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IEA YENİLENEBİLİR ENERJİ 2018 RAPORU 

2023’E YÖNELİK ANALİZ VE TAHMİNLER1 

 Biyoenerji özel odak noktalardan biri olmaya başlamaktadır. 2017 yılında tüketilen 

yenilenebilir enerjinin yarısı modern biyoenerjiden üretilmiştir. 

 Biyoenerjinin, 2018-23 döneminde yenilenebilir enerji tüketiminde büyümeye öncülük 

edeceği tahmin edilmektedir. 

 2017 yılında küresel yenilenebilir enerji tüketimi %5'ten fazla artmıştır. 

 Küresel enerji talebini karşılamada yenilenebilir teknolojilerin payının beşte bir oranında 

artacağı ve 2023'te %12.4'e ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

 Solar PV yenilenebilir elektrik kapasitesi genişlemesine hükmetmektedir. Bir kez daha, 

2017 yılında yenilenebilir enerjide rekor kırılmıştır. 

 Solar PV kapasitesi diğer tüm yenilenebilir güç teknolojilerinden daha fazla artarak 

neredeyse 600 GW miktarına erişmiştir. 

 Rüzgâr enerjisi yenilenebilir kapasite artışının ikinci en büyük katkısını sağlarken, 

hidroelektrik enerji 2023 yılına kadar en büyük yenilenebilir elektrik kaynağı olmaya 

devam edeceği beklenmektedir. 

 Çin, tüm yenilenebilir elektrik kaynakları için en büyük büyüyen pazar olmaya devam 

etmektedir. 

 Yenilenebilir enerjide Avrupa Birliği'nin kapasite artışı Amerika Birleşik Devletleri'ni 

geride bırakmıştır. 

 Rekabetçi fiyatlandırma mekanizmalarına yönelik politika değişikliği, yenilenebilir 

kaynakların büyümesini teşvik etmektedir. 

 Yenilenebilir ısı tüketimi, mutlak anlamda yenilenebilir elektriğe göre daha yüksektir, 

ancak hala küresel ısı talebinin sadece %10'unu oluşturmaktadır. 

 Yenilenebilir ısı tüketiminin, küresel ısı talebi büyümesinin üçte birinden fazlasını 

yakalayarak %20 oranında artması beklenmektedir. 

 Sanayi sektöründe modern biyoenerji tüketiminin %13 oranında artması beklenmektedir. 
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 Biyoyakıtlar ve elektrikli araçlar, ulaşımda tamamlayıcı seçenekler olarak ortaya 

çıkmaktadır. 

 Daha güçlü politika desteğine rağmen, gelişmiş biyoyakıt üretimi düşük seviyede 

kalmaktadır. 

 Ulaştırmada yenilenebilir elektriğin üçte iki oranında artması beklenmektedir. 

 Uzun vadeli iklim ve diğer sürdürülebilirlik hedeflerini karşılamak için, ısı, elektrik ve 

ulaştırma sektörlerindeki yenilenebilir enerji gelişimi hızlanmalıdır. 

 Elektrik sektöründe yenilenebilir enerji genişlemesi IEA yüksek senaryosuna kıyasla %25 

daha yüksek olabileceği beklenmektedir. 

 Isı, ulaşım ve elektrik sektörlerindeki biyoenerji büyümesi, elektrik sektöründeki diğer 

yenilenebilir enerjiler kadar önemli olabilir. 


