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ODA VE BORSALARIN GENEL
SEKRETERLİ K]-ERiNE, TÜRKİ YE l 00
PROGRAMI KATILIMCILARINA.
TüRKiYE SEKTöR MECLiSLERi
üYELERiNE. KADIN-GENÇ cıRiŞİMCi
KURULU ÜYELERiNE, ORGANİZE
SANAYİ BÖLGELERİ ÜST
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Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'nın enerji
sektörüne etkileri webinarı
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Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatının enerji sektörüne etkileri hakkında l Arahk 2020 Sah günü saat l4:00'te
intemet i,izerinden bilgilendirme semineri gerçekleştirilecektir. Davet ekte sunulmakladır.
Birliğimiz organizasyonunda Global Resources Partnership Yönetim Kurulu Başkanı ve 'I'he London Energy
Club İcra Başkanı Mehmet Öğütçü'nün katılımı ile gerçekleştirile cek olan seminerde Avrupa Yeşil
Mutabakatı'nın küresel enerji sektörüne etkileri ve iş dünyası liderlerine tavsiyeler dahil Türkiye için nasıl
sonuçlar doğurabileceği konuları anlatılacak, seminer sonunda katılımcıların soruları cevaplandırılacaktır.
Bu kapsamda toplantıya katılımınızı, sosyal medya ve internet sitenizde 
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Genel sekreter

EK: Yeşil Mutabakatın enerji sekiörüne etkileri (1 sayfa)
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Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmzı ile imzalanmrştır.
E Evİah Doğrulamak için : http://belgedogrula,tobb,org,trldogrula.a5px?V= BE6L3D9AU
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Gelen Tarih Sayı: 23/11/2020 - 1499



Avrupa Bi
(

r ıiği Yeş iı Mutabakatı
Green Deal)

çin Beklentiler ve ÖnerilerEnerji Sektörü İ

(Webinar - İnternet Üzerinden)

1 Aralık 2020 Salı - Saat: 14:00

Seminere katılım adresi: htto://webinar.tobb.o rg.tr

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ev sahipliğinde, Global Resources Partnership Yönetim
Kurulu Başkanı ve The London Energy Club İcra Başkanı Mehmet Öğtltçti, Avrupa Yeşil

Mutabakatı'nın küresel enerji sektörüne etkileri ve iş dünyası |iderlerine tavsiyeler dahil
Türkiye için nasıl sonuçlar doğurabileceği konusunda değerlendirmelerini yansıtacak,

sorularımızı cevapla ndırılaca k.

Seminere
htto://webinar.tobb.or s.tr
linkinden katılablllrslnlz.

Tüm üyelerimize katılım ücretsizdir.
Pro8ram:
14:00 - 14:10
14:10 - 14:ıt0

14:40 - 15:15

Açılış Konuşmaları
Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın (Green
Deall Sektörel Unsurları: Enerji Sektörü
İçin Beklentiler Paneli
Konuşmacl: Mehmet Öğütçü
Soru - Cevap

webinar hakknda:

sadece covlD-19 değil, birçok ertelenemez ve geİi
dönülemez nedenle ene.ji sektörü tüm dünyada büyük
bir değişim Ve dönüşüm içinde. Türkiye ener.iide dışa
bağlmllhğ| yüksek ve içeride d€ enerjiyi dünya ve
Av.upa'ya 8ö.e daha yüksek maliyetle tüketen bır ülke
konumunda. Bunun etkileri ise sadeae enerji sektöründe
değil tüm sektöflerde hissediliyor. Dolaylslyla, eğer
Türkiye bu değişime uyum sağlayacak doğru adlmlarl
atamaz ve doğru politikalan uy8ulayamazsa, küresel
dönüşüm tamamlandlğlnda 8eç kalabilir. Doğru stratejiyi
saptamak tek başlna yeterli değil, dönüşümün naslİ icra
edileceği, fonlanacağl, uluslara.asl iyi uygulamalara ters
düşmeyeceği de kritik önem taşıyoİ. Derin ve Geniş
kapsamh bağlar içinde olduğumuz AB'nin yeni Yeşil
Mutabakat1 bu çelçevede ülkemi2in hem rekabet
gücünü, hem ticaretini, hem de jeopolitik konumunu
temelden etkileme potansiyeline sahip, Toplantlda, soyut
biİ8ilerin ötesinde enerjideki Yeşil mutabakat bağlantİ
dönüşümün iş dünyamE için yaratacaa risk Ve flrsatlarl
birinc; elden dinleyeceğiz, hem hükümetin Ve şirketlerin
politika Ve iş stratejiIerine etkisini masaya yatlracağlz.

Mehmet Öğütçü kimdir?
Mehmet Öğütçü, diplomasi, uluslararasl kuruluşlar, enerji Ve finansman
alanlarında 35 ylll aşkln başarlll bir kariyere sahip. Ögütçıi halen,
merkezi Londra'daki Global Resources Partnership'in Başkanllğlnl
yğrütüyor. Aynl zamanda, bölgemizdeki enerji bakanlarlnl Ve şirket
başkanlarlnl münhaslr bir çatl altnda bir araya getiren The Bosphorus
Energy club ve The London Energy club'in başkanl. Trinus capita| lcra
Direktoru. Çin, gelecek vizyonu, Avrupa Birliği, AVrasya, yabancl
yatlrlm, enerji ve jeopolitika üzerine dünyanin sayll otoritelerinden.
Daha önce, Dlşişleri Bakanl|ğl, lEA, oEcD. British Gas, Genel Energy,
Şişecam, Yaşar Grup ve saudi c.own lnvestment Holding'de üst düzey
yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği yaptl.

semineı ile i iletaşim: kobi@tobb.orq.tr. 0312 278 24 37


