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ULUSLARARASI ENERJI AJANSI 

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) özerk bir kurum olarak 1974 yılında kurulmuştur. UEA’nın iki temel görevi 
vardır. Bunlar, petrol arzındaki fiziki aksamalara karşı kolektif tedbirler yoluyla üyelerinin enerji arz güvenliğini 

geliştirmek ve 29 üye ülke ve diğer ülkeler için güvenilir, ekonomik ve temiz enerji sağlama imkanları üzerine 
saygın araştırma ve analizler gerçekleştirmektir. UEA, her biri en az 90 günlük net ithalatı oranında petrol 

stoğunu elinde bulundurmak zorunluluğu olan üye ülkeler arasında enerji işbirliği üzerine kapsamlı bir program 
yürütmektedir.

Kurumun diğer amaçları şu şekildedir:

n  Arz güvenliğinin aksaması durumunda etkin bir acil müdahale kapasitesinin geliştirilmesi gibi çözümlerle, üye 
ülkelerin tüm enerji çeşitleri için güvenilir ve yeterli arza erişimini güvence altına almak,

n  Özellikle iklim değişikliğini etkileyen sera gazı salımlarının azaltılması bağlamında küresel anlamda ekonomik 
büyümeyi ve çevrenin korunmasını destekleyen sürdürülebilir enerji Kurumun diğer amaçları şu şekildedir:

n    Arz güvenliğinin aksaması durumunda etkin bir acil müdahale kapasitesinin geliştirilmesi gibi çözümlerle, üye 
ülkelerin  tüm enerji çeşitleri için güvenilir ve yeterli arza erişimini güvence altına almak,    

n    Özellikle iklim değişikliğini etkileyen sera gazı salımlarının azaltılması bağlamında küresel anlamda 
ekonomik büyümeyi ve çevrenin korunmasını destekleyen sürdürülebilir enerji politikalarını teşvik 
etmek,

n    Enerji verilerinin toplanması ve analizi yoluyla uluslararası piyasaların şeffaflığını iyileştirmek,
n   Enerji kaynaklarını geleceğe dönük olarak güvence altına almak ve enerji sektörünün çevresel 

etkilerini azaltmak amacıyla enerji verimliliğinin ve düşük karbon teknolojilerinin 
geliştirilmesi ve küresel anlamda yayılması için enerji teknolojileri alanında küresel 

işbirliğini desteklemek,

n   Üye olmayan ülkelerin, sanayi sektörü temsilcilerinin, uluslararası 
kuruluşlar ve diğer paydaşların katılımı ve fikir alışverişi yoluyla 

küresel enerji sorunlarına çözümler bulmak. UEA Üye Ülkeleri:
Almanya

ABD
Avustralya

Avusturya
Belçika

Çek Cumhuriyeti
Danimarka

Estonya
Finlandiya

Fransa
Güney Kore

Hollanda
İngİltere

İrlanda
İspanya
İsveç
İsvİçre
İtalya
Japonya
Kanada
Lüksemburg
Macaristan
Norveç
Polonya
Portekiz
Slovakya

Türkiye
Yeni Zelanda

Yunanistan

Avrupa Komisyonu UEA’nın  
çalışmalarına katılım sağlar.
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İngilizce aslı  UEA tarafından 
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UEA bu Türkçe tercümenin 
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İklim değişikliği  ile mücadele çabalarında önemli bir kilometre taşı hızla yaklaşmaktadır. 

Aralık 2015’te Paris’te düzenlenecek olan 21. Taraflar Konferansı’nın (COP21) önemi sadece 

yaptığı  yeni  katkılarla  Konferansın  spesifik  başarılarına  dayanmamakta,  aynı  zamanda 

ortaya koyduğu yönlendirmelerde yatmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin tarafından 

iklim değişikliği  konusunda  yapılan  tarihi ortak duyuru,  çeşitli ülkeler  tarafından COP21’e 

yönelik  sunulmakta  olan  iklim  taahhütleri  ve  birçok  farklı  ülkede  yaşanan  gelişmeler 

şimdiden  bazı  cesaret  verici  işaretler  oluşturmaktadır.  COP21’in  başarısının  genel  bir 

sınaması, hükümetlerin, sanayi öncesi düzeylere oranla, küresel ortalama sıcaklık artışını 2 

santigrat derecenin (°C) altında tutmak için halihazırda belirledikleri hedefi gerçekleştirmek 

amacıyla  üstlerine  düşenleri  sonuna  kadar  yerine  getirmeye  kararlı  oldukları  konusunda 

Konferansın bir kanaata varması olacaktır.  

Enerji konusu tartışmaların merkezinde olacaktır. Enerjinin üretimi ve kullanımı, dünyadaki 

sera  gazı  (SG)  emisyonlarının  üçte  ikisine  neden  olmaktadır.  Bu  durumda,  COP21’de 

yapılacak taahhütler yoluyla, dünya ekonomisindeki büyüme sürdürülürken, dünya çapında 

enerji güvenliği geliştirilirken ve bugün enerjiye erişimi olmayan milyarlarca insana modern 

enerji  temin  edilirken,  sözkonusu  emisyonlarda  köklü  azaltımlar  sağlanmalıdır.  COP21’de 

varılan  anlaşma,  coğrafi  olarak  kapsamlı  olmalıdır.  Bu  da  anlaşmanın,  gerek  ulusal 

sorumluluklar,  gerekse  hakim  durumdaki  koşulları  yansıtan,  adil  bir  anlaşma  olması 

gerektiği anlamını  taşımaktadır. Enerji bileşeninin önemi, bu Dünya Enerji Görünümü Özel 

Raporu’nun (World Energy Outlook Special Report) neden sektör için detaylı enerji ve iklim 

analizleri  sunduğunu  ve  COP21’in  üzerine  başarı  inşa  edebileceği  dört  temel  yapı  taşını 

önerdiğini ortaya koymaktadır.  

Enerji ve emisyonlar: birbirinden ayrılır mı? 

Düşük karbonlu enerji kaynaklarının kullanımı hızlı bir  şekilde  yayılmaktadır  ve küresel 

ekonomi  ile  enerji  bağlantılı  emisyonlardaki  büyümenin  ayrışmaya  başlayabileceğine 

ilişkin işaretler bulunmaktadır. Küresel ekonomi 2014 yılında % 3 civarında büyümüş, ancak 

enerji bağlantılı karbondioksit  (CO2) emisyonları sabit kalmıştır. Böyle bir sonuç, ekonomik 

krizler haricinde  en  az  kırk  yıldır  ilk  kez meydana  gelmiştir.  Yenilenebilir  kaynaklar,  2014 

yılında,  tüm  yeni  enerji  üretim  kapasitesinin  yaklaşık  olarak  yarısına  tekabül  etmiştir.  Bu 

durum,  Çin,  Amerika  Birleşik Devletleri,  Japonya  ve  Almanya’da,  yenilenebilir  kaynaklara 

yönelik  yatırımların  yüksek  bir  düzeyde  (toplam  270  milyar  Dolar)  devam  etmesi  ve 

maliyetlerin  düşmeye  başlaması  ile  bu  ülkelerin  öncülüğünde  gerçekleşmiştir.  Küresel 

ekonominin  enerji  yoğunluğu  2014  yılında % 2,3 oranında düşmüştür. Bu,  son on  yıldaki 

ortalama  düşüş  oranının  iki  katından  fazla  bir  orandır.  Bu  durum,  enerji  verimliliğindeki 

ilerlemeden ve Çin gibi bazı ekonomilerdeki yapısal değişikliklerden kaynaklanan bir sonuçtur. 
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Küresel enerji  ile  ilişkili karbondioksit (CO2) emisyonlarının yaklaşık % 11’i, karbon piyasası 

işleten alanlarda ortaya  çıkmaktadır  (söz  konusu piyasada ortalama  fiyat,  karbondioksitin 

tonu  için 7 Dolardır). Diğer  taraftan, enerji  ile  ilişkili karbondioksit  (CO2) emisyonlarının % 

13’ü, fosil yakıt tüketimi sübvansiyonlarına sahip piyasalardan kaynaklanmaktadır (ortalama 

olarak, karbondioksitin tonu için 115 Dolara eşit bir teşvik). Her iki cephede de bazı cesaret 

verici  işaretler  bulunmaktadır.  Bir  tarafta,  Avrupa  Birliği’nin  Karbon  Emisyonları  Ticareti 

Planı  için görünmekte olan reform sinyali ve diğer  tarafta, Hindistan, Endonezya, Malezya 

ve Tayland’ın dahil olduğu ülkelerin, savurgan tüketime neden olan teşvikleri keserken, fosil 

yakıt sübvansiyonlarını azaltmak için düşük petrol fiyatları fırsatını elde etmeleri yer almaktadır. 

COP21’e enerji katkısı 

Ulusal olarak belirlenen taahhütler, COP21’in temelini oluşturmaktadır. COP21 öncesinde 

ülkeler  tarafından  sunulan,  Niyet  Edilen  Ulusal  Olarak  Belirlenmiş  Katkılar  (Intended 

Nationally  Determined  Contributions  ‐INDC),  kapsam  bakımından  farklılık  gösterebilecek 

ancak,  örtülü  olarak  veya  açık  bir  şekilde,  enerji  sektörü  ile  ilgili  taahhütler  içerecektir. 

14 Mayıs 2015 itibariyle, enerji ile ilişkili emisyonların %34’ünden sorumlu olan ülkeler, yeni 

taahhütlerini  sunmuş  durumdadırlar.  Söz  konusu,  INDC’lerin  ve  gelecekteki  enerji 

yönelimleri  konusunda  ilgili  politika  beyanlarının  (örnek  olarak  Çin  tarafından)  etkisine 

ilişkin bir  ilk değerlendirme, bu raporda, bir “INDC Senaryosu” şeklinde sunulmaktadır. Bu 

durum,  örnek  olarak,  Amerika  Birleşik  Devletleri’nin  2025  yılına  kadar  net  sera  gazı 

emisyonlarını % 26  ile % 28 oranında (2005 yılındaki düzeylere oranla) azaltma konusunda 

yaptığı  taahhüdün,  ABD  ekonomisi  mevcut  seviyelerden  üçte  bir  oranında  daha  fazla 

büyürken,  emisyonlarda  büyük  bir  azalmaya  yol  açabileceğini  göstermektedir.  Avrupa 

Birliği’nin, 2030 yılına kadar  sera gazı emisyonlarını en az % 40 düzeyinde  (1990 yılındaki 

düzeylere oranla)    azaltacağı  konusundaki  taahhüdü, Avrupa Birliği’ni dünyanın en düşük 

karbon  yoğunluklu  enerji  ekonomilerinden  biri  haline  getirirken,  2000  yılından  bu  yana 

enerji  ile  ilişkili  karbondioksit  emisyonları  konusunda  erişilen  oranın  neredeyse  iki  katı 

oranında  bir  düşüşe  dikkat  çekmektedir.  Rusya’nın  enerji  ile  ilişkili  emisyonları,  2013 

yılından 2030  yılına  kadar düşük bir oranda  azalmakta  ve  rahat bir  şekilde, 2030  yılı  için 

belirlenen hedefi  karşılamaktadır. Diğer  taraftan, Meksika’nın  taahhüdünün uygulanması, 

Meksika’nın ekonomisi çok daha hızlı bir şekilde büyürken, enerji  ile  ilişkili emisyonlarında 

hafif  bir  yükselişe  dikkat  çekmektedir.  Çin,  INDC’sini  henüz  sunmamıştır  ancak,  2030  yılı 

civarında (eğer daha erken olmaz ise) CO2 emisyonlarında zirveye ulaşmak ve 2000 yılından 

bu  yana  ortalama  olarak  gerçekleştirdikleri  büyümedeki  gidişata  bakıldığında,  yönelim 

olarak önemli bir değişiklik gerçekleştirmek konusunda niyet bildirmiştir.       

Küresel  enerji  ile  ilişkili  sera  gazı  emisyonlarındaki  artış  yavaşlamaktadır  ancak  INDC 

senaryosunda  2030  yılına  kadar  bir  zirve  noktası  bulunmamaktadır.  Küresel  ekonomik 

verim  ve  enerji  ile  ilişkili  sera  gazı  emisyonları  arasındaki  bağ  önemli  derecede 

zayıflamaktadır.  Ancak  henüz  tamamen  kırılmamıştır:  2013  yılından  2030  yılına  kadar 

ekonomi % 88 oranında büyümekte ve enerji  ile  ilişkili CO2 emisyonları aynı dönemde % 8 

oranında artmaktadır (34,8 milyar tona ulaşarak). Hidrolik olmayan yenilenebilir kaynaklara 

yapılan ortalama yıllık yatırım, 2000 yılından bu yana görülen seviyelerden % 80 daha fazla 
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iken,  2030  yılına  kadar  yenilenebilir  kaynaklar  önde  gelen  elektrik  kaynağı  haline 

gelmektedir.  Diğer  taraftan,  verimsiz  kömür  yakıtlı  elektrik  üretim  kapasitesinin  sadece 

düşük düzeyde azalmakta olduğu görülmektedir.  Şu ana kadar sunulmuş olan  INDC’ler ve 

bunu henüz  sunmamış olan  ülkelerdeki planlanan  enerji  politikaları  ile dünyanın  tahmini 

olarak  kalan  karbon  bütçesi,  sıcaklık  artışını  2  santigrat  derecenin  (°C)  altında  tutma 

konusundaki  %  50’lik  bir  ihtimal  ile  tutarlı  olarak,  2040  yılı  civarında  tüketilmektedir  – 

INDC’nin olmaması durumunda öngörülen süreden sekiz ay sonra. Bu durum, tüm ülkelerin 
COP21  için  iddialı  INDC’ler sunmaları konusundaki  ihtiyacın altını çizmektedir. Söz konusu 

INDC’ler,  işbirliğine  dayalı  /  koordineli  eylem  için  ortaya  çıkan  fırsatlar  veya  kaynakların 

transferi  yoluyla  sağlanan  fırsatlar  (örneğin  teknoloji  ve  finansman)  dahil  olmak  üzere, 

gelecekte üzerinde daha güçlü eylemler  inşa edilecek bir temel olarak kabul edilmektedir. 

Eğer daha güçlü eylemler 2030 yılı sonrasında gelmez  ise,  INDC senaryosundaki yol, 2100 

yılına kadar yaklaşık 2,6 santigrat (°C) civarında ve 2200 yılından sonra yaklaşık 3,5 santigrat 

(°C) civarında bir ortalama sıcaklık artışı ile tutarlı olabilir.    

Enerji sektörü COP21’de neye ihtiyaç duymaktadır? 

COP21  için  sunulan  ulusal  taahhütler,  artan  isteğin    “verimli  bir  döngüsü”  için  temel 

oluşturmak zorundadır. COP21’de, enerji sektörü, siyasi liderlerden, küresel ve ulusal düşük 

karbonlu gelişim konusunda net bir beklenti yaratılırken, en yüksek düzeyde amaçta açıklık 

ve eylemde kesinlik içeren bir projeksiyon görme ihtiyacındadır. Dört temel yapıtaşı bunun 

başarılmasını destekleyebilir: 

1. Emisyonlarda  zirve  –  küresel  enerji  ile  ilişkili  emisyonlarda  erken  bir  zirveyi 
sağlayacak koşulları oluşturmak.  

2. Beş  yıllık  revizyon  –  istek  düzeyini  yükseltmek  amacıyla  kapsamı  sınamak  için 

düzenli olarak katkıları gözden geçirmek.  

3. Vizyona  kilitlenme  – oluşturulan  iklim hedefini,    uzun  vadeli  vizyonla  tutarlı olan 

kısa vadeli taahhütlerle, kolektif bir uzun vadeli emisyon hedefine dönüştürmek. 

4. Geçişi izleme – enerji sektöründeki başarıları izlemek için etkili bir süreç oluşturmak.  

 

Emisyonlarda zirve 

Uluslararası Enerji Ajansı  (UEA), 2020 yılına kadar küresel enerji  ile  ilişkili emisyonlarda 

zirveye ulaşılmasını sağlayabilecek bir köprü stratejisi önermektedir. Böyle kısa vadeli bir 

zirveyi hedeflemeye  ilişkin  taahhüt, 2  santigrat derece  (°C)  iklim  limitinin altında kalmaya 

yönelik  açık  bir  siyasi  kararlılık  mesajı  olarak  ortaya  çıkmaktadır.  Emisyonlarda  zirve, 

herhangi  bir  bölgenin  ekonomik  alandaki  ve  kalkınma  alanındaki  beklentilerini 

değiştirmeden, sadece kanıtlanmış teknolojiler ve politikalara dayalı olarak erişilebilir olup, 

bir “Köprü Senaryosu”  şeklinde sunulmaktadır. Köprü Senaryosunda belirtilen  teknolojiler 

ve  politikalar,  enerji  sektörünün  uzun  vadede  karbonsuzlaştırılmasını  sağlamak  için 

gereklidir.  Söz  konusu  teknoloji  ve  politikaların  kısa  vadede  benimsenmeleri,  2  santigrat 

derece  (°C)  hedefi  için  kapıyı  açık  tutmaya  yardım  edebilecektir.  Önerilen  strateji, 
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INDC’lerini  sunmuş  olan  ülkeler  için,  beklentilerin  üzerinde  başarı  sağlamak  amacıyla 

muhtemel alanlar belirlemektedir. Katkılarını henüz sunmamış ülkeler  için  ise, söz konusu 

strateji, istek için pragmatik bir temel oluşturmaktadır.  

Köprü Senaryosu beş tedbire bağlıdır: 

 Sanayi, bina ve ulaşım sektörlerinde enerji verimliliğinin arttırılması. 

 Düşük  verimli  kömür  yakıtlı  enerji  santrallerinin  kullanımının  kademeli  olarak 

azaltılması ve bu tür santrallerin inşasının yasaklanması.  

 Enerji  sektöründe,  yenilenebilir  enerji  teknolojilerine  yapılan  yatırımın  2014 

yılındaki 270 milyar Dolar seviyesinden, 2030 yılında 400 milyar Dolar seviyesine 

yükseltilmesi.  

 2030  yılına  kadar,  son  kullanıcılara  sağlanan  fosil  yakıt  sübvansiyonlarının 

kademeli olarak kaldırılması.  

 Petrol ve gaz üretiminde metan emisyonlarının azaltılması. 

Bu  tedbirler,  önümüzdeki  beş  yıllık  dönemde,  petrol  ve  kömür  kullanımındaki  artışı 

frenleyip, yenilenebilir kaynakları daha  fazla desteklerken, aynı  zamanda küresel enerji 

karışımında  köklü  etkiler yaratacaktır.  Köprü  Senaryosunda,  kömür  kullanımının  2020 

yılından önce zirveye ulaşması ve daha sonra düşmesi, diğer taraftan petrol talebinin 2020 

yılına  kadar  yükselmesi  ve  daha  sonra  durağan  bir  seviyeye  gelmesi  öngörülmektedir. 

Toplam enerji  ile  ilişkili sera gazı emisyonları 2020 yılı civarında zirveye ulaşmaktadır. Hem 

küresel  ekonominin  enerji  yoğunluğu,  hem  de  enerji üretiminin  karbon  yoğunluğu,  2030 

yılına kadar % 40 oranında artacaktır. Çin’in, yaklaşık olarak 2020 yılında, beklenenden çok 

daha önce, temel olarak, cihazlar ve aydınlatma için standartların geliştirilmesi dahil olmak 

üzere,  endüstriyel motor  ve  bina  sektörlerinde  enerji  verimliliğini  geliştirerek  ekonomik 

gelişmesinin, emisyonların artması ile olan bağlantısını kesmesi öngörülmektedir.  

Günümüzde  emisyonların  halihazırda  düşüşte  olduğu  ülkelerde,  ekonomik  büyüme  ve 

emisyonlar  arasındaki  bağlantının  kesilmesi  önemli  düzeyde  hızlanmaktadır.  Geçtiğimiz 

senelerle  karşılaştırıldığında,  söz  konusu  ayrışmanın  temposu,  Avrupa  Birliği’nde 

(geliştirilmiş  enerji  verimliliği  nedeniyle)  ve  Amerika  Birleşik  Devletleri’nde  (yenilenebilir 

kaynaklar 2030 yılında erişilen emisyon tasarrufunun üçte biri oranında katkı yapacağından) 

yaklaşık olarak %30 daha hızlıdır. Diğer bölgelerde, ekonomik büyüme  ve emisyonlardaki 

artış  arasındaki  bağ  önemli  düzeyde  zayıflamıştır.  Ancak,  farklı  önlemlerin  göreli  önemi 

çeşitlilik  göstermektedir.  Hindistan,  enerji  sektöründeki  hedeflerine  ulaşmak  ve  ılımlı 

emisyon artışlarına erişmek  için  sektöre yardımcı olmak suretiyle enerjiyi daha verimli bir 

şekilde  kullanmaktadır.  Diğer  taraftan,  petrol  ve  gaz  üretiminden  kaynaklanan  metan 

salımlarının  azaltılması  ve  fosil  yakıt  sübvansiyonlarının  reforme  edilmesi  (en  yoksul 

durumdakiler  için  hedeflenmiş  desteklerin  sağlanmasına  devam  edilirken), Orta Doğu  ve 

Afrika’daki  kilit  önlemlerdir  ve  bir  seçenekler  portföyü Güneydoğu  Asya’da  emisyonların 

azalmasına  katkı  sağlamaktadır.  Köprü  Senaryosunda  modern  enerjiye  evrensel  erişim 

başarılmamışken,  enerji  ile  ilişkili  emisyonları  azaltmak  için  gösterilen  çabalar,  2030  yılı 
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itibariyle, 1,7 milyar kişinin elektriğe erişimini sağlamak ve 1,6 milyar kişinin temiz mutfak 

ocakları kullanmasını mümkün kılmak konuları ile çok yakın ilişki halindedir.     

Beş yıllık revizyon 

Zaman  içinde  iklim  konusunda  daha  güçlü  istekler  için  taahhütte  bulunma  fırsatını 

sağlamak  amacıyla,  azaltma  hedeflerinin  gözden  geçirilmesi  için  beş  yıllık  bir  döngüye 

ihtiyaç  bulunmaktadır.  İçerisine  iklim  hedeflerinin  yerleştirildiği  enerji  bağlamı,  birçok 

düşük  karbonlu  teknolojilerin maliyetinin  ve performansının  gelişmesi  ve  ülkelerin,  kendi 

düşük  karbonlu  politikalarının  başarılarını  görmeye  başlamaları  ile  hızlı  bir  biçimde 

değişmektedir. Köprü Senaryosunda ortaya konan strateji, kısa vadede 2 santigrat derece 

(°C)  iklim  hedefini  erişilebilir  düzeyde  tutabilmektedir,  ancak  2025  yılından  sonraki 

hedeflerin, zamanı gelince güçlendirilmesi gerekmektedir. COP21’de, her beş yılda bir istek 

düzeyini  gözden  geçirmeye  izin  verecek  bir  mekanizma  üzerinde  anlaşmaya  varılması, 

gerçekleştirilen  ilerlemeye  düzenli  olarak  ışık  tutacak  ve  uzun  vadeli  taahhütlerin 

yatırımcılarına,  gerekli  olan  karbonsuzlaştırmanın  sonuna  kadar  sağlanması  konusunda 

daha açık bir mesaj gönderecektir.   

Vizyona kilitlenme  

Açık, kolektif, uzun vadeli bir emisyon hedefi dahil olmak üzere, 2 santigrat derece  (°C) 

amacını  alt  hedeflere  dönüştürmek,  daha  uzun  vadeli  hedefler  ile  tutarlı  bir  temelde 

gelecekteki politikaların ifade edilmesinde daha büyük bir kolaylık ve kesinlik sağlayabilir. 

Bu  gibi  hedefler,  enerji  sektörü  için,  düşük  karbon  olarak  ifade  edilen  uzun  vadeli  bir 

gelişme  yolunu benimseme  ihtiyacını  kuvvetlendirebilir.  Yeni  teknolojilerin  geliştirilmesini 

desteklemek, nihai iklim amacını başarmak için gereklidir ve 450 ppm Senaryosunda ortaya 

konduğu üzere, Köprü Senaryosunda  ifade edilenlerin ötesindeki tedbirler,  ihtiyaç duyulan 

teknolojilerin,  yaygın  bir  şekilde  konuşlandırılmaları  gerekmeden  önce  olgunluğa 

erişmelerine olanak verebilir.  

Rüzgar  ve  güneş  teknolojilerine  verilen  erken  destek,  maliyetleri  aşağı  çekmede  ve  bu 

teknolojilerin  geniş  ölçekli  konuşlandırılmalarının  başarılmasında  çok  önemli  bir  rol 

oynamıştır.  Değişken  yenilenebilir  kaynakların  katkısı  artarken  (örnek  olarak,  enerji 

depolama  yoluyla),  bu  kaynaklar  enerji  sektörü  ve  sanayide  ilave  emisyon  azaltımları 

sağlarken  (örneğin, karbon  tutma ve depolama) ve  söz konusu kaynaklar alternatif yakıtlı 

araçların  karayolu  ulaşımındaki  payını  artırırken,  enerji  temininin  güvenilirliğini  güvence 

altına alan teknolojilerin geliştirilmesi ve konuşlandırılması için benzer bir yaklaşıma ihtiyaç 

duyulmaktadır.  450  Senaryosundaki  yatırım,  diğer  senaryolardaki  yatırımdan  sadece  bir 

miktar daha fazladır. Ancak düşük karbonlu enerji arzı ve enerji verimliliğine daha kuvvetli 

bir  şekilde  yönlendirilmiştir.  Bu  tür  yatırımları  finanse  etmek  için  etkili  yollara  duyulan 

ihtiyaç  vurgulanmaktadır  (özellikle  bu  tür  finansman  araçlarının  henüz  mevcut 

olamayabileceği ülkelerde).   
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Geçişi izleme     

Ulusal düzeyde tespit edilen azaltım hedeflerine yönelik olarak,  ilerlemeleri  izlemek  için 

güçlü  bir  süreç  bulunmalıdır.  Elle  tutulur  sonuçların  kanıtları,  tüm  ülkelere  ve  herkesin 

uyum içinde hareket ettiği enerji sektörü paydaşlarına gerekli güveni verecektir. İlgili enerji 

veri  sistemleri,  her  halükarda,  iç  politika  oluşturmayı  desteklemek  için  zorunludur  ve 

uygulamalarla mücadele edenleri ve desteğe  ihtiyacı olabilecekleri tespit etmektedir. 2020 

sonrası raporlama ve muhasebe çerçevesinin detayları COP21’de oluşturulmayabilir, ancak 

anlaşma bazı yüksek düzeyde  ilkeleri  tesis etmelidir. Bu  ilkeler, emisyonların ölçülmesi ve 

raporlanması için kurallara ihtiyaç duyulmasını ve ülkeler tarafından büyük ihtimalle ortaya 

konacak  azaltma  amaçlarının  farklı  türleri  için muhasebe  kuralları  geliştirilmesine  ihtiyaç 

duyulmasını  içermelidir.  Enerji  sektöründeki  karbonsuzlaştırmaya  yönelik  gelişmeleri 

izlemek karmaşık bir süreçtir ve birçok ülkede bugün toplanan ve izlenenden daha geniş bir 

dizi ölçüm gerektirmektedir. Sözkonusu  ihtiyaç nedeniyle, bu raporda, enerji sektöründeki 

karbonsuzlaştırmanın izlenmesi için, bir dizi uygun, yüksek düzeyde ölçümler önerilmektedir.  

Enerji değişiminin mirasını güvence altına alma 

2015,  karar  vericilerin,  değişim  için  çok  ihtiyaç  duyulan  iklimi  tesis  edebilecekleri  yıl 

olacak mıdır?  Yanıt  henüz  bilinemiyor.  Ancak  sürece  bu  rapordaki  tavsiyelerin  ötesinde 

destek  sağlamak  için  UEA,  yeni  taahhütleri  de  kapsama  alarak  COP21’e  kadar,  kendi 

INDC’ler analizinin uygun zamanlı güncellemelerini yayınlayacaktır. Ajans, bu  raporun kilit 

bulgularını,  ayrıca,  UEA  himayesinde  iki  yılda  bir  gerçekleştirilen  Bakanlar  Toplantısına 

(17‐18  Kasım  2015)  da  onaylanmak  üzere  sunacaktır.  COP21’in  ötesinde,  UEA,  ulusal 

katkılar  ve  kolektif  beklentiler  daha  fazla  geliştirilip,  rafine  edilip,  revize  edilip,  

uygulanırken, yönetimi altındaki enerji veri ve gösterge zenginliğinden yararlanarak, ulusal 

katkıların ve kolektif beklentilerin etkilerini değerlendirmeye devam edecektir.    

Eğer  2  santigrat  derece  (°C)  iklim  hedefinin  başarılması  bekleniyorsa,  dünya  enerji 

sisteminin dönüşümü birleştirici bir vizyon haline gelmelidir. Zorluklar çok çetindir, ancak 

daha kısa vadeli taahhütleri desteklemek için sektörün uzun vadeli karbonsuzlaştırılmasının 

inandırıcı bir  vizyonu mevcuttur  ve bunu  gerçekleştirebilmek  için  gerekli olan  araçlar,  en 

nihayetinde,  kolektif  olarak  benimsenebilir.  Mevcut  nesillerin,  gönül  rahatlığı  ile  bunu 

gelecek  nesillere  aktarması  bekleniyorsa,  dünya  kendi  imkanları  dahilinde  yaşamayı  çok 

çabuk öğrenmelidir. 
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Energy
Climate

and

Change 
Dünya, Aralık 2015’te Paris’te düzenlenecek çok önemli bir iklim değişikliği 
toplantısına doğru yol almaktadır (Taraflar Konferansı-COP21). Orada 
gerçekleştirilecek müzakereler, dünyayı sürdürülebilir bir yörüngeye oturtma 
amacı doğrultusunda, resmi olarak ‘Niyet Edilen Ulusal Olarak Belirlenmiş 
Katkılar’ şeklinde bilinen ulusal taahhütlere dayalı olacaktır. 

Uluslararası Enerji Ajansı, uzun bir süredir üyelerine ve Dünya’ya, uluslararası 
çevresel gereklilikler ile uyumlu olmayan enerji üretimi ve kullanımının 
sürdürülebilir olmadığı hususunu detaylı bir şekilde izah etmektedir: Söz 
konusu durum enerji güvenliği sınamasında başarısız olmuştur. Bu nedenle, 
UEA, COP21’e bir katkı yapma zorunluluğu hissetmektedir – iklim ve enerji 
ihtiyaçlarını ortak bir noktada buluşturan bir katkı. Dünya Enerji Görünümü 
(World Energy Outlook) serilerinde yer alan bu özel raporun amacı budur. 

Rapor:

n  COP21 için bilinen ve işareti verilmiş olan ulusal iklim taahhütlerinin 
enerji sektöründeki etkilerinin detaylı bir ilk değerlendirmesini 
sunmaktadır.   

n  Ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemeden, enerji sektörü aracılığıyla 
iklim hedeflerini geliştirebilecek beş pragmatik tedbire dayalı olarak, 
küresel enerji ile ilişkili sera gazı emisyonlarında yakın dönemde zirveye 
ulaşılmasını sağlamak amacıyla bir köprü stratejisi önermektedir.  

n  Küresel enerji sistemini, Dünya’nın iklim hedefleri ile uyumlu bir 
sisteme dönüştürmek için nihai olarak zorunlu olan, yeni teknolojilerin 
geliştirilmesini hızlandırma konusundaki acil ihtiyacın altını çizmektedir. 

n  Enerji sektörü açısından, COP21’in üzerine başarılar inşa edebileceği 
dört kilit yapıtaşı önermektedir.




