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COVID-19’un sektörel etkilerini anlama 
Elektrik, Enerji Hizmetleri ve 
Yenilenebilir Enerji

COVID-19 dalgalanmasının dünya 
genelindeki etkileri nedeniyle elektrik, 
enerji hizmetleri (elektrik ve doğal 
gaz dağıtım ve tedarik şirketleri) ve 
yenilenebilir enerji şirketleri, tüm 
konsantrasyonlarını altyapılarını çalışır 
halde tutmaya ve güvenli ve güvenilir 
elektrik ve doğal gaz sağlamaya 
odaklamış durumdalar. Dünya üzerinde 
birçok elektrik, enerji hizmetleri ve 
yenilenebilir enerji şirketi ödemeleri 
erteleyerek, varlıklarının devre dışı 
kalmasına sebep olacak faaliyetleri askıya 
alarak ve içinde bulunduğumuz zorlu 
koşullardan olumsuz şekilde etkilenen 
kişilere ve hastanelere destek olarak 

topluma yardımcı olma konusunda 
proaktif davranmaktadır. Genel olarak, 
enerji talebi düştü ancak tamamen 
çökmedi. En önemli etki, endüstriyel 
talebin azaldığı üretim merkezlerinde 
ve ticarethanelerde hissediliyor, 
ancak konut müşteri talebinde artış 
gözlemleniyor. LNG ve CO2 fiyatlarındaki 
düşüş ile birlikte, talepteki düşüş elektrik 
toptan satış piyasalarındaki fiyatların 
gerilemesine sebep oldu. Yenilenebilir 
enerji tarafında, birçok şirket son iki aydır 
tedarik zincirindeki bozulmalardan dolayı 
sıkıntı yaşamaktadır. Ancak, Çin’deki 
faaliyetlerin toparlanması kısa vadedeki 
olumsuz etkiyi önemli ölçüde azaltacaktır.

COVID-19 
dalgalanmasının 
dünya genelindeki 
etkileri nedeniyle 
enerji şirketleri tüm 
konsantrasyonlarını 
altyapılarını çalışır halde 
tutmaya, güvenli ve 
güvenilir enerji arzına 
odaklamış durumdalar.
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Türkiye bu durumdan nasıl 
etkileniyor?: Globalde gözlemlenen 
yukarıda belirtilen hususlar Türkiye için de 
büyük oranda geçerli. Elektrik üretim ve 
doğal gaz tedariğinde sahip olduğumuz 
yedek kapasite ve elektrik ve doğal gaz 
dağıtım ve tedarik hizmetlerinde sağlanan 
etkin operasyonel yönetim sayesinde 
herhangi bir arz güvenliği endişemiz 
bulunmuyor. Elektrik talebindeki düşüş 

Global etkiler Türkiye’de ne kadar güçlü hissedileceği Etki

Toptan elektrik fiyatlarının düşük 
seyretmesi, bunun da üreticiler üzerinde 
baskı yaratması beklenmektedir; bununla 
birlikte, bu etki bazı bölgelerde karbon 
fiyatlarındaki düşüş ile dengelenebilir.

Toptan elektrik fiyatlarının düşük seyretmesi, düşen talep ile 
birlikte, elektrik üretim şirketlerinin karlılık ve gelir beklentilerini 
olumsuz etkileyecek ve özellikle borçlarını ödeme güçlüğü 
çeken oyuncular açısından finansal sürdürülebilirlik meselesinin 
boyutunu büyütecektir.

Tedarik zinciri kesintileri, malzeme ve 
ekipman tedariğini olumsuz şekilde 
etkileyerek devam edecek ve sonunda 
bakım ve altyapı geliştirme zorluklarına  
yol açacaktır.

Bu hususun Türkiye’deki etkisinin benzer seviyede olması 
beklenir.

Nükleer üretim, nükleer yakıt değişimi 
konusundaki sorunlar ve tesisatların 
periyodik denetimlerini sürdürmedeki 
zorluklar nedeniyle operasyonel 
problemlerle karşı karşıya kalınacaktır.

Türkiye için geçerli değildir.

Yenilenebilir enerji projeleri, ekipman ve 
sermaye yetersizliği nedeniyle ertelenebilir.

YEKDEM mekanizmasından yararlanabilmek amacıyla birçok 
yenilebilir enerji yatırımına büyük hız verildiği bir dönemde 
olmamız sebebiyle bu durumun Türkiye’deki yatırımcılar 
açısından etkisinin daha yüksek olması beklenir.

Mühendis eksikliği veya çalışanların yer 
değiştirmelerine ilişkin kısıtlamalar gibi 
işgücü üzerindeki kısıtlar zaman içinde yeni 
bir operasyonel zorluk dalgası yaratabilir.

Türkiye’de elektrik ve doğal gaz dağıtım sektörlerinde yüksek 
kalite beklentisinin sağlanması adına yeterli insan kaynağı 
bulunmakta ve etkin planlama ile böyle bir dalga yaşanması 
olası görülmemektedir.

Salgının elektrik, enerji hizmetleri ve yenilenebilir enerji şirketleri üzerindeki orta 
vadeli potansiyel etkileri
Elektrik, enerji hizmetleri ve yenilenebilir enerji sektörü, çok yıllık düzenleme ve planlama gereklilikleri göz 
önüne alındığında, belli seviyede dayanıklılığı olan bir sektördür. Bununla birlikte, eğer kriz dört ila beş ay 
kadar uzarsa, orta vadeli potansiyel etkiler şunları içerecektir:

toptan satış piyasasında oluşan elektrik 
fiyatlarına yansımış durumda. Ancak 
azalan talep ve düşen elektrik fiyatları 
sebebiyle elektrik ve doğal gaz şirketlerinin 
gelir beklentisi düşüyor. Türkiye’de enerji 
sektörünün büyük bir yatırım dönemini 
geride bırakmış olması sebebiyle şirketlerin 
gelir projeksiyonları şirketlerin ve sektörün 
tamamının finansal sürdürülebilirliği 

açısından son derece kritik. Ayrıca 
halihazırda devam eden yatırımların tedarik 
zincirindeki sorunlardan etkilenmesi 
kaçınılmaz gözüküyor. Özellikle YEKDEM 
mekanizmasından yararlanabilmek 
amacıyla birçok yenilenebilir enerji 
yatırımına büyük hız verildiği bu dönemde 
tedarik zinciri meseleleri yatırımcı açısından 
yönetmesi zor bir durum ortaya koyuyor. 
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Yöneticiler ve yönetim kurullarının sorması gereken kilit sorular: 
 • 	Öncelikli	olarak	kendi	insanlarımızın	güvenliğini	ve	sağlığını	nasıl	güvence	altına	alabiliriz?

 • 	Herkesin	risk	altında	olduğu	bir	ortamda,	varlıklarımızın	ve	operasyon	merkezlerimizin	çalışır	halde	
kalmasını	nasıl	sağlayabiliriz?

 • 	Finansal	sürdürülebilirliğimizi	nasıl	güvence	altına	alabiliriz?

 • 	Uzun	vadeli	yedek	parça	ve	ekipman	tedarikini	proaktif	olarak	nasıl	güvence	altına	alabiliriz?

 • 	Müşterilerimizi	ve	tedarikçilerimizi	desteklemek	için	başka	neler	yapabiliriz?

Takip eden adımlar: 
Elektrik, enerji hizmetleri ve yenilenebilir enerji 
sektörü liderleri, bir krizi yönetmenin üç boyutu olan 
“yanıt verme, toparlanma ve geliştirme” adımlarında 
yaptıklarıyla tanımlanacaktır. Bazı önemli adımlar  
şunları içerir:

 • Çalışan hareketinin kısıtlanması durumunda, kritik 
personeli görev başında tutmak ve faaliyetleri güvenli bir şekilde yerine 
getirebilmek için acil durum planları geliştirmek.

 • Küresel tedarik zinciri dinamiklerini yeniden değerlendirmek ve operasyonel 
bölgelere daha fazla malzeme ve ekipman tedarik etmenin uygun olup 
olmadığını dikkate almak. 

 • Düşen gelir beklentilerini ve nakit akışlarını yönetmek için senaryo çalışmaları 
yapmak ve aksiyon planlarını belirlemek. Bu çerçevede yeni yatırım planlarını 
yeniden değerlendirmek. 

 • İşin nasıl ve nerede yapıldığını yeniden düşünerek ve otomasyon ve dijital 
yeteneklerin benimsenmesini hızlandırarak işin geleceği için krizin bir katalizör 
olarak kullanılıp kullanılamayacağını değerlendirmek. 

Şirketlerin göz önünde bulundurması gereken ek adımlar için Deloitte’un 
Resources for resilient leadership adresini ziyaret edebilirsiniz.

YANIT VER

Y
LE

T
R

GEL

TR

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/the-heart-of-resilient-leadership.html

