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DÜNYA ENERJİ GÖRÜNÜMÜ 2017* 

 

Küresel enerji sisteminde gerçekleşmekte olan dört büyük çaplı değişim, Dünya Enerji 

Görünümü - 2017 raporunun temellerini belirlemiştir: 

▪ Temiz enerji teknolojilerinin hızla artan kullanımı ve düşen maliyetleri; 2016 

yılında, PV güneş kapasitesindeki artış diğer tüm enerji kaynaklarından daha büyük 

gerçekleşmiş; 2010'dan bu yana yeni bir PV güneşin maliyeti 70%, rüzgârın maliyeti 

25% ve bataryaların maliyeti 40% düşmüştür. 

▪ Artan enerji elektrifikasyonu; 2016'da dünya tüketicilerinin elektrik harcamaları 

petrol ürünleri harcamalarına ile eş değer seviyeye yaklaşmıştır. 

▪ Dünyanın en büyük enerji tüketicisi olan Çin'de daha hizmet odaklı bir 

ekonomiye ve daha temiz bir enerji karışımına geçiş; 

▪ ABD'de kaya gazı ve kaya petrolün dayanıklılığı; daha düşük fiyatlarla bile 

ülkenin dünyadaki en büyük petrol ve gaz üreticisi olma pozisyonunu 

güçlendirmektedir. 

Bu değişimler, enerji üreticileri ile tüketicileri arasındaki geleneksel ayrımların 

bulanıklaştığı ve Hindistan liderliğindeki yeni bir grup gelişmekte olan ülkenin başrole 

doğru yöneldiği bir dönemde gerçekleşmektedir. 

Yeni Görünüm raporu, küresel enerjinin 2040 yılına kadar izleyebileceği muhtemel 

yolları anlatmaktadır. Bunların arasında, Yeni Politikalar Senaryosu, mevcut 

politikaların ve ilan edilen niyetlerin enerji sistemini nereye götürebileceğini analiz 

etmektedir. Sürdürülebilir Kalkınma Senaryosu ise, BM Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedeflerinin enerji ile ilgili bölümlerinin - iklim değişikliği için azimli bir eylem planı, 

2030'a kadar modern enerjiye evrensel erişim ve hava kirliliğinde dramatik bir azalma 

– yerine getirilmesi için gereken bütüncül yaklaşımın anahatlarını ortaya koymaktadır. 

2040'A KADAR KÜRESEL ENERJİ TALEBİNE İLAVE BİR ÇİN + 

HİNDİSTAN 

Yeni Politikalar Senaryosu’nda, küresel enerji ihtiyaçları geçmişe oranla daha 

yavaş bir şekilde yükselmekte, ancak 2040 yılına kadar bu oran yine de 30% 

seviyesinde gerçekleşmektedir. Bu da günümüzün küresel talebine başka bir 

Çin ve Hindistan eklenmesine eşdeğerdir. 

YENİLENEBİLİR ENERJİ YUKARI; KÖMÜR AŞAĞI 

Yeni Politikalar Senaryosu'nda, geçtiğimiz yirmi beş yıl ile karşılaştırıldığında, 

dünyanın artan enerji ihtiyacının karşılanma biçimi çarpıcı bir şekilde 

değişiklik göstermekte ve doğalgaz, hızla yükselen yenilenebilir enerji 

kaynakları ve enerji verimliliğinin etkisi ile, lider pozisyona geçmektedir. 

Yenilenebilir enerji kaynakları santrallerine yatırımlar, birçok ülkede en düşük 
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maliyetli seçenek haline gelerek, küresel yatırımın üçte ikisini kendisine 

çekecektir. Verimliliğin iyileştirilmesi arz tarafının üzerindeki baskıyı azaltmada büyük 

bir rol oynamaktadır. Bu iyileşmenin gerçekleşmemesi halinde nihai enerji kullanımında 

öngörülen artış bunun iki katından da fazla olacaktır. Yenilenebilir enerji kaynakları 

birincil talep artışının 40%'ını karşılayarak kömürün büyüme yıllarının sona erdiğine 

işaret etmektedir. 

GELECEK ELEKTRİKTE 

Elektrik enerjisi dünya nihai enerji kullanımları arasında yükselen bir güçtür. 

2040’a kadar nihai tüketimdeki artışın 40%'ını karşılayacaktır. Bu son yirmi 

beş yılda petrolün sahip olduğu büyüme payına eştir. Hanelerin artan gelirleri, 

milyonlarca eve soğutma sistemleri kurulmasına izin verecek, 2040'a gelindiğinde, 

Çin'in sırf klimaları için elektrik talebi Japonya'nın bugünkü toplam elektrik talebini 

aşacaktır. Dünya, her ne kadar, her yıl ortalama 45 milyon yeni elektrik tüketicisini 

kazansa da 2030'a kadar evrensel erişim hedefine ulaşılması için bu yeterli değildir. 

Artan talebi karşılamak için Çin’in bugünkü Amerika Birleşik Devletleri’nin güç 

sisteminin eşdeğerini, Hindistan’ın ise bugünkü Avrupa Birliği büyüklüğünde 

bir güç sistemini 2040 yılına kadar elektrik altyapısına eklemesi 

gerekmektedir. Gelecekteki elektrik gereksinimlerinin ölçeği ve enerji arzının karbon 

salınımı sorunu, 2016 yılında elektriğe yapılan yatırımın petrol ve doğalgazı ilk kez 

neden geride bıraktığını ve elektrik güvenliğinin neden politik gündemde hızla 

yükseldiğini açıklamaktadır. Yenilenebilir enerji maliyetlerindeki düşüşler, 

karbonsuzlaştırmanın verimli bir şekilde gerçekleşmesi ya da tedarikin güvenilir bir 

şekilde sağlanması için tek başına yeterli değildir. Elektrik şebekelerine ve güç sistemi 

ihtiyaçlarına en uygun üretim teknolojileri karışımına yeterli yatırım sağlanması 

önümüzde aşılması gereken politik bir engeldir. 

ÇİN DEĞİŞİRSE HER ŞEY DEĞİŞİR 

Çin, enerji politikasında elektriğe, doğalgaza ve daha temiz, yüksek verimli ve 

dijital teknolojilere ağırlık verdiği, yeni bir kalkınma dönemine girmektedir. 

Ağır sanayiyi, altyapı geliştirme çabalarını ve imal edilen malların ihracatını odağında 

tutan bir önceki yaklaşım yüz milyonları yoksulluktan kurtarmış olsa da ülkeye, her yıl 

2 milyon erken ölüme neden olan, kömüre bağımlı bir enerji sistemini ve ciddi bir hava 

kirliliği sorununu miras olarak bırakmıştır. 

Çin'in tercihleri, küresel trendlerin belirlenmesinde büyük rol oynayacaktır. Çin 

temiz enerjiye geçişin çok daha hızlı ilerlemesine önayak olabilir. 

Çin'in ne oranda temiz enerjiyi tercih ettiği, teknoloji ihracatı ve dışa yatırımı ne kadar 

yaptığı, düşük karbonlu teknolojilere geçişte ivmeyi belirleyen ana bir faktör olacaktır. 

Yeni Politikalar Senaryosu'nda dünyadaki yeni rüzgâr ve PV güneş enerjisi 

yatırımlarının ⅓’ü ve elektrikli taşıtlara yapılan yatırımların 40%’ı Çin'de 

gerçekleşmektedir. Çin 2030 yılı civarında ABD'yi en büyük petrol tüketicisi olarak geride 

bırakacak ve 2040 yılında net petrol ithalatı günde 13 milyon varile (mb/d) ulaşacaktır. 

Çin kömür piyasalarında da güçlü varlığını sürdürecektir, ancak UEA tahminleri, kömür 
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kullanımının 2013'te zirve yaptığına işaret etmekte ve 2040’a kadar süren dönem 

boyunca neredeyse 15% düşüş gerçekleşmesini beklemektedir. 

AMERİKA'DAKİ KAYA GAZI DEVRİMİ İHRACATA DÖNÜYOR 

Amerika Birleşik Devletleri’nin yeni kaynakların kilidini ucuz ve başarılı bir 

şekilde açma becerisi, ülkenin toplam petrol ve doğalgaz çıktısını, diğer 

ülkelerin şimdiye kadar ulaşabildikleri seviyelerin 50% üstüne iterek zaten 

halihazırda bir doğalgaz ihracatçısı olan ABD’yi 2020lerin sonunda ayrıca bir 

de net petrol ihracatçısı haline getirecektir. Bu ölçekteki bir genişleme, uluslararası 

ticaret akışlarını yeniden düzenleyecek ve mevcut tedarikçilere ve iş modellerine 

meydan okuyacaktır. 2020 yılının ortalarında ABD, dünyanın en büyük sıvılaştırılmış 

doğal gaz (LNG) ihracatçısı, birkaç yıl sonra ise net petrol ihracatçısı olacak; 

rafinerilerinin yapısına uygun ağır ham kaynaklarda önemli bir ithalatçı olmaya devam 

ederken, kaya gazı, kaya petrolü ve diğer rafine ürünlerde de önemli bir ihracatçı rolüne 

sahip olacaktır. 

ELEKTRİKLİ TAŞITLAR HIZLA ARTIYOR, AMA PETROLE VEDA ETMEK 

İÇİN HENÜZ ÇOK ERKEN 

ABD'nin 2025 yılına kadar küresel petrol arzındaki artışın 80%'ini oluşturması 

ve fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskısına bakıldığında dünya tüketicilerinin 

petrol çağına veda etmek için henüz hazır olmadığı söylenebilir. Diğer 

sektörlerden gelen güçlü ivme, petrol talebinin, 105 mb/d seviyelerinde, yükselen bir 

yörüngede tutulması için yeterlidir. Petro-kimyasalların üretilmesi için petrol kullanımı 

bu büyümenin en büyük kaynağını oluşturmakta, bunu kamyonların artan tüketimi, 

havacılık ve nakliyat sektörleri izlemektedir. 2020lerin sonlarında ABD üretiminin yatay 

bir seyre geçmesi ve OPEC dışı üretimin azalması ile sektör pazardaki dengenin 

sağlanması için Orta Doğu'ya giderek daha bağımlı hale gelecektir. 

LNG, KÜRESEL GAZ PİYASALARINA YENİ BİR DÜZEN GETİRİYOR 

Yeni Politikalar Senaryosu, doğalgazın, 2040 yılına kadar küresel enerji 

talebinin dörtte birine tekabül etmesini ve petrol sonrası küresel karışımı ikinci 

en büyük yakıt haline gelmesini öngörmektedir. Ortadoğu gibi kaynak bakımından 

zengin bölgelerde gaz kullanımının genişletilmesi, özellikle petrolün yerini alabileceği 

zaman, aşikardır. ABD'nin zengin kaynakları, kömür kullanımını sınırlayan ulusal 

politikalar olmaksızın, 2040'a kadar elektrik üretiminde doğalgazın güçlü bir payını 

koruyacaktır. Ancak, beklenen gaz talebindeki artışın 80%'i, gazın ithal edilmesi 

gereken (ve dolayısıyla ulaşım maliyetlerinin çok önemli olduğu) ve altyapının 

çoğunlukla henüz mevcut olmadığı Çin, Hindistan ve Asya'daki diğer ülkelerin 

liderliğinde, gelişmekte olan ekonomilerde gerçekleşecektir. 

ABD LNG'sinin hız kazandırdığı daha esnek, akışkan bir küresel pazara doğru 

kayılması süreci ile yeni bir gaz sistemi ortaya çıkmaktadır. Mevcut bol arz ve 

düşük fiyatlar durumunun ötesinde, gazın uygun fiyatlı ve güvenli kalmasının 

sağlanması, kaynağın uzun vadedeki kaderi için kritik bir öneme sahiptir. Büyük yeni 
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boru hatları, özellikle Rusya ile Çin arasında açılan rotanın da dahil olduğu istisnalar 

dışında, LNG'nin sağladığı esneklik ile mücadelede zorlanmaktadır. Çoğunlukla daha 

küçük ölçekli yeni alıcılar ortaya çıkmaktadır. LNG ithal eden ülkeler sayısı 2005'te 15 

iken bugün 40'a yükselmiştir. Hedef esnekliği, merkeze dayalı fiyatlandırma ve spot 

kullanılabilirlik ile ABD LNG’si, daha geniş gaz piyasasında beklenen değişikliklerin 

birçoğu için bir katalizör görevi görmektedir. 

DÜNYA ERİŞİM, HAVA KİRLİLİĞİ VE SERA GAZI EMİSYONLARINDA 

SINIFTA KALIYOR 

Enerjiye evrensel erişim halen başarılamamaktadır. Bazı olumlu işaretler 

görülmüştür: 2000 – 2012 yılları arasındaki 60 milyona karşı 2012’den bu yana 100 

milyondan fazla insan enerjiye erişim elde etmiştir. Hindistan ve Endonezya'da 

kaydedilen ilerleme özellikle etkileyicidir. Sahra altı Afrika'da ise elektrifikasyon çabaları 

2014’ten beri ilk defa nüfus büyümesinin önüne geçmiştir. Ancak bu ivmeye rağmen, 

Yeni Politikalar Senaryosu’nda, Sahra altı Afrika'nın 90%'nını oluşturduğu 675 

milyon kişinin elektriğe erişimi 2030'da hala olmayacak, 2,3 milyar kişi ise pişirme için 

biyokütle, kömür veya parafine bağımlı kalacaktır. Bu kaynakların neden olduğu hava 

kirliliği yılda 2,8 milyon erken ölüme neden olmaktadır. Yeni Politikalar Senaryosu, 

kirlilik kontrol çabalarının daha yaygın olacağı 2040 yılında bile açık hava kirliliğinden 

kaynaklanan erken ölümlerin günümüzdeki 3 milyon'dan 4 milyona yükselmesini 

öngörmektedir. Son zamanlarda gözlemlenen yavaşlamaya rağmen, küresel 

enerji ile bağlantılı CO₂ emisyonlarının 2040'da Yeni Politikalar Senaryosu’na 

göre hafifçe yükselmesi beklenmektedir. Elektrik talebinde beklenen 60%, küresel 

GSYİH’de beklenen 125% büyümesine ile bile enerji sektörünün dünya çapındaki 

emisyonları, günümüzden 2040 yılına kadar yalnızca 5%'lik bir artış ile sınırlı kalacaktır. 

Bununla birlikte, taşımacılıktaki petrol kullanımından kaynaklanan CO₂ emisyonlarının 

2040 yılına kadar kömür santrallerden gelen CO₂ emisyonuna neredeyse yetişmesi 

beklenmekte ve sanayiden kaynaklı emisyonlarda 20% artış öngörülmektedir. 

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ’NE DEVA ENTEGRE BİR 

YAKLAŞIM OLABİLİR 

Sürdürülebilir Kalkınma Senaryosu, sürdürülebilir ekonomik kalkınma için 

enerji ile ilgili kritik bir dizi hedefe ulaşmak için entegre bir yöntem 

sunmaktadır. Amaç iklimin dengelenmesi, temiz hava ve modern enerjiye 

evrensel erişimin enerji güvenliği risklerinin de azaltılarak sağlanmasıdır. Bu 

amaçların merkezinde, Paris Anlaşması ile tutarlı bir şekilde, CO₂ emisyonlarında zirveye 

erken ulaşılması ve daha sonra hızlı bir düşüşün gerçekleştirilmesi yatmaktadır. 

Sürdürülebilir Kalkınma Senaryosu’nda, düşük karbon kaynakları, enerji 

karışımındaki paylarını 2040 yılında 40%'a çıkarmakta; verimliliği artırmak 

için her türlü yol takip edilmekte, kömür talebi anında düşüşe geçmekte ve 

petrol tüketimi en kısa sürede doruk noktasına çıkmaktadır. Enerji üretimi 2040 

yılına kadar yenilenebilir kaynaklardan (60%'ın üzerinde), nükleerden (% 15) ve karbon 

tutma ve depolamadan (% 6) – ki sanayi sektörü emisyonlarının azaltılması için son 
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derece önemli bir teknolojidir - yararlanarak neredeyse tamamen karbondan arınmış 

durumdadır.  

DOĞAL GAZIN HALEN YAPACAK ÇOK İŞİ VAR 

Doğalgaz, Sürdürülebilir Kalkınma Senaryosu’nda küresel enerji karışımı 

içindeki en büyük ve tek yakıt halindedir. Gaz kullanımında iklim için elle 

tutulur bir yarar sağlanılması için, güçlü bir sera gazı olan metanın atmosfere 

sızıntısının asgariye indirilmesinde somut bir girişim yapılmalıdır. Yenilenebilir 

alternatiflerin (özellikle bazı endüstriyel sektörlerde) daha az bulunduğu, ya da 

mevsimlik esneklik nedeniyle pek çok yenilenebilirin yüksek oranda entegre edilmesi 

gerektiği ağırlıkla kömüre bağımlı sistemlerde (Çin ve Hindistan gibi) doğalgaz, önemli 

rol oynamaktadır. Petrol ve doğalgaz tedarik zinciri boyunca metan sızıntılarıyla 

mücadele için alınan önlemler, doğalgazın çevre için olumlu olduğunun gösterilmesi için 

elzemdir. Bu emisyonlar tek antropojenik metan emisyonu olmamakla beraber, 

azaltılması muhtemelen en ucuzlardan biridir. Bu emisyonların 40-50%'si hiçbir net 

maliyet olmadan azaltılabilir, çünkü yakalanan metanın değeri azaltma için alınan 

önlemlerini maliyetini karşılayabilir. 

POLİTİKAYLA YÖNLENDİRİLEN YATIRIM GELECEĞE DAİR FARKLI BİR 

HİKAYE YAZABİLİR 

Fiyatlandırma sinyallerinin ve politik çerçevenin yerinde ve doğru gerçekleştirilmesi, 

fosil yakıtların israfını teşvik eden sübvansiyonların kaldırılmasını içerecektir. (2016'da 

tahmini 260 milyar dolar bu rakam, yenilenebilir enerjilere sağlanan sübvansiyonların 

neredeyse iki katı kadardır.) Toplumsal, belediye ve özel sektör girişimlerinin 

yaygınlaşmasının yanı sıra, iyi tasarlanmış politikalar, daha parlak bir enerji geleceği 

izlemek için gerekli olmaya devam etmektedir. 
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