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Dünyada Enerji Görünümü
Dünyada, artan gelir ve nüfus artışına paralel olarak birincil enerji talebindeki yükseliş hız kazanmaktadır.
Nüfus artışının özellikle OECD Dışı ülkelerden kaynaklanması ve bu ülkelerde artan sanayileşme ve kentleşme sebebiyle, birincil enerji talebindeki yükselişin tetikleyicisi OECD dışı ülkeleri olmaktadır. Uluslararası
Enerji Ajansı (IEA) tarafından hazırlanan 2012 Dünya Enerji Görünümü raporuna göre, 2010 yılında %55 olan
OECD-dışı ülkelerin dünya enerji talebindeki payının, 2035 yılında %65’e çıkması beklenmektedir. Bununla
birlikte başta Çin olmak üzere Hindistan ve Ortadoğu’nun enerji talep artışına öncülük edeceği öngörülmektedir.
Uluslararası Enerji Ajansı’nın 2035 yılı birincil enerji talep tahminini belirlerken 3 farklı senaryo hazırlamıştır.
(Tablo.2) 2012 yılında 12.7 milyar ton eşdeğer petrol (TEP) olan birincil enerji talebinin,


Mevcut enerji politikaları ile devam senaryosunda %47’lık artışla 18.7 milyar TEP,



Yeni politikalar senaryosuna göre %35 oranında artış ile 17.2 milyar TEP,



450 ppm (Atmosferde bir milyon partikül içerisinde 450 partikül sera gazının hedeflendiği senaryo.
Amaç karbon emisyonunu sınırlı tutmak) senaryosuna göre %16 oranında bir artışla 14,8 milyar TEP’e
çıkması beklenmektedir.

Tablo 1. Dünya Enerji Talebi

Kaynak: www.enerji.gov.tr

Tablo 2. IEA 2035 yılı Birincil Enerji Talep Projeksiyonu

Kaynak: www.enerji.gov.tr

Kaynaklara göre enerji talep dağılımına bakıldığında; 2035 yılında her üç talep senaryosunda da kömür, petrol ve doğalgaz enerji talebinde en büyük paya sahip olması beklenmektedir.
Elektrik üretim kaynaklarına baktığımızda; dünyada elektrik üretiminde en yaygın olarak kullanılan kaynak
kömürdür. ABD, Çin, Hindistan ve Almanya’da kömür, Rusya’da doğalgaz, Fransa’da nükleer enerji ve Kanada’da yenilenebilir enerji elektrik enerjisi üretiminde en fazla paya sahip olan kaynaklardır.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir.
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Rusya-Ukrayna gerginliği ve Doğalgaz kaynağının küresel görünümü
Son dönemde Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin artması doğalgaz akışında sıkıntılar yaşanabileceği sorununu gündeme getirmiştir. Avrupa’nın Rusya’dan aldığı gazın %15’inin Ukrayna üzerinden geçiyor olması sorunun temelini oluşturmaktadır. Gaz akışında yaşanabilecek olası sıkıntıların çözümü için ABD’nin enerji ihracatına uyguladığı engelleri kaldırabileceği konuşulmakta. Obama hükümetinin serbest ticari partneri olmayan ülkere doğalgaz ihracatını sınırlayan kurallarını gevşetmesi mevcut dengeleri değiştirebilir. Bilindiği üzere 13 Şubat
2013 tarihinde ABD ve Avrupa Birliği aralarında Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) oluşturulması
için müzakerelere başlama kararı almışlardı. 26 Mart tarihinde AB Liderleri’yle bir araya gelen ABD Başkanı Barack Obama, Transatlantik Ticaret ve Ticaret Ortaklığı’nın (TTIP) hızlandırılması konusuna değindi. Fakat
ABD’den ihraç edilecek gazın, ulaştırma maliyetlerini de artıracağını göz önünde bulundurmak gerekmektedir.
Bununla birlikte sektör uzmanları büyük bir doğalgaz krizinin çıkma olasılığının düşük olduğunu belirmektedir.
Tablo 3. Dünya Doğalgaz Rezervleri, 2012

Tablo 4. Dünya Doğalgaz Üretimi, 2012

Kaynak: BP Statistical Review of World Energy, Haziran 2013

2012 yılsonu itibariyle dünyada kanıtlanmış doğalgaz rezervleri 187.3 trilyon metreküp seviyesindedir. 1992
yılında 117.6 trilyon metreküp olan kanıtlanmış rezervler yıllar itibariyle artış göstermektedir. Kanıtlanmış doğalgaz rezervlerinin bölgesel bazda dağılımına baktığımızda; doğalgaz rezervlerinin %43’ü Orta Doğu’da, %31’i
Avrupa-Avrasya bölgesinde, %8.2’si ise Asya-Pasifik’te bulunmaktadır.
2011 yılında 3291.3 milyar metreküp olan doğalgaz üretimi, 2012 yılında %2 oranında artarak 3363,9 milyar
metreküp olmuştur. Dünyada en büyük doğalgaz üreticisi 681.4 milyar metreküple ABD’dir. Rusya Federasyonu
592.3 milyar metreküple ABD’yi takip etmektedir. ABD toplam doğalgaz üretiminden %20 pay alırken, Rusya
Federasyonu’nun aldığı pay %17.6 seviyesindedir. Üretim rakamlarından da görüleceği üzere ABD ve Rusya Federasyonu’nun doğalgaz üretiminde güçlü konumdadır. Ortadoğu kanıtlanmış rezervlerde %43 ile ilk sırayı almasına rağmen, dünya doğalgaz üretiminden sadece %16’lık pay almaktadır.
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Tablo 5. Dünya Doğalgaz Tüketimi, 2012

Bölgesel bazda tüketime %33 ile Avrupa öncülük etmektedir. Küresel doğalgaz tüketiminde ise itici güç,
Çin ve Hindistan olmaktadır.
2011 yılında 3232,4 milyar metreküp olan doğalgaz
tüketimi, 2012 yılında %2.5 oranında artarak 3314,4
milyar metreküp olarak gerçekleşmiştir.

Kaynak: BP Statistical Review of World Energy, Haziran 2013

Türkiye’de Enerji Görünümü
2012 yılında 119.2 milyon TEP seviyesinde olan Türkiye birincil enerji talebi, dünya talebinin yaklaşık %1’ini
oluşturmaktadır. Enerji Bakanlığı tahminlerine göre 2023 yılında birincil enerji talebinin %90 oranında artışla
218 milyon TEP’e ulaşması beklenmektedir. 2023 talep projeksiyonuna göre, birincil enerji talebi içinde kömürün payının %31’den %37’ye çıkması öngörülürken, doğalgaz payının %32’den %23’e, yenilenebilir ve diğer
enerji kaynakları payının ise %7’den %6’ya gerilemesi beklenmektedir. Petrol ve hidroelektrik payının sabit
kalması beklenilirken, nükleer enerjinin birincil enerji talebinden %4 pay alması öngörülmektedir. Sektörel talep dağılımında ise %27 pay ile sanayi ilk sırada yer almaktadır. Konut ve hizmetler sektörü ile çevrim sektörünün payı sırasıyla %26 ve %24’tür.

Tablo 6. Türkiye Birincil Enerji Talebi, 2012

Tablo 7. Birincil Enerji Talebinin Sektörlere Göre Dağılımı

Kaynak: www.enerji.gov.tr
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Elektrik Enerji Sektörü
Türkiye’nin yurtiçi kurulu gücü yıllar itibariyle artış göstermektedir. 2008 yılında 41.8 bin MW olan yurtiçi kurulu kapasite, 2013 yılına gelindiğinde %53 oranında artışla 64 bin MW’a ulaşmıştır. (Tablo.8) Bununla birlikte
2013 yılı verilerine göre kurulu güç içinde en yüksek pay %31.7 ile doğal gaz ve likit doğal gaz (LNG) santrallerine ait olmaktadır. (Tablo.9)
2013 yılında serbest üretim şirketlerinin yurtiçi toplam kurulu gücünden aldığı pay artış göstermiştir. 2012 yılında serbest üretim şirketlerinin toplam kapasite içindeki payı %34.5 iken, bu oran 2013 yılında %42.8’e yükselmiştir. (Tablo.10)
Türkiye’de elektrik üretimi için kullanılan kaynakların başında %43.8’lik pay ile doğalgaz gelmektedir. Sırasıyla
%30’lük payla yenilenebilir enerji kaynakları (hidro, güneş, rüzgar ve jeotermal), %25.4 oranında payla kömür,
doğalgazı izlemektedir. (Tablo.11)
Tablo 8. Toplam Yurtiçi Kurulu Güç

Tablo 9. Yurtiçi Kurulu Güç Dağılımı, 2013

Kaynak: www.teias.gov.tr

Tablo 10. Yurtiçi Kapasitenin Kuruluşlara Göre Dağılımı, 2013

Tablo 11. Enerji Kaynaklarına Göre Üretim Dağılımı,2013 (%)

Kaynak: Ayen Enerji 2013 yılı Faaliyet Raporu
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Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2013-2017 dönemi Türkiye Elektrik
Enerjisi 5 Yıllık Üretim Kapasite Projeksiyonu’nda üç farklı baz senaryo hazırlanmıştır. Referans (Baz), Yüksek ve
Düşük talep tahminlerine baktığımızda 2013 yılında yurtiçi elektrik enerji talebinin sırasıyla %5.6, %6.7, %4.9
oranında artış göstermesi beklenmektedir. Fakat yurtiçi toplam enerji talebi 2013 yılında sadece %1.3 oranında
artış kaydetmiştir. (Tablo.12) Referans (Baz) talep senaryosuna göre 2013 yılında 245.5 Gwh olan yurtiçi tüketim miktarının 2017 yılında 318.7 Gwh’a ulaşması öngörülmektedir.
Tablo 12. Yurtiçi Enerji Tüketimi

Tablo 13. Yurtiçi Enerji Üretimi

Kaynak: www.teias.gov.tr, www.euas.gov.tr

Yurtiçi üretim tarafına baktığımızda; 2008 yılında 198.418 Gwh olan elektrik üretimi yıllar itibariyle artış kaydederek 2013 yılında 239.293 Gwh seviyesine ulaşmıştır. Kurulu kapasitede yaşanan artışla birlikte enerji üretimi
de artış göstermektedir.
Enerji Piyasası Denetleme Kurumu yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji arzı içindeki payının artırılmasına
yönelik yasal çalışmalar düzenlemektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimindeki payının artırılması ve kaynak çeşitlendirmesi gidilmesi amacıyla çeşitli düzenlemeler yapmaktadır. Enerji ve Tabi
Kaynaklar Bakanlığı 2014 yılı Bütçe Sunumu’nda da belirtildiği üzere, 6094 sayılı Kanun kapsamında, yenilenebilir enerji kaynağına dayalı üretimde tesis tipine göre; hidroelektrik üretim tesisi ile rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi için 7,3 Dolar cent/ kWh, jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisi için 10,5 Dolar cent/ kWh, biyokütleye dayalı üretim tesisi (çöp gazı dahil) ile güneş enerjisine dayalı üretim tesisi için 13,3 Dolar cent/kWh fiyat
desteği sağlanmıştır. Ayrıca Kanun kapsamında, yurt içinde gerçekleşen imalat için de teşvik mekanizması getirilmiştir. Bununla birlikte EPDK, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi yapan tesislerde yurt içinde
üretilmiş ekipman kullanıldığı takdirde 0,4 ile 3,5 Dolar cent arasında ilave fiyat desteği verilmektedir.
Sonuç olarak; 2014 yılı yurtiçi elektrik enerjisi talebine ilişkin beklentilerimiz olumsuz olmaya devam etmektedir. 2013 yılında yurtiçi kurulu kapasitenin artışına karşın enerji talebi beklentilerin altında kalmaya devam
etmiştir. 2014 yılında yurtiçi elektrik enerjisi tüketim artış beklentimiz %2.5 seviyesinde olmaktadır.
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