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ENERJİDE 
YENİ DÖNEM 
BAŞLIYOR
Milli enerji ve maden politikasıyla 
yerli ve yenilenebilir enerji alanında 
önemli adımlar atan Türkiye
Karadeniz'de gerçekleştirdiği ilk milli 
sondajında 320 milyar metreküp 
doğal gaz keşfetti. Zonguldak 
açıklarındaki Sakarya Gaz Sahası'nda 
yer alan rezervin keşfi, Türkiye'nin 
bugüne kadar ürettiği toplam 
16,6 milyar metreküp doğal gazın 
neredeyse 20 katı seviyesinde 
bulunuyor.
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MİLYAR METREKÜP

Karadeniz Sakarya Gaz 
Sahası'nda keşfedilen

doğal gaz rezervi

320

MİLYAR METREKÜP

Bugüne kadar ülke 
içinde üretilen toplam 

gaz miktarı

16.6

MİLYON METREKÜP

Türkiye'nin 2019 sonu itibarıyla 
kara ve deniz sahalarından 

doğal gaz üretim miktarı

73.8
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T ürkiye'nin Karadeniz'deki ilk 
milli derin deniz sondajını ger-
çekleştiren Fatih sondaj ge-
misi, Sakarya Gaz Sahası'nda 

320 milyar metreküp doğal gaz rezervi 
keşfetti. Bu rakam, Türkiye'nin yıllık tutarı 
yaklaşık 12 milyar dolar seviyesine geri-
leyen doğal gaz ithalatını ciddi miktarda 
önleyebilecek seviyede bulunuyor. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın "müjde" olarak açıkladığı Fatih 
sondaj gemisinin Türkiye tarihindeki 
en büyük doğal gaz keşfi, ülkenin son 
dönemde denizlerde yoğun bir şekilde 
yürüttüğü sismik arama ve sondaj faali-
yetlerinin ilk somut meyvesi oldu. 

Türkiye'nin Karadeniz'deki münhasır 
ekonomik bölgesinde, yaklaşık 170 kilo-
metre açıkta gerçekleştirdiği ve ülkenin 
doğal gaz ithalatının önemli bir kısmını 
karşılayabilecek bu keşif, bundan sonra 
denizlerde yürütülecek arama ve üretim 
faaliyetleri açısından yeni bir dönemin 
kapısını aralıyor. 

Türkiye'nin bu keşfinin uluslararası 
şirketlerin Karadeniz'e olan ilgisini artır-
ması beklenirken, bölgedeki dengeleri 
değiştirebilecek bir gelişme olarak de-
ğerlendiriliyor.

Türkiye'nin kara ve deniz sahala-
rından doğal gaz üretimi 2019 sonu 
itibarıyla 473,8 milyon metreküp sevi-
yesine yükselirken, bugüne kadar ülke 
içinde üretilen toplam gaz miktarı ise 
16 milyar 615 milyon metreküp oldu. 
Bu üretimin bir kısmı TPAO, bir kısmı 
ise yerli ve yabancı şirketler tarafından 
gerçekleştiriliyor. 

Türkiye'nin yıllık mevcut üretimi ise 
45 milyar metreküp seviyesindeki toplam 
gaz ihtiyacının ancak yüzde 1'ini karşı-
lıyor. Doğal gaz ihtiyacının yüzde 99'u 
Rusya, Azerbaycan, İran'dan boru hatla-
rıyla, ABD, Norveç, Katar, Cezayir ve çeşitli 
ülkelerden de sıvılaştırılmış doğal gaz 
(LNG) ithalatıyla gerçekleştiriliyor. 

Türkiye'nin doğal gaz ithalat faturası 
petrol fiyatlarına bağlı olarak değişiklik gös-
teriyor. Petrol fiyatlarının 120 dolar seviye-
sinde olduğu 2014'te doğal gaz ithalatına 
ödenen miktar 20 milyar doların üzerine 
çıkarken, petrol fiyatlarının 30-60 dolar 
bandında seyrettiği 2015 ve sonrasında 
Türkiye'nin doğal gaz ithalat faturası 10-15 
milyar dolar arasında değişiklik gösterdi.

Türkiye'nin kanıtlanmış ve ekonomik 
olarak üretilebilir kalan doğal gaz rezervi-
nin ise kara sahaları ağırlıklı olmak üzere 
3,3 milyar metreküp seviyesinde olduğu 
hesaplanıyor.

Bu kapsamda, Karadeniz'de yapılan 
320 milyar metreküplük gaz rezervinin 
keşfi Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği 
toplam doğal gaz miktarının da neredeyse 
20 katı seviyesinde bulunuyor. 

Sakarya Gaz Sahası'ndan yılda 10 mil-
yar metreküp doğal gaz üretimi gerçekleş-
tirilmesi durumunda, Türkiye'nin 32 yıllık 
doğal gaz ihtiyacının 5'te biri sadece bu 
noktadan sağlanabilir. Diğer yandan, bu 
keşif bölgede yeni rezervlerin habercisi 
olurken, bu miktarın yeni sondajlarla art-
ması bekleniyor. 

Türkiye'nin deniz sondajları 
50 yıl önce başladı

Türkiye'nin deniz sondajları Akdeniz 
ve Karadeniz olmak üzere 1970'te başladı. 
Karadeniz-1 kuyusundaki ilk sondajın ar-
dından iki ve üç boyutlu sismik aramalara 
da hız verildi. Bu kapsamda TPAO'nun 
Karadeniz'de yürüttüğü hidrokarbon 
arama faaliyetleri 2004 yılından itibaren 
yoğunlaştı.

Karadeniz'de 2004-2019 yılları arasın-
da ruhsatlandırılan bloklarda eleştirilere 
rağmen istikrarlı bir sismik arama stratejisi 
yürütülerek 142 bin kilometre iki boyutlu 
ve 37 bin 610 kilometre üç boyutlu sismik 
veri toplandı. Toplanan verilerin yorumlan-
masının ardından, toplamda 6 derin deniz 
ve 10 sığ deniz arama kuyusu kazıldı. TPA-
O'nun Akçakoca-3 ve Akçakoca-4 kuyu-
larındaki gaz keşfinin ardından Akçakoca 
üretim sahasında da 24 kuyu kazıldı ve bu 
sahadaki üretim faaliyetleri devam ediyor. 

Ayrıca, TPAO Karadeniz'de BP, Pet-
robras, Exxon Mobil ve Shell ile ortaklık 
yaparak çeşitli sismik arama faaliyetleri 
gerçekleştirdi. 

Milli sismik arama 
gemileri denizleri taradı 

TPAO'nun envanterindeki Barbaros 
Hayrettin Paşa ve Maden Tetkik Arama 
Genel Müdürlüğü (MTA) envanterinde 
olan MTA Oruç Reis sismik arama gemile-
riyle Türkiye, kendi imkanlarıyla denizlerde 
sismik arama çalışmalarına 2013'te başladı. 

Söz konusu gemiler Karadeniz, Akde-

niz ve Marmara denizini tarayarak Türki-
ye'nin hidrokarbon kaynaklarının fotoğ-
rafını çekerken, gemilerin denizlerden 
topladığı veriler değerlendirilerek Yavuz 
ve Fatih gemileriyle sondaj çalışmaları da 
yoğunlaştı. 

Bu kapsamda 2017'de TPAO envante-
rine katılan ve Türkiye'nin ilk milli sondaj 
gemisi olan Fatih, İstanbul'un fethinin 567. 
yıl dönümü 29 Mayıs'ta Karadeniz'deki ilk 
milli sondajı gerçekleştirmek üzere Hay-
darpaşa Limanı'ndan uğurlandı. Fatih son-
daj gemisinin 103 metre uzunluğundaki 
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kuleleri İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi 
için söküldü. Gemi, kuleleri yeniden mon-
te edilmek üzere 6 Haziran'da Trabzon 
Limanı'na demir attı.

Buradaki hazırlık sürecinin ardından 
tekrar yola çıkan Fatih, 20 Temmuz'da Zon-
guldak açıklarındaki ilk olarak Tuna-1 ola-
rak isimlendirilen lokasyonda 3 bin 500 - 4 
bin metre derinlik hedefiyle Karadeniz'de-
ki ilk milli derin deniz sondajına başladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahanın 
Sakarya gaz sahası olarak adlandırıldı-
ğını açıkladı. 

Yatırım miktarını 
neler belirleyecek?

Güney Kore'de 2011'de inşa edilmesi-
nin ardından Türkiye'de millileştirme çalış-
maları tamamlanan ve 6. nesil teknolojiye 
sahip Fatih, 12 bin 200 metre derinlikte ve 
çok yüksek basınç altında dahi deniz son-
dajı yapabiliyor. 

Yüksek teknolojiye sahip dünyadaki 
ilk beş gemi arasında yer alan Fatih, açık 
derin deniz (offshore deep gas) sondajı 
gerçekleştiriyor. 

TPAO'nun bir kamu şirketi olması-

na bağlı olarak sahanın geliştirilmesi ve 
üretime geçmesine yönelik nihai yatırım 
kararının daha kısa sürebileceği ve ticari 
kaygılarla hareket eden uluslararası şir-
ketlere kıyasla daha hızlı sonlandırılması 
planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ka-
radeniz gazının 2023'te üretime geçmiş 
olmasının hedeflendiğini açıkladı. 

Diğer yandan, sahanın üretilmesi için 
yapılacak yatırım miktarı da kullanılan 
teknolojiye, açılacak kuyuların sayısı ve 
bölgenin jeolojik yapısına göre deği-
şiklik gösteriyor. Açık deniz gaz üretimi 
yatırımlarında kuyu başı maliyetler 25 
ila 75 dolar arasında seyrediyor. Bu açı-
dan, Türkiye'nin Karadeniz'de yapacağı 
yatırım hacminin açılacak kuyu sayısı ve 
rezerv miktarına göre ortaya çıkabileceği 
ifade ediliyor. 

Tuna-1 lokasyonunda üretime geçile-
bilmesi için öncelikle sahadaki kanıtlanmış 
rezervin hesaplanması ve üretim planla-
masının yapılması, gerekli üretim tesisleri 
ve platformların kurulması gerekiyor. Bu 
sırada, yeni sondajlar da yapılarak gaz keşfi 
çalışmaları sürdürülürken, sahada üretime 
geçildikten sonra çıkarılan gazın karaya 
ulaştırılması için bir boru hattının döşen-
mesine de ihtiyaç bulunuyor.

Romanya, Karadeniz'deki
en büyük rezervi keşfetti 

Öte yandan, Karadeniz açıklarında Ro-
manya, Bulgaristan ve Ukrayna da arama ve 
sondaj faaliyetleri yürütüyor. 

Romanya'nın 170 kilometre açığındaki 
Neptün bloğundaki 42 ila 84 milyar met-
reküp potansiyel üretilebilir rezerv ise Ka-
radeniz'de bugüne kadar gerçekleştirilen 
en büyük keşif olarak kayıtlarda yer alıyor. 

Türkiye'nin yeni sahalar keşfederek gaz 
üretimini artırması ithalatın önlenmesi ve 
dışa bağımlılığın azaltılması açısından kritik 
önem arz ediyor.

Bu kapsamda, arama ve sondaj çalışma-
larını Akdeniz'de de yoğunlaştıran Türkiye, 
Yavuz ve Fatih gemileriyle denizlerde 9 
derin deniz sondajı gerçekleştirdi. 

Türkiye'nin bu yıl başında envanterine 
kattığı üçüncü sondaj gemisi Kanuni'nin 
ise Mersin'de bakım ve oranım çalışmaları 
sürüyor. Bu çalışmaların tamamlanmasının 
ardından Kanuni'nin de sondaj çalışma-
larına katılarak Doğu Akdeniz'de göreve 
başlaması planlanıyor. 
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“Gazın ekonomik değeri 
65 milyar dolar olacak”

Diğer yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfe-
dilen 320 milyar metreküplük doğal gaz re-
zervinin ekonomik değerine ilişkin, "Bundan 
sonraki gaz ve petrol fiyatlarını bilmeden 
geleceğe dönük tahminde bulunmak zor. 
Dünyada küresel ölçekte gaz fiyatları petrole 
endeksli gerçekleşiyor. Geriye dönük 3-5 
yıllık perspektifle bakarsak bu miktardaki 
gazın ekonomik değerinin 65 milyar dolar 
olacağını söyleyebiliriz" dedi.

Dönmez, katıldığı bir televizyon progra-
mında, Karadeniz'de keşif yapılan bölgede 
sismik araştırma çalışmalarının yaklaşık 14 
ay önce başladığını söyledi.

Çalışmalar kapsamında yerin binler-
ce metre altının röntgeninin çekildiğini 
dile getiren Bakan Dönmez, uzmanların 
değerlendirmeleri ışığında çalışmaların 
devam ettirilmesi sonucu başarının elde 
edildiğini belirtti.

Bakan Dönmez, bölgede deniz derinli-
ğinin 2 bin 100 metre civarında olduğuna 
dikkati çekerek, "1500 metre civarında bir 
kazıdan sonra 2 tane gaz rezervuarı kestik. 
Bir tanesi yaklaşık 100 metre, diğeri 400 
metre civarında. Gaz akışı gelmeye başladı 
buradan. Teknik ekip burada gazları test etti. 
Basınç okumaları yapıldı. Gaz keşfi olduğu 
kararına varmış olduk. Sayın Cumhurbaşka-
nımıza arz ettik ve teknik ekiple de kendisi-
ne konuyu detaylı sunumla anlattık. Aslında 
bugün 83 milyonla değil, bölgede yaşayan, 
yaşamayan herkesin merakla beklediği bu 
haberi paylaşmış olduk" diye konuştu.

Karadeniz'de 2004'ten bu yana yabancı 
şirketlerle ortaklıklar kurularak 6 derin de-
niz sondajının gerçekleştirildiğini belirten 
Bakan Dönmez, şöyle devam etti:

"Maalesef keşif yakalayamadık. Keşif ya-
pılan saha ise daha önce sismik araştırması 
yapılmamış yeni bir sahaydı. 3-4 sene önce 
de Romanya'da, nispeten yakın bir sahada 
miktarı bugüne göre daha düşük bir keşif 
oldu. İlk etapta 2 bin kilometrekarelik bir 
sismik çalışma yaptık. İlk sondajı da potan-
siyeli en yüksek sahada yaptık. Tamamı 8 
bin kilometrekare olan bir alan. Buralarda 
da sismik çalışmalara başlayacağız. Aşağıda 
kalan formasyon benzer nitelikte. İleride 
yeni keşif kuyuları da açacağız. Rakam biraz 
daha netleşecek ama beklentimiz bu raka-
mın yukarı yönlü revize edilmesi."

"Keşif, 7-8 yıllık 
tüketime karşılık geliyor"

Bakan Dönmez, Türkiye'nin yıllık do-
ğal gaz tüketiminin 45-50 milyar met-
reküp olduğuna işaret ederek, "Bu keşif, 
hiçbir yerden kaynak almamış olsak ül-
kemizin yaklaşık 7-8 yıllık ihtiyacını kar-
şılayabilecek ancak tabii keşifler devam 
edecek, belki bu rakam daha da artacak" 
ifadesini kullandı.

İlk gazın kıyıya ulaştırılması için 2023 
yılının hedeflendiğini söyleyen Dönmez, 
sahadan gerçekleştirilecek üretim için plan-
lama yapılacağını dile getirdi.

Dönmez, bu tip sahalarda ilk üretimin 
görece düşük olabileceğini ancak bu aşa-
maların hepsinin planlanarak sektör ve ka-
muoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Bakan Dönmez, rezervin ekonomik 
değerine ilişkin, "Geriye dönük 3-5 yıllık 
perspektifle bakarsak bu miktardaki gazın 
ekonomik değerinin 65 milyar dolar olaca-
ğını söyleyebiliriz" dedi.

Türkiye Petrolleri'nin (TP) son yıllarda 
ciddi birikim ve tecrübe kazandığını vur-
gulayan Bakan Dönmez, şunları ifade etti:

"Bundan sonra sondaj ve sismik çalış-
maları kendi imkânlarımızla yapacağız. Kı-
yıya boru hattı çekimi bir defa yapılacak 
bir iş. Muhtemelen ihale etmek suretiyle 
uluslararası ölçekte yapılacak. Onun dışın-
da işletme tamamen TP üzerinden olacak. 

Kıyıya geldikten sonra da sisteme bağla-
mak suretiyle yerli, milli imkanlarla ve kendi 
personelimizle bu gazı işletip evinize kadar 
getireceğiz. Biz doğal gaz ve petrole yıllık 40 
milyar dolar seviyesinde ödeme yapıyoruz. 
Bunları da azaltacağız ve cari açığa pozitif 
katkısı olacak."

Doğu Akdeniz'deki 
arama çalışmaları

Doğu Akdeniz'deki çalışmalara da de-
ğinen Bakan Dönmez, dünya örneklerinin 
Türkiye'nin tezlerini destekler nitelikte ol-
duğunu söyledi.

Dönmez, bölgede "Türkiye'yi oyunun 
dışında tutalım" anlayışı olduğuna dikkat 
çekerek şunları kaydetti:

"Buradan geri adım atmadık, son derece 
haklıyız. Türkiye eski Türkiye değil. Sahada 
kazanıp masada kaybeden bir ülke değil. 
Diyaloğa da açığız. Bunu da defaatle söyle-
dik. Son dönemde AB girişimiyle Yunanis-
tan ile aramızda bir diyalog başlamıştı ama 
aradan birkaç hafta geçmeden Yunanistan 
gitti Mısır ile bu anlaşmayı yaptı. Yunanistan 
bugüne kadar da masaya gelmekten çekin-
miş, kazanımlarını da sahada değil masada 
kazanmış bir ülkedir. Haklı görünmeye ça-
lışıyor. Artık Türkiye'de buna 'evet' diyecek 
yönetim de lider de yok. Evet diyaloğa açı-
ğız ama kendi yetki alanımızı da kimseyle 
paylaşmaya razı değiliz." 
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TÜRKİYE 
ROTAYI 
YENİLENEBİLİR 
ENERJİYE 
ÇEVİRDİ
Türkiye, enerjide dışa 
bağımlılığı azaltmak 
adına milli kaynaklara 
yönelirken, 2020 yılının 
ilk altı ayında yerli ve 
yenilenebilir kaynaklı 
elektrik üretimi yüzde 
65'in üzerine çıktı. 
Türkiye, yenilenebilir 
enerji yatırımları 
sıralamasında 2018 
yılında yaptığı 2 milyar 
dolar üzerindeki yatırım 
ile dünyada 19. sırada 
yer alıyor. 

Ç in’de başlayan ve binlerce insanın 
hayatına malolan yeni tip korona-
virüs (Covid-19) salgını, ikinci dal-

ga endişeleri ile birlikte yayılmaya devam 
ediyor. Virüs nedeniyle dünyada ekonomik 
faaliyetler sekteye uğrarken, enerji sektörü 
ise çareyi yenilenebilir enerji kaynaklarına 
yönelmede buldu…

Türkiye, enerjide en büyük kalem olan 
petrol ihtiyacının yüzde 95’inden fazlasını 
ithalat yolu ile karşılıyor. Dolayısı ile petrol 
fiyatlarının çok yakından takip edilmesi 
gerekiyor. 

Çin ile ABD arasında artan ticaret geri-
limi, Ortadoğu’da bitmek bilmez kamplaş-
malar enerji sektörüne olumsuz yansıyor.

Ayrıca artan nüfus, şehirleşme ve eko-
nomik gelişmeler enerji talebinin kısa va-
deli dalgalanmalara rağmen güçlü kalma-
sını sağlıyor. 

Bu nedenle önümüzdeki dönemde 
toplam enerji talebinin daha yavaş ol-
makla birlikte artmaya devam edeceği 
öngörülüyor.

Türkiye, gelişmekte olan bir ekonomi 

olmasının da etkisiyle dünya ortalama-
sından daha hızlı büyüyen bir ülke. Enerji 
tüketimi de bu trende paralel düzenli 
olarak artıyor. Türkiye’nin toplam enerji 
tüketimi, 2000 yılında 73.5 milyon ton 
karşılığı petrol iken 2018 yılı sonunda bu 
hacim iki katından fazla büyüyerek 154 
milyon tona çıktı.

Enerji tüketimindeki yıllık değişimlere 
bakıldığında ise 2000-2018 döneminde 
ortalama %4.4’lük bir büyüme göze çar-
pıyor. Bu hızlı büyüme, Türkiye’nin toplam 
küresel enerji tüketiminden aldığı payın 

da artmasına sebep oluyor.
Tüketim ivmesinin gayrisafi milli hasıla 

büyümesi ile oldukça yüksek bir korelasyon 
içinde olduğu da görülüyor. Enerji tüketi-
minde düşüş yaşanan yıllar, ekonominin 
negatif büyüme rakamları yarattığı dönem-
lerle aynı yıllara denk geliyor.

Türkiye’de tüketilen enerji kaynaklarının 
alt kırılımlarında, küresel trende uyumlu bir 
görünüm izleniyor. 2000 yılında, tükettiği 
enerjinin %90’ından fazlasını fosil yakıtlar-
dan elde eden Türkiye’de aynı oran 2018 
sonu itibarıyla %86 seviyesine geriledi.
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dileriyle karşılıyorlar. Büyük oranda yabancı 
para cinsinden yapılan borçlanmalar, şirket-
lerin yönetmesi gereken önemli bir pozis-
yon doğurdu. 2018 ve 2019 yılının çalkantılı 
ekonomik ortamı ve 2018 yazında yaşanan 
kur atağı ise hızla büyüyen sektörel kredi 
hacminin kalitesini büyük bir hızla bozdu.

Sektörün bankalardan kullandığı kre-
dilerin hacmi 2019 sonu itibarıyla 207 mil-
yar TL seviyesinde seyrediyor. Bu hacimsel 
büyüklük, bir önceki yılın aynı ayına göre 
%9.2’lik bir büyümeye işaret ederken, top-
lam krediler içinde ise %7.8’lik bir yer tutu-
yor. Bahsi geçen %7.8’lik payın, 2018 Kasım 
ayından bu yana ölçülen en düşük değer 
olduğunu da ifade etmek gerekiyor.

Öte yandan, sektörel kredi büyümesi-
nin, bankacılık sektörü kredi büyümesinin 
hemen her dönem üzerinde seyrettiğini de 
ifade etmek gerekiyor.

Sektörün borçlanma yapısı, yatırım-
larının doğası gereği uzun vadeli. Sektö-

Yenilenebilir enerjinin 
payı hızla artıyor

Yenilenebilir enerjinin toplam pastadan 
aldığı pay ise %0.1’den %5.6’ya yükselmiş 
durumda.

Yenilenebilir enerji tarafındaki bu hızlı 
iyileşme, özellikle güneş kaynakları oldukça 
bol olan ülkemizdeki potansiyeli ve yöneli-
mi ortaya koyması açısından önemli. Diğer 
yandan, yenilenebilir enerji yatırımlarının 
birim maliyetlerinin teknolojik gelişmeler 
doğrultusunda ucuzlamaya devam etmesi 
ve devletin bu alana sunduğu destekler 
bu büyüme trendinin devam edeceğinin 
önemli bir teminatı niteliğinde.

Öte yandan, enerji kaynakları konusun-
da dışa bağımlılığı tarihsel olarak yüksek 
seyreden Türkiye için büyüme trendinin 
getirdiği enerji talebi, dış ticaret kalemle-
rindeki en büyük yüklerin başında geliyor. 
Birincil enerji tüketiminin yaklaşık %75’inin 
ithal olduğu Türkiye için büyüme demek 
enerji talebi demek ve enerji talebi de dış 
ticaret ve cari işlemler açığı demek. Bu se-
beple, küresel enerji fiyatlarını etkileyen ya 
da etkileme ihtimali bulunan riskler, ülke-
nin finansal varlıkları ve genel kırılganlığı 
üzerinde önemli bir etkiye sahip. Üstelik 
bu durumun enflasyon başta olmak üzere 
ikincil etkileri de yadsınamaz öneme sahip.

Türkiye, bu sebeple enerjide dışa 
bağımlılığı azaltmak adına enerjide milli 
kaynaklara yönelme konusunda büyük bir 
çaba sarf ediyor. Enerjide millileşme, yöne-
timin ana gündemlerinden biri olarak yerini 
korurken, özellikle yenilenebilir enerji yatı-
rımlarında kullanılan teknolojinin yerelleş-
tirilmesi adına önemli destekler sunuluyor.

Yatırımcıların fon 
kaynağı banka kredileri

Türkiye, yenilenebilir enerji yatırımları 
sıralamasında, 2018 yılında yaptığı 2 milyar 
ABD Doları’nın üzerindeki yatırım ile dün-
yada 19. sırada yer alıyor. Bu kapsamda, 
2016-2019 döneminde yapılan yatırımlarla 
kurulu kapasite %75 oranında artarak 6GW 
seviyesine ulaşmış durumda. Yenilenebi-
lir enerji yatırımları, 2019 yılında yaşanan 
ekonomik çalkantı ve kredi kaynaklarının 
daralması sebebiyle yatay bir büyüme gös-
termiş olmakla birlikte yıllık yaklaşık 2GW’lik 
yatırım trendinin devamı bekleniyor.

Sektör yatırımcıları, yatırımları için ge-
reken fonlamayı ağırlıklı olarak banka kre-

rün, takipteki krediler hariç olan canlı kredi 
hacminin %94’ü uzun vadeli borçlardan 
oluşuyor. Uzun yıllardır benzer şekilde var 
olan bu yapı temelde sağlıklı bir fonlama 
yapısına işaret ediyor.

2018-2019’da enflasyonist 
baskı yüksek oldu

Diğer yandan, sektörel yatırımların 
ve borçluluğun büyük bir hızla artması 
var olan talebi besleyebilecek gibi gö-
rünürken yabancı para cinsinden borç 
yükü şirket bilançolarını önemli ölçüde 
bozmuş durumda.

Sektörün takipteki alacak kaleminde 
izlenen kredi borcu hacmi 2019 yıl sonu 
itibarıyla 13.7 milyar TL seviyesine ulaşmış 
durumda. Bu hacim, bankacılık sektör or-
talamasının oldukça üzerinde, %6.6’lık bir 
takipteki alacak oranına işaret ediyor. 

Dışa bağımlılık oranı oldukça yüksek 
olan sektörde, 2018-2019 döneminde 

Türkiye’nin Enerji Tüketimi (Petrol Karşılığı Milyon Ton)

Türkiye’nin Enerji Tüketimi Değişimi
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enflasyonist baskı da yüksek oldu. Emtia 
fiyatlarındaki görece stabil seyre rağmen 
TL’deki değer kaybı, mevcut fiyatlama 
mekanizmasının üzerindeki kamu etki-
si ile birleşti. Bununla sektör, genelden 
olumsuz ayrıştı.

2019 yılının son çeyreği ile birlikte izle-
nen stabilizasyon trendi, dengesizlik unsu-
runun yavaş yavaş ortadan kalkacağına işa-
ret etse de dış şoklara açık görünümün kısa 
vadede düzelmesi mümkün görünmüyor.

Türkiye, enerji kullanımı ve talebi her 
yıl artan bir ülke olması sebebiyle bu alan-
da önemli yatırımlara ev sahipliği yapmaya 
devam ediyor. Dışa bağımlılığın azaltılma 
arzusuyla desteklenen bu yatırımlar ile 
1980’li yılların ortasında 10.000 MW’ın al-
tında olan kurulu güç, 2019 sonu itibarıyla 
91.300 MW seviyesine yükseltildi. 2009-
2019 yılları arasındaki 10 yıllık dönem-
deki kurulu güç artışı ise iki kattan fazla. 
Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’nin planlarına 
göre, kurulu güç kapasitesinin 2023 yılın-
da 109.500 MW seviyesine yükseltilmesi 
hedefleniyor.

Talep projeksiyonunda 
üç farklı senaryo

Bu projeksiyonun talep bacağında da 
artış hızları paralellik gösteriyor. Buna göre, 
elektrik enerjisi talebinin, 2028 yılında dü-
şük senaryo için ortalama %3l.6 artış ile 
428 milyar kWh’i aşması; baz senaryo için 
ortalama %4.2 artış ile yaklaşık 451 milyar 
kWh’i aşması; yüksek senaryo için ortala-
ma %4.8 artış ile elektrik 477 milyar kWh’i 
aşması bekleniyor.

Türkiye’nin Dünya Enerji Tüketiminden Aldığı Pay

GSYH ve Toplam Enerji Tüketimi Yıllık Değişimleri
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Yerli ve özellikle yenilenebilir enerji 
yatırımlarına verilen destek ve teşviklerin 
devamı, kurulu güç kapasitesinin artışının 
devam etmesini sağlıyor.

Öte yandan, mevcut ithalat zorun-
luluğu, yatırım eksiklikleri dışında doğal 
kaynakların kısıtlı olmasından ve talebin 
öngörülebilirliğinin düşük olmasından 
kaynaklanıyor.

Türkiye’nin 2019 yılı itibarıyla sahip 
olduğu 91.3 GW’lik toplam kurulu güç ağı, 
8.589 santralden oluşuyor.

Bu santraller içinde adetsel olarak en 
büyük payı 6.901 adetle güneş enerjisi 
santralleri alıyor. Güç kapasitesinin kay-
naklarına bakıldığında ise toplam hacmin 
yarısından fazlasının doğalgaz ile çalışan 
ve barajlı santrallerden geldiği görülüyor. 
Bu çerçevede, rüzgar enerji santrallerinin 
payı %8.3 iken güneş enerjisi santrallerinin 
payı %6.6 seviyesinde.

Kurulu gücün yatırımcı yapısı devlet 
politikaları çerçevesinde değişiyor. Özel 
sektörün yatırımlar konusunda destek-
lenmesi, sermaye yapısının tam tersine 
dönmesini sağladı. 2019 yıl sonu itibarıyla 

Tüketilen  Enerjinin  Kaynakları

Kaynak: IEA

Petrol Doğalgaz Kömür Nükleer HidroElektrik Yenilenebilir
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toplam kurulu gücün sadece %25’i kamu 
sermayesine ait durumda. Bu oran 2002 
yılında %68’di.

 
Lokal enerji kaynakları

Türkiye, küresel petrol rezervlerinin 
%70’e yakın kısmına coğrafi olarak yakın 
bir konumda bulunuyor. Bu durum, sürekli 
artan küresel enerji talebi çerçevesinde 
değerlendirildiğinde, orta vadede, enerji 
dağıtım merkezi olmak gibi çok kritik bir rol 
üstlenilmesine olanak sağlıyor. 

Net enerji ithalatçısı olan ve enerji talebi 
her geçen yıl artan ülkemizde, Enerji Bakan-
lığı’nın ana strateji belgesinde arz güvenliği 
ve enerji verimliliği dışında; doğal kaynaklar 
tarafında etkin hammadde kullanımı ve 
hammadde tedarik güvenliği maddeleri 
öne çıkıyor. 2019 yılında 31 milyon ton 
ham petrol ithal eden Türkiye’de 2018 sonu 
itibarıyla 1.980 adedi üretim amaçlı 4.910 
petrol kuyusu bulunuyor. 

2019 yılında TPAO kuyularında yurt içi 
günlük 50 bin varil, yurt içi ve yurt dışı top-
lamda ise günlük 150 bin varil ile tarihin 
en yüksek değerlerine erişildi. Bu hacimler 
net ithalatçı olma pozisyonunu değiştir-
memekle birlikte, kamu iradesinin sahaya 
yansıması açısından önem taşıyor.

Öte yandan Türkiye, stratejik hedefleri 
doğrultusunda, özellikle Karadeniz ve Ak-
deniz’de sondaj çalışmalarına hız verdi.

Deniz sondaj teknolojilerindeki geliş-
meler sayesinde daha derinlerde arama 
yapılmasına olanak sağlanması, sürecin 
daha da hızlı bir şekilde ilerlemesini sağ-
lıyor. Bu girişimlerin yarattığı politik geri-
limler bir yana bırakılacak olursa, Barbaros 

Hayrettin Paşa ve Oruç Reis sismik arama 
gemileri ile Fatih ve Yavuz sondaj gemileri 
çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye, doğalgaz tedariğinde petrol-

den daha fazla dışa bağımlı durumda. Mev-
cut gaz talebinin neredeyse tamamı ithalat 
yoluyla karşılanıyor. 

Doğalgaz ithalatında 
Rusya en önde yer alıyor

Doğalgaz ithalatının ülkelere göre dağı-
lımında ise Rusya en önde gidiyor.

Talebin yüksek olduğu dönemlerde 
transfer hatlarında yaşanabilecek sıkıntılar 
arz-talep dengesizliklerine yol açıyor.

Türkiye, bu dengesizliklerin önüne ge-
çebilmek adına Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı 
Depolama Projesi gibi projeler üzerinde 
çalışıyor.

Doğalgaz tarafında 2019 Kasım itiba-
rıyla tüketim miktarı %8.1 geriledi. Burada, 
doğalgaz çevrim santrallerinin kapasite 
kullanım oranlarının düşmesi ana etken 
oldu. EPDK, 2020 doğalgaz tüketimini, 
2019’un %11 üzerinde tahmin ediyor. 

Yurtiçi Elektrik Üretimi ve Toplam Talep (GWh)

Sektörün Toplam Nakit Kredileri (Milyar TL)

Sektörün Nakit Kredi Hacminin Toplam İçindeki Payı

Kaynak: TEİAŞ
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Yenilebilir Kaynaklarda Kurulu Güç (MW)

Türkiye Elektrik Hacminde Yenilenebilir Enerjinin Payı

Kaynak: TEİAŞ
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Dünya Toplam Enerji Tüketimi (Milyon Ton Petrol Karşılığı)

Türkiye, fosil ve yenilenebilir enerji kay-
nakları dışında nükleer enerji çalışmalarını 
da sürdürüyor.

Özellikle arz güvenliği ve dışa bağımlılık 
konularında iyileşme hedefiyle 2010 yılında 
çıkılan yolda, Akkuyu nükleer enerji santrali-
nin inşa çalışmaları devam ediyor. Projenin 
2023 yılında devreye alınması planlanıyor. 
2018 sonu itibarıyla nükleer enerji üretebi-
len 31 ülke bulunuyor. Aktif reaktör sayısı 
453. Biri ülkemizde olmak üzere inşaat ha-
linde olan santral sayısı ise 57.

Kendi elektriğini üreten 
yatırımcı profili oluşturuluyor

Türkiye’de enerji politikalarının oda-
ğında arz güvenliğinin sağlanması ve 
dışa bağımlılığın azaltılması bulunuyor. 
Optimum kaynak çeşitliliğini sağlamak 
üzere bütün alternatif enerji kaynakları 
değerlendirilmek isteniyor. Bu kapsam-
da Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın 
stratejik planındaki amaçları üç başlıkta 
sıralanabilir:

• Güçlü ve güvenilir enerji alt yapısı
• Optimum kaynak çeşitliliği
• Etkin talep yönetimi
Diğer yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin güneş-
ten elektrik üretimi konusunda son yıllarda 
ciddi bir atak yaptığını söyledi. Bakan Dön-
mez, “Özellikle lisanssız üretimin bugün 
yüzde 90'ından fazlasını güneş enerjisi 
santralleri oluşturuyor” dedi.

Aslında Türkiye'de güneş enerjisinden 
yararlanma alışkanlığının yeni olmadığını 
ifade eden Bakan Fatih Dönmez, “Güneş 
enerjisinden sıcak su elde etmek için ça-
tılara güneş kolektörü kurma uygulama-
sı aslında ülkemizde oldukça yaygın. Bu 
kültürün bir sonucu olarak Türkiye'nin bu 
konuda dünya üçüncüsü olması şaşırtıcı 
bir sonuç değil” diye konuştu.

Türkiye'nin uygulamaya koyduğu 
enerji politikaları ile güneş enerjisinden 
yararlanma yaklaşımını bir ileri aşamaya 
taşıyarak çatı ve cephe uygulamalarıyla 
kendi elektriğini üreten bir yatırımcı 
profili ortaya çıkarmak olduğunu vur-
gulayan Dönmez, “Hanelerde, otellerde, 
hastanelerde, kamu kurumlarında, okul-

Mevcut kurulu gücünün önemli kısmını 
kömüre çeviren Türkiye, kömür rezervleri 
açısından çok zengin sayılmıyor. Küresel 
kömür rezervinin

%90’ını elinde bulunduran dokuz ülke 
arasında yer almayan Türkiye, toplam linyit 
rezervinin %3.2’sine ev sahipliği yapıyor 
ve toplam kömür rezervinin %93’ü linyit-
ten oluşuyor. Mevcut linyit ve taşkömürü 
rezervleri, kurulu gücün yarısına yetecek 
miktarda üretim yaparken, kalan yarısı için 
ithal kaynaklar kullanılıyor. Öte yandan, 
kaynakların yerelleştirilmesi çalışmaları 
çerçevesinde genişletilen arama faaliyetle-
ri ile son 10 yılda linyit rezervinin iki katına 
çıkarıldığı biliniyor. Kömürün geleneksel 
kullanımının ötesinde, temiz kömür tekno-
lojileri alanında da pek çok Ar-Ge faaliyeti 
yürütülüyor.

Mevcut kaynaklar içinde, stratejik plan-
lar içinde en önde gelen kaynak ise şüphe-
siz ki yenilenebilir kaynaklar. Türkiye, temel 
yenilenebilir enerji kaynakları olan su, rüz-
gar, güneş ve jeotermal kaynaklar açısından 
oldukça zengin sayılabilecek bir yapıda.

Türkiye, hidroelektrik potansiyeli anla-
mında küresel çapta %1, Avrupa çapında 
ise %16’lık bir paya sahip. 

Rüzgar Enerjisi Potansiyel 
Atlası yol haritası niteliğinde

Rüzgar enerjisi tarafında ise potansiyel 
48.000 MW olarak hesaplanıyor. Haliha-
zırda bu potansiyelden uzak bir görüntü 
çizilse de, bakanlık tarafından hazırlanan 
Rüzgar Enerjisi Potansiyel Atlası önemli 
bir yol haritası niteliğinde. Güneş enerjisi 
tarafında çok önemli bir coğrafi avantaja 
sahip olan ülkemizde güneşlenme süresi 
günlük ortalama 7.5 saat gibi çok iyi sevi-
yelerde bulunuyor.

Öte yandan, aktif bir tektonik kuşak üze-
rinde yer alan ülkemizde jeotermal potan-
siyel de oldukça yüksek. Sayısı 1.000’i bulan 
ve büyük çoğunluğu Batı Anadolu’da yer 
alan jeotermal kaynakların yaklaşık %10’u 
elektrik enerjisi üretimi için uygun profilde. 
Halihazırdaki jeotermal ısı kapasitesi ise 
35.500 MW seviyesinde.

Kurulu güç kapasitesini her yıl artıran 
Türkiye, yenilenebilir enerji kapasitesini 
20 yılda dört kat artırdı. 2019 sonu iti-
barıyla toplam kurulu güç kapasitesinin 
yaklaşık yarısını yenilenebilir enerji kay-
naklarına dayanıyor.

Kurulu Güç (MW)

 Doğalgaz   Barajlı
 Linyit   İthal Kömür
 Akarsu  Rüzgar
 Güneş  Diğer

Kaynak: TEİAŞ

Kaynak: BP Enerji Yıllığı 2019

%4.6
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larda, tarlalarda, sanayi kuruluşlarında 
çatıların güneş panelleriyle parlamasını 
istiyoruz” dedi.

GES gücü 6 bin MW'yi aştı
Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gü-

cünün 6 bin MW'yi aştığını kaydeden 
Dönmez, şunları söyledi: “Her yıl yapmayı 
hedeflediğimiz bin MW'lık YEKA-GES yarış-
malarıyla güneşin toplam enerji portföyü 
içerisindeki payını da artıracağız. Son iki 
yılda yapılan toplam kurulu güç yatırım-
larına baktığımızda güneş bin 547 MW ile 
ilk sırada geliyor. Bunda özellikle lisanssız 
üretimdeki üst limitin 5 MW'a çıkarılması, 
vergiden muaf bir sistemin getirilmesi ve 
üretilen elektriğin öz tüketiminin fazlasının 
satılması önemli bir yer tutuyor.”

Güneş enerjisi alanında yeni bir adım 
atmaya hazırlandıklarını kaydeden Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 
şöyle konuştu:

“Şimdi önümüzde Mini YEKA-GES ya-
rışmalarımız olacak. Mini YEKA'larla yerli ve 
yenilenebilir enerjide yeni bir sayfa açaca-
ğız. 36 ilimiz için güneş enerjisine dayalı 
10, 15, 20 MW arasında değişen 74 yarışma 
düzenleyeceğiz. Böylece ülkemizin dört bir 
yanındaki küçük ve orta ölçekli daha fazla 
yatırımcının yenilenebilir enerji üretimine 
dâhil olmasını sağlayacağız.”

Türkiye'de güneş enerjisinden sıcak su 
üretimine yönelik olarak hâlihazırda 22 mil-
yon metrekarelik panel kurulmuş durumda. 

talep de artıyor. Dünya enerji tüketimi, 
2018 yılında %2.9 gibi ciddi bir seviyede 
arttı. Bu oran, 2010 yılından bu yana ölçü-
len en büyük artış. Öte yandan 2000-2018 
dönemindeki artış ortalaması ise %2.2 
ve 2018 büyümesi, geçtiğimiz altı yıllık 
“ortalamanın altında; büyüme” sürecinin 
de sonu anlamına geliyor.

Hızla gelişen teknolojinin de etkisiyle, 
yenilenebilir enerji birim maliyetleri dü-
şerken, hükümetlerin çevreci enerji üre-
timlerini teşvik edici adımları da dönüşüm 
sürecini hızlandırıyor. Buna rağmen, dünya 
genelinde kurulu düzen daha uzun yıllar 
boyunca fosil yakıtlarla ilerleyecek gibi gö-
rünüyor. Bu noktada, başta petrol olmak 
üzere, fosil yakıt rezervine sahip olan ülke-

Halk arasında günısı diye adlandırılan ter-
mal güneş sistemleri sayesinde yıllık 900 
bin TEP (ton eşdeğer petrol) değerinde 
enerji üretiliyor. Bu tutarla, Türkiye'nin bu-
günkü rakamlarla güneşi sıcak suya dö-
nüştürerek yıllık yaklaşık 200 milyon dolar 
enerji tasarrufu sağladığı hesaplanıyor.

Küresel enerji sektöründeki 
eğilimler neler?

Öte yandan dünya ekonomisi enerji 
sektörünün üzerinde yükseliyor. Topyekun 
ekonomik kalkınmanın bir numaralı ham-
maddesi olan enerji, stratejik öncelikler 
arasındaki tartışmasız liderliğini sürdü-
rüyor. Küresel büyüme ve nüfustaki artış 
devam ederken, enerjiye olan ihtiyaç ve 

Dünya Toplam Enerji Tüketimi (Yıllık Büyüme)

ABD, AB ve Çin’in Toplam Enerji Tüketiminden Aldıkları paylar

Kaynak: BP Enerji Yıllığı 2019
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lerde yaşanan gelişmeler enerji fiyatlarına 
doğrudan etki ediyor. 

Dünya petrol rezervlerinin önemli bö-
lümünü barındıran coğrafyaların önemli 
bir kısmı bugün hala sıcak çatışma bölgeleri 
veya kritik politik süreçlerden geçiyor.Bu 
durum, arz tarafındaki tahmin başarısını 
önemli oranda bozuyor. 

Günümüzde, küresel büyümeyi forse 
eden gelişmekte olan ülke ekonomileri, 
enerji talebine de yön veriyor. 

ABD merkezli EIA’nın tahminlerine göre 
2050 yılında küresel enerji talebi 2018’e 
kıyasla %50 artış gösterecek. Bu devasa 
artışın ana kaynağının ise OECD üyeleri 
dışındaki ülkeler olacağı öngörülüyor. Bu 
ülkelerdeki güçlü ekonomik büyüme tren-
dinin artan nüfusla birleştiğinde yaratacağı 
talebin hangi yollarla karşılanması gerektiği 
ise bugün yanıtlanması gereken bir soru 
olarak öne çıkıyor.

Küresel enerji talebinin yüzde 50’sin-
den fazlasını Çin, ABD ve AB yaratıyor. 2018 
sonu itibarıyla toplam talebin %52.4’ünü 
oluşturan bu grubun içindeki Çin’in ağırlığı 
ise her geçen yıl artıyor. Bugün, küresel 
bir fabrikaya dönüşen Çin, dünya enerji 
talebinin neredeyse dörtte birinin kaynağı 
konumunda.

2000 yılından bu yana toplam enerji 
tüketimi üç kattan fazla artan Çin, bu ko-
nudaki küresel liderliğini korumaya devam 
edecek. Öte yandan, bu üçlünün 2000-
2018 dönemindeki yıllık enerji tüketimi 
değişimlerine bakıldığında, ABD’nin sekiz, 
AB’nin ise dokuz dönem negatif büyüme 
kaydettikleri görülüyor. Çin ise aynı za-
man zarfı içinde ve hatta yaşanan küresel 
krizlere rağmen bu alanda bir daralma 
yaşamamış durumda.

Tüketilen enerjinin kaynakları irdelen-
diğinde, petrol, doğalgaz ve kömür üçlü-
sünün mutlak hakimiyetinin devam ettiği 
görülüyor. 2000 yılında tüketilen enerjinin 
%87’si bu üç kaynaktan elde edilirken, 
2018 yılına gelindiğinde buranın %85 ol-
duğu görülüyor. 

Dünyada nükleer enerjinin 
payı her geçen gün azalıyor

Bu genel çerçevede, nükleer enerjinin 
payı azalırken, yenilenebilir enerji kaynak-
larının kullanımında önemli bir artış göze 
çarpıyor.

Yenilenebilir enerjinin toplam içinden 

aldığı payın hızla büyümesi, henüz genel 
çerçeveyi değiştirmemekle birlikte, güçlü 
bir trendin ipuçlarını taşıyor. Hükümetlerin 
desteği, ilerleyen teknoloji ve tüketicilerin 
giderek daha fazla bilinçlenmesi objekti-
fiyle bir araya geldiğinde, ilerleyen yıllarda 
daha güçlü bir büyüme seyri izleyeceğimiz 
neredeyse kesin.

Bu değişkenlere, enerji arz güvenliği ve 
kaynaklara erişimle ilgili potansiyel sıkıntı-
lar da eklendiğinde genel görünüm daha 
net tahmin edilebilir hale geliyor.

Yeşil enerji trendine günümüz itibarıyla 
en geç talebin lojistik sektöründen gelmesi 
bekleniyor.

Kara yolu taşımacılığı, denizcilik ve ha-
vacılık alanlarında yenilenebilir kaynakların 
kullanımı için henüz yeterli teknolojik alt 
yapı henüz oluşturulamadı.

Kişi başına enerji tüketimi tarafında 

ise 2018 yılında, tıpkı genel tüketimde 
olduğu gibi son yılların en büyük sıçraması 
yaşandı. %1.8’lik büyüme 2010 yılından bu 
yana kaydedilen en büyük oran. Bu resme 
2000 yılından itibaren bakılacak olursa 
2018 yılındaki bir dünya vatandaşının, 18 
yıl öncesine kıyasla %19 daha fazla enerji 
tükettiğini görüyoruz.

Sonuç olarak, enerji talebinde küre-
sel eğilimlerin daha “temiz” bir çerçeveye 
taşınma paydasında birleştiği görülüyor. 
CO2 salımı ve iklim değişimiyle mücadele 
konuları ajandanın ilk sıralarını işgal etmeye 
devam edecek.

Öngörülebilir gelecekte fosil yakıtların 
baskın üstünlüğü devam etmekle birlikte, 
doğaya verdikleri zararın asgariye indirile-
bilmesi adına harcanan çalışmalar artacak 
ve hükümet politikaları ve teşvikleri bu 
çerçevede şekillenecek.

ABD, AB ve Çin’in Yıllık Enerji Tüketimi Değişimleri

Kişi Başına Enerji Tüketimi (Gj)
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ENERJİ SEKTÖRÜ DURUM ANALİZİ

 Güneşten efektif 
yararlanma düzeyinin yüksekliği

 Rüzgar enerjisi santralleri kurulumuna 
uygun bölgelerin yoğunluğu

 Biyokütle enerjisi üretmek için önemli bir 
parametre olan nüfus yoğunluğu

 Akdeniz ve Karadeniz havzalarındaki 
hidrokarbon potansiyeli

 Doğal gaz ile ilgili iş ortaklıklarının 
uzun dönemli inşa edilmiş olması ve 

projelerin sağlıklı bir biçimde 
yürütülebiliyor olması

 Enerji yatırımları ve 
özelleştirmeler konusunda 

hükümetin teşvik edici politikası ve 
Milli Enerji hareketini destekleyen stratejiler 

sektör genelinde fırsatlar yaratıyor
 Türk yatırımcı grupların gücü ve küresel itibarlarının 

sağlamlığı sektöre yatırımın önünü açıyor
 Yenilenebilir enerji üretiminin henüz başlangıç 

düzeyinde ve gelişmeye açık olması sektör 
açısından önemli fırsatların kapısını açıyor

 Pazarın, enerji üretimi ve dağıtımında 
teknoloji kullanımına son derece açık 

olması gelişmesini destekliyor.

 Ekonomik aktivitedeki 
dalgalanmalar

 Türk Lirası’nın dışsal şoklara 
açık olması

 Yenilenebilir enerji ile ilgili farkındalık 
düzeyinin düşük olması

 Üretimi artırma çalışmalarına karşılık 
tüketimi azaltma çalışmalarının 

aynı hızda olmaması
 Ar-Ge çalışmalarının dünya 

ortalamasından düşük düzeyde 
seyrediyor olması

 Jeopolitik riskler ve 
zorlu iklim koşulları

 Mevzuattaki değişiklikler
 Döviz kurlarındaki dalgalanmalar

 Enerji teknolojilerinde ve 
bazı enerji kaynaklarında 

yüksek düzeyde 
dışa bağlılık

GÜÇLÜ YÖNLER

ZAYIF YÖNLER

TEHDİTLER

FIRSATLAR
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Yılın ilk yarı 
gerçekleşmeleri ve 
koronavirüs salgınının 
ekonomiye ve plastik 
sektörüne muhtemel 
etkileri doğrultusunda 
plastik işleme 
makineleri üretiminin 
2020 yılının sonunda 
2019 yılına kıyasla 
yüzde 20 gerileyerek 
406 milyon dolara 
ineceği tahmin 
ediliyor.

PLASTİK 
İŞLEME 
MAKİNELERİ 
ÜRETİMİNDE 
GERİLEME 
ENDİŞESİ!
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T ürk Plastik Sanayicileri Araştır-
ma, Geliştirme ve Eğitim Vak-
fı’nın  (PAGEV ), Plastik İşleme 
Makineleri Sektörü Ocak-Hazi-

ran 2020 İzleme Raporu’na göre genel 
makine sektöründe kapasite kullanımı yılın 
ilk çeyreğinde 2019 yılının ilk çeyreğinin 
üzerindeyken ikinci çeyrekte 2019 yılı-
nın gerisine düştü. Böylece plastik işleme 
makinelerinin de içinde yer aldığı genel 
makine sektöründe kapasite kullanımı, 
2020 yılının ilk 6 ayında 2019 yılının aynı 
dönemine kıyasla 11,2 puan gerileyerek 
ortalama yüzde 68,5 olarak gerçekleşti.

Salgının plastik ve plastik tüketen sek-
törlere olumsuz etkisiyle plastik işleme ma-
kineleri üretimi 2020 yılının ilk yarısında bir 
önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 
6 gerileyerek 214 milyon dolara indi. Bu 
dönemde plastik işleme makineleri üreti-
minden presler ve diğer makineler yüzde 
47, aksam ve parçalar yüzde 24, ekstrüzyon 
makineleri yüzde 13, enjeksiyon makineleri 
yüzde 7, termoform makineleri yüzde 6 ve 
şişirme makineleri yüzde 3 pay aldı.

İhracat düşerken 
ithalat yükseldi

Pandeminin tüm dünyada dış ticareti 
kısıtlaması sonucunda sektörün ihracatı bu 
dönemde yüzde 15 oranında azalarak 82 
milyon dolara indi. İhracatta öne çıkan ilk beş 
ülke Rusya Federasyonu, Almanya, Cezayir, 
Hindistan ve Romanya olarak sıralandı.

Bu dönemde ihracat düşerken ithalat 
arttı. Yılın ilk yarısında sektörün ithalatı yüz-
de 47 yükselişle 255 milyon dolar oldu. Bu 
dönemde en çok ithalat yapılan ülkeler ise 
Çin, Almanya, İtalya, Avusturya ve Tayvan 
oldu. İthalatın artması sektördeki dış ticaret 
açığının büyümesine neden oldu. Plastik iş-
leme makineleri sektörünün dış ticaret açığı 
2020 yılının ilk yarısında ithalatın artması ve 
ihracatın gerilemesi nedeniyle 2019 yılının 
ilk yarısına kıyasla yüzde 128 artarak 173 
milyon dolar olarak gerçekleşti.

Makine ve teçhizat 
yatırımları yüzde 27 arttı

Plastik sektöründe makine ve teçhizat 
yatırımları 2020 yılının ilk yarısında, 2019’un 
ilk yarısına kıyasla yüzde 27 artarak 387 
milyon dolara ulaştı. Yatırımdaki bu artışta 
özellikle ambalaja olan talepteki yükseliş 
etkiliydi. Söz konusu yatırımların yüzde 

HABER

66’lık büyük bölümü ithal makinelerle kar-
şılanırken yerli makine sektörü bu artıştan 
istenilen oranda pay alamadı. İthal makine 
yatırımı 2019 yılının ilk 6 ayında 174 milyon 
dolar iken 2020 yılının ilk 6 ayında 255 mil-
yon dolara yükseldi. Aynı dönemde yerli 
makine üretimi ise 132 milyon dolar oldu.

Yılın ilk yarı gerçekleşmeleri ve korona-
virüs salgınının ekonomiye ve plastik sek-
törüne muhtemel etkileri doğrultusunda 
plastik işleme makineleri üretiminin 2020 
yılının sonunda 2019 yılına kıyasla yüzde 
20 gerileyerek 406 milyon dolara ineceği, 
sektör ihracatının yüzde 21 düşüşle 156 
milyon dolara gerileyeceği tahmin ediliyor. 

Diğer taraftan ithalatın yüzde 15 artışla 485 
milyon dolara ve plastik işleme makineleri 
yatırımlarının yüzde 1 artışla 735 milyon 
dolara çıkacağı tahmin ediliyor.

Hijyen ve medikal 
ürünlerine talep arttı

Konuyla ilgili açıklama yapan PAGEV 
Başkanı Yavuz Eroğlu, tüm dünyayı etkisi 
altına alan pandemi nedeniyle Mart ayının 
ortalarından itibaren baş gösteren talepteki 
daralmanın sektöre olumsuz yansıdığını 
söyledi. Koronavirüs salgınının otomotiv 
sektöründe küresel bazda üretimi durma 
noktasına geldiğini, bunun da otomotiv 

Genel Makine
Sektöründe 6 Aylık 
Ortalama Kapasite
Kullanımı
Kıyaslaması

Kaynak: TCMB

Kaynak: TUİK ve 
ITC Trade Statistics

Kaynak: TUİK ve 
ITC Trade Statistics
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Dağılımı 
(2020/6)
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endüstrisinin ana tedarikçilerinden olan 
plastik sektörünü oldukça olumsuz etkile-
diğini belirten Eroğlu, "Otomotiv sektörü 
için mamul ve yarı mamul üreten firmala-
rımızda bu dönemde büyük oranda iş kaybı 
olurken otomotiv işleme makine yatırımları 
da ertelendi. Ancak hijyen ve medikale yö-
nelik üretim yapan firmalarımız açısından 
tablo farklıydı. 

Covid-19 salgını gıdadan ambalaja 
kadar pek çok alanda plastiklerin hayati 
öneme sahip olduğu gerçeğini teyit etti. 
Korona ile birlikte hijyen sağlamak için 
hammaddesi plastik olan maske, eldiven, 
siperlik, tanı kitleri, dezenfektan, kolonya 
şişeleri, gıda ambalajları ve tek kullanımlık 
ürünlerde ciddi oranda artış oldu. Pandemi 
sürecinde plastik sektöründeki düşüşün 
daha büyük olmaması ise bu dönemde 
tüketimi artan gıda ambalajı, kozmetik ve 
dezenfektan ambalajı, hijyen ürünleri ve 
tek kullanımlık plastik ambalajlar sayesinde 
oldu. Yılın ilk yarısında hemen tüm göster-
geler ekside seyretse de makine yatırımla-
rında yaşanan yüzde 27’lik artış, pandemi 
süresince plastiklerin hijyen açısından oy-
nadığı rolün daha iyi anlaşılması ve tüke-

ticilerin bu tarz plastik ürünlere gösterdiği 
ilgiden kaynaklandı” dedi.

Sektör, sıkıntılara rağmen 
yatırımlarına devam ediyor

Pandemi nedeniyle dünya ve Türkiye 
ekonomisinde yaşanan zorlu sürece rağ-
men plastik sektörünün yatırımlara de-
vam etmesinin önemli olduğuna dikkat 
çeken Yavuz Eroğlu, “Türkiye plastik sektörü 
dünyada 6'ncı Avrupa’da ikinci konumda 
bulunuyor ve pandemi sürecinde de bü-
yüyüp aradaki farkı azaltmak için dünyada 
ve Türkiye’de yaşanan ekonomik sıkıntılara 
rağmen yatırım yapmaya devam ediyor. 
Bunun da önünün açılması ve kolaylaştı-
rılması lazım. Yatırımlar için gönül istiyor ki 
yerli makinelerin de payı artsın. Bunun için 
yerli makine üretimine verilen desteklerin 
artırılması, ithalata karşı korunması elbette 
önemli ancak yatırımların önünün kesil-
memesi için Türkiye’de üretilmeyen veya 
endüstrisi belirli seviyeye gelmemiş olan 
makinelerde de firmaların yatırım yapması-
nı engelleyici tedbirlerin alınmaması önem 
taşıyor. Bu konuda dengeli ve analitik bir 
strateji uygulanmalı” diye konuştu.

SEKTÖRÜN BAŞLICA 
SORUNLARI

  Plastik işleme makinelerine yö-
nelik herhangi bir ulusal strateji 
mevcut değil. Sektörün belirli bir 
vizyonu yok.

  Yerli makine üreticileri yeterince 
korunmuyor.

  Plastik işleme makineleri sek-
törüne yönelik bir devlet strate-
jisinin bulunmaması ve plastik 
mamul üreticilerinin rekabet üs-
tünlüğü sağlamak için ucuz ve 
ikinci el makine ithalatını tercih 
etmeleri, Türkiye’de plastik işleme 
makineleri sektöründe üretimin 
yeterince artmasını engelliyor.

  Sektörde ciddi bir yer sorunu 
bulunuyor. Makine ve aksam üre-
ticileri genelde fiziksel olarak kü-
çük ve yetersiz mekanlarda faali-
yetlerini sürdürüyor. Daha büyük 
yerlere geçmek istediklerinde 
zaten kısıtlı olan işletme sermaye-
lerini yüksek rant içeren toprağa 
gömmeleri gerekiyor. Organize 
ve ranttan uzak sanayi arsası ihti-
yacı sektörde had safhada.

  Sektörde Ar – Ge, ÜRGE, endüst-
riyel tasarım ve ürün geliştirme 
konularında çalışmalar yetersiz.

  Sektörde patent, tescilli marka 
yatırımları yapılmıyor veya yeterli 
değil.

  Sektörün uluslararası teknik 
mevzuata uyumu yetersiz.

  Sektördeki firmaların öz kay-
nakları ve işletme sermayeleri 
yetersiz.

  Enerji maliyetleri yüksek.

  Sektörün pazarlama ve müşteri 
ilişkileri yönetimi konularında ge-
lişime ihtiyacı var.

Plastik İşleme 
Makinaları Birim 
Dış Ticaret 
Fiyatları ($/Kg)

Plastik İşleme Makineleri ve Aksam ve Parçaları Dış Ticaretinde 
İlk 10 Ülke (2020/6)

Kaynak: TUİK ve 
ITC Trade Statistics

11,2

İthalat Fiyatı
İhracat Fiyatı

10,7
12,3

10,1
8,9

9,8

2019 2020/62018
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Küresel piyasalar pandemide ikinci 
dalga korkusuyla karışık seyir 
izlerken, şirketlerin finans yöneticisi 
CFO’lar ise en çok ekonomik kriz
 yeni bir enfeksiyon dalgası ve artan 
iş yapma maliyetlerinden endişeli. 
Türk CFO’lar pandeminin şirket 
gelirlerinin etkisi konusunda global 
CFO’lardan daha ılımlı düşünürken, 
şirketlerin çıkış reçetesi ise inovasyon 
ile Ar-Ge yatırımlarından geçiyor.

YENİ 
DÖNEMİN 
REÇETESİ
İNOVASYON 
VE AR-GE’DE

YENİ 
DÖNEMİN 
REÇETESİ
İNOVASYON 
VE AR-GE’DE
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C ovid-19’un iş dünyası ve ekono-
mi üzerindeki etkilerini izlemek 
üzere danışmanlık ve vergi hiz-
metleri alanında dünyanın önde 

gelen şirketlerinden PwC tarafından CFO 
Pulse araştırması hayata geçirildi.

Global olarak beşincisi gerçekleştirilen 
CFO Pulse araştırmasına 23 ülkeden 989 
CFO katıldı. Türkiye’nin ise üçüncü defa yer 
aldığı araştırmada önde gelen şirketlerin 
CFO’ları, küresel finans liderleriyle birlikte 
krizi son gelişmeler çerçevesinde ele aldı.

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye 
CFO’ları işe dönüş stratejilerini uygular-
ken küresel ekonomik krizin etkileri (yüz-
de 69), olası bir yeni enfeksiyon dalgası 
(yüzde 67) ve artan iş yapma maliyetleri 
(yüzde 31) konularında endişe duydukla-
rını ifade ediyorlar.

Türkiye CFO’ların yarısından fazlası yani 
yüzde 56’sı kriz sonucunda gelirlerinde 
veya kârlarında yüzde 25’e varan düşüş 
bekliyor. Bununla birlikte, gelir veya kâr üze-
rinde bir etki beklemeyen veya artış olabilir 
diye değerlendiren katılımcıların oranı ise 
yüzde 28. Küresel CFO’larda bu oran yüzde 
19 seviyesinde. 

Kârında düşüş beklenmesi öngörüsüne 
bağlantılı olarak Türk CFO’ların yüzde 67’si 
gelir akışlarını yeniden yapılandırmak için 
sundukları ürün ve hizmetlerde değişiklikler 
yapmayı planlıyor.

Türkiye CFO’larının yüzde 61’i otomas-
yonu ve yeni çalışma şekillerini hızlandır-
mayı hedeflerken, yüzde 47’si uzaktan ça-
lışma deneyiminde iyileştirmeler yapmayı 
planlıyor. Türkiye CFO’larının yaklaşık yarısı 
(yüzde 47), Covid-19 salgını bugün sona 
erecek olsaydı üç ay içinde operasyonları-
nın normale dönebileceğine inanıyor. Yüz-
de 11’i iş dünyasının “olağan” haline dönü-
şün bir yıldan uzun süreceğini düşünüyor.

Birçok ülke, kısıtlamaları aşamalı olarak 
hafifletti. Bu tür kararlar alınmaya devam 
ettikçe küresel CFO’lar da işe dönüş planla-
rını şekillendiriyor ve çalışanlarını ne zaman, 
nasıl ve ne ölçüde ofise geri çağıracaklarını 
belirliyorlar. Araştırmaya katılanlar, küresel 
ekonomik krizin bu planların uygulanması-
nı etkileyeceğinden endişe duyuyor (%60), 
bunun yanı sıra yeni bir enfeksiyon dalgası 
hakkında da endişeliler (%58). 

Şirketler üzerindeki finansal etkiye 
ilişkin endişeler de (operasyonlar, gelecek 
dönemler, likidite ve sermaye kaynakları 

üzerindeki etkiler) yüksek seviyelerde 
(%47). Daha düşük seviyelerde endişe 
yaratan konular arasında ise tedarik zinciri 
aksaklıkları (%17) ile uzaktan ve yerin-
de çalışma modellerinin bir arada etkin 
şekilde yönetimi (%16) yer alıyor. Bu ko-
nulardaki endişe seviyesinin daha düşük 
olmasının nedeni pek çok şirketin geçti-
ğimiz haftalarda ve aylarda bu alanlardaki 
becerilerini kanıtlamış olması.

Türkiye CFO’larının 
endişeleri neler?

Türkiye CFO’larının endişelerinin başın-
da küresel ekonomik krizin etkileri (%69) ile 
olası bir yeni Covid-19 dalgası (%67) geliyor. 
Ayrıca iş yapmanın artan maliyetleri (%31) 

Türkiye CFO’larının gündeminde yer tutu-
yor ve bu sayılan faktörler küresel CFO’lara 
kıyasla biraz daha yüksek.

Küresel ekonomik krizin etkisi tüm sek-
törlerde, özellikle de endüstriyel üretim ve 
otomotiv CFO’ları arasında büyük endişe 
kaynağı. Değişen harcama tercihleri ve 
alışkanlıklarıyla başa çıkmaya çalışan tüke-
tici pazarları CFO’ları, müşteri güveninde 
azalma (%43) ve daha yüksek iş yapma 
maliyetleri (%21) konularında ortalamanın 
üstünde bir endişe taşıyorlar.

Küresel CFO’ların gelir düşüşüne ilişkin 
beklentileri, küresel kriz ve finansal etkileri 
hakkındaki endişeler ve kilit ekonomik 
göstergeler ile örtüşüyor. Dünya Bankası 
küresel ekonominin %5l.2’lik bir GSYİH 

ARAŞTIRMA
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sırasında geliştirilen artırılmış esnekliğin ku-
rumlarını uzun vadede daha güçlü kılaca-
ğına inanan %75’lik CFO ve bu sürede elde 
ettikleri direnç ve çevikliğe atıfta bulunan 
%65’lik CFO görüşleri ile örtüşüyor. Şirket 
liderlerinin elde edilen bu kazanımların 
sürdürülebilmesi için çalışanların verimli, 
işbirlikçi ve yaratıcı olmalarını sağlayacak 
araçları, davranışları ve teşvikleri değer-
lendirmeleri ve en etkili alanlara yatırım 
yapmaları gerekecek. 

Uzaktan çalışmanın daha yüksek bir 
tükenmişlik riskini de beraberinde getir-
mesi sebebiyle liderlerin çalışanlarının iyi 
olma hallerine izin kullanımını teşvik etme, 
psikolojik sağlık konusunda destek sunma 
ve kişilerin bireysel ihtiyaçlarını karşılama 
gibi yöntemlerle odaklanması gerekiyor. 
Bu da eşit derecede önem taşıyan bir konu.

Türkiye CFO'larının iş yerinde çalışmaya 
dönüşte göz önünde bulundurduğu en 

kapanışları ve evde kalma tedbirlerinden 
çok ciddi etkilenmiş olan tüketici pazarları 
CFO’larının ise yarısından fazlası %25’e 
varan düşüşler bekliyor.

Covid-19 yeni çalışma 
şekillerine geçişi hızlandırıyor

Araştırmaya katılan küresel CFO’ların 
çoğu bu finansal zorlukları yönetirken gü-
venliğe odaklanıyor. Yeni iş yeri güvenlik 
önlemleri planlıyorlar (%75) ve çalışma 
alanlarını mesafeyi mümkün kılacak şekilde 
yeniden düzenliyorlar (%72). Ama elbette 
çalışanların tamamı fiziksel iş yerlerine geri 
dönmeyecek. CFO’ların yarısından fazlası 
uzaktan çalışma deneyimini iyileştirmeye 
(%52) ve uzaktan çalışmayı kalıcı bir seçenek 
haline getirmeye (%52) yönelik adımlar 
attıklarını belirtirken, %50’si otomasyonu ve 
yeni çalışma şekillerine geçişi hızlandırmayı 
planladıklarını açıklıyor. Bu bulgular kriz 

daralmasıyla birlikte 2. Dünya Savaşı’ndan 
bu yana görülen en büyük gerilemeyi 
yaşayacağını öngörüyor. Bu durumun et-
kisi bölgeden bölgeye değişiklik gösterse 
de en nihayetinde tüm bölgeler bundan 
etkileniyor. Avrupa Komisyonu, AB ekono-
misinin bu yıl %7.5 oranında düşüş yaşa-
yacağını tahmin ediyor.

Böyle bir ortamda CFO’ların %53’ü 
gelirlerinde veya kârlarında %25’e varan 
düşüş bekliyor. CFO’ların yalnızca %4’ü 
krizin etkisini değerlendirmenin hala güç 
olduğunu söylüyor. Türkiye CFO’larına 
bakıldığında yarısından fazlası (%56) gelir-
lerinde veya kârlarında %25’e varan düşüş 
bekliyor. 

Sektörler açısında değerlendirildiğin-
de sağlık sektörlerindeki CFO’ların %10’un 
altında bir gelir düşüşü beklediğini ve 
hatta bir kısmının gelir artışı bile beklediği 
görülüyor. Öte yandan fiziksel mağaza 

Küresel Ekonomik Krizin Yarattığı Etki CFO’ların Bir Numaralı Endişesi
İş yerine dönüş ve değişen bir iş ortamında faaliyet gösterme konusundaki en büyük üç endişeniz nelerdir?

Kaynak: PwC COVID-19 CFO Pulse Araştırması

69%

67%

42%

31%

31%

14%

14%

8%

8%

8%

6%

Küresel ekonomik krizin etkileri

COVID-19 salgınında yeni dalga

Operasyonlar, gelecek dönem, likidite ve sermaye kaynakları dahil olmak üzere tüm finansal etkileri

Tüketici güvenindeki azalmaya dayalı tüketim azalması

Artan iş yapma maliyetleri

Tedarik zincirindeki aksamaları

Uzaktan ve yerinde çalışma modellerini bir arada etkin şekilde yönetebilme

İş gücü üzerindeki etkileri veya üretkenlikte azalma

Çalışanların güvenliğini sağlamaya yönelik itimat eksikliği

Karar verme süreçlerindeki bilgi yetersizliği

Siber güvenlik riskleri
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önemli önlemlerin başında işyeri güvenlik 
önlemlerini ve gereksinimlerini değiştirmek 
(%89) ile çalışma alanlarını fiziksel mesafeyi 
koruyacak şekilde yeniden düzenlemek 
(%69) geliyor. Otomasyon/yeni çalışma şe-
killerini hızlandırmak (%61) Türkiye CFO’ları 
için öncelikler arasındaki önemini artar şe-
kilde koruyor, bu konuya küresel CFO’lardan 
daha fazla öncelik veriyorlar. Bu önlemleri 
destekler şekilde teması azaltmak üzere 
vardiyaları değiştirmek ve/veya alternatif 
ekipler oluşturmak (%61) öne çıkıyor. 

Sektör düzeyinde incelendiğinde enerji, 
alt yapı ve doğal kaynaklar sektöründeki 
CFO’ların ortalamaya kıyasla daha ağırlıklı 
olarak iş yeri güvenliği (%83), iş yerlerinin 
yeniden düzenlenmesi (%77) ve maruz kal-
ma riskinin azaltılması için vardiyaların de-
ğiştirilmesi (%59) konularına yoğunlaşması 
olası. Sağlık sektörü CFO’ları ise belki de 
tele tıbba hızlı uyum sağlamış olmanın da 
etkisiyle, uzaktan çalışmaya izin veren roller 
için bunu kalıcı bir seçenek haline getiril-

mesine (%64) ve uzaktan çalışma deneyi-
minin iyileştirilmesine (%69) daha yatkınlar. 
Bu CFO’lar aynı zamanda konum takibini 
uygulamaya da daha yakınlar (%26).

ARAŞTIRMA

‘Güvenlik’te Türkiye 
CFO'larının güveni tam

Çalışanların iş yerlerine dönüşü konu-
sunda taktik ağırlıklı yaklaşımlar benimsen-

CFO’ların Yarısından Fazlası Gelirlerinde %25’e Varan Düşüşler Bekliyor

COVID-19’un şirketinizin gelir ve/veya kârı 
üzerinde nasıl bir etkisi olmasını bekliyorsunuz?

Gelir ve/veya kâr artar
Gelir ve/veya kâr üzerinde herhangi bir etkisi olmaz
%25 ila %50 Azalma
%10 ila %24,9 Azalma
Azalma < %10

11%

17%

17%

31%

25% Kaynak: PwC COVID-19 CFO Pulse Araştırması,
Baz: Türkiye CFO'ları
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Çalışma alanlarını fiziksel mesafeyi artırmak için yeniden yapılandırmak

Otomasyon ve yeni çalışma şekillerini hızlandırmak

Teması azaltmak için vardiyaları değiştirmek ve / veya alternatif ekipler oluşturmak

Uzaktan çalışma deneyimini iyileştirmek

Uzaktan çalışmaya izin veren roller için bunu kalıcı bir seçenek haline getirmek

İş gücü konum takibini ve temas izlemeyi destekleyen yeni araçları değerlendirmek

Gayrimenkul ayak izini azaltmak (örneğin, ofislerin perakende satış yerlerinin kısmi açılması)

Etkilenen bölgelerdeki çalışma alanlarındaki çalışanlar için özel imkanlar sunmak (örn. Çocuk bakımı, özel ulaşım)

Etkilenen bölgelerdeki çalışma alanlarındaki çalışanlar için risk ödemesi sunmak

diği için küresel CFO’ların müşterileri (%79) 
ve çalışanları (%74) için güvenli bir ortam 
sağlama konusundaki güvenlerinin oldukça 
yüksek olması şaşırtıcı değil. Yeni bir enfeksi-
yon dalgası CFO’ların başlıca endişelerinden 
olsa da bu konuda da etkili şekilde cevap 
verebilecekleri konusundaki güvenleri yük-
sek (%71). Daha ileriye dönük önlemlere 
bakıldığında güvenin azalmaya başladığı 
görülüyor. Daha az sayıda CFO geleceğe 
yönelik becerilerin oluşturulması (%45) ve 
yeni gelir fırsatlarının belirlenmesi (%27) 
konularında yüksek güven düzeyine sahip. 

Söz konusu “güvenlik” olduğunda, Tür-
kiye CFO'larının kendilerine güveni tam. 
Türkiye CFO’larının çoğunluğu müşterile-
rinin güvenlikle ilgili beklentilerini karşı-
layabilecekleri (%92) konusunda kendile-
rinden çok emin. %81’i ise ikinci dalgaya 
yanıt verme ve iş yeri kapatma protokolleri 
konusunda yüksek güven düzeyine sahip. 
Çalışanlar açısından bakıldığında, güvenli 
bir çalışma ortamı sunabilecekleri (%69) 

İş Yeri Güvenliği Bir Numaralı Öncelik Ancak Pek Çok Şirket Uzaktan Çalışmayı da Sürdürmeyi Planlıyor
Yeniden iş yerinde çalışmaya geçiş sürecinde şirketiniz aşağıdakilerden hangilerini uygulamayı planlıyor?

89%

69%

61%

61%

47%

28%

28%

25%

8%

6%

İşyeri güvenlik önlemlerini ve gereksinimlerini değiştirmek 
(örn. Maske takma, termal tarayıcılar, çalışanların test edilmesi)

CFO’lar Müşterilerinin ve Çalışanlarının Güvenliğini 
Sağlayabilme Konusunda Kendilerinden Emin

%92

%69

%6

%22

%3 %6
%3

Müşterilerin
güvenlik

beklentilerini
karşılamak

Çalışanların
moralini
yüksek 
tutmak

ve iyi olma 
halini

yönetmek

Gelecek 
için

beceriler
geliştirmek

Yeni
gelir

fırsatlarını
belirlemek

Güvenli 
bir 

çalışma 
ortamı

sağlamak

Kilit
yetenekleri

elde 
tutmak

Vakalarda önemli
ölçüde artış veya
salgında ikinci bir
dalga yaşanması
durumunda net

önlem ve kapatma
protokolleri
oluşturmak

Tüm paydaşların
(müşteri,
çalışanlar,

tedarikçiler,
topluluklar,
yatırımcılar)
ihtiyaçlarını
dengelemek

%81

%50
%64

%53
%39

%28

%14

%39
%28

%36
%47

%53

%6 %8 %3 %3 %8 %11
%3 %6 %6 %6
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ve çalışanların moralini yüksek tutma ve 
iyi olma halini yönetme (%64) konusunda 
güven duyuyor.

Sektörlere bakıldığında, tüketici pazar-
ları CFO’ları perakende satış mağazalarının 
yeniden açılması için öncelikli bir faktör 
olan müşteri güvenliği beklentilerinin kar-
şılanması konusunda yüksek güven se-
viyesine sahip olduklarını ifade ediyorlar 
(%82). Ayrıca, yeni gelir  fırsatları belirlemek 
konusunda da kendilerine güven duyuyor-
lar (%34). Bunun nedeninin fiziksel  mağa-
zaların kapalı olduğu dönemde tüketicilere  
seçenekler sunabilmek adına hızlı aksiyon 
almaları olduğu söylenebilir. Finansal hiz-
metler CFO’ları (%76) ikinci  dalgaya hazır-
lıklı olma ve iş yeri kapatma protokolleri  ko-
nusunda en yüksek güven düzeyine sahip.

İnovasyon şirketler için
önemli rol oynayacak

Şirketler geleceğe yönelik olarak güve-
nin düşük olduğu bir alan olarak bahsedi-
len gelir akışlarının yeniden oluşturulması 
veya geliştirilmesi konularında istekliler. 
Çoğu küresel CFO (%63) bu amaçlarına 
ulaşmak için yeni veya geliştirilmiş ürün 

veya hizmetler sunmanın en önemli etken 
olduğunu söylüyor. Bu da inovasyonun 
toparlanma sürecinde itici faktörlerden biri 
olacağını gösteriyor. İnovasyonun sürdü-
rülmesi için gerekli olan yaratıcılığı destek-
lemek üzere yeni çalışma şekillerine olan 
ihtiyaç artacak (örneğin yeni araçlar, yeni 
davranışlar, teşvik ve ödüller). 

Diğer başlıca seçenekler arasında fi-
yatların artırılması veya düşürülmesi veya 
farklı ödeme koşulları sunulması yoluyla 
fiyatlandırma stratejilerinin değiştirilmesi 
(%48) ve yüz yüze satıştan sanal satışa 
veya teslimata geçilmesi gibi alternatif 
dağıtım stratejilerinin araştırılması (%36) 
yer alıyor.

Türkiye CFO’larına bakıldığında ürün 
veya hizmetler (%67) ile fiyatlandırma stra-
tejilerine (%53) yönelik değişimleri gelirleri 
yeniden inşa etmenin ana unsurları olarak 
belirtiyorlar. Bunların yanı sıra tedarik zincir-
leri (%42) ve coğrafi pazarlara (%39) ilişkin 
stratejilere de küresel CFO’lardan daha fazla 
değiniyorlar.

Sektör düzeyinde planlanan strateji-
ler büyük farklılıklar gösteriyor. Teknoloji, 
medya ve telekomünikasyon CFO’ları (%75) 

ürün ve hizmet değişikliklerine ortalama-
nın üzerinde bir eğilim gösteriyorlar. Fiyat-
landırma stratejilerinde değişiklikten ise 
genelde enerji, alt yapı ve doğal kaynak 
sektöründeki CFO’lar bahsediyor (%55). Bu 
CFO’lar coğrafi pazarlarda değişikliğe de 
daha yakınlar (%37). Sağlık sektörü CFO’ları 
ise müşteri segmentlerinde değişiklikler 
yapmaya ortalamanın üzerinde bir yatkınlık 
sergiliyorlar (%48).

Dijital yatırımlar ve Ar-Ge 
yatırımları gücünü koruyor

Krizin bir sonucu olarak giderlerin kısıl-
ması küresel CFO’ların başlıca finansal aksi-
yonu olmayı sürdürüyor (%81). Katılımcıla-
rın yarısından fazlası (%56) ise yatırımlarını 
ertelemeyi veya iptal etmeyi düşünüyor. 
Geçmiş CFO Pulse araştırmalarına kıyasla 
bugün daha az sayıda küresel CFO Ar-Ge 
yatırımlarını iptal edeceklerini veya erte-
leyeceklerini söylüyor (%14). Katılımcıların 
yeni ürün ve hizmet geliştirmenin önemine 
inanmaları açısından bakıldığında bu iyi 
bir haber. CFO’lar planlanmış olan dijital 
dönüşüm yatırımlarını da kesmeyi pek dü-
şünmüyorlar (%11). Bu da otomasyonu 

ARAŞTIRMA

Ürün veya hizmetler (Örn. yeni, geliştirilmiş, yeniden kullanıma hazır veya ayrıştırılmış çözümler)

Fiyatlama stratejileri (Örn. çözümlerin artan/azalan fiyatları, farklı ödeme koşulları önerisi)

Tedarik zinciri stratejileri (Örn. alternatif kaynak seçenekleri geliştirilmesi, sözleşme şartları değişikliği)

Müşteri segmentleri (Örn. doğrudan tüketiciye satış, yeni sektör hedefleri, B2C'den B2B'ye geçiş)

Coğrafi pazarlar (Örn. yeni pazarlara giriş, mevcut pazarlardan çıkış)

Dağıtım kanalları (Örn. yüz yüze yerine sanal satış veya teslimat)

Birleşme ve satın almalar, iş ortaklıkları veya ittifaklar

Yetenek (Örn. yeni yetenekler kazanmak, becerileri geliştirmek)

Sunulan Ürün ve Hizmetlerde Değişiklik Yapılması Gelirin 
Yeniden Yapılandırılmasında Önemli Rol Oynayacak

Aşağıdaki alanlardan hangilerinde yapılacak değişiklikler gelir akışlarınızın yeniden yapılandırılmasında veya 
geliştirilmesinde en büyük öneme sahip olacak?
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39%

39%
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hızlandırma ve uzaktan çalışma deneyimini 
iyileştirme planları hakkındaki bulgular ile 
örtüşüyor. Daha önceki tüm CFO Pulse araş-
tırmalarımızda olduğu gibi genel yatırım 
harcamaları yine en yaygın ortak kesinti 
alanı olmayı sürdürüyor (%82).

Türkiye CFO'ları genel yatırım harcama-
larını ertelemeyi düşünseler de tamamına 
yakını (%94) dijital dönüşüm yatırımlarına 
devam etmeyi planlıyor.

Sektörlere bakıldığında enerji, alt yapı ve 
doğal kaynaklar sektörü CFO’ları ortalamaya 
kıyasla faaliyet yatırımı kesintileri yapmaya 
daha yatkınlar (%64) ve IT yatırımlarından 
daha az (%19) söz ediyorlar. Finansal hizmet 
CFO’ları ortalamaya kıyasla Ar-Ge kesintileri 
yapmaya daha az yatkınlar (%10). Teknoloji, 

medya ve telekomünikasyon CFO’ları ise 
çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim 
faaliyetleri yatırımlarından kesinti yapmayı 
düşünmüyorlar (%6).

“Yeni gelir kaynakları 
oluşturmak gerekiyor”

Bu arada PwC Türkiye Müşteri ve En-
düstri Grupları Lideri Zeynep Uras, araş-
tırmanın bulguları ışığında krizin geldiği 
aşamayı şöyle değerlendirdi: “Şirketler kri-
zin başlangıcından bu yana faaliyetlerini 
sürdürebilmeleri için gerekli acil finansal 
aksiyonları çoktan aldılar. Artık ileriye dö-
nük stratejilere odaklanarak krizi dayanıklı 
bir şekilde aşmak ve sonrasında başarıyı 
kalıcı kılabilmek için yeni gelir kaynakları 

oluşturmak gerekiyor ki bu da inovasyona 
ağırlık vererek müşteriler için yeni ürün ve 
hizmetler geliştirmek anlamına gelecektir. 
Müşterilerini her zamankinden daha dik-
katli dinleyen, mevcut iş modellerini sadece 
mevcut müşterileri elde tutmakla kalmayıp 
aynı zamanda yenilerini kazanacak şekilde 
uyarlayabilen çevik yapıda şirketler bu dö-
nemin kazananları olacak.”

Krizin ilk aşamalarından itibaren dijital-
leşmeyi özümseyen şirketlerin kriz döne-
minde daha başarılı olduğunu söyleyen 
Uras, “Yeni gelir fırsatları yaratma gerekli-
liğinin farkında olan CFO’lar genel yatırım 
harcamalarını ertelemeyi düşünseler de 
dijital dönüşüm yatırımlarına kesintisiz de-
vam etmeyi planlıyorlar” dedi.

Birçok CFO Genel Yatırım Harcamalarını Kısmayı veya Ertelemeyi Planlıyor
Dijital Yatırımlar, Ar-Ge ve Siber Güvenlik Yatırımları İse Devam Ediyor

Şirketinizin COVID-19'un bir sonucu olarak planladığı yatırımlarını ertelemeyi veya iptal etmeyi düşündüğünü söylemiştiniz. 
Bu kapsamda aşağıdaki yatırım türlerinden hangileri dikkate alınıyor?
Tesisler ve genel yatırım harcamaları

Operasyonlar

Çevresel, sosyal ve yönetişim faaliyetleri

Bilgi Teknolojileri

İş gücü

Ar-Ge

Dijital Dönüşüm
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