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Amaç

● Daha çok elektrik ve elektronik mühendisliği 
öğrencilerine
– Farklı bir enerji tarih perspektifi vermek
– Elektrik şebekelerinin nereye evrildiğini tartışmak

● Sunum materyalleri öğrencilerin takibi için iki 
ana eser üzerine kuruldu. 



  

Kullanılan Yayınlar

● Energy and Civilization : A History
    Vaclav Smil 2017

● Utility of the Future – MIT 
● İnternet kaynakları (IEA, EIA)

● Sunum sonrası konuların takibi
kolay olsun diye sabit kaynaklardan
gidildi.



  

İçerik

● Genel enerji girişi
● Tarihsel süreçler (Vaclav Smil)

– İnsan-Tarım-ilkel enerji kaynakları
– İngiltere'de kömür
– Petrol

● MIT'nin Geleceğin Kamusal Elektrik Şirketi 
raporu üzerinden 



  

Dünya Enerji Dengesi(zliği)

https://www.iea.org/Sankey
/



  

Türkiye enerji dengesi

http://www.eigm.gov.tr/tr-TR/Denge-Tablolari/Denge-
Tablolari



  

Grafiği(2015)

https://www.iea.org/Sankey/#?
c=Turkey&s=Balance



  

Sadeleştirilmiş Denge ve Anlattıkları



  

Dünya Enerji Talebi

https://www.iea.org/weo2017
/



  

20.yüzyıl petrol yüzyılı mıydı

● 1950'lere kadar kömür
● Sonra petrol
● 2030 sonrası da doğalgaz mı?

– Yoksa yenilenebilir mi? (Belki 2.-3. yenilenebilir 
atağı)

https://www.iea.org/media/publications/weo/WEO2017launchpresentationprint.pd
f



  

Energy and Civilization 



  

İnsan başına tarım



  

Tarım öğrencilikten zor



  

Enerji kaynağı : İnsan



  

Sulama



  

Ne kadar insan zamanı gidiyor



  

1 Beygir kaç beygir



  

Attan güç almak için araçlar



  

Buhar öncesi



  



  



  

Rüzgar - Su



  

Termik verimler



  

Verimlilikler



  

Verimlilik ve watt/gram



  

İngiltere'de kömür devrimi nasıl 
başladı?

● 1533'de 8. Henry ilk hanımını boşuyor
● Katolik kilisesinden ayrılınca, kilise sahalarını 

devletleştiriyor
● Kuzey İngiltere'deki kömür alanlarını kar amaçlı 

kişilere veriyor.
● 1620'de İngiltere enerjisinin yarısı

kömürden.

https://www.nature.com/articles/d41586-017-07506-
z



  

İngiltere de Ağaç kıtlığı

● İskoçya'da zaten çok ağaç yok
● 1550-1700 nüfus ana karada 2 misline çıktı
● Şehirleşme: Londra 8 misline
● 12.yy dan beri Avrupa'da kömür yakılıyor.
● 1550-1700 arası Newcastle'dan kömür kargoları 

20 kat arttı.
● Kömür o kadar başarılı oldu ki 17.yy'da odun fiyat 

artışı durdu.

https://nature.berkeley.edu/er100/readings/Nef_1977.pd
f



  

Odun yeter derken....

● Pirotechnia – Vannoccio 
Biringuccio (1540)
– "Büyük ormanlar her yerde"

● De re metallica – Georgius 
Agricola(1556)
– madencilik

●  Adam Smith(1776) – 
"İskoçya'da bir tek İskoç 
odunu yok"

https://nature.berkeley.edu/er100/readings/Nef_1977.pd
f



  

Adam Smith'de Türk madenciler

https://books.google.com.tr/books?
id=vQxKAAAAcAAJ&lpg=PA304&ots=2AwbVpnJIl&dq=adam%20smith%20wealth%20of
%20nations%20turkish%20miners%20hungarian&pg=PA304#v=onepage&q&f=false



  

Herşey Kömür için

https://www.theguardian.com/environment/gallery/2015/dec/18/coal-mining-britain-brief-history-
in-pictures

http://history.alberta.ca/energyheritage/coal/early-coal-history-to-1900/the-steam-engine-
the-industrial-revolution-and-coal.aspx



  

Vaclav Smil'den



  

İngiltere kömür üretimi



  

ABD tarafından
● Büyük odun kıtlığı  (6 Ocak 1905)

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?
res=940DE4DE133AE733A25755C0A9679C946497D6CF

http://www.fao.org/docrep/x5397e/x5397e07.ht
m



  

Elektrikli araba benzinliden önce mi 
icat edildi?

● İskoçyalı Robert Anderson, 1834-1835'de elektrikli ilk taşımayı icat etti
● 1842'de şarj edilemeyen
● 1865 Fransız Gaston Plante kurşun-asit pil
● İlk benzin motoru Carl Benz – 1879
● Ford (11 Ocak 1914):

http://www.automostory.com/first-electric-
car.htm

https://energy.gov/articles/history-electric-
car

https://jalopnik.com/5564999/the-failed-electric-car-of-henry-ford-and-thomas-edison



  

Elektrikli aydınlatmayı kim icat etti

● Humphry Davy, Volta pillerini kömür elektrotlara
● 1802 – "Ark lambaları" 
● 1878 Swan İngiltere'de patent aldı
● Edison 1879
● Sonra Edison-Swan United kurdular

https://www.livescience.com/43424-who-invented-the-light-
bulb.html
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1915 – Osmanlıca Elektrik pilleri 
kitabı

http://www.barissanli.com/calismalar/tarih/elektrikpilleri-1915-
bs.pdf



  

Enerji köleleri

http://energyskeptic.com/2014/energy-slaves/



  

Petrol fiyatları = Petrol tarihi

http://www.businessinsider.com/timeline-155-year-history-of-oil-prices-2016-
12



  

Petrol üretimi
1 litre = 10kWh = 125 saat insan enerjisi

https://backspace.com/notes/2006/04/san-francisco-passes-peak-oil-resolution.php



  

Talep dinamikleri - Araba sahipliği Asya tahmini

https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2017/11/Gasoline-Demand-in-
Transport-in-Non-OECD-Asia-Insight-22.pdf



  

Talep dinamikleri – sıcaklık esnekliği
(Sadece konfor değil - iklim&teknoloji)

https://www.icis.com/globalassets/documents/forms/ppf-pdf/energy-demand-
temperature_infog.pdf



  

Dünyanın önemli petrol tacirleri
Tanıdık var mı?

http://energyfuse.org/nigerias-prepayment-deal-traders-necessary-support-economic-goals/



  

Güneş - Swanson yasası

IEEE



  

Derli toplu bir şebeke geleceği

https://energy.mit.edu/wp-content/uploads/2016/12/Utility-of-the-Future-Full-
Report.pdf



  

Fred  Scweppe – "Homeostatic"



  

Enerji Piyasa alanı



  

Dünyada Yenilenebilir



  

Elektriğin mekansal değeri



  

İletim neydi dağıtım neydi



  

Dönen Kütlelerden Katı hal cihazlara



  

Meşhur Ördek Eğrisi



  

Aklı bulutta Ev



  

Her noktada fiyat



  

Fiyat: Elektrikçilere kalsa atom fiziği



  

Sabit hat kullanan var mı?



  

kesilmeyen elektrik = her trafoya iki jeneratör
(kim daha çok ödemek ister)



  

Elektrik sudan daha mı önemli



  

İş modelleri



  

Daha çok veri?

● Kışın elektrik faturaları neden yüksek gelir?

http://www.barissanli.com/calismalar/2017/20170216-bsanli-
iot.pdf



  

Garaj yok ama ...

http://www.barissanli.com/calismalar/2017/20170216-bsanli-
iot.pdf



  

Kayıtzinciri



  

Kayıtzinciri – barisCoin:)



  

Kayıtzinciri – ne eksik?

● Vurucu bir uygulama yok
● Neler olabilir?

– Tüketici hem elektrik üretecek, hem depolayacak, 
hem arabasını şarj edecek

– Çoklu işlem
– Herkese fatura mı kesecek
– Veya altyapı/araba paylaşımı

● Pil, araba, veri
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Türkiye Güneş Gelişimi – Ördek 
Eğrisi



  

2050 Elektrik şebekesi 

● Ne kadar dağıtım olacak
● Üretim planlaması mı – üretim+stok 
● Kaset -> mp3 -> Spotify
● Sabit telefon hattı-> cep -> whatsapp
● Dağıtım şirketi -> üretüketici -> kop kop
● Herkes kendi elektriğini üretmek kendi hizmetini 

sağlamak istermi? (hobi bahçesi?)



  

Atölye Çalışmaları



  

Petrol fiyatları nasıl oluşuyor

● Herkesin bir üretim miktarı bir de maliyeti var
● 1 Alıcı – 1 Satıcı (Fiyatı kim belirledi)
● 3 Alıcı  - 3 Satıcı (Fiyat nasıl oluştu)
● Fiyat hangisi?



  

Teşekkürler
www.barissanli.com

http://www.barissanli.com/
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