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Çiğdem Besen MIT’de fizik, siyaset ve ekonomi okudu, ardından uzun
yıllar konfeksiyon ihracatçılığı yaptı şimdi de güneş enerjisi teknolojileri
sektörünün en önemli oyuncularından biri oldu. Adıyaman’daki tesislerinde
kendi Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirdikleri güneş panellerini üreten
GTC’yi kuran Çiğdem Besen, bu ay Niğde’deki yeni fabrikalarını devreye
alacaklarını söylüyor.

Emtia ve enerji piyasalarının önde gelen bağımsız bilgi sağlayıcısı ve analiz
kuruluşlarından S&P Global Platts, 2021 yılı için enerji sektörüne yönelik
öngörülerini açıkladı. Analistler, küresel gayri safi yurtiçi hasılada 2021’in
ikinci yarısında büyümenin hızlanmasıyla birlikte toparlanma beklese de
pandeminin sonuçları kimi sektörler için daha kalıcı sonuçlara yol açacak...
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Türkiye, 2040 yılına kadar enerji
teknolojilerine 8 milyar dolar yatırım yapacak

Şirketler, 2021 için zam
oranını belirledi: Yüzde 13.8

Sabancı Üniversitesi tarafından hazırlan TEO’da, elektrik üretiminde yüzde 10
olan güneş ve rüzgar enerjisinin payı, 2040 yılında “referans senaryoya” göre
yüzde 28’e; yatırımların yenilebilir kaynaklara daha iddialı oranda kaydırılması
ve teknolojinin sisteme daha fazla entegre edilmesi olasılığını değerlendiren
“alternatif senaryoya” göre ise yüzde 36’ya çıkması öngörülüyor. .

İş dünyasındaki ücretle yan haklarda genel eğilim ve uygulamaları ortaya koyan
“2020 Türkiye Ücret ve Yan Haklar Araştırması”nın sonuçlarına göre, 2021 yılı ücret
artış bütçelerine karar veren şirketler yüzde 13,8 bandında zam yapmayı planlıyor.
Bu rakam 2020 yılında yüzde 15’ti ancak pandemi nedeniyle Türkiye’de şirketlerin
yüzde 6,6’sı, dünya genelinde ise yüzde 15’i ücretlerde kesintiye gitti…
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Yeni yıl, yeni umutlar…

H

erkesin “artık bitsin” dediği
2020’nin sonlarına yaklaştık. Hiçbirimizin hayatı boyunca unutamayacağı bir yıl yaşadık, yaşıyoruz. Hepimizi
hayatta tutan umudumuz, gelecek yılın daha
olacağını düşündürtüyor bize. Temennimiz
çok çok daha iyi bir yıl geçirmemiz.

Örneğin yenilenebilir enerji sektörü, yeni
kapasitelerin açıklanmasını istiyor. Fosil
yakıt alanında faaliyet gösteren şirketlerin
en büyük beklentisi vergi ve yatırım
ortamını iyileştirecek adımların atılması.
El değiştirmeler, satın almalar beklentisi de
var ancak finansman yine en önemli konu
olacak gibi görünüyor. Daha çok finansman
kaynağı, daha çok yatırım anlamına geliyor.
Özetle gelecek yıl yine yasal düzenlemeler
ve finansman gündemimizi belirleyecek.

editör

Pandemi bazılarımızı sevdiklerimizden
ayırdı, bazılarımızı yataklara düşürdü. Sağlık
açısından sorun yaşamayanlar biraz daha
şanslı ama hem ülke hem de aile bütçeleri
Bir önceki sayımızda “her yol yenilenebilir
çok sarsıldı. Küçük esnaf kepenkleri indirdi,
enerjiye
çıkıyor”
demiştik.
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yerindeyse
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düşüşler oldu.
Dünyada ilk nükleer santral 1955 yılında
geliyor. Alınan tüm kararlar ve finansman
ABD, daha kaynakları
sonra dayenilenebilir
Sovyetler enerjiyi teşvik
Enerji sektörü de benzer birönce
yıl geçirdi
kuruldu.
Türkiye
de 1960’lı
maalesef. Oysa 2020’ye ne Birliği’nde
büyük umutlarla
edecek
bir yol izliyor.
şekilde. Zaten
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yılların
başında nükleer
enerjiyi
pandemiyle
birlikte konuşmaya
önemini daha da çok
yüksekti. Ancak çoğunu ertelemek
zorunda
bir dünya” bunu
başladı.
Bugüne artıran
kadar“sürdürülebilir
onlarca proje
kalıp pandeminin getirdiği yeni koşullara
zorunlu
kılıyor.
O
nedenle
hazırlandı, görüşmeler yapıldı... Ancakdergimizin
60
uyum sağlamaya çalıştık. Ve bir kez daha
sayfalarında da bu haberlerin ağırlığını
yıla yakın bir süredir
devam eden nükleer
sektörümüzün ne kadar güçlü, enerji
hissedeceksiniz.
santral
konusunda ilk gerçek adım 3 Nisan
çalışanlarının ne kadar fedakar
olduğunu
Ve elbette riskler… Son yılların en
2018
tarihinde
atıldı
ve Rus devlet şirketi
gördük. Salgına karşın herkes işine dört
kurak günlerini yaşıyoruz. MGM’nin
Akkuyu
Nükleer
elle sarılıp halkımıza enerji Rosatom’un
ulaştırmak için yapacağı
yayınladığı
son harita
kaygıları iyice artırdı.
çalıştı.
Santrali’nde temel
atılıp
ilk
harç
döküldü.
Elektrik üretim istatistikleri
de tehlikenin
Evet, yeni yıl yeni umutlar demek. Biz de
yılın son sayısında kapağımızı sektörümüzün
tüm bileşenlere ayırıp beklentilerini sorduk.
Sadece beklentileri değil; bu yılı nasıl
geçirdikleri, gerçekleşen rakamları da…
Aldığımız yanıtlardan çıkan sonuç özetle
şöyle: Birçok alanda hedeflere ulaşmak
mümkün olmadı ancak yılı en az hasarla
kapatıyoruz. Herkes 2021 gündemini
oluşturmuş, planlarını yapmış. Ancak
bunların hayata geçmesi için kamunun
atacağı adımları bekliyorlar.
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ENERJI BAKANLIĞI’NIN
2021 BÜTÇESI
5 MILYAR 61 MILYON TL

AKSA ENERJI’DEN ILK 9 AYDA
448 MILYON LIRA NET KÂR
Aksa Enerji, 2020 yılının ilk dokuz ayına ait finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıkladı. 2020 yılının ilk dokuz
aylık döneminde kârını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artıran Aksa Enerji, 448
milyon lira konsolide net kar elde etti.
Cirosunu geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla
yüzde 39 artırarak 5,3 milyar TL’ye çıkaran şirket, böylece yılın başında açıkladığı ciro hedefine üçüncü çeyrek sonu itibarıyla ulaşmış oldu.
Yılın ilk dokuz ayında 1,1 milyar TL FAVÖK elde
eden Aksa Enerji, FAVÖK’ünün yüzde 67’sini döviz bazlı gelir sağlayan yurt dışı santrallerinden
elde ederken, cirosunun yüzde 80’ini ise Türkiye
ve Kıbrıs operasyonlarından elde etti. Şirket’in
FAVÖK marjı ise yüzde 21 olarak gerçekleşti.
Şirketin dokuz aylık finansal performansını değerlendiren Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı
ve CEO’su Cemil Kazancı, “Tüm dünyanın zorlu
bir dönemden geçtiği bu faaliyet ortamında, güçlü finansal yapımızla sürdürülebilir büyümemize devam ediyoruz. Yaklaşık 6 yıl önce başladığımız uluslararası yatırımlarımızla karlılığımızı
sürdürürken borçluluğumuzu da her geçen dönem azaltıyoruz. 2015’te 860 milyon dolar seviyesinde olan borcumuzu 2020’nin ilk dokuz
ayında 366 milyon dolara düşürmeyi başardık”
dedi.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı için 2021 yılında harcanmak üzere toplam 5 milyar 61 milyon 810 bin bütçe teklif edildi. Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez TBMM Plan ve
Bütçe Komisyonu sunumunda bakanlığın 2021
yılı bütçe teklifini açıkladı. Dönmez, “Bakanlığımız merkez teşkilatı için 2021 yılı bütçe teklifi 3
milyar 999 milyon 188 bin TL olup, MTA, MAPEG,
TENMAK, EPDK, NDK ile birlikte teklif edilen toplam bütçe tutarı 5 milyar 61 milyon lira olarak
gerçekleşti” dedi.
Bakanlığını 2019 yılı bütçe ödeneği toplamının
2 milyar 914 milyon TL olduğunu ve bu tutarın 2
milyar 732 milyon lirasının harcanıp, kalan 182
milyon 512 bin lirasının ödenek yıl sonunda iptal edildiğini kaydeden Dönmez, ortaya çıkan bu
kesin hesap rakamlarına bağlı olarak bakanlığın
2019 yılı bütçe gerçekleşme oranının yüzde 94
olduğunu ifade etti.
Dönmez, “Bakanlığımız; kalkınma planları ve
diğer bütün programlarda yer alan politika ve
hedefler doğrultusunda kamu kaynağının mümkün olduğunca etkili, ekonomik ve verimli bir
şekilde elde edilmesi ve kullanılması hedefiyle
çalışmalarını yürütmeye devam edecek” ifadesini kullandı.

PANO

AKKUYU NGS’NIN ÜÇÜNCÜ
GÜÇ ÜNITESININ INŞAAT
LISANSI ALINDI

SHELL VE FERRARI’DEN 70
YILLIK INOVASYON ORTAKLIĞI
70 yılı aşkın süredir Scuderia Ferrari’nin ‘İnovasyon Ortağı’ olan Shell, farklılaştırılmış yakıtı
Shell V-Power ve PurePlus Teknolojisi ile üretilen Shell Helix Ultra sayesinde Scuderia Ferrari’ye pistte güç vermeye devam ediyor. Shell,
1950’deki ilk FIA Formula 1™ Dünya Şampiyonası yarışında Scuderia Ferrari ile yaptığı iş birliğini güçlendirerek devam ettiriyor. Uzun yıllardır
devam eden bu ortaklık kapsamında Shell, her
yıl 50’nin üzerinde mühendisi ve teknik çalışanı
ile 21 bin saatten fazla süre boyunca, Ferrari’nin
yakıt ve madeni yağ performansını en iyiye çıkarmak üzere çalışıyor. Bugüne kadar bu önemli
iş birliğiyle 600 yarış, 175 zafer ve 22 şampiyonluğa imza atan iki marka, yeni başarılar için çalışmalarına devam ediyor.
Shell’in dünyada inovasyon ve teknolojiye en fazla yatırım yapan şirketlerden biri olduğunu ifade
eden Shell & Turcas CEO’su Emre Turanlı, “İnovasyon denince akla gelen en önemli ortaklıklarımızdan biri, 70 yıllık yolculuğu birlikte gerçekleştirdiğimiz Ferrari. Scuderia Ferrari, Formula
1’in en çok yarış kazanan ikonik takımlarından
biri ve 70 yıldır süren bu iş birliği ile Scuderia
Ferrari’nin galibiyetlerinde katkımız olmasından
gurur duyuyoruz. İstanbul’da 9 yılın ardından
gerçekleşen ve geçtiğimiz hafta sonu heyecanla
takip ettiğimiz Formula 1 Grand Prix’de de devam eden bu ortaklığın çok uzun yıllar daha süreceğinden ve birlikte birçok başarıya imza atacağımızdan hiç şüphe duymuyorum” dedi.

Nükleer Düzenleme Kurulu (NDK) tarafından Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) üçüncü güç
ünitesinin inşaat lisansı verildi. Şirketin 28 Mart
2019 tarihinde yaptığı başvuru dosyasını inceleyen NDK, 13 Kasım 2020 tarih ve 2020-71/2-1
sayılı kararıyla Akkuyu NGS’nin üçüncü güç ünitesinin inşaat lisansını onayladı. İnşaat lisansıyla birlikte üçüncü güç ünitesinin reaktör ve türbin binaları gibi nükleer güvenlik kapsamındaki
tüm yapıların inşaatına ve nükleer güvenlikle
alakalı sistem ve ekipmanların montajına başlanabilecek.
Akkuyu Nükleer AŞ Yönetici Direktörü Аleksei
Frolov yaptığı değerlendirmede, “İnşaat lisansının alınması, güç ünitesinin inşaatına başlanabilmesi için gerekli olan son izin aşamasıdır.
Başvuru dokümanının hazırlanmasının yanı sıra
inceleme sürecinde NDK’nın sorularına verilecek
yanıtlarla ilgili olarak tasarım kuruluşlarıyla birlikte çok kapsamlı ve detaylı çalışmalar yaptık.
NDK, inşaat lisansını vererek, Akkuyu NGS’deki
üçüncü ünitenin inşaat ve montaj işlerini düzenleyen tüm yasal gerekliliklere ve standartlara uyulduğunu teyit etmektedir. Şu anda daha
önce alınan sınırlı çalışma izni kapsamında Akkuyu NGS üçüncü güç ünitesi reaktör binasının
ve türbin binasının temel altı beton çalışmaları
tamamlanmakta olup, bunun ardından gerçekleştirilecek donatı çalışmaları sonrası aldığımız
lisansa istinaden temel betonu yapım çalışmalarına başlayacağız” ifadelerini kullandı.
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4 PROJEYE “FIKRINLE
ENERJI KAT” ÖDÜLÜ

VADELI ELEKTRIK PIYASASI,
1 HAZIRAN 2021’E
ERTELENDI
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) bünyesinde faaliyete geçecek Vadeli Elektrik Piyasası’nın
(VEP) daha önce 1 Aralık 2020 olarak belirlenen
açılışı tarihi 1 Haziran 2021’e ertelendi.
EPİAŞ’ın kurumsal internet sitesinde yer alan
açıklamada, elektrik piyasası katılımcılarına
birçok avantaj sağlayacak VEP’in açılış tarihinin, tüm dünyada etkili olan yeni tip korona virüs salgınının getirdiği olumsuzluklar sebebiyle
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 19 Kasım
tarihli kararıyla 1 Haziran 2021’e ertelendiği belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi: Yazılımı ve kalite
testleri tamamlanan VEP’in teminat, temerrüt ve
uzlaştırma modüllerinin Covid-19 salgınından
kaynaklanan olağanüstü şartlar dolayısıyla bir
kez daha hassasiyetle gözden geçirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Yapılan bu hassas çalışmayla birlikte Aralık 2020’den itibaren sanal uygulamaların başlatılması planlanmaktadır.
Bu kapsamda, piyasa katılımcıları 15-31 Aralık
tarihlerinde sanal ortamda işlemlerini yapabilmek için kayıtlarını gerçekleştirebilecek. VEP’in
canlı olarak işletmeye alınacağı 1 Haziran 2021’e
kadar da EPİAŞ kurumsal internet sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla piyasa, teminat,
temerrüt ve uzlaştırma modüllerinin her biri için
sanal uygulama tarihleri önceden duyurulacak.
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CK Enerji tarafından elektrik sektörünü geliştirecek yenilikçi fikirleri teşvik etmek için 2016
yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen
“Fikrinle Enerji Kat Yarışması”nın kazananları
belli oldu. Jüri, grup bünyesindeki farklı şirketlerinden 8 çalışan tarafından geliştirilen 4 projeyi
ödüle layık gördü. Grup bünyesindeki farklı şirketlerin genel müdürleri ve üst düzey yöneticilerinden oluşan jüri, grubun farklı şirketlerinden
8 çalışan tarafından geliştirilen 4 projeyi ödüle
layık gördü.
Ödülleri vermek üzere düzenlenen törende CK
Enerji İnsan Kaynakları Direktörü Barış Müstecaplıoğlu, “Yenilikçi fikirleri ve gelişmeyi teşvik
etmek için başlattığımız Fikrinle Enerji Kat Yarışması, çalışma arkadaşlarımız tarafından büyük
ilgiyle karşılandı. Çalışma arkadaşlarımız tarafından geliştirilen bu projeler, hem şirketimize
hem de sektörümüze katkı sağlıyor. Verimlilik
odaklı, sektöre yeni uygulamalar kazandıran,
müşteri ve çalışan memnuniyetini artıran fikirlerin yarıştığı bu platformda yer alan tüm çalışma
arkadaşlarımı kutluyor, projeleriyle bize kattıkları değer için teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Değerlendirme sonrasında “Otomatik Yük Transferi Devresi Projesi” ile Hakan Yazıcı ve Günay
Mutlu, “Güvenli Dijital İmza Projesi” ile Ümmü
Gülsüm Koç, Büşra Öztürk, Buse Yalçın, “Kesintisiz Manevra Projesi” ile Taner Yazıcı, Yusuf
Yılmaz ve “Robot Yazılım Projesi” ile de İsmail
Dalaman ödüle layık görüldü.
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ROLL-ROYCE YÜZDE
100 SÜRDÜRÜLEBILIR
HAVACILIK YAKITINI TEST
EDIYOR
Rolls-Royce, motorlarının yüzde 100 Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (Sustainable Aviation Fuel
- SAF) ile yapılan yer testlerine başladı. Bu testlerin amacı, katışıksız SAF’in gaz türbini motorlarının çevre performansının iyileştirilmesine
yönelik önemli bir katkı sağladığını doğrulamak.
Testlerde kullanılan SAF, düşük karbonlu yakıt
konusunda uzman Paramount, Kaliforniya’daki
World Energy tarafından üretiliyor. SAF ayrıca
Shell Havacılık şirketi tarafından tedarik ediliyor. SkyNRG tarafından ikmal edilen bu katışıksız yakıt, net CO2 yaşam döngüsü salınımlarını
geleneksel jet yakıtına kıyasla yüzde 75’ten daha
fazla azaltma potansiyeline sahip. Bu katışıksız
yakıt sayesinde, önümüzdeki yıllarda CO2 yaşam
döngüsü salınımı daha da azaltılabilir.
Rolls-Royce Teknoloji Sorumlusu Paul Stein konuyla ilgili şunları söyledi: Havacılık, dünyayı
birbirine bağlı tutan çok büyük bir güç. Bu gücü
ancak sürdürülebilir bir şekilde devam ettirebiliriz. Testlerimizin amacı ise gerçek anlamda
salınım azaltımı sağlayabileceğimizi göstermek.
Havacılığın 2050’ye kadar yılda 500 milyon tona
kadar arttırması gereken SAF üretimi sayesinde
gezegenimize oldukça büyük bir katkı sağlayabiliriz.

KANUNI, YENI REZERVLER
IÇIN KARADENIZ’E AÇILDI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni’nin Karadeniz’e doğru yola çıktığını ve Filyos
Limanı’ndaki bakım çalışmalarının ardından
Sakarya Gaz Sahası’ndaki görevine başlayacağını söyledi. Dönmez, Haydarpaşa Limanı’nda
gerçekleştirilen Kanuni sondaj gemisini Karadeniz’e uğurlama töreninde yaptığı konuşmada,
bu limandan 29 Mayıs’ta Fatih sondaj gemisinin
de Karadeniz’e uğurlandığını ve bir ay gibi kısa
bir sürede 320 milyar metreküplük gaz rezervine
ulaştığını ifade etti.
Sakarya Gaz Sahası’nda bulunan Tuna-1 kuyusundaki rezervin daha sonra 405 milyar metreküpe yükseldiğini anımsatan Dönmez, “Böylece,
Tuna-1 kuyusundaki ilk sondajımızı tamamladık. Türkiye’nin bugüne kadar ürettiği toplam
doğal gaz miktarı 16,8 milyar metreküp. Tuna-1
kuyusundaki keşfimizle bunun 24 katını tek bir
sondajda yakaladık. Sadece hanelerin 20 yıldan
fazla ihtiyacını tek başına karşılayabilecek devasa bir rezervden bahsediyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Dönmez, Fatih sondaj gemisinin
31 Ekim itibarıyla Sakarya Gaz Sahası’nda bulunan Türkali-1 kuyusunda yeni sondajına başladığını ve bu kuyuda şu an itibarıyla 2 bin 600
metreye kadar indiğini açıkladı.
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470 BIN KIŞI, “ENERJI ÇALIŞANLARI HAFTASI”NI KUTLADI
Türkiye genelinde toplam 470 bin çalışanı kapsayan ‘Enerji Çalışanları Haftası’ bu yıl 9-16 Kasım
tarihleri arası kutlandı. Petrol, doğal gaz, LPG ve
elektriğin; sanayiden turizme, hizmet sektöründen hane halkına kadar tüm alanlarda vazgeçilmez olduğuna dikkat çekilen hafta boyunca, enerji
sektöründe yer alanların özverili çalışmaları ile
ilgili farkındalık yaratıldı. Enerji Çalışanları Haftası nedeniyle bir açıklama yapan ve pandemi sürecinde gösterdikleri özverili çalışmaları için tüm
enerji çalışanlarını kutlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez şöyle konuştu: Enerji
sektörü, dinamikleri her geçen gün değişen dünya
düzeninden etkileniyor. İnsanların beklentileri ve
talepleri de aynı ölçüde değişmeye başladı. Öte
yandan Covid-19 gibi kriz dönemlerinde iletişimin önemi daha da arttı. Enerji çalışanlarımız en
zor günde dahi hayatın durmaması için büyük bir
fedakarlıkla görevlerinin başındaydı. Bu emek yoğun çabanın doğru anlatılması ve anlaşılması adına iletişim faaliyetleri önemli bir rol üstleniyor.
Merkezine insanı alan, karşılıklılık ve diyalog üzerine temellendirilen iletişim faaliyetleriyle bugün
enerji sektörümüz güçlü bir marka algısı ve itibar
inşa etti.

Enerji Çalışanları Haftası’, ilk kez geçen yıl kutlanmıştı. Riskli ve uzmanlık isteyen bir alan olan
enerjide, akaryakıt sektöründe 250 bin, elektrik
üretim, dağıtım ve perakendede 80 bin, doğal gazda 10 bin, LPG’de 50 bin ve kamuda 80 bin olmak
üzere 470 binin üzerinde çalışan görev yapıyor.

SEPAŞ ENERJI’DEN HES KODU BILGILENDIRMESI
Covid-19 salgını nedeniyle, Sepaş Enerji Müşteri
Hizmetleri Merkezleri’nde abonelikle ilgili tüm
işlemler, HES kodu sorgulaması ile yapılmaya
başladı. Sepaş Enerji’ye ait Kocaeli, Sakarya, Bolu
ve Düzce’de bulunan toplam 26 müşteri hizmetleri merkezinde artık Hayat Eve Sığar (HES) kodu
ile işlem yapılacak. Çalışan ve toplum sağlığı için
Covid-19 salgınına karşı önlem amacıyla, müşteri
hizmetleri merkezlerine girişlerde HES kodu sorgulaması yapılmaya başladı.
Sepaş Enerji’den yapılan açıklamada, toplum sağlığını korumayı hedefleyen yeni uygulamanın ayrıntılarına yer verildi. Buna göre, Sepaş Enerji’nin
müşteri hizmetleri merkezlerine müracaat eden
tüm abonelerden, giriş noktasındaki görevlile-
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re HES kodlarını göstermeleri istenecek. Müşteri
temsilcisiyle işleme başlamadan önce sistemden
HES kodu sorgulaması yapılacak olması nedeniyle, müşteri hizmetlerine herhangi bir nedenle
başvuran abonelere HES kodlarını temin etmeleri
çağrısı yapıldı. Ayrıca aboneliklerle ilgili birçok işlemin, Sepaş Enerji web sitesinde bulunan online
işlemler ve 444 5 186 numaralı çağrı merkezi aracılığıyla da yapılabildiği belirtildi.

Yerel, Ulusal ve Küresel
Yeşil Plan için...

IRENEC 2021
11. ULUSLARARASI
%100 YEN‹LENEB‹L‹R
ENERJ‹ KONFERANSI

20-22 MAYIS 2021
Topluluk Enerjisiyle gerçekleşecek Yenilenebilir

Eşitlik, Özgürlük, Barış ve Yerel İstihdam için

Enerji Devrimi tüm paydaşların aktif katkısını

dünyanın bütün şehirleri 2050 itibariyle

ve çözüm tarafında yer alan Karar Vericilerin

%100 Yenilenebilir Enerjiye geçecek.

desteğini gerektiriyor.

Bize katılın ve mutluluğunuzu enerji

Tüm dünya için temiz ve istikrarlı %100

demokrasisi üzerine kurun.

yenilenebilir enerji sağlayan rüzgar, biyo-enerji,
jeotermal ve güneş ile beraber artık dünyanın
hiçbir yerinde enerji kesintisi yaşanmayacak

w w w. i r e n e c . o r g

•

w w w. e u r o s o l a r. o r g .t r

•

w w w. p o w e r i n g c o m m u n i t i e s . o r g
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SANAYI SEKTÖRÜ, ENERJI
TÜKETIMINDE GERIDE KALDI
2019 yılında Türkiye’de konut, ticaret ve hizmet
sektörlerinin enerji tüketimi, sanayi sektöründe
tüketilen enerji miktarını 1,2 milyon ton petrole
eşdeğer (TEP) miktarda geçti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2019 yılı
Enerji Denge Tablosu’na göre, birincil enerji arzı
144,4 milyon ton petrole eşdeğer (TEP), nihai
enerji tüketimi de 110,8 milyon TEP oldu. Sektörlerin toplam enerji tüketimi 109.570 TEP olurken, enerji yoğun bir sektör olan sanayi sektöründeki enerji tüketimi konut, ticaret ve hizmet
sektörlerinin enerji tüketiminin gerisinde kaldı.
2019 yılında konutlarda 23,2 milyon TEP, ticaret ve hizmet sektöründe 12,5 milyon TEP enerji tüketildi. Böylece toplam 35,7 milyon TEP ile
konut, ticaret ve hizmet sektörlerinin enerji tüketimi 34,5 milyon TEP olan sanayi tüketimini
aştı. Geçen yıl ayrıca ulaştırma sektöründe enerji
tüketimi 27,6 milyon TEP olurken, tarım ve hayvancılıkta 4,7 milyon TEP ve enerji dışı tüketim
de 7 milyon TEP olarak gerçekleşti. 2019 yılında
83,15 milyon nüfusla kişi başına enerji tüketimi
1,736 ton petrole eşdeğerken, kişi başı elektrik
tüketimi de net 3.094 kWh oldu.
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EPKD VE AREA IŞ BIRLIĞI
ANLAŞMASI IMZALADI
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve
Azerbaycan Enerji Düzenleme Ajansı (AERA) arasında elektrik ve doğal gaz piyasalarında uyumlu
bir düzenleyici çerçevenin oluşturulması için iş
birliği protokolü imzalandı. Covid-19 nedeniyle
video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, protokol EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz
ve AERA Başkanı Dr. Samir Akhundov tarafından
27 Ekim’de imzalandı.
İmzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe giren
protokol kapsamında, her iki ülkenin elektrik
ve doğal gaz piyasalarında tutarlı bir düzenleyici çerçeve oluşturulması sağlanacak. Bu amaçla,
kurumların bilgi ve deneyimleri çeşitli seminerler, toplantılar, personel değişimi ve elektronik
bilgi akışı yoluyla paylaşılacak.
Bölgesel elektrik ve doğal gaz piyasalarının oluşturulmasında diğer ulusal, bölgesel ve uluslararası kurumlarla iş birliği yapılması ve ikili iş
birliğinin çok taraflı iş birliğine dönüştürülmesi
için fırsatlar değerlendirilecek. EPDK Başkanı
Mustafa Yılmaz, EPDK ve AERA arasındaki protokolle yalnızca ikili ilişkilerin geliştirilmekle
kalmayacağını belirterek şunları söyledi: Bu
protokol aynı zamanda bölgesel ve uluslararası
yapılanmaların yanı sıra üçüncü taraflarla olan
ilişkileri de ortaklaşa şekilde geliştirmeyi amaçlıyor. İmzaladığımız bu protokol, 20 yıla yakın
sürede kaydettiği aşama sonucunda sahip olduğu modern enerji piyasasıyla bulunduğumuz
coğrafyada örnek konuma gelen ülkemizin deneyimlerinin, enerji piyasalarını serbestleştirme
sürecinde olan ve önemli bir tedarikçimiz konumundaki Azerbaycan’a aktarılması açısından da
büyük fırsatlar sunuyor.

Aksa Elektrik’te üst düzey atama

KARİYER
Z. Işık Adler

Türkiye’nin en büyük elektrik şirketlerinden olan Aksa Elektrik’in Finansal Yönetimden Sorumlu Başkan Yardımcılığı’na (CFO) Engin İnal atandı. Türkiye’nin 81 iline elektrik satış hizmeti
sunan, Çoruh ve Fırat bölgelerindeki 9 il geneline elektrik dağıtımı yapan Aksa Elektrik’ten yapılan açıklamaya göre, şirketin finansal yönetimden sorumlu başkan yardımcılığı (CFO)
görevine Engin İnal atandı.
İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği’nden mezun olan Engin İnal, yöneticilik kariyerine 2004 yılından itibaren Ak Enerji
Finans Müdürlüğü pozisyonunda 10 yıl boyunca çalışarak başladı. Ardından Ak-Kim
Kimya’da hazine, operasyon, finansal analiz, proje yönetimi ve proje finansmanı
faaliyetleri ağırlıklı olmak üzere finans müdürlüğü görevini yürüten İnal, son olarak Zülfikarlar Holding’de CFO pozisyonunda bulunmuştu.

Türk nükleer mühendis kızların büyük başarısı
Rus üniversitelerinde nükleer fizik eğitimi alan ve
aralarında 6 Türk kız öğrencinin de bulunduğu 11 yüksek lisans öğrencisi ‘Maria Sklodowska-Curie’ bursu
kazandı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) tarafından verilen bursun kazananları, 20 Kasım 2020
tarihinde Avusturya’nın başkenti Viyana’da açıklandı.
Burs kazanan 6 Türk öğrenci arasında, Peter The
Great St. Petersburg Politeknik Üniversitesi, Isı Enerjisi Mühendisliği ve Isı Mühendisliği bölümünde eğitim alan Seida Merve Değirmenci, Ayşe Gök, Yağmur
Küçük, Ahsen Özdemir ve Zeynab Nur Şahin yer aldı.
Aynı üniversitenin Nükleer Santraller Tasarım, İşletme
ve Mühendislik bölümünde okuyan Nurberk Sungur da
bu önemli bursu kazanan isimlerden biri oldu.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un İnsan
Kaynakları Departmanı Eğitim Kalitesinin Arttırılması,
Uluslararası İşbirliği ve Proje Yönetimi Tasarım Şubesi
Direktörü Valery Karesin, şöyle konuştu: Rus üniversitelerinde nükleer fizik bölümünde okuyan Rus ve
yabancı öğrencilere ‘Maria Sklodovskaya-Curie’ bursu
verilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, nükleer endüstrideki eğitimi ve cinsiyet dengesini desteklemeyi
amaçlayan IAEA’nın çok doğru bir zamanda yaptığı bir
girişimdir. Burs alan kız öğrenciler, hem Rusya’da hem
de ötesinde nükleer enerjinin geleceğini şekillendirmeye yardımcı olacak. Rosatom, sosyal sorumluluk
sahibi bir şirket olarak bu tür adımları destekliyor.

Rusya’nın yeni enerji
bakanı Shulginov oldu
Rusya Başbakanı Mihail Mishustin, kasım ayında kabinede önemli değişiklikler yaptı. İlk olarak Rusya Enerji
Bakanı Aleksander Novak’ın başbakan yardımcısı olarak atanmasının ardından Rusya’nın yeni enerji bakanının Nikolay Shulginov olduğu açıklandı. Enerji bakanı
Aleksander Novak’ı başbakan yardımcısı olarak atayan
Mishustin, Novak’tan boşalan enerji bakanlığına ise Rus
hidroelektrik enerjisi şirketi RusHydro’nun CEO’su Nikolay Shulginov’u getirdi.
Rusya kabinesinde yapılan diğer değişikliklere göre,
Ulaştırma Bakanı Dietrich’i görevden alan Başbakan

Mishustin, yerine Rus havayolu şirketi Aeroflot’un CEO’su Vitaly Saveliev’i getirdi. Uzak Doğu ve Arktika Kalkınma Bakanı Aleksandr Kozlov, Doğal Kaynaklar Bakanı,
İnşaat Bakan Yardımcısı Irek Fayzullin ise İnşaat Bakanlığı’na atandı.
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Enerji bürokrasisi, yeni yıla yeni
isimlerle giriyor
Zübeyir Çalışan

Kasım ayında enerji bürokrasisinde
önemli değişiklikler yapıldı. İlk olarak Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye Elektrik İletim
AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan
yönetim kurulu üyeliği görevine, Zübeyir Çalışan atandı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden
1999’da mezun olan Çalışan, kariyeri boyunca Sağlık Bakanlığı, TEDAŞ ve TEİAŞ’ta çeşitli
görevler üstlendi. TEİAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı da yapan Çalışan, Ocak 2020’den bu yana TEDAŞ’ta Genel
Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyor. Deniz
Coşkun ise TEİAŞ’ta açık bulunan genel mü-

dür yardımcılığı görevine getirildi.
Öte yandan Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ’de
(TEDAŞ) açık bulunan yönetim kurulu üyeliği
görevine, 2020/491 sayılı Cumhurbaşkanlığı
kararı doğrultusunda, Osman İlter atandı.
1965 yılında Milas’ta doğan Osman İlter,
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu. İş hayatına 1992 yılında Köytaş’ta yönetim kurulu başkanı olarak
başlayan İlter, 2003’te Özelleştirme İdaresi
Başkanlığı Başkan Yardımcısı oldu. 2004’te
Petkim Yönetim Kurulu Başkanlığı’na atanan
İlter, 2016’dan bu yana TEDAŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alıyordu.

Osman İlter

Aksa Jeneratör’ün pazarlamasını Karaçalı yönetecek
Türkiye’nin yanı sıra birçok ülkede faaliyet gösteren Aksa
Jeneratör’ün yönetim kadrosuna Abidin Volkan Karaçalı da
katıldı. Şirketin pazarlama bölümünü yönetecek olan Karaçalı,
Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olduktan sonra, Cenevre Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde şirket yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. 2006
yılında iş hayatına başlayan Karaçalı, Vestel Dış Ticaret’de 5
yıl süresince satış sorumluluğu, takip eden 5 yılda Ortadoğu,
Afrika, Hindistan, Asya Pasifik, Amerika ve Uzak Doğu bölgelerini kapsayacak şekilde bölge satış müdürlüğü ve son olarak
5 yıl boyunca Vestel Ticaret’de satış, pazarlama ve iş geliştirme faaliyetleri ağırlıklı olmak üzere genel müdür yardımcılığı

görevlerini yürüttü. Fransızca ve İngilizce
bilen Karaçalı, Aksa Jeneratör’ün yurt içi
ve yurt dışı tüm pazarlama faaliyetlerini
yürütecek.
Öte yandan Aksa Jeneratör Operasyon Genel Müdürlüğü görevini üstlenen
Nazmi Atalay ve Aksa Jeneratör Satış
ve Kiralama Genel Müdürlüğü
görevini üstelenen Rıdvan
Özer mevcut görevlerine
devam edecek.

Naturel Enerji’nin kasası Bostan’a emanet
Naturel Yenilenebilir AŞ Finans ve Mali İşler Direktörlüğü görevine Sami Özgür Bostan getirildi. Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret AŞ’de 20 Temmuz 2020 tarihinden bu yana finans ve mali işler direktörü olarak görev
yapan Sezen Kolcu Tuncay, bu görevini 23 Kasım 2020 itibarıyla Sami Özgür Bostan’a devretti.
2010 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olan Sami Özgür Bostan,
mezuniyetinden sonra PwC Türkiye ve EY bağımsız denetim şirketlerinde görev aldı. Bostan, 2016 yılından bu
yana Aydıner İnşaat İç Denetim ve Kontrol Müdürü olarak çalışıyordu.
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DOĞANLAR YATIRIM HOLDING,
10 BIYOKÜTLE TESISI
KURACAK

D

AVRUPA BIRLIĞI, OFFSHORE
KAPASITESINI 25 KAT
ARTIRACAK

A

vrupa Komisyonu, Avrupa Birliği’nde (AB) yenilenebilir enerji payını artırmak için açık deniz
rüzgar (offshore) enerjisi kapasitesini 2050’ye kadar
25 kat artırmayı hedefliyor. Avrupa açık deniz rüzgar
kapasitesi 23 GW seviyesinde ve planlanan stratejiye
göre bu kapasitesinin 2030’a kadar 60 GW, 2050’ye
kadar 300 GW’a ulaşması isteniyor. Kuzey Denizi,
Baltık, Atlantik, Akdeniz ve Karadeniz’in tümü, rüzgar
türbini kurulumu için önemli bir potansiyele sahip ve
Kuzey Denizi şu anda dünyanın açık deniz rüzgâr potansiyelinin büyük bir çoğunluğunu elinde tutuyor.
Komisyon, bloğun güncellenmiş 2030 iklim hedeflerine ulaşmasını sağlamak için, yenilenebilir enerji
hedefini yüzde 38-40’lara çıkarmayı hedefliyor. Taslak belgeye göre AB’nin, 2050 yılına kadar daha yeşil
ve iklim nötr enerji sistemine geçmesi için açık deniz
rüzgar enerjisi kurulu gücünü 300 GW’a, okyanuslardaki kurulu gücü ise 60 GW’a çıkarması gerekiyor.
Bu hızlı artışın, açık deniz rüzgâr endüstrisinde 62
bin iş imkanı sunarken, 789 milyar dolara mal olması bekleniyor. Finansmanın, ulusal pandemi iyileştirme planları da dahil olmak üzere çeşitli kanallardan
sağlanması ve bazı piyasa risklerinin kamu tarafından
omuzlanması bekleniyor. Önümüzdeki yıl hayata geçecek enerji projeleri için AB devlet yardımı kılavuzlarının yakında çıkacak bir revizyonuna göre, hükümetlere denizaşırı projeleri finanse etmek için daha fazla
alan sağlanacak.

oğanlar Yatırım Holding, alternatif enerji üretimi konusunda hizmet veren şirketi Biotrend
ile Ezine’de yeni bir tesisin temellerini atıyor. 2012
yılından beri; biyokütle, evsel katı atık ayrıştırma, gazlaştırma-yakma ve ATY Üretimi, biyometanizasyon,
atık sahası işletimi, biyokütle yakma tesisi ve atık ısı
tesisleriyle ilgili yatırımlar yapan Biotrend; Malatya,
Sivas, İskenderun, İnegöl, İzmir-Harmandalı, Balıkesir ve Uşak lokasyonlarındaki 7 aktif tesisine ek olarak açmayı planladığı 10 yeni tesisle birlikte toplam
17 noktada yatırıma ve istihdama değer katmaya
devam etmeyi planlıyor. Biotrend, yeni tesislerini Ezine’nin yanı sıra; Malatya-Kapıkaya, İzmir-Menderes,
İzmir-Bergama, İnegöl, Giresun, Aksaray, Aydın ve
Çan’da açmayı planlıyor.
Doğanlar Yatırım Holding Enerji Grubu Başkanı
İlhan Doğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Türkiye’nin iklimi ve coğrafi konumu açısından alternatif
enerji alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtirken, Biotrend’in Ezine projesi kapsamında;
hammadde olarak kullanılması ve yakılarak enerji elde
edilmesi planlanan biyokütle miktarının -tamamı orman atıkları olmak üzere-toplam 271 bin ton/yıl olduğu, yakıt depolama alanının da 40 bin ton kapasiteli
planlandığı bilgisini verdi. İlk yatırım tutarı olarak 200
milyon TL, devamında ise 600 milyon TL’lik bir yatırım öngörülen Ezine tesisinde, Türkiye Enterkonnekte
sistemine her bir ünite ile 15 MWe sağlanması planlanıyor.
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YATIRIM
Aycan Kızıldağ

GAZPROM, 2021’DE 12 MILYAR
DOLAR YATIRIM YAPACAK

R

us kamu doğal gaz şirketi Gazprom 2021 yılında 902,4 milyar ruble (12 milyar dolar) yatırım yapmayı planlıyor. Rus doğal gaz şirketi Gazprom,
2021 yılında 2020 yılına göre hafif bir düşüşle 902,4
milyar ruble (12 milyar dolar) yatırım yapmayı planladığını bildirdi. Şirketin 2020 yılı yatırım bütçesi 923
milyar rubleydi. Şirketten yapılan açıklamada, 2021
yılındaki yatırımların büyük bölümünün Yamal Yarımadası ve Rusya’nın doğusundaki gaz üretim projelerine harcanacağı vurgulandı.
Öte yandan Gazprom’un doğal gaz üretimi yılın
ilk 9 ayında bir önceki yıla göre yüzde 12 oranında
azaldı. Dünyanın en büyük doğal gaz üreticilerinden Gazprom’un üretimi 2020 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 azalarak 322,4

milyar metreküp oldu. Gazprom’un Avrupa’ya doğal
gaz ihracatı da ilk 9 ayda geçen yılın aynı dönemine
göre önemli oranda azaldı. 2019’un Ocak-Eylül döneminde Avrupa’ya 142,8 milyar metreküp doğalgaz
ihraç eden Gazprom, bu yılın aynı döneminde sadece
125,7 milyar metreküp ihracat gerçekleştirdi.

ONAGAWA NÜKLEER SANTRALI YENIDEN ÜRETIME BAŞLIYOR

J

aponya’da 2011 yılındaki tsunamiden etkilenen Onagawa Nükleer Santrali’nin ikinci ünitesinin yeniden üretime başlaması için yerel
yönetim izin verdi. Fukushima’daki reaktör erimesine neden olan 2011 depreminde ve takip eden
tsunamide hasar gören nükleer reaktörlerinden biri
yeniden üretime başlama hazırlıklarını sürdürüyor.
Japon elektrik dağıtım şirketi Tohoku Electric Power
Co sözcüsü Reuters’a yaptığı açıklamada, Miyagi
Valisi Yoshihiro Murai’den Onagawa Nükleer Santrali’nde ikinci üniteyi yeniden başlatmak için onay
aldıklarını söyledi.
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2011 yılında yaşanan tsunamide sular altında kalan Onagawa Nükleer Santrali’nin Fukuşima
NGS’nin aksine soğutma sistemi bozulmamıştı.
Santralin yeniden üretime başlayabilmesi için başka kurumlardan da onay alması gerekiyor. Japon
hükümeti, Fukuşima nükleer felaketinin ardından
ülke elektriğinin üçte birini üreten 50’den fazla nükleer reaktörlerin tamamını kapatmıştı. Ancak son
yıllarda hükümet nükleer reaktörleri yeniden ele aldı
ve bazılarına yeniden lisans verdi. Şu ana kadar 9
reaktör yeniden üretime başlarken, 18 reaktör de
yeniden başlama hazırlığında.

YATIRIM

İSPANYOL IBERDROLA, 88
MILYAR DOLARLIK YATIRIMA
HAZIRLANIYOR

İ

spanyol kamu kuruluşu Iberdrola, yenilenebilir
enerji kapasitesini 10 yılın sonunda üç katına çıkarmak ve temiz enerji dönüşümü planları çerçevesinde ilerlemek için, 2025 yılına kadar 88 milyar dolar
yatırım yapacak. Avrupa’da emisyonların ve fosil yakıt
kullanımının azaltılması hedefi doğrultusunda adımlar
atan Iberdrola’nın İcra Kurulu Başkanı Ignacio Galan’a
göre, dünyanın tüm enerji ihtiyacını karşılamanın ve
emisyon azaltma hedeflerine ulaşmanın yolu, elektrik
üretiminde temiz kaynakların payının artırılması.
Son 20 yıldır bu yolda ilerleyen Iberdrola, yatırımlarını güneş ve açık deniz (offshore) rüzgâr enerjisine
odaklayacak. Önümüzdeki 10 yıl içinde güneş enerjisi
kapasitesini dört katına çıkarmayı hedefleyen şirketin, açık deniz rüzgâr enerjisini yedi, karasal rüzgâr
enerjisini ise üç katına çıkarması bekleniyor.
Şirketin hedefi, 32 GW olan yenilenebilir enerji kapasitesini 2025 yılına kadar 60 GW’a çıkarmak. Firma
2025 rakamlarının ötesinde, bu tarihe kadar yapım
aşamasında olacak 11 GW’lık proje belirlediklerini
açıkladı. Geçen ay, 4,3 milyar dolar ile PNM Resources’u satın alarak ABD’deki varlığını artıran şirket,
iklim değişikliğini yavaşlatmak için enerji dönüşümü
ve emisyonların azaltılması gibi adımlardan yararlanmayı umuyor.
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ZORLU ENERJI, FILISTIN’DEKI
DEAD SEA SANTRALINI
DEVREYE ALDI

Z

orlu Enerji ile Filistin’in elektriğinin yüzde 25’ini
dağıtan elektrik dağıtım şirketi JDECO (Jerusalem District Electricity Co. Ltd.), bölgeye elektrik
sağlamak amacıyla 2019’un ağustos ayında bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşma kapsamında Filistin’in
Jericho bölgesinde toplam 1.998 MWp kurulu güce
sahip Dead Sea Güneş Enerji Santrali’ni devreye alan
Zorlu Enerji, ZJ Strong şirketiyle güneş santralinden
üretilen elektriği 25 yıl boyunca garantili fiyattan
JDECO’ya satacak.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, “Zorlu Enerji olarak 25 yılı aşkın bilgi birikimi ve deneyimimizi yenilenebilir enerji projeleriyle
yurt dışına taşımaya devam ediyoruz. Bu vizyon doğrultusunda bölgenin enerji ihtiyacını güneş santralleriyle karşılamak üzere JDECO ortaklığıyla kurduğumuz
ZJ Strong (ZJ Strong Energy For Renewable Energy
Ltd. Co) şirketimiz toplamda 1,998 MWp kurulu güce
sahip Dead Sea Güneş Enerji Santrali’ni Filistin’in Jericho bölgesinde devreye aldı. Yeni yatırımımızın mutluluğunu yaşarken Zorlu Enerji olarak güneş başta olmak üzere farklı yenilenebilir enerji projelerimizle yurt
içi ve yurt dışında büyümek ve uluslararası gücümüzü
daha da artırmak istiyoruz” dedi.

YATIRIM

POWERCHINA, UKRAYNA’YA 800 MW’LIK RES KURACAK

Ç

inli PowerChina ve Ukraynalı WindFarm firmaları, Ukrayna’nın doğusundaki Manhush
ve Nikolske kasabalarının yakınında 800 MW kapasiteli rüzgar enerjisi santrali inşa etmek için sözleşme imzaladı. 1 milyar dolara mal olacak projeyle
Avrupa’nın en büyük rüzgar çiftliği kurulmuş olacak.
Santral inşa edildiğinde elektrik piyasa fiyatına satacak, yani diğer tüm yenilenebilir enerji üreticilerinin aksine PowerChina ve WindFarm elektriğini
devlete piyasa üstü fiyatlardan satmayacak.
WindFarm Müdür Yardımcısı Aleksandr Charun,
Kyiv Post’a yaptığı açıklamada, şu anda Ukray-

na’nın, Avrupa’daki en yüksek yenilenebilir enerji
tarifesine sahip olduğunu söyledi.
WindFarm’ın proje için ilgili belgeleri sunduğunu, PowerChina’nın ise rüzgâr santralinin inşasından sorumlu olduğu bilgisini veren Charun, “Evrak
işleri tamamlandıktan sonra, devlet tarafından işletilen enerji şirketi Ukrenergo ile anlaşma imzalanacak ve ağlarına bağlanılacak” dedi. Ukrayna Enerji
Bakanlığı’na göre, hidroelektrik hariç olmak üzere
yenilenebilir enerji kaynakları, Ukrayna’da üretilen
toplam elektriğin yalnızca yüzde 8,1’ini sağlıyor.

STATKRAFT, İNGILIZ SOLARCENTURY’I SATIN ALACAK

N

orveçli hidroelektrik şirketi Statkraft Londra
merkezli güneş enerjisi şirketi Solarcentury’i
118 milyon dolara satın almayı planlıyor. Bu yıl içinde tamamlanması hedeflenen satın almayla birlikte
yüzer güneş santrali yatırımlarının yapılması planlanıyor. Statkraft CEO’su Christian Rynning-Tonnesen konuya ilişkin yaptığı açıklamada, satın almanın
güneş ve rüzgar enerjisi sektöründe büyüme planları kapsamında gerçekleştiğini belirtti. Yenilenebilir
enerjide dünyanın önde gelen şirketleri arasında yer
almayı hedeflediklerini kaydeden Rynning-Tonnesen,
açıklamalarına şöyle devam etti: Hidroelektrik ve güneş enerjisinin birbirini tamamladığı gibi Statkraft ve
Solarcentury de birbirini tamamlayan iki önemli şirket
olacak. Güçlerimizi birleştirmemizle birlikte enerji dönüşümünü daha ileri bir noktaya taşıyacağız.

Solarcentury, 2013’ten bu yana 7 ülkede toplamda 1.2 GW güneş enerjisi kapasitesini hayata geçirdi.
İspanya, Hollanda, Fransa, Yunanistan, Şili ve Birleşik
Krallık, şirket için büyüyen ana pazarlar arasında yer
alıyor. Statkraft, 2025 itibarıyla 8 GW güneş ve rüzgar
kapasitesi oluşturmayı planlıyor.
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YATIRIM

2020 YILINDA
YERLI KÖMÜRE 120
MILYONLUK DESTEK VERILDI

E

ÇEVRE KORUMA HARCAMALARI
38.4 MILYAR TL OLDU

T

ürkiye’nin çevre koruma harcamaları 2019’da
bir önceki yıla göre, yüzde 1,2 oranında artarak 38,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayınladığı 2019 Çevre Koruma Yatırım Harcamaları verilerine göre, harcamaların yüzde
57,8’i mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 34,2’si
genel devlet ve hanehalkına hizmet eden kar amacı
olmayan kuruluşlar ve yüzde 8’i ise hanehalkları tarafından yapıldı.
Çevre koruma harcamalarının yüzde 46,3’ü atık
yönetimi hizmetlerinden, yüzde 37,8’i atıksu yönetimi hizmetlerinden, yüzde 4,8’i biyolojik çeşitliliğin ve
peyzajın korunmasından, yüzde 3,8’i toprak, yeraltı ve
yüzey sularının korunması ve kalitesinin iyileştirilmesinden ve yüzde 7,3’ü ise diğer çevre koruma konularından oluştu.
Çevre koruma yatırım harcamaları bir önceki yıla
göre yüzde 10,5 azalarak toplam 6,4 milyar TL olarak
gerçekleşti. Atıksu yönetimi hizmetleri için 3,3 milyar
TL, atık yönetimi hizmetleri için 1,4 milyar TL yatırım
harcaması yapılırken diğer konularda 1,7 milyar TL
çevre koruma yatırım harcaması yapıldı. Çevre koruma harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki
oranı 2018 yılında yüzde 1 iken, 2019 yılında yüzde
0,9 olarak gerçekleşti.
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nerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,
2020 yılında yerli kömürde üretim ve istihdam
desteğinin yaklaşık 120 milyon TL’yi bulduğunu açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 4
Aralık Dünya Madenciler Günü kapsamında düzenlenen Maden Sanayi İşverenleri Sendikası (MASİS) Madencilik ve Milli Ekonomi Zirvesi’ne video konferans
yöntemiyle katıldı. Zirvede yaptığı değerlendirmede
Dönmez, “Gelişmiş ülkelerin var olan ekonomik seviyelerine ulaşmalarında, doğal kaynakları etkin bir
şekilde kullanmaları büyük rol oynuyor. Bu maksatla
madencilik sektörümüzü desteklemeye her şartta
devam edeceğiz. Kömür sektöründen örnek verecek
olursak 2016 yılından bugüne kadar toplam 250 milyon lirayı aşan destek ödemesi yaptık. Ayrıca, 2020 yılında bugüne kadar yerli kömürde üretim ve istihdamı
korumak amacıyla verilen destek yaklaşık 120 milyon
lirayı buldu” ifadesini kullandı.
Dönmez, Eskişehir Kırka Eti Maden tesislerinde
lityum karbonat üretimine başlanacağını belirterek,
“Başlangıçta yıllık 10 ton olacak pilot üretimimiz kısa
süre içinde yıllık 600 tona çıkacak. Bu üretim yerli elektrikli otomobilin pil yapımında önemli bir girdi
olarak kullanılacak” dedi.

YATIRIM

İNGILTERE 12 MILYAR
STERLINLIK ‘DEVRIM’
PLANINI AÇIKLADI

İ

BAŞKENT EDAŞ, KEDEP’E
KATILAN ILK ŞIRKET OLDU

B

aşkent EDAŞ, Türkiye elektrik dağıtım sektöründe depolama alanında yapılan ilk ve en kapsamlı proje olan Kimyasal Enerji Depolama Projesi’ne
(KEDEP), katılan ilk elektrik dağıtım şirketlerinden biri
oldu. Ağustos 2018’de başlatılan ve ELDER koordinatörlüğünde yürütülen projeye, Başkent EDAŞ, Altınay
Elektromobilite ile girdi. İki şirketin ortak yürüteceği
çalışmalarla, çeşitli senaryoları test etmek için lityum-iyon bazlı enerji depolama ünitelerinin kurulumlarını gerçekleştirilecek.
Geçtiğimiz ay içinde Altınay Batarya Çözümleri ile
ölçeklenebilir enerji depolama sistemi geliştirilmesi
ve üretilmesi anlaşmasına imza atan Başkent EDAŞ,
KEDEP projesi kapsamında geliştireceği ölçeklenebilir
depolama sistemi ile mikro şebekelerde enerji depolama uygulamasını inceleyecek.
Yaklaşık 4,3 milyon TL bütçeye sahip olan proje
dahilinde, 100 haneye kadar besleme gücündeki 105
kWh ve 315 kWh gücünde iki ayrı batarya çözümü
üretilecek ve Mart 2021 tarihi itibarıyla Gazi Teknopark bünyesinde yer alan mikro şebeke kurulumu tamamlanacak.
Enerjisa Enerji A.Ş. CEO’su Murat Pınar konu ile ilgili olarak, “Türkiye elektrik dağıtım sektöründe depolama alanının ilk ve en kapsamlı projesi olan KEDEP’e
Başkent EDAŞ ile destek vermekten büyük mutluluk
duyuyoruz. 2021 yılında Gazi Teknopark ’ta kurulumu tamamlanarak çalışmaya başlayacak olan enerji
depolama ünitelerinin hayata geçmesiyle birlikte ülkemizin ve Enerjisa Enerji olarak bizim de benimsediğimiz sürdürebilir kalkınma hedefleri alt başlıkları
arasında yer alan kesintisiz enerji kaynaklarına erişim
noktasında büyük bir katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

ngiltere, 250 bin kişiye istihdam imkânı sunacak
“Yeşil Endüstriyel Devrim Planı”nı açıkladı. 10
maddeden oluşan plan; temiz enerji, ulaşım, doğa ve
yenilikçi teknolojileri kapsıyor. Gelecek yıl Glasgow’da
yapılacak COP 26 İklim Zirvesi öncesinde önemli bir
adım olarak gösterilen bu gelişmeyle 12 milyar sterlinlik hükümet yatırımı harekete geçecek. Planının
merkezinde, yeşil sanayi devrimini ileriye taşıyacak,
geleceğin yeşil iş alanlarını ve endüstrilerini inşa edecek olan Kuzey Doğu, Yorkshire, Humber, West Midlands, İskoçya ve Galler dahil olmak üzere İngiltere’nin
endüstriyel merkez bölgeleri bulunuyor.
Birleşik Krallık’ın güçlü yönleri etrafında inşa edilen 10 maddelik plan, açık deniz rüzgar enerjisi kapasitesinin 2030’da dört katına çıkarılması, hidrojenden
elde edilen enerjinin artırılması, nükleer enerji kapasitesinin büyümesi, yeni benzinli ve dizel araçların satışının yasaklanarak elektrikli araçların desteklenmesi,
toplu taşıma ve bisikletin teşvik edilmesi, denizcilik ve
havacılıkta yeşil standartların uygulanması, binalarda
enerji verimliliği uygulamalarının artırılması, doğanın
korunması için daha fazla ağaç dikilmesi, Londra’nın
yeşil finans merkezi haline getirilmesi amaçlanıyor.
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RÖPORTAJ
Z. Işık Adler

Güneş paneli üreticisi GTC’nin
hedefi, 2023’te üretiminin yüzde
40’ını ihraç etmek

Çiğdem Besen
GTC Yönetim Kurulu Başkanı

Çiğdem Besen MIT’de fizik, siyaset ve ekonomi okudu, ardından uzun yıllar konfeksiyon
ihracatçılığı yaptı şimdi de güneş enerjisi teknolojileri sektörünün en önemli
oyuncularından biri oldu. Adıyaman’daki tesislerinde kendi Ar-Ge çalışmaları sonucunda
geliştirdikleri güneş panellerini üreten GTC’yi kuran Çiğdem Besen, bu ay Niğde’deki
yeni fabrikalarını devreye alacaklarını söylüyor. Besen, yenilenebilir enerjinin kritik bir
önem taşıdığı Türkiye’nin güneş teknolojilerine öncelik vermesi gerektiğini ve bu alanda
çalışmalar yapan şirketlerin desteklenmesini istiyor…
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Çok farklı alanlarda eğitim alan Çiğdem Besen,
sonunda Adıyaman’da kurduğu güneş paneli fabrikasıyla ‘sevdiği işi’ yapmaya başlamış. Adıyaman’daki
konfeksiyon tesislerine ek olarak kendi teknolojileriyle geliştirdikleri panelleri üreten GTC, Türkiye’deki
birçok santralin tedarikçisi… Ancak şirketin hedefleri
oldukça büyük. GTC Yönetim Kurulu Başkanı Çiğdem
Besen, orta vadede dünya çapında faaliyet gösteren
bir teknoloji şirketi olacaklarını vurguluyor. Besen ile
hem GTC’yi hem de Türkiye’deki güneş enerjisi yatırımlarını konuştuk…
Çiğdem Hanım, ilginç bir kariyer öykünüz var.
Öncelikle sizi tanımak isteriz. Güneş enerjisi
sektörüne giriş öykünüzü, neden bu sektörü
seçtiğinizi anlatabilir misiniz?
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT)
Nükleer Mühendislik ve Siyasal Bilimler alanlarında
çift anadal yaparak lisans eğitimi aldım. Ardından
MIT’de Plazma Fiziği alanında yüksek lisans eğitimini tamamladım. Sonra Cambridge Üniversitesi’nde Kalkınan Ülke Ekonomileri yüksek lisansı
alarak ekonomi doktora programında 2 yıl katıldım
ancak tezimi tamamlayamadan bazı nedenlerle
yurda dönmek ve konfeksiyon alanında çalışmak
zorunda kaldım. 1993 yılında başlayarak 2017 yılına
kadar kesintisiz bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri’nde yerleşik olan Kmart ve Walmart mağaza
zincirlerine ihracat yaptık. Türkiye’nin batısındaki
fiyat artışları nedeniyle ihracatımızı 1997 yılından
itibaren Adıyaman merkezli olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden yönetmeye başladık. Türkiye’nin
yenilenebilir enerji kaynaklarında sahip olduğu potansiyeli kullanmaya yönelik adımlar atmasıyla birlikte kendi uzmanlık alanım olan fizikle ilgili güneş
teknolojileri alanına yatırım imkanını doğdu. Böylece
2013 yılında Adıyaman’da güneş teknolojileri için bir
fabrika açtık.
Bir kadın olarak enerji sektöründe herhangi bir
engel ya da zorlukla karşılaştınız mı?
Öncelikle sevdiğim bir işi yapma fırsatına sahip
olduğum için mutluyum. Ancak her açıdan büyük bir
savaş verdim. Kadınların Türkiye’de üst pozisyonlara gelebilmesi için aynı yetkinlikte bir erkekten en
az 10 kat daha fazla çalışması daha fazla emek ve
zaman harcaması, savaşması gerekiyor. Kadın yöneticilerin, karar vericilerin ve çalışanların sayısının
ve görünürlüğünün arttırılması hem enerji sektörü

özelinde hem de genel anlamda Türkiye için çok
önemli olduğu kanaatindeyim. Algı değişikliği gerekiyor ve bu çok zaman ve emek alıyor.
GTC’nin üretim kapasitesi,
ürünlerinizin rakiplerinden farkları nelerdir?
GTC’yi bir teknoloji şirketi olarak güneş endüstrisi alanında konumlandırıyoruz. Şu an toplam 96
kişiyi istihdam ediyoruz. Bunun 54’ünü Ar-Ge mühendislerimiz oluşturuyor. Niğde’de yatırımını yaptığımız hücre fabrikamız yakın zamanda faaliyetlerine başlayacak. Tesisin yıllık üretim kapasitesi
100 MW olacak ve 95 kişiyi istihdam edeceğiz. 30
kişi şu anki Ar-Ge ekibimizden katılacak ve 65 yeni
mühendisi işe alacağız. Güneş paneli endüstrisinde
faaliyet göstermeye başladıktan sonraki ilk üç yıl,
2013-2016 yılları arasında, sadece Ar-Ge çalışmalarına odaklandık ve üreteceğimiz panelleri kendimiz
tasarladık. Bu ürünlerin testlerini yaptırarak sertifikalandırdık. Şu an için yerlilik oranımız Türkiye’de
üretilen yardımcı malzemelerle en fazla yüzde 25
olabiliyor.
Sektörde anahtar teslim üretim hattı satın almayıp kendi teknolojimizle üretim yapıyoruz. Başlangıçta, 25 yeni mezun genç mühendis ekibimiz ve az
kapasiteli flexible üretim geliştirme makineleri ile
uzun Ar-Ge çalışmaları sonucu geliştirdiğimiz kendi
tasarımımız olan daha uzun ömürlü, yüksek güvenlikli, düşük sıcaklık katsayılı, yüksek kaliteli, çift
yüzlü güneş hücreleriyle, çift taraflı cam/cam güneş
panellerinin üretimini yapıyoruz.

TOPLAM YATIRIMIMIZ
11 MILYON DOLARI GEÇTI
Niğde’de faaliyete geçecek fabrikanızın şirketinize
katkısı ne olacak?
Çok önemli katkı sağlayacak öncelikle Niğde’deki
güneş hücresi fabrikamızda üreteceğimiz hücrelerle güneş paneli yerlilik oranımızı yüzde 75’e çıkarabileceğiz. İlk günden itibaren, inatla kendi tasarımımız olan ürünleri satmaya gayret ediyoruz. 2017
yılından beri panel satışı yapıyoruz ve yılda 135 MW
üretim kapasitemiz var. Bütçemizin çok büyük kısmını Ar-Ge ve yeni teknoloji yatırımlarına harcıyoruz. GTC gibi tasarım ve teknolojisi kendilerine ait
olan ve Ar-Ge harcamaları yoğun olan yerli ve milli
firmalara destek verilmeli. Maalesef bugüne kadar
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aldığımız destekler son derece sınırlı oldu. Şu ana
kadar sadece Ar-Ge’ye 2.3 milyon dolarlık yatırım
yaptık. Toplam güneşe yatırımımız 2016 öncesi 5
milyon dolar olarak kayıtlara geçti. 2016 sonrası ise
11 milyon dolar yatırım gerçekleştirdik.
Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyeli hakkında
ne düşünüyorsunuz, bu potansiyel gerektiği gibi
kullanılıyor mu? Kullanılması için neler yapılması
gerekiyor?
Hem fosil kaynakların kısıtlılığı hem de üretimde
meydana getirilen çevre kirliliği ile enerji üretiminde
hem yenilenebilir ve sınırsız hem de çevreyle uyumlu
kaynakların araştırılması ve geliştirilmesi gerektiriyor. Güneş enerjisi, güneşi bol bu ülkede öne çıkıyor
ve teknolojik zamanlama olarak da şu anda sıçrama
yapabileceğimiz yeni bir teknoloji. Bu konuda hem
teknolojiyi üretmeli hem de sanayi kurmalıyız ve ihracat üssü olmalıyız. İhracat üssü olabilmek için de
çok verimli teknolojisini de tasarımını da cihazlarını
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“HER YIL EN AZ 2-3 TANE 1 GW’LIK
YEKA İHALESİ AÇILMALI”
Türkiye’de yenilenebilir enerjinin gelişimi için neler yapılması gerekiyor? Hem
kamu hem de yatırımcılara düşen görevler nelerdir?
Türkiye, dışa bağımlı enerji portföyü ve döviz sıkıntıları nedeniyle güneşi ihmal edebilecek bir konumda
değil. Aksine güneş, Türkiye için büyük bir şans ve
iyi stratejiler oluşturulduğunda çok önemli bir ihracat kalemi olabilir. Ancak bunun gerçekleşmesi için
güneş teknolojilerinin Türkiye’de üretiliyor düzeyine
gelinmesi gerekiyor. Yerli teknolojileri destekleyen,
yerli teknolojili güneş santrallerinin kurulmasını destekleyen strateji ve politikaların ivedi olarak yaşama
geçirilmesi gerekiyor. Yoksa hızla gelişen küresel pazarda yer edinemeyiz.
Ülkemiz özellikle son 15-20 yıldaki büyüme performansıyla gelişmekte olan ekonomiler arasında pozitif
yönde ayrışanlar arasında yer alıyor. Büyümeye katkı
sunan en önemli unsur ise enerji olarak öne çıkıyor.
Dolayısıyla enerji üretimi için yapılan yatırımların
sürdürebilir ve maliyetlerinin de katlanabilir olması
geleceğimiz büyük önem taşıyor. Enerji ihtiyacımızın
yerli ve yenilebilir kaynaklardan, ithal ürünleri ikame
edecek şekilde karşılanmasına karar verildiği zaman
ise her yıl yapılacak 1 gigawattlık YEKA ihalesinin yeterli olmayacağı kanaatindeyim. Bu şekilde en az her
yıl 2-3 adet YEKA ihalesi veya lisanslı ihale yapılması
ve bunların ileri teknolojileri Türkiye de geliştirebilmek için hedef teknolojiler baz alınarak yapılması gerekiyor. Yapılacak ihalelerde Çin in yaptığı gibi milli
teknolojilere öncelik verilip, Türk girişimcileri desteklenirse ülkemizin elde edeceği kazanımlar daha da
artacaktır. İthalatçı değil, ihracatçı pozisyona geçebiliriz. Bürokraside görev yapan ve ihale kriterlerini belirleyen yöneticilerin bu gerçekleri dikkate alarak hareket etmesi ve veri kaynaklarımızın israf edilmeden
teşviklerin gerçekten milli teknolojiye kaydırılması,
Çinlilerle ortak girişimlerden ziyade gerçekten Türkiye de geliştirilen teknolojilerin desteklenmesinin
ülkemizin kazanımlarını arttıracağına inanıyorum.

da uygulamasını da bizim yaptığımız örnek santraller kurmalıyız. Bu alanda daha yolun başında olduğumuzu düşünüyorum. Şöyle bir kıyaslama yapmak
gerekirse; Almanya’nın Türkiye’ye oranla güneşlenme oranı, güneş ışığının düşme verimliliği daha
az. Ama bu ülkenin güneş enerjisi kurulu güç rakamı
40 bin megavatın üzerinde yer alıyor. Türkiye de ise
güneş kurulu güç kapasitesinde 6 bin 500 MW’a sahip. Ancak bu santrallerin yüzde 1’inin sadece teknolojisi bizlere ait. Almanya’yı ve Çin’i yakalayabilmek
için en az 25 kat daha yatırım yapılması gerekiyor.
Bütün bu veriler ülkemizin sahip olduğu potansiyeli
ortaya koyuyor. Bu noktada GTC gibi şirketlerin desteklenmesi, sektördeki Ar-Ge yatırımlarının teşvik
edilmesi sektör açısından önemli bir konu olduğunu
tekrar vurgulamak istiyorum.
Şirket olarak hedeflerinizi anlatabilir misiniz?
Orta ve uzun vadede şirketinizi nerede
görüyorsunuz?
Bu yıl pandeminin de etkisiyle zor bir süreçten
geçiyoruz. Zorunlu iş tatilleri ve alıcıların projelerini
ertelemeleri nedenleriyle zor bir dönem oldu. Buna
rağmen çatı yönetmeliğinin ve hibrit santral izinlerinin etkilerini yoğun olarak görmeye başladık son
60 günde 3 yıldır almadığımız kadar teklif istemi
aldık bu nedenle geleceğin herhangi olumsuz yasal bir mevzuat olmadığı takdirde parlak olacağını
söyleyebiliriz. Niğde’de kurduğumuz güneş hücresi
fabrikamızı bu ay içinde faaliyete açmaya hazırlanıyoruz. Tesisin yıllık üretim kapasitesi ilk etapta 100
MW olacak. Şu an için yerlilik oranımız Türkiye’de
üretilen yardımcı malzemelerle en fazla yüzde 25
olabiliyor. Ancak yıl bitmeden Niğde’de açacağımız
güneş hücresi fabrikamızda üreteceğimiz hücrelerle güneş paneli yerlilik oranımızı yüzde 75’e çıkarabileceğiz. Şu ana kadar Ar-Ge’ye 2.3 milyon dolarlık yatırım yaptık. Uzun vadede ise güneş endüstrisi
alanında güçlü bir teknoloji markası olmayı hedefliyoruz. Hem yerli yani Türkiye‘de üretilen hem de
milli yani teknolojisi Türkiye’de geliştirilen bir üretim
modelimiz var. 2023 yılından itibaren üretimimizin
yüzde 40’ını ihraç etmeyi hedefliyoruz. İhracat pazarına ABD’den başlamayı planlıyoruz. 5 yıl sonra
Türkiye, ABD ve Avrupa da bilinen saygı değer bir
güneş markası olmak ve ciromuzu 60 milyon dolara
çıkarmayı hedefliyoruz.

İLERİ HÜCRE TEKNOLOJİSİ
YATIRIMI DA YAPACAK
Niğde’deki yeni fabrikanın devreye girmesinin ardından GTC, yeni yatırımlarına hız verecek. Çiğdem
Besen, “İleri hücre teknolojileri üzerinde çalışıyoruz
ve ek yatırım yapacağız” diyor.
Türkiye’de güneş enerjisi üzerine çalışan, araştırma
yapan ve teknoloji üreten çok az sayıda yatırım bulunduğunu ve GTC olarak sürdürülebilirlik ve temiz
enerji çalışmalarını merkeze alarak bu yönde ürünler geliştirmeye odaklanmayı sürdüreceklerini ifade
eden Besen, “Hem şirket hem de ülke olarak küresel
rekabette söz sahibi olabilmek için teknolojik olarak
ileri düzeye ulaşmanız gerekiyor. Bu yönde ilerleyerek, bugün uluslararası emsallerimizden birçok
alanda ileri noktaya geldik. Bu alanların başında dayanıklılık ve verimlilik unsurları geliyor. Ürünümüze ve teknolojimize öncelik veren İhaleler yoluyla
desteklenmemizi talep ediyoruz” diyor.
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RAPOR

Finansman ve yatırımda
yenilenebilirin ağırlığı sürecek
TSKB Enerji Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “Enerji Görünümü 2020” başlıklı rapor, enerji
sektörünün elektrik, doğal gaz, petrol, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği gibi çeşitli alt bileşenleri
ile enerji yatırımlarını ve finansman boyutunu ayrıntılarıyla analiz ederken, enerji piyasasında öne
çıkan hâkim ve belirleyici trendleri değerlendiriyor...

TSKB Enerji Çalışma Grubu, Türkiye enerji sektörüne
ilişkin detaylı bir rapor hazırladı. Geçtiğimiz iki yıldaki
gelişmeler ışığında enerji sektörünün çeşitli alt bileşenlerinin analiz edildiği raporda, enerji piyasasında öne
çıkan hakim ve belirleyici trendlerle enerji yatırımları ve
finansmanı konuları mercek altına alınıyor. TSKB Enerji
Çalışma Grubu Başkanı ve Escarus Genel Müdürü Dr.
Kubilay Kavak, rapor hakkında şu değerlendirmede bulundu: TSKB’nin Enerji Görünümü 2020 raporu sektörün geneline
verilen önemin yanında yeşil enerji yatırımlarına özel bir parantez açıyor. Raporda
günümüzdeki gelişmelere dair analizlerin
yanı sıra hem enerji sektöründeki oyuncuları hem de tüketiciler olarak hepimizi etkile-
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yecek sektörel eğilimleri ele aldık. TSKB Enerji Çalışma
Grubu olarak ülkemiz için büyük önem taşıyan enerji
sektörüne dair bu tür derinlikli yayınlar üretmeye devam edeceğiz. TSKB Enerji Çalışma Grubu’ndaki uzmanlar tarafından hazırlanan ve yaklaşık 100 sayfalık
kapsamlı bir içeriğe sahip olan “Enerji Görünümü 2020”
raporundan öne çıkan bazı bilgiler şöyle:

Salgın sürecinde elektrik talebinde
azalma gerçekleşti
2020 yılında Covid-19 pandemisi nedeniyle mart-haziran döneminde elektrik
talebinin azalmasının etkisiyle Türkiye
brüt elektrik üretiminde de bir azalma
meydana geldi. Mart ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde

0,6 azalan brüt elektrik üretimi, yıllık olarak nisan
ayında yüzde 14,6, mayısta yüzde 16,5 ve haziranda
yüzde 2,6 gerileme kaydetti. Eylül ayı sonu itibarıyla
toplam brüt elektrik üretimi 226,9 TWh olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde
1,1’lik bir azalma gösterdi.

YEKDEM’e başvuru süresi 6 ay uzatıldı
18 Eylül 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Yenilenebilir
Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması’ndan
(YEKDEM) yararlanmak isteyen üretim tesislerinin
31 Aralık 2020’ye kadar olan devreye girme şartı 30
Haziran 2021’e kadar uzatıldı. Karara göre, 1 Ocak
2021’den 30 Haziran 2021 tarihine kadar işletmeye
girecek YEKDEM’e tabi elektrik santralleri için belirlenen fiyat desteği 31 Aralık 2030’a kadar uygulanacak.

Güneş ve rüzgar elektrik üretiminde hakim
konuma geliyor
Yenilenebilir enerjinin, özellikle rüzgarla güneşe dayalı elektrik santrallerinden üretilen elektrik
enerjisinin toplam enerji arzındaki payı giderek artıyor. Bu durumun arkasında yatan başlıca etkenler
söz konusu santrallerin çevre dostu olması, üretim
maliyetlerindeki artan düşüş eğilimi ve yeni teknolojiler sayesinde bu tip santrallerin elektrik şebekesine uyumunun artmasıdır.

Elektrik piyasalarında dijitalleşmenin önemi
artıyor
Elektrik piyasalarında gerçek zamanlı uzlaşmaya geçişle elektrik şebeke hizmetlerinde değişen tüketici talebine daha hızlı yanıt verilerek kar
artışı sağlanırken, nihai tüketicilerin ise kullandıkları elektrik maliyeti azalıyor. Yenilenebilir enerji
kaynaklı santrallerin şebeke entegrasyonu arttıkça
gerçek zamanlı, rüzgar ve hava şartlarının önceden
doğru tahmini ve daha güvenilir bir elektrik şebekesi oluşturulması giderek daha önemli hale geliyor.
Bu çerçevede dijitalleşme, yapay zekayla büyük veri
analizi konularına yapılacak yatırımların iş modellerindeki belirsizlikleri azaltması, önceden manuel
olarak gerçekleştirilen işlemleri otomatikleştirmesi
ve elektrik ticaretinin verimini artırması bekleniyor.

Finansmanda yenilenebilir enerji
yatırımlarının önemi sürüyor
Yenilenebilir enerji projeleri, bir taraftan sürdü-

Dr. Kubilay Kava
TSKB Enerji Çalışma Grubu Başkanı ve Escarus Genel Müdürü
rülebilirlik perspektifinden çevreye duyarlı projeler
olarak kategorize edilirken, diğer taraftan düşen MW
başına sabit yatırım tutarlarına karşılık mevcut YEKDEM tarifesinde aynı fiyat seviyesinden satış imkânı
ile öne çıkıyor. Bu sebeplerle, geçtiğimiz 1-2 yılda
mevcut YEKDEM tarifesinden faydalanan projelerin
finansmanının yeni yatırım finansmanı açısından
sektörü domine ettiği görülüyor. Önümüzdeki dönemde risklerini minimize eden projeler finansman
anlamında öne çıkacak. Çevresel ve sosyal açıdan
uluslararası standartları sağlayan ve riskleri aksiyon planları ile yöneten projeler son yıllarda dünyada hızla örnekleri artan “yeşil tahvil” ihracı yoluyla
da finansmana erişim imkânı bulabilecek.

Doğal gaz keşifleri Türkiye’nin dışa
bağımlılığını azaltacak
21 Ağustos 2020’de yapılan açıklamaya göre,
Karadeniz’de 320 milyar m3 doğal gaz rezervi keşfedildi. 17 Ekim 2020 tarihinde ise aynı bölgede 85
milyar m3 daha doğal gaz rezervi bulunduğu, böylece
bulunan doğal gaz rezervinin 320’den 405 milyar
m3’e yükseldiği açıklandı. Son dönemde gündeme
gelen keşifler ve devam eden sismik ve derin sondaj
çalışmaları, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin doğal
gaz üretiminde artış olabileceğine işaret ediyor.

Mini YEKA GES yarışmalarına başvuru tarihi
belirlendi
Güneş enerjisine dayalı santraller için planlanan
küçük ölçekli Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları
(Mini YEKA GES) yarışmaları 36 ilde her biri 10 MW,
15 MW ve 20 MW olacak şekilde planlandı. Toplam
1.000 MW bağlantı kapasitesi için gerçekleştirilecek
yarışmalara başvuruların 18-22 Ocak 2021 döneminde yapılacağı belirtildi. Mini YEKA GES kapsamında, her bir yarışma için yarışma başlangıç tavan
fiyatı kilovatsaat başına 30 kuruş ve elektrik enerjisi
alım süresi sözleşmelerin imzalandığı tarihten itibaren 15 yıl olarak belirlendi.
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Çatı üstü ve cephe güneş sistemlerine
yatırımlar artacak
Küresel iklim değişikliği, nüfus artışı ve kişi başına düşen enerji tüketimindeki artışın modern dağıtım şebekeleri üzerinde giderek daha fazla olumsuz
etki yaratması, alternatif ve temiz enerji kaynakları
bulma, dolayısıyla şebekelere daha fazla fotovoltaik
(PV) kaynağı dahil etme ihtiyacını doğurdu. Güneş
enerjisinden elektrik üretimi, modern dağıtık elektrik şebekelerinde özellikle ön plana çıkıyor ve çatı,
cephe uygulamaları yanında, binalara entegre PV
sistemler de gelişmiş ülkelerde görülüyor. Türkiye,
güneşlenme süresi ve güneş ışınım şiddetinin mertebesiyle diğer Avrupa ülkelerine göre avantajlı ve
güneş enerjisinden en iyi yararlanan bölgeler arasında yer alıyor. Kamu otoritesinin bu konudaki teşvik edici tutumu da çatı ve cephe güneş sistemlerine
yatırımın artacağı beklentisini doğuruyor.

Elektrik santrallerde iç tüketim hibrit
teknolojilerle sağlanabilir
Sektörün ihtiyaçlarına yönelik olarak mevcut
ve yeni kurulacak lisanslı elektrik üretim santrallerinde, birden fazla kaynaktan elektrik üretilmesinin önünü açan iki yeni düzenleme yayımlandı. Bu
yönetmelikler ile, üretim tesislerindeki yardımcı
kaynak ve ana kaynağın kurulu güçlerinin toplana-
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rak ana kaynak üzerinden birlikte değerlendirmeye
alınması, böylece şebekeye aynı bağlantı noktasında
bağlanmak kaydıyla birden fazla enerji kaynağından elektrik üretilebilecek tesisler kurulabilmesi
olanağı doğdu. Üretim tesislerine hibrit teknolojinin
eklenmesindeki asıl amacın iç tüketimi karşılamak
olduğu belirtildi.

İklim değişikliği ve küresel ısınma, ciddi
sonuçlara yol açacak.
Enerji kullanımından kaynaklanan karbon emisyonlarının yaklaşık yarısı sanayide kullanılan enerjiden kaynaklanıyor. Dünya daha düşük karbonlu bir
hedefe doğru ilerlerken, küresel enerji sistemi yeniden yapılanıyor. Bu yeniden yapılanma sürecinde
küresel enerji talebinin artan refah ve yaşam standartlarına bağlı olarak büyümeye devam etmesi,
ancak enerji talebinin fosil kaynaklardan daha temiz
kaynaklara doğru kayması öngörülürken, yenilenebilir enerjinin dünyanın artan enerji ihtiyaçlarını karşılamada giderek daha önemli bir rol oynaması bekleniyor. Dünya genelinde yapılan çalışmalar, enerji
arzında kaynak çeşitliliğini artırmak, daha fazla
tüketici seçeneği sunabilmek, enerji piyasalarını yerelleştirmek, entegrasyonu artırmak gibi konulara
odaklanıyor.

KAPAK
Z. Işık Adler / Esen Erkan

Pandeminin gölgesinden çıkmaya hazırlanan

"Enerji sektörünün
2021 ajandası"

2020 yılına girerken hepsinin çok başka beklentileri vardı. Ortak hedef ise daha çok yatırım, daha çok
yeni kapasite ve elbette daha çok satış yaparak karlarını artırmak. Ancak beklenmedik bir şey oldu ve
tüm dünya tüm gücünü, kaynağını Covid-19 ile mücadeleye ayırdı. Enerji sektörü de 2020 yılını hedeflerinin uzağında kapatıyor ancak ümitler ve beklentiler oldukça fazla. Güneş, rüzgarcı ve jeotermalciler
yeni kapasiteleri beklerken HES’çiler santral modernizasyonunu başlatıp yeni özelleştirmeleri kovalayacak. Akaryakıt ve LPG sektörü ise biriken yasal
mevzuat düzenlemelerini bekliyor. Kısaca enerjinin
2021 ajandası oldukça yoğun…
Dünya ekonomisindeki daralma ve ülkeler arasında yaşanan siyasi çekişmelerin gölgesinde kalan enerji sektörü, toparlanma sinyalleri verirken
bu kez de pandeminin çelmesine takıldı. İnsanlığın
çok uzun zamandır ilk kez karşılaştığı pandemi döneminde enerji sektörü, halkın talebini karşılamak
için olağanüstü bir çaba göstermesine karşın he-
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deflerinin gerisinde kaldı. Yılın son sayısında enerji
sektörünün tüm bileşenlerine “2020 hedeflerinin
geldiği noktayı, pandemi sürecini nasıl geçirdiklerini
ve 2021 yılına dönük öngörülerini” sorduk. Bazı sektörlerin eksikliği kuşkusuz var, yılsonunun getirdiği
yoğunluk nedeniyle bazı meslek örgütleri haberimizde yer alamadı. Ancak onlara da sayfalarımızın
her zaman açık olduğunu bir kez daha anımsatalım.
Sektör başkanlarının ve yöneticilerinin verdiği
yanıtların ortak noktası şu: Büyümek ancak istikrarlı
ve sağlam bir alt yapıyla büyümek istiyoruz. Kamudan bağımsız hareket etme olanakları sınırlı olduğu
için bu büyümeyi destekleyecek mevzuat değişiklikleri ve regülasyonları bekliyorlar. Yenilenebilir enerjide en önemli sorun, yeni yatırımlar için herhangi
netleşmiş takvimin olmaması. Fosil yakıt yatırımcıların gündemi ise her zaman olduğu gibi vergi ve yatırım ortamının iyileştirilmesine zemin hazırlayacak
düzenlemeler…

Belirsizlik devam
ettiği sürece, yatırımcı
önünü göremeyecek
Türkiye Rüzgar Birliği TÜREB Başkanı Hakan Yıldırım, 2020 yılına aslında büyük hedeflerle girdiklerini söylüyor. Yıldırım, geçen yılın kasım ayında düzenledikleri Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi’ndeki
mottolarının “Rüzgar Enerjisi Memleket Meselesi”
olduğunu anımsatarak 2010-2016 yılları arasında
imza atılan büyüme rakamlarına ulaşmayı, 2020’de
en az 1000 MW’lık kapasiteyi portföye katma hedeflediklerini söylüyor. Ancak pandemi dünyada
yaşayan herkesi olduğu gibi rüzgar yatırımcılarını
da olumsuz etkiledi. “Yine de sektörümüz böyle bir
dönemde bile ne kadar dayanıklı olduğunu rakamlarla kanıtladı. Bunda rüzgar enerjisi sektörünün
dijitalleşmeyle çok erken tanışmış olmasının büyük
etkisi var” diyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürüyor:
Yenilenebilir sektörü özellikle tedarik zinciri açısından dünya geneline yayılan bir sektör olduğundan
sınırların kapanması, lojistiğin durma noktasına
gelmesi, sokağa çıkma kısıtlamaları gibi sebeplerle
rüzgar sektörü de zor durumda kaldı. Türkiye’de salgının etkilerinden yatırımcı ve sanayicileri korumak
adına talep ettiğimiz mücbir sebep ilanının hükümetimiz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabulü
ve YEKDEM’in 30 Haziran 2021’e uzatılması elbette
tüm yenilenebilir sektörü için olumlu oldu. YEKDEM
çerçevesindeki projelerin tamamlanması yönünde
yatırımcının elini rahatlattı.
Peki TÜREB’in 2021 yılına ilişkin beklentileri nedir? Yıldırım’ın yanıtı şöyle: Rüzgar oldukça dinamik
bir sektör. Her şeyden önce ülkemizin toplam kurulu
gücüne yılda en az 1 GW daha rüzgar gücü katmak
hedefimiz var. Bunu gerçekleştirmek için halen atılması gereken adımlar mevcut. Satın alma, birleşme
gibi olasılıklar ise her zaman geçerlidir. Ancak yeni

Hakan Yıldırım
Türkiye Rüzgar Birliği TÜREB Başkanı
yatırımlar için en önemli kriter ‘belirsizliğin ortadan
kalkması’. Ve mevcut durum devam ettiği müddetçe
yatırımcı önünü göremeyecek, yatırım kararı almada
ciddi güçlük yaşayacaktır. 5 yıllık iş yüküne baktığımız zaman şöyle bir manzara görüyoruz:
• 2021 yılının ilk ayında Covid-19 kaynaklı süre
uzatımını kullanan YEKDEM projeleri devreye girecek.
• Asıl amacı teknoloji transferi olan YEKA projelerinin ise 2022 yılında kurulumun başlanacağı öngörülüyor. Bununla birlikte büyük kısmı eksi fiyatlı
çıkan yaklaşık 3 bin MW’lık bugünkü koşullarda finanse edilmesi mümkün olmayan projelerin 2023
yılına kadar iş yükü oluşturması beklenmiyor.
• YEKA ve eksi fiyatlı projelerle 5 bin MW’lık proje
stoğu kağıt üzerinde olmakla birlikte 2022 yılının
sonlarına kadar aktif stok olarak değerlendirilemez. Bu durum 2021 ile 2023 yılları arasında iki
yıllık ciddi bir duraksamaya yol açabilir. Böyle ani
bir duraksamanın sektörde faaliyet gösteren özellikle imalat ve hizmet sektörü oyuncuları için çok
büyük bir problem olarak gelecek yılın ikinci yarısından itibaren karşımıza çıkacağını düşünüyoruz.
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“Kamu, yenilenebilir
enerjide ihale
takvimini açıklamalı”

2020 yılında lisanssız santrallerin YEKDEM’de
faydalanma sürelerinin bitiminden sonraki sürecin
karara bağlanmasıyla 6 bin 500 MW’lık kapasitenin
ekonomik değerinin kaybolmasının önlenmesi ve
YEKDEM süresinin uzatılması, güneş yatırımcılarının pandemi dönemindeki en büyük kazançları oldu.
Sektörün memnuniyetle karşıladığı bir diğer yasal
düzenleme ise yatırıma dönüşme şansı olmayan lisanslarla ilgiliydi. Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği
Başkanı (GÜYAD) Cem Özkök, “Bu gibi kapasiteler için,
6446 sayılı kanunda, lisans ya da ön lisansını sonlandırmak isteyen tüzel kişilere teminatları iade edilerek
lisanslarını sonlandırılma hakkı tanınmasını talep etmiştik. Bu talebimiz de kabul edildi” diyor.
Uluslararası ulaşımın kısıtlanması, yerli ve ithal
ekipman tedarik sürelerinin uzaması, şehirlerarası seyahatlere kısıtlama getirilmesinden kaynaklı
santrallerde inşaatta çalışacak işçilerin bulunamaması, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin evden çalışması ve buna bağlı olarak sürelerde gecikmeler, bazı noktalarda tedarik zincirinin
kırılması gibi sebeplerle özellikle yenilenebilir enerji
sektöründe toplam 3 bin 720 MW yenilenebilir enerji
santralinin yılsonu itibarıyla işletmeye girememe
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Cem Özkök
Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği Başkanı
riski oluştuğunu belirten Cem Özkök, bu dönemde
finansal kaynaklara ulaşmakta da sorunlar yaşadıkları söyledi.

“Eskalasyon mekanizmasını kırılganlığı
ortadan kaldırılmalı”
Özkök, 2021 yılına temkinli yaklaşıyor. “Gelecek
yıl için açılmasını ümit ettiğimiz Mini YEKA GES kapasiteleri dışında büyük kapasitelerle, yeni projelerle ilgili plan yapmak şu an için çok erken” diyen
Özkök, bir kez daha finansmanın önemine dikkat
çekiyor. Özkök, “Nihayetinde yapılacak yatırımlara
verilecek desteğin finans dünyasında yer bulması
gerekiyor. Destekleme mekanizmalarının TL’ye

dönmesi ve Covid-19 sürecinde dövizde yaşanan
dalgalanmalarla birlikte, eskalasyon mekanizmasının nasıl olacağı enerji piyasalarında daha önce hiç
olmadığı kadar önem kazandı. Özellikle yabancılar,
yatırım kararı almadan önce YEKDEM mekanizmasında eskalasyonun nasıl şekilleneceğini görmek
istiyor. Eskalasyon mekanizmasının kırılganlığı ortadan kaldıracak şekilde Euro veya dolara paralel
hareket eden bir yapıyla formüle edilmesi özellikle
dövize ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde yabancı yatırımcıyı çekecek bir unsur olacaktır” diyor.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de enerji
yatırımlarının kamunun izni dahilinde yapıldığını

anımsatan Özkök, çok önemli bir soruna şu sözlerle
dikkat çekiyor: Yenilenebilir enerji sektöründe açılacak yeni kapasitelere ilişkin bir takvimimiz bile yok.
Tüm ihaleler ya iptal edildi ya da ötelendi. Şu anda
yenilenebilir enerji yatırımcısının ne talep halinde
kendisine tahsis edilen ne de ihalesine girip alabileceği bir kapasite var. Yani yatırımcımızın oyun kuramadığı, strateji yapamadığı ve önünü göremediği bir
durum ortaya çıktı. Beklentimiz yıllara sari olarak
hangi tür ihalenin, hangi tarihte yapılacağının bir seferde duyurulması ve çok büyük bir sorun olmadıkça
bu takvime sadık kalınmasıdır.

Jeotermalciler, ısıtmada da
etkin olacak, ikincil
yatırımlara hız verecek
Covid-19’un Çin’in sınırlarını aşıp tüm dünyayı
uzun süre etkisi altına alacağı bilinmezden önce
2020 yılını 200 MWe’lık projelerin tamamını hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyleyen Jeotermal
Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkanı Ufuk Şentürk, “Fakat yılı YEKDEM’e bağlı olarak
yılı 1.606 MWe kurulu güçle kapatmış durumdayız”
dedi. Hem YEKDEM’in geç açıklanması hem de pandemi sürecinin tüm yatırımcıları zor duruma sokmuş olmasına karşın jeotermal santrallerinin tam
kapasiteyle çalıştığını belirten Şentürk, mayıs ayında
da elektrik üretiminde yüzde 5 gibi bir payla zirveye
oynadıklarını, yılı da bu seviyede sonlandıracaklarını
söylüyor. Enerji sektörünün tamamının olduğu gibi
pandemide lojistik ve tedarik zincirinin kesintiye uğraması jeotermal yatırımlarını da olumsuz etkiledi.
Şentürk, “Bazı projeler durma noktasına bile geldi”
diyor..

Şentürk, 2021 yılı hedeflerinin her zamanki gibi
YEKDEM’e verilecek alternatif teşviklere, ikincil yatırımlar konusundaki desteklere bağlı olduğunu vurgulayarak “Hepsiyle ilgili tek tek çalışmalar yürütüyoruz. 2021 yılı hedefimiz, kurul gücümüzü yüzde
20 oranında arttırmak. Jeotermal enerjiden elektrik
Ufuk Şentürk
Jeotermal Elektrik Santral
Yatırımcıları Derneği
Başkanı
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üretim payımızı yüzde 6 seviyelerine çıkartmak ve
elektrik üretiminin yanında ikincil yatırımlara biraz
daha ağırlık vermek” diyor. Sektörün bir diğer planı
ise konut ısıtmasıyla ilgili kanun çalışmalarını hızlandırmak. Şentürk, bir an önce jeotermal enerjiden
sağlanacak ısının, konutlarda ve işyerlerinde kullanılmasın yönelik alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının yatırımcılar açısından kritik olduğunu
vurguluyor ve “Benzer şekilde kullanılmayan petrol
kuyularından elde edilecek ısının da ısıtma ve seracılık gibi faaliyetlerde kullanılmasının önünün açılması için çalışmalara devam edeceğiz” diyor.

“Yabancılar, kapımız daha çok çalacak”
Şentürk, gelecek için de oldukça pozitif düşüncelere sahip. 2050 yılına kadar dünya genelinde yeni-

lenebilir enerji sektöründe yaklaşık 42 milyon yeni
iş yaratılması sonucu istihdamın bugünkü seviyenin
dört katına çıkması beklendiğini belirten Şentürk’ün
gelecekle ilgili öngörüleri şöyle: Türkiye bu noktada
çekim merkezi olmayı sürdürecek. Uzak Doğulu
şirketler şimdiden ülkemizde 1.000 megavatlık jeotermal, 5 bin megavatlık güneş, 1.000 megavatlık
biyokütle enerji hedefleri olduğunu açıkladı. Önümüzdeki yıl bu açıklamaların katlanarak artacağını
öngörüyoruz. Yeni yatırımlar için değerli bir coğrafyadayız. Bu sayede önümüzdeki dönemde kapımız
daha fazla çalınacak. Yenilenebilir enerjinin, jeotermal enerjinin Türkiye’ye, vatandaşlarımıza sağladığı
ve bundan sonraki süreçte sağlayacağı katma değeri daha çok dile getirmeliyiz.

2021’de sektörü 40-50
yılı geçmiş HES’lerin
rehabilitasyonu
hareketlendirecek
2020’ye hidroelektrik kurulu gücünde ise 28.5
GW’la giriş yaptıklarını ve yıl sonunda bu kapasiteyi 31.5’e çıkarma hedefinde olduklarını söyleyen
Hidroelektrik Santralları Sanayi İşadamları Derneği
(HESİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Taner Ercömert,
yıllık hedeflerine yüzde 95 oranında ulaştıklarını
söylüyor. Bu yıl özellikle 1200 MW’lık Ilısu ve 420
MW’lık Çetin HES gibi büyük kapasiteli yatırımların
devreye girmesinin yanı sıra rüzgar ve güneşteki
kapasiteyle birlikte elektrik üretiminde yenilenebilir
kaynak payının yüzde 43’ü geçmesinin yılın önemli
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gelişmeleri arasında olduğunu belirten Ercömert,
“Genelde ülkemizin tüm yenilenebilir enerji kaynakları açısından başarılı bir yıl geçirdi” diyor.
HES’çiler de sektörde yaygın olan ‘umutlu’ bir
beklenti içinde. “1 Ocak-30 Haziran 2021 arasında ilk
defa devreye girecek santrallerin mevcut fiyatlardan
üretim yapma süresinin 31 Aralık 2030’da dolacak
olması nedeniyle yatırımcıların 2021’in özellikle yılın
ilk yarısında hızlı iş yapacaklarını düşünen Ercömert,
“30 Haziran 2021 sonrası devreye girecek santraller
için kaynaklara göre yeni YEKDEM bedellerinin belli

olmasını takiben de bekleyen bazı projelerin yapım
sürecine geçilmesi ve ayrıca Ocak 2021’den itibaren
DSİ’nin yapacağı su kullanım hakkı ihaleleriyle yeni
projelerin gündeme gelmesi bekleniyor” şeklinde
konuştu.

HES’çilerin 2021 ajandası oldukça yoğun
Ercömert, sektörün 2021 yılına dönük ajandasını
da şöyle özetledi: 2021’den itibaren canlılık kazanması beklenen bir alan da HES’lerin rehabilitasyonu
ve modernizasyonu. Özelleştirme kapsamında yer
alan ve özellikle işletmede 40-50 yılı geçmiş HES’ler
için bu konu önem taşıyor. 2021 ve 2022’de devam
etmesi beklenilen HES özelleştirmeleri de sektöre
yeni iş imkanları sunacak. Sistem arz güvenliği için
kritik rol üstlenmesi beklenilen pompajlı HES’lerin

Taner Ercömert
Hidroelektrik Santralları Sanayi İşadamları Derneği
Yönetim Kurulu Üyesi

yapımlarına ilişkin çalışmalara 2021’de başlanılmasını bekliyoruz.

“Sistem kullanım bedelleri, fizibiliteyi
bozuyor”
Ercömert’e sektörün gelişimi için yapılması gereken düzenlemeleri ve kamudan beklentilerini de
sorduk. Uzunca bir listeyle sektörün beklentilerini
paylaştı. Şöyle:
• Öncelikle 2023 sonra da 2030 ve 2050 milli enerji
hedeflerine ulaşma yolunda özel sektör yatırımlarının devam etmesi sağlanmalı ve kamuca yatırımcıların sorunları çözüme kavuşturulmalı. Özel
sektör enerji yatırımlarına desteklerin ve teşviklerin devam etmesinin gerektiğini düşünüyorum.
• Sektörde her zaman güvenilir ve öngörülebilir bir
yatırım ortamı görmeyi arzuluyoruz.
• HES’ler başta olmak üzere tüm santrallerin sistem kullanım bedeli tutarlarında iyileştirme yapılmasına ihtiyaç var. Santrallerin üretim geliri
artışının çok üzerinde sistem kullanım bedeli
artışları yapılması projelerinin ekonomik fizibilitesini bozuyor. Bu bedellerin makul seviyelere
çekilmesini talep ediyoruz.
• EÜAŞ portföyündeki HES’lerin özelleştirme sürecine devam edilmesini, özelleştirilen HES’lerde
yapılacak olan yenileme işlerinin de ilgili yerli aksam teşviğinden faydalanmasının sağlanmasını,
sektörde özel sektör payının artmaya devam etmesini bekliyoruz.
• İmar izinleri süreci başta olmak üzere santraller
için önlisanstan işletmeye alınmaya kadar tüm
bürokratik süreçte iyileştirme ve hızlandırma
sağlanması gerekiyor.
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Akaryakıt dağıtım
sektörünün kaybı 900
milyon TL’yi geçti
Türkiye çapında 13 binden fazla bayiyle hizmet
veren ve 2019 yılsonu satış hacmi 223 milyar TL’ye
ulaşan akaryakıt dağıtım sektörü, pandeminin en
fazla etkisini gösterdiği bir alan oldu. Petrol Sanayi
Derneği (PETDER) Başkanı Selim Şiper, 2020 yılında
oluşan tüketim değerlerini şöyle açıkladı: EPDK tarafından 2020 yılına ilişkin son yayınlanan verilere
göre, 2020 Ocak-Eylül döneminde, 2019 yılının aynı
dönemine kıyasla toplam benzin tüketimi yüzde
2,30 azalırken, toplam motorin tüketimi ise yüzde
0,58 arttı. Toplam LPG otogaz tüketimi yüzde 8,58,
toplam fuel oil tüketimi yüzde 27,17 azaldı. Gazyağı
tüketimi ise yüzde 1,88 arttı.01
2020 başlarında tüm dünya gibi ülkemizde de
baş gösteren koronavirüs salgınının akaryakıt sektörünü çok olumsuz etkilediğini belirten Şiper, PET-

01 Veriler www.epdk.org.tr web sitesinde yayınlanmaktadır.
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DER/PwC iş birliğiyle yapılan çalışmanın sonuçlarını
şöyle özetliyor:
Satış ve entegre marj kayıpları: Covid-19 nedeniyle pompadan satılan akaryakıtın miktarı ve
karlılığında düşüşler gerçekleşti, buna karşılık maliyetler arttı. Bayiler aracılığıyla pompadan yapılan
akaryakıt satışlarının (kurşunsuz benzin 95, motorin
ve LPG) Covid-19 salgını dönemi boyunca, 2020 yılı
Mart ve Mayıs ayları arasında, 2019 yılı aynı dönemi
ile karşılaştırıldığında yaklaşık yüzde 27 oranında
(yaklaşık (1,2 milyon m3) azaldığı anlaşılıyor. Katılımcı şirketler ve bayilerin 2020 yılı Mart ve Mayıs
ayları arasında azalan satış hacimlerinden dolayı
yaklaşık 900 milyon TL toplam entegre marj kaybı
yaşadıkları tahmin ediliyor.
Stok zararları: Depolarında akaryakıt bulundu-

ran akaryakıt dağıtım şirketleri hızlı düşen petrol
fiyatlarının etkisiyle mart ve nisan aylarında stok
zararlarıyla karşılaştı. Nisanda petrol fiyatlarının
düşmesiyle kümülatif stok zararı artmaya devam
etmiş, ancak mayıs ayında petrol fiyatlarındaki artış
sonrası gerilemeye başladı.
Yatırımların ertelenmesi: Dağıtım şirketleri
Covid-19 salgını döneminde planlamış oldukları
yatırımları ertelemek veya iptal etmek durumunda
kalmıştır. Ertelenen yatırımların özellikle terminallere ve lojistik altyapılarına yönelik yatırımlar olduğu
gözlemlenmektedir.
Ek maliyetler ve bayi çalışma süreleri: Salgın
dönemi boyunca bayiler, alınan önlemler kapsamında bazı ek maliyetleri üstlenirken, dağıtım şirketleri de bayilerin üzerindeki salgının olumsuz etkilerini azaltmak adına bayilere destek verdi. Dağıtım
şirketleri bu dönemde genellikle bayi borçlarının yeniden yapılandırılması ve finansman desteği yoluyla
bayilere destek oldu.

“YENI YATIRIMLARI GETIRECEK MEVZUAT
DEĞIŞIKLIKLERI BEKLIYORUZ”
Selim Şiper, gelecek dönemlerde yeni yatırımlar
ve istihdamın artırılmasının yanı sıra farklı müşteri ihtiyaç ve taleplerinin karşılanması amacıyla
faaliyetlerimizin sağlıklı devamını sağlayacak makul karlılık seviyeleriyle birlikte rekabetçi serbest
piyasa ortamını geliştirecek ve ülkemize petrol
ürünleri alanında yatırım çekilmesini sağlayacak
mevzuat değişikliklerinin yapılmasını ve bu süreçte
kamu ve özel sektör iş birliğinin artmasını temenni
ettiklerini söylüyor.
“Önümüzdeki dönemde koronavirüs salgınıyla
mücadelede başarı sağlanarak dünyada ve Türkiye’de enerjiye olan talebin artacağını, ülkemizde

Selim Şiper
Petrol Sanayi Derneği Başkanı
petrol piyasasının ise Türkiye ekonomisi ile paralel
şekilde büyümeye devam edeceğini öngörüyoruz”
diyen Şiper, sözlerini şöyle sürdürüyor: Türkiye’nin
genç nüfusu ve kişi başına düşen geliri dikkate alındığında 1.000 kişi başına düşen araç sayısında ortalama 150 ile, diğer Avrupa ülkelerinin çok gerisinde.
Bu itibarla sektörümüzün büyümesi için önemli bir
potansiyeli var. Türkiye akaryakıt piyasası, ülke ekonomisine paralel şekilde büyümeye devam ederken
rekabet, dünya ham petrol ve ürün fiyatları, düzenlemeler, vergiler ve döviz kuru tüketim dengelerindeki
belirleyici unsur olmaya devam edecek. Ülkemize
ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlayan önemli sektörlerden biri olarak, akaryakıt sektörünün daha kaliteli
ürün ve hizmetlerle tüketici faydasını en üst düzeye
çıkaran ve yeni yatırımlarla ilerleyen, serbest rekabetçi bir piyasa olarak daha da gelişeceğine inanıyor,
bu yönde yapılacak her çalışmaya tüm gayretimizle
destek olacağımızı belirtmek istiyoruz.
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LPG’ciler doğal gazın
40 katı olan vergide
adalet istiyor
LPG sektörünün 2018’de yaşanılan ekonomik
krizinin ardından özellikle 2019 yılının ikinci yarısından itibaren satış noktasında pozitif yönlü bir
gelişim trendi yakaladığını, bunun da 2020 yılının ilk
aylarına kadar devam ettiğini belirten Türkiye LPG
Derneği Başkanı Eyüp Aratay, “Bu yılın ilk iki ayındaki satışlara baktığımızda, bir önceki yıla oranla
yüzde 5,67’lik bir artışın gerçekleştiğini görüyoruz.
Ancak mart ayıyla birlikte dünyayı etkileyen küresel
salgın LPG sektörünü de etkiledi. Salgın ve sonrasında hayata geçirilen kısıtlamalar otogazın yanı
sıra endüstriyel satışlarda önemli düşüşlere neden
oldu” diyor. Haziran ayında başlayan kademeli normalleşmeyle birlikte sektör de yeniden yukarı yönlü
bir ivme yakalandığını belirten kısıtlamaların yeniden başlamasıyla birlikte normalleşmenin kesintiye
uğradığını belirten Aratay ile sektörün performansını ve gelecek beklentilerini konuştuk.
Covid-19 pandemisi bu yılki hedeflerinizi nasıl
değiştirdi? Bu etkiyi azaltmak için nasıl önlemler
alındı?
Covid-19’un, LPG sektörüne etkileri segmentler
bazında farklı oldu. Pandemi sürecinde kısıtlamaların başlamasıyla birlikte özellikle insanlarımız
evlerinde daha çok vakit geçirdikleri için evsel tüketim tarafından suni bir artış yaşadık. Buna karşın
tedbirler kapsamındaki kısıtlamalar nedeniyle endüstriyel ve ticari işletmeler, kafe, restoranlar, otellerin yer aldığı HORECA sektörünün kapatılmasıyla
satışlarda yüzde 50’lere varan ciddi bir düşüş oldu.
Otogaz segmente baktığımızda, şehirlerarası yolculuk ve seyahat kısıtlamaları, sokağa çıkma yasakları
nedeniyle otogazdaki düşüşler zaman zaman yüzde
80’leri buldu.
EPDK’nın Eylül Ayı Sektör Raporu’na göre; 2019
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Eyüp Aratay
Türkiye LPG Derneği Başkanı
yılının Ocak-Eylül döneminde 3 milyon 155 bin 542
ton olan toplam LPG satışı, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 7,59’lük bir düşüşle 2 milyon 916 bin
141 ton olarak gerçekleşti. Tabi bu düşüş de hem
dağıtım şirketlerinin gelirlerini hem de istasyonların
gelirlerini olumsuz etkiledi. Ancak içinde bulunduğumuz olağanüstü süreç, tüm pazarlarda daralmaya
neden olsa da ilerisinin yine aydınlık olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla sektördeki daralmayı kalıcı değil,
dönemsel olarak görüyoruz. Son dönemde de artan
vakalar nedeniyle yeni kısıtlamalar tekrar başlasa da
artık bulunduğu söylenilen aşı ile birlikte önümüzdeki
sürecin daha da iyi olacağına inanıyoruz.
2021 yılında sektörünüzün hedefleri nelerdir?
Yeni yatırımlar, ortaklıklar, satın almalar
konusunda nasıl bir yıl bizi bekliyor?
Türkiye LPG sektörü, yatırım ve gelişim noktasında çok önemli bir alt yapıya sahip. Çok büyük yatırımlara ihtiyaç duymayan, kolay taşınabilir, mobil,
erişilebilir, verimli, ekonomik bir yakıt olan LPG, muadillerine oranla insan sağlığına ve çevreye dost bir
yakıt. Ayrıca bugün evsel kullanımın yanı sıra kimya,
otomotiv, endüstri, tarım, kozmetik olmak üzere bir-

çok sektörde de kullanılıyor. Bini aşkın zengin kullanım çeşitliliği ile hızlı bir şekilde yaygınlaşması nedeniyle küresel bazda tüketimi istikrarlı bir şekilde
artıyor. Sahip olduğu çevreci ve sürdürülebilir özellikleri nedeniyle önümüzdeki yılda da bu artışın devam edeceğini düşünüyoruz. Bu nedenle 2021 yılına
ilişkin umudumuzu koruyoruz.

SEKTÖR ‘EKONOMIK İSTIKRAR KALKANI
PAKETI’ KAPSAMINA ALINMALI
Kamunun ve sektör oyuncularının üzerine düşen
görevler nelerdir, hangi yasal düzenlemeleri
yapmasını bekliyorsunuz?
Öncelikle Covid-19 ile birlikte bugüne kadar yaşadığımız krizlerin çok ötesinde bir krizi yaşıyoruz.
Alınan hızlı tedbirlerin yanı sıra ekonomik aktivitelerin devamlılığı için ivedilikle uygulamaya konulan
Ekonomi İstikrar Kalkanı paketi sektörlere adeta can
suyu oldu. LPG sektörü olarak, isteğimiz tüm paydaşlarımızla birlikte sektörümüzün de ‘Ekonomik İs-

tikrar Kalkanı Paketi’ kapsamına alınmasıdır. Bunun
iş sürekliliği ve hizmetlerin aksamaması açısından
büyük önem taşıdığına inanıyoruz.
Sorunlar noktasında ise LPG sektörü olarak,
önümüzde çok önemli bir vergi sorunu duruyor. LPG,
alternatif enerji kaynaklarına kıyasla özellikle de kalorifik değer anlamında doğal gazın yaklaşık 40 katı
vergi yükü altında bulunuyor. Bu konuyla ilgili olarak,
vergide eşitliğin sağlanması noktasındaki beklentilerimiz devam ediyor. Bunun üzerimizdeki ekonomik yükü azaltacağını ve tüketici ürün maliyetlerini
olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyoruz.
Sektör olarak, bu yıl gündemimizde yer alan başlıklar ise; LPG tüplerini de kapsayan GEKAP (Geri kazanım katılım payı), tehlikeli maddelerin karayoluyla
taşınmasına ilişkin mevzuat, Covid-19 kapsamında
LPG piyasasının durumu, işyeri açma ve çalışma
ruhsatlarına ilişkin değişikliklerle hukuka, ilgili mevzuata aykırı piyasa faaliyetleri olarak sıralayabiliriz.

Elektrik ticareti sektöründe satın alma
ve yeni oyuncu beklentisi hakim

2020 yılına girilirken çok sayıda yasal düzenlemenin yapılmasını beklediklerini söyleyen Enerji
Ticareti Derneği (ETD) Başkanı Burak Kuyan, “En temel konu piyasada ticaret hacminin yeniden artırılmasıydı. Toptan ticaret piyasasında gerek VİOP, gerek brokerler aracılığıyla ticaret yapılan tezgâh üstü

piyasa, gerekse EPİAŞ bünyesinde oluşturulacak
vadeli elektrik piyasasındaki hacmin artması; piyasanın derinliği, sağlıklı fiyat sinyali oluşumu ve yatırımların sektöre ilgilisini arttırması adına önemli”
dedi. Bu sebeple dernek olarak EPİAŞ tarafından
yürütülen vadeli piyasaların kurulmasına dönük ça-
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lışmaların bu yıl içerisinde sonlandırılarak öncelikle
elektrik vadeli piyasasının işleme açılmasını beklediklerini söyleyen Kuyan, “Tezgah üstü piyasada
hacmin artmasına katkıda bulunacağına inandığımız teminat ve risk takip mekanizmasının oluşturulmasına dönük bir çalışma planlamıştık. Perakende
satış alanında ise öncelikle serbest tüketicilere ilişkin limitlerin düşürülmesi ve özellikle düzenlenen
elektrik tarifelerinin kapsamının daraltılmasına yönelik gelişmeler açısından bu yılın önemli bir ilerleme yılı olmasını umuyorduk” diyor.

Öngörülebilirlik bozuldu, hedeflere
ulaşılamadı
Bu beklentilerin çoğu, pandemi nedeniyle hayata
geçmediği gibi bazı olumsuz gelişmelerin yaşanmasına da neden olmuş. Burak Kuyan, kısa vadede
ilk göze çarpan konunun tüketim ve beraberinde
üretimin düşmesi olmuş. Haziran itibarıyla talepte
yaşanan toparlanmanın ticaret hacimlerinde yeniden yukarı yönlü bir harekete yol açtığını ifade eden
Kuyan, açıklamalarını şöyle sürdürdü: Bu dönemde
OTC piyasada dikkat çeken bir konu, finansal işlem
hacminin daha fazla olması ve özellikle 2021 yılına
ait işlemlerde dolar ile işlemlerin ön plana çıkması
oldu. Ancak ticaret tarafında o dönemde görünen
toparlanma hareketinin sürmediğini ve hacimlerin
halen toparlanamadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.
Bunun temel sebepleri olarak, talep toparlanma
beklentilerine rağmen salgın sürecinin uzaması,
dünyadaki ekonomik konjonktürün de etkisiyle döviz
kurlarındaki gelişmeleri, ve ülkemiz enerji piyasasında öngörülebilirliği bozan unsurları sayabiliriz.”
Alınan çeşitli önlemler sayesinde sektörü sarsa-
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Burak Kuyan
Enerji Ticareti Derneği Başkanı
cak büyüklükte bir sorun ortaya çıkmadığını belirten
Kuyan, “Ancak salgın sonucunda öngörülebilirliğin
daha da bozulması maalesef ticaret hacimleriyle
ilgili hedef ve çalışmalarımızda hedeflerimizin gerisinde kalmamıza sebep oldu” diyor.
Kuyan, 2021 yılında en önemli gündem başlığının
perakende satış faaliyetlerinin artması ya da piyasaya yeni katılımcıların dahil olması olarak özetliyor.
“Özellikle perakende satış alanı, müşteri portföyünün bir varlık olarak değer ifade etmesi anlamında
önemli bir alan. 2021 yılında bu alanda gelişmelerin
biraz daha hızlandığını görebiliriz. Piyasamıza yeni
katılımcıların dahil olması ise daha çok öngörülebilirlik ve hacim artışına imkan tanıyacak gelişmelerle
ilgili olacaktır. Ümit edildiği gibi 2021 yılı pandeminin etkilerinin ortadan kalkmaya başlayacağı bir yıl
olabilirse bu, iyi değerlendirildiği taktirde bir gelişim
ivmesinin başlatılabileceği bir fırsat kapısı açabilir”
diyor.

2021 yılında güneş
enerjisindeki kapasite
artışı dikkat çekecek
2020 yılı başlarken enerji sektörünün nasıl bir
gelişim göstereceğini bekliyordunuz? - Covid-19
pandemisi bu hedeflerinizi nasıl değiştirdi, bu
olağanüstü dönemden enerji sektörün nasıl
etkilendi?
Son yıllarda hem küresel ısınma hem de iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında tüm dünyada sürdürülebilir enerji kaynaklarına ilgi artıyor. Bu doğrultuda
özellikle yeşil enerji kavramının hayatımıza daha radikal şekilde girmesini bekliyorduk. 2020 yılında bu kapsamda Türkiye’de de önemli adımlar atıldı.
Diğer taraftan, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci enerji sektörü üzerindeki etkisini Türkiye’de de hissettirdi. Türkiye’deki elektrik tüketiminde,
nisan ve mayıs aylarında elektrik talebinde ciddi düşüşler yaşandı. Haziran ayı itibarıyla uygulamaya
alınan ekonomik paketlerle aktiviteler hareketlendi,
temmuzda da elektrik talebinde yeniden toparlanma
başladı. Kasım sonu rakamlarına baktığımızda 11 aylık
elektrik tüketiminin 264.541 GWh seviyesinde gerçekleştiğini, 2019 yılının aynı döneminde ise elektrik tüketiminin 264.158 GWh seviyesinde olduğunu görüyoruz.
2021 yılı için beklentileriniz nelerdir? Yeni
yatırımlar, ortaklıklar, satın almalar konusunda
nasıl bir yıl bizi bekliyor?
Bilindiği üzere Türkiye’de yeşil sertifika piyasası duyuruldu. Tasarlanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti
sistemi ile yenilenebilir enerji kaynaklarından
üretilen her megavatsaat elektrik sertifikalandırılacak. EPİAŞ’ın oluşturacağı piyasa
üzerinden elektronik YEK-G belgeleri düzenlenecek ve piyasada bu belgeler üzerinden ticaret yapılarak fiyatlar serbestçe
belirlenebilecek. Yeşil sertifika piyasasının 2021 Haziran ayında devreye alınması
planlanıyor.
Erman Durmaz
KPMG Türkiye Elektrik ve Altyapı
Sektör Lideri

Ayrıca yenilenebilir enerji payının 2021’de diğer
kaynak türlerine göre daha fazla olacağını söyleyebiliriz. Bununla birlikte, 2020 yılında santrallerin daha
verimli alanlar haline dönüştürülmesi için hibrit santrallerin önü açıldı. Yani rüzgar ya da hidroelektrik santralleri, güneş paneli kurup güneş enerjisiyle de elektrik
üretebilecek. Bu kapsamda, özellikle rüzgar ve hidroelektrik santrallerinde güneş panellerinin de kurularak
güneş enerjisinden elektrik üretiminin 2021 yılında
ciddi oranda büyüme göstereceğini tahmin ediyoruz.
Nitekim Türkiye’de yerli güneş paneli üretimi kapsamında yapılan yatırımlar da bu gelişmeyi destekleyecek sevindirici haberler arasında yer alıyor.
YEKDEM’de TL’ye geçişi sektörü nasıl etkiler sizce?
2021 yılının ikinci yarısı itibarıyla enerji sektörüne
yatırımın son yıllara göre kısmen yavaşlayacağını öngörüyoruz. Bunun en önemli nedeni, 2021 Haziran
sonrasında üretime başlayacak yenilenebilir enerji
santrallerinin teşvik mekanizmasının TL cinsinden
belirlenecek olması. Esasen, yerli para birimi kullanılmasının önemi kaçınılmaz, ancak özellikle yenilenebilir
enerji santrallerinin mühendislik ve tedarik sözleşmelerinin yurt içinden sağlanması kısa vadede mümkün
görünmüyor, bu doğrultuda yatırımcı santrallerin kurulması için yurt dışına yönelmek durumunda kalabilir.
Bu kapsamda, giderleri döviz cinsinden ancak gelirleri
TL olan yatırımcının taşıyacağı kur riski ise finansman
arayışında bile negatif unsur olarak önüne çıkacak.
Öngörülen büyüme rakamları nedeniyle 2021
yılının ikinci yarısında yukarıda bahsettiğimiz
kısmi yavaşlamanın 2022 yılı itibarıyla hızlı bir
şekilde toparlanacağını öngörüyoruz. Yatırımların artması için yapılacak ilgi çekici yapısal reformları da her zaman destekliyoruz.
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DÜNYA GÜNDEMİ
Esen Erkan

Hiçbir yıla benzemeyen
2020’den sonra bizi neler bekliyor?

Emtia ve enerji piyasalarının önde gelen bağımsız bilgi sağlayıcısı ve analiz kuruluşlarından S&P Global
Platts, 2021 yılı için enerji sektörüne yönelik öngörülerini açıkladı. Analistler, küresel gayri safi yurtiçi
hasılada 2021’in ikinci yarısında büyümenin hızlanmasıyla birlikte toparlanma beklese de pandeminin
sonuçları kimi sektörler için daha kalıcı sonuçlara yol açacak...

Pandemiyle dolu bir yılın sonuna geldik ve hiç
şüphe yok ki düşüncelerimiz artık geleceğe taşınmak ve ilerlemek istiyor. 2021 yılı için ümit vaat
eden aşıların hızlı bir şekilde piyasaya sürülmesiyle
birlikte, S&P Global Platts analizleri enerjide dönüşüm ve küresel dekarbonizasyon hedeflerini karşılamak için teknoloji ve politika kaldıraçları da dahil
olmak üzere, çok yönlü bir yaklaşımın gerekli oldu-
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ğunu vurguluyor.
Peki, insanlar için olduğu kadar emtialar için
çalkantılı bir 2020’den sonra, önümüzdeki yıldan
ne bekleyebiliriz? S&P Global Platts Başkanı Martin Fraenkel görüşlerini şu şekilde paylaşıyor: Bu yıl
yakın tarihteki diğer yıllara benzemiyor. Koronavirüs salgını, emtia endüstrisini sarsarak tedarik zincirlerini bozdu ve talebi düşürdü. Performans, emtia

sektörü genelinde farklılık gösterirken Covid-19’un
yarattığı kaos, mevcut zayıflıkları veya yapısal değişiklik ihtiyacını ortaya çıkardı. Pandeminin sonuçları
kimi sektörler için daha kalıcı sonuçlara yol açabilir.
Hidrokarbon talebindeki düşüşün ufukta belirmeye
başladığı bir dönemde, enerji ve ulaşım endüstrileri
özellikle sert bir şekilde etkilendi. Bu da dünyanın
her yerindeki politika yapıcılar, ticaret akışları ve
enerji şirketleri için çok önemli bir geçişe neden
oldu. Environmental, Social and Governance (ESGs):
Çevresel, Sosyal ve Yönetişim alanlarına artan odaklanma ve hızla gelişen teknolojiler, değişimi yönlendiren kilit faktörler olarak başı çekiyor.
S&P Global Platts Analytics 2021 raporundaki
ana tahminler şöyle:

2021 YILI İÇİN ANA TEMA
“GIDA GÜVENLİĞİ”
Rapor, iş dünyasının ve hükümetlerin, mümkün
olan yerlerde küresel tedarik zincirlerini ‘yeniden
taşımaya’, ithalat ve ihracata olan bağımlılıklarını
azaltmaya ve yerel pazarlara odaklanmaya çalıştıklarından, küresel kilitlenmelerin küreselleşme için
daha hızlandırıcı olduğunu vurguluyor.
Sonuç olarak, gıda güvenliğinin 2021 yılı için ana
tema olması beklenirken 2020’de tedarikleri zaten
kısıtlamış olan ihracatçılar, hala iç talebi karşılamak

Covid-19 ve petrol talebi için inişli çıkışlı
yolculuk sürüyor

ve iç fiyat istikrarını sürdürmek istiyor. Uzmanlar,

Petrol talebi 2021’de günde 6 milyon varilden (v
/ gün) fazla artacak ancak tüketimin yine de 2019’un
101,9’unun 2 milyon varil altında olması bekleniyor.
Rapora göre, petrol talebinin gerçek motoru olan küresel orta sınıf halk, servet eşitsizliğinden ve devam
eden Covid-19’dan kaynaklanan sürekli baskılarla
karşı karşıya kalıyor. Yaygın aşı uygulamasının 2021
yılının ikinci yarısına kadar gerçekleşmesi olası görünmüyor. Bu da birkaç ay boyunca periyodik kilitlenmeleri engellemeyecek. İşleri karmaşıklaştıran
gerçek şu ki, herhangi bir aşının ilk dağıtımının yaşlılara ve ön saflardaki çalışanlara verilecek olması.
Ama rapor, petrol talebindeki toparlanmayı tetikleyecek kitlenin bu olmadığını vurguluyor.

na rağmen, alıcılar arasında tedirginlik yaratan çe-

gıda ve tahıl arzında herhangi bir sıkıntı olmamasışitli faktörlerin olduğuna inanıyor. Çin, Orta Doğu,
Türkiye, Güneydoğu Asya ve Afrika’daki devlet alıcıları tarafından 2020 yılında tahıl rezervlerinin
stoklanması bu durumun altını çiziyor. Zaman zaman bazı ülkeler gıda fiyatlarındaki artışları sınırlamak için yerel pazarlarda zararına ithal tahıl satmak
zorunda kalıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım
Örgütü gibi örgütler, artan fiyatların ekonomik türbülansla birleştiğinde, düşük gelirli ülkeleri güvencesiz bir konuma bırakarak gıda güvenliğini daha da
zayıflatacağını öngörüyor.
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S&P GLOBAL’İN 5 EMTİA
TEMASIYLA İLGİLİ TAHMİNLERİ

400 milyon insan 10 yıl içinde orta sınıfın
dışına itilecek
Tüketiciler, gelirlerinin izin verdiği şekilde
pandemiye adapte olurken, servet eşitsizliğinin
önemli işaretlerini de bu dönemde gördük. Bununla birlikte, eşitsizliğin haklı olarak gündeme
geldiği bir yılda, servet eşitsizliği ve bunun daha
derin, uzun vadeli etkileri hakkında çok az şey
söylendi.
GSYİH’nın 2022’ye kadar Covid öncesi
seviyelere çıkması pek olası görünmüyor ancak
pandemiyle ilişkili ‘küresel gerileme’ hakkında
daha az konuşuluyor. Milyonlarca insan kalıcı
olarak işsiz hale geldi ve sonuç olarak aileler
eğitim için para ödeyemeyecek, bu da büyük
durgunluktan sonra devasa iş kaybından kurtulamayan milyonlarca gencin istihdam potansiyelini sınırlayacak. Rapor, bu küresel gerilemenin
her yıl 300 bin varil / gün petrol talebinin artmasına katkıda bulunacak olan 400 milyon insanın
önümüzdeki 10 yıl içinde orta sınıfların dışına
itilmesiyle sonuçlanacağını belirtiyor.
OPEC ülkeleri, 2021 petrol arzı için baskın faktör olacak. Libya arzı, hafif ateşkese tabi olarak
günde 1,2 milyon varile (v / g) yükselerek beklentilere meydan okumaya devam edecek. Yeni ABD
yönetimi ile arzın artması İran ve Venezuela’dan
gelebilir ancak ilerleme yavaş olacağa benziyor.
OPEC + için hacim ve fiyat arasındaki dar ipte
yürümek, kuruluş hem gelirleri artırmak hem de
ABD pazar payında büyük bir toparlanmayı önlemek için giderek daha zor olacak. Ayrıca ABD
petrol üretimi, kaya gazı teçhizatındaki yavaş toparlanma ile ani düşüşlere yol açarak 2021 yılında bir milyon varil / gün daha düşecek.
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1. Enerji geçiş yolu,
2. Karbonu azaltmak ve değerlendirmek,
3. Emtia süper döngüsü 2.0,
4. Yenilikçi yıkım: 5G ve AI vb. teknolojiler,
5. Tek taraflılığın geleceği.
S&P Global Platts Enerji Yolları Başkanı Dan Klein raporla ilgili şunları söyledi: 2020, enerji piyasalarını
tahmin etme ve fiyatlandırma söz konusu olduğunda
2020 vizyonu diye bir şeyin olmadığını kanıtlayan bir
yıl oldu. Kuşkusuz 2021 yılı da tahminlerde daha fazla riske yol açacak, öngörülemeyen çarpışmalar ve
dönüşler olacak. Ancak temel meseleler, her zamankinden daha fazla önem taşımaya devam edecek ve enerji
piyasası boyunca istikrarlı ve bütünsel bir bakış açısı
gerektirecek. “

AŞININ ETKİSİ OLUMLU
ANCAK SIKINTILARI
GİDERMEYE YETMEDİ
Jet yakıtı, hava yolculuğundaki keskin düşüş nedeniyle, gazyağı / jet yakıtı talebi 2020’deki genel talep
düşüşünün üçte birinden fazlasını temsil ederek 3,1
milyon varil / gün düşüş gösterdi. Jet yakıtı, ileriye
dönük olarak geride kalacak.
Vadeli Brent petrol fiyatlarının kısa vadede varil
başına 40 dolarlık alana doğru geçtiği; fiyatın 2021
sonunda, WTI 50 dolar / milyar doların biraz altına
düşeceği öngörülüyor. Bununla birlikte, OPEC yedek
kapasitesi ve Covid-19 aşı dağıtımına ilişkin belirsizlikler göz önüne alındığında dikkatli olunması gerekiyor.
S&P Global Platts Küresel Analitik Başkanı Chris Midgley, etkili bir Covid-19 aşısının ortaya çıkmasıyla
ilgili olumlu haberlerin emtia piyasalarında bir iyimserlik dalgası yaratmış olduğunu ancak temeldeki

sıkıntıların büyük ölçüde değişmediğini belirtti. Midgley, “Uzun vadede, petrol talebindeki toparlanma
konusunda daha iyimser olmamız
2021’deki talep görünümümüzü yukarı doğru revize etmemize neden
oldu. Ancak, kısa vadede ABD ve
Avrupa’da ikinci dalga kilitlenmelerinin artmasıyla birlikte, işlerin
daha da kötüleşmesini bekliyoruz.
Yılbaşındaki tatil sezonu boyunca
benzin talebi çok daha zayıf olacak”
açıklamasında bulundu.
Petrokimya hammaddelerinin
oynaklığı artacak
Paketleme talebinde artış nedeniyle 2020’de pozitif petrol talebi
artışına sahip tek sektör olan petrokimya sektörünün büyümesi,
dayanıklı mallardaki (propilen
türevi ürünler) iyileşmeyi 2021’de
yüzde 4 oranında hızlandıracak.
Petrol talebindeki zayıflığa kıyasla petrokimya talebindeki göreceli
güç, bölgesel rekabete ve özellikle
etan ve nafta olmak üzere hammaddelerde oynaklığa neden olacak. Pandemide genel olarak tüm
petrokimya üreticileri için yüksek
kapasite artışı meydana gelirken
özellikle Polietilen tereftalat (PET)
şişe talebindeki artış, içecek şirketlerinin önümüzdeki birkaç yıl
içinde küresel geri dönüştürülmüş
içeriklerini üçe katlayacaklarını
gösteriyor.
2021, kömürün talebinin “son
dalgalanması” olabilir
Rapora göre, gazdan kömüre geçiş, Henry Hub (HH) fiyatlarının
yedi yılın en yüksek seviyelerine
ulaşmasını ve LNG kapanışlarını

engellemek için yeterli olmayabilir. 2021/2022 döneminde yeterli
doğal gaz depolamasını sağlamak
için, talep tarafında gazdan kömüre
bakılması gerekebilir. Yenilenebilir
enerji üretimine geçiş ve sürekli
büyüme arz tarafında, yüksek maliyetli gaz üretiminin duyarlılığı,
fiyatların ne kadar yüksek olacağı
konusunda anahtar konular olacak.
ABD’de gazdan kömüre geçiş ve
elektrik talebinin geri kazanılması,
2021’de kömür arzına yönelik çağrıyı artıracak, ancak mali açıdan
sıkıntılı ABD kömür üreticileri, arzı
yeterince artıramayacak. Tüketimde beklenen toparlanmaya rağmen
dünyanın en büyük kömür üreticisi ve tüketicisi olan Çin, kendi
kendine yeterlilik için çabalarken
ithalatının 2021’de tekrar düşebileceği öngörülüyor. Dünyanın geri
kalanındaki talep artışı, Çin’in ithalat talebindeki kaybını telafi etmek
için yeterli olmayabilir.
Yenilenebilir enerji geçişi
Koronavirüs salgını yalnızca kısa
vadeli enerji arzını, talebini ve fiyatlarını değil; aynı zamanda uzun
vadeli yörüngelerini de büyük ölçüde değiştirdi. Koronavirüsün enerji

geçişini hızlandırıp hızlandırmayacağı tartışılıyor. S&P Global Platts Analytics, koronavirüsün uzun
vadeli küresel petrol talebini 2,5
milyon varil / gün azaltmasına rağmen, bunun 2030’ların sonları için
öngördüğümüz en yüksek petrol talebi yılını öne çıkarmak için yeterli
olmadığına inanıyor.
Buna ek olarak, salgının enerji sektörü CO2 emisyonlarını 2020-2050
döneminde 27,5 gigaton azaltacağı
tahmin edilirken (neredeyse bir
tam yıllık emisyona eşdeğer), küresel ısınmanın 2050’ye kadar 2
derece ile sınırlı olduğu bir senaryoyu karşılamak için bu azalmanın
10 katından fazla olması gerekiyor.
Rapora göre, hem uzun vadeli küresel petrol talebi hem de arzı için
koronavirüsün etkileri kararlı bir
adım; ancak köklü bir değişikliği
ifade etmiyor.
2050 yılına bakıldığında ve küresel enerji talebi artmaya devam
ettikçe, yenilenebilir / temiz enerjiye yoğun bir odaklanma olacak,
ancak fosil yakıtlar enerji arzının
çoğunu sağlamaya devam edecek.
Bununla birlikte, krizden çıktıkça
dekarbonizasyon ve sürdürülebilirliğe doğru dönmeye çalışan ulusal
hükümetler tarafından başlatılan
yeşil kurtarma planlarının oyunun
yönünü değiştirebileceği beklentisi
de var. 2021’de küresel rüzgar ve
güneş kapasitesindeki yeni kurulumlarının artacağı; yenilenebilir
dizel kapasitesindeki artış nedeniyle biyoyakıt talebinin önümüzdeki
yıl fosil yakıtlardan daha hızlı artacağı tahmin ediliyor.
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YAKIN PLAN
Deniz Suphi

Keban Barajı’nda kritik su
seviyesine ‘8’ metre kaldı

Türkiye, son 50 yılın en sıcak günlerini yaşıyor. Kuraklığın da artmasıyla birlikte hem içme suyu hem de
elektrik üretimi için kullanılan barajlara gelen su miktarı ciddi olarak düştü. Türkiye’nin en önemli su
havzalarından biri olan Keban’da su seviyesi 828 metreye indi. Elektrik üretimine ara verilecek seviye ise 820!

Türkiye, son yılların en kurak dönemlerinden birini yaşıyor. Başta Keban olmak üzere “ana havza”
olarak adlandırılan elektrik üreten barajlara gelen
su miktarı, geçen yıla göre yüzde 30’a yakın geriledi.
2021 yılında da barajlara gelecek olan suyun bu yılın rakamlarına yakın olması bekleniyor. 2021’in de
görece az yağışlı bir yıl olacağı yönünde tahminler
yapılıyor. Peki, Türkiye’nin hidroelektrik üretim kapasitesinin önemli bölümünü barındıran Fırat Havzası’nda durum ne? Havzada yer alan en kritik baraj
kuşkusuz Keban. Bu barajda elektrik üretiliyor ve
üretimde kullanılan su Karakaya’ya, ardından Atatürk’e ve Birecik’e akıyor. Bu nedenle Keban’ın tut-
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tuğu ya da bu baraja gelen su miktarı, büyük önem
taşıyor. Keban’da halen 828-829 metre su bulunuyor. Su seviyesinin minimum işletme kodu olan 820
metreye düşmesi durumunda elektrik üretimine ara
verilmesi gerekiyor. Keban’da su akışının kesilmesi
bir süre sonra Karakaya, Atatürk ve sonraki barajların da üretimini etkileyecek önemli bir öğe olarak
öne çıkıyor.
Türkiye ve daha geniş anlamda bölge, etkisini
sulamadan içmeye, enerjiye her alanda hissettiren
kurak bir dönemden geçiyor. Kuraklık, diplomatik
ilişkilerde de önemli bir yer tutuyor. Bu sorun sadece
Türkiye’yi değil, komşu ülkeleri de etkiliyor.

17 Aralıkta’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti
üzerine Ankara’ya bir ziyaret gerçekleştiren Irak
Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin görüşmelerde su
sorununu dile getirdiği belirtiliyor. Enerji kulislerinde Kazımi’nin, Erdoğan’dan Fırat ve Dicle, özellikle Dicle’den Irak’a daha fazla su verilmesini veya
akıtılmasını istediği konuşuluyor.

İçme suyu sıkıntısı da baş gösterebilir
Ankara’da, enerji yönetimi de barajlara gelen su
miktarını çok yakından takip ediyor. Unutmamak
gerekiyor ki başta büyükşehirler olmak üzere belediyeler de kuraklık nedeniyle içme suyu konusunda
kaygı taşıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de suyun tasarruflu kullanılması için öneri ve uyarılarda bulunuluyor.
Peki, barajlarda ne kadar su var? Keban başta
olmak üzere “ana havza” olarak adlandırılan Adıgüzel, Alkumru, Hasan Uğurlu, Hirfanlı, Karacaören
gibi barajlara, 1 Ocak-17 Aralık 2019 tarihleri arasında yaklaşık 81 milyar metreküp su geldi. 2019’da
en ucuz kaynak olan sudan rekor düzeyde elektrik
üretildi. Elektrikte, ithal ve daha pahalı bir kaynak
olan doğal gazın payı geriletildi.
Bu barajlara, bu yıl aynı dönemde yalnızca 58.5

milyar metreküp su geldi. Bir başka deyişle yaklaşık
yüzde 30 daha az su geldi. Su miktarının azalması
üzerine elektrik üretiminde duruma uygun planlama
yapıldı. Toplam elektrik üretiminde suyun payı yüzde
27-28’den, yüzde 15-16’ya kadar geriledi. Doğal gazın payı yüzde 35-40 aralığına kadar çıktı. Buna
bağlı olarak da serbest piyasada birim elektrik fiyatları artış kaydetti. 2021’de su beklentisi ne? Enerji
yönetimi, 2021 yılında da 2020 yılına yakın miktarda
barajlara su gelmesini bekliyor.
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İNOVASYON
Esen Erkan

Çin’in hava modifikasyon programı
“yağmur hırsızlığı’na yol açabilir!

Çin, 2025 yılına kadar ‘gelişmiş bir hava modifikasyon sistemine’ sahip olacağını açıklayınca
diğer ülkeler kaygılanmaya başladı. Çinli yetkililer hedeflerinin, havayı yapay olarak değiştiren
teknoloji kullanarak kuraklık ve yüksek sıcaklıkla mücadele etmek olduğunu söylese de bazı
araştırmacılar, bu teknolojinin dış politikada sorun yaratacağını düşünüyor…
Bulut tohumlama teknolojisi veya gümüş molekülleri, yoğunlaşma ve bulut oluşumunu tetiklemek
için gökyüzüne fırlatabilen sistemler, onlarca yıldır
var ve Çin bunu sıklıkla kullanan ülke olarak biliniyor. Ancak CNN, Çin’in 2025 yılına kadar hava modifikasyonu test alanının toplam boyutunu 5,5 milyon mil kareye çıkarmak istediğini bildirdi. Çin, hava
modifikasyon programını Hindistan’dan daha büyük
bir alanı kapsayacak şekilde genişletecek. Bu büyük
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bir artış ve Hindistan’dan daha büyük bir alan ki bu
da çevreyi oldukça etkileyebilir. Uygulamanın bu devasa ölçeğiyle yakın ülkelerle çatışma potansiyeli
yaratacağı belirtiliyor.
CNN’den James Griffiths’in haberine göre, Çin ve
Hindistan, yakın bir tarihe kadar şiddetli bir şekilde
çatıştıkları, son derece tartışmalı bir sınırı paylaşıyor. Hindistan’daki tarım sektörü, iklim değişikliği
nedeniyle zaten tahmin edilemeyen muson mevsi-

mine dayanıyor. Ülkedeki uzmanlar, Çin’in yağmuru
ve kar yağışını kontrol etme yeteneğini bir silah olarak kullanabileceğinden endişeleniyor.
Devlet Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre
Çin, temel araştırma ve anahtar teknolojilerdeki atılımların yanı sıra güvenlik risklerine karşı kapsamlı
iyileştirmeler sayesinde, 2025 yılına kadar ‘gelişmiş
bir hava modifikasyon sistemine’ sahip olacak.

Çin: Hedefimiz kuraklığa karşı önlem almak
Önümüzdeki beş yıl içinde, yapay yağmur veya
kar yağışıyla kaplanan toplam alan 5,5 milyon
km2’ye ulaşırken, 580 bin km2’nin (224 bin mil kare)
üzeri dolu bastırma teknolojileriyle kapsanacak.
Açıklamada; programın afet yardımı, tarımsal üretim, orman ve otlak yangınlarına acil müdahale ve
alışılmadık derecede yüksek sıcaklıklar veya kuraklıklarla başa çıkmada yardımcı olacağı da belirtiliyor.
Çin, tarım alanlarını korumak ve önemli olaylar
için açık gökyüzü sağlamak adına uzun zamandır
havayı kontrol etmeye çalışıyordu. 2008 Pekin Olimpiyatları öncesinde, hava kirliliği kaynaklı dumanı
azaltmak ve yağmuru önlemek için bulutları tohumladı. Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen önemli siyasi toplantılar, hem hava koşullarının değiştirilmesi
hem de yakındaki fabrikaların kapatılması sayesinde
güzel açık gökyüzünün tadının çıkartılması ile ünlü.

ramlarına 1,34 milyar dolardan fazla para harcadı.
Ülkenin haber ajansı Xinhua’ya göre geçen yıl, hava
değişiklikleri, Çin’in batı bölgesinde yer alan ve
önemli bir tarım alanı olan Sincan’da dolu hasarının
yüzde 70’ini azaltmaya yardımcı oldu.

“Odak noktası yerli görünse de etkisi ülke
sınırlarını aşabilir”
Hindistan ve Çin, geçtiğimiz günlerde Himalayalar’daki ortak ve son derece tartışmalı olan sınır boyunca karşı karşıya geldi ve iki taraf bu yılın başlarında on yılların başlarında en kanlı çatışmaya girdi.
Hindistan’daki uzmanlar, koşulların misafirperver
olmayan dağ bölgesindeki herhangi bir hareket için
önemi göz önüne alındığında, hava değişikliğinin
Çin’e gelecekteki bir çatışmada potansiyel olarak
üstünlük sağlayabileceğini yıllardır tahmin ediyor.
Pekin’in hava modifikasyonunun birincil odak
noktası yerel gibi görünse de uzmanlar, ülke sınırlarının ötesinde bir etki potansiyeli barındırdığı konusunda uyarıda bulunuyor. Ulusal Tayvan Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, geçen yıl yayınlanan bir
makalede, hava modifikasyon faaliyetlerinin uygun
koordinasyon eksikliğinin hem Çin içinde hem de
diğer ülkelerle komşu bölgeler arasında “yağmur

Kavram olarak bulut tohumlama, onlarca yıldır
var. Küçük miktarlarda gümüş iyodürü çok nemli
bulutlara enjekte ederek çalışıyor. Bu daha
sonra yeni parçacıkların etrafında yoğunlaşarak
ağırlaşıyor ve sonunda yağış olarak düşüyor.
Bu yılın başlarında yayınlanan ABD Ulusal Bilim
Vakfı tarafından finanse edilen bir araştırma, ‘bulut
tohumlamasının, atmosferik koşullar uygunsa geniş
bir alanda kar yağışını artırabileceğini’ sonucuna
vardı. Çalışma, bulut tohumlamanın işe yaradığını
kesin olarak tespit eden ilk çalışmalardan biri olarak kabul ediliyor. Çünkü daha öncesinde, uygulama
sonucunda oluşan yağışları normal kar yağışından
ayırt etmek zordu.
Bu belirsizlik bile Çin’in teknolojiye yoğun bir
şekilde yatırım yapmasını engellemedi. 2012 ila
2017 arasında ülke, çeşitli hava modifikasyon prog-

Dhanasree Jayaram
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hırsızlığı” suçlamalarına yol açabileceğini belirtti.
Ayrıca, tartışmalı olabilecek projelerin uygulanmasını kolaylaştırmak için bir kontrol ve denge sisteminin eksikliğine de işaret ediliyor. Araştırma, iklim
değişikliğinin bilimsel kanıtlarının ve siyasi gerekçelerinin Çin’de tartışmaya veya geniş tartışmaya açık
olmadığını vurgulayarak bu tür teknolojik müdahale
eğilimine alternatif bakış açılarının da nadiren bulunduğuna dikkat çekiyor.

İklim krizine karşı jeomühendislik mi?
Bazı uzmanlar, Çin’in hava modifikasyonundaki
başarısının ülkede daha iddialı jeomühendislik projeleri benimsemesine yol açabileceğini düşünüyor.
Atmosferi yansıtıcı parçacıklarla tohumlamak gibi
radikal çözümler, teorik olarak sıcaklıkları düşürmeye yardımcı olabilir, ancak aynı zamanda büyük,
öngörülemeyen sonuçlara da yol açabilir ve birçok
uzman, bir ülkenin bu tür tekniklerle deney yapması
durumunda olabileceklerden korkuyor.
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Hindistan Karnataka’daki Manipal Yüksek Öğretim Akademisi’nde iklim uzmanı olan Dhanasree
Jayaram’a göre, “düzenleme olmadan, bir ülkenin
çabaları diğer ülkeleri etkileyebilir.” Çin, jeomühendislik projelerini sahada ‘tek taraflı olarak’ konuşlandırmanın işaretlerini henüz göstermemiş olsa da
hava durumu modifikasyonu ve mega-baraj projeleri
dahil olmak üzere diğer büyük mühendislik projelerinin ölçeği, Çin’in konuşlandırmaya istekli olduğunu
gösteriyor. Jayaram iklim değişikliğinin etkileriyle
mücadele etmek ve Paris hedeflerine ulaşmak için
büyük ölçekli jeomühendislik planlamaları yapıldığına işaret ediyor.
Çin’deki hava modifikasyon sisteminin bu kadar
planlı ancak düzenleme olmadan genişlemesi, diğer
ülkeler ile meteorolojik sıkıntılara yol açabilir. Jeomühendislik uygulamalarının bulutlara ek olarak,
uluslararası çatışmalara da neden olması muhtemel
görünüyor.

RAPOR
Z. Işık Adler

Türkiye, 2040 yılına kadar
enerji teknolojilerine 8 milyar
dolar yatırım yapacak
Sabancı Üniversitesi tarafından hazırlan TEO’da, elektrik üretiminde yüzde 10 olan güneş ve rüzgar
enerjisinin payı, 2040 yılında “referans senaryoya” göre yüzde 28’e; yatırımların yenilebilir kaynaklara
daha iddialı oranda kaydırılması ve teknolojinin sisteme daha fazla entegre edilmesi olasılığını
değerlendiren “alternatif senaryoya” göre ise yüzde 36’ya çıkması öngörülüyor. 2040 yılına kadar enerji
teknolojilerine referans senaryoya göre 8 milyar dolar, alternatif senaryoya göre 9 milyar dolar yatırım
tahmini yapılıyor….
Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji
ve İklim Merkezi (IICEC) tarafından hazırlanan Turkey Energy Outlook (TEO) çalışmasının lansmanı online olarak yapıldı. TEO Özel lansmanı, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı,
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol ve IICEC Araştırma Direktörü Bora Şekip Güray’ın
katılımıyla yapıldı.
IICEC tarafından geliştirilen detaylı ve kapsamlı
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bir modelleme altyapısı ve senaryo analizi yaklaşımı
ile tamamlanan, Türkiye’de bir ilk ve gelişmekte olan
ülkelerde alanında örnek olan Turkey Energy Outlook çalışması, enerji sektörünün gelecek perspektifini ortaya koyuyor. Kamu-sanayi-akademi başarı
üçgeninde, kapsamı ve içeriği bakımından politika
yapıcılara, yatırımcılara, iş dünyasına ve akademik
çalışmalara ışık tutacak olan bu önemli çalışma, on
somut enerji politikası önerisi sunuyor.
Toplantının açılış konuşmalarından birini yapan

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, IICEC Turkey Energy Outlook:
Türkiye Enerji Zirvesi Özel Lansmanı’nın açılışında
yaptığı konuşmada pandeminin tüm dünyada belirsizlik yarattığını ancak bilimin gücü ile tünelin sonundaki ışığın göründüğünü belirterek, bugün de
bilimin ışığında hazırlanan bir ortak akıl projesi için
bir araya gelindiğini söyledi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih
Birol da raporun hazırlanmasında emeği geçenlere
teşekkür ederek, “Birçok ülkede yapılan bu çalışmanın Türkiye’de de yapılmasının çok iyi olacağını
düşünmüştüm. IICEC bunu hayata geçirdi. Bu çalışmanın, enerjide trendleri ortaya koymak ve hangi
şartlarda nereye ulaşılabileceğini göstermek bakımından önem taşıyor” diye konuştu.
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Enerji sektöründe 4 milyon
kişi işini kaybetti
IEA olarak dünyadaki bütün
verileri her gün incelediklerini
belirten Dr. Fatih Birol, dünyada
enerji sektörünün bugüne kadar
yaşamadığı bir yıl geçirdiğini ve
bugüne kadar ki en büyük şokunu yaşadığını söyledi. Bu süreçte Türkiye’den gelen 2 güzel
haberle sevindiklerini belirten
Dr. Fatih Birol, “Birincisi Türkiye’deki elektrik kullanımı 2019
yılındaki pandemi öncesi seviyeye gelmiş, ve bunu geçiyor.
İkincisi de son yapılan doğal gaz
keşfi” dedi.
Özellikle güneşte büyümenin
tüm dünyada hızlı bir şekilde devam ettiğini ifade eden Birol, “Bu
yıl dünyada kurulan bütün elektrik santrallerinin yüzde 50’si tek
başına güneş, diğer yüzde 50’si
kömür+doğal
gaz+nükleer+hidroelektrik diğer enerji kaynakları. O yüzden güneşi dünya
elektrik pazarlarının yeni kralı
diye tayin ettik” dedi.
Birol enerji yatırımlarında da
II. Dünya Savaşı’ndan bu yana
görülmemiş şekilde düştüğünü
ve şu anda yüzde 18’lik düşüş
olduğuna dikkat çekerek, “Bu da
bir çok enerji şirketinin suyun
üzerinde kalma çabasının ifadesi. Ne yapıyor şirketler? İflas
etmemek için iki yola başvuruyorlar. Bir tanesi yatırımları kesmek, ikincisi de büyük bir işten
çıkarma dalgası var dünyada. Şu
an itibariyle enerji sektöründe
dünyada 4 milyona yakın kişi
işini kaybetti” dedi.
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Taşımacılıkta deniz ve demiryolu
seçeneğinin önemine vurgu yapılıyor

TEO’NUN SEKTÖRE 10 ÖNERİSİ VAR
 Modern enerji hizmetlerine artan talebin karşılanması ve daha
güvenli, verimli ve sürdürülebilir bir enerji geleceğini temin etmek üzere yatırımların cazibesinin artırılması;
 Daha rekabetçi elektrik ve doğal gaz piyasalarına geçişin hızlanması, maliyetleri yansıtan fiyatlandırma ve sosyal boyut da
gözetilerek özel sektör katılımının artırılması;
 Elektrik üretiminde yenilenebilir enerji ve nükleerin payının
artırılması ve talep tarafı hizmetlerini de içerecek şekilde elektrik şebekelerinin esnekliğinin güçlendirilmesi;
 Daha fazla elektrifikasyon ve yenilenebilir enerji kullanımı ile
de desteklenecek şekilde tüm sektörlerde enerji ve yakıt verimliliğinin artırılması;
 Güçlü politika girişimleri, piyasa odaklı ve yenilikçi finansman
ve iş modelleri yoluyla binalarda ve sanayide enerji verimliliği
potansiyelinin değerlendirilmesi;
 Elektrikli araçlarla şarj altyapısının hızlı büyümesi ve eski, verimsiz ve kirleticiliği yüksek ulaşım araçlarının araç parkından
çıkarılması;
 Enerji ve petrol yoğun karayolu ulaşımından raylı sistemler ve
deniz ulaşımına geçişin artırılması, veriyle desteklenmiş kentsel ulaşım planlaması, etkin toplu taşıma yatırımları ve yöntemleriyle şehir içi özel araç trafiğinin azaltılması;
 Arama ve üretim çabalarıyla yatırımlarının sürdürülmesi sayesinde daha fazla petrol ve doğal gaz keşfi ve üretimi sağlanması;
 Enerji arz ve talep zincirinde dijitalleşme ve ileri veri analitiğinin daha yaygın kullanılması;
 İleri enerji teknolojilerinde inovasyon, Ar-Ge ve üretimin artırılması.

MERCEK Deniz Suphi .
MERCEK
Deniz Suphi

En çok hangi ayda elektrik ve
doğal gaz tüketiyoruz?

Türkiye’de abonelerin elektrik tüketimi, ekim–ocak arasında her ay bir önceki aya göre artıyor. Bu
dönemde, elektrik tüketiminde yüzde 15-20 dolayında artış gözleniyor. En yüksek elektrik tüketimi genelde
ocak ayında ama bazen klima etkisi nedeniyle haziran ve temmuza da kaydığı olabiliyor. Doğal gazdaki
eğilim daha da dikkat çekici… Ağustos ayından ocak ayına kadar tüketim 18 kat artış kaydediyor…
Türkiye’de, koronavirüs salgını ve ekonomide
ortaya çıkan sorunlar gerek elektrikte gerekse de
gazda abone davranışlarını ve tüketimi etkiledi. Yeni
abone alma hızı da düştü. Bu durum, enerji sektöründe yatırımların ve yatırım planlarının yeniden
gözden geçirilmesine yol açtı. Sektör, bu gelişmeleri
kendi içinde yaptığı toplantılarda masaya yatırıyor;
deyim yerindeyse dünü analize tabi tutarak bugüne,
bugünün gerçeğini de yarına taşıyor. Bu çerçevede
Ankara’da yapılan bir toplantıda, enerji sektörü mercek altına alındı.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Gaz
Meclisi Toplantısında, uzmanlar ve sektör temsilcileri birer sunum yaptı. Sunumlarda, mevsimlere
göre tüketim miktarları da yer aldı. Buna göre, bu
yılın ilk 11 ayında 800 bin yeni gaz abonesi eklendi.
Gaz kullanan hane sayısı 17.2 milyona yükseldi.
Sektör, salgın nedeniyle 2020 hedefinin yüzde 10
altında kaldı.
Aboneler; 81 il merkezi, 538 ilçe ve 30 beldede
gaz kullanılıyor. Sektör, 25 yeni yerleşim yerine daha
gaz götürmeyi hedefliyordu. Salgın ve kapanma ko-

şulları nedeniyle 18 yeni yerleşik yerine gaz ulaştırılabildi. Türkiye nüfusunun yüzde 81’i, eş deyişle 67
milyon kişi gaz kullanabilecek duruma geldi. Buna
karşılık gaz kullanım oranı, nüfusun yüzde 65’i, diğer
bir deyişle 54 milyon kişi.
Bu yılın ilk 9 ayında doğal gaz tüketimi, 2019’un
ilk 9 ayıyla aynı düzeylerde gerçekleşti. Konutlarda
yüzde 3’lük bir artış gözlendi. Bu artışın, yeni abonelerden geldiği tahmini yapılıyor. Sanayi tüketimi,
2019’la karşılaştırıldığında 9 milyar metreküple aynı
seviyede gerçekleşti. Elektrik santrallarinde gaz tüketimi yüzde 10 artış gösterdi. Ticarethanelerde, karantina önlemleri nedeniyle gaz tüketimi düştü.
Pandemi yatırımları da etkiledi. Gaz sektörü,
2020’de 1.1 milyar TL yatırım hedefliyordu ancak
gerçekleşen rakam 700 milyon TL oldu.

Aydan aya tüketimdeki çarpıcı değişim
Toplantıda yapılan başka bir sunumda da elekt-

rik ve doğal gaz tüketimlerinin aylık değişimi konu
alındı. Buna göre elektrik ve gaz tüketimlerinde ve
faturalarında aydan aya ciddi değişim gözleniyor.
Türkiye’de bir abonenin elektrik tüketimi ekim-ocak arasında her ay bir önceki aya göre artış kaydediyor. Bu çerçevede tüketici açısından fatura yönünden en yakıcı dönemi de bu periyod oluşturuyor. Bu
dönemde elektrikte yüzde 15-20 artış görülürken,
doğal gazdaki artış ağustostan ocak ayına tam 18
kat oluyor. En yüksek elektrik tüketimi, genelde ocak
ayında kayda geçiyor. Bazen klima nedeniyle haziran ve temmuzda da yüksek tüketim rakamlarına
ulaşılabiliyor.
Elektrikte, yeni yılın ilk yarısında 3 bin-4 bin megavat dolayında yenilenebilir ek kapasite sisteme
eklenecek. Buna bağlı olarak 2021 yılı ortalarında
doğal gazın elektrik üretimindeki payının azalacağı
hesaplanıyor.

HİDROJEN VE GELECEK
Bir başka sunumda hidrojen konusu üzerinde duruldu. Sunumda, karbondan arınma
teknolojilerinin, Paris Anlaşması uyarınca kritik bir öneme sahip olduğu belirtilerek,
hidrojenin hem bir karbondan arınma hem de depolama aracı olduğu kayda geçirildi.
Hidrojenin, geleceğin enerji kaynağı olarak değerlendirildiği ifade edildi. Mavi hidrojenin, SMR veya CCS/karbon yakalama yöntemiyle doğal gazdan üretildiği belirtilerek, bugün dünyada üretilen hidrojenin dörtte üçünün mavi olduğu ifade edildi.
Hidrojenin, normal doğal gaza göre 1.5-4 kat daha pahalı olduğu ancak maliyetlerin
hızla düştüğü kaydedildi. Diğer düşük emisyon teknolojilerine göre de daha uygun
maliyete sahip olduğu anlatıldı.
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SEKTÖRDEN

Rüzgara ait tüm güncel veri
arayanlar için yeni adres var

TÜREB, rüzgar sektörüne ait güncel verileri eş zamanlı olarak dijital ortamda yer aldığı bir veri tabanı
oluşturdu. Birliğin internet sitesi üzerinden ulaşılacak olan platformda, rüzgar istatistikleri anlık olarak
izlenebilecek, yatırımcılara, türbin üreticilerine, bölgelere, şehirlere ve yıllara göre filtrelenebilme
özelliğiyle istenen her türlü istatistiki veriye ulaşılabilecek…

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği TÜREB, rüzgar
sektörüne ait güncel verileri eş zamanlı olarak dijital ortama taşımak amacıyla www.tureb.com.tr adresinde yeni bir veri tabanı oluşturdu. Bu projeyle
sektörün dijitalleşmedeki öncü rolünü bir kez daha
vurguladıklarını belirten Hakan Yıldırım, “Rüzgar
enerjisi memleket meselesi derken kast ettiğimiz
önemli bileşenlerden biri de buydu. Dijitalleşme
uygulamalarından yararlanmaya en elverişli sektörlerden biriyiz. Rüzgar halihazırda hem dünyada
hem Türkiye’de bu uygulamaları en çok hayata ge-
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Hakan Yıldırım

çiren sektör olarak dayanıklılığını rakamlarla kanıtladı. Salgın döneminde rüzgardan elektrik üretimi
sekteye uğramadı, bilakis arttı. Bu projeyle verimliliği artırma ve sektör üyelerine uluslararası alanda
rekabet avantajı sağlama açısından bir adım daha
atmayı hedefledik” dedi.
Veri tabanı sayesinde rüzgar istatistikleri anlık
olarak izlenebilecek; yatırımcılara, türbin üreticilerine, bölgelere, şehirlere ve yıllara göre filtrelenebilme özelliğiyle istenen her türlü istatistiki veriye
ulaşılabilecek. “Daha önce 6 ayda bir yayınladığımız
istatistik raporlarına da bu şekilde istenen her an
erişim sağlanmış olacak. Bir rüzgar santrali devreye

alındığı anda bu, eş zamanlı olarak santral haritamızda görünür olacak” diyen Yıldırım, TÜREB olarak
dijitalleşmede örnek teşkil etmeyi sürdüreceklerini
söyledi.
Yıldırım ayrıca, halen inşa halindeki santrallerin
büyük bir kısmının tamamlanmasıyla Türkiye’nin
rüzgar kurulu gücünün 2021 yılı ilk yarısında 10 GW’ı
aşacağını belirterek sektöre verilen desteğin günün
gereklerine göre düzenlenmesi ve devam ettirilmesi
durumunda 2030 yılında rüzgarda 25 GW kurulu
güç hedefine ulaşılmasının mümkün olduğuna dikkat çekti. Hakan Yıldırım, ‘ileri analitik ve veri yönetimi’ konularında uzman bir firma olan GTech ile iş

VERİ TABANINDA NELER VAR?
Rüzgarda Türkiye’nin hangi ilinde hangi yatırımcının
hangi marka türbinlerle ne kadarlık güçte türbinler
kurduğundan, saatlik, aylık ve yıllık elektrik üretimi
ve oranlarına; rüzgar santrallerinin Türkiye haritası
üzerinde dağılımından, projelere, firmalara ve illere
göre üretim miktarına kadar çok geniş bir veri adresinde eş zamanlı olarak yer alacak. Bilgi bankasında
bulunan verilerin ana sınıflandırılması ise kurulu
güç, inşa halinde ve lisanslı halinde olmalarına göre
yapıldı. Tüm bu kategorilerde, yıl, bölge, şehir, yatı-

rımcı, firma, proje adı, türbin markası, türbin modeli
ve türbin gücü bilgilerinin yanı sıra saatlik, aylık ve
yıllık elektrik üretimi ile türbin markası, modeli ve il
bazında yatırımcı ve sektör kurulu güç karşılaştırması
bilgilerine de yer verildi.
Ek olarak yatırımcılara, firmalara, projelere ve yıllara
göre üretim miktarları da sayfada erişilebilen bilgiler
arasında yer alıyor. Böylelikle rüzgarda yatırım projeksiyonları da harita üzerinde değerlendirilebiliyor.
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ETKİNLİK

Rüzgarda en az beş yıllık proje
stokuna ihtiyaç var

Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi TÜREK@home, “Rüzgar Bize Yeter” temasıyla düzenlendi. TÜREK@
home Kongre Başkanı Hakan Yıldırım, Türkiye’nin rüzgar projeleri stokunun 2021 ortasından itibaren
çok büyük oranda azalacağına dikkat çekerek “Önümüzdeki en önemli engel belirsizlik. Uzun vadeli
öngörülebilirliğin sağlanabilmesi için 2020 sonrası mekanizmanın bir an önce netleştirilmesi ve 5
yıllık kapasite ilan edilip, paketler halinde ihale takvimlerinin belirlenmesi ve yayınlanması gerek.
Şu aşamada 5 yıllık bir ihale programı açıklanması hem yerli hem yabancı yatırımcıları hem de
imalatçıları harekete geçirecektir” dedi…

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği tarafından online
olarak düzenlenen TÜREK@home Kongresi’nde Türkiye’de rüzgar enerjisinin bugünü ve geleceği konuşuldu. 25 Kasım’da hayata geçirilen etkinlik, Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez; Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank; TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş ve EPDK Başkanı
Mustafa Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinli-
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ğin açılış konuşmasını yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Türkiye’nin rüzgarını yelkenimize doldurarak üreten Türkiye hikayemize tam
yol devam edeceğiz. Ülkemizin birçok bölgesinde
hayata geçecek RES’lerle üretim gücümüzü artırıp
Sivas’tan Edirne’ye, Aydın’dan Eskişehir’e kadar ülkemizin dört bir yanında adeta rüzgar avlayacağız.
Anadolu’nun rüzgarını enerjiye ve berekete dönüştüreceğiz” dedi.

Türkiye’nin 2020’de Avrupa’da en büyük beşinci
üretici konumuna geldiğini belirterek “2020 adeta
rüzgarın yılı oldu” diyen Bakan Dönmez, konuşmasını şöyle sürdürdü: Yerli ihtiyacın karşılanmasının
yanı sıra kapasitemizin yüzde 80’ini de ihraç ediyoruz. YEKA’da ortaya koyduğumuz yerli teknoloji,
Ar-Ge ve inovasyon şartlarımızla hedefimiz rüzgarda elde ettiğimiz birikim, insan kaynağı ve üretilen yüksek teknoloji ürünlerle tüm dünyaya örnek
öncülük eden bir Türkiye ortaya çıkarmak. Rüzgarı
ikinci bir otomotiv sektörü yapmaya niyetliyiz” şeklinde konuştu.
“Enerjide gelecek dönem eğilimlerine baktığımızda ciddi bir yapılanma görüyoruz” diyen Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise rüzgar ve güneşin önümüzdeki dönemde en büyük payı alacağının
görüldüğünü belirtti. u alandaki yatırımcılara son 8
yılda 7 bine yakın teşvik belgesi verdiklerini böylece
124 milyar liralık yatırım yapıldığını ve 19 binden fazla
kişiye iş imkanı açıldı” diyen Bakan Varank, enerji ihtisas endüstri bölgeleri kurulumu ve rüzgarda devam
eden Ar-Ge projeleri hakkında detaylı bilgiler verdi.
Bakan Varank, rüzgarda halen yüzde 60’lar seviyesinde olan yerlilik oranı yükseltmeyi hedeflediklerini
belirterek Alaçatı Rüzgar Santrali’nin kapasitesinin
tamamen yerli ve milli imkanlarla artırılacağına ve
İzmir’de yapımı devam eden Çandarlı Limanı sahasının arkasında özel bir endüstri bölgesi kurup özellikle
rüzgar alanında çalışan firmalara yer tahsisi yapabileceklerine de dikkat çekti.

TÜREK@HOME İKİ AYDA BİR
DÜZENLENECEK
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği TÜREB, içinde bulunduğumuz koronavirüs salgın sürecini ‘daha önce deneyimlenmemiş inovatif bir yaklaşımla’ ele alarak tüm yıl boyunca
“rüzgar” konuşabilme fırsatı sunacak bir dijital platform
oluşturdu. Daha evvel her yıl fiziksel ortamda yapılan
Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi TÜREK, salgın önlemleri dolayısıyla “TÜREK@home” adı ve “Rüzgar Bize Yeter” mottosuyla online olarak gerçekleştiriliyor. 25 Kasım
2020 tarihinden başlayarak her iki ayda bir düzenlenecek
olan toplamda beş online panelle rüzgar enerjisi sektörü
için önem arz eden tüm konular kamu ve özel sektörden
önde gelen konuklarla birlikte ele alınacak. Paneller ve
sanal fuar, www.turek.org.tr adresinden ve TÜREB’in YouTube kanalı üzerinden de canlı olarak yayınlanacak.
“TÜREK@home” Paneller Serisi’nin bundan sonraki takvimi şöyle olacak:
 27 Ocak 2021 – Küresel Görünüm: Yenilikler ve Fırsatlar,
 24 Mart 2021- TR Rüzgar Piyasası Görünümü: Yerli
ve Küresel Pazarlardan Çıkarılan Dersler & İş Modeli
Karşılaştırmaları,
 26 Mayıs 2021 – İlk YEKA Deneyimleri ve Gelecekteki Kapasite Tahsis Modelleri,
 28 Temmuz 2021 – Türkiye Tedarik Zincirine Genel
Bakış.
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“ Rüzgar tersine dönmeden… “
TÜREK@home Kongre Başkanı Hakan Yıldırım,
rüzgar sektörünün 2021 ortası itibarıyla bir dönüm
noktasında olacağını belirterek şimdiden atılacak
adımlarla sektörün sanayi ve insan kaynağı dahil
tüm kazanımlarının korunabileceğine vurgu yaptı.
Yıldırım, “Bu sektöre özellikle son 10 senede ülke
olarak çok büyük emek verdik ve bugünkü başarılı
noktaya hep birlikte getirdik. İyi durum ve kötü durum senaryolarını çalışarak sektördeki oyuncuların
başına kısa ve orta vadede neler geleceğini öngörerek bu kadar üst düzey atılımın yapıldığı bir sektörün elimizden kayıp gitmesini önlemek istiyoruz.
Rüzgar tersine dönmeden, finanse edilebilir mekanizmaları ve yatırım için cezbedici olabilecek proje
stokunu ortaya koymalı ve ülkemizi rüzgar sanayisi
alanında bölgenin üretim üssü olarak geliştirmeliyiz.Bu hepimizin ülkemize olan borcudur. Asıl amacı
teknoloji transferi olan ve az sayıdaki paydaş için
iş yükü oluşturacak yeka projelerinde 2022 yılında
kurulum başlanacak gibi görünmektedir. Bununla
birlikte büyük bir kısmı eksi fiyatlı çıkan yaklaşık 3
bin MW’lık, bugünkü koşullarda finanse edilmesi imkan dahilinde görünmeyen projelerin 2023’e kadar
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bir iş yükü oluşturması beklenmemektedir. Yeka ve
eksi fiyatlı projeler ile 5 bin MW’lık bir proje stoğu
kağıt üzerinde olmakla birlikte 2022’nin belki de
sonlarına kadar aktif bir stok olarak değerlendirilmemektedir. Oysa bu hazır bekleyen kısa vadeli
proje stokunun yatırıma dönüşmesi için düzenlemeler yapılması, orta vadeli finanse edilebilir mekanizma oluşturulması ve 5 yıllık ihale yol haritasının
çıkartılması sektörün geleceği açısından belirleyici
olacaktır. Aksi durumda sektörün tüm oyuncuları
açısından 2021’in ortasından itibaren başlayacak
sorunları ilerleyen aşamada geri çevirmek çok daha
zor olabilir” dedi.
2020 sonrasında uygulanacak mekanizmaların
geleceğin küresel gerçeklerine uygun olarak tasarlanması gerektiğini ve sektördeki 15 bin kişilik iş
gücünü aktif ve üretmek tutacak proje stoku oluşturmanın en acil konu olduğunu vurgulayan Yıldırım,
sözlerine şöyle devam etti: Son bir yıl içinde özellikle
Covid-19’un da hayatımıza girmesiyle birlikte açıkça
gördük ki iş dünyasında yatırımların, gelişmenin,
ilerlemenin önündeki en büyük engel belirsizliktir.
Önümüzdeki dönemde rüzgar sektörü üzerinde bir
belirsizlik oluşmasına izin verilmemesi gerekir.

ŞİRKETLERDEN…

Aytemiz, bireysel müşteriler
için Vaay ile temassız akaryakıt
satışına başladı
Doğan Enerji’nin yüzde 50 ortağı olduğu
akaryakıt şirketi Aytemiz, dijital teknoloji
yatırımları kapsamında akaryakıt
alışverişlerinde, temassız mobil ödeme
uygulamasını hayata geçirdi. Taşıt tanıma
sistemi olarak bilinen filo tipi akaryakıt
satışlarını, bireysel tüketiciyi de içerecek
şekilde genişleten “Vaay” adlı mobil
uygulama, 7 Aralık 2020 itibarıyla tüm
Aytemiz istasyonlarında kullanıma
sunuldu…

Pandemi döneminde, kurumsal kullanımı artan dijital teknolojilerle sunduğu mal ve hizmetleri
hijyen ve sosyal mesafe kuralları ile uyumlu hale
getiren firmalardan biri de Aytemiz oldu. Müşteri
ihtiyaçlarına hızlı cevap verebilmek amacıyla mobil uygulamasına entegre ettiği yeni ödeme sistemi
“Vaay” ile araç camları dahi açılmadan talep edilen
yakıt miktarı pompaya iletilip, ödeme sonrası, fiş/faturayı dijital olarak alma fırsatı sunuluyor. Dijital yakıt alışverişini tercih eden tüketiciler, aynı zamanda
yüzde 5’e varan indirimlerden yararlanabiliyor.
Aracından çıkmadan ve kimseyle temas etmeden akaryakıt almak isteyen bir tüketici için, Aytemiz
aplikasyonu üzerinden oluşturacağı bir kodu, istasyonlardaki satış görevlisine göstermesi yeterli olurken Türkiye genelinde tüm Aytemiz istasyonlarında
geçerli olacak sistemde, isteyen kredi kartı üzerinden de işlem gerçekleştirebiliyor. Yakıt faturası taşıt
tanıma sistemindeki gibi dijital ortamda ulaştırılan
uygulamada, tüm kredi kartları kullanılabiliyor.
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Filo araçların yaşadığı avantajlar, ilk defa
bireylere sunuldu
Aytemiz Genel Müdürü Erol Varlık tarafından 7
Aralık 2020 tarihinde online basın toplantısı ile açıklanan “Vaay”, filo araçların akaryakıt alımlarında
yaşadığı avantajların, ilk defa bireysel müşterilere
de sunulduğu mobil bir uygulama olma özelliği taşıyor. Bireysel araç sahiplerinin sisteme dahil olarak
yüzde 5’e varan indirimlerle yakıt alışverişi yapabileceği ve alışverişlerinin veri analitiğine sahip olabile-

cekleri yeni ödeme sisteminin
pandemi döneminde oluşan
beklentiler doğrultusunda geliştirildiğini belirten Erol Varlık,
“Sadece araç tanıma, insan da
tanı” mottosuyla uygulanmaya
başladıklarını ve ilk aşamada
100 binin üzerinde tüketicinin
bu avantajlardan yararlanmasını
hedeflediklerini açıkladı.
Aytemiz’in teknoloji yatırımlarını aralıksız sürdürdüğünü ifade
eden Varlık, “Yeni ödeme sistemimiz ‘Vaay’ ile hijyeni, konforu ve
ekonomiyi kodladık. Dijitalleşmeye,
veri analizine önem veren bir marka
olarak geçirmekte olduğumuz özel
süreçte bu yöndeki çalışmalarımıza
daha da hız kazandırdık. Günümüz
tüketicileri artık yenilikçi, yaratıcı ve
sorumlu markaları tercih ederken
kendilerine sağlanan fonksiyonel faydaya daha da
fazla önem veriyorlar. Bununla birlikte dijitalleşme
ve data analizi ile müşterilerinizi daha iyi tanıyor
olmanız artık alışveriş dünyasının olmazsa olmazı.
Bu doğrultuda markamızı, çalışanlarımızı ve bayilerimizi ‘yakın geleceğe damga vuracak yeni normal
şartlara’ herkesten önce hazırlamak için, yüksek
teknoloji gerektiren ve tüketicilere fayda sağlayan
projeler geliştirmeye ve uygulamaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

20 milyona yakın bireysel araç sürücüsü
hedefleniyor
Dijital yakıt alışverişini tercih eden tüketicilere hız
ve avantajın konforunu sunmak istediklerini belirten
Aytemiz Genel Müdürü Erol Varlık, tüketici analizleri
ile kişiselleştirilmiş hizmet ve ürünler sunma hedefinde olduklarını söyledi. ‘Vaay’ ile sektördeki ilk B2C
elektronik satış sistemini hayata geçirdiklerini ve bu
sistemi BES - Bireysel Elektronik Satış olarak adlandırdıklarını belirten Varlık, 20 milyona yakın bireysel
araç sürücüsünü hedeflediklerini ekledi. Toptan satışlarda mobil cüzdan kullanımının ise yüzde 10’lara
ulaşması hedefleniyor.
Erol Varlık sözlerine şöyle devam etti: Sektörümüzde hep filo araçlarına sağlanan avantajlar

dikkat çekti. Oysaki bireysel araç
kullanıcılarının sayısının filo aracı
kullananların neredeyse 50 katı olduğunu görmek gerekir. Bu noktada
da, bireysel araç kullanıcılarını önceleyen bir tanıma sistemi olmadığını dikkate alarak “Sadece taşıt
tanıma, insan da tanı” dedik. Filo
araçlarına sunulan tüm faydaları
son tüketiciye de sunmaya karar
verdik. Araçlarla birlikte bireyi de
hedef aldık. Vaay sistemi ile tüm
sürücüler yakıt alışverişlerinin
geçmişlerini takip edebilecek,
aylık yakıt alım kotasını belirleyebilecek, tüm işlemlerini telefonu üzerinden yapabilecek ve
kendisine özel sağlanan 365
gün indirimden faydalanabilecekler.

“2020’Yİ V TİPİ TOPARLANMA
İLE KAPATACAĞIZ”
Basın mensuplarının akaryakıt sektörünün geleceğine yönelik sorularını da yanıtlayan Erol Varlık,
pandemide tüm sektörlerde olduğu gibi akaryakıt
sektöründe de daralma yaşandığını, 2020 yılının
ilk çeyreğine güçlü başladıklarını ancak Covid-19
salgını ile birlikte özellikle nisan-mayıs döneminde
talepte yüzde 45-50 civarı düşüş olduğunu açıkladı.
Bu yıl daha sınırlı satışlar ile yüzde 5’lik satış kaybı yaşandığını belirten Varlık, olumlu küresel gelişmeler ile birlikte mobilizasyonun ve V tipi bir
toparlanmanın başladığını açıkladı. Bu yılı kar
ederek kapatmayı hedeflediklerini belirten Varlık,
‘Sektörümüzde ve özellikle de pandemi döneminde,
tüketicilerin hayatlarını kolaylaştıran böyle yüksek
bir teknolojinin kullanımının çok önemli bir adım
olduğunu düşünüyoruz. İşlerimize sımsıkı sarılmaya, birliğe, beraberliğe ve çok çalışmaya ihtiyacımız
olduğu bu gibi zorlu dönemlerde yapılan yenilikçi
ve yaratıcı çalışmaların başarıya ulaşacağına inancımız tamdır” dedi.
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YÖNETİM
Z. Işık Adler

Şirketler, 2021 için zam
oranını belirledi: Yüzde 13.8

İş dünyasındaki ücretle yan haklarda genel eğilim ve uygulamaları ortaya koyan “2020 Türkiye Ücret ve
Yan Haklar Araştırması”nın sonuçlarına göre, 2021 yılı ücret artış bütçelerine karar veren şirketler yüzde
13,8 bandında zam yapmayı planlıyor. Bu rakam 2020 yılında yüzde 15’ti ancak pandemi nedeniyle
Türkiye’de şirketlerin yüzde 6,6’sı, dünya genelinde ise yüzde 15’i ücretlerde kesintiye gitti…

Şirketlerin değişen iş gücünün sağlık, varlık ve
kariyer alanlarındaki ihtiyaçlarını yönetmelerine dönük danışmanlık hizmeti veren Mercer, “2020 Ücret
ve Yan Haklar Araştırması”nın sonuçlarını paylaştı.
Bu yıl 619 şirketin katıldığı araştırmanın sonuçlarına
göre; 2021 yılı için ücret artış beklentisi enflasyon
oranın yüzde 2 üzerinde yüzde 13,8 olarak planlanıyor. Türkiye’den enerji, hızlı tüketim ürünleri, otomotiv, perakende, bankacılık, dayanıklı ürünler, teknoloji, ilaç ve sağlık, üretim, lojistik, sigorta gibi farklı
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sektörlerden firmaların katılımıyla gerçekleşen
araştırmanın sonuçlarına göre; firmaların 2020 yılı
sonunda gerçekleşmesini beklediği enflasyon oranı
ise yüzde 12. Rapora bu yıla özel alınan önlem ve
uygulamalarla ilgili firmalara bilgi vermek amacıyla
özel bir koronavirüs raporu da eklendi.
Araştırmada ödeme gücü en yüksek sektörler,
ilaç ve sağlık, teknoloji ve kimya sektörleri olarak ön
plana çıkarken lojistik, perakende ve ambalaj sektörleri Türkiye ortalamasının altında kaldı. Yüzde 4,2

ile veri analitiği / iş zekası, yüzde 3,3 ile proje yöneticiliği ortalamanın üstünde konumlanan pozisyonlar
olarak ön plana çıkıyor.
Araştırmanın sonuçlarına göre; şirketlerin yüzde
12,8’i koronavirüs sebebiyle 2020 yılı ücret artışlarını dondurdu veya erteledi. Firmaların yüzde 6,6’sı
ise ücretlerde kesintiye giderken, dünyada bu oran
yüzde 15 olarak uygulandı. 2020 yılında işten ayrılanların oranı geçen yıla göre yüzde 2’lik bir artış
göstererek yüzde 17 olarak gerçekleşti. Gönüllü ayrılmalarda oran ise yüzde 8 olarak gerçekleşti.

Uzaktan çalışan şirket sayısı yüzde 64’e çıktı
Uzaktan çalışan firmaların oranı yüzde 27 civarındayken koronavirüsle birlikte bu oran, yüzde
64’e fırladı. Uzaktan çalışmanın üretkenliği artırdığını söyleyen firmaların oranı ise yüzde 13. Uzaktan çalışmayla ilgili maliyetler için ödenek sağlayan
firmaların oranı yüzde 20, evden çalışma desteği /
araçları sağlayan firmaların oranıysa yüzde 43 olarak karşımıza çıkıyor. Laptop, cep telefonu, online
eğitim, maliyetler için ek ödenek ve ofis mobilyası
firmaların sağladığı destek ve araçlar sıralamasında
ilk beş sırada yer alıyor.
Araştırma içerisinde özellikle bir önceki yıl verilerine göre bayram, yakacak, yıllık izin, evlilik ve
doğum yardımı gibi yan hakların kapsamında daraltma veya azalma görülüyor. Sağlık sigortaları
kapsamında da değişiklikler olurken, özellikle Ege
Bölgesi’nde çalışan eş ve çocuğunun sigorta primini
ödeyen firmaların oranı bir önceki yıla göre yüzde 13
artış gösteriyor. Araç yerine araç yardımı ödemesi
alma opsiyonu sunan şirketler, bir önceki yıla göre
yüzde 9 azalırken, aylık yapılan ödeme 5 bin TL ile
10 bin TL arasında yer alıyor ve pozisyona göre değişkenlik gösteriyor.

“KUR VE YÜKSEK ENFLASYON
ETKİLİ OLDU”
Mercer’ın gerçekleştirdiği ‘2020 Ücret ve Yan Haklar Araştırması’nın firmalar için piyasada konumlarını kontrol edebilme, bu doğrultuda ücretlendirme
ve yan haklar politikalarını gözden geçirme, personel maliyetlerini etkin yönetme; sektörel bazda karşılaştırmalar yapabilme adına objektif veriler sağlayan ve karar alma süreçlerinde onları destekleyen
önemli bir araç olduğuna dikkat çeken Mercer Türkiye Kariyer Ürünleri Lideri Güneş Nalbantoğlu, “Bu
zaman kadar Mercer’ın Türkiye’de gerçekleştirdiği
en geniş katılımlı ücret ve yan haklar araştırmasını
gerçekleştirdik. Piyasanın bu ilgisinin birçok açıdan
oluşan belirsizliklere karşı bilgiye artarak duyulan
ihtiyacı gösterdiğini söyleyebiliriz. Türkiye’de 2018
yılında başlayan kur dalgalanmaları ve yüksek enflasyon çalışan tarafında ücret artış beklentilerini
yükseltti. Firmaların hem 2020 hem de 2021 için
ücret artış bütçelerini geçmiş yılların aksine enflasyon rakamının biraz üstüne konumlandırmalarında
bunun etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Yeni çalışma
düzeni ve alışkanlıklar bazı yan hakların uygulanmasında azalmaya neden olması beklenirken, teknoloji yardımı, wellness programları gibi uygulamaların ise artışını tetikleyecek gibi gözüküyor” dedi.
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ortaklıklarının dijital dönüşüm süreçlerinde TÜREB
paydaşlarına ve sektöre önemli değerler kattığını
ve bu projeyi GTech’le birlikte gerçekleştirmekten
memnuniyet duyduklarını belirtti.

GTech’le ‘veriyi değere dönüştüren’ iş
ortaklığı
TÜREB, proje kapsamında ”ileri analitik, büyük
veri, iş zekası ve veri tabanı” konularında uzmanlığı
ve derin saha tecrübesiyle bilinen, aynı zamanda
TÜREB kurumsal üyesi de olan GTech ile iş birliği
yaptı. GTech, Türkiye’nin en büyük kurumlarıyla birlikte imza attığı pek çok projeyle 20 yıldır veriden
değer yaratıyor. TÜREB iş birliği hakkında bilgi veren GTech Kurucu Ortağı ve CEO’su Mine Taşkaya
şunları kaydetti: GTech olarak veri yönetimi ve ileri
analitik konularındaki uzmanlığımızla, her sektör ve
ihtiyaç için değer yaratmak üzere çalışıyoruz. Türkiye’nin en önemli kurumlarından biri olan TÜREB
ile birlikte imza attığımız bu proje sayesinde rüzgar

enerjisi sektörü için de verinin değere dönüşmesine
vesile olduk. Projede veri tabanının oluşturulması,
dashboard’ların hazırlanması gibi teknik altyapı çalışmalarının yanı sıra elde edilen verilerin içgörüye
dönüştürülmesini ve geleceğe yönelik kararların
bu veriler ışığında alınmasını sağlayacak bir yapı
kuruldu. Günümüzde pek çok şirket daha rekabetçi
olmak için müşteri verisi, operasyonel veri, ürün verileri gibi dağınık halde duran verilerini tek bir platformda entegre ederek anlamlı hale getirmek istiyor.
GTech olarak biz de kurumların karar vermeleri için
gerekli içgörüyü sağlayacak yapılar kuruyoruz. Rüzgar enerjisi sektöründe bu anlamda atılacak pek çok
adım, gidilecek uzun bir yol olduğunu gözlemledik.
Dijitalleşmenin bu sektöre sağlayacağı katma değerin altını bu vesileyle bir kez daha çizmek isterim.
Proje ortağı olarak GTech’i seçen TÜREB yönetimine
bize olan güvenleri; projede emeği geçen herkese
özverili ve disiplinli çalışmaları için teşekkür ederiz.”

DIJITALLEŞME RÜZGARDA BÜYÜMENIN ‘DINAMOSU’ OLACAK
Türkiye rüzgar sektörü, halen 8.288 MW’lık kurulu güçle Türkiye elektriğinin yaklaşık yüzde 10’unu
üretiyor. Dijitalleşme alanında özellikle son 5 yılda önemli mesafe kat eden sektör, hayata geçirilen bilgi
bankası sayesinde hangi alanlarda yatırım fırsatları ya da verimlilik artışı ihtiyacı olduğu gibi bilgilere
de anlık olarak erişebilecek. Rüzgar bilgi bankası böylece sektörün büyümesinin ve dayanıklılığının dinamosu olacak.
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YÖNETİM&İK

Geleceği şekillendirecek
beş küresel sorun
Covid-19 alışkanlıklarımızı ve rutinimizi değiştirmekle kalmadı, günlük telaşlarımız arasında görmezden
gelmeyi yeğlediğimiz küresel tehditlere karşı tedbir almadığımız takdirde hayatlarımızın nasıl altüst
olabileceğini de gözler önüne serdi. Yaşanan küresel şok hepimizi dünyayı nasıl bir geleceğin beklediği
üzerinde daha fazla düşünmeye itti ve birçok uluslararası kuruluş, odağını küresel tehditlere çevirerek
alınabilecek tedbirler üzerinde çalışmalar yürütmeye başladı…
Uluslararası Kızılhaç Örgütü, “Strateji 2030” kapsamında yürüttüğü araştırmalar sonucunda acilen
tedbir alınması gereken küresel tehditleri “iklim değişikliği”, “global kriz ve felaketler”, “göç ve kimlik”,
“sağlık” ve “değerler, güç ve kapsayıcılık” olarak beş
grupta listeliyor. Benzer şekilde, Birleşmiş Milletler Politik ve Stratejik Girişimler Başkan Yardımcısı
Kaysie Brown, “2020’de Dikkat Edilmesi Gereken
Beş Küresel Konu” başlıklı yazısında iklim değişikliğine, sürdürülebilirliğin sağlanmasına, eşitsizlik
ve dışlanma artışına, çatışmalara ve küresel birliğe
dikkat çekiyor. Dünya Ekonomik Forumu ise gıda
güvenliği, iklim değişikliği, kapsayıcı büyüme, finansal krizler, internet kullanımı, eşitsizlik, uluslararası
ticaret, uzun vadeli yatırımlar ve sağlık konularına
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dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.
Sıralanan tüm tehditleri en etkileyici şekilde
derleyen çalışma ise geçtiğimiz mayıs ayında PwC
tarafından yayınlanan “Beş Acil Küresel Sorun ve Çıkarımlar” başlıklı rapor… Bu rapor, dünyanın geleceğini belirleyecek küresel sorunları tanımlayabilmek
için günümüz mega trendlerine ve onların yarattığı
ikincil etkilere odaklanmanın gerekliliğini vurgulayarak başlıyor. Ardından, ADAPT adını verdikleri çerçeve kapsamında dünyanın geleceğini tayin edecek;
toplum, iş dünyası ve bireylerin karşı karşıya olduğu
sorunları asimetri, bozulma, yaşlılık, polarizasyon ve
güven olmak üzere beş ana başlıkta topluyor ve her
başlığa ilişkin çıkarımlarını sunuyor.

1. ASIMETRI: GELIR VE FIRSAT EŞITSIZLIĞI

2. BOZULMA: İNSANIN TEKNOLOJI VE DOĞA ILE ILIŞKISI

Küresel gelir eşitsizliği, yıllar içerisinde dünyanın
her yerinde atış gösterdi. Öyle ki Credit Suisse’in Global Wealth Databook verilerine göre küresel servetin
yarısı, popülasyonun yalnızca yüzde 1’lik kesiminin
elinde bulunuyor. Eşitsizlik dünyanın her yerinde
artmış olsa da artış hızının bölgeler arasında farklılık gösterdiğini söylemek mümkün. World Inequality Lab tarafından 2018 yılında yayımlanan Dünya
Eşitsizlik Raporu’na göre, ülkenin en çok kazanan
yüzde 10’luk kesiminin toplam ulusal gelirden tek
başına aldığı pay Avrupa’da yüzde 37, Çin’de yüzde
41, Rusya’da yüzde 46, Kanada ve ABD’de yüzde 47,
Sahraaltı Afrika, Brezilya ve Hindistan’da yüzde 55,
Ortadoğu’da ise yüzde 61’i civarında. Buna ek olarak, teknolojinin bireysel iş gücünün yerini almaya
başlamasıyla mevcut işler azalırken yeni iş kollarını
ortaya çıkarabilecek inovatif alanlara yapılan yatırımın oldukça düşük seviyelerde kalması hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerdeki orta sınıfın
gittikçe daralmasına sebep oluyor. Araştırmalar artan gelir eşitsizliğinin, düşük tüketimden sosyal ve
politik huzursuzluğa kadar birçok soruna neden olacağını ve gelecekteki küresel ekonomik refaha zarar
vereceğini öne sürüyor.

Yapay zeka, nesnelerin interneti, otomasyon ve
blokzincir gibi önemli teknolojik gelişmelerin günlük
hayatımızda yerini alması öngörülenden çok daha
hızlı gerçekleşti. Hızla gelişen ve çeşitlenen teknolojik atılımlar yalnızca yeni iş modellerini ortaya
çıkarmakla kalmadı, endüstriler arası uygulanabilirlikleriyle geleneksel sınırların da bulanıklaşmasına
sebep oldu. Piyasa dinamiklerinin ve iş modellerinin teknolojiye paralel bir adaptatif yapı geliştirmesi
sonucunda sermayenin iş gücünün yerini alması
ve işsizlik oranlarında önemli bir artış yaşanması
beklentiler arasında. Dahası, geleceği şekillendirecek yapısal değişiklik ve bozulma yalnızca insan ve
teknoloji ilişkisinde gözlemlenmiyor. İnsan ve doğa
ilişkisindeki değişimin ortaya çıkardığı sonuçlar, su
ve gıda güvenliği için ciddi sorunlar teşkil ediyor. Bu
noktada, 2050 yılında dünya nüfusunun 9 milyara
ulaşmasının, buna paralel olarak da gıda talebinin
bugün olduğundan yüzde 60 daha fazla olmasının
beklendiğini hatırlatmakta fayda var. Küresel ısınma
ve iklim değişikliğine paralel olarak kurumların ve
hükümetlerin gerekli tedbirleri alması en az tekno-

Beklentiler
Küresel gelir eşitsizliği önlenemediği takdirde
fırsat eşitsizliği artacak, coğrafi bölgeler arasındaki
fırsat eşitsizliği daha da yükselme tehdidiyle karşı
karşıya kalacak, sermaye piyasalarının önemi azalacak ve orta sınıfın daralmasıyla tüketim lüks ve alt
sınıf olmak üzere iki gruba indirgenecek.
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lojik gelişmelere uyum sağlamak kadar önem teşkil
ediyor.

hizmet, ulaşım ve sosyal güvenlik taleplerinde de
bugüne oranla ciddi bir değişim yaratacak.

Beklentiler

Beklentiler

Dijital dönüşüm ve değişime ayak uydurma hızı
şirketlerin hayatta kalmasında kritik rol oynayacak.
İşletmelerin yerelleşme eğilimi artarken, işletmeleri
rakiplerinden farklılaştıran unsur teknoloji sermayeleri olacak. Ayrıca, yükselen deniz seviyesi ve iklimsel değişiklikler sonucunda kaybedilecek tarım
arazileri gıda tedarikinin ve gıda tedarik zincirlerinde güvenliğin önemini arttıracak. Yenilenebilir
enerjiye geçiş planlanandan daha uzun sürecek ve
beklendiğinden daha büyük yatırım gerektirecek.
Sağlık sistemleri artan küresel pandemi riskiyle sürekli mücadele halinde olacak.

Artan yaş ortalamasıyla ihtiyaçlar ve tüketim
alışkanlıkları değişecek. Genç nüfuslu ülkelerde işsizliğin önüne geçmek için yeni iş kollarının yaratılması gerekecek. Yaşlı nüfuslu ülkelerde emeklilik
yaşı artacak ve küresel olarak vergi tabanının aşınmasıyla refah programlarını yönetebilmek hükümetler üzerinde artan bir baskı oluşturacak.

4. KUTUPLAŞMA: KÜRESEL FIKIR BIRLIĞININ ÇÖKÜŞÜ

3. YAŞ: KÜRESEL NÜFUSUN ARTAN YAŞ ORTALAMASI
Birleşmiş Milletler tarafından 2019 yılında yayımlanan “Dünya Nüfus Beklentileri” raporu çarpıcı
öngörüler barındırıyor. 1950’de yüzde 13 olan çocuk nüfusunun 2050’de yüzde 7’ye düşmesi, yüzde
5 olan yaşlı nüfusun ise yüzde 16’ya yükselmesi
bekleniyor. Kısaca küresel nüfusun ortalama yaşı
gittikçe artıyor. Bu da genç nüfusa sahip ekonomilerle nispeten daha yüksek yaş ortalamasına sahip
ülkelerin farklı sorunlarla karşı karşıya kalacağının
habercisi. Genç nüfusa sahip ülkeler, genç nüfusun
işsizlik oranındaki artışla mücadele ederken yaşlı
nüfusa sahip ülkelerde yaşlı işçiler daha uzun süre
çalışmak durumunda kalacak, hükümetlerin işgücünü göçmen ve kadın işgücüyle desteklemesi gerekecek. Kısacası, nüfusun yaşlanması emek, emlak
ve finans piyasalarını ciddi şekilde etkilerken mal,
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Ekonomik büyümenin sosyal ilerlemeden bağımsız hale gelmesiyle birlikte küreselleşme, otomasyon ve ekonomik değişimler popülizmin artmasına neden oldu. Buna paralel olarak, dünya
genelinde ülkelerin kendi çıkarlarına öncelik verdiği
yeni bir milliyetçilik anlayışı yükselişe geçmeye başladı. Bunun bir tezahürü olarak da ülkeler şirketlere
bir nebze rahat nefes aldırabilmek adına kurumlar
vergisinde indirim rekabetine girdi ve ikili ticaret anlaşmalarında korumacı tarifeler empoze edilmeye
başlandı. Ülkelerde yerel kaygıların, küresel kaygıların önüne geçmesiyle uluslararası ticari ve bürokratik ilişkilerde gerilim artmaya başladı. Öyle ki, Birleşmiş Milletler web sitesinde yayınlanan “2020’de
Dikkat Edilmesi Gereken Beş Küresel Konu” başlıklı
yazıda belirtilen beş maddeden biri, dünyayı sürdürülebilir, eşitlikçi ve adil kılabilecek fırsatları bir
araya gelerek değerlendirmenin ve birlikte aksiyon
almanın önemine işaret ediyor.

Beklentiler
Uluslararası kuruluşların fikir birliğine varması
daha güç hale gelecek, toplumun yerel kaygıları glo-

bal kaygılardan daha öncelikli bir hal alacak, ülkeler
sermaye ve yetenek için rekabet edecek, uluslararası çatışma ve güvensizlikte artış yaşanacak.

5. GÜVEN: KURUMLARA DUYULAN GÜVENIN AZALMASI
Kurumlara duyulan güvenin küresel çapta sarsılmaya başlaması uzun yıllar önce temsil ettikleri
toplumlardan giderek uzaklaşmasıyla başlamış ve
finansal krizlerle ivme kazanmıştı. Hayatımıza hızlı
giriş yapan teknolojik gelişmelerin kurumlarda şeffaflığı arttırarak bu güven erozyonunun önüne geçeceği beklenilse de yaşanan olumsuz deneyimler
ortaya beklenenin aksine bir tablo çıkardı. Veri güvenliği ihlalleri, sosyal medya manipülasyonları ve
sahte haberler kurumların daha çok sorgulanmasına sebep olarak güvensizlik ortamını pekiştirmiş
oldu. Öyle ki, 2020 Edelmen Güven Barometresi’ne
göre dünya popülasyonunun yüzde 66’sı kendini güvende hissetmiyor.

Beklentiler
Bireylerin kişisel ve dijital güvenliğe ilişkin endi-

şeleri teknolojinin ilerlemesiyle artacak, artan şüphecilikse değişim yaratmayı zorlaştıracak. Sosyal
medya manipülasyonlarının kolaylaşması ve hakikate şüpheyle yaklaşılır olması yanlış bilgilendirme
fırsatının artmasına sebep olacak. Hükümetlerin verileri güvende tutabilmesi için daha sıkı düzenlemeler getirmesi gerekecek.
Birçok uluslararası kuruluş tarafından altı çizilen, PwC tarafından da ADAPT adlı çerçevede derlenen bu başlıklar hem dünyanın geleceğini tayin edecek küresel sorunlara ışık tutuyor hem de alınması
gereken tedbirler hakkında oldukça önemli ipuçları
sunuyor. Fırsat ve gelir eşitsizliğinin önüne geçilebilmesine yönelik çalışmaların yoğunlaştırılması,
insanın teknoloji ve doğayla olan ilişkisini gözden
geçirmesi, alınan kararlarda ve gelecek projeksiyonlarında değişen demografik yapının göz önünde
bulundurulması, küresel sorunların çözümünde
fikir birliğinin öneminin kavranması ve kurumlara
duyulan güvenin artırılmasına yönelik çalışma ve
tedbirlerin artırılması geleceğin güzel günler getirebilmesi için atılması gereken mühim adımlar olarak
görünüyor.

Harvard Business Review tarafından yayınlanan 24 Kasım 2020 tarihli, Birce Dobrucalı’nın yazısıdır.https://hbrturkiye.com/
blog/gelecegi-sekillendirecek-bes-kuresel-sorun
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İSTATİSTİK
APLUS ENERJİ
Katkılarıyla

APLUS ENERJİ KASIM 2020 ANALİZİ
2020 yılı Kasım ayında gerçekleşen toplam 24.747 GWh elektrik üretiminin %79,72’si serbest
üretim şirketleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Serbest üretim şirketlerinin üretimdeki payı, bir
önceki aya göre 5,19 puan artmış, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ise 5,68 puan artmıştır.
Serbest üretim şirketlerini %18,1 oranla EÜAŞ santralleri ve %2,2 oranla İşletme Hakkı Devir
santralleri izlemektedir. Toplam üretimin %0,1’sine karşılık gelen miktar ise Yap-İşlet-Devret
santralleri tarafından üretilmiştir1.

APLUS ENERJİ KASIM 2020 ANALİZİ

TEİAŞ tarafından yayımlanan üretim verilerine göre, 2020 Kasım ayında termik santrallerin
gerçekleşen toplam üretimdeki payı %73,82 olarak kaydedilmiştir. Yenilenebilir enerji
kaynaklarından elde edilen elektrik üretiminin payı ise %26,18 olarak gerçekleşmiştir4.

Gerçekleşen elektrik üretimi kaynak bakımından incelendiğinde ise 2020 Kasım ayında toplam
üretimin %33,1’inin doğal gaz ve LNG santralleri tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir.
Barajlı hidroelektrik santraller ilgili ayda toplam üretimin %10,5’ini karşılarken, akarsu tipi
hidroelektrik santraller ise %2,8 oranıyla üretime katkıda bulunmuştur. İthal kömür santralleri
kasım ayında toplam üretimin %22,4’ünü karşılarken, yerli kömür santralleri ise %16,5
oranında katkı sağlamıştır. Yenilenebilir enerji santrallerinden rüzgar enerjisi santralleri toplam
üretime %9,3 jeotermal ve güneş enerjisi santralleri2 ise %3,6 oranında katkıda bulunmuştur.
Diğer termik santrallerin3 üretimdeki payı ise %1,9 olarak gerçekleşmiştir.

Veriler Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin yayımladığı Kamusal Raporlardan alınmıştır.
Jeotermal ve Güneş enerjisi santralleri “Diğer Yenilenebilir” olarak sınıflandırılmıştır.
3
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kaydedilmiştir. Bu dönemde gerçekleşen ortalama PTF, bir önceki aya göre (318,70 TL/MWh)
%7,3 oranında azalma göstermiştir.
Kasım 2020’de en yüksek günlük ortalama piyasa takas fiyatı 27 Kasım Cuma günü 344,15
TL/MWh olarak gerçekleşirken; en düşük günlük ortalama PTF ise 8 Kasım Pazar günü 256,21
TL/MWh olarak kaydedilmiştir. Piyasa takas fiyatları saatlik bazda incelendiğinde ise en yüksek
PTF değerinin 27 Kasım Cuma günü saat 17:00’da 566,00 TL/MWh, en düşük PTF değerinin
ise 8 Kasım Pazar günü saat 09:00'da 150,01 TL/MWh olarak gerçekleştiği görülmektedir.

2020 yılı Kasım ayında pik saatlerde5 313,43 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama PTF, bir
önceki ayın pik saatler ortalaması olan 346,06 TL/MWh’lik değere göre %9,4 oranında
azalmıştır6.
2019 yılı Kasım ayında pik dışı (off-peak) saatlerin PTF değeri ortalama 286,40 TL/MWh iken,
bu değer 2020 yılı Kasım ayında %3,1 oranında bir azalma kaydetmiş ve 277,59 TL/MWh olarak
gerçekleşmiştir.

2020 Kasım verileri Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin yayımladığı 30 Kasım 2020 tarihli Kamusal Rapordan
alınmıştır.
4
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tarihli Kamusal Rapor’dan alınmıştır.
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2019 yılı Kasım ayı içerisinde toplam 24.053 GWh olan elektrik talebi, 2020 yılı Kasım ayında
bir önceki yıla göre %4,85 oranında artış göstererek, 25.219 GWh değerine artmıştır7. 2019
yılı Kasım ayında 32.060 MWh olarak ölçülen saatlik ortalama talep, 2020 yılı Kasım ayında
33.896 MWh olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılı Ekim ayı sonunda 93.573 MW olan toplam kurulu güç değeri 278,4 MW’lık artışla 2020
yılı Kasım ayı sonunda 93.851 MW olarak kaydedilmiştir.
Toplam kurulu gücün %67,5’lik (63.337 MW) kısmını serbest üretim şirketleri oluştururken,
EÜAŞ santrallerinin toplam kurulu güçteki payı %22,2 (20.819 MW) seviyesindedir8. Yap işlet
devret santralleri %0,1’lik (140 MW), işletme hakkı devredilen santraller %3’lük (2.827 MW)
bir orana sahiptir. Lisanssız santrallerin toplam kurulu güç içindeki payı da %7,2 (6.728 MW)
olarak kaydedilmiştir.

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.
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olarak TEİAŞ
tarafından yayımlanan 30 Kasım 2020 tarihli Genel Günlük İşletme Neticesi raporu
kullanılmaktadır.
Taş kömürü, linyit ve asfaltit santralleri yerli kömür santrali olarak sınıflandırılmaktadır.
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2019 yılı Kasım ayında 3,886 milyar m3 olarak kaydedilen toplam doğal gaz tüketimi, 2020 yılı
Kasım ayında %39,8 oranında bir artışla 5.404 milyar m3 olarak gerçekleşmiştir. Elektrik
santrallerinde tüketilen doğal gaz miktarı 2019 yılı Kasım ayında 850,7 milyon m3 iken bu
miktar, 2020 yılının aynı döneminde %58,9 oranında artarak 1,352 milyar m3 olarak
kaydedilmiştir12. Elektrik santrallerinde tüketilen doğal gaz miktarının toplam doğal gaz
tüketimine oranı 2019 yılı Kasım ayında %22 iken, bu oran 2020 Kasım ayında %25 olarak
gerçekleşmiştir.
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Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü raporlarından alınmaktadır. Yuvarlamalardan dolayı
toplam kurulu güç içindeki payı şılanmaktadır. Bu yakıt tiplerini
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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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2020 yılı Kasım ayı elektrik üretimi için tüketilen toplam doğal gaz
miktarı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü
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SOSYAL MEDYA

medyada yer
Geçtiğimiz ayın sosyal
ler sizlerle...
alan başlıklarından seçme
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Shell V-Power, %99 oranında Scuderia Ferrari’nin aracında kullanılan yakıtla aynıdır.
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PANDEMİNİN GÖLGESİNDEN ÇIKMAYA HAZIRLANAN
Güneş paneli üreticisi GTC’nin
hedefi, 2023’te üretiminin yüzde
40’ını ihraç etmek

Keban Barajı’nda kritik su
seviyesine ‘8’ metre kaldı

Çin’in hava modifikasyon
programı “yağmur
hırsızlığı’na yol açabilir!

“ENERJİ SEKTÖRÜNÜN
2021 AJANDASI”
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