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• Sürdürülebilirlik ; Sürdürülebilir Gelecek, BM’nin 17 

Sürdürülebilir Kalkınma Amacı

• Hiperdijitalleşme; İnternet Evreni, Dijital Dönüşüm, Akıllı 

Teknolojiler, Yapay Zeka, Blokzincir Teknolojisi, Dijital ve 

Kripto Paralar, Paylaşım Ekonomisi

• Mobilite; Yeni Nesil Ulaşım Sistemleri ve Araçları, Akıllı 

Cihazlar, Yeni Nesil Ticaret, Yeni Nesil Uygulamalar

• İklim ve Dekarbonizasyon; Sıfır Net Karbon, Sıfır Atık, Yeşil 

Enerji, Yeşil Büyüme

21. Yüzyıl’ı Şekillendiren ‘Megatrend’ler



KÜRESEL FİNANS KRİZİ VE KOVİD-19 SONRASI, 

DÜNYA EKONOMİSİNDE YENİ NORMAL

1) ÜRETİM EKOSİSTEMİNDEKİ SÜPERSONİK DİJİTALLEŞME; KENDİ KENDİNE 

DÜŞÜNEN MAKİNELER, ROBOT İŞÇİLER

2) İNTERNETİN YAYGINLAŞMASININ SEBEP OLDUĞU YÖNETİLEMEZ ŞEFFALAŞMA 

(WIKILEAKS, PANAMALEAKS, PANDORALEAKS)

3) KÜRESEL YOKSULLUKLA MÜCADELEDE ZAFİYETİN BESLEDİĞİ TERÖR VE MÜLTECİ 

SORUNU; YENİ KALKINMA MODELİ ARAYIŞLARI, BİLİNÇLİ KAPİTALİZM

4) DÜNYADA YÜKSELEN POST-MODERN FAŞİZM VE MEDENİYETLER ÇATIŞMASI RİSKİ

5) KÜRESEL ÖLÇEKTE YAŞLANMA VE İNSAN KIYMETLERİNDE ZOR BİR GELECEK

6) YÜKSELEN YENİ BİR ORTA SINIF

7) KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, ARAZİ VE SUYUN ARTAN ÖNEMİ, 

SONUÇ: TÜRKİYE, BU TEMEL RİSKLERE KARŞI, ELİNDEKİ 

TÜM İMKANLARI KORUYUP, GELİŞTİRİP, BU RİSKLERİ 

KENDİSİNİ İÇİN BİR FIRSATA DÖNÜŞTÜRME ŞANSINA SAHİP

SİBER GÜVENLİK, İKLİM GÜVENLİĞİ, GIDA GÜVENLİĞİ, ENERJİ GÜVENLİĞİ, TEDARİK VE LOJİSTİK GÜVENLİĞİ
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Önümüzdeki 8/10 yıl Ülkeler İçin ‘Dayanıklı Ekonomi’ Olmak ve 

Finansal, Doğal ve Siyasi Şoklara Karşı Güçlü Olmak Çok Önemli

•Dijital Dönüşüm; Tüm Sektör ve Süreçlerin Dijitalleşmesi;

• Enerji Dönüşümü; Daha verimli, daha çevreci enerji; yeşil yakıt; 

yeşil hidrojen; enerji çeşitlendirmesi;

• Yeşil Dönüşüm; İklimi koruyucu, sıfır atıka odaklı bir ekonomi, 

iklim varlığının korunması ve güçlendirilmesi;

• Bilgi Dönüşümü; Ülkelerin siyasi ve ekonomik karar alma 

süreçlerinin yeniden yapılandırılması, yapay zekanın gelişimi;

2020-2030 Arası 4 Temel Dönüşüm Öncelik Arz Edecek
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Dünyayı gelecek nesiller için yaşanabilir kılacak, evrende dünyayı 

yaşam kaynağı olarak koruyacak bir 'sürdürülebilir gelecek'in

en vazgeçilmez sacayaklarından birisi olan 

'sürdürülebilir enerji ekonomisi‘ 3 sacayağından oluşuyor:

1) Geleceğin güneş ve rüzgar teknolojilerine dayalı bir 

'sürdürülebilir enerji üretimi‘.

2)  Yakın geleceğin önemli bir teknolojik hamlesi ve keşfi olarak 

'sabit pil üniteleri, sabit pil batarya sistemleri'.

3)  Tümüyle elektrikle çalışan her türlü taşıt. Yani, 'tam elektrikli 

ulaştırma ve lojistik taşıtları'.

Önümüzdeki 10 yılın başlığı ‘Sürdürülebilir Enerji Ekonomisi’
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1) Geleceğin güneş ve rüzgar teknolojilerine dayalı bir 

'sürdürülebilir enerji üretimi‘:

Sürdürülebilir Enerji Üretimi, 'güneş' ve 'rüzgar' önceliklendirerek, 

'hidro, jeotermal ve nükleere dayalı bir enerji üretimi kompozisyonu 

oluşturmak anlamına geliyor. Sürdürülebilir enerji üretimi, aynı 

zamanda ülkeler açısından daha da öncelik kazanmış olan 'enerjide 

kendi kendine yetebilme' şartı adına da önemli bir gereklilik. Ülkelerin 

enerji arz güvenliğini çevreyi, ekolojik dengeyi koruyarak, 'net-sıfır 

karbon' hedefini yakalayacak şekilde tasarlaması önümüzdeki 10 ile 

25 yılın en temel mücadele alanı olarak öne çıkmakta. Bu nedenle, 

güneş ve rüzgara dayalı enerji üretimi için teknoloji geliştirmek, yeni 

teknolojilere dayalı tesis ve santraller inşa etmek kadar, bilhassa 

yenilenebilir enerji türevleriyle üretilen elektriği 'depolama' 

teknolojilerini geliştirmek de bir o kadar önemli.

Önümüzdeki 10 yılın başlığı ‘Sürdürülebilir Enerji Ekonomisi’
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2)  Yakın geleceğin önemli bir teknolojik hamlesi ve keşfi olarak 

'sabit pil üniteleri, sabit pil batarya sistemleri'.

Bu süreçte, en zorlu süreç, en aşılması gereken süreç yeni nesil 'pil 

hücresi' üretmek. Çünkü, yeni nesil pil hücresi, yenilenebilir enerji 

imkanlarıyla üretilen elektriğin büyük boyutta depolanmasının yanı 

sıra, 'sürdürülebilir enerji ekonomisi' devriminin üçüncü sacayağını 

oluşturan tam elektrikli taşıt ve lojistik araçlarının gelişimi açısından da 

vazgeçilmez bir aşamayı temsil ediyor.Yeni nesil pil hücresi 

teknolojisindeki ilerleme 'sürdürülebilir enerji ekonomisi' devriminde 

dönüşümün hızını da belirleyen en temel unsur olacak. Bu sürecin kilit 

unsuru ise lityum-ion pil hücresi tedarik zinciri. 'Sürdürülebilir enerji 

ekonomisi'nin tam anlamıyla hayata geçmesi ise, dünya üzerinde 300 

terawatt/saat kapasiteli pil ünitesinin devrede olmasını gerektiriyor.

Önümüzdeki 10 yılın başlığı ‘Sürdürülebilir Enerji Ekonomisi’
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2)  Yakın geleceğin önemli bir teknolojik hamlesi ve keşfi olarak 

'sabit pil üniteleri, sabit pil batarya sistemleri'.

2020 yılı itibariyle dünyanın yıllık lityum-ion pil kapasitesi talebi 526-

530 gigawatt/saat düzeyinde. Çin yıllık olarak 558-560 gigawatt

üretirken, Tesla tek başına 100 gigawatt'a ulaşma noktasında, ABD'yi 

dünya sıralamasında tek başına ikinci sıraya taşıyor. Güney Kore ve 

Japonya 35 gigawatt'ı yarı neredeyse yarıya paylaşırken, Avrupa 70 

gigabayt'a ancak ulaşıyor. 10. sıradaki Avustralya yılda ancak 1 

gigawatt/saat üretim gerçekleştirebilmekte. Yılık üretim 0,9 

terawatt/saate ancak yaklaşırken, 1 terawatt'lık yıllık üretimle hedef 

kapasiteye ancak 300 yılda ulaşılabilecek. Oysa, dünyanın 2030-2040 

dönemi için vazgeçilmez öncelikleri söz konusu. Bu nedenle. 2030'da 

yılık üretiminin 10 terawatt/saate ulaşması bile 2050-2060'a kadar 

beklemeyi gerektirecek.

Önümüzdeki 10 yılın başlığı ‘Sürdürülebilir Enerji Ekonomisi’
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3)  Tümüyle elektrikle çalışan her türlü taşıt. Yani, 'tam elektrikli 

ulaştırma ve lojistik taşıtları'.

Sadece dünyanın elektrik enerjisini ihtiyacını karşılamak adına 

yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji imkanlarına ve teknolojilerine 

değil, aynı zamanda mevsimlerden kaynaklanan ısı değişikliğine karşı 

dünyadaki tüm yapıları, tüm yaşam ünitelerinin iklimlendirilmesini ve 

tüm ulaştırma ile lojistik operasyonlarını da yenilenebilir ve 

sürdürülebilir enerji imkanlarına ve teknolojilerine de ulaştırmak 

gerekecek. Bu nedenle, 'fosil yakıtlar'la çalışan tüm ulaştırma ve 

lojistik araçlarını da tümüyle elektrikle çalışan ulaştırma ve lojistik 

araçlarına, taşıtlarına dönüştürmek de, 'net-sıfır karbon' hedefi için bir 

o kadar önemli.

Önümüzdeki 10 yılın başlığı ‘Sürdürülebilir Enerji Ekonomisi’
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Ekonomi alanında 'siyah kuğu' tanımı, gerçekleşme olasılığı göreceli 

olarak düşük algılanan bir 'risk'in bir anda gerçekleşmesi ile birlikte, 

söz konusu riskin dünya ekonomisi ve küresel ticaret üzerinde geri 

döndürülmesi imkansız değişimlere sebep olması ve küresel ekonomi 

aktörleri için yepyeni bir dönemin başlamasına sebep olan olaylar 

için kullanılıyor. İki 'siyah kuğu' 'Kovid-19' küresel virüs salgını 

(pandemi) ve Rusya-Ukrayna Savaşı sebep oldukları ana ve artçı 

etkilere bağlı olarak, küresel enerji denkleminde de büyük 

tartışmaları, arayışları da tetiklemiş durumda. 'Yeşil enerji dönüşümü' 

ve 'sıfır-karbon hedefi' küresel enerji gündeminin en öncelikli gündem 

maddeleri iken, bugün 'enerji arz güvenliği' konusu bir anda 

gündemin en üst sıralarına oturmuş durumda.

2 ‘Siyah Kuğu’nun Küresel Enerji Dengeleri 
Üzerindeki Ana ve Artçı Etkileri 
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Bu nedenle, gerek Birleşmiş Milletler (BM), gerek OECD çatısı altında 

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), gerekse de Uluslararası Yenilenebilir 

Enerji Ajansı (IRENA), Avrupa Birliği (AB) Komisyonu var güçleriyle, 

Rusya-Ukrayna gerginliğinin önceliklendirdiği 'enerji arz güvenliği' 

endişelerine ve küresel fosil yakıtlar piyasasındaki fiyat 

dalgalanmalarının sebep olduğu belirsizliklere rağmen, 'yeşil enerji 

dönüşümü' ve 'yeşil kalkınma devrimi' kavramlarının gölgede 

kalmasını istemiyorlar. Dünya kara toprağı ve okyanuslardaki hava 

sıcaklığının, karbon emisyonu, sera gazı etkisiyle 1,5 dereceden 3, 

hatta 5 dereceye, dünyanın adeta yok olması anlamına gelecek 8 

dereceye yükselmesinin, tüm insanlığın yeryüzündeki varlığını 

bütünüyle tehlikeye atacak düzeyde ağır bir ekolojik kırılmayı 

tetikleyebileceğini unutmamamız gerekiyor.

2 ‘Siyah Kuğu’nun Küresel Enerji Dengeleri 
Üzerindeki Ana ve Artçı Etkileri 
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Bilhassa, Rusya-Ukrayna gerginliği ile tarihinin en hızlı fiyat 

artışlarından birisini yaşayan petrol ve doğalgaz fiyatları, bir kez daha 

yüksek miktarda petrol ve doğalgaz ithal eden ekonomilere, gerek 

elektrik üretiminde, gerekse de binaların ısıtılması ve soğutulmasında 

yenilenebilir enerjiye dayalı, 'yeşil enerji devrimi'ne dayalı enerji 

türevlerini, enerji teknolojilerini geliştirmenin ne kadar vazgeçilmez 

olduğunu hatırlattı. Bu nedenle, rüzgardan güneşe, hidrodan

jeotermale, biokütleden akıntı-dalga etkisine, yeryüzünün kendi 

doğal koşulları ile sağladığı, her türlü imkanı, doğayı koruyacak, 

dünyanın ısınmasını engelleyecek, iklim değişikliğini yavaşlatacak 

her tür 'enerji dönüşümü'ne dünyanın ihtiyacı var.

2 ‘Siyah Kuğu’nun Küresel Enerji Dengeleri 
Üzerindeki Ana ve Artçı Etkileri 
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IEA kısa vadede devreye alınacak ve 

günlük tüketimi 2,7 milyon varil azaltacak 

10 tedbir ve öneriyi tanımlamış durumda:

1) Dünyanın her yerinde otoyol hızlarının 

10 km/s azaltılması. 

2) Evlerden bir süre daha 3 gün 

çalışılmasının özendirilmesi 

3) Pazar günleri şehirlerde otomobil 

kullanımının yasaklanması 

4) Şehirlerde her türlü mikromobilite ve 

bisikletin özendirilmesi 

5) Şehir merkezlerin özel araçların 

girişlerinin zorlaştırılması 

6) Ortak araç kullanımın özendirilmesi 

7) Büyük kamyon ve dağıtım araçlarında 

daha etkin planlama yapılması 

8) Geceleri hızlı trenle yolculuğun 

özendirilmesi 

9) Şirketlerin özel jetle uçuşu azaltmaları 

10) Elektrikli ve hibrid araçların daha 

yoğun özendirilmesi. 
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Küresel Ticaret 2008 Finans Krizi’ne Göre Küresel Pandemiyi Daha İyi Yönetti
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Küresel Ticaretin beklenenin üzerinde bir 

toparlanma göstermesiyle birlikte, önceki 

trendi yakalama olasılığı güçlendi.
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Küresel Ticaretin beklenenin üzerinde bir 

toparlanma göstermesinde, ülkelerin 

daha fazla ticareti kolaylaştırıcı karar ve 

tedbir alması etkili oldu.
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Küresel e-ticaret pazarı Kovid-19’un 

1. yılında neredeyse 1 trilyon dolar 

arttı. Önceki yıllarda yıllık artış 300 ile 

500 milyar dolar düzeyindeydi.
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Küresel Ticareti yakın gelecekte en 

çok etkileyecek gelişme, etkisi 

artan farklı tehditler olacak.
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Küresel Ticareti yakın gelecekte tehdit edebilecek 

bir diğer başlık ise etkisini arttırabilecek küresel 

ekonomik belirsizlikler ve ekonomi politikası 

tercihleriyle ilgili tereddütler olacak.
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45 önde gelen ülkenin tümünde, 

maliyet enflasyonunun göstergesi olan 

ÜFE ile talep enflasyonunun göstergesi 

olan TÜFE artış oranları arasındaki fark 

da açıldı. Gerek G20, gerekse de 

OECD üyesi tüm ülkelerde ÜFE ile TÜFE 

artış oranları arasındaki fark, ÜFE lehine 

1,4 kat ile 5,3 kat arasında 

değişmekte. Örneğin ABD için 1,42 

kat, Almanya için 4,55 kat ve Fransa 

için 5,3 kat.

İstisnasız, tüm ekonomiler son 40 yıl için 

hesaplanmış olan maliyet enflasyonu 

ortalamalarının hayli üzerinde 

yıllıklandırılmış ÜFE artış oranları 

yaşıyorlar. ABD için yüzde 9,6, 

Almanya için yüzde 18,2 ve Fransa 

için yüzde 14,9'ları konuşuyoruz. 
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Küresel Borç Sarmalı

33

Kovid-19, özellikle 

son 10 yıldır halının 

altına süpürülen 

Küresel Borç Sarmalı 

sorununu bir kez 

daha alevlendirdi. 

2021 başı itibariyle 

281 trilyon dolarla 

yeni bir rekor kıran 

küresel borç, 

bilhassa reel sektör 

için zorlukları da 

beraberinde 

getiriyor.


