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Özet
● Belirsizlikler

– Bilinen bilinmeyenler ve bilinmeyen bilinmeyenler

● Ekonomi
● Petrol
● Çevre
● Bazı yeni teknolojiler
● Türkiye



  

Enerji sistemi bir dönüşümün öncesinde..mi?

● Lityum pil (1970ler) – 1991 Sony ilk pil
● Elektrikli arabalar (1890'lar)
● Dağıtık üretim (1890'lar)
● Yenilenebilir enerji (kömür devri öncesi)
● Üretentüketici-prosumer (1890'lar)

Ref https://en.wikipedia.org/wiki/Lithium-ion_battery  ,  
https://www.energy.gov/articles/history-electric-car 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lithium-ion_battery
https://www.energy.gov/articles/history-electric-car


  

Ekonomik durum

OECD – CLI (Composite Leading Indicator), 
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/composite-leading-indicator-cli/indicator/english_4a174487-en



  

Asya'nın ithalat payı ve Dünya enerji yatırımları

WEO 2018, IEA



  

Petrol fiyatları

http://www.seasonalcharts.com/classics_rohoel.html
https://www.investing.com/commodities/crude-oil-streaming-chart

http://www.seasonalcharts.com/classics_rohoel.html


  

ABD-Rusya-Suudi

https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=37053



  

OPEC toplantısı

CME OPEC Watch Tool, https://www.cmegroup.com/trading/energy/cme-opec-watch-tool.html



  

Dünya'yı ne kurtaracak?

● "Paris iklim anlaşması değil, yeni teknolojiler işi çözecek", Dieter 
Helm

● "Küresel dekarbonizasyon az maliyet veya maliyetsiz yapılabilir 
saçma. Tam tersine karbona dayalı ekonomiden, karbona dayalı 
olmayan bir ekonomiye 20-30 yılda  geçmek  gerçekten pahalı"

● "Fransa'da karbon vergisi ile artan dizel maliyetleri sebebi ile artan 
maliyetlerin sebep olduğu protestoların yanında, iklim değişikliği 
aktivistlerininki cüce kalıyor"

https://www.ft.com/content/8ffe8e52-e421-11e8-a8a0-99b2e340ffeb



  

Fransa'da Sarı Ceketliler – "Gilets Jaunes" 
17 Kasım 2018

● Vergi artışı
– Dizel de 7.6 cent/litre, benzinde 3.9 cent/litre
– 1 Ocak 2019'da dizelde 6.5 cent/litre, benzinde 

2.9 cent/litre

● ICTPE (ÖTV gibi) , bir karbon fiyatlandırma 
parçası var.

● 2008 tarihli kanun "eğer sürücü yolda 
arabasından acil bir durumda çıkması 
gerekirse bu yeleği taşıyacak"

● İtalya'yı da etkiledi

https://en.wikipedia.org/wiki/Gilets_jaunes_protests



  

Fransa'da Sarı Ceketliler – "Gilets Jaunes" 
"Hükümetin dünyanın sonuna üzülen 
insanları bizim gibi ayın sonu için de üzülen 
insanlar ile karşı karşıya(pitting) 
getirmesinden rahatsızız. ... Kredi ve borç ile 
yaşıyoruz. [Ayın] sonunu getiremiyoruz, ve 
ay sonu yılda 12 defa geliyor"

● NPR: "Bu özetliyor. İki Fransa var. Şehirlerde 
yaşayan ve iklim değişikliğini düşünmeye 
geliri yeten ve kırsal kesimde, küçük 
şehirlerde yaşayan, bilirsin, bir çok işçi. 
Bunlar sonuca katlanamıyor. Bu hareket 
buradan geliyor. Fransız anavatanından"

https://www.csis.org/analysis/who-cares-about-frances-energy-transition
https://www.npr.org/2018/11/27/671090413/french-protesters-demonstrate-against-rising-fuel-prices



  

Hava Durumu



  

Düşük enerjili nükleer reaksiyonlar
● Widom Larsen teorisi

https://spectrum.ieee.org/energy/nuclear/scientists-in-the-us-and-japan-get-serious-about-lowenergy-nuclear-reactions



  

Metan Hidrat

http://www.bbc.com/future/story/20181119-why-flammable-ice-could-be-the-future-of-energy



  

Küresel fiyatlarda dizel – benzin ayrışımı

http://www.tupras.com.tr/yatirimci-sunumlari?q=2018

Jet YakıtıDizel
Benzin Yüksek sülfür FO



  

Türkiye'de enerji verimliliği
● Enerji verimliliği ve tasarrufu aramalarda daha az yer alıyor

https://www.dunyaenerji.org.tr/wp-content/uploads/2018/11/QR33TR.pdf



  

Türkiye - 2018 ilk 8 ay

http://www.tupras.com.tr/yatirimci-sunumlari?q=2018

1000 kişi başına araba sahipliğiDizel Tüketimi (milyon ton)

Dizel

Benzin



  

Türkiye petrol talebinin artışı

Kaynak: JODIDB.org



  

Tartışma
● Galat-ı meşhur lügat-ı fasihden evladır

– "Narrative Economics" (Anlatı iktisadı)1

● Çevre ideolijik olarak elitist mi?
● Petrol fiyatlarında kontrol ilişkisi değişti mi?
● Yenilenebilir oyunu değiştirebilir mi?
● Laboratuvardaki teknolojileri biliyor muyuz?

1 https://cowles.yale.edu/sites/default/files/files/pub/d20/d2069.pdf
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