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Donald Rumsfeld’in Kütüphanesinden

http://library.rumsfeld.com/doclib/sp/2382/2001-04-12%20To%20George%20W%20Bush%20et%20al%20re%20Predicting%20the%20Future.pdf



  

Optimist bir skeptik

● 1990’da, Sovyetlerin yıkılmasına 1 yıl vardı.
● 10 yıl sonra, Varşova bir NATO ülkesinin 

başkenti
● Tüm bunları söylerken, 2010’un neye 

benzeyeceğini bilmiyorum, ama beklediğimizin 
çok azı gerçekleşecek, planlarımızı bu şekilde 
yapmalıyız

Lin Wells ( Linton Wells II)



Enerji fakat neden?
Gerçekten neden enerji önemli



Bazı Enerji Kavramları

• Enerji≠Elektrik≠Genel Enerji

• Primer Kaynak/Sekonder Kaynak

• Enerji kaynağı mı enerji taşıyıcısı mı?

• Kömürü kömür olarak kullanıyor muyuz, veya rüzgarı?

• Geleneksel enerji kaynaklarımız neler?

• Yenilenebilir enerji kaynakları

• Temiz Enerji Kaynakları

• Karbonsuz enerji kaynakları

• Geleneksel olmayan enerji kaynakları



Neden Enerjiye İhtiyaç 
duyuyoruz.

• Enerji – Teknoloji ilişkisi (insan 
temelli)

• İlk enerji kaynakları neler
• İlk teknoloji ne?



Bugün kullandığımız enerjinin 
köle eşdeğeri
• Bugün ki bir insanın konfor seviyesini yakalamak için bir Romalı ne kadar 

köle kullanmalı?

• Bir köle, saatte sürdürülebilir olarak 50-80 W kadar enerji üretiyor. (1 beygir 
760 Watt)

• Büyük baş hayvanlar 300W ile 700-800W (iyi bir at)

• Peki bugün ki yaşantımızın köle eşdeğer karşılığı ne?
• Çamaşır makinesi – 800 W : 10 köle

• Elektrik ısıtma – 2.5 kW : 30 köle

• Ortalama bir araba 80 beygir, saatlik neredeyse  800-1000 köle

• Boeing 747-400 kalkışta 80.000.000 W = 1 milyon köle

• Ortalama bir Italyan vatandaşı 24/7 55 köle istihdam ediyor

• Türk vatandaşları 27-28 köle

1 köle 800 Wh (80 W * 10 saat ) enerji üretebilir. Bir litre benzin ise 12900 Wh enerjiye 
sahip. 

Yani 1 litre benzin 16 köle’ye bedel

Bu da 1 köleyi tüm gün(10 saat) çalıştırmanın bedelinin  30 kuruş

• Fosil yakıtlar ve ucuz teknoloji modern hizmetleri ne kadar ucuz bir hale 
getiriyor

Uyarı: Bu örnek Uluslar arası literatürden bir örnek olup, benim icadım değildir



  

Doğrusal Düşünme Sanatı



  

Bazen Doğrusal Düşünme ...

Su talebi artar

Su kıtlığı

Su savaşları

Petrol talebi artar

Petrol üzerine savaşlar/sınırlar

Petrol kaynakları önem kazanır



  

2008’de Petrol Arzı artmayacak denildi

https://www.quandl.com/d



  

2008’de

● Petrol arzı gelmiyor – (Peak oil)
● Çin büyüyor, 5 sene arkadan Hindistan geliyor
● Petrol 200$ 
● Kıyamet Senaryoları (NGC)



  

Peki ne oldu?



  

2016’da ise

http://energyfuse.org/opecs-decision-lead-volatility-ieas-birol/



  

2015 - Ekim

https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2015/10/WPM-61.pdf

Şeyl ne kadar esnek bir üretime sahip (fiyat esnekliği) ? ( Güneşte de önemli)



  

2015 - Ekim
● Suudi Arabistan’ın Oyun teorisine göre oynaması 

gereken oyun neydi?

https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2015/10/WPM-61.pdf



  

Al-Naimi-> Al-Falih   / Mayıs 2016

http://www.wsj.com/articles/saudi-arabias-powerful-oil-minister-ali-al-naimi-is-fired-1462632035

Pazar payı Fiyat istikrarı



  

Yeni Strateji



  

Nasıl oldu da biten petrolden, 
yükselmeyen fiyatlara gelindi?

Bu teknolojiler ne zaman başladı? 



Teknoloji Neden 
Analizin bir Parçası?
Odun Kıtlığı - “Daima Öğrencilere anlatılması gereken bir hikaye”



Hikaye
• 1860-1920 arasında

• Amerika’da

• “Odun/Kereste kıtlığı”

• Readings in Applied Microeconomics: The power of the 
market, Edited by Craig Newmark. s.38-50

• “The Timber Crisis” , Charles Maurice ve Charles W. 
Smithson



Zaman sırası

• Önce 1907’ler

• Sonra 1860-1880

• 1880-1896

• 1896-1907

• 1908-1922



Krizin Başlangıcı : 1865-1896

• Sivil Savaş’tan sonra, Amerika tarihinin en büyük 
büyümesini yakalamıştı.

• 30 yıl içerisinde demir ağlar kıtanın tamamını sarmıştı.

• Ekonomik büyüme için işçi lazımdı, bunlarda Avrupa ve 
Asya’dan geliyordu.

• Petrol, demir,çelik, kömür ve petrol lazımdı

• Pittsburgh, Minnesota, Appalachian, Pennsylvania



Büyüme yılları

• Amerika tarihindeki en hızlı ekonomik büyümeyi yaşıyor, 
belki de tarihteki en hızlısı

• Büyümesi için kullandığı iki kaynaktan birini tüketmek 
üzereydi: “odun” (diğeri demir)



Bu büyüme yıllarında

• Amerikadaki odun ekipmanları, dünyadaki en gelişmiş 
makinelerdi, en hızlılarıydı

• Değirmenler, çok kısa zamanda çok daha fazla odun 
işleyebiliyordu

• Fakat kimse Amerikan teknolojisi kullanmıyordu

• Hızlı olmasına rağmen, çok fazla talaş

• Avrupalıların ki daha yavaş, daha çok işçilik istiyordu ama 
daha az talaş/kullanılmayan odun parçaları çıkarıyordu



Amerika vs Avrupa

• Avrupa’da işçi ucuz, odun pahalı

• Amerika’da işçi pahalı, odun ucuz

Amerikan tüketicisi de “israf” ediyordu. Amerikadaki 
ocaklar Avrupadakilerden daha verimsiz, fakat daha 
rahattı (daha az işçilik- büyük parçalar)

Avrupada ise daha pahalı ve odun parçalarını daha küçük 
parçalara ayırdıktan sonra yerleştirebileceğiniz daha 
verimli ocaklar vardı.



Nathan Rosenberg

• 1870’de Amerika’daki ve İngiltere’deki odun işletmeleri 
kıyaslaması

  “Amerika’daki kereste üretimi, kütükten son haline kadar, 
gerçek bir suç olarak adlandırabileceğimiz israf” 



Demiryolları

• 1870-1900’lere kadar demiryolları yıllık tüketimin %25’ini 
tek başına tüketiyordu

• Odunla

Köprüler, traversler, arklar, tünneller, çitler, telgraf telleri

Aslında oldukça verimli. Çünkü işçi pahalı, odun ucuz



İnşaat’ta

• Amerika’da, Avrupa’da hayal edilemeyen amaçlar için bile 
odun kullanılıyordu

• Avrupa’da taş veya demirin kullanıldığı her yerde ağaç 
kullanıyorlardı

• Çok uzun dayanmıyorlardı, ama hızlı inşa ediliyor ve az 
emekle halledilebiliyorlardı, malzemede çok ucuz



1880-1896

Demiryolları tehlikenin kokusunu alıp, harekete geçen ilk sektördü. 3 
yol vardı:

1. Odun yerine alternatif ürünler kullanmak (farklı ağaç ürünleri, 
çelik, beton)

2. Odun israfını önlemek için tasarımları iyileştirmek

3. Kimyasallarla odunların kullanımı sürelerini arttırmak

Demiryolları, odun arzının azalacağından emindi ve verimli

odun kullanımını arttırmaya karar verdi



1896’ya gelindiğinde 
demiryolları

1. Doğru ön işlem

2. Doğru tür seçimi

3. Alternatif tasarımlar

Fakat bunlar odunun çok az olduğu yerler haricinde pek de 
kullanılmadı, ta ki fiyatlar çok daha yüksek seviyelere 
çıkana kadar



1896’da fiyatlar artmaya 
başladı
• 1896’dan 1907’ye fiyatlar çok arttı (bazı ürünlerin fiyatları 

%500-%800) arttı

• Beton ve demirinki ise göreceli olarak düştü

• Bir “kereste kıtlığı” koruma metodları konusunda bir 
araştırma merakı başlattıysa,

• Fiyat artışı yeni gelişmelere kapıları açtı



Tüccarlar büyük bir 
kötümserlikle:

• Yeni ağaçlardan kat kat fazla ağaç kesiliyordu

• Ve demiryollarının sonu gelmişti

• Demiryolları, senelik kereste tüketiminin %20-25’ini 
gerçekleştiriyordu

• Odun tüketiminin çoğu demiryolu travers (crossties) leri 
içindi

• Her sene bu traverslerin %15-20si değiştirilmek 
zorundaydı

• Ve odunun yerini alabilecek bir şey yoktu



Durum o kadar kötüydü ki, 
Yılbaşı Ağaçları yasaklanmıştı

Daha kötüsü: Carter, 1979’da Beyaz Saray’daki ağaçların 
ışıklandırılmasını reddetmişti



Diğer Başlıklar

• 31 Aralık 1900: Kereste Arzının sonu

• 6 Ocak 1905: Roosevelt: Kereste Kıtlığı yakın

• 31 Ağustos 1908: Ormanları korumak için yeni plan

• 31 Ekim 1908: Ağaçlar yok oluyor, odun kaynağı sona 
geliyor- çok israf edildi ve ikamesi yok

• 16 Aralık 1908: Ağaçları korumak için acil yasalar, 10 yıl 
içerisinde tüm ormanlar yok olacak



    Ulusa Sesleniş 1907:

    “the country is unquestionably on the verge of a timber 
famine which will be felt in every household in the land”

      “ülke hiç şüphesiz bir kereste kıtlığının kenarında, bu öyle 
bir kıtlık ki, bu topraklardaki her bir hane tarafından 
hissedilecek”

Tüm konuşmada 7 defa kereste kıtlığından bahsediyor.

http://www.theodore-roosevelt.com/sotu7.html

http://www.theodore-roosevelt.com/sotu7.html


The Depletion Myth, Sherry 
Olson

• Doğrudan veya endirekt olarak hayat, azalan odun arzı 
sebebiyle çok daha pahalı olacak. Amerikalılar, gelirlerinin 
çok daha gereksiz bir kısmını yiyecek,giyim,yakıt, ulaşım, 
eğlence, temel ihtiyaç ve lüks harcamalar için 
harcayacaklar, çünkü odun artık bol değil. Ve ekonomik 
cezalandırma zaman geçtikçe artacak, bunun tek bir çıkışı 
var, o da daha fazla ağaç yetiştirmek (Orman Hizmetleri 
yayını, 1923)



İki seçenek vardı

• US Orman Hizmetleri’nin önderliğinde kıtanın tekrar 
ağaçlandırılması

• Veya odun kullanımında tasarrufu arttırarak, ülkenin 
büyümesini yavaşlatmak veya durdurmak

Bunlar görünen tek tercihlerdi. Birileri çok hızlı birşeyler 
yapmalıydı.





Ar-Ge

• 1896’ya kadar, odun ve ikameleri üzerine birçok 
araştırma yaptılar

• Çelik, beton ve daha sık bulunan ağaç ürünleri ile az 
bulunan türleri ikame ettiler

• Demiryolu stress araştırmaları traverslerin kullanım 
sürelerini arttırdı

Bir ekonomik değer gördüler:

1. Doğru kullanım için doğru tür

2. Odunun doğru ön işlemlerden geçirilmesi ile 
güçlendirilmesi, ömrünün uzatılması



Örneğin köprü yapımı

• Köprü yapımında 

• Gelişmelerle çelik ve demir köprüler demirden daha 
maliyet efektif hale geldi

• 1890’larda ilk parti dönüşüm yapıldı, özellikle odunun 
pahalı olduğu yerlerde (Orta Batı’da)

• Bu dönüşümler odun fiyatları daha büyük sıçramayı 
yapmadan yapıldı





Aslında devleti de dinlediler

• Önce bol bol ağaçlandırma yapıldı, hatta bazı demiryolları 
ormanlara yatırım yaptı.

• Fakat hem onların hem de Orman Hizmetleri’nin 
inandığının aksine ağaçlar hızlı büyümüyordu

• Hatta ekonomik olarak çok daha pahalıya geliyordu

• Demiryolları, Orman Hizmetlerinin tavsiyeleri ile bir çok 
yanlış iş yaptı



İki dönem

• Geçiş döneminde

Ön işlem ve koruma işlemleri popülerlik kazandı

• 1900-1914 döneminde ise
• Yeni gelişmeler, bilimsel tasarımlar ve ikameler  (vagonların 

tamamen odundan tamaen metale geçmesi)



1922’de sorun çözülmüştü



Petrol’de izlenen yollar



Teknoloji neden önemli

• Bir teknolojik gelişme çoktan başlamış olabilir (Shale gas 
1970’lerden)

• Bu gelişme enerji kaynağının kullanımını değiştirir

• Veya yeni enerji kaynağına geçişi sağlar

• Bazı yöntemleri ekonomik yapar

• Bazılarını da etkiler



İlginç Sorular



Dünyanın en önemli insanları masanın etrafında toplansa
Petrol fiyatını belirleyebilir mi?

Evet ?
Nasıl?

Hayır?
Neden?

http://www.dieterhelm.co.uk/assets/Uploads/No.4-CA-OPEC.pdf



Dieter Helm’in cevabı
Opec aslında sadece geçici bir etkiye sahipti (1973’te), 
İran devrimi’de 1979’da
- Petrolün gerçek değeri 1870’den 1970’e kadar düştü
- Marjinal üretim maliyeti de düştü
- OPEC etkisi çok geçiciydi, 1980’de fiyatlar çöktü
- 2000’lerde yükselirken de Çin talebi vardı
- Uzun dönemde önemli olan teknolojidir

- Teknoloji maliyetleri belirler
- Teknoloji ikameleri belirler

POLİTİKACILAR DEĞİL

http://www.dieterhelm.co.uk/assets/Uploads/No.4-CA-OPEC.pdf



Petrol talebi bir daha yükselmeyecek olsa, ve 
hepimizin elektrikli arabalara geçecek olsak 

fiyatı ne olurdu?



Petrol talebi bir daha yükselmeyecek olsa fiyatı 
0 mı olur?

Peter Tertzakian – Chief Energy Economist

● Gelişmiş dünyada talebi artmayan ürünler var
– Çocuk maması

– Çocuk bezi

● Fiyat  sıfır mı?

● Sektör öncelikleri değişiyor
– Yüklerden kurtul

– Maliyetleri düşür

– Yeni bir rekabet düzeni

http://oilprice.com/Energy/Energy-General/Why-The-Oil-Industry-Shouldnt-Fear-Peak-Demand.html



Kömür yerine Petrol yakılsa

● 1 ton kömür eşdeğeri = 0.7 ton petrol eşdeğeri
● 1700 kWh = 1 varil petrol
● 1 ton taş kömürü(6000kcal) = 6973 kWh
● 1 varil petrol = 4.1 ton kömür
● Kömür 83$ = petrol’de >20 $ tavan fiyat
● ++ verimlilik



Yeni Gelişmelere Farklı Bakışlar



Dünyadaki değişim

https://piie.com/system/files/documents/baldwin20161115ppt.pdf



Ya küreselleşme ticaretten çok bilgi 
birikim ile ilgili ise?

● Herşey knowhow ve işçilik olsa
● 1990’dan beri ticaret maliyetleri ve bariyerler değişmese
● 1990’da “boru hatları” ile knowhow sınırları aştığını 

düşünsel

https://piie.com/system/files/documents/baldwin20161115ppt.pdf



1990 öncesi ve sonrası

https://piie.com/system/files/documents/baldwin20161115ppt.pdf



Yeni küreselleşme

https://piie.com/system/files/documents/baldwin20161115ppt.pdf



Resimdeki İşçiyi bulun

● Gelişmiş ülkelerdeki işçiler, içerde robotlar, 
dışarda gelişmemiş ülke işçilerine işleri 
kaptırıyor

● Ekonomik mantık->robotlar için çok iş, diğerleri 
için??

https://piie.com/system/files/documents/baldwin20161115ppt.pdf



Yeni düzen ne?

● Liberal – muhafazakar denge yerine
● Ulusal-uluslararası denge

● Enerji politikaları?
– Daha korumacı, daha çok yerli üretim

– Daha esnek üretim

– Mevcut modeller zorlanıyor 

https://geopoliticalfutures.com/nationalism-internationalism-and-new-politics/



Zincirkatmanı (Blockchain) 

● Ticaretteki değişim

https://www.pwc.com/gx/en/industries/assets/pwc-blockchain-opportunity-for-energy-producers-
and-consumers.pdf



Çok kullanım alanı

https://www.pwc.com/gx/en/industries/assets/pwc-blockchain-opportunity-for-energy-producers-
and-consumers.pdf



Enerji sisteminde

https://www.pwc.com/gx/en/industries/assets/pwc-blockchain-opportunity-for-energy-producers-
and-consumers.pdf



Enerji ticareti (Lisanssız)

https://www.pwc.com/gx/en/industries/assets/pwc-blockchain-opportunity-for-energy-producers-
and-consumers.pdf



Son Söz



Enerji nereye gidiyor

● Primer enerji-> sekondere (elektrik)
● Dönen kütlelerden -> Elektron 
● Merkeziyetçilikten-> Ademi merkeziyetçiliğe
● Elle kontrol -> büyük ölçek dijitalleşme
● OPEC -> dinamik dengesizliğe
● Geleneksel güvenlik-> Hibrit güvenliğe



Teşekkürler
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