milyar TL’ye, öz kaynaklarımı-
zı ise yüzde 87 artışla 684 milyon TL’ye ulaştırmayı 
başardık. FAVÖK değerimiz 718 milyon TL olarak ger-
çekleşirken, 2019 sonunda 289 milyon net kâr elde 
ettik. Faaliyetimiz başından itibaren gerçekleştirdi-
ğimiz yatırımların değeri 1.2 milyar dolara ulaştı.

Aksa Doğalgaz’ın sürdürülebilir büyüme ivmesini 
devam ettirerek, alanındaki deneyi-
mi uluslararası platformlara taşı-
mayı hedeflediğini paylaşan Arslan 

“Beş yıllık planlarımız doğrultusun-
da 2021 yılında hizmet verdiğimiz 

ilçe sayısını 200’e, abone sayımızı 3.9 
milyona ve dağıttığımız gaz miktarını 
8.9 milyar metreküpe, şebekemizi ise 

40 bin kilometreye, yani dünyanın etra-
fında bir tur atacak uzunluğa ulaştırma-
yı hedefliyoruz” dedi.
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AYDEM YENİLENEBİLİR 
ENERJİ ‘SAYGI’ TEMALI 

İLK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
RAPORUNU YAYIMLADI 

Yenilenebilir enerji üretiminde Türkiye’nin 
üçüncü büyük portföyüne sahip Aydem Yenile-
nebilir Enerji, ‘sürdürülebilir’, ‘yenilikçi’ ve ‘in-
san odaklı’ yaklaşımıyla toplumun geleceği için 
yaptığı çalışmalarına yer verdiği ilk sürdürüle-
bilirlik raporunu yayınladı. İnsan hayatı, çevre 
ve topluma “saygı” temasının işlendiği raporda, 
şirketin 25 yıllık tarihinden aldığı sorumlulukla 
daha sürdürülebilir bir dünya için yürüttüğü fa-
aliyetler, yaptığı çalışmalara yer verildi. Aydem 
Yenilenebilir Enerji, yayınladığı ilk raporunda 
Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesine katkı 
sağlamaya, yenilenebilir enerji üretimiyle çevre-
ye, topluma ve gelecek nesillere daha güzel bir 
gelecek hazırlamaya odaklandığını vurguluyor. 

İlk sürdürülebilirlik raporunu yayınlamaktan 
mutluluk duyduklarını belirten Aydem Enerji 
CEO’su İdris Küpeli, “Bugünün ihtiyaçları için 
daha verimli ve tasarruflu çözümler sunarken, 
bir taraftan da kaynakların, sektörümüzün, pay-
daşların, çevrenin ve gelecek nesillerin ihtiyaç-
larının sürdürülebilirliğini gözeten yaklaşımlar 
geliştiriyoruz. Geçtiğimiz aylarda dünyanın en 
kapsamlı sürdürülebilirlik platformu BM Küre-
sel İlkeler Sözleşmesi’nin imzalayıcıları arasına 
katılmıştık. Bugün, bu yöndeki gayretlerimizi bir 
adım daha ileri taşımaktan ve ilk sürdürülebilir-
lik raporumuzu paylaşmaktan gurur duyuyoruz” 
dedi. ‘Hayat için enerji’ vizyonumuz doğrultu-
sunda, insanlarımızın hayatlarına fayda sağla-
yacak gerçek beklentilere dokunan, çevresine 
duyarlı, hayatın her anına enerji katan çalışma-
lara imza atmayı temel öncelik ve görevleri ara-
sında gördüklerini ifade eden Küpeli, çalışanları, 
müşterileri ve paydaşlarının desteğiyle küresel 
hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir bir gele-
cek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. 

OSMANGAZİ EDAŞ KARBON 
AYAK İZİNİ ÖLÇEN İLK ELEKTRİK 

DAĞITIM ŞİRKETİ OLDU
Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve 
Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağla-
yan Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi 
(OEDAŞ), çevre ve doğal kaynakların korunması-
nı temel alan çalışmalarını sürdürürken elektrik 
dağıtım sektöründeki ilklere bir yenisini ekledi. 
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi akreditasyo-
nunu 2017 yılında alan Osmangazi EDAŞ, ISO 
14064 Sera Gazı Emisyonu Hesaplama ve Doğ-
rulama Yönetim Sistemi Belgesini almaya hak 
kazanarak elektrik dağıtım sektöründe sera gazı 
hesaplayan ve doğrulatan ilk şirket oldu.  

İklim krizi ile mücadele amacıyla sera gazı yo-
ğunluk değişimlerinin sınırlandırılması yö-
nünde, çalışan Osmangazi EDAŞ, doğru, tutarlı, 
şeffaf ve sistematik verilerin sağlanmasını hedef-
ledi. Bu doğrultuda Osmangazi EDAŞ, sera gazı 
emisyonlarının metodolojik olarak belirlenmesi 
amacıyla 2019’da yürütülen faaliyetlerinden 
kaynaklanan doğrudan ve enerji dolaylı sera gazı 
emisyonlarını hesapladı ve verilerini doğrulattı.
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“FOSİL YAKITLARI 
EVLERİMİZDEN ÇIKARMALIYIZ”
Son beş yılda yenilenebilir enerjiden elektrik 
üretiminde kayda değer başarılar elde ediliyor, 
ancak ısınma, soğutma ve taşımacılık sektörle-
rinde sınırlı gelişmeler yaşanıyor. REN21 tarafın-
dan yayınlanan 2020Yenilenebilir Enerji Küre-
sel Durum Raporu’na (Renewables 2020 Global 
Status Report, GSR) göre, küresel ölçekte enerji 
talebi artmaya devam ediyor ve bu artış, yenile-
nebilirdeki artışı olduğu gibi yutuyor. 

Covid-19 salgını sonrasında, tüm sektörlerde ve-
rimli ve yenilenebilir enerjiye dayalı dönüşüm der-
hal gerçekleşmezse iklim krizi sürecek. REN21’in 
Genel Müdürü Rana Adib rapora ilişkin yaptığı de-
ğerlendirmede şu ifadeleri kullandı: Yenilenebilir 
enerjinin elektrik üretimindeki payındaki artışta 
her yıl arka arkaya yeni başarılar gözlemliyoruz. 
Gerçekten de yenilenebilir enerjide önemli ge-
lişmeler yaşanıyor. Hatta bu büyüme ve rekabet 
gücündeki artış, diğer tüm kaynaklardaki artışın 
önüne geçiyor. Ulusal ve küresel ölçekte faaliyet 
gösteren birçok kuruluş, kaydedilen gelişmelerle 
gurur duyuyor. Ancak yayınladığımız rapor bu ko-
nuda uyarı niteliği taşıyor. Elektrik üretiminde ge-
linen nokta, büyük resmin yalnızca bir bölümünü 
oluşturuyor. Küresel ölçekte enerji talebi artmaya 
devam ettikçe sektörde yaşanan bu olumlu artış 
ancak talepteki artışı doyuruyor. Enerji sistemi-
nin tamamı değişmediği takdirde sadece kendi-
mizi kandırıyoruz.
Rapor ısınma, soğutma ve ulaşım sektörlerinde 
yaşanan zorlukların 10 yıl öncesiyle benzer oldu-
ğunu ortaya koyuyor. Adib, “Evlerimizin ısınma-
sını ve arabalarımızı da fosil yakıtlardan arındır-
malıyız” ifadesini kullandı.

AYTEMİZ KARAVANLAR 
İÇİN “KARAVANCI DOSTU” 

PROJESİNİ BAŞLATTI
Trafikteki tüm araç kullanıcılarının hayatlarını ko-
laylaştırmak için özel projeler üreten Aytemiz, şimdi 
de Karavancı Dostu projesiyle karavan kullanıcıla-
rının yanında olacak. “Aytemiz Karavancı Dostu” 
projesinin ilk adımı olarak Ulusal Kamp ve Karavan 
Federasyonu ile bir anlaşmaya imza atan Aytemiz, 
tüm karavan kullanıcılarına avantajlı  yakıt alma 
imkanı sunacak. Anlaşma kapsamında Aytemiz Ulu-
sal Kamp ve Karavan Federasyonu üyesi karavancı-
lara avantajlı yakıt sağlayacak. 
Proje kapsamında 1933 yılında kurulan uluslararası 
FICC (Federation Internationale de Camping, Cara-
vanning) üyesi olan Ulusal Kamp ve Karavan Fede-
rasyonu ile birlikte Türkiye’deki kamp ve karavan 
turizminin gelişimi konusunda etkin rol oynamayı 
hedeflediklerini söyleyen Aytemiz Genel Müdürü 
Erol Varlık, “Aytemiz Karavancı Dostu projesinde, ko-
nuyla ilgili en yetkin kurum ve kuruluşlarla birlikte 
yol almayı çok önemsiyoruz. Bu kapsamda, Ulusal 
Kamp ve Karavan Federasyonuyla yaptığımız anlaş-
ma, projemiz için bir başlangıç noktası. Aytemiz ola-
rak bu proje çerçevesinde federasyon üyelerine yakıt 
alımlarında avantaj sağlarken, istasyonlarımızda 
da karavan kullanıcılarının ihtiyaç duyabilecekleri 
ürünleri bulundurmaya çalışacağız. İleriki dönem-
lerde, yolları karavanla kesişen diğer özel sektör ku-
ruluşları ve başta Turizm Bakanlığı ve büyükşehir 
belediyeleri olmak üzere tüm kamu kuruluşlarının 
desteğini de alabilmek için federasyonumuzla bir-
likte çaba sarf edeceğiz. Bugün Avrupa’da yaklaşık 
6 milyon karavanın yollarda olduğunu bilerek uzun 
dönemde, Türkiye ekonomisinin geleceğine katkı 
sağlayacağını düşündüğümüz bu alternatif turiz-
min, hak ettiği ilgiyi görmesini ve yollarımızdaki ka-
ravanların sayısının artmasını hedefliyoruz” dedi.  
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ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİ ABONELERİ İÇİN TAKSİT 
UYGULAMASINA BAŞLADI

Covid-19 döneminde birçok kişinin işini kay-
betmesi nedeniyle enerji faturalarının ödenme-
sinde aksaklık yaşandı. Temmuz ayı itibarıyla enerji 
kesme uygulamasının sona ermesinin ardından 
elektrik dağıtım şirketlerinin bir kısmı, hem ala-
caklarını tahsil etmek hem de abonelerine kolaylık 
sağlamak amacıyla taksit uygulamasına başladı.

Aydın, Denizli, Muğla, İzmir ve Manisa illerinde 
elektrik tedarik faaliyetlerini sürdüren ve beş mil-
yon müşterisine hizmet sunan Aydem ve Gediz 
Elektrik Perakende, Covid-19 döneminde elektrik 
faturalarını ödeyemeyen müşterilerinin, 1 Tem-
muz’dan önce müşteri ilişkileri merkezlerinden 
veya online işlemler üzerinden fatura borçlarını 
kredi kartına 9 aya varan taksitlendirmeyle ödeye-
bileceklerini açıkladı.

Güney Marmara’da 5 milyon kişiye hizmet veren 
Limak Enerji de ödenemeyen faturalar için esnek 
ödeme planı hazırladı. ‘Kesintisiz enerji’ anlayışıyla 
çalışmalarını sürdüren Limak Enerji müşterilerine, 
faturalarını kredi kartı olmadan üç taksitle ödeme 
imkanı sunmaya başladı. Şirket, 5 bin TL üzerindeki 

elektrik faturası borçları için de işlem merkezlerine 
yapılan başvurularla kolaylık sağlayacak.

Toplam nüfusu 4 milyon olan Çoruh ve Fırat 
bölgelerinde elektrik tedarik hizmeti sunan Aksa 
Elektrik de taksitle fatura ödeme kampanyası baş-
lattı. Gecikme tutarı dahil 3 bin TL’ye kadar olan ve 
ikiden fazla ödenmemiş faturası bulunan aboneler, 
30 Haziran’a kadar 444 9 186 numaralı Aksa Elekt-
rik Çağrı Merkezi’ni arayarak veya en yakın Aksa 
Elektrik Müşteri Hizmet Merkezlerine giderek hem 
bilgi alabilecek hem de başvuru yaparak fatura tak-
sitlendirme kampanyasından yararlanabilecek.

GAZDAŞ ARTIK ZORLU 
ENERJİ MARKASIYLA HİZMET 

VERECEK
Zorlu Enerji, bünyesi altında 
bulunan şirketleri aynı isim ve 
logoyla tek çatı altında birleştir-
meye devam ediyor. Gaziantep 
ve Kilis’in çeşitli bölgelerinde 
doğal gaz dağıtım faaliyetleri-
ni sürdüren GAZDAŞ, bölgedeki 
450 bin abonesine (BBS) “Zorlu 
Enerji” ismi ve logosuyla en kali-
teli doğal gaz dağıtım hizmetini 
sunmaya devam edecek.

Şirketten yapılan açıklamaya 
göre GAZDAŞ, bölgede doğal 
gaz dağıtım hizmetlerini aynı 
unvanla sürdürecek, değişiklik 
sadece şirketin marka ismi ve 
logosunda gerçekleşecek. Abone 
nezdinde şirket faaliyetlerinde 
değişiklik olmayacağı belirti-
lirken, marka değişimi; bölge 
ofisleri, saha araçları ve iş kı-
yafetlerinin değişimiyle birlikte 
hayata geçti. Geleceğin enerji 

şirketi olma vizyonuyla faali-
yetlerini sürdüren Zorlu Enerji, 
müşterilerinin memnuniyetini 
ön planda tutarak yapılan isim 
ve logo değişikliği ile ilgili ban-
ka ve anlaşmalı kurumlara ope-
rasyon öncesi bilgi verdi. Tek 
marka ve tek logo yaklaşımı ile 
Zorlu Enerji; iş ortakları, sektör 
ve müşterileri için aktif ve öncü 
bir şirket olarak hizmet vermeyi 
sürdürecek. 
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Berna Öztınaz, Genel Enerji IK Başkanı oldu
Türkiye İnsan Yönetimi Derneği’nin son iki dönem başka-

nı Berna Öztınaz, Londra Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem 
bağımsız petrol üreticilerinden Genel Energy’nin CHRO (Chief 
Human Resources Officer - İnsan Kaynakları Başkanı) göre-
vine getirildi.

35 ülkeyi temsil eden EAPM - Avrupa İnsan Yönetimi Der-
neği (European Association of People Management) Yönetim 
Kurulu Üyesi de olan Berna Öztınaz, yeni pozisyonunda Genel 
Energy CEO’su Bill Higgs’e bağlı olarak görev yapacak ve yü-
rütme kurulunda görev alacak.

Kariyerine, Kordsa’da başlayan Öztınaz; Kordsa’nın Türki-
ye operasyonunun yanı sıra Arjantin, Brezilya, Mısır gibi ya-
bancı iştiraklerinin gerçekleştirilmesi projelerinde yer aldı. 
2007 yılında Sabancı Holding ve Verbund ortaklığında Ener-

jisa İnsan Kaynakları ve İş Destek 
Direktörü oldu. 2012 yılında aynı 
şirketin Stratejik İş Destek Bö-
lüm Başkanı görevine getirilen 
Öztınaz, aynı dönemde Ayedaş 
ve Toroslar AŞ yönetim kurulla-
rında da görev yaptı. Ardından, 
STFA Holding Strateji ve İn-
san Kaynakları Başkanlığını 
üstlenen Öztınaz son olarak, 
DeFacto İnsan Kaynakların-
dan Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcılığı (CHRO) görevini 
yürütüyordu.

Rıdvan Çelikel, Anel Elektrik Başkanlığı’na devam edecek
Anel Elektrik’te Rıdvan Çelikel,  Anel Holding AŞ temsilcisi 

olarak Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirildi. Anel Elektrik Yö-
netim Kurulu, 3 Haziran 2020 tarihli toplantısında genel kurul 
kararıyla yönetim kurulu üyeleri olarak atanan Anel Holding AŞ 
temsilcisi Rıdvan Çelikel’i Yönetim Kurulu Başkanlığı’na; Avni-
ye Mukaddes Çelikel’i ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılı-
ğı’na seçti. 

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü 
mezunu olan Çelikel, üniversitede eğitimine devam ederken 

teknik ressam olarak çalışmaya başladı. 1975 yılında Öneren 
Mühendislik’te çalışma hayatına başlayan Çelikel, 1983-1985 
yılları arasında Aktek Elektrik’te ortak olarak görev yaptı. Anel 
Elektrik’i 1986 yılında kuran Çelikel, daha sonra pano üretimi, 
gemi elektrik ve elektronik sistemleri, yenilenebilir enerji, geri 
dönüşüm ve işletme bakım alanlarında faaliyet gösteren di-
ğer grup şirketlerini de kurdu. Rıdvan Çelikel, halen Anel Grup 
bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 
sürdürüyor.

Shell& Turcas Madeni Yağlar’ı  
Ünal yönetecek

Shell bünyesinde 15 yıldır önemli görevler üstle-
nen Mehmet Ünal, Shell & Turcas Madeni Yağ-
lar Genel Müdürü oldu. 2015 yılından bu yana 
Shell & Turcas Filo Çözümleri Direktörlüğü 
pozisyonunda bulunan Ünal, yeni görevine 1 
Haziran 2020 tarihinde başladı. 2006 yılın-
da şirket bünyesine katılan Ünal, 2010 yılına 
kadar Shell Perakende Satışlar İstanbul 
Bölge Müdürü olarak görev yaptıktan 
sonra, Shell Ukrayna’ya satış ar-
tışı konusunda proje lideri olarak 
atandı. 

2011 yılında Perakende Satış-
lar Operasyon Müdürü olarak gö-
rev alan Ünal, 2013 yılında Shell 

Bulgaristan’a satış müdürü olarak geçiş yaptı. 2015 Mart 
ayında Türkiye’ye dönen ve o tarihten bu yana Shell & 

Turcas Filo Çözümleri Direktörü olarak görev yapan 
Ünal, filo çözümlerinde müşteri ve büyüme odaklı bir 
strateji uyguladı. Her türlü piyasa koşulunda kalıcı 
büyümeyi sağlamanın yanı sıra Shell Filo Platform, 

Shell Pratik Kart, Shell Yol Hizmetleri ürünlerinin 
sunulmasına öncülük etti. Ünal’ın liderliğinde 

alternatif enerji kaynaklarından LNG (Sı-
vılaştırılmış Doğal Gaz) Türkiye’de iş kolu 
olarak kuruldu ve Türkiye’nin ilk LNG is-
tasyonu açıldı. İstanbul Teknik Üniver-
sitesi mezunu olan Mehmet Ünal son-
rasında Indiana Üniversitesi’nden MBA 
diplomasını aldı.
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Lincoln Electric Türkiye Genel Müdürü  
Gökhan Işık oldu

Lincoln Electric’in Türkiye, Rusya ve BDT’den sorumlu 
Genel Müdürü Gökhan Işık oldu. Türkiye, 
Rusya ve CIS bölgelerinden sorumlu ola-
cak olan Gökhan Işık, 2008’den bu yana 
şirkette finans direktörü olarak görev alı-
yordu. Marmara Üniversitesi Endüstri Mü-
hendisliği bölümünden mezun olduktan 
sonra Chicago DePaul Üniversitesi’n-
de MBA programını tamamlayan Işık; 
Lincoln Electric Türkiye’nin bulundu-
ğu bölgelerde konumunu güçlen-
dirmek üzere yenilikçi çalışmalara 
imza atacak. 

Kariyerine Maliye Bakanlığı’nda başlayan ve 1996 yı-
lında Avon Kozmetik’te finans müdürü olarak görev alan 
Işık; 2006- 2008 yılları arasında Exxon Mobil’de kredi 
süpervizörü olarak çalışmalarını sürdürdü. Işık; Lincoln 
Electric Türkiye Genel Müdürlüğü’ne getirilmeden önce 
şirkette 11 yılı aşkın süredir finans direktörlüğü görevini 

yürütüyordu.
Gökhan Işık, son yıllarda gerek yurtiçi gerekse 

yurt dışında hayata geçirdiği projelerle dikkatleri 
üzerine çeken Lincoln Electric Türkiye’nin dün-
ya çapında kaynak sarf malzemeleri ve ekip-
man sağlayıcısı olma hedefinde önemli bir rol 
oynayacak.

Sektörün iki güçlü ismi,  
Sanko Enerji ailesine katıldı 

Sanko Enerji, daha önce EnerjiSA Enerji A.Ş.’nin 
CEO’luk görevini yürüten Ziya Erdem’i Sanko Ener-
ji CEO’su olarak atadı. Ziya Erdem, aynı zamanda 
Sanko Enerji Yönetim Kurulunda üye olarak yer ala-
cak. 2010-2017 yılları arasında Ericsson Türkiye Baş-
kanı ve Ericsson Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi 
Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Ziya Erdem, ça-
l ışma hayatına 1988 yılında Pabalk Şirketler 

Grubu’nda Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Başkan Yardımcısı olarak başladı. 

Erdem, daha sonrasında sırasıyla 
Mansan Mantar Gıda Sanayi, Ti-
caretNet, Türk Nokta Net, Sabancı 

Telekomünikasyon ve İnterkom 
Telekomünikasyon gibi 

şirketlerde üst düzey 
yöneticilik yaptı. 

Ziya Erdem 1984 
yılında U.S. Interna-
tional University San 
Diego İşletme Bölü-
mü’nden mezun ol-
duktan sonra, 1986 
yılında aynı üniver-
sitede yüksek lisans 

yaptı. Son olarak 2012 yılında Columbia Üniversite-
si’nde Üst Düzey Yönetim Programını tamamlayan 
1963 doğumlu Erdem, evli ve bir çocuk babası.

Erdem’in atamasının hemen ardından Hakan Yıldı-
rım da genel müdür yardımcısı olarak göreve başladı. 
Halihazırda Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği Başkanı olan 
Yıldırım, 1998 yılında ASELSAN’da iş hayatına başladı. 
Daha sonra Gama Güç Sistemleri’nde doğal 
gaz boru hatları, kombine çevrim santral-
leri, kömür santralleri projelerinde saha 
mühendisi olarak çalışan ve 2005’te Sie-
mens Türkiye’de proje yöneticisi olan Yıl-
dırım, 2018’de Siemens Gamesa Türkiye 
Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su gö-
revindeyken ayrılıp Kalyon Enerji 
Yatırım AŞ’nin CEO’su oldu. 

Ortadoğu Teknik Üniver-
sitesi Elektrik Elektronik 
Mühendisliği Bölümü’n-
den mezun olduktan sonra 
yüksek lisansını işletme 
alanında Boğaziçi Üni-
versitesinde tamamlayan 
Yıldırım, evli ve iki çocuk 
babası. Hakan YıldırımZiya Erdem
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İSVEÇ VE NORVEÇ ELEKTRİKLİ 
ARAÇ İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ YAPTI

İsveçli batarya üreticisi Northvolt ile Norveçli alü-
minyum şirketi Hydro elektrikli araç bataryaları-

nın geri dönüşümü için yüzde 50-50 oranında hisse 
oranları ile Hydro Volt AS ünvanlı bir ortak şirket kurdu. 

Şirketler tarafından yapılan ortak açıklamaya göre 
işbirliği kapsamında 100 milyon Norveç Kronu (10,3 
milyon dolar) yatırımla Norveç’in Fredrikstad şehrin-
de bir geri dönüşüm fabrikası kurulacak. 2021 yılında 
üretime geçmesi planlanan fabrikada yılda toplam 
ağırlıkları 8 bin tondan fazla olacak 16 bin civarında 
bataryanın işlenmesi hedefleniyor. Standart bir elekt-
rikli araç batarya paketinde yüzde 25 oranında alü-
minyum kullanılıyor ve bu bataryanın 70 ila 100 kilog-
ramlık bölümünü oluşturuyor.

Elde edilen alüminyum Hydro firması tarafından 
geri dönüştürülecek ve elde edilen ürünler Northvolt 
tarafından üretilecek bataryalarda kullanılacak. Şir-
ket 2030 yılında üretimde kullandığı hammaddelerin 
yüzde 50’sini geri dönüşümlü maddelerden sağlamayı 
planlıyor. Northvolt 2016 yılında Tesla’nın iki üst yöne-
ticisi tarafından kurulmuştu.

Şirketin hali hazırda İsveç’in başkenti Sto-
ckholm’de düşük kapasiteli bir üretim merkezi bulu-
nuyor. Bununla birlikte şirket geçtiğimiz yıl aralarında 
Volkswagen ve BMW’nin de olduğu bir grup yatırım-
cından 1 milyar eurodan fazla yatırım, AYB’den de 350 
milyon Euro finansman sağlamıştı. Şirketin İsveç’te 
yer alacak batarya fabrikasının 2023 sonu veya 2024 
başında devreye girmesi planlanıyor. 

TÜRKİYE, SICAK SU İÇİN  
EN FAZLA GÜNEŞ ENERJISI 

KURULUMU YAPAN  
IKINCI ÜLKE OLDU

REN21’in 2020 Yenilenebilir Enerji Küresel Du-
rum Raporu’na göre, 2019 yılında termal 

amaçlı güneş enerjisi kurulu gücünde Türkiye, Çin ve 
ABD’den sonra üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye’yi ise 
Almanya ve Brezilya izliyor. Güneş enerjisiyle su ısıt-
mak için 2019’da kurulan yeni kapasitede ise Türkiye, 
Çin’den sonra dünyada ikinci sırayı alıyor. 

350’den fazla uzman tarafından kaleme alınan ve 
Türkiye hakkındaki bilgilerine SHURA Enerji Dönüşü-
mü Merkezi’nin katkı sağladığı rapora göre, Türkiye 
termal güneş enerjisi pazarı 2019 yılında stabil sey-
retti. Türkiye’de 2019 yılında 1,32 gigawatt-termal 
(GWth) yeni kurulum gerçekleştirildi. Bu kurulumların 
neredeyse tamamını eşit bir şekilde düz plakalı ve va-
kum tüplü güneş kollektörleri oluşturdu. Düz plakalı 
kollektörlerin satışları hastane, hapishane ve mülteci 
kamplarındaki merkezi sıcak su sistemleri için kamu 
siparişleri ile arttı. Vakum tüplü güneş kollektörleri de 
mevcut güneş enerjili su ısıtıcılarının değiştirilmesi 
yanında özellikle Türkiye’nin daha soğuk bölgelerinde 
(Orta ve Doğu Anadolu gibi) konut piyasasında satıldı. 

Geçen yıl yeni kapasite kurulumlarının yüzde 
73’ünü 22.8 GWth ile Çin gerçekleştirdi. Bu rakamın 
ikinci sıradaki Türkiye’nin yeni kurulumlarının 17 kat 
fazlası olduğunu hatırlatalım.

Rapora göre, 2019 yılında dünya genelinde tahmi-
ni olarak 31,3 gigawatt-termal (GWth) camlı ve cam-
sız güneş kollektörü eklendi ve 2019 yılı sonunda top-
lam 479 GWth’ye ulaştı. Bu kollektörler, 2019 yılında 
229 milyon varil petrole eşdeğer 389 terawatt-saat 
(TWh) ısı ürettiler. 
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BOZCAADA VE GÖKÇEADA 
KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETECEK

Çanakkale’nin Kuzey Ege’deki turizm destinas-
yonlarından Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinin 

ihtiyacı olan elektrik enerjisinin, yenilenebilir kaynak-
lardan sağlanmasına ilişkin Avrupa Birliği (AB) des-
tekli proje kabul edildi. “Horizon2020” adlı 6 milyon 
eurolu bütçeli proje kapsamında, iki adaya yeni nesil 
depolama sistemleri, güneş enerjisi panelleri ve şe-
beke modelleri kurulacak. Üretilecek enerjinin kaç 
megawatt gücünde olacağı, bu çalışmaların sonu-
cunda belirlenecek.

Saha çalışmalarına eylül ayında başlanması plan-
lanan projenin ortaklarından Troya Çevre Derneği Yö-
netim Kurulu Başkanı Oral Kaya, yaptığı açıklamada, 
bu çalışma sayesinde adaların kendi enerjilerini üre-
terek, doğayı koruyup yenilenebilir kaynakları değer-
lendirme konusunda örnek olacağını söyledi.

AB’nin özellikle yenilenebilir enerjinin daha yaygın 
kullanılması, fosil yakıtlardan dünyayı kurtarmak ve 
iklim değişikliği ile mücadele için çeşitli projeler yü-
rüttüğünü belirten Kaya, “Bu proje, bir yenilik progra-
mı aslında. Bu programda yeni modeller ve araştırma 
teknikleri yönünde araştırmalar yapılıyor. Türkiye’den 
4 kurumla AB’nin bu projesine yaptığımız başvuru ka-
bul edildi” diye konuştu.

Kaya, dört yıl boyunca Gökçeada ve Bozcaada’da 
denenecek sisteme benzer çalışmaların, Türkiye’de-
ki diğer adalar ile Danimarka, İtalya ve İspanya’daki 
adalarda da yapılacağını kaydetti. Büyük bir model 
ortaya çıkarılacağını ifade eden Kaya, “Daha sonra bu 
modelin geliştirilmesi ve herkese yaygınlaştırılması 
için daha büyük projeler ve sistemler yaratılmaya ça-
lışılacak. Böylece adalar kendi enerjilerini yenilenebilir 
enerjiden elde edecekler” dedi. 

MINI YEKA IHALELERI  
30 MİLYAR LİRALIK İTHALATI 

BİTİRECEK

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derne-
ği (GENSED) Yönetim Kurulu Başkanı Halil De-

mirdağ, ekimde yapılması planlanan mini Yenilenebilir 
Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihaleleriyle inşa edilecek 
güneş enerjisi santrallerinin (GES) 30 yıl işletilmesi 
halinde 30 milyar liralık ithalatın önüne geçilebilece-
ğini söyledi.

Demirdağ, mini YEKA ihaleleriyle inşa edilecek 
santrallerin güneş enerjisi sektörünü canlandıracağı-
nı ifade etti. Bu yılın ilk çeyreğinde yapılması planla-
nan ancak yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını ne-
deniyle ertelenen ihalelerin sektör için önemine işaret 
eden Demirdağ, şöyle konuştu:

Türkiye’nin güneş enerjisine yaptığı yatırımlarla 
güneşten enerji üretimi konusunda artış sağlanacak. 
Kaynağı sürekli olan bir enerji çeşidi olması açısından 
güneş enerjisi, Türkiye gibi yerli ve yenilenebilir ener-
jideki payını artırmak isteyen bir ülke için son derece 
önemli. Ekimde yapılması planlanan ve kapasiteleri 10 
ile 50 megawatt arasında değişen toplam 1000 me-
gawattlık mini YEKA ihaleleri sonrasında 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.

Demirdağ, güneş enerjisi sektörünün toparlan-
ması için iptal edilen projelerin tekrar planlanmasının 
önemli olduğunu belirterek, Şanlıurfa-Viranşehir’de 
500, Niğde-Bor’da 300 ve Hatay-Erzin’de 200 me-
gawatt kapasite için yapılması planlanan ancak iptal 
edilen YEKA-2 ihalesinin gerçekleştirilmesini istedik-
lerini de sözlerine ekledi.
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İKİ YILDA YAPILAN 52 HES’IN 
AÇILIŞI YAPILDI

Son iki yılda 26 şehirde devreye alınan bin 439 
MW kurulu güçteki 52 adet Hidroelektrik Sant-

ral’in (HES) toplu açılışı yapıldı. Tokat’ta düzenlenen 
“Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından İşlet-
meye Alınan Hidroelektrik Santrallerinin Toplu Açılış 
Töreni” ile son iki yılda 26 şehirde devreye alınan bin 
439 MW kurulu güçteki 52 adet HES’in toplu açılışı 
yapıldı. Tesisler 1,84 milyon hanenin yıllık elektrik ih-
tiyacını karşılayabilecek ve 10 binin üzerinde istihdam 
sağlayacak.

Son iki yılda devreye alınan 50 lisanslı baraj ve HES 
bin 438 MW üretim kapasitesine sahipken, 2 lisanssız 
baraj ve HES 1 MW üretim kapasitesine sahip. Tokat’a 
yapılan Akıncı HES, 99 MW kurulu güce; Bingöl’de, 
Yukarı Kaleköy Barajı’nda 199,4 MW kurulu güce ve 
Aşağı Kaleköy Barajı’nda ise rakam 189,02 MW kurulu 
güce; Ardahan’a yapılan Köroğlu Barajı ve Kotanlı HES, 
62,7 MW’lık kurulu güce; Siirt’e yapılan Çetin Barajı ve 
HES’in devreye alınan bölümü 420,1 MW kurulu güce 
sahip. 2020 Mayıs sonu itibarıyla Türkiye’nin toplam 
kurulu gücü 91 bin 932 MW, hidroelektrikten üretilen 
elektrik enerjisinin kurulu gücü de 29 bin 15 MW oldu.

Törene video konferans yöntemiyle katılan Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatırım tutarı 11,3 
milyar lira olan bu tesislerle suyun gücünü enerjiye 
dönüştüreceklerini söyledi. Son 18 yılda 16 bin 554 
megavatlık hidroelektrik santralin kurulu gücünü dev-
reye aldıklarını kaydeden Erdoğan, “Böylece aynı dö-
nemde sadece sudan ürettiğimiz elektrikle 17 milyar 
dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçtik. Önümüz-
deki haftalarda diğer yenilenebilir ve termik santralle-
rinin de açılışlarını gerçekleştireceğiz” dedi. 

RUSYA’DA DÖRT YENİ 
NÜKLEER GÜÇ ÜNİTESİ  

İNŞA EDİLECEK

Rusya’nın Leningrad ve Smolensk bölgelerinde 
yeni nükleer güç santrali (NGS) ünitelerinin 

inşası için hazırlık çalışmaları başladı. Rusya’da nük-
leer güç üniteleri inşaat çalışmalarının organizasyo-
nu ve yatırım projelerinin uygulanmasından sorumlu 
olanların atanması için yapılan toplantı sonrasında 
konuyla ilgili karar Rusya Devlet Atom Enerjisi Kuru-
mu Rosatom Genel Müdürü Alexei Likhachev tarafın-
dan imzalandı. Likhachev, alınan kararla ilgili şunla-
rı şöyledi: Rus nükleer enerji endüstrisi bu döneme 
yeni geliştirilen nükleer santraller olan VVER-1200 ve 
VVER-TOI projeleriyle geldi.  Bu projeler sadece Rus-
ya’da değil yurtdışında da başarıyla uygulanıyor. Tüm 
projeler mevcut olan tüm uluslararası güvenlik gerek-
sinimlerini karşılayan en son başarılı çalışmalara ve 
gelişmelere göre tasarlandı. 

Rosenergoatom Genel Müdürü Andrei Petrov yeni 
reaktörlerle ilgili şöyle konuştu: Yeni güç üniteleri hiz-
met ömrü önümüzdeki 10 yıl içinde sona erecek olan 
RBMK-1000 reaktörleriyle değiştirilecek. Ön tahmin-
lere göre, proje inşaatları 15 bine kadar yeni iş imkanı 
yaratacak, bölgesel ve yerel bütçelere düzenli vergi 
geliri sağlayacak.

Toplam 2 bin 510 MW kapasiteli VVER-TOI reaktör-
lere sahip yeni Smolensk NGS-2 güç üniteleri, NGS’nin 
mevcut güç ünitelerine 6 km uzaklıkta inşa edilecek. 
2020 yılı sonunda “Smolensk NGS-2 güç üniteleri № 
1, 2” yatırım projesinin bir eylem planının hazırlan-
ması ve onaylanması ile plana göre proje finansman 
sürecinin başlatılması planlanıyor.
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CIP, 100 MILYAR DOLARLIK PROJEYE DESTEK VERECEK

Kopenhag Altyapı Partners (CIP) yenilenebilir 
enerji projelerinde kullanılması amacıyla 1,5 

milyar euroluk fon oluşturdu. Söz konusu yatırımların 
Kuzey Amerika, Batı Avrupa, Asya ve Avustralya’daki 
yatırımları kapsaması bekleniyor. 

Fonda, uluslararası kurumların katkısı bulunurken, 
gelecek 12 ay içerisinde fonun tamamen hayata geç-
mesi bekleniyor. CIP’nin oluşturduğu fon, dünyada iklim 
odaklı yatırımların destekleneceği en büyük fon olarak 
kayıtlara geçecek. Fonun destek vereceği projelerin 
toplam yatırım değeri 100 milyar doları bulacak.

Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Fransa’nın en büyük 
offshore rüzgar enerjisi santraline finansman sağlaya-
cağını açıkladı. Toplamda 450 milyon avro finansman 
sağlanacak 497 megawattlık santral, Fransa’nın Fe-
camp kıyısında kurulacak. Santralin elektrik üretimi yılda 
770 bin abonenin ihtiyacını karşılamaya yeterli olacak. 

Projede 1,400 kişiye istihdam sağlanırken, sant-
ral operasyona geçtikten sonra 100 kişi daimi olarak 
istihdam edilecek. Bu santralle EIB Fransa’da ilk kez 
bir offshore rüzgar enerjisi santralini finanse etmiş 
olacak. 

ALMANYA, 130 MILYON EUROLUK 
TEŞVIK PAKETI HAZIRLADI

Almanya, ülke ekonomisini canlandırmak ve 
temiz enerji dönüşümünü desteklemek ama-

cıyla 130 milyon euroluk teşvik paketi hazırladı. Al-
manya’nın teşvik paketi, iç talebi artırmak için katma 
değer vergisini düşürmek, hane halkı ve küçük işlet-
meler için elektrik fiyatlarının düşürülmesi ve toplu 
taşıma için ek finansman sağlanması gibi çeşitli dü-
zenlemeleri içeriyor. 

Ayrıca mobilite ve hidrojen teknolojilerinin gelişimi 
ve bu alandaki yatırımlar için de 50 milyar avro değe-
rinde bir “gelecek paketi” oluşturulacak.

Bu önlemlerin bazıları doğrudan hükümet tarafın-
dan uygulanabilirken, bir kısmı için parlamento tara-
fından hazırlanması gereken yasal düzenlemeleri de 
içeriyor. Diğer yandan, Almanya’da yenilenebilir enerji 
kaynaklarının payı yüksek olmasına rağmen, bu kay-
nakların portföy içindeki payının daha fazla yükseltil-
mesi hedefleniyor.

GAZİANTEP’E ÜLKENİN 
EN BÜYÜK ÇATI GES’I 

KURULACAK

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde bulu-
nan Köksan Holding tesislerinin çatısına 14 

MW gücünde elektrik santrali kurulacak. Generalsolar 
Enerji ile Pet Preform sektörü şirketlerinden Köksan 
Holding arasında, tek çatıda Türkiye’nin en büyük pro-
jesi olacak 14 MW güneş enerji santralinin 4.2 MW’lık 
etabına başlamak üzere sözleşme imzalandı.

Sözleşmeyle, Gaziantep Organize Sanayi Bölge-
si’nde bulunan Köksan Holding tesislerinin çatısına 
kurulacak 14 MW gücündeki güneş enerjisi panelleri-
nin ilk etapta 4.2 MW’lık etabınının kurulumuna baş-
lanacak. Generalsalar Enerji projeye anahtar teslimi 
hizmet sunacak. 
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Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi  EY, 
55. Yenilenebilir Enerji Ülke Çekiciliği Endeksi (RE-
CAI) sonuçlarını açıkladı. 40 ülkenin yenilenebilir 
enerji yatırımları bakımından sıralandığı endekste, 
ABD ve Çin ilk iki sırada yer alıyor. Endeks sonuç-
larıyla oluşturulan rapora göre; yenilenebilir enerji 
sektörünün, Covid-19 pandemisinin neden olduğu 
küresel yavaşlamaya rağmen hızlı bir toparlanma 
göstermesi bekleniyor. Raporda; yenilenebilir ener-
jinin uzun vadeli yatırımlar için ‘güvenli liman’ oluş-
turduğu belirtiliyor.

Raporda; iklim değişikliğiyle birlikte diğer çevre-
sel, sosyal ve yönetişim (ESG) konularının şirketlerin 
gelecekte değer yaratma potansiyelleri üzerinde gi-
derek daha fazla belirleyici olduğuna dikkat çekili-

yor. Kurumsal yatırımcıların işletmelerden güçlü bir 
finansal performansın yanı sıra toplumun gelece-
ğine sağladıkları katkıyı göstermelerini talep ettikle-
rine vurgu yapılıyor. Bunun bir sonucu olarak şirket-
ler emisyon değerlerini azaltmaya yönelik kurumsal 
stratejilerini yeniden gözden geçirerek, yönetişimle-
rini güçlendiriyor ve sürdürülebilirlik ilişkili raporla-
malarını geliştiriyorlar. Bununla birlikte rapora göre; 
kurumsal yatırımcılar yenilebilir enerji altyapılarına 
aktardıkları sermayeyi artırarak iklim değişikliği iliş-
kili risklerini azaltmaya çalışıyorlar. 

“Temiz enerjiye daha fazla odaklanılacak bir 
döneme giriyoruz”

“ESG, bu yılın başında çok gündemde olan bir ko-
nuydu ve iklim değişikliği etkileriyle birlikte yenilebi-

Yenilenebilir enerji sektöründe 
toparlanma hızlı olacak

Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi EY’nin (Ernst & Young) Yenilenebilir Enerji Ülke Çekiciliği 
Endeksi’ne göre; yenilenebilir enerji, dünyanın COVID-19 pandemisi ile mücadelesi sürürken, uzun vadeli 

yatırım açısından ‘güvenli liman’ olarak görülüyor. İklim değişikliği ve çevresel faktörler yenilenebilir enerji 
yatırımlarına ilginin artmasına destek olurken, önümüzdeki dönemde yenilenebilir enerji sektörünün 

COVID-19 pandemisinin olumsuz etkilerinden hızlı toparlanacağı öngörülüyor…
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lir enerji yatırımlarında COVID-19’a rağmen uzun 
vadeli bir itici güç olmaya devam ediyor” diyen EY 
Türkiye Şirket Ortağı ve Enerji Sektör Lideri Erkan 
Baykuş şu değerlendirmede bulundu: Hava kirliliği 
seviyeleri, pandeminin bir sonucu olarak fosil yakıt 
tüketiminin azalmasıyla kayda değer bir şekilde 
düşüş gösterdi. Yatırımcıların ve şirketlerin sürdü-
rülebilir, temiz enerjiye daha fazla odaklanılacak-
ları bir döneme giriyoruz. Önümüzdeki dönemde 
özellikle rüzgâr ve güneş enerji yatırımlarında de-
polama ile birlikte hareketlenme göreceğiz.

ABD rüzgâr enerjisine 57 milyar dolar 
yatırım planlıyor

EY Yenilenebilir Enerji Ülke Çekiciliği Endek-
si’nde ABD, 2016 yılında bu yana ilk kez birinci 
sıraya yükseldi. Raporda ABD’nin yükselişinde 
Üretim Vergi Kredisi’nin kısa vadeli olarak uza-
tılmasının ve offshore rüzgâr enerjisindeki uzun 
vadeli büyümenin etkili olduğu ifade ediliyor. ABD, 
2030 yılına kadar rüzgâr enerjisine 57 milyar do-
lar yatırım yaparak 30GW yükseltmeyi planlıyor. 
Öte yandan Çin’in yenilenebilir enerji büyüme-
sinde, hükümetin teşvikleri keserek daha reka-
betçi bir ortam yaratmaya çabalaması ile yavaş-
lama olduğu görülüyor. Bununla birlikte Covid-19 
sürecinde talebin baskılamasının, Çin’in endekste 
ikinci sıraya gerilemesinde etkili olduğu belirtili-
yor. Ancak Çin için uzun vadeli beklentilerin olumlu 
seyrini sürdürdüğü görülüyor. Nükleer enerjiden 
kademeli olarak uzaklaşan Fransa ise endekste 
bir basamak yükselerek üçüncü sıraya geldi. 

Birleşik Krallık ve İspanya yenilenebilir 
enerjiye yöneliyor

Dönüm noktası niteliğinde bir tasarı ile ons-
hore rüzgâr ve güneş enerjisi projelerini gelecek 
kur farkı sözleşmeleri ihalesine yeniden dâhil et-
meyi planlayan Birleşik Krallık, endekste altıncı 
sırada yer alıyor. Covid-19’dan en çok etkilenen 
ülkeler arasında yer alan İspanya, yeni koalisyon 
hükümetinin gündeminde iklim ve enerji politika-
sının öncelikler arasında yer almasının etkisiyle, 
endekste dört basamak birden yükselerek on bi-
rinci sıraya yerleşti. İspanya’nın rüzgâr ve güneş 
enerjisinde agresif ancak gerçekleştirilebilir plan-
lar belirlediği ve çok sayıda yatırımcının İspan-
ya’nın orta vadeli görünümüne ilişkin iyimser bir 
tutum sergilediği ifade ediliyor.

ENERJİ DEPOLAMA 
YATIRIMLARI HIZ KAZANACAK

Büyük ölçekli enerji depolamanın elektrik sis-
temlerinin dekarbonizasyonundaki önemine vur-
gu yapılan raporda; tesis bazında batarya depola-
ma yatırımlarının teşvik edilmesi için koşulların 
iyileştirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Elektrik 
şebekelerinin dekarbonize edilmesiyle birlik-
te büyük miktarlarda enerjinin depolanmasına 
ihtiyaç duyulacağına dikkat çekilirken, tesis ve 
geliştiricilerin ise büyük ölçekli bataryalara yap-
tıkları yatırımları kademeli şekilde artırdıkları 
belirtiliyor. Rapora göre; 12.6GWh’lik batarya de-
polamasının 2020 yılında mümkün hale getiril-
mesi planlanıyor. Plan gerçekleşirse 2020, enerji 
depolama artışında kaydedilen ilerleme ile rekor 
bir yıl olacak. Uzun vadede ise kapasitede on üç 
katlık bir yükseliş öngörülüyor. Şu an 17GWh olan 
depolama kapasitesinin 2025 yılında 230GWh’ye 
çıkacağı öngörülüyor. 

Enerji verimliliği, akıllı enerji ağları 
ve düşük karbonlu ulaşım altyapısı 
projeleri öne çıkacak 
Erkan Baykuş, “Mevcut krize rağmen, içinde bu-
lunduğumuz dönem enerji sektörü için bir dö-
nüm noktası. Yatırımcılar, iklim değişikliği ve 
sürdürülebilir kalkınmanın stratejiye uygulan-
dığı şirketlere ilgi gösteriyorlar. Bu doğrultuda 
enerji sektörü liderleri yenilenebilir enerjiye ve 
enerji verimliliği, akıllı enerji ağları ve düşük kar-
bonlu ulaşım altyapısı gibi sürdürülebilir, uzun 
vadeli projelere yatırıma yönelik gerekli aksiyon-
ları almalılar” dedi.

Erkan_Baykuş
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Bekleme odasındaki enerji kaynağı:

Başta Batı olmak üzere birçok ülke kömür santrali yatırımlarını sonlandırma, finanse etmeme 
kararı alıyor ancak kömür, hala Türkiye için çok önemli bir enerji kaynağı… Milli enerji 

politikası yaklaşımında önemli bir yeri olmasına karşın kömür santrali yatırımları, henüz 
istenen seviyeye ulaşmış değil. Pandeminin getirdiği durgunluğun yanı sıra uluslararası finans 
kuruluşlarının fosil tabanlı enerji yatırımlarını desteklememesi nedeniyle finansman sıkıntısı 

da baş gösterince kömür yatırımcıları gözünü Varlık Fonu’na çevirmiş durumda… 
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Türkiye, son yıllarda yenilenebilir (güneş, 
rüzgar, su) enerji konusunda önemli hamle 
yaptı. Devletin, YEKDEM kapsamında elektrik 
alım garantisi verdiği güneş, rüzgar, su gibi üre-
tim tesisleri işletmeye girdi. Buna karşılık yerli 
kömür eş deyişle linyitte istenen başarı bir türlü 
sağlanamadı. Kömür santrali yatırımları öngö-
rülen hızda ilerlemedi. 

Peki neden? Türkiye’de, kömür arama ve 
üretim faaliyetleri geniş bir alana yayıldı. Ül-
kenin değişik bölge ve illerinde yoğun biçimde 
kömür aranıyor. Türkiye’nin, 20 milyar ton dü-
zeyinde kömür rezervi bulunuyor. Bunun, 1.5-2 
milyar tonu taş kömüründen, kalanı linyitten 
oluşuyor. 

Uzmanlara göre linyit kömürünün 
kalorisi, son derece düşük

Hatta bazı bölgelerden çıkartılan linyit, 800 
kaloriye kadar düşüyor. Uzmanlar, bu kömürün 
ekonomik değerinin çok az olduğunu belirtiyor. 
Toplam rezervin ortalama kalorisi bin 500-2 bin 
arasında değişiyor. 

Toplam santral kurulu gücü (91 bin megavat) 
içinde linyitin payı 10 bin megavat düzeyinde 
seyrediyor. İthal kömürün toplam kurulu güç 
içindeki payı da yaklaşık 9 bin megavat. Bu mik-
tarı artırmak ve linyite dayalı üretim tesisleri 
kurmak için zaman zaman bazı santral projeleri 
gündeme geldi. 

Bu çerçevede Afşin-Elbistan sahası öne çı-
kıyor. Bölgede, faaliyette olan A ve B’nin ardın-
dan C, D ve E santrallarını kurmak için girişimler 
söz konusu oldu. Bugüne dek somut bir sonuç 
çıkmadı. Türkiye Varlık Fonu (TVF) üzerinden bu 
konuda yeni bazı adımlar atılması bekleniyor. 
Böylece, kömür kapasitenin ekonomiye kazan-
dırılması hedefleniyor. 

Türkiye, mevcut linyit rezervleri düşünüldü-
ğünde kurulu güce ne kadar daha santral ekle-
yebilir? Uzmanların, bu konuda yaklaşımları ve 
hesaplamaları değişiyor. Peki, bu işin “doğru or-
tası”nı ne oluşturuyor? Rezervin  bir bölümü var 
olan santrallerde tüketilecek. Kalan bölümü için 
yeni santral kurulabilir. Uzmanlar, bu çerçevede 
15 bin megavatlık yeni santral yatırımı yapılabi-
leceğine dikkat çekiyor. Bu da milyarlarca dolar-
lık yatırım anlamına geliyor.
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Finansman nasıl sağlanacak? 
Yatırımcılar, son 18 yılda kömür santralı yap-

mak yerine doğal gaz santralına yöneldi. Bir doğal 
gaz santralını kurması da işletmesi de kömür sant-
ralına göre çok daha kolay… Gaz santralinin yatırım 
süresi de çok kısa. Birkaç yılda santral işletmeye 
alınıyor. Kömür santrali, daha uzun süreli ya da so-
luklu yatırımı zorunlu kılıyor. İşletme aşamasında 
da kömür santrali büyük bir zahmeti ve maliyeti 
içinde barındırıyor. Bu nedenle de yatırımcılar kö-
mür yatırımlarına mesafeli yaklaşıyor. 

Yatırımcılar, finansman ihtiyacı ve yatırım sü-
reçlerindeki zorluklar nedeniyle kömür santrali 
için devletin etkin olarak devrede olmasına büyük 
önem veriyor. Devletin, gerek yatırım gerekse de 
üretim aşamasında (alım garantisi) etkin olarak rol 
üstlenmesinin kritik rol oynadığına işaret ediyor. 
Türkiye’nin, yerli kömürde istenen düzeye ulaşmak 
için önümüzdeki günlerde bu seçeneği gündemine 
alabileceğine işaret ediliyor.

Türkiye kömüre olan yatırımlarını artırmaya 
çalışırken dünya tam tersi bir trendi izliyor. Başta 
Batılı ülkeler olmak üzere birçok ülke kömür yatı-
rımlarını zaman içinde azaltma kararı aldı. 

Kömür, 2013 rakamlarına ulaşamayabilir
Yenilenebilir enerji kaynaklarının daha ucuz 

hale gelmesi ve yatırımcılar için güvenli liman ol-
ması sebebiyle, küresel kömür sektörünün yeni tip 
korona virüs (Covid-19) salgınından sonra bir daha 
asla toparlanamayacağı öngörülüyor. Covid-19 
salgınının yayılımını önlemek için uygulanan ka-

rantina sürecinde, fosil yakıtlara olan talep de azal-
maya başladı. Bu trend, insanlığın 200 yıldan fazla-
dır yoğun bir şekilde kullandığı kömür kullanımının 
da sonunu getirebilir. 

Covid-19 salgınından önce de iklim değişikliği 
krizi sebebiyle kömür endüstrisinin üzerine ciddi 
bir baskı bulunuyordu fakat karantina döneminde 
gerileyen elektrik talebinin en büyük etkisi kö-
mürde görülüyor. 

Diğer kaynaklara göre daha pahalı olan kömür-
den elektrik üretiminin salgın sonrası dönemde 
artması beklenmiyor. Global Carbon Project Yöne-
tim Kurulu Başkanı Rob Jackson, kömürün 2013’te 
yakaladığı zirveyi bir daha yakalamasının mümkün 
olmadığını belirterek, “Covid-19 bu yıl kömür kay-
naklı emisyonları o kadar düşürecek ki sektör bir 
daha toparlanamayacak. Doğal gaz fiyatlarındaki 
gerileme, güneş ve rüzgâr enerjisinde rekor düşük 
fiyatlar, iklim ve sağlık endişeleri sektörün önünü 
tamamen kapatmış durumda” diye konuştu.

AB, 2030’da kömürden enerji üretimini 
sonlandıracak

Avusturya ve İsveç, nisanda son kömür yakıtlı 
elektrik santrallerini kapatarak, kömürden çıkışı, 
planlanandan yaklaşık 2 yıl önce gerçekleştirdi. 
Paris İklim Anlaşması’nda yer alan küresel sıcaklık 
artışını 1,5 derecenin altında sınırlandırılması he-
defi kapsamında, AB üyesi ülkeler 2030’a kadar kö-
mürden elektrik üretimini sonlandırmayı planlıyor. 

Bu kapsamda, AB ülkeleri kömürden çıkış plan-
larını kademeli olarak gerçekleştirmeye başladı. 
AB ülkeleri arasında kömürden çıkışı ilk olarak 
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2016’da Belçika gerçekleştirirken, Avusturya ve İs-
veç geçen ay son kömür yakıtlı elektrik santrallerini 
kapatarak bu planı gerçekleştiren ülkeler olarak ka-
yıtlara geçti. 

Böylece, iki ülke daha kömürden çıkış planını 
beklenenden hızlı gerçekleştirdi. Ayrıca Fransa’nın 
2022’ye, Slovakya, Portekiz ve Birleşik Krallık’ın da 
2023’e ve İrlanda ile İtalya’nın da 2025’e kadar kö-
mürden çıkış planlarını gerçekleştirmeleri bekleni-
yor.

Yeni tip korona virüs salgını ve ekonomik dur-
gunluğun, ülkelerin kömürden çıkış planlarını hız-
landırabileceği tahmin ediliyor. Özellikle, yenilenebi-
lir enerji kaynaklarının daha ucuz hale gelmesi bu 
süreçte önemli bir rol oynayabilir. 

Birleşik Krallıkta, yeni tip korona virüsün (Co-
vid-19) etkisiyle gerileyen elektrik talebi, kömürden 
elektrik üretiminin durmasına neden oldu. Birleşik 
Krallık’ta, kömürden elektrik üreten ilk santralin dev-
reye girdiği 1882 yılından bu yana en uzun süreyle 
elektrik üretiminde kömür kullanılmıyor. Kömürün 
elektrik üretimindeki payının sıfıra inmesinde, Co-
vid-19 sebebiyle daralan elektrik talebi etkili oldu.

Ülkede, mevcut durumda elektrik üretiminde do-
ğal gaz, nükleer, rüzgâr, biyokütle ve güneş enerjisi 
santralleri pay alıyor. Bu dönemde kömürün elektrik 
üretim portföyünden çıkmasıyla, güneşten elektrik 
üretiminde de yeni bir rekor görüldü. 

Güneşten elektrik üretiminde 20 Nisan’da 9,6 
gigawattsaat elektrik üretilerek en yüksek üretim 
seviyesi yakalandı. Birleşik Krallık’ın elektrik üretim 
portföyünde kömürün payı 2012’de yüzde 43 sevi-
yesinde bulunuyordu. Geçen yıl ise bu oran yüzde 
2,18’e gerilemişti. 

ABD’deki düşüş beklenenden önce olabilir
Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) bu yıl, yeni 

tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle kömüre olan 
talebin azalması sonucu, yenilenebilir enerji tesis-
lerin kömür santrallerinden daha fazla enerji üret-
mesi bekleniyor.

ABD’de elektrik üretimi mayıs ayında yüzde 5,4 
azaldı. Moody’s verilerine göre, toplam üretimde 
yaşanan bu azalma ile yenilenebilir enerji ve doğal 
gazın üretimdeki payı artarken, nükleer enerji sa-
bit kaldı. Kömürün 2019 yılının Mayıs ayında, yüzde 
24,8 olan payı ise yüzde 17,5’e geriledi.

Geçen yılki Moody’s tahminleri, kömürün üretim-
deki payının 2023 yılında yüzde 20’nin altına düşe-

SON 10 YILDA MALİYETLERDE 
BÜYÜK DÜŞÜŞ

Raporda 2010-2019 yılları arasında fotovoltaik (PV) 
elektrik üretimi maliyetlerinin yüzde 82, konsantre 
güneş elektriği üretim maliyetlerinin yüzde 47, ka-
rasal rüzgar elektriği üretim maliyetlerinin yüzde 
39 ve denizüstü (offshore) rüzgar elektriği üretim 
maliyetlerinin de yüzde 29 oranında azaldığı kay-
dedildi. 
Kömür ve Linyit Yakıtlı Termik Santraller
Kayıtlı Santral Sayısı : 42

KTS Kurulu Güç :
20.280 MWe 

Kayıtlı: 19.711 MWe
Kurulu Güce Oranı : % 22,02
Yıllık Elektrik Üretimi : ~ 104.627 GWh
Üretimin Tüketime Oranı : % 40,24
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ceğini işaret ediyordu. Ancak mevcut durumda bu 
tarih birkaç yıl öne çekilmiş oldu.

Salgının ABD’de yayılmasının ardından, mart 
ayının sonlarına doğru, yenilenebilir enerjinin payı 
kömürü geçmeye başladı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin Haziran Ayı-
Kısa Vadeli Enerji Görünümü Raporu’na göre, 2020 
yılında yenilenebilir enerji üretiminin yıllık yüzde 11 
büyümesi beklenirken, kömür üretiminin ise yüzde 
25 azalacağı öngörülüyor.

2020’de ABD’de termal kömür tüketiminde 100 
milyon mt’luk bir düşüş olacağı tahmin edilirken, 
toplam kömür kullanımının ise 500 milyon mt’un 
altına inmesi bekleniyor. Moody’s analizine göre, 
korona virüs krizi sonrası enerji talebi eski değe-
rine dönse de kömür santrallerinin kapanmasının 
hızlanması ve yerini yenilenebilir enerjiye bırakma-
sıyla, yenilenebilir enerji kaynakların daha da güç-
lenmesi bekleniyor.

Kömürden çıkış yılda 23 milyar dolarlık 
tasarruf sağlayacak

Dünyadaki en pahalı 500 bin MW’lık kömür sant-
rallerinin yerine güneş ve rüzgar enerjisi kullanıl-
dığında küresel ölçekte enerji maliyetinde yılda 23 
milyar dolar tasarruf edilebileceği kaydedildi.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı 
(IRENA), düşen maliyetlerin yenilenebilir ener-
jiyi nasıl düşük maliyetli bir yatırım haline ge-
tirdiğine ilişkin yayınladığı “Yenilenebilir Enerji 

Üretim Maliyetleri – 

2019” raporunda, düşen maliyetlerin güneş-rüzgar 
enerji santralleri kurmanın var olan kömür santral-
lerini işletmekten daha ucuz olduğuna dikkat çeki-
yor. Raporda son on yılda düşüş seyrini sürdüren 
güneş ve rüzgar enerjisinde maliyet düşüşlerinin 
2019 yılında da devam ettiği kaydedilerek, 2019 yı-
lında kurulan yenilenebilir enerji santrallerinin ya-
rıdan fazlasının maliyetlerinin, en yeni teknolojiyle 
kurulan kömür ve benzeri fosil yakıt bazlı elektrik 
üretim maliyetlerinden çok daha düşük düzeyde 
olduğu belirtildi. 2019’da büyük ölçekli yenilenebi-
lir enerji kapasite ilavelerinin yüzde 56’sı, en ucuz 
yeni kömür tesisinden daha düşük maliyetle elekt-
rik üretti. Yine rapora göre, eğer mevcut en maliyetli 
500 bin MW’lık kömür santrali, güneş ve rüzgar ile 
değiştirilecek olsa yıllık tasarruf potansiyeli 23 mil-
yar doları bulabilir.
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Enerjide Dijitalleşme Derneği, Insos ve inavitas’ın 
sponsorluğunda, bini aşkın sektör temsilcisi, kamu 
kurumları, dernekler, yatırımcı, girişimci ve üniver-
site öğrencisinin katılımıyla Türkiye’de ve dünyada 
sektöründe internet ortamında gerçekleşen ilk ve 
en büyük sanal forum olan “Dijital Enerji Forum ‘20” 
yi “Deal Room” platformuyla düzenledi.

Enerjide Dijitalleşme Derneği (EDİDER) Başkanı 
Prof. Dr. Kamil Çağatay Bayındır, yeni tip koronavirüs 
salgınının tüm dünyada ekonomileri ciddi şekilde 
etkilediğini belirterek, “Bu durum enerjiye olan ta-
lebi de azalttı, kısa vadede yatırımlarda doğal olarak 
yavaşlama bekleniyor. Bununla birlikte koronavirüs 

salgını yenilenebilir enerjiye geçişi daha da hızlan-
dırabilir” dedi.

Bayındır, Türkiye’nin internet ortamında gerçek-
leştirilen ilk forumu olan “Dijital Enerji Forumu’20” 
etkinliğinin açılışında yaptığı konuşmada, yenilene-
bilir enerji kaynaklarının elektrik üretiminde daha 
fazla kullanılmasının, dijital teknolojilerin daha sağ-
lıklı, bilinçli ve verimli kullanılmasıyla mümkün ola-
cağını söyledi.

32 uluslararası isim konuşma yaptı
Salgın sonrası ekonomik toparlanmada, enerji 

dönüşümü ve yeşil ekonominin, gelişmenin ana 
lokomotifi olması için dünyada ve Türkiye’de ça-

Enerji sektöründe  
11,6 milyon yeni iş imkanı

Enerji yatırımlarının dünyada 2018’de 1,8 trilyon dolar olarak gerçekleştirildiğini belirten EDİDER Başkanı 
Bayındır, “Elektrik sektörü yatırımları 800 milyon dolarla en büyük payı almıştı. Ortalama 2 derecelik 

sıcaklık artışı senaryosuna uygun enerji dönüşümünü gerçekleştirmek için 2050 yılına kadar, ortalama 
yıllık 3,5 trilyon dolarlık enerji sektörü yatırımı gerekiyor. Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, şebeke 

yenilenmesi kapsamında 11,6 milyon yeni iş imkanının ortaya çıkacağını ifade ediliyor” dedi…

28 • Temmuz 2020 • ENERJİ PANORAMA

 İSTİHDAM  



lışmaların hızla devam ettiğine dikkat çeken EDİDER 
Başkanı Bayındır, “Türkiye’nin enerjideki ileri teknoloji 
düşünce  kuruluşu  olma amacı ile kurduğumuz der-
neğimizle enerji alanında hızla gelişen dijital teknolo-
jilerde Türkiye’nin öncü ve rekabetçi olması için tüm 
paydaşları bir araya getiriyoruz. EDİDER olarak, ilk et-
kinliğimiz önemli bir etkinlik oldu. Insos ve inavitas’ın 
sponsorluğunda, 1.400’ü aşkın kayıt alarak, sektör 
temsilcisi, kamu kurumları, dernekler, yatırımcı, giri-
şimci ve üniversite öğrencisinin katılımıyla Türkiye’de 
ve dünyada sektörünün internet ortamında gerçekle-
şen ilk ve en büyük sanal forumu olan  “Dijital Enerji 
Forum ‘20” yi  “Deal Room” platformu ile düzenledik. 
Dünya ve Türkiye’den alanında uzman 32 değerli ko-
nuşmacı, 1.400’ün üzerinde katılımcı, 957 tekil canlı iz-
leyici, 6 etkili panel, Almanya, Japonya, Katar, Amerika, 
Dubai dahil olmak üzere 13 ülkeden ve 62 şehirden ka-
tılım gösteren, destek veren medya mensuplarına, her 
kişi, kurum ve kuruluşa, özel sektör temsilcilerine ve 
akademisyenlerimize teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

Şebeke yenilenmesi yeni bir iş kapısı olacak
Global enerji yatırımlarının dünyada 2018’de 1,8 

trilyon dolar olarak gerçekleştirildiğini belirten EDİDER 
Başkanı Bayındır, “Elektrik sektörü yatırımları 800 mil-
yon dolar en büyük payı almıştı. Ortalama 2 derecelik 
sıcaklık artışı senaryosuna uygun enerji dönüşümünü 
gerçekleştirmek için  2050 yılına kadar, ortalama yıl-
lık 3,5 trilyon dolarlık enerji sektörü yatırımı gerekiyor. 
Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın yayımladığı 

raporda, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, şebeke 
yenilenmesi kapsamında 11,6 milyon yeni iş imkanı-
nın ortaya çıkacağını ifade ediliyor. Dijitalleşme ve ge-
liştirilecek yerli teknolojik ekipmanlar yüzde 100 yerli 
ve yenilenebilir enerji hedefinde oldukça kritik unsur-
lardır. Bu amaçla yeni modelleri ve teknolojileri enerji 
sektöründe başarı ile uygulamanın yegâne yolu ortak 
akıl, birlikte vizyon belirleme ve katılımcı mekaniz-
malardır. Dernek olarak Türkiye’de bu misyonu yerine 
getirmek üzere yola çıkmış bir vizyon hareketiyiz, et-
kinliklerimiz ve çalışmalarımızda tüm paydaşların ka-
tılımını maksimum düzeyde sağlayarak ilerleyeceğiz” 
diye konuştu.

DİJİTALLEŞME, KONFORLU BİR 
YAŞAM İÇİN GEREKLİ

EDİDER Genel Sekreteri Dr. Alper Terciyanlı da ener-
ji sektöründeki dijitalleşme kavramının, “enerjide 
dönüşümü”, “yenilenebilir enerji”, “elektrik depo-
lanması”, “elektrikli araçlar” gibi yeni teknolojileri 
imkanlı hale getirecek bir araç olduğunu söyledi.
Terciyanlı, konforlu bir yaşam için yeni teknolojile-
rin insan hayatına entegrasyonu sürecinde enerji-
nin dijitalleşmesinin bir gereklilik haline geldiğini 
belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: Dijital-
leşmeyle birlikte, verinin değere dönüştürülmesi 
de önem kazandı. Enerji sistemlerinden birçok veri 
alınıyor, büyük boyutlarda veri değerlendiriliyor. Bu 
veriyi değere dönüştürmek üzere yaptığımız çalış-
malar öne çıkıyor. Ayrıca biz yatırımcı ve teknoloji 
şirketlerinin nasıl davranması gerektiği ve neleri 
önceleyeceğimiz önem kazanacak.

Prof. Dr. Kamil Çağlayan Bayındır
EDİDER Başkanı
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Sabancı Üniversitesi İstan-
bul Uluslararası Enerji ve İklim 
Merkezi’nin (IICEC) düzenlediği 
“Sürdürülebilir Enerji ve Yeni Ger-
çeklik” konulu webinar, Sabancı 
Üniversitesi Kurucu Mütevelli 
Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın 
açılış konuşmasıyla başladı. II-
CEC Araştırma Direktörü Bora 
Şekip Güray tarafından yönetilen 
panelle devam eden webinar’da 
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) 
Başkanı Dr. Fatih Birol ve TÜSİAD 
Enerji Çalışma Grubu Başkanı Kı-
vanç Zaimler katıldı.

Güler Sabancı, webinar’ın açı-
lışında yaptığı konuşmada, “Tür-
kiye enerji sektörü olarak kamu 
ve özel sektör, hep birlikte, enerji 
arz güvenliği, arz kalitesi ve müş-
teri memnuniyeti, hizmetlerin ve 
saha operasyonlarının güçlü bir 
şekilde sürmesi alanlarında ba-
şarılı bir performans gösterdik; 
göstermeye de devam ediyoruz. 
Ayrıca bu dönem bir kez daha 
gösterdi ki, sürdürülebilirlik sek-
törümüzün ana gündem maddesi 
olmaya devam edecek. Finansal 
sürdürülebilirliğin güçlendiril-

mesi, çevresel ve sosyal sürdü-
rülebilirlik odağının artırılması, 
daha verimli, rekabetçi ve tekno-
loji odaklı bir enerji geleceği için 
atacağımız adımlarda bize yol 
göstermeye devam etmelidir. Di-
ğer taraftan da enerji ekosistemi-
nin paydaşları olarak, kamu, özel 
sektör ve üniversite iş birlikleri-
mizi daha da güçlendirmeliyiz” 
dedi. 

Sabancı Üniversitesi’nin kuru-
luşunun 20. yılını kutladığını ha-
tırlatan Güler Sabancı, sözlerine 
şöyle devam etti: 10 yaşını ta-

Enerji sektöründe 6.5 milyon Enerji sektöründe 6.5 milyon 
insan işini kaybedebilir!insan işini kaybedebilir!

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi’nin (IICEC) düzenlediği “Sürdürülebilir 
Enerji ve Yeni Gerçeklik” adlı webinar’da enerji sektörünün geleceği tartışıldı. Etkinlikte bir konuşma yapan 
IEA Başkanı Birol, “Enerji talebinde son yıllarda görülmemiş bir düşüş söz konusu. Bu düşüşten ise en çok 

fosil yakıtlar etkileniyor. Şu ana kadar enerji sektöründe dünya çapında 3 milyon kişi işsiz kaldı, bu rakama 
3.5 milyon kişinin eklenmesi riskiyle karşı karşıyayız” dedi…
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mamlayan üniversitemizin Enerji 
ve İklim Merkezi IICEC ise her ge-
çen yıl büyüyen bir etkiyle güçle-
niyor, enerji gündeminde öne çıkan 
konulardaki raporları ve bu tür et-
kinlikleriyle en üst düzey paydaş-
ları bir araya getirmeye devam 
ediyor. Üniversitemizin merkez-
lerinin üstlendiği rol bakımından, 
IICEC’in konumu bize büyük mem-
nuniyet veriyor.

Şimdi IICEC, analitik model-
leme altyapısı ve analizleri ile yü-
rüttüğü Türkiye Enerji Görünümü 
çalışmasını, Covid-19 sürecinin 
etkilerine de ışık tutacak şekilde 
güncelliyor. Türkiye’de alanında bir 
ilk olacak Turkey Energy Outlook 
kitabı da yakında tamamlanacak.”

Enerji talebinde 7 kat daha 
hızlı düşüş yaşandı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) 
Başkanı Dr. Fatih Birol, panelde 

yaptığı konuşmada, Covid-19 sü-
recinin dünya enerji sektörüne 
şimdiye kadar yaşamadığı bir şoku 
yaşattığına dikkat çekerek, “2020 
yılı içinde ekonomik sorunlardan 
dolayı dünya enerji talebinde çok 
büyük düşüş bekliyoruz. Bu yılki 
düşüş, 2009 yılındaki finansal kriz-
den sonra yaşanan enerji talebi 
düşüşünden 7 kat daha hızlı bir 
düşüş” dedi.

Enerjide tüm yakıtlar ve sek-
törlerde önemli etkiler görüldü-
ğünü belirten Dr. Fatih Birol, bu 
etkinin bazı yakıtlarda daha az 
olduğunu ifade etti. Dünya petrol 
talebinin yüzde 60’ının ulaştırma 
sektöründen geldiğini hatırla-
tan Birol, yakıtlar içinde en fazla 
darbeyi petrolün aldığını söyledi. 
Dünya petrol talebinde nisan ayı 
başında büyük bir düşüş yaşan-
dığını ve petrol fiyatlarının ilk kez 
eksiyi gördüğünü belirten Birol, 
dünya petrol tarihine bu dönemin 
‘Kara Nisan’ olarak geçtiğini ifade 
ederek sözlerini şöyle sürdürdü : 
Petrol piyasalarındaki kırılganlık, 
dünya finans piyasalarında çatır-
dama yaratacak düzeye geldi. Bu 
nedenle Uluslararası Enerji Ajansı 
olarak G20 ülkelerinin enerji ba-
kanlarını olağanüstü bir toplantıya 
davet ettim. Toplantı sonrasında 
alınan kararlar ve üretimle ilgili 
yapılan düzenlemeler neticesinde 
petrol piyasalarında yavaş da olsa 

toparlanma görüyoruz. Ekonomi-
deki ve sanayideki çöküş ve aynı 
zamanda pek çok ülkede beklen-
diğinden sıcak geçen kış nedeniyle 
doğal gaz talebinde 2. Dünya Sava-
şı’ndan beri yaşanan en büyük dü-
şüş yaşandı. Kömür talebinde de 
çok büyük düşüş var. Dünya kömür 
talebinin yarısı Çin’den geliyor. Çin 
bu salgından çok etkilendi, Hindis-
tan da aynı şekilde. Yenilenebilir 
enerji bütün kara haberlerin içinde 
çok az da olsa büyüdü. Elektrik 
talebi hafta arası günlerinde dahi 
Covid-19 öncesi tipik bir pazar 
günü eğrisinde döndü.

Enerji yatırımları 400 milyar 
dolar azaldı

Pandemi sürecinde elektriğin 
ne kadar önemli olduğunun anla-
şıldığını söyleyen Dr. Fatih Birol, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

2020 yılında dünyadaki enerji 
yatırımlarında yaklaşık yüzde 
20’lik bir düşüş var, bu da 400 mil-
yar dolarlık bir düşüş demek. Bu da 
tarihte olmamış bir şey. En büyük 
etkiyi petrol sektörü alıyor. Enerji 
sektöründe çok ciddi bir işten çı-
karma dalgası var. Şu an itibarıyla 
sadece enerji sektöründe ilk 6 ay 
itibarıyla dünyada 3 milyonu aşkın 
insan işini kaybetti. Önümüzdeki 6 
ay içinde buna 3.5 milyon kişinin 
daha eklenmesi riski ciddi olarak 
önümüzde duruyor. 

“TEKNOLOJİ VE VERİ ALANINDA FIRSAT VAR”
Türkiye için enerjide teknoloji ve veri alanında da büyük fırsatlar olduğunu belirten ve Türkiye’nin kaynak-
larının ve talep yapısının rekabetçi avantajlar yarattığını ifade eden Kıvanç Zaimler, enerjide dijital çarpanı 
yüksek projelere odaklanılarak değer yaratılması gerektiğinin altını çizdi. Depolama teknolojileri, e-mobili-
te ekosistemi gibi gelişen teknolojilere de değinen Zaimler, yeni gerçeklik içerisinde de tüm gelişmelerin ve 
oyun değiştirici teknolojilerin merkezinde ortak unsur olarak verinin yer aldığını vurguladı. Zaimler, teknolojik 
adaptasyonu iyi sağlayan, veriyi işleyen, anlamlandırabilen ve veriden operasyonel gelir ve sürdürülebilir top-
lumsal değer yaratabilen kuruluşların fark yaratacağını belirtti.
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“SEKTÖRDE KONSOLİDASYONLAR YAŞANABİLİR”
Önümüzdeki altı aya bakıldığında iki önemli glo-
bal belirsizlik olarak Covid sürecinin, ekonomide 
önümüzdeki dönemde toparlanmanın ne tür bir 
seyir izleyeceğinin ve kasım ayında ABD’de yapıla-
cak seçimlerin sonucunun da dünya enerji ekono-
misine ve sektörüne ciddi etki yapacağına dikkat 
çeken Birol, açıklamalarını şöyle sürdürdü: 
Halen dünyada yatırım yapma kapasiteleri sınırlı. 
Bu, arz talep dengesine damga vurabilir. Yatırımlar 
yeteri kadar olmazsa bazı ülkelerde ciddi sorun-
lar çıkabilir. Enerji sektöründe birçok şirket ciddi 
anlamda işten çıkarma yapmak zorunda kalacak. 
Ayrıca enerji sektöründe konsolidasyonlar yaşana-
bilir. Yeterli finans kaynağı olan bazı enerji şirket-
leri Covid-19 sürecinden dolayı zor durumda olan 
enerji şirketlerini yutabilir. Özellikle finansal açı-
dan daha güçlü durumdaki Asya ve Orta Doğu’daki 
ulusal enerji şirketlerine dikkat çekmek isterim.
Türk enerji sektörü, pandemide arz güvenliği 
gücünü kanıtladı
TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu Başkanı Kıvanç Za-
imler, panelde yaptığı konuşmada, Covid-19 salgı-
nı sürecinde Türk enerji sektörünün arz güvenli-
ğindeki etkinliğini kanıtladığını ve kesintisiz enerji 
sağlamayı sürdürdüğüne dikkat çekti. Bu dönem-
de enerji sektöründe istihdam kaybının olmadığını 
söyleyen Kıvanç Zaimler, “Salgın döneminde ener-

ji talebinde daralma yaşandı, fakat toparlanma 
başladı. Sektörde risk yönetimi ve esneklik için 
bu sürecin önemli bir sınavı oldu ve halen devam 
ediyor. Bu süreçte de sektörün daha rekabetçi ve 
verimli yönde gelişmesi için öngörülebilirlik ve 
sürdürülebilirliğin önemini bir kez daha gördük” 
dedi. 
Salgın sürecinde iklim ve dijitalleşme konularının 
sektörün genelinde daha üst sıralarda konuşulma-
ya başlandığını, enerji verimliliğinin burada da en 
önemli büyüme alanı olarak ortaya çıktığını ifade 
eden Zaimler, enerjinin geleceği için yatırımların ge-
rektiğini belirtti. Zaimler, piyasanın öngörülebilirliği, 
sürdürülebilirliği odağa almanın, fiyatların rekabetçi 
ortamda oluşmasının ve doğru fiyat sinyallerinin ya-
tırım kararları için de önemine işaret etti. 
Kuralların yazıldığı şekilde uygulanmasının önem-
li olduğu belirten Zaimler, “Verimlilik alanında 
sektör olarak ödevlerimizi yapmaya devam etmeli-
yiz.” dedi. Zaimler, yenilenebilir enerjinin Türkiye 
için istihdam, rekabetçilik ve enerji sektörünün 
geleceğe taşınması için büyük fırsat olduğunu ifa-
de ederek, YEKA modelinin önemine ve bu alanda 
iyileştirme alanlarına da dikkat çekti. Avrupa’da 
iklim odaklı gelişmelerin sanayinin rekabetçiliği 
için taşıdığı önem içerisinde tartışılmaya devam 
ettiğini de belirtti. 
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Kurumsal bulut bilişim sektörü oyuncularından 
Nutanix, IDC’nin düzenlediği ve Covid-19’un enerji 
sektörüne olan etkilerinin ele alındığı webinar’ında, 
sektörün önde gelen kurumlarıyla bir araya geldi. 
Enerji dağıtım şirketleri ve görevli tedarik kurum-
larından üst düzey BT yöneticilerinin Covid-19 gün-
deminin etkilerini tartışıp deneyimlerini paylaştığı 
etkinliğin açılışını pandeminin endüstriye olan etki-
sine uluslararası bakış açısıyla değindiği konuşma-
sıyla IDC Insights Başkan Yardımcısı Roberta Bigli-
ani yaptı. 

Koronavirüs, halihazırda mevcut olan düşük in-
san etkileşim ortamıyla çalışmak zorunda olmanın 
zorluklarını öne çıkarırken çalışma şekilleri üzerine 
yeniden düşünülmesi gerektiği gerçeğini de gözler 
önüne serdi. Covid-19 gündemi, uzaktan çalışırken 
zorunlu olmayan elemanların da üretken kalabil-
meleri ve güvenli bir BT ortamında çalışabilmelerini 
sağlama konusunda zor bir süreç yaşanmasına se-
bep olsa da bulut, analitik ve robotik işleme otomas-
yonu kullanarak verimliliği ve iş birliğini geliştirme 
fırsatlarının da doğmasını beklentisini teşvik etti. 

Pek çok sektörde olduğu gibi enerji endüstrisinde 
de geleceği sağlama alabilmek için modernizasyon 
adımlarına ve teknolojik yatırımlara önem veril-
mesi gerektiğinin altının çizildiği webinarda, yüksek 
oranda uzaktan çalışma stratejisinin bugün de de-
vam ettiği ortaya konan veriler arasında yer aldı. Bu 
süreçte CIO ve BT karar vericilerin ajandalarında üst 
sıralarda kendine yer bulan maddelerin ilk sırasında 

ise BT servis ve uygulamalarına güvenli erişim sağ-
lanmasını mümkün kılmak olduğu görüldü. 

Bilgi işlem departmanları 5 ana başlığa 
odaklanmalı

Etkinliğin açılışını yapan Roberta Bigliani, konuş-
masında şu ifadeleri kullandı: Günümüzde BT altya-
pısı, başarılı bir dijital dönüşümü sağlamak için kilit 
öneme sahip. Bulut ve hiper bütünleşik alt yapılar, 
enerji dağıtım şirketlerine çevik olması için gereken 
esnekliği ve güvenilirliği sağlıyor. 

Enerji sektöründe dijital dönüşüm yatırımları ar-
tışını sürdürürken, bu alandaki öncelik maliyetleri 
düşürmek için operasyonel dönüşümü sağlamak 
yönünde şekilleniyor. Webinar’ın konukları arasında 
yer alan Nutanix Türkiye Ülke Müdürü Tarık Ertuğrul, 
Covid-19 gündemi devam ederken şirketlerin BT de-
partmanlarının zorluklarla mücadelede nasıl en iyi 
şekilde yönetimi sağlayabileceği konusunda görüş-
lerini dile getirdiği konuşmasında şunları ifade etti: 

CIO’ların ajandalarında dijitalleşmenin ön sıra-
larda ye aldığını zaten ifade ediyorduk. Covid-19, 
enerji sektöründe de dijital dönüşümün ne kadar 
önemli olduğunu da gösterdi. Dijital dönüşümünü 
tamamlayan şirketler bu süreci gerçekten çok daha 
hızlı atlatmaya başladı. Covid-19’un iş yapma şekil-
lerini değiştirdiği bu dönemde IT yönetimine olan 
yansımalarını 5 ana başlıkta toplayabiliriz: Evden 
çalışma, self service IT, uzaktan yönetim, iş sürekli-
liği ve maliyetlerin azaltılması. 

Maliyetleri düşürmenin yolu:  

Otomasyon ve bulut yatırımları

Nutanix, tüm dünyanın Covid-19 pandemisiyle yüzleştiği bir dönemde Türkiye enerji 
endüstrisinin süreçle ilgili deneyimlerini paylaştığı ve IDC’nin düzenlediği “Covid-19 
Etkisi: Enerji” adlı çevrim içi etkinlikte sektörün öncüleriyle bir araya geldi. Etkinlikte 
enerji sektörünün maliyetleri aşağı çekmek için BT otomasyonunu hızlandırması ve 

bulut yatırımlarını ilk sıraya koyması önerisi yapıldı… 
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IEA tarafından sanal ortamda düzenlenen Temiz 
Enerji Geçişleri Zirvesi’nde, küresel ekonominin yüzde 
80’inden fazlasını temsil eden liderler, dünyayı sür-
dürülebilir ve esnek bir iyileşme için nasıl yola koya-
caklarını tartıştı. Dünyanın ekonomisini yeniden inşa 
etmek, istihdam yaratmak ve temiz enerji geçişlerini 
hızlandırmak için önemli bir zamanı denk getirilen 
zirve, IEA dijital kanallarından 500 binden fazla izleyi-
ciye canlı olarak yayınlandı.

Mart ayında Covid-19 toparlanmasının kalbine te-
miz enerji koymak için ilk çağrıyı yapan Birol, bu erken 
dönemin ardından krizin enerji karmasındaki girdileri 
ve teknolojileri nasıl etkilediğine dair kapsamlı bir “ha-
sar değerlendirmesi” dizisi sundu. Ekonomik topar-
lanma planları için eyleme geçirilebilir öneriler sunan 
IEA, mayıs ayında yapılan Dünya Enerji Yatırım raporu-
nun 2020’de küresel enerji yatırımlarında yüzde 20’lik 

bir düşüş, temiz enerji geçişleri ve güvenlik için endişe 
verici etkileri olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu. 

IEA’nın Sürdürülebilir Kurtarma Planı 30 eyleme 
geçirilebilir, iddialı politika önerisi ve hedeflenen ya-
tırım alanlarından oluşuyor. Uluslararası Para Fonu 
ile işbirliği içinde geliştirilen Planla, 2021-2023 döne-
minde 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 yapıla-
cak yatırımlarla yıllık 9 milyon istihdam oluşturula-
bilecek. IEA’nın Sürdürülebilir İyileşme Planı’na göre, 
yeni işlerin yüzde 35’inden enerji verimliliği önlemleri; 
yüzde 25’inden ise özellikle rüzgar, güneş ve elektrik 
şebekelerinin modernizasyonu ve güçlendirilmesi gibi 
güç sistemleri sorumlu olacak.

Dünya liderleri 
“sürdürülebilir” bir enerji 

geçişi hedefliyor

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), düzenlediği Temiz Enerji Geçişleri Zirvesi 
2020 programıyla küresel ekonominin yüzde 80’ini temsil eden liderlerle 

buluştu. Enerji tüketimi ve karbon emisyonu konularını görüşen bakanlar, 
CEO’lar, yatırımcılar ve diğer önemli liderlerden oluşan büyük koalisyona, IEA 

İcra Direktörü Dr. Fatih Birol başkanlık etti...
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IEA VE IMF’DEN HÜKÜMETLERE 6 ÖNERİ
IEA ve IMF, hükümetlerin Kovid-19 krizini sürdürüle-
bilir bir şekilde atlatabilmeleri için elektrik, ulaşım, 
binalar, endüstri, yakıtlar ve teknoloji olmak üzere 6 
alanda tavsiyeler içeren yol haritası çizdi:

1. Yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlandırıl-
ması,

2. Hidroelektrik ve nükleer enerji santrallerinin 
çalışmaya devam etmesi ve 

3. Elektrik şebekelerinin modernleştirilmesi,
4. Elektrikli araç ve bisikletli ulaşım alt yapısı, 
5. Hızlı raylı ve toplu taşıma sistemlerinin devre-

ye girmesi için daha fazla yatırım,
6. Binalarda ise enerji verimliliği önlemleri hızlı 

bir şekilde alınarak enerji tasarrufu sağlanabi-
lir.

“Sürdürülebilir bir geleceğe yatırım yapabiliriz”
Zirvede konuşan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sek-
reteri António Guterres, ülkelerin pandemiyle müca-
dele için ayırdığı trilyonlarca dolarlık kamu bütçele-
rini, iklim değişikliği ve temiz enerji stratejilerine de 
aktarmaları konusunda kapsamlı kararlar aldıklarını 
duyurdu. Gueterres, “Bu kurtarma ve iyileştirme plan-
larını tasarlarken bir seçim yapabiliriz. Olduğumuz 
yere geri dönebilir ya da daha iyi, daha sürdürülebilir 
bir geleceğe yatırım yapabiliriz” diye konuştu.
“Ülkeler iklim planlarında daha kararlı olmalı”
COP26 (Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi) Başkanı ve 
Birleşik Krallık İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanı 

Alok Sharma ise Kasım 2021’e ertelenen iklim görüş-
melerine kadar tüm ülkeleri iklim planlarında daha ka-
rarlı olmaya çağırdı. Sharma, “Enerji sektörü şu anda 
tüm küresel emisyonların dörtte birini oluşturuyorsa, 
temiz enerji geçişi iklim değişikliğiyle mücadelenin 
merkezi konumunda demektir. IEA analizi gösterdi ki 
Paris Anlaşması’nın hedeflerine ulaşmak için dünyayı 
karbondan arındırma yolunda küresel geçişin şimdi 
olduğundan dört kat daha hızlı hareket etmesi gereki-
yor. COP26’dan önce, daha da hızlı ilerlemek, karbon 
emisyonlarını düşürmek, enerji maliyetlerini düşür-
mek, insanların yaşam kalitesini yükseltmek ve dünya 
çapında yeni işler ve fırsatlar oluşturmak için birlikte 
çalışmaya devam etmeliyiz” dedi.

Grafik: Güneş Enerjisi Projelerinde Kurumsal Finansman (2016’nın ilk yarısı-2020’nin ilk yarısı)

Alok Sharma
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Küresel çapta hazırlanan So-
lar Finansman, Birleşme ve Satın 
Alma Raporu’na göre, şirketlerin 
güneş enerjisi projelerine ayırdık-
ları yatırım tutarları 2020’nin ilk 
yarısında 4,5 milyar dolara ulaştı. 
2019 yılının aynı döneminde 6 mil-
yar dolar olan güneş enerjisi yatı-
rımlarında yüzde 25’lik bir düşüş 
dikkat çekiyor.

Mercom Capital Group CEO’su 
Raj Prabhu raporla ilgili açıklama-
sında, “Yılın ilk yarısındaki finansal 
faaliyetler gerçeği iyi yansıtıyor. Her 
ne kadar güneş enerjisi stokları iyi 
performans gösterse ve ikinci çey-
rekte kurumsal finansman, birkaç 
menkul kıymetleştirme anlaşması 
nedeniyle biraz daha iyi görünse 
de küresel ekonomiler ve güneş 

enerjisi faaliyetleri hala olması ge-
rektiği yere geri dönmekten uzak-
tır. Sektörde tipik bir sağlık belirtisi 
olan proje edinme faaliyeti, ikinci 
çeyrekte önemli ölçüde azaldı” 
açıklamasında bulundu.

Rapordaki diğer bulgular 
şöyle:
• Güneş enerjisinde kamu finans-

manı 758 milyon dolara ulaştı.
• Kamu finansmanı, 2020 yılının 

ilk çeyreğinde yapılan tek bir 
anlaşma ile 22 milyon dolar iken 
2020 yılının ikinci çeyreğinde 
beş anlaşma ile 737 milyon do-
lara ulaştı. 2019’un ilk çeyre-
ğinde 27 anlaşma ile 4.2 milyar 
dolar olan kamu finansmanında 
yüzde 16 düşüş yaşandı.

• 2020 yılının ilk yarısında konut 
ve ticari güneş enerjisi proje-
lerinde 1.2 milyar dolarlık fi-
nansman sağlanırken 2019’un 
ilk yarısında 37 adet olan gü-
neş enerjisi şirket birleşmesi 
ve alımı, 2020 yılında 25 adete 
düştü.

• Güneş enerjisi projesi satın 
alma faaliyetleri, 2019 yılının ilk 
yarısında 11.6 GW olurken 2020 
yılının  aynı döneminde 14.7 
GW’ye yükseldi.

• 2020 yılının ikinci çeyreğinde 3 
GW kurulu güçte güneş enerjisi 
projesi satın alınırken şirket-
ler tarafından satın alınan top-
lam güneş enerjisi kapasitesi 
2010’dan bu yana 140 GW’nin 
üzerine çıktı.

“Küresel güneş enerjisi faaliyetleri 
olması gerektiği yerde değil”

Danışmanlık şirketi Mercom Capital Group tarafından yayınlanan rapora göre, şirketlerin 
2020 yılının ilk yarısında güneş enerjisi projelerine ayırdıkları yatırım tutarı geçen yılın aynı 

dönemine göre yüzde 25 azaldı…
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EIT InnoEnergy tarafından düzen-
lenen, Orta ve Doğu Avrupa bölgesinin 
en büyük startup  yarışmasının galibi 
belli oldu. Woola “Orta ve Doğu Avrupa 
Bölgesi Yılın StartUp’ı” unvanını ve EIT 
InnoEnergy’nin hızlandırma progra-
mına katılma fırsatı ile 50 bin Euro’luk 
nakit ödül kazandı. Woola ayrıca, Ama-
zon Web Services ve AWS Activate 
programına katılacak ve Vestbee ve 
SpeedUp Group hizmetlerinden fay-
dalanacak. 14 ülkeden 14 startup’ın 
mücadele ettiği finalde jüri kazananı 
belirlerken, sunulan fikir ve çözümün 
küresel ölçekte başarılı olma potansi-
yeline, sunulan ürün ve hizmetlerin ise 
uzun vadeli gelişim gücüne odaklandı.

DTEK İnovasyon Müdürü ve Jüri 
Üyesi Oksana Prykhodko, “Seçim sü-
reci son derece zordu, çünkü tüm gi-
rişimler harika ürünler ve çözümler 
üretti. 2020’de en büyük potansiyeli 
Estonya’dan Woola ekibinde gördük. 
Ekibin gelecekteki yolculuğunu gör-
meyi heyecanla bekliyoruz” dedi. Wo-
ola Kurucusu Anna-Liisa Palatu ise 
“Son derece mutluyuz! Orta ve Doğu 
Avrupa Bölgesi’nde Yılın StartUp’ı ün-
vanını kazanmak, bizim için gerçekten 
oyun değiştirici oldu. Bir sonraki hede-

fimize ulaşmamıza yardımcı olacak. 
EIT InnoEnergy’nin düzenlediği Powe-
rUp Challenge’ın katılımcısı olmak, işi-
mizin gelişmesine kesinlikle yardımcı 
olacak” dedi. 

Litvanya’dan Viezo, Büyük Final’de 
ikinci seçilerek 10 bin Euro ödül alır-
ken, üçüncülük ödülü ve 5 bin Euro’luk 
ödül ise Çekya’dan Pocket Virtuality 
ekibine gitti.

20 ülkeden 360’tan fazla girişim, 
yarışmaya başvurdu

Bu yılki yarışmanın ana temaları 
arasında sürdürülebilir enerji, ha-
reketlilik, temiz teknolojiler ve akıllı 
şehirler vardı. Geçtiğimiz yıllardan 
farklı olarak bu sene, EIT InnoEnergy 
PowerUp! başvurularını enerji ve te-
miz çevre teknolojileri dışında çalışan 
startuplara da açtı. Küresel koronavi-
rüs pandemi kısıtlamaları nedeniyle, 
bu yıl Büyük Final de çevrimiçi bir et-
kinlik olarak düzenlendi.

2020 PowerUp! Jürisinde Oksana 
Prykhodko (DTEK İnovasyon yöneti-
cisi), Marzena Bielecka (Yönetici Ortak 
ve Experior Venture Fund Kurucusu), 
Jennifer Dungs (EIT InnoEnergy Ula-
şım ve Hareketlilik Lideri), Jakub Miler 

(EIT InnoEnergy Orta Avrupa CEO’su) 
ve Dominik Zalewski’den (Urban Tech 
Agency Kurucu Ortak, Urban Impact) 
yer aldı. Jüri üyelerinin çoğunun kadın 
olması, EIT InnoEnergy’nin nispeten 
“erkek egemen” enerji sektöründe cin-
siyet eşitliğini destekleme politikası-
nın altını çizmesi açısından da önemli 
idi.  

EIT InnoEnergy Orta Avrupa CEO’su 
Jakub Miler, “COVID-19 virüsü, bölge 
ülke hükümetleri için öngörülemeyen 
bir durum oluşturdu. Virüsün yayılma-
sını engellemek için alınan önlemlerle 
tetiklenen ekonomik durgunluk, küçük 
işletmeler ve girişimler için ciddi zor-
luklar yarattı. İşte tam da bu nedenle 
EIT InnoEnergy’de iş yaratma ve ge-
liştirme programımız PowerUp! Chal-
lenge’ı, güvenli ve sorumlu bir şekilde 
hareket etmek için hem ülke finalleri 
hem de büyük finali çevrimiçi organize 
ettik” dedi. Miler ayrıca, “Bu dönemde 
pek çok pazar küçülse de Avrupa İno-
vasyon ve Teknoloji Enstitüsü’nün des-
teğiyle, yenilikçi girişimcilere, ürün ve 
hizmetlerini bir üst seviyeye taşımaya 
yardımcı olmak için finansal, know-
how ve değerli ortaklıklarla desteği-
mizi sürdürmek için buradayız” dedi. 

Orta ve Doğu Avrupa’da Yılın Startup’ı ödülü sahibini buldu
Bu yıl altıncısı düzenlenen ve Türkiye ayağını Sabancı 
Üniversitesi İnovent A.Ş’nin organize ettiği Avrupa’nın 
enerji dikeyindeki en önemli startup etkinliklerinden 
PowerUp! yarışmasının 2020 yılı kazananı belli oldu. 
Estonya’dan Woola 50 bin Euro nakit ödül ve EIT 
InnoEnergy’nin hızlandırıcı programına katılma fırsatı 
elde etti. Woola, finansal desteklerin yanı sıra Amazon 
Web Services, Revolut veya SpeedUp hizmetlerinden 
faydalanma hakkı da kazandı…
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Jeotermal kaynakların ülkemizdeki kullanım 
alanlarını artırmak ve Türkiye’ye daha fazla katma 
değer yaratmak için hem yatırıma hem de araş-
tırma ve geliştirmeye devam eden Jeotermal Elekt-
rik Santral Yatırımcıları Derneği üyeleri, jeotermal 
ısıtmanın ardından gündemine jeotermal tarımı 

aldı. Jeotermal tarımın elektrik üretiminin ardından 
ikincil yatırım konusu olduğunu belirten JESDER 
Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Şentürk, Tarım ve Or-
man Bakanlığı ile yürütülen “Tarıma Dayalı İhtisas 
Organize Sera Bölgeleri” (TDİOSB) çalışmaları kap-
samında yer tahsis çalışmalarına geçildiğini belirtti. 

JESDER’in hedefi:  
Jeotermal kaynaklı sera alanını 

5 yılda 5 katına çıkarmak

Jeotermal enerji yatırımcıları, ikinci yatırım konusu olan jeotermal kaynaklarla tarımsal üretim 
konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye’de hali hazırda 4 bin dekarlık alanda jeotermal 

kaynaklı sera yapıldığını kaydeden JESDER Başkanı Ufuk Şentürk, “Jeotermal kaynaklı tarımsal 
üretim, üyelerimizin tamamının ikincil yatırım konusu. 5 yıl içinde jeotermal kaynaklı sera alanını 

5 katına çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.
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Yürütülen çalışmalarla ilgili olarak Şentürk, 
“TDİOSB çalışmaları kapsamında Aydın Efeler’de 
650 dönüm ve Manisa Alaşehir›de bin 500 dönümde 
yer belirleme çalışmaları sonuçlandı. Denizli Sa-
rayköy’de ise 650 dönümlük alt yapı ve arazi tahsis 
çalışmaları tamamlanarak arazi dağıtımları yapıldı. 
TDİOSB çalışmaları kapsamında yıl sonuna kadar 
2800 dönüm arazide seraların inşasına başlanması 
planlanıyor” açıklamasını yaptı.

İkincil yatırımlar için Ege ve Güney 
Marmara’ya odaklanılacak

Türkiye’de toplam 13 bin dekar sera alanında 
ısıtma yapıldığını, TÜBİTAK verilerine göre toplam 
alanın yüzde 30’u oranında yaklaşık 4 bin dekarlık 
alanda jeotermal ısıtma yapıldığını belirten Şentürk, 
JESDER olarak hedefimiz bu alanı önümüzdeki 5 yıl 
içinde 4-5 katına çıkarmak, optimum düzeyde kay-
nağımızdan faydalanmak. Hali hazırda bu seralarda 
yoğun olarak domates, süs bitkileri, salatalık, çilek 
gibi meyve ve sebze yetiştiriliyor. Jeotermal kay-
naklı seralar ile çiftçimizin maliyetlerini en aza in-
dirmeyi hedefliyoruz” dedi. 

Tarım ve Orman Bakanlığı ile pek çok beledi-
yenin jeotermal kaynaklı seracılığı desteklediğini 
ve çalışmalar yürüttüğüne dikkat çeken Şentürk, 
ikincil jeotermal yatırımları için en uygun bölgeleri 
Ege ve Güney Marmara olarak açıklarken, seracı-
lığın haricinde meyve-sebze kurutmacılığı ve balık 
yetiştiriciliği faaliyetlerinde de bu kaynakların kul-
lanılabileceğini belirtti. Şentürk, jeotermal kaynaklı 
seracılık için başta Aydın olmak üzere, Afyon, Gazi-
antep, Nevşehir, Kayseri, Manisa, Denizli, Antalya’nın 
da jeotermal kaynaklı seracılık için en doğru şehir 
olarak belirtti.

“Verimi en az iki kat artırıyor”
Seracılıkta yetiştirilen ürünün kalitesinin ve veri-

minin, yetiştirilen bitkinin istediği çevre koşullarının 
yaratılmasına bağlı olduğuna dikkat çeken JESDER 
Başkanı Ufuk Şentürk şöyle konuştu: Bu alanlarda 
yetiştirilen bitkiler genelde yaz bitkileri olduğu için 
yüksek sıcaklık istiyor. Biz bu ısıyı jeotermal enerji-
den sağlayarak hem seracılık maliyetlerini düşürü-
yoruz hem de ürünün yetişmesi için uygun ortamı 
sağlıyoruz. Sera içi sıcaklık artışında her 10 derece-
lik artışın bitki gelişimini 2 kat arttırdığı belirlendi. 
Örneğin Aydın’da jeotermal ısıtmasız seralarda yılda 
2 dönem halinde yapılan araştırmalarda dekarda 
12-20 ton arası verim alınırken, jeotermal ısıtmalı 
seralarda bu verim 30-40 tona varmakta. Modern 
teknolojilerle kurulan seralarda toprak kullanılma-
dığını için bu nedenle topraktan gelebilecek her-
hangi bir hastalığa karşı ilaç kullanımına da gerek 
kalmıyor. Sıcaklık kontrolü bilgisayar vasıtası ile 
yapıldığı için sıcaklık kontrol ve dengesi verimli bir 
şekilde çalışıyor.

YENİ BİR İSTİHDAM  
ALANI OLABİLİR

Jeotermal kaynaklı seracılığın binlerce kişiye yeni iş 
kapısı olacağına dikkat çeken Ufuk Şentürk, Türki-
ye’nin doğusundan batısına zengin jeotermal kay-
naklara sahip olduğunu özellikle kurutmada yeni 
bir başarı hikayesi yazılabileceğini belirterek, “Je-
otermal kaynak kullanılarak ısıtmada ise mevsime 
bağlı olmadan 7/24 kurutma sağlayabilir ve hem 
kurutma süresini kısaltır hem de maliyeti düşürmüş 
olursunuz. Hem de daha temiz bir işlem gerçekleş-
miş olur. İzmir Kırşehir, Manisa, Ankara gibi pek çok 
şehrimizde bu işlem uygulanıyor. Şu an kurutma po-
tansiyelimizde yılda 5 bin ton” açıklamasını yaptı.
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McKinsey & Company 
tarafından hazırlanan 

rapor, iklim değişikliğinin yıkıcı 
etkilerini engellemek üzere sıcaklık artışının 
1,5°C sınırında tutulması için neler yapılması 
gerektiğini ortaya koyuyor. 10 yıl içinde gıda 

ve orman alanları, elektrifikasyon, endüstriyel 
adaptasyon, temiz enerji ve karbon pazarı 
olmak üzere beş temel alanda emisyonlar 

azaltılmazsa dünya, küresel salgının 
yarattığı tahribattan daha kötüsünü 

yaşayacak…

İklim değişikliğiyle mücadele edilmezse 
Covid-19’dan daha 

kötü günler gelecek
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Yönetim danışmanlığı firması 
McKinsey & Company, bilimsel 
veriler ışığında, iklim değişikli-
ğinin yıkıcı etkilerini engellemek 
üzere sıcaklık artışının 1,5°C sı-
nırında tutulması ihtiyacına yö-
nelik yeni bir araştırma çalışması 
hazırladı. Veri ve analizlere dayalı 
bu rehber, gelecek 10 yılda gıda 
ve orman alanları, elektrifikas-
yon, endüstriyel adaptasyon, te-
miz enerji ve karbon pazarı olmak 
üzere beş temel alanda emisyon-
ların azaltılması için gerekli ey-
lemleri ortaya koyuyor. McKinsey 
uzmanları, Covid-19 küresel sal-
gın döneminin iklim değişimine 
karşı aksiyona geçmenin önemini 
de ortaya koyduğunu belirtiyor. 

Metan ve azot oksitle birlikte 
tarım endüstrisi, her yıl küre-
sel sera gazı salınımının yüzde 
20’sini tek başına yaratıyor. Ar-
tan nüfusun da etkisiyle tarım 
kaynaklı emisyonların, eğer bir 
dönüşüm gerçekleşmezse 2050 
yılına dek yüzde 15-20 oranında 
artacağı öngörülüyor. Gıda en-
düstrisi içerisinde en yüksek 
emisyon yaratan (yaklaşık yüzde 
70) büyük baş ve küçük baş hay-
vancılık ise 1,5 derece hedefi için 
dönüşümün zorunlu olduğu alan-
lardan biri. Küresel çapta mevcut 

beslenme alışkanlıklarının sürdü-
rülmesi halinde 2050 yılında kü-
resel protein tüketiminde bu tip 
hayvancılığın yüzde 9 oranında 
yer alacağı öngörülüyor. Ancak 
iklim değişimini durdurmak için 
bu oran yüzde 4’e indirilmeli. Aynı 
zamanda gıda üretiminin üçte 
birinin kaybına neden olan gıda 
israfının da önüne geçilmesi ge-
rekiyor. 

Ormanların yok edilmesi 
emisyonu yüzde 15 artırıyor

Tüm bunlarla birlikte küresel 
karbon emisyonlarının yaklaşık 
yüzde 15’i ormanların yok olma-
sından kaynaklanıyor. Bunda bir 
ağacı yok etmek için kullanılan 
yöntemlerin atmosfere kattığı 
emisyon ve aynı zamanda o ağa-
cın karbon salınımını engelleme 
potansiyelinin önüne geçilmesi 
rol oynuyor. Ormanların korun-
ması için tüm çabalara rağmen 
her yıl Yunanistan büyüklüğünde 
ormanlık alan yok oluyor. 2030 
yılında 1,5 derece hedefine ulaş-
mak için tüm fosil yakıt emisyon-
ları azaltılsa ve tüm endüstrilerde 
karbonsuzlaşma sağlansa dahi 
ormansızlaşmanın yaklaşık ola-
rak yüzde 75 azaltılması gerekli. 
Bu hedefin daha uzun vadede 
sağlanması için bile ormansız-

laşmanın 2030 yılına dek yarı ya-
rıya azaltılmasına ihtiyaç var. Do-
layısıyla bu konuda regülasyon, 
uygulama ve teşviklerin çoğaltıl-
ması önem taşıyor. 

Elektrifikasyon ile enerji 
kullanımında dönüşüm

Genel olarak petrole dayalı fa-
aliyet gösteren karayolu ulaşımı 
endüstrisi -otobüs, kamyon, binek 
araç, iki ve üç tekerlekli araçlar- 
her yıl karbon emisyonunun yüzde 
15’ini oluşturuyor. Bu emisyonun 
önüne geçilmesi içinse daha te-
miz kaynaklara ihtiyaç var. Bunun 
hızlı bir şekilde sağlanabilmesi ve 
1,5 derece hedefine ulaşılabilmesi 
için temiz, yenilenebilir enerji kay-
nakları ile şarj edilen elektrikli 
araçlara (EV) geçişin ivedilikle ger-
çekleştirilmesi gerekiyor. Böyle bir 
durumda içten yanmalı araç sa-
tışları toplam satışların 2030 yı-
lında yaklaşık yüzde 50’sini, 2050 
yılında ise yüzde 100’ünü oluştu-
racak. Ancak burada önemli olan 
EV’lerin enerji kaynaklarının yeni 
bir emisyon üreticisi olmamasını 
sağlayacak elektrik ve hidrojen 
kaynaklarının yaratılması. Dolayı-
sıyla otomotiv endüstrisinin şarj 
üniteleri teknolojilerini sürdürü-
lebilirlik odaklı geliştirmeleri ve 
üretim ölçeklerini hızla artırma-
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ları büyük önem taşıyor. Ulaşımda 
bir diğer önemli etken ise kişisel 
araçların kullanımı. Şehir merkez-
lerine araçla girişin yasaklanması, 
özel araç vergilerinin artırılması 
gibi önlemlerle toplu taşıma ve 
araç paylaşımı gibi alternatiflere 
olan ilgi artırılabilir. Bu da 2030 
yılına dek özel araçların kullanı-
mının yüzde 10 oranında azaltıl-
masını sağlayacaktır. 

Öte yandan elektrifikasyon, 
toplam karbon emisyonlarının 
yüzde 7’sini oluşturan binalarda 

da karbonsuzlaşmayı sağlayabi-
lir. Mekan ve su ısıtma ihtiyaçları 
için kullanılan fosil yakıtlar bu 
emisyonun başlıca nedeni. Eğer 
temiz kaynaklar kullanılarak bu 
iki ihtiyaç elektrifikasyonla sağla-
nırsa 2050 yılında, 2016’ya göre 
bu emisyon oranı yüzde 20 ora-
nında azaltılabilir. Buna ek olarak 
merkezi ısıtma yaygınlaştırılır 
ve ısıtma ve yemek pişirme ih-
tiyaçlarında doğal gazla birlikte 
hidrojen ve biyogaz kullanılırsa 
yüzde 40 daha emisyon azaltımı 
gerçekleştirilebilir.  

Petrol, gaz ve madencilik 
şirketleri dönüşmek zorunda

İnşaat, gıda, tekstil, üretim 
gibi düşük ya da orta ölçekli ısı 
ihtiyacı olan endüstriyel sektörle-
rin de hızlı bir şekilde operasyon-
larına elektrifikasyonu entegre 
etmeleri önem taşıyor. 2030 yı-
lında bu sektörlerde enerji ihtiya-
cının temiz enerji kaynaklarından 
sağlanması ve 2016 yılında yüzde 
28 olan elektrifikasyon oranının 
2050’de yüzde 76’ya yükseltil-
mesi, 1,5 derece hedefine ulaş-
mak için gerekli bir adım. Bununla 

birlikte endüstride döngüsel 
ekonomiye geçişe de ihtiyaç var. 
Böylece verimliliğin artması, sera 
gazı salınımlarını azaltacağı gibi 
maliyetleri de düşürecek ve per-
formansı artıracaktır. 

Petrol ve gaz şirketlerinin 
üretim faaliyetleri sonucu açığa 
çıkan metan ya da doğal gaz ise 
bir diğer büyük değişimin gerekli 
olduğu alan. Bu şirketler için me-
tan, sera gazı salınımlarında en 
büyük role sahip faktör. Bu fak-
törü ortadan kaldırmak zorlu olsa 
da mevcut teknolojiler, ekonomik 

çözümler sunmaya başladı. Me-
tan gazının salınımında etkili olan 
bir diğer sektör ise madencilik. 
Bu sektörde de metan gazının 
salınımını engelleyecek çözümler 
mevcut ancak hem tüm maden-
leri kapsamıyor hem de yeterince 
ekonomik yatırımlar olarak gö-
rülmüyor. 

Kömür kaynaklı elektrik 
üretimi yüzde 80 azaltılmalı

2030 yılına dek güneş ve rüz-
gar enerjisi kapasitesinin bu-
günkü seviyenin 7-8 kat üzerine 
çıkması gerekiyor. Bu, rüzgar 

türbinleri ve solar panellerin üre-
timinde yoğun bir artışa ihtiyaç 
olduğunu gösteriyor. Öte yandan 
1,5 derece hedefine hızla ulaş-
mak için bugün küresel enerji 
üretiminin yüzde 40’ını karşıla-
yan kömür kaynaklı elektrik üre-
timinin 2030 yılına dek yüzde 80 
azaltılmasına ihtiyaç var. Kömür 
ve gaz kaynaklı enerjinin daha 
uzun süre kullanıldığı bir senar-
yoda dahi 2030 yılına dek yüzde 
30-35 civarında azalma sağlan-
ması gerekiyor. Aynı zamanda 
doğal gaz kaynaklı elektrik üre-
timinin de bu süreçte yüzde 20 
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ilâ 35 oranında azaltılması 
gerekecek. Bugün küresel 
enerjinin yaklaşık üçte biri 
doğal gaz kaynaklı. 

Tüm bunlarla birlikte ye-
nilenebilir enerjiye hızlı bir 
geçiş yapmak beraberinde 
güneş ışığı ya da rüzgarın 
yeterli olmaması gibi bölge-
sel bazda zorlukları da ge-
tirecek. Yakın vadede bunu 
aşmak için mevcut tekno-
lojilerin tamamı bir arada 
kullanılarak ihtiyaç denge-
lenebilir. Ancak 1,5 derece 
hedefine ulaşmak için bugün 
gelişim aşamasında olan 
hidrojen, karbon yakalama 
ve depolama ve uzun mesa-
feye daha verimli iletim tek-
nolojilerinden yararlanmak 
gerekecek. 

Bu süreçte biyoenerji 
kaynakları havacılık ve deniz 
taşımacılığı gibi sektörlerin 
petrole dayalı yakıt kullanı-
mını azaltmada çözüm olabi-
lir. Yeşil hidrojen ve mavi hid-
rojen de çelik, kimya, çimento, 
havacılık, denizcilik, nakliye, 
bina yönetimi gibi sektörlerde 
karbondan arınma için önem 
taşıyor. Bu potansiyeli açığa 
çıkarmak içinse hidrojen sek-
töründe altyapı, depolama ve 
dağıtım gibi alanlarda yeni 
teknolojilerin ve güvenlik 
standartlarının geliştirilme-
sine ihtiyaç var.

Her yıl İzlanda 
büyüklüğünde yeni 
ormana ihtiyaç var

Tüm bu çabalarla birlikte 
atmosferdeki karbonun azal-
tılması ve karbon üretmeye 
devam eden noktalarda kar-
bonun yakalanması için ye-

nilikçi girişimler yaratılmalı. 
Karbon yakalama, kullanma 
ve depolama endüstrisi bu 
anlamda önemli bir rol üst-
lenecek. Bu endüstri temel 
olarak karbondioksiti termal 
santraller ya da tesisler gibi 
noktalarda, yani kaynağında 
yakalıyor. Ardından bunu 
yer altına depoluyor ya da 
farklı bir üretim için kulla-
nıma sokuyor. Yeni gelişen 
bu endüstrinin yakalayıp 
dönüştürdüğü karbondioksit 
oranını 2016 seviyesine göre, 
2050 yılında 125 katından 
fazlasına çıkarması gereki-
yor. Böyle güçlü bir gelişim 
ise ancak inovasyon ve regü-
lasyonlarla sektörün destek-
lenmesi ile mümkün. 

Karbondan arınma tek-
nolojileri en iyi şekilde uy-
gulansa dahi büyük ölçekli, 
doğal arınma yollarına baş-
vurmak şart. Bu doğrultuda 
ağaçlar ve bitkiler karbon 
emisyonlarının dengelen-
mesi konusunda en güçlü et-
ken. Gelecek 10 yılda 1,5 de-
rece hedefine ulaşmak için 
yeryüzünü her yıl İzlanda bü-
yüklüğünde yeni ormanlara 
kavuşturmak için küresel bir 
harekete ihtiyaç var. 2050 yı-
lına dek ise ormansızlaşmayı 
engellemek, yangınlarda 
kaybedilen yerleri yeniden 
ağaçlandırmak ve böylece 
ABD’nin üçte birine eşdeğer 
olan 300 milyon hektarlık bir 
alanı ormana dönüştürmek 
gerekiyor. Bu oranların diğer 
sektörlerde ihtiyaç duyulan 
karbonsuzlaşmanın sağla-
namaması durumunda daha 
da artması gerekebilir. 

“KÜRESEL SALGIN, İKLİM İÇİN 
HAREKETE GEÇMENİN ÖNEMİNİ 

ORTAYA GÖSTERDİ”

Koronavirüs döneminin iklim değişimi için harekete 
geçmeyi kolaylaştıracak deneyime erişilmesine ola-
nak sunduğunu dile getiren McKinsey & Company 
Türkiye Ülke Direktörü Can Kendi, “Covid-19 küresel 
salgınıyla birlikte yaşamın kırılganlığı kadar küresel 
ölçekte birlikte hareket etmenin gücünü de tecrübe 
ediyoruz. Birkaç ay öncesine dek imkansız gibi gö-
züken uzaktan çalışma ve çevrimiçi eğitim gibi pek 
çok uygulamanın hızla günlük rutinlerimiz arasına 
girmesi birlikte neler başarabileceğimizin gösterge-
si. Öte yandan koronavirüs küresel çapta sosyo-eko-
nomik yapıda yıkıcı etkilere de neden oluyor. Sonuç 
olarak bugün çalışma, öğrenme, beslenme gibi yeni 
yaşamsal alışkanlıklar kazandığımız bir dönemdeyiz. 
McKinsey olarak bu dönemi küresel iklim değişimini 
durdurmak ve çok daha büyük krizleri engellemek 
için değerlendirmemiz gerektiğine inanıyoruz.     
Bu kapsamda her bir birey ve kurumun ortak hare-
ketine ihtiyaç duyacağımız bu süreç için mevcut du-
rumu ve 1,5 derece hedefine bizleri ulaştıracak yol 
haritasını içeren bir çalışma hazırladık. Küresel çapta 
veriler ve analizlerle hazırladığımız bu rehber, güçlü 
ekonomik inisiyatiflerin oluşturulması ile geniş çaplı 
karbonsuzlaşma eylemlerini içeriyor. Bu, kurumların 
alacağı aksiyonlar kadar bireylerin gıda ve ulaşım gibi 
temel alışkanlıklarında kökten değişimler yapmala-
rını da gerektiriyor. Elbette tüm bu çabalar, ülkeler 
bazında politikalar ve teşviklerle de desteklenmeli. 
Bu doğrultuda McKinsey olarak harekete geçmeyi ko-
laylaştıracak öneriler ve çözümler geliştirmeyi bir so-
rumluluk olarak ele alıyoruz. Biliyoruz ki hep birlikte, 
yaşamı sürdürülebilir kılma gücüne sahibiz” dedi.
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KPMG Türkiye, Covid-19’un iş dünyasına etkile-
rini ortaya koyan araştırma serisinin ikincisi yayın-
landı. Ankete göre, işletmeler hasarı tespit etme 
ve gelecek yılı öngörme çalışmalarını sürdürürken 
Covid-19’un etkilerinin bir yıldan fazla süreceğini 
söyleyenlerin oranı yüzde 35’ten yüzde 57’ye çıktı. 
Şirketlerin satışlarda düşüş, finansmana erişim ve 
likidite sıkıntıları devam ediyor. Covid-19’un ihracata 
olan etkisi, yurt içi satışlara olan etkisinin önüne 
geçti. İhracattaki yüksek etkilenme oranı yüzde 44 
iken, yurt içi satışlardaki bu oran yüzde 42 oldu. 
Araştırmaya katılan her dört kişiden biri, 2020 ciro-
larında yüzde 20’nin üzerinde düşüş bekliyor.

KPMG Türkiye Strateji ve Operasyonlar Danış-
manlık Lideri ve Şirket Ortağı Serkan Ercin, Co-
vid-19’un şirketlerin kriz yönetimi olgunluğunun 

düşük olduğunu gösterdiğini söyledi. Ercin, “Kriz or-
tamı şirketlerin bu konudaki hazırlıklarını da sınadı. 
Küçük şirketler başta olmak üzere bu alanda henüz 
tam hazırlıklı olmadığımızı gösterdi” dedi. Şirketler 
için toparlanmanın önümüzdeki yılın başlarına ka-
dar süreceğinin tahmin edildiğini ifade eden Ercin, 
“Gelecek altı ay hasar tespitiyle geçecek. Bu dö-
nemde yavaşlayan aktivitenin ekonomik ve toplum-
sal alanlarda etkileri olacak. Covid-19’a karşı su-
nulan ekonomi paketinin belli başlı alanlarda daha 
çok etkili olduğunu görüyoruz. Bu alanlar vergi ve 
SGK prim erteleme, asgari ücret desteği olarak or-
taya çıktı. Önümüzdeki süreçte kredi ve vergi destek 
kapsamının, istihdama yönelik desteklerin genişle-
tilmesi, sektör özelinde daha uzun vadeli planların 
ortaya konulması ve bireylerin daha fazla destek-

İş dünyası ‘pandeminin hasarı 
en az bir yıl sürer” diyor 

KPMG Türkiye Strateji ve Operasyonlar Danışmanlık Lideri ve Şirket Ortağı Serkan Ercin, şirketlerin 
hasar tespitine başladığını belirterek “Pandemiyle mücadele sürecinde şirketler ilk şok etkisini 
üzerlerinden atıyor fakat yine de şirketlerin krizi yönetmekte zorlandığı görülüyor. Önümüzdeki 

altı ay hasar tespitiyle geçecek. Hasar tespit çalışmamızda alınan yanıtlara bakıldığında 2021’in 
başına kadar toparlanma zor görünüyor” dedi.

44 • Temmuz 2020 • ENERJİ PANORAMA

 RAPOR  



lenmesi pakete dahil edilebilir” diye konuştu.

Araştırmada öne çıkanlar şöyle:
• Covid-19’un Türkiye ekonomisini yüksek de-

rece etkilediği görüşünde olanların oranında 
nisan-mayıs ayında yüzde 9’luk düşüş var. İlk 
ankette yüzde 88 olan ‘yüksek etki’ yüzde 79’a 
geriledi. Bu öngörüdeki en büyük düşüş KO-
Bİ’lerde yaşandı. Nisan ayının ilk haftasında ya-
pılan ankette KOBİ’lerin yüzde 89’u ‘yüksek etki’ 
derken ikinci ankette bu oran yüzde 67’ye geri-
ledi. Büyük işletmelerde de yüzde 87’den yüzde 
71’e düşüş var.

İşsizlik ve bütçe açığının artacağını 
öngörenlerin oranı arttı
• Ekonomide daralma bekleyenlerin oranı önceki 

ankete göre kötümser… Ankete katılanların yüzde 
81’i Türkiye ekonomisinde en az yüzde üç da-
ralma öngörürken bu oran mayısta yüzde 98’e 
çıktı. Yüzde 6’dan fazla daralma bekleyenlerin 
oranı ise yüzde 29’dan (nisan) yüzde 41’e (mayıs) 
yükseldi.

• Ankete katılanların yüzde 98’den fazlası işsizliğin 
artacağı beklentisinde olduğunu belirtti. Yüzde 96’lık 
bir kesim ise bütçe açığının artmasını bekliyor.

“Bir yılı geçer” diyenlerin oranı arttı 
• Covid-19’un etkilerinin altı aydan fazla sürece-

ğini düşünenlerin oranı da nisanda yüzde 75 
iken mayısta yüzde 86’ya yükseldi. Katılımcıların 
yüzde 57’si de bir yıldan önce Covid-19’un etkisi-
nin azalmayacağını düşünüyor. Bu oran nisanda 

yüzde 35’ti.
• Katılımcıların yarıya yakını nisan ve mayısta Co-

vid-19’un faaliyet gösterdikleri sektörü yüksek 
derecede etkilediğini belirtti. Düşük seviyede et-
kilendiğini ya da hiç etkilenmediğini belirtenlerin 
oranı nisanda yüzde 7 iken mayısta yüzde 11 oldu.

• Mayıs sonuçlarına göre ilaç ve sağlık, gıda ve hızlı 
tüketim ürünleri ile endüstriyel üretim diğer sek-
törlere göre Covid-19’dan daha düşük seviyede 
etkilendi.

• İş dünyasının yarısından fazlası faaliyet göster-
dikleri sektörde Covid-19’a bağlı oluşan ekono-
mik etkilerin dokuz aydan uzun sürede son bu-
lacağını düşünüyor. Sektör olarak bakıldığında 
sağlık, otomotiv, eğitim ve inşaat bu sektörlerin 
başında geliyor.

Serkan Ercin
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KOBİ’ler mayısta biraz rahatladı 
• Ankete göre, Covid-19’dan her boyuttaki şirket 

en az yüzde 75 oranında negatif etkilendi. 5-10 
milyar TL aralıkta ciroya sahip şirketlerin ta-
mamı olumsuz ya da çok olumsuz etkilendi. Ni-
san ayında KOBİ’lerin yüzde 95’i pandemiden kötü 
etkilenirken mayısta bu oran yüzde 79’a geriledi.

• Şirketlerin cirosal büyüklükleri ile kriz yönetimi 
kabiliyetleri büyük oranda paralellik gösteriyor 
ancak turizm, enerji, eğitim ve inşaatta kriz yö-
netimi olgunluğu düşük. Mayısta yapılan ankete 
göre şirketlerin yarıdan fazlasının yeterli bir kriz 
yönetim prosedürü bulunmuyor. KOBİ’lerin ise 
yüzde 31’inde kriz yönetim prosedürü yok. 

Ciroda düşüş beklentisi yüksek 
• Endüstri-üretim sektörlerinde sırasıyla satışlar, 

üretim maliyetlerinde artış, likidite sıkıntısı ve 
tedarik zincirinde yaşanan problemler ön plana 
çıkıyor. Hizmet- servis sektöründeki öncelikli etki 
alanları ise satışlar, finansmana erişim, müşteri 
kaybı/ sözleşmelerin yenilenmemesi ve likidite.

• Anket katılımcılarının yüzde 82’si şirketlerinin 
2020 cirolarında düşüş bekliyor. Turizm, inşaat/
altyapı/gayrimenkul ve perakende sektöründe en 
az dört kişiden biri yüzde 20 ve üzeri ciro düşüşü 
bekliyor.

• İlk ankette önemli ölçüde bütçe revizyonuna gide-
ceğini belirten KOBİ’lerin oranı yüzde 44’ten yüzde 
23’e geriledi. Yıllık cirosu 10 milyon TL’den fazla 
olan şirketlere bakıldığında ilk ankette önemli öl-
çüde bütçe revizyonuna işaret eden katılımcıların 
oranı yüzde 15’ti, ikinci ankette yüzde 42’ye çıktı. 

ÖNEMLI ÖLÇÜDE BÜTÇE REVIZYONUNA 
GIDECEĞINI BELIRTEN KOBI’LERIN ORANI 

YÜZDE 44’TEN YÜZDE 23’E GERILEDI.
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Türkiye ve Azerbaycan’ın enerji 
alanındaki stratejik iş birliğinin en 
önemli projelerinden biri olan ve 12 
Haziran 2018’de uluslararası törenle 
açılışı yapılan Trans Anadolu Doğal 
Gaz Boru Hattı’nın faaliyetleri ikinci 
yılını doldurdu. Enerji arz güvenliği 
konusunda stratejik öneme sahip 
olan TANAP, Azerbaycan doğal gazını 
Türkiye’ye taşıyan ve iki yıldır devam 
eden ticari operasyon kapsamında, 
30 Haziran 2020 itibarıyla Türkiye’ye 
6 milyar metreküp gaz taşımış olacak. 

İlave yatırımlarla kapasite 31 
milyar metreküpe çıkacak

İki yıldır yüzde 100 verimlilikle 
işletilen ve doğal gaz arzına aralıksız 
devam eden  TANAP Genel Müdürü 
Saltuk Düzyol, “TANAP, Azerbaycan’ın 
Hazar Denizi’ndeki Şahdeniz-2 Doğal 
Gaz Sahası ve Hazar Denizi’nin güne-
yindeki diğer sahalarda üretilen do-
ğal gazı Türkiye’ye ve Avrupa’ya taşı-
yan Güney Gaz Koridoru’nun en uzun 
halkası. Türkiye’nin doğal gaz arz gü-
venliğinin artırılması ve arz kaynak-
larının çeşitlendirilmesinin yanı sıra 

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Avrupa 
gaz piyasasına açılmasına, Avrupa 
Birliği ile siyasi ve ekonomik ilişkile-
rinin geliştirilmesine, bölgenin enerji 
arz güvenliğine ve istikrarına katkıda 
bulunacak olan bu büyük proje, Av-
rupa’ya ticari gaz akışı için de hazır 
durumda. 30 Haziran 2018’de baş-
layan ticari işletmecilik faaliyetimiz 
bugüne kadar herhangi bir aksama 
olmadan ve planlandığı şekilde yürü-
tüldü” dedi.

30 Haziran 2020 itibarıyla Azer-
baycan’dan Türkiye’ye taşınan gaz 
miktarının 6 milyar metreküpe ulaşa-
cağına dikkat çeken Düzyol, sözlerini 
şöyle sürdürdü: Bu tarihten itibaren 
Türkiye’ye taahhütlerimiz çerçeve-
sinde her yıl 6 milyar metreküp gaz 
vereceğiz. Azerbaycan’dan taşınacak 
toplam 16 milyar metreküplük doğal 
gazın 6 milyarını Türkiye’ye, 10 mil-
yar metreküpünü ise Avrupa’ya ilete-
cek olan TANAP’ın taşıma kapasitesi, 
önümüzdeki dönemde ilave yatırım-
larla 31 milyar metreküpe kadar çı-
kabilecek.

TANAP, 2 yılda 6 milyar TANAP, 2 yılda 6 milyar 
metreküp doğal gaz taşıdımetreküp doğal gaz taşıdı

Azerbaycan doğal gazını Avrupa’ya taşıyacak Güney Gaz Koridoru’nun en uzun halkası olan Trans Anadolu 
Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP), ticari işletmecilik faaliyetine başladığı 30 Haziran 2018 tarihinden 30 

Haziran 2020 tarihine kadar olan 2 yıllık süre zarfında Türkiye’ye toplamda 6 milyar metreküp gaz taşımış 
olacak. Avrupa’ya doğal gaz iletmeye hazır olan TANAP, gerek Türkiye’nin gerekse Avrupa’nın enerji arz 

güvenliği açısından stratejik önem taşıyor…

21 İL, 67 İLÇE VE 600 
KÖYDEN GEÇİYOR

Türkiye-Gürcistan sınırında bu-
lunan Ardahan’ın Posof ilçesinde 
başlayan TANAP, Türkiye sınırla-
rı içerisinde 20 il, 67 ilçe ve 600 
köyü kat ettikten sonra Edirne’nin 
İpsala ilçesinde Avrupa’ya bağ-
lanıyor. Toplam 1.850 kilometre 
uzunluğundaki boru hattının, Tür-
kiye-Gürcistan sınırından Eskişe-
hir’e kadar olan kısmının açılışı 
12 Haziran 2018’de uluslararası 
bir törenle yapılmış ve 30 Hazi-
ran 2018 tarihi itibarıyla da Tür-
kiye’ye ticari gaz akışı başlamıştı. 
1 Temmuz 2019’da Avrupa’ya gaz 
iletimi için tamamen hazır hale 
gelen Türkiye, Ortadoğu ve Avru-
pa’nın en uzun ve en geniş çaplı 
doğal gaz boru hattı TANAP’ın Av-
rupa bağlantısının açılış töreni ise 
30 Kasım 2019’da yine uluslara-
rası bir törenle gerçekleştirilmişti.
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Güneş ışınımındaki değişimleri tahmin etmek 
için yeni bir matematiksel model geliştirildi. Güneş 
enerjisinden daha verimli elektrik kullanımını teşvik 
etmeye yardımcı olması planlanan modelle yapılan 
testler, son derece güvenilir tahminler yapabildiğini 
kanıtladı.

Science Daily’den yapılan açıklamada, İsveç’teki 
Uppsala Üniversitesi’nde güneş ışınımındaki de-
ğişimleri tahmin etmek için yeni bir matematiksel 
model geliştirildiği belirtildi. Uppsala Üniversitesi 
İnşaat ve Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden Proje 
Lideri Joakim Munkhammar proje ile ilgili yaptığı 
açıklamada, “Fotovoltaik sistemden elde edilen gü-
neş enerjisi üretimi bir dakikadan diğerine dalgala-
nır. Özellikle kendi güneş enerjisi santrallerine sahip 

yerel üreticilerin, elektrik kullanımlarını arza göre 
ayarlayabilmeleri için güneş ışığının miktarının na-
sıl değiştiğini detaylı olarak bilmeleri gerekir. Güneş 
ışınımı tahminleri, (belirli bir yüzeye ulaşan, metre-
kare başına watt, W / m2 olarak ölçülen güneş rad-
yasyonu miktarı) güneş enerjisi üretiminin daha iyi 
kontrol edilmesinin önemli bir yoludur” dedi.

“Güneş enerjisi tahmin modeli, gerçeğe en 
yakın verileri sunuyor”

Süreçlerin, kalıpların tanınması ve olasılık tah-
mini için istatistiksel bir model olan the MCM’e 
(Markov Chain Mixture) dayanan yeni model, belirli 
bir güneş ışınım düzeyini takip ederek önümüzdeki 
dakika, saat veya gün içinde ne olacağını tahmin edi-
yor. Basit bir tasarıma sahip olan modelin kullanımı 

Uppsala Üniversitesi’nden en güvenli  
“güneş enerjisi tahmin modeli” 

İsveç’teki Uppsala Üniversitesi, güneş ışınımındaki değişimleri tahmin etmek için yeni bir matematiksel 
model geliştirildi. Proje lideri Joakim Munkhammar yaptığı açıklamada, “Süreçlerin, kalıpların tanınması 
ve olasılık tahmini için istatistiksel bir model olan the MCM’e dayanan yeni model, belirli bir güneş ışınım 

düzeyini takip ederek önümüzdeki dakika, saat veya gün içinde ne olacağını tahmin ediyor. Basit bir 
tasarıma sahip olan modelin kullanımı kolay ve şaşırtıcı derecede doğru güneş ışınımı tahminleri sağlıyor. 

Bu da özellikle kendi güneş enerjisi santrallerine sahip yerel üreticiler için çok önemli” dedi… 

Joakim Munkhammar
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kolay ve şaşırtıcı derecede doğru güneş ışınımı tah-
minleri sağlıyor.

Süreçlerin, kalıpların tanınması ve olasılık tah-
mini için istatistiksel bir model olarak kullanılan 
MCM, güneş ışınımını seviyelere ayırıyor ve sonraki 
zaman periyotlarında çeşitli seviyelerde güneş ışığı 
olasılıklarını hesaplıyor. Modelle güneş ışığının ne 
zaman, hangi seviyelerde değişeceğini tahmin et-
mek ve eski gerçekle ne kadar iyi eşleştiğini görmek 
için yapılan tahminleri, gerçek gözlemlerle karşılaş-
tırmak mümkün.

Beş farklı tahmin modeli ile yapılan karşılaştır-

malar, MCM modelinin özellikle yakın gelecek için en 

güvenilir tahminleri verdiğini ve sektörel kullanımı-

nın mümkün olacağını gösterdi. Proje Lideri Munk-

hammar, “Diğer bilim insanları ve şirketlerle birlikte 

çalışarak modeli enerji depolaması gibi gerçek fi-

ziksel sistemlerle test etmek için sabırsızlanıyoruz. 

Tahminler ile depolamaya bağlı olarak şarj sistem-

lerinin maliyet etkinliğini de artırmaya çalışacağız.” 

ifadelerini kullandı.

KÜRESEL TEKNOLOJI DEVLERI 
YENILENEBILIR ENERJIYE YÖNELIYOR
Son yıllarda teknoloji devi 

şirketler, sadece ürün ve hiz-
metleri ile rekabet halinde bu-
lunmuyor. Uyguladıkları stra-
tejiler doğrultusunda, çevre 
dostu bir politika izlemek de bu 
rekabetlerden biri haline geldi. 
Apple, Google, Facebook ve Mic-
rosoft gibi dev şirketler karbon 
emisyonlarını azaltmak, tüket-
tikleri enerji kadar yenilenebilir 
enerji üretmek için çalışıyor.

Hatta bu şirketler; ofisler, 
veri merkezleri ve diğer tesisler 
de dahil olmak üzere tüketilen 
enerji kapasitesinden daha fazla 
yenilenebilir enerji santrali kur-
maya/yatırım yapmaya çalışı-

yor. Örneğin bu konuda oldukça 
başarılı olan Apple, 43 ülke-
deki tesisinde tüketilen enerjiyi 
yüzde 100 temiz yenilenebilir 
enerji ile karşılamayı başardı. 
Hatta Apple, tedarikçilerinin de 
yenilenebilir kullanması için pe-
riyodik hedefler belirliyor. Ben-
zer bir şekilde Google de yüzde 
100 yenilenebilir enerji hedefine 
şirketler arasında yer alıyor.

Yenilenebilir enerji kullanı-
mında kararlı adımlar atan Fa-
cebook ise 2018 yılında kendisi 
için yaptığı planlamayı açıkla-
mıştı. 2021 yılında ihtiyaç duy-
duğu tüm enerjiyi yenilenebilir 
kaynaklardan üretme hedefi 

koyan Facebook, bu konuda ba-
şarılı çalışmalar sürdürüyor. Fa-
cebook’un açıkladığı 2019 yılı is-
tatistiklerine göre şirket, ihtiyaç 
duyduğu enerjinin yüzde 86’sını 
yenilenebilir kaynaklardan 
üretti. Facebook’un 2015 ista-
tistiklerinde bu oranın yalnızca 
yüzde 35 olduğunu düşündüğü-
müzde, büyük bir ilerleme ol-
duğunu ve 2021 yılı hedeflerine 
ulaşmaya çok yakında olduğunu 
görüyoruz. 2019 ila 2017 ista-
tistikleri karşılaştırıldığında ise 
karbon emisyonlarında 22 bin 
araca denk denk gelen, yüzde 
59’luk bir azalma yaşanmış du-
rumda.
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Şirketten yapılan basın açıklamasında, AB-
B’nin e-Mobilite Altyapı Çözümleri küresel tica-
ret başkanı Frank Muehlon şunları söyledi: Bu, 
mobilite için yeni, elektrikli ve sürdürülebilir bir 
modele dönüşüm için kritik bir dönemdir. Bu 
dönüşümü mümkün kılmak için ABB Elektrifi-
kasyonun Sıfır Misyonu’nun bir parçası olarak 
ön planda yer alıyoruz ve dünya çapında e-Mo-
bilite çözümlerinin önemini tanıyan ve kutlayan 
bu küresel gün ABB’nin lider ortağı olmaktan 
mutluluk duyduğu bir unsurdur.”

ABB’nin elektrifikasyon alanındaki rakipsiz 
uzmanlığı ve 80’den fazla ülkede 14 binden 
fazla DC hızlı şarj istasyonu satan elektrikli 
araç şarj çözümlerindeki küresel liderliği ile 
ABB, “Dünya Elektrikli Araç Günü” için mükem-
mel endüstri ortağıdır. ABB, yakın zamanda, 
sürdürülebilir ulaşım çözümlerinin uluslara-
rası olarak benimsenmesini destekleme rolüne 
karşılık Küresel e-Mobilite Lideri 2019 ödülünü 
aldı.

Green.TV medya şirketi kurucusu Ade Tho-
mas şunları ekledi: E-Mobilite takviminde kü-
resel bir kuruluşa doğru heyecan verici bir 
yolculuğa başlamak için ABB ile çalışmaktan 
mutluluk duyuyorum. Dünya Elektrikli Araç 

Günü”, herkes için karbondan arındırılmış bir 
ulaşım geleceği sağlama konusunda e-Mobili-
teyi bir anahtar rolüyle kutlamanın günü olarak 
hizmet edecektir.

İngiltere ve Hindistan’dan da şirketler 
destek veriyor

“Dünya Elektrikli Araç Günü”, uluslararası 
bir mobilite hareketini başlatmak üzere e-Mo-
bilite sektöründeki diğer ortaklar ve liderlerle 
birlikte çalışacak. Diğer ortaklar arasında 
elektrikli araçlar ve ilgili teknolojileri üreten 
Mahindra Electric Mobility, İngiltere’nin yerle-
şim yerlerinde sokak üzerinde EA Şarj İstas-
yonu için güç ve bağlantı altyapısı sağlamaya 
yardımcı olan Liberty Charge ve tüm elektrikli 
kamyonların üreticisi Volta Trucks yer alıyor.

Hindistan merkezli bir şirket olan Mahindra 
Electric Mobility Limited’in Genel Müdürü ve 
CEO’su Mahesh Babu şunları söyledi: Sürdü-
rülebilir mobilitenin önemini vurgulamak ve 
elektrikli mobiliteyi dünya çapında müşterile-
rin tercihi haline getirmek için küresel bir gün 
olan “Dünya Elektrikli Araç Günü” lansmanında 
Green.TV ile ilişkilendirilmekten gurur duyuyo-
ruz.

KÜRESEL E-MOBİLİTENİN  
TAKDİR EDİLDİĞİ GÜN:  

9 EYLÜL 2020
ABB ve Green.TV tarafından tanıtımı yapılan “Dünya Elektrikli Araç Günü” açılışı, küresel 

e-mobilitenin takdir edildiği gün olarak kutlanacak. Yerel ulaşım otoriteleri ve filo 

operatörlerinin yanı sıra elektrikli araçların mevcut ve muhtemel sürücüleri, sürdürülebilir 

karayolu ulaşımına ve herkes için sıfır emisyonlu bir geleceğe geçişte oynadıkları rolün önemini 

fark etmeye teşvik edilecek.
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Covid-19 krizinden  
başarıyla çıkmanın anahtarı:  

Ticari çeviklikTicari çeviklik

Koronav irüs 
krizinde tüm dün-
yada normalleşme 
dönemine girilirken, artan 
vaka sayıları ile ‘ikinci dalga’ 
tartışmaları gündeme geldi. Hükümet-
lerin, bireylerin evde kalma kısıtlamalarını hafiflet-
meleriyle birlikte işletmelerin ne zaman tam anla-
mıyla normale dönebilecekleri sorusunun yanıtı ise 
halen belirsizliğini koruyor. Şirketler her ne kadar 
normale hızlı bir şekilde dönmeyi isteseler de koro-
navirüsün yeniden dirilen bir krize sebep olabileceği 
gerçeğinin göz önünde bulundurulması gerekiyor. 

Konuyla ilgili açıklama 

yapan Simon-Kucher & 

Partners CEO’su Mark Bil-

lige, kimsenin artan vakaların 

ekonomiyi, şirketleri nasıl etkileyece-

ğini tam olarak bilemediğini hatırlatarak “Ancak 

hükümetlerin birden fazla kez kapatma ve yeniden 

başlatma uygulamalarını hayata geçirebileceğini 

öngörüyoruz” tespitinde bulundu. Billige, koronavi-

rus krizinden kurtulmanın cevabının, U, V veya L tipi 

yaklaşımların belki de tümünü kapsaması gerekti-

ğini belirtti. 

Uluslararası yönetim 
danışmanlığı şirketi Simon-

Kucher & Partners, etkileri devam eden 
koronavirüs krizi sürecinde şirketlerin ayakta 

kalması için öncelikli aksiyon alanlarına yönelik 
bir çalışma yayınladı. Simon-Kucher & Partners 

CEO’ları Mark Billige ve Andreas von der Gathen’in 
kriz ve kriz sonrası dönem için görüş ve önerilerinin yer 
aldığı çalışmada, ‘Korona sonrası’ döneme odaklanmak 

yerine, bir aşı bulunana kadarki 18-24 aylık ‘yeni 
normal dönem’ için yeni stratejiler ve çözümlere 

odaklanılması gerektiği vurgulandı. Simon-Kucher 
& Partners üst yönetimi, şirketlerin koronavirüs 

krizinden başarıyla çıkmaları için ‘ticari 
çeviklik’ yeteneklerini geliştirmeleri 

gerektiğini belirtti…
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COVID-19: YENIDEN DIRILEN KRIZ
Simon-Kucher & Partners’ın çalışmasında ‘yeni-

den dirilen kriz’ olarak tanımlanan koronavirüs sal-
gını için, böylesi bir krizin yarattığı talep dalgalanma-
larının şimdiye kadar yaşananlardan çok daha fazla 
olduğunun altı çizildi. Simon-Kucher & Partners CE-
O’su Andres von der Gathen, toplumsal mesafe ve 
diğer kısıtlamaların uygulandığı daha önce benzeri 
görülmemiş bu dönemde, birçok işletmenin ürün ve 
hizmetlerini satmaya ek olarak müşteri güvenliği ve 
müşteri deneyimi üzerindeki kontrolü sağlamakta 
zorluk yaşadığını söyledi. Gathen, “Müşteriler bu dö-
nemde, neleri tüketmeden yaşayabilecekleri ya da 
yaşayamayacakları sorusunun yanıtına daha fazla 
odaklandılar. Şirketler de bu duruma yanıt olarak 

neleri yapıp, neleri yapamayacaklarını sorgulama 
sürecine girdiler” dedi.

COVID-19 KRIZINDE HER ŞIRKET 4 
TEMEL SENARYONUN BIRINI YAŞIYOR

Çalışma, koronavirüs krizi döneminde oluşan 
hızlı talep değişimleri karşısında şirketleri, içinde 
bulunduğu durum bakımından 4 ayrı kategoriye 
ayırdı. 

Gelişenler: Koronavirüs krizi döneminde sektör-
ler açısından güvenli bir alan bulmak zor olsa da bu 
kategorideki şirketler, en avantajlı konumda olanlar. 
Simon-Kucher & Partners, bu kategorideki şirketler 
için başarı kriterinin mevcut talep koşullarına tutu-
narak, sürdürülebilir büyümeyi yakalamak olduğunu 
belirtiyor. Bunu gerçekleştirirken şirketlerin fiyat-
landırma stratejilerini talep koşullarına uyarlaması 
ve kanal çeşitliliğinin artırılması önem kazanıyor.  
Bu kategoriye, özellikle IT hizmetleri, uzaktan erişim 
altyapı şirketleri, video konferans hizmeti ve yazılım 
üreten şirketler örnek olarak gösteriliyor.

Bunalanlar: Bu kategori artan talep koşullarına 
göre kalite ve hizmet standardını korumakta zorlanan 
şirketleri kapsıyor. Bu kapsamdaki şirketler için dijital 
alanlara yatırımın, gelir ve operasyonel modellerinin 
iyileştirilmesinin önemli olduğunun altını çiziliyor. Ko-
ronavirüs krizi döneminde bu kategoride gıda pera-
kendeciliği, kişisel bakım, kargo şirketleri yer aldı.
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Durağanlaşanlar: Bu kategoride ise konvan-
siyonel kriz dönemlerinde de yaşanan talep dü-
şüşlerine duyarlı şirketler yer aldı. Deniz taşıma-
cılığı, seyahat acenteleri gibi sektörlerde faaliyet 
gösteren şirketlerin, yaşanan talep değişimleri 
konusunda gerekli önlemleri almaları duru-
munda, krizin etkilerini sınırlı düzeyde yaşaya-
bilecekleri yorumu yapıldı. Fiyatları düşürmek 
yerine kapasiteyi azaltmak ve baz ürün fiyatında 
değişime gitmek de önlem olarak önerildi. 

Tehdit altındakiler: Koronavirüs krizinin en 
fazla etkilediği şirketlerin yer aldığı bu katego-
rideki işletmeler en fazla tehlike altındakiler 
olarak tanımlandı. Simon-Kucher & Partners, 
bu kategorinin insanlar arası teması gerekti-
ren ve dijital karşılığı düşük hizmetlerin su-
nulduğu sektörleri kapsadığını belirterek, bu 
kapsamdaki şirketlerin ürün veya hizmetlerini 
satmak için yeni yollar bulmadıkça tam bir çö-
küşle karşı karşıya kalabilecekleri uyarısında 
bulundu. Tehdit altındakiler kategorisine giren 
şirketlere, havayolu şirketleri, spor salonu işlet-
meciliği, ticari fuarcılık hizmetleri, toplu taşıma 
şirketleri örnek olarak verildi.

“TICARI ÇEVIKLIĞI BENIMSEYEN  
ŞIRKETLER AVANTAJLI OLACAK”

Simon-Kucher & Partners Türkiye Yönetici Ortağı ve Global Yönetim Ku-
rulu Üyesi Mert Terzioğlu, koronavirüs krizi sürecinde birçok iş modelinin 
ataletinin ortaya çıktığını söyledi. Terzioğlu, müşteri talebindeki değişimler 
nedeniyle, bazı şirketlerin talebi karşılamaktan bunalmış ve yeni durumu 
sürdürme mücadelesi içinde olduğunu, diğerlerinin ise rekor düzeyde boş 
kapasite ile baş başa kaldıklarını hatırlattı. Terzioğlu, birçok şirketin kendi 
bildikleri yöntemlerle krizle baş etmeye çalıştıklarını ve değişim isteği 
veya çabası içinde olmadıklarını söyledi. Terzioğlu, koronavirüs krizinin 
‘yeniden dirilen kriz’ olabileceğine ve böylesi krizlerin şirketlere gerekli 
aksiyonları almaları için yeterli motivasyonu sağlayabileceğine vurgu 
yaptı. Terzioğlu “Fiyatlandırma, teklif tasarımı, satış ve maliyet yönetim-
lerinde çevik bir anlayış benimseyen şirketlerin kriz sona erdiğinde kaos 
ortamından güçlenerek çıkma olasılığı oldukça yüksek olacaktır” dedi.
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ÇÖZÜM: HIZLI VE ESNEK KARAR VERME YETENEĞİNDE YATIYOR 
Simon-Kucher & Partners CEO’ları, talep değişimleri 
nedeniyle şirketlerin hızlı ve esnek karar verebilme 
yeteneklerini geliştirmelerinin, yaşadıkları zorluklarla 
mücadelede ve fırsatlara karşı doğru tepkiyi vermeleri 
noktasında fark yaratacağını belirtti. Şirket, ticari çe-
viklik kavramının detaylarını şu şekilde özetliyor:
Çevik teklif tasarımı: Şirketler, temel ürünlerini ye-
niden değerlendirerek, müşterinin ihtiyaçları, satın 
alma kanalı seçimleri ve alternatif ürünler konusun-
da yaşanan değişimlere hızlı tepki verebilirler. Doğru 
temel ürün, bazı durumlarda ürün ve servisleri dijital 
forma dönüştürerek elde edilebilirken, bu durum ka-
pasite ve sabit maliyetleri düşürebilir. 
Çevik satış: Şirketlerin önceliği, dijital ve özellikle 
e-ticaret kanalları yoluyla satış olmalıdır. E-ticarette, 
yüz yüze veya saha satışı sırasında yaşanan etkileşim-
leri olabildiğince sağlayabilmek şirketler için hayati 
önem taşımaktadır. Andres von der Gathen “Toplum-
sal mesafe zamanlarında, firmaların uzaktan satış 
konusunda uzman olmaları ve hızlı hareket etmeleri 
gerekiyor. Uzaktan satış becerisinin kazanılması hem 
teknik hem de müşteri ile dijital ilişki kurma açısın-
dan uzman bir eğitim ile mümkün olabilir.” yorumunu 
yaptı.
Çevik maliyet yönetimi: Ticari çeviklik kavramına ya-

tırım yapmanın maliyeti düşük olmayacaktır. Üstelik 
bu maliyetlerin bir kısmı değer zinciri üzerinden fiyat-
lara yansıyacaktır. Tedarik zincirinde önceliğin “düşük 
maliyetli’den ‘düşük riskli’ye dönüştürülmesi gerek-
mektedir. Önümüzdeki günlerde maliyet enflasyonu 
dönemine girileceği düşünüldüğünde, aşırı duyarlı bir 
dönemde fiyat artırmak şirketler açısından büyük bir 
çeviklik kabiliyeti gerektirecektir.
Çevik fiyatlama: Fiyatlama süreçlerinde çevik yapı-
ya geçiş, şirketlere, yeni fırsatlar yakalama ve değiş-
ken talebe cevap verme imkanı sağlar. Bu dönüşümü 
gerçekleştirebilmek için yönetimde ve fiyatlandırma 
araçlarında değişikliğe gitmek gerekir. Şirketlerin bu 
dönüşümü sağlamaları için satış fiyatını gerçek za-
manlı izleyebilecekleri bir altyapı kurmaları gerekir.
Ekonomik dayanıklılık: Şirketlerin pandemi krizi 
döneminin yol açtığı şoklarla baş edebilecekleri eko-
nomik bir modele ihtiyaçları var. Pazar payını artırmak 
veya en azından korumak, kar-nakit akışının muhafa-
za edilmesi için dinamik olarak değişen gelir model-
lerine geçişin sağlanması hatta çoğu zaman buna zor-
lanması, fırsatların değerlendirilmesi önem kazanıyor. 
Bu modellere geçişin avantajları ilk etapta yeteri kadar 
görülmese de uygulamaların devam etmesi şirketler 
açısından hayatta kalma meselesi haline geliyor.
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▶ Covid-19 krizinden  başarıyla çıkmanın anahtarı:  Ticari çeviklik



Uzaktan çalışma düzenine geçtiğinizde bir di-
züstü bilgisayarın yeterli olacağını düşünebilirsiniz. 
Ancak son dönemde uzaktan çalışan kişi sayısının 
ve sürenin artmasıyla birlikte ihtiyaçlar da değişti. 
Eskiden sadece dizüstü bilgisayarla işlerini geçici 
olarak yürütenler şimdi kulaklıktan yazıcı/tarayı-
cıya, sandalyeden kahve makinasına kadar birçok 
yeni ekipmana ihtiyacı olduğunu fark etti. Peki bu 
dönemde insanların satın alma talepleri nasıl ge-
lişiyor? İçinde bulunduğumuz dönemde ‘kazanan’ 
ürünler hangileri? Global teknoloji şirketi Epson, 
belki de önümüzdeki yıllarda tamamen geçiş yapa-
cağımız uzaktan çalışma düzeni için ihtiyaç duyulan 
ürünleri araştırdı:

Evdeki ofis: yazıcı ve tarayıcılar
Ofislerde yüksek donanımlı yazıcılarla çalışanlar 

evde basılı belge üzerinde çalışma ihtiyacını kom-
pakt yazıcılarla sağlamaya başladı. Bu dönemde 

tasarruflu ve tanklı mürekkep teknolojisine sahip 
Epson EcoTank ailesi gibi pratik ürünlerle ofisi eve 
taşıdılar. Belgeleri yazdırıp üzerinde çalıştıktan 
sonra tarayarak dijital ortama aktardılar.

Kaliteli mikrofon şart
Online dünyada başarılı geçen toplantıların sırrı 

hızlı bir internet ve kaliteli bir ses. Özellikle dahili 
mikrofona sahip yüksek kaliteli kulaklıklar, evden 
çalışma döneminde kurtarıcı oldu.

Online müzik aboneliği
Uzaktan çalışma döneminde online müzik abo-

neliği satışında yükseliş söz konusu. Çalışanlar, 
kendilerine gereken konsantrasyonu sağlamak için 
özellikle reklamsız müzik uygulaması aboneliklerini 
tercih ediyor.

Ergonomik sandalyeler
Bu süreçten önce birçok kişinin evinde çalışma 

Salgınla birlikte uzaktan çalışma düzenine geçenlerin artık yeni ihtiyaçları var. Eskiden sadece dizüstü 
bilgisayarla işlerini geçici olarak yürütenler şimdi kulaklıktan yazıcı/tarayıcıya, sandalyeden kahve 

makinasına kadar birçok yeni ekipmana ihtiyacı olduğunu fark etti...

Artık  
uzaktan 
çalışanların  
yeni ihtiyaçları var
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Başta KOBİ’ler olmak üzere iş dünyası, korona-
virüsün olumsuz etkilerini azaltmak için dijital pa-
zarlamaya ağırlık vermeye başladı. Future of Busi-
ness raporuna göre, Türkiye’deki KOBİ’lerin yüzde 
71’i yeni ürün veya hizmetlerini tanıtmak için dijital 
platformları kullanıyor. Online araçları, müşteriler ve 
tedarikçilerle iletişim kurma amacıyla kullananların 
oranı yüzde 63. İnterneti ürün veya hizmet satışı için 
kullanan KOBİ’lerin oranı yüzde 56 iken, bilgi edin-
mek amacıyla kullananlarınki ise yüzde 58.

50 milyon kişi her gün online
Küresel Dijital Raporu’na göre, Türkiye’de 59 

milyon internet kullanıcısı var. Kullanıcıların yüzde 
84’ü her gün internete giriyor. Toplam nüfusumuzun 
yüzde 63’ü sosyal medya platformlarını kullanıyor. 
Türkiye’deki KOBİ’lerin yüzde 71’i yeni ürün veya hiz-

metlerini tanıtmak için dijital platformları kullanıyor. 
Online araçları, müşteriler ve tedarikçilerle iletişim 
kurma amacıyla kullananların oranı ise yüzde 63.

Pazarlama bütçelerinde ibre dijitali gösteriyor
Şirketlerin koronavirüs belirsizliğinde dijital pa-

zarlamaya yoğunlaştıklarını belirten Google SMB 
Premier Partnerı EG Bilişim Teknolojileri CEO’su 
Gökhan Bülbül, “Küçük ve orta ölçekli şirketlerin 
çoğunda dijital pazarlama faaliyetleri yürütmek için 
yeterli insan kaynakları bulunmuyor. Sektörün en 
hızlı büyüyen dijital pazarlama ajanslarından biri 
olarak KOBİ’lere özel çözümler üretiyoruz. Verdiği-
miz kaliteli hizmet ve kattığımız değerle bu işletme-
lerin üzerinden büyük bir yükü alarak kendi işlerine 
odaklanmalarına olanak tanıyoruz.” açıklamasında 
bulundu.

sandalyesi yoktu. Ancak evden çalışma süresi art-
tıkça, sahip olunan masa ve sandalyelerin bu iş için 
ne kadar yetersiz olduğu ortaya çıktı. Ergonomik ça-
lışma sandalyeleri de ilginin en çok arttığı ürünler 
arasında göze çarpıyor.

Kahve ekipmanları
Kahve dükkanlarının geçici 

olarak kapanmasıyla birlikte ça-
lışanlar evde kaliteli kahve ha-
zırlamanın yollarını aramaya 
başladı. İnternet üzerinden ya-
pılan satışlarda payını en çok 
artıran ürünler arasında kahve 
ekipmanları da bulunuyor.

Fotoğraf yazdırmak da 
mümkün

Görsel sanatlar alanında çalışan-
lar da evde işlerini sürdürmek için fotoğ-
raf yazıcılara ihtiyaç duyuyor. Epson Expression 

serisi, günlük belgeler ve fotoğrafları kablosuz bağ-
lantıyla ve yüksek kalitede yazdırabiliyor.

Kayıtlar tarayıcıyla tutuluyor
İş yoğunluğu yüksek, çalışma alanı dar ve 

gerekli belgelerin işlenmesi şart olan 
meslekler için masaüstü tarayıcılar 

gerekiyor. Epson WorkForce serisi 
çekmece veya çantada bile taşı-
nabiliyor.

Laptop çantasındaki 
projeksiyon

Salgın döneminde ofis çalı-
şanları ultra mobil projeksiyon 

aletlerine de ihtiyaç duyabiliyor. 
1,8 kg ağırlığıyla dizüstü bilgi-

sayar çantasında taşınabilen ultra 
mobil projeksiyonlar (EB-1795F) Full 

HD çözünürlüğü ve 3.200 lümenlik ışık çı-
kışıyla işlevsel bir alternatif oluşturuyor.

Dijital pazarlama hacmi yüzde 13 artacak
Alman pazar araştırma şirketi Statista verilerine göre, dünya çapındaki dijital 

reklam harcamaları 2020 sonunda 384 milyar dolara ulaşacak. 2021’de pazar 
hacminin 435 milyar dolara çıkması öngörülüyor.
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TEİAŞ tarafından yayımlanan üretim verilerine göre, 2020 Haziran ayında termik santrallerin 
gerçekleşen toplam üretimdeki payı %60,75 olarak kaydedilmiştir. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarından elde edilen elektrik üretiminin payı ise %39,25 olarak gerçekleşmiştir4. 

 

2019 yılı Haziran ayında 221,32 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama piyasa takas fiyatı (PTF), 
2020 yılı Haziran ayında, bir önceki yıla göre %31,6 oranında artarak 291,31 TL/MWh olarak 
kaydedilmiştir. Bu dönemde gerçekleşen ortalama PTF, bir önceki aya göre (203,22 TL/MWh) 
%43,3 oranında artış göstermiştir.  

Haziran 2020’de en yüksek günlük ortalama piyasa takas fiyatı 23 Haziran Salı günü 315,53 
TL/MWh olarak gerçekleşirken; en düşük günlük ortalama PTF ise 21 Haziran pazar günü 
248,30 TL/MWh olarak kaydedilmiştir. Piyasa takas fiyatları saatlik bazda incelendiğinde ise en 
yüksek PTF değerinin 9 Haziran Salı günü saat 20:00’da 334,54 TL/MWh, en düşük PTF 
değerinin ise 7 Haziran Pazar günü saat 09:00'da 100,00 TL/MWh olarak gerçekleştiği 
görülmektedir. 

 

 
4 2020 Haziran verileri Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin yayımladığı 30 Haziran 2020 tarihli Kamusal Rapordan 
alınmıştır.  

APLUS ENERJİ HAZİRAN 2020 ANALİZİ 

2020 Haziran ayında gerçekleşen toplam 22.239 GWh elektrik üretiminin %81,64’ü serbest 
üretim şirketleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Serbest üretim şirketlerinin üretimdeki payı, bir 
önceki aya göre 0,01 puan azalmış, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ise 11,9 puan artmıştır.  

Serbest üretim şirketlerini %13,9 oran ile EÜAŞ santralleri ve %4,2 oran ile İşletme Hakkı Devir 
santralleri izlemektedir. Toplam üretimin %0,2’sine karşılık gelen miktar ise Yap-İşlet-Devret 
santralleri tarafından üretilmiştir1. 

 

 

Gerçekleşen elektrik üretimi kaynak bakımından incelendiğinde ise 2020 Haziran ayında toplam 
üretimin %15,9’inin doğal gaz ve LNG santralleri tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. 
Barajlı hidroelektrik santraller ilgili ayda toplam üretimin %20,5’ini karşılarken, akarsu tipi 
hidroelektrik santraller ise %9,6 oranıyla üretime katkıda bulunmuştur. İthal kömür santralleri 
haziran ayında toplam üretimin %24,3’ünü karşılarken, yerli kömür santralleri ise %18,8 
oranında katkı sağlamıştır. Yenilenebilir enerji santrallerinden rüzgar enerjisi santralleri toplam 
üretime %5,7, jeotermal ve güneş enerjisi santralleri2 ise %3,4 oranında katkıda bulunmuştur. 
Diğer termik santrallerin3 üretimdeki payı ise %1,8 olarak gerçekleşmiştir.  

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

APLUS ENERJİ HAZİRAN 2020 ANALİZİ

2020 Haziran ayında gerçek-
leşen toplam 22.239 GWh elekt-
rik üretiminin %81,64’ü serbest 
üretim şirketleri tarafından ger-
çekleştirilmiştir. Serbest üretim 
şirketlerinin üretimdeki payı, bir 
önceki aya göre 0,01 puan azal-
mış, geçtiğimiz yılın aynı döne-
mine göre ise 11,9 puan artmıştır. 

Serbest üretim şirketlerini 
%13,9 oran ile EÜAŞ santralleri ve 

%4,2 oran ile İşletme Hakkı Devir 
santralleri izlemektedir. Toplam 
üretimin %0,2’sine karşılık gelen 
miktar ise Yap-İşlet-Devret sant-
ralleri tarafından üretilmiştir1.

Gerçekleşen elektrik üretimi 
kaynak bakımından incelendi-
ğinde ise 2020 Haziran ayında 

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

toplam üretimin %15,9’inin doğal 
gaz ve LNG santralleri tarafın-
dan gerçekleştirildiği görülmek-
tedir. Barajlı hidroelektrik sant-
raller ilgili ayda toplam üretimin 
%20,5’ini karşılarken, akarsu tipi 
hidroelektrik santraller ise %9,6 
oranıyla üretime katkıda bulun-
muştur. İthal kömür santralleri 
haziran ayında toplam üretimin 
%24,3’ünü karşılarken, yerli kö-

 İSTATİSTİK 
APLUS ENERJİ 
Katkılarıyla
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TEİAŞ tarafından yayımlanan üretim verilerine göre, 2020 Haziran ayında termik santrallerin 
gerçekleşen toplam üretimdeki payı %60,75 olarak kaydedilmiştir. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarından elde edilen elektrik üretiminin payı ise %39,25 olarak gerçekleşmiştir4. 

 

2019 yılı Haziran ayında 221,32 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama piyasa takas fiyatı (PTF), 
2020 yılı Haziran ayında, bir önceki yıla göre %31,6 oranında artarak 291,31 TL/MWh olarak 
kaydedilmiştir. Bu dönemde gerçekleşen ortalama PTF, bir önceki aya göre (203,22 TL/MWh) 
%43,3 oranında artış göstermiştir.  

Haziran 2020’de en yüksek günlük ortalama piyasa takas fiyatı 23 Haziran Salı günü 315,53 
TL/MWh olarak gerçekleşirken; en düşük günlük ortalama PTF ise 21 Haziran pazar günü 
248,30 TL/MWh olarak kaydedilmiştir. Piyasa takas fiyatları saatlik bazda incelendiğinde ise en 
yüksek PTF değerinin 9 Haziran Salı günü saat 20:00’da 334,54 TL/MWh, en düşük PTF 
değerinin ise 7 Haziran Pazar günü saat 09:00'da 100,00 TL/MWh olarak gerçekleştiği 
görülmektedir. 

 

 
4 2020 Haziran verileri Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin yayımladığı 30 Haziran 2020 tarihli Kamusal Rapordan 
alınmıştır.  

2020 yılı Haziran ayında pik saatlerde5 295,74 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama PTF, bir 
önceki ayın pik saatler ortalaması olan 176,51 TL/MWh’lik değere göre %67,5 oranında 
artmıştır6.  

2019 yılı Haziran ayında pik dışı (off-peak) saatlerin PTF değeri ortalama 220,57 TL/MWh iken, 
bu değer 2020 yılı Haziran ayında %30,1 oranında bir artış kaydetmiş ve 286,87 TL/MWh olarak 
gerçekleşmiştir. 

 

2019 yılı Haziran ayı içerisinde toplam 24.343 GWh olan elektrik talebi, 2020 yılı Haziran ayında 
bir önceki yıla göre %7,46 oranında azalış göstererek, 22.526 GWh değerine düşmüştür7. 2019 
yılı Haziran ayında 31.975 MWh olarak ölçülen saatlik ortalama talep, 2020 yılı Haziran ayında 
31.286 MWh olarak gerçekleşmiştir. 

 

2020 yılı Mayıs ayı sonunda 91.420 MW olan toplam kurulu güç değeri 40,4 MW’lık artışla 2020 
yılı Haziran ayı sonunda 91.460 MW olarak kaydedilmiştir.  

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

mür santralleri ise %18,8 ora-
nında katkı sağlamıştır. Yeni-
lenebilir enerji santrallerinden 
rüzgar enerjisi santralleri toplam 
üretime %5,7, jeotermal ve güneş 
enerjisi santralleri2 ise %3,4 ora-
nında katkıda bulunmuştur. Diğer 
termik santrallerin3 üretimdeki 
payı ise %1,8 olarak gerçekleş-
miştir. 

TEİAŞ tarafından yayımlanan 
üretim verilerine göre, 2020 Ha-
ziran ayında termik santrallerin 

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

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

gerçekleşen toplam üretimdeki 
payı %60,75 olarak kaydedilmiş-
tir. Yenilenebilir enerji kaynakla-
rından elde edilen elektrik üre-
timinin payı ise %39,25 olarak 
gerçekleşmiştir4.

2019 yılı Haziran ayında 
221,32 TL/MWh olarak gerçekle-
şen ortalama piyasa takas fiyatı 
(PTF), 2020 yılı Haziran ayında, bir 
önceki yıla göre %31,6 oranında 
artarak 291,31 TL/MWh olarak 
kaydedilmiştir. Bu dönemde ger-
çekleşen ortalama PTF, bir önceki 
aya göre (203,22 TL/MWh) %43,3 
oranında artış göstermiştir. 

4  2020 Haziran verileri Yük Tevzi Bil-
gi Sistemi’nin yayımladığı 30 Haziran 
2020 tarihli Kamusal Rapordan alın-
mıştır. 

Haziran 2020’de en yüksek 
günlük ortalama piyasa takas fi-
yatı 23 Haziran Salı günü 315,53 
TL/MWh olarak gerçekleşirken; 
en düşük günlük ortalama PTF 
ise 21 Haziran pazar günü 248,30 
TL/MWh olarak kaydedilmiş-
tir. Piyasa takas fiyatları saatlik 
bazda incelendiğinde ise en yük-
sek PTF değerinin 9 Haziran Salı 
günü saat 20:00’da 334,54 TL/
MWh, en düşük PTF değerinin 
ise 7 Haziran Pazar günü saat 
09:00’da 100,00 TL/MWh olarak 
gerçekleştiği görülmektedir.

2020 yılı Haziran ayında pik 
saatlerde5 295,74 TL/MWh ola-

5  Pik saatler 08:00-20:00 arasında-
ki saatleri, pik dışı saatler ise 20:00-
08:00 arasındaki saatleri ifade eder.
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rak gerçekleşen ortalama PTF, bir 
önceki ayın pik saatler ortalaması 
olan 176,51 TL/MWh’lik değere 
göre %67,5 oranında artmıştır6. 

2019 yılı Haziran ayında pik 
dışı (off-peak) saatlerin PTF de-
ğeri ortalama 220,57 TL/MWh 
iken, bu değer 2020 yılı Haziran 
ayında %30,1 oranında bir artış 
kaydetmiş ve 286,87 TL/MWh 

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

olarak gerçekleşmiştir.
2019 yılı Haziran ayı içerisinde 

toplam 24.343 GWh olan elektrik 
talebi, 2020 yılı Haziran ayında 
bir önceki yıla göre %7,46 ora-
nında azalış göstererek, 22.526 
GWh değerine düşmüştür7. 2019 
yılı Haziran ayında 31.975 MWh 
olarak ölçülen saatlik ortalama 
talep, 2020 yılı Haziran ayında 
31.286 MWh olarak gerçekleş-
miştir.

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

2020 yılı Mayıs ayı sonunda 
91.420 MW olan toplam kurulu 
güç değeri 40,4 MW’lık artışla 
2020 yılı Haziran ayı sonunda 
91.460 MW olarak kaydedilmiştir. 

Toplam kurulu gücün %67,6’lık 
(61.800 MW) kısmını serbest üre-
tim şirketleri oluştururken, EÜAŞ 
santrallerinin toplam kurulu 
güçteki payı %21,4 (19.582 MW) 
seviyesindedir8. Yap işlet devret 

8  Kaynak olarak TEİAŞ tarafından 
yayımlanan 30 Haziran 2020 tarihli 
Genel Günlük İşletme Neticesi raporu 
kullanılmaktadır. 

2020 yılı Haziran ayında pik saatlerde5 295,74 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama PTF, bir 
önceki ayın pik saatler ortalaması olan 176,51 TL/MWh’lik değere göre %67,5 oranında 
artmıştır6.  

2019 yılı Haziran ayında pik dışı (off-peak) saatlerin PTF değeri ortalama 220,57 TL/MWh iken, 
bu değer 2020 yılı Haziran ayında %30,1 oranında bir artış kaydetmiş ve 286,87 TL/MWh olarak 
gerçekleşmiştir. 

 

2019 yılı Haziran ayı içerisinde toplam 24.343 GWh olan elektrik talebi, 2020 yılı Haziran ayında 
bir önceki yıla göre %7,46 oranında azalış göstererek, 22.526 GWh değerine düşmüştür7. 2019 
yılı Haziran ayında 31.975 MWh olarak ölçülen saatlik ortalama talep, 2020 yılı Haziran ayında 
31.286 MWh olarak gerçekleşmiştir. 

 

2020 yılı Mayıs ayı sonunda 91.420 MW olan toplam kurulu güç değeri 40,4 MW’lık artışla 2020 
yılı Haziran ayı sonunda 91.460 MW olarak kaydedilmiştir.  

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

Toplam kurulu gücün %67,6’lık (61.800 MW) kısmını serbest üretim şirketleri oluştururken, 
EÜAŞ santrallerinin toplam kurulu güçteki payı %21,4 (19.582 MW) seviyesindedir8. Yap işlet 
devret santralleri %0,2’lik (150 MW), işletme hakkı devredilen santraller %3,8’lik (3.447 MW) 
bir orana sahiptir. Lisanssız santrallerin toplam kurulu güç içindeki payı da %7,1 (6.482 MW) 
olarak kaydedilmiştir.  

 
 

2020 yılı Haziran ayı sonunda oluşan toplam kurulu gücün %28,1’lik kısmı (25.673 MW) 
doğalgaz ve LNG yakıt tipi santralleri ile karşılanırken, %22,6’lık kısmı (20.656 MW) barajlı 
hidrolik santraller tarafından karşılanmaktadır. Bu yakıt tiplerini %12,4’lük (11.317 MW) oran 
ile yerli kömür9 santralleri ve %9,8’lik oran (8.967 MW) ile ithal kömür santralleri izlemektedir. 
Akarsu tipi hidrolik santraller %8,6’lık bir orana (7.911 MW) sahipken, rüzgâr santralleri toplam 
kurulu gücün %8,5’lik bir kısmını (7.760 MW) oluşturmaktadır10. Toplam kurulu gücün %6,7’lik 
kısmı (6.166 MW) güneş enerjisi santralleri, %1,7’lik kısmı (1.515 MW) jeotermal enerji 
santrallerinden oluşurken, %1,6’lık kısmı (1.497 MW) ise diğer termik santraller11 tarafından 
oluşturulmaktadır.  

 

 
8 Kaynak olarak TEİAŞ tarafından yayımlanan 30 Haziran 2020 tarihli Genel Günlük İşletme Neticesi 
raporu kullanılmaktadır.  
9 Taş kömürü, linyit ve asfaltit santralleri yerli kömür santrali olarak sınıflandırılmaktadır. 
10 Akarsu tipi hidrolik santrallere lisanssız hidrolik santraller de dahildir. 
11 Fuel-oil, nafta, motorin, LPG, lisanssız termik, kojenerasyon ve biyokütle santralleri diğer termik 
santraller olarak sınıflandırılmaktadır. 
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oluşturmaktadır10. Toplam kurulu 
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9  Taş kömürü, linyit ve asfaltit sant-
ralleri yerli kömür santrali olarak sınıf-
landırılmaktadır.

10  Akarsu tipi hidrolik santrallere li-
sanssız hidrolik santraller de dahildir.
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(1.497 MW) ise diğer ter-
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2019 yılı Haziran ayında 

2,49 milyar m3 olarak kayde-

dilen toplam doğal gaz tüke-

timi, 2020 yılı Haziran ayında 

%11 oranında bir azalış ile 

2,22 milyar m3 olarak ger-

çekleşmiştir. Elektrik sant-

rallerinde tüketilen doğal 

gaz miktarı 2019 yılı Haziran 

ayında 386 milyon m3 iken 

bu miktar, 2020 yılının aynı 

döneminde %28,3 oranında 

artarak 499 milyon m3 ola-

rak kaydedilmiştir12. Elekt-

rik santrallerinde tüketilen 

doğal gaz miktarının toplam 

doğal gaz tüketimine oranı 2019 

yılı Haziran ayında %15,6 iken, bu 

oran 2020 Haziran ayında %22,5 

olarak gerçekleşmiştir.

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

12  2020 yılı Haziran ayı Elektrik 
üretimi için tüketilen toplam doğalgaz 
miktarı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü 
raporlarından alınmaktadır. Yuvarla-
malardan dolayı hesaplanan oranlarda 
farklılık bulunabilir. 

 
 

2019 yılı Haziran ayında 2,49 milyar m3 olarak kaydedilen toplam doğal gaz tüketimi, 2020 yılı 
Haziran ayında %11 oranında bir azalış ile 2,22 milyar m3 olarak gerçekleşmiştir. Elektrik 
santrallerinde tüketilen doğal gaz miktarı 2019 yılı Haziran ayında 386 milyon m3 iken bu 
miktar, 2020 yılının aynı döneminde %28,3 oranında artarak 499 milyon m3 olarak 
kaydedilmiştir12. Elektrik santrallerinde tüketilen doğal gaz miktarının toplam doğal gaz 
tüketimine oranı 2019 yılı Haziran ayında %15,6 iken, bu oran 2020 Haziran ayında %22,5 
olarak gerçekleşmiştir. 

 

 
 

 
12  2020 yılı Haziran ayı Elektrik üretimi için tüketilen toplam doğalgaz miktarı, T.C. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü raporlarından alınmaktadır. Yuvarlamalardan dolayı 
hesaplanan oranlarda farklılık bulunabilir.  

 
 

2019 yılı Haziran ayında 2,49 milyar m3 olarak kaydedilen toplam doğal gaz tüketimi, 2020 yılı 
Haziran ayında %11 oranında bir azalış ile 2,22 milyar m3 olarak gerçekleşmiştir. Elektrik 
santrallerinde tüketilen doğal gaz miktarı 2019 yılı Haziran ayında 386 milyon m3 iken bu 
miktar, 2020 yılının aynı döneminde %28,3 oranında artarak 499 milyon m3 olarak 
kaydedilmiştir12. Elektrik santrallerinde tüketilen doğal gaz miktarının toplam doğal gaz 
tüketimine oranı 2019 yılı Haziran ayında %15,6 iken, bu oran 2020 Haziran ayında %22,5 
olarak gerçekleşmiştir. 

 

 
 

 
12  2020 yılı Haziran ayı Elektrik üretimi için tüketilen toplam doğalgaz miktarı, T.C. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü raporlarından alınmaktadır. Yuvarlamalardan dolayı 
hesaplanan oranlarda farklılık bulunabilir.  

ENERJİ PANORAMA • Temmuz 2020 • 61



Geçtiğimiz ayın sosyal medyada yer 
alan başlıklarından seçmeler sizlerle...

62 • Temmuz 2020 • ENERJİ PANORAMA

 SOSYAL MEDYA 
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