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Uyarı

Bu slaytlardaki tüm görüş ve öneriler şahsi fikirler 
olup kurum ve kuruluşlara atfedilemezler



  

Nihai Tüketimde

Kaynaklar mı? Tüketicinin talep ettiği hizmetler mi?



  

ABD'de doğal gaz tarihi

● 1930-1950
– 1935 eyaletler arası satış
– 1938 – Natural Gas Act -FPC (Federal Power Com)

● 1950-1970
– 1954 – Supreme Court (Phillips Petroleum v Wisconsin)
– 1954-1960 saha saha tarife belirleme
– 1959'da 1265 başvuru
– 1960 alan (Permian)
– 1970'de sadece 2 alan

● 1970-1990
– 1974 alandan vazgeçip – tavan fiyat
– 1976-1977 doğalgaz krizi, okullar -fabrikalar kapanıyor
– 1978 – Natural gas policy Act (Tek piyasa, (Ferc), 1985'de tamamen deregüle)
– 1985 – MIT kendi elektriğini ve ısını üretmek istiyor 20 MW
– 1989 – The Natural Gas Wellhead Decontrol Act

http://naturalgas.org/regulation/history/



  

Teknolojik değişim

● İlerleme ve değişim

● Tüplü TV-> LCD

● Daha verimli kömürden -> CCGT

● Reel elektrik fiyatları



  

Enerji Kaynakları ve Hizmetler

• Petrol => emtia => doğrudan kullanılmıyor
• Doğalgaz => emtia => doğrudan kullanım
• Kömür => emtia => doğrudan kullanım
• Elektrik => teknolojik bir ürün

• Isınma: Yanma -> rezistif/ışıma
• Ulaştırma: Yanma -> elektromanyetik
• Soğutma: Motor -> katı hal



  

Kablo mu Boru mu?

http://www.northwestchptap.org/NwChpDocs/Transmission_and_N_Gas_Comparing_Pipes_and_Wires
_032304.pdf



  

Tüketici Talebinin sonu mu?

● Hanehalkı talebi bir 
süredir durgun

● Araba sahipliği
● 3D yazıcılar
● Küreselleşme
● Verimlilik



LNG ?

● Her proje ayrı tasarım
● Aynı coğrafi bölgede 

farklı tasarımlar
● Çin ölçek etkisi yapar 

mı?
● Teknolojik değişim

● Yakıt hücreleri



Yenilenebilir fosil yakıtlar tavan fiyat mı?



Karbon fiyatı olmadan



İngilteredeki hızlı 
dekarbonizasyonun sebebi



Sorular ? 

●Doğalgaz tamamen kömürün yerini alamaz mı?
●Doğalgazın ısıtmadaki yeri? 
●Fiyat mı politikalar mı belirleyici?
●Peki ya fiyatları yenilenebilirler belirlerse?
●Yenilenebilirin (orta dönem)depolaması doğalgaz ise?
●AB'de ortak karbon fiyatları olacak mı? 
●IMO kararı?
●Hidrojen, doğalgazın yerini alırsa



Teşekkürler
Barış Sanlı
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