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Enerji 101 – Ders 7
Enerji Senaryoları

Barış Sanlı
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Özet

● Birimleri
● Tarihsel
● Kaynaklar
● Elektrik
● Petrol&Doğalgaz 
● Gelecek projeksiyonları
● Kendi projeksiyonlarımızı yapma zamanı!
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Önemli noktalar

● Neden?
● Veri/Model
● Soru
● Çerçeve
● Hikayeleştirme
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2006 PO – Küresel Enerji Oyunu

Petrol Ofisi, 2006
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2007 – WEC Türkiye

https://www.dunyaenerji.org.tr/wp-content/uploads/2017/10/enerji_senaryolari_raporu_304.pdf
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Neden senaryo yöntemi?

● Geleceği bilmiyoruz ama alternatifleri çıkarabiliriz
● “Ya böyle olursa”
● Ne olacağını bilmek değil,

– Ne olursa nasıl konum almak
● Düşünce havuzu
● Belirsizliği yönetme yöntemlerinden biri
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Veri/Model

● “Bilgelik tanımlamayla başlar”
● Daima eksik/yanlış

– “Tüm modeller yanlıştır, bazıları kullanışlıdır”
● (Sayı+birim=veri)+metaveri = istatistik

– (100 + mv/g = 100 mv/g)+Dünya petrol(ve sıvıları) üretimi= 100 mv/g

● Cin Ali (Straw man) + kas + deri 
● Güncelleme önemli
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Soru
● İyi soru sorabilmek çok önemli 

“Analiz bilgiyi bileşenlerine ayırmaktır”

“İyi analistler trendleri görür, büyük analistler anomalileri görür”

– Petrol talebi ne olacak

– Petrol üretimi ne olacak

– Petrol fiyatı ne olacak
● Petrol fiyatı 6 ayda ne olacak
● Petrol fiyatı 6 ayda mevsimsel hareketinden ne kadar farklı 

hareket edecek
– Ne olursa petrolde bugün ki durumda hiç beklemediğimiz bir 

düzleme gireriz

– Teknolojik ve çevresel değişimlere petrol talep bileşenlerinden 
hangileri nasıl etkilenmeye açık

– Dizel teknolojisinde yeni bir atılım görebilecek miyiz?
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Çerçeve

● Zaman dilimi

– Kısa/Orta/Uzun dönem
● Hangi değişkenler bizi en çok etkileyecek?

– Petrol fiyatları, teknolojik dönüşüm vs
● Hangi parametrelerin hareketlerine bakılacak

– Petrol talebi, tüketici harcamalarındaki yeri
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Hikayeleştirme 

● Düşünce mekaniğinin söz dizimi

Ör:

“Uç hava olaylarının artışı ile enerji yatırımlarında 
daha güçlü altyapılara ihtiyaç duyulur ve 
yedekleme kriterleri değiştirir. Akıllı şebekelerle 
gelen verimlilikler, daha da sertleşen hava 
değişimleri ile etkisini kaybeder” 
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Örnek bir çalışma

https://www.investing.com/commodities/crude-oil-streaming-chart
Electric Vehicles and Oil Demand, FGE Energy, Cüneyt Kazokoğlu, 9. Türkiye Enerji Zirvesi

https://www.investing.com/commodities/crude-oil-streaming-chart
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6 ayda petrol fiyatları

Küresel Ekonomi
GüçlüZayıf

Üretim sorunları

Yüksek

Düşük

75$60$

70$ 85$
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6 ayda petrol fiyatları

Stok seviyeleri
ArtarDüşer

Soğuk

Sıcak

60$70$

80$ 75$

Hava durumu
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Elektrikli arabalar

● Ana soru ne?

– “Elektrikli arabaların piyasa girişini ne etkiler”
● İzlenmesi gereken parametreler

– Satış rakamları
– Araba Fiyatları

● Ikinci el fiyatları
– Elektrikli araba ve pil fabrika yatırımları
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Elektrikli arabalar 2021

Model sayısı
YüksekZayıf artış

Devlet düzenlemeleri

Destekleyici

Azalan

%12%6

%10 %15
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Denizcilik yakıtları

● Denizcilik örgütü yakıtlardaki kükürt oranının 
düşmesini istedi

● Ana soru ne?

– “Gemiler mi değişir, yakıtlar mı”
● İzlenmesi gereken parametreler

– Yeni yapılan kükürtsüzleştirmeli gemi
– LNG’li gemi
– Rafineri güncellemeleri
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Denizcilik yakıtları

Yeni gemilerde
Kükürtsüzleştirme üniteleri

GüçlüZayıf

LNG dolum imkanı

Artar

Beklentinin altında

HSFO kullanımı devam 
eder
Gemilerde LNG talebi 
düşük artış gösterir

Dizel talebinde bir 
artış görülür 

Gemilerde özellikle 
Batı Avrupa ve 
Atlantikte LNG 
norm olur

LNG tanklı gemi sayısında  artışlar 
görülür 
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Özet
ve

Sorular
www.barissanli.com
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