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Yasal Uyarı

● Bu sunumdaki görüş/öneri/çalışma 
ve düşünceler hiçbir kurum, 
kuruluş veya derneğe 
atfedilemezler.



3

İçerik

Eğlenceli, bilinmeyen, farklı bilgiler
● Tarihsel perspektif
● Bugün ki gelişmeler
● Yansımaları



  

Elektrik kelimesi ilk defa

https://www.youtube.com/watch?v=QDuIJTNyBb0

Elektrik kelimesi nişanlarda ilk 
defa 1848'de Abdülmecid han'ın 
Samuel Morse'a verdiği nişanda 
geçiyor. 



  

Elektrik buradan başladı

https://www.eskihayatlar.com/telgraf-osmanli-devletine-ne-zaman-geldi-0234/



  

Elektrikli arabalar-piller

https://www.internethaber.com/elektrikli-otomobille-123-yil-once-tanistik-347875h.htm



  

Elektrikte Yıldız Sarayı

http://www.loc.gov/pictures/resource/cph.3b28137/?co=ahii
https://www.loc.gov/pictures/resource/cph.3b29147/?co=ahii



  

İstanbulda ilk tramvay

https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/27913



  

Titanic kömürden mi battı?

https://www.smithsonianmag.com/smart-news/coal-fire-may-have-helped-sink-titanic-180961699/



  

Havagazı İstanbul'a ne zaman veda etti

http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11498/17149/001503159006.pdf?sequence=1



  

1963-1964 : Enerji ve Tabii Kaynaklar



  

IEA macerası



  

Keban tartışması
● Keban açılmadan 

1 sene önce... 
Türkiye tarihinin 
en fazla elektrik 
üretimini yapacak 
santrallerinden biri 
"Almanya'nın en 
ciddi siyasi 
dergisi" tarafından 
fiyasko diye 
değerlendirilmişti..
. 

25 Temmuz 1973- 
Cumhuriyet 
gazetesi



  

Demirel: Benzin vardı da biz mi içtik?

15 Aralık 1979



  

Demirel: "Ne devraldık, Bir nalımız var..."



  

Bakanlık binasının hikayesi

Yüksek Gerilimli Yıllar, Behçet Yücel



  

1980'ler tasarruf tedbirleri

https://twitter.com/ozgursarhan/status/768824819357974529/photo/1



  

Exxon-Lithium-Nobel

https://energyfactor.exxonmobil.com/science-technology/battery-changed-world/
https://insideclimatenews.org/news/04102016/exxon-climate-change-hybrid-cars-technology-another-road-not-taken-electric-vehicle-toyota-prius

https://energyfactor.exxonmobil.com/science-technology/battery-changed-world/


  

Petrol sektörü ve Hibrit araçlar
● 1970'lerde gelişmiş pil programı parçası olarak Exxon tarafından 

● 1978 yılına ait broşür

https://insideclimatenews.org/documents/exxon-cordoba-hydrid-gas-electric-car-technology-brochure-1978



  

Türkiye'de güneş tarihi



  

80'lerde Türkiye'de üretilen PVler



  

84lerde rüzgar



  

25 Nisan 1986



  

Rüzgar türbinleri dünyanın dönüş hızını etkiliyor mu?
● Çok büyük rüzgar türbinleri rüzgar hızını yavaşlatıyor

● Dünyanın dönüş hızını yavaşlatıyor mu? Bildiğimiz kadarı ile 
hayır

● Fakat Telegraph okuyanlar için iklim değişikliği sebebi:))

https://www.telegraph.co.uk/news/earth/earthnews/9234715/Wind-farms-can-cause-climate-change-finds-new-study.html



  

Kuşları öldürmeyen enerji

Yok
● Güneş 1000-28000
● Rüzgar 140000-328000
● Bizim de akbaba hikayemiz

https://thinkprogress.org/chart-how-many-birds-are-killed-by-wind-solar-oil-and-coal-230d2a939bbb/
http://barissanli.com/calismalar/tarih/iliceto2.pdf



  

Dünyanın dönüşünü yavaşlatan HES
● 3 Geçit Barajı

● 22500 MW

● 660km x 1.12 km

● 42 milyar ton su + 175m deniz 
seviyesi

● 0.06 mikrosaniye

https://www.mtholyoke.edu/~lpohara/

https://www.businessinsider.com/chinas-three-gorges-dam-really-will-slow-the-earths-rotation-2010-6



  

Hayvan deyip geçmemek gerek
● Fare, Fukushima 

soğutma havuzlarına 
29 saat elektriği kesti

● Maymun, tüm 
Kenya'nın elektriğini 
kesti ve hayatta kaldı.

● 25000 trafik ışığı 
güvercinlere kurban 
oldu

https://www.popularmechanics.com/technology/infrastructure/g2662/7-animals-that-have-caused-power-outages/



  

Hackerlar mı Sincaplar mı?

https://cybersquirrel1.com/



  

Bu geçmişten ne gelecek çıkar?
● Startuplar çok çok önemli (Tabandan gelen inovasyon)
● Üniversiteler daha çok desteklenmeli (Pilot projeler, öğrenme ve yeni jenerasyon 

iş gücü)
● STK'lar metodik stratejiler üretebilmeli (Politika yapıcıların elinde 10larca örnek 

strateji olmalı, çıkarları savunma bir sistematik kazanabilmeli)
● Enerji daha fazla "takım oyununa" dönüşüyor (Herkesin aklını koordine edebilmek 

önemli)
● Başarısızlıkları hayatın doğal akışında gören, uzun dönemli ve kararlı stratejiler 

çok önemli
● Kurumları yeni enerji düzenine (YEK/Dijital) hazırlamak 



  

Teşekkürler
Barış Sanlı

barissanli.com
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