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Ö N S Ö Z 
 
 Devlet Planlama Teşkilatõ�nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 
Sayõlõ Kanun Hükmünde Kararname, �İktisadi ve sosyal sektörlerde 
uzmanlõk alanlarõ ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştõrma yapmak, 
tedbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmak amacõyla Devlet Planlama 
Teşkilatõ�na, Kalkõnma Planõ çalõşmalarõnda yardõmcõ olmak, Plan 
hazõrlõklarõna daha geniş kesimlerin katkõsõnõ sağlamak ve ülkemizin 
bütün imkan ve kaynaklarõnõ değerlendirmek� üzere sürekli ve geçici 
Özel İhtisas Komisyonlarõnõn kurulacağõ hükmünü getirmektedir. 
 
 Başbakanlõğõn 14 Ağustos 1999 tarih ve 1999/7 sayõlõ Genelgesi 
uyarõnca kurulan Özel İhtisas Komisyonlarõnõn hazõrladõğõ raporlar, 8. 
Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ hazõrlõk çalõşmalarõna õşõk tutacak ve toplumun 
çeşitli kesimlerinin görüşlerini Plan�a yansõtacaktõr. Özel İhtisas 
Komisyonlarõ çalõşmalarõnõ, 1999/7 sayõlõ Başbakanlõk Genelgesi, 
29.9.1961 tarih ve 5/1722 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ ile yürürlüğe 
konulmuş olan tüzük ve Müsteşarlõğõmõzca belirlenen Sekizinci Beş 
Yõllõk Kalkõnma Planõ Özel İhtisas Komisyonu Raporu genel çerçeveleri 
dikkate alõnarak tamamlamõşlardõr. 
 
 Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ ile istikrar içinde büyümenin 
sağlanmasõ, sanayileşmenin başarõlmasõ, uluslararasõ ticaretteki payõmõzõn 
yükseltilmesi, piyasa ekonomisinin geliştirilmesi, ekonomide toplam 
verimliliğin arttõrõlmasõ, sanayi ve hizmetler ağõrlõklõ bir istihdam 
yapõsõna ulaşõlmasõ, işsizliğin azaltõlmasõ, sağlõk hizmetlerinde kalitenin 
yükseltilmesi, sosyal güvenliğin yaygõnlaştõrõlmasõ, sonuç olarak refah 
düzeyinin yükseltilmesi ve yaygõnlaştõrõlmasõ hedeflenmekte, ülkemizin 
hedefleri ile uyumlu olarak yeni bin yõlda Avrupa Topluluğu ve dünya ile 
bütünleşme amaçlanmaktadõr. 
 
 8. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ çalõşmalarõna toplumun tüm 
kesimlerinin katkõsõ, her sektörde toplam 98 Özel İhtisas Komisyonu  
kurularak sağlanmaya çalõşõlmõştõr. Planlarõn demokratik katõlõmcõ 
niteliğini güçlendiren Özel İhtisas Komisyonlarõ çalõşmalarõnõn dünya ile 
bütünleşen bir Türkiye hedefini gerçekleştireceğine olan inancõmõzla, 
konularõnda ülkemizin en yetişkin kişileri olan Komisyon Başkan ve 
Üyelerine, çalõşmalara yaptõklarõ katkõlarõ nedeniyle teşekkür eder, 
Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ�nõn ülkemize hayõrlõ olmasõnõ 
dilerim.
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1. S U N U Ş 
 
Elektrik enerjisinin ülkemizdeki mevcut durumu, plan dönemi ve uzun dönemdeki gelişimini 
incelemek üzere kurulan VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Elektrik Enerjisi Özel İhtisas 
Komisyonu ilk toplantõsõnõ 17 Aralõk 1999 tarihinde yaparak çalõşmalarõna başlamõştõr. 
 
Elektrik enerjisi sektörünün içerdiği konulardaki çeşitlilik nedeniyle Komisyon,  VIII. Beş 
Yõllõk Plan dönemi çalõşmalarõnõ; Arz-Talep, Fosil Yakõtlar, Hidrolik Kaynaklar, Yeni ve 
Yenilenebilir Kaynaklar, Nükleer Enerji, İletim Sistemi, Dağõtõm Sistemleri, Tasarruf ve 
Verimlilik, Çevre, Teknoloji ve Otomasyon, Özelleştirme ve Rekabet başlõklarõ altõnda ilgili 
kamu kuruluşlarõ, sivil toplum örgütleri temsilcileri, üniversite akademik personeli ve özel 
sektör katõlõmcõlarõ ile oluşturulan onbir alt komisyon ile yürütülmüştür. Komisyon ve Alt 
Komisyonlarõn Başkan ve Üyelerinin listesi raporun başõnda yer almaktadõr. 
  
Hazõrlõklar ilerlerken koordinasyonun sağlanmasõ, Alt Komisyon Başkanlarõnõn dilek ve 
önerilerinin alõnmasõ amacõyla 24 Aralõk 1999�da Alt Komisyon Başkanlarõ ile, daha sonra 
taslak raporlarla ilgili görüşmek üzere tüm komisyon üyeleriyle 14 Ocak 2000�de toplantõlar 
yapõlmõştõr. 
 
Toplantõlardan sonra Alt Komisyonlar süratle çalõşmalarõnõ yapmõş ve raporlarõnõ teslim 
etmişlerdir. Çalõşmalar sonucunda Alt Komisyonlarca hazõrlanan ana raporlar bir araya 
getirilerek Ana Rapor düzenlenmiştir. Ana Rapor ve hazõrlõk sürecindeki toplantõ tutanaklarõ, 
yazõşmalar ayrõ bir doküman olarak DPT Müsteşarlõğõ�na sunulmuştur.  

 
Raporlarõn hazõrlanmasõ, bu kadar kõsõtlõ bir sürede Komisyon Başkan ve üyelerinin özverili 
çalõşmalarõ, değerli zamanlarõnõ plan için ayõrmalarõ sonucunda gerçekleşmiş olup bu güzel 
sonuca erişebildiğimiz için Sayõn Başkanlara ve onlarõn şahsõnda tüm grup üyelerine, 
raportörlere tebrik ve teşekkürlerimi sunarõm. 

 

Ayrõca çalõşmalar sõrasõnda göstermiş olduklarõ yakõn ilgi nedeniyle DPT Müsteşarlõğõ 
uzmanlarõ Sn. Dr. Vedat Şahin ve Sn. Selahattin Çimen�e de teşekkürlerimi sunarõm. 

 

Bu raporda sektörün mevcut durumu incelenmiş, Ana Raporlar özetlenmiş ve Avrupa 
Birliği�nin konu ile ilgili hedef ve direktifleri aktarõlarak genel sonuç ve öneriler sunulmuştur. 

 

Ana ve Özet Raporlarõn VIII. Beş Yõllõk Plan Döneminde sektördeki gelişmelere õşõk 
tutmasõnõ ve yararlõ olmasõnõ dilerim. 

 

 

           Nur YILDIRIM 
VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ 

    Elektrik Enerjisi Komisyon Başkanõ 
 

               Mart 2000      



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                    Elektrik Enerjisi  Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

   http://ekutup.dpt.gov.tr/enerji/oik585.pdf   

 
 
 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                       Elektrik Enerjisi  Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

   http://ekutup.dpt.gov.tr/enerji/oik585.pdf   1�1 

1. GİRİŞ 
 
İnsan yaşamõ ve ülkelerin kalkõnmasõndaki önemi doğrultusunda ülkemiz elektrik enerjisi 
sektörünün de sağlõklõ gelişimi için talep, arz, iletim, dağõtõm, yakõt ve tarife konularõnda 
planlar yapõlmasõ ve elektrik enerjisi ile ilgili olarak tüketici memnuniyetsizliklerine sebep 
olabilecek sorunlarõn yaşanmamasõ büyük önem taşõmaktadõr. 
 
Bu nedenle VIII. Beş Yõllõk Plan çalõşmasõnda sektörün ülkemizde ve diğer ülkelerdeki 
mevcut durumu, sorunlarõ, plan dönemi ve uzun vadeli hedefleri, yatõrõm ihtiyaçlarõ 
incelenmiş ve sektörde daha iyi bir gelecek için öneriler sunulmuştur. 
 
Plan döneminin diğer bir özelliği de; 1984 yõlõnda başlatõlan ve temel hedefi sektörü rekabete 
açmak olan özelleştirme faaliyetleri sonuçlarõnõn bu dönemde daha çok görülebilmesi 
olasõlõğõdõr. Özelleştirme ve rekabet konusunda Avrupa Birliği (AB) direktifleri ve AB�de 
elektrik enerjisi arz gelişimi hedefleri de incelenerek raporda özetlenmiştir. 
 
Türkiye�de elektrik enerjisi ile ilgili hedef ve politikalarõn saptanmasõ ve uygulanmasõ, enerji 
kaynaklarõnõn üretim, iletim ve dağõtõm tesislerinin politikalara uygun şekilde kurulmalarõ ve 
işletilmeleri için gerekli tedbirlerin alõnmasõ, enerji fiyatlandõrma esaslarõnõn tespit edilmesi, 
enerji kaynak ve tesislerinin işletilmesine ilişkin haklarõn verilmesi, bu konuda çeşitli nitelikte 
sözleşmeler yapõlmasõ ve gerekli denetimlerin gerçekleştirilmesi Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlõğõ�nõn (ETKB) yetki ve sorumluğunda bulunmaktadõr. ETKB bu hizmeti APK Kurulu, 
Genel Müdürlükleri,  ilgili ve bağlõ kuruluşlarõ ile birlikte yürütmektedir.  
 
DSİ ve EİEİ Genel Müdürlükleri ülkemizdeki su kaynaklarõnõn geliştirilmesi kapsamõnda 
hidroelektrik enerji potansiyelinin, ön inceleme master plan, planlama, kesin proje 
çalõşmalarõnõn yürütmekte, YİD projelerinin ülke ekonomisi açõsõndan teknik ve ekonomik 
yönden yapõlabilirliği konusunda danõşmanlõk hizmeti  vermektedir. Kamu adõna hidroelektrik 
santrallarõn inşaatõnõ DSİ Genel Müdürlüğü gerçekleştirilmektedir. 
 
Kamu adõna, devletin genel ekonomi ve politikasõna uygun olarak elektrik üretim ve iletim 
tesislerinin yapõmõnõ, işletmesini ve elektrik enerjisi ticaretini TEAŞ, dağõtõm faaliyetini  ve 
ticaretini ise TEDAŞ Genel Müdürlükleri yapmaktadõr. 
 
Raporun devamõnda bu çalõşmalarõn õşõğõnda sektörün durumu, sorunlar ve çözüm önerileri, 
plan dönemi ve daha uzun vadeli hedefleri ve yatõrõmlarõ özetle sunulmaktadõr. 
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2. TÜRKİYE�NİN ELEKTRİK ENERJİSİ ALANINDAKİ MEVCUT DURUMU 
VE SORUNLARI 

2.1 MEVCUT DURUM  

2.1.1. ELEKTRİK ENERJİSİ KURULU GÜÇ VE ÜRETİMİN GELİŞİMİ  

 
Türkiye kurulu gücü 1999 yõlõ sonunda 26116.8 MW�a ulaşmõştõr. Bu gücün, 15555.9 MW ile 
%59.6�sõnõ termik, 10537.2 MW ile %40.3�ünü hidrolik, 23.7 MW ile %0.1�ini jeotermal ve 
rüzgar santrallarõ oluşturmaktadõr. Kurulu gücün yõllar itibariyle gelişimi Şekil 2.1 ve Tablo 
2.1�de yakõt cinslerine göre gelişimi Şekil 2.2�de verilmiştir.  
 
Tablo 2.1.Türkiye Kurulu Gücünün Yõllar  İtibariyle  Gelişimi (MW) 

           
Kaynak: Elektrik Üretim � İletim İstatistikleri 1999 TEAŞ APK 
 
 
Şekil 2.1. Türkiye Kurulu Gücünün Yõllar İtibariyle Gelişimi 

 

Y IL L IK
Y IL T E R M İK H İD R O L İK JE O T E R .+ R Ü Z. T O P L A M A R T IŞ  %
1963 902 .6  478 .5  1381 .1  -
1965 985 .4  505 .1  1490.5  3 .9
1970 1509.5  725 .4  2234.9  8 .4
1975 2407.0  1779.6  4186.6  13 .4
1980 2987.9  2130.8  5118.7  4 .1
1985 5229.3  3874.8  15 .0  9119.1  12 .2
1990 9535.8  6764.3  15 .0  16315 .1  12 .3
1995 11074 .0  9862.8  15 .0  20951 .8  5 .1
1996 11297 .1  9934.8  15 .0  21246 .9  1 .4
1997 11771 .8  10102 .6 15 .0  21889 .4  3 .0
1998 13021 .3  10306 .5 23 .7  23351 .5  6 .7
1999 15555 .9  10537 .2 23 .7  26116 .8  11 .8
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Şekil 2.2. Türkiye Kurulu Gücünün Yakõt Cinslerine Göre Dağõlõmõ 

 
Tablo 2.2.  Türkiye Kurulu Gücünün Birincil Enerji Kaynaklara Göre Üretici Kuruluşlara 
Dağõlõmõ 1999 (MW)  

 
* Otoprodüktör santrallarõnda kullanõlmakta olan Kok Gazõ, Yüksek Fõrõn Gazõ gibi kömür ürünleri dahildir. 
** Otoprodüktör santrallarõnda kullanõlmakta olan Rafineri Gazõ dahildir. 
Kaynak: Elektrik Üretim � İletim İstatistikleri 1999 TEAŞ APK 
 
1984 yõlõnda ve sonrasõnda çõkarõlan yasalarla özel sektörün elektrik enerjisi faaliyetlerine 
katkõsõnõn artõrõlmasõ hedeflenmiştir. 1999 sonu itibariyle elektrik enerjisi üretiminde kamu 
(TEAŞ), özel sektör (üretim şirketleri ve otoprodüktörler) ayrõcalõklõ şirketler (ÇEAŞ ve 
KEPEZ) ve kiralama yöntemiyle hizmet alõnan Mobil Santrallar faaliyet göstermekte olup, 
kurulu gücün 1999 yõlõ sonu itibariyle yakõt bazõnda bu üretici kuruluşlara dağõlõmõ Tablo 
2.2�de verilmektedir. 
 
1999 sonu itibariyle Türkiye kurulu gücünün %24.3�ünü linyit yakõtlõ santrallar 
oluşturmaktadõr. En önemlileri olarak, her biri 340 MW güçteki 4 üniteden oluşan Afşin 
Elbistan TS (1360 MW), 1034 MW güçteki Soma TS, 600 MW güçteki Seyitömer TS, 630 

 
BİRİNCİL  ENERJİ T E A Ş TEAŞ'IN BAĞLI  AYRICALIKLI ÜRETİM OTOP. MOBİL

KAYNAĞI ORTAKLIKLARI    ŞİRKETLER  ŞİRKETLERİ SANTRALLAR TOPLAM             %
KÖMÜR* 4449.0 2084.0 - - 153.9 6686.9 25.6
SIVI YAKITLAR** 884.2 0.0 - - 578.7 79.2 1542.1 5.9
DOĞAL GAZ 2782.9 1200.0 - 1444.6 722.5 6150.0 23.5
ATIK 10.0 10.0 0.04
DİĞER - - - 13.8 13.8 0.1
TEK YAKITLI TOPLAMI 8116.1 3284.0 0.0 1444.6 1478.9 79.2 14402.8 55.1
ÇOK YAKITLI TOPLAMI - - 1153.1 1153.1 4.4
 T E R M İ K   T O P L A M 8116.1 3284.0 0.0 1444.6 2632.0 79.2 15555.9 59.6
 H İ D R O L İ K   T O P L A M 9701.7 610.3 203.3 21.9 10537.2 40.3
JEOTERMAL 15.0 15.0 0.1
RÜZGAR 7.2 1.5 8.7 0.03
GENEL TOPLAM 17832.8 3284.0 610.3 1655.1 2655.4 79.2 26116.8 100.0

% 68.3 12.6 2.3 6.3 10.2 0.3 100.0
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MW güçteki Yatağan TS, 420 MW güçteki Yeniköy TS ve  630 MW güçteki  Kemerköy TS 
sayõlabilir.  
 
1999 sonu itibariyle Türkiye kurulu gücündeki ikinci önemli paya %23.5 ile doğal gaz yakõtlõ 
santrallar sahiptir. 1350.9 MW güçle Ambarlõ,1200 MW güçle Hamitabat ve 1432 MW güçle 
Bursa doğal gaz ve kombine çevrim santrallarõ en büyük doğal gaz yakõtlõ santrallardõr.  

 
Linyit ve doğal gazdan sonra fuel oil, motorin, LPG ve  nafta gibi sõvõ yakõtlõ santrallarõn payõ 
ise % 5.9�dur.  
 
Son   yõllarda   dünyada   sõnõrlõ  olan   fosil  yakõt  rezervlerinin  tükenmesi  kaygõsõyla  ve  
temiz enerji    olarak da  benimsenmesi ve ticari uygulamalara geçilebilmesi  nedeniyle  
yenilenebilir   enerji  kaynaklarõ da enerji üretiminde göz önünde bulundurulmaktadõr.           
 
Türkiyenin şebekeye bağlantõlõ ilk rüzgar santralõ 1.5 MW kurulu güçte Çeşme-Germiyan�da 
kurulmuş bir otoprodüktör santralõdõr. Diğer bir rüzgar santralõ ise Yap-İşlet-Devret modeli ile 
inşa edilen Çeşme-Alaçatõ�daki 7.2 MW�lõk santraldõr. Bu santrallarõn 1999 yõlõ elektrik 
enerjisi üretimleri 20.5 milyon kWh�tir.  

 
Yenilenebilir enerji kaynaklarõndan birisi olan jeotermal enerjiye dayalõ 15 MW�lõk Denizli-
Kõzõldere jeotermal elektrik santralõ 1984 yõlõndan beri işletmededir. 

 
Türkiye�de katõ atõk ve biogaz santrallarõnõn da kurulmasõna başlanmõştõr. Söz konusu 
girişimler YİD modeli kapsamõnda sürdürülmektedir. Bunlardan 45 MW güçte ve net enerji 
üretimi 302 milyon kWh/yõl olacak Adana Çöp Santralõnõn sözleşmesi imzalanmõştõr. 10 MW 
güçte ve 76.8 milyon kWh/yõl kapasiteli Mamak Çöp Gazõ Santralõnõn sözleşmesi 
Danõştay�dan geçmiş ve imza aşamasõna gelmiştir. 5.4 MW�lõk İzmit Endüstriyel Tehlikeli 
Atõk ve 3.2 MW�lõk Ankara Çöp santrallarõ da otoprodüktör statüsünde işletmededir. Ayrõca 
18.8 MW�lõk Mersin ve 12.5 MW�lõk Tarsus Çöp Santrallarõ da başvuru aşamasõndadõr.  

 
Türkiye�de elektrik üretimi amacõyla kurulmasõ tasarlanan nükleer santrallarla ilgili ilk 
çalõşmalar 1967 yõlõnda başlamõştõr.Akkuyu�da yapõlmasõ planlanan ilk nükleer santral 1993 
yõlõna kadar çeşitli aşamalardan geçmiş ancak bu aşamalardan herhangi bir sonuç 
alõnamamõştõr. 1993�de tekrar devlet yatõrõm programõna alõnarak, 17.12.1996�da TEAŞ 
tarafõndan yeniden uluslar arasõ ihaleye çõkõlmõştõr. 15.10.1997 tarihinde 3 konsorsiyumdan 
teklifler alõnmõştõr. Ancak, ekonomik gerekçelerle 2000 yõlõnda ihalenin iptaline karar 
verilmiştir. 

 
 

Kurulu güç gelişimi, primer kaynak ve üretici kuruluş yapõlarõ, yukarõda açõklanan santrallarõn 
üretim gelişimleri primer kaynak ve kuruluşlar bazõnda Şekil 2.3 ve 2.4�de  verilmiştir. 
Kurulu güç itibariyle paralel bir gelişim gösteren termik ve hidrolik santrallar üretim 
açõsõndan su gelirleri durumuna ve çalõşma rejimlerine göre önemli bir farklõlõk 
göstermektedir. Su gelirlerinin iyi olduğu 1988 yõlõ hidrolik üretimine tekrar beş yõl sonra 
1993 yõlõnda ulaşõlabilmiştir. Bu nedenle hidrolik santrallarda proje ve güvenilir (kurak yõl) 
üretim tanõmlarõ yapõlmaktadõr. 
 
Yõllar itibariyle üretici kuruluşlarõn üretime katkõlarõ Tablo 2.3�de, elektrik enerjisi üretiminde 
kullanõlan yakõt miktar ve fiyatlarõ Tablo 2.4�de verilmiştir. 
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Şekil 2.3. Türkiye Elektrik Üretiminin Yõllar İtibariyle Gelişimi 

 
Şekil 2.4. TEAŞ ve Bağlõ Ortaklõklarõ � Üretim Şirketleri � Ayrõcalõklõ Şirketler ve 
Otoprodüktörlerin Üretimlerinin Yõllar İtibariyle Dağõlõmõ 
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Tablo 2.3. Türkiye Brüt Elektrik Enerjisi Üretiminin Üretici Kuruluşlar ve Birincil Enerji Kaynaklarõna Göre Yõllar İtibariyle Gelişimi (GWh) 
ÜRETİM KARAKTERİSTİĞİ                                                       1984             
1985  

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

 TAŞKÖMÜRÜ 570.3 596.9 674.7 524.4 254.1 252.1 563.6 937.3 1707.9 1694.6 1884.9 1554.8 1817.6 2232.2 2234.8 2226.9 
T LİNYİT 9201.2 14164.3 18452.8 16790.8 11776.0 19533.9 19241.1 20190.2 22370.7 21561.8 25917.7 22099.0 18420.8 19603.7 22115.4 22231.5 
  KÖMÜR TOPLAMI 9771.5 14761.2 19127.5 17315.2 12030.1 19786.0 19804.7 21127.5 24078.6 23256.4 27802.6 23653.8 20238.4 21835.9 24350.2 24458.4 

E FUEL-OİL 4357.9 4418.6 3979.7 2189.2 212.5 1030.5 620.1 342.0 2096.2 1735.7 2256.3 3167.9 3751.1 4321.6 4553.3 3641.8 
  MOTORİN 274.6 12.7 19.9 31.8 12.9 5.1 2.0 1.8 1.4 2.8 1.6 273.2 362.5 528.0 305.9 720.1 

A SIVI TOPLAMI 4632.5 4431.3 3999.6 2221.0 225.4 1035.6 622.1 343.8 2097.6 1738.5 2257.9 3441.1 4113.6 4849.6 4859.2 4361.9 
 DOĞAL GAZ  58.2 1340.7 2528.1 3239.5 9523.7 10191.2 12515.2 10690.5 10299.2 12858.4 11257.9 7247.8 8376.9 9685.1 13763.1 

Ş TERMİK TOPLAM 14404.0 19250.7 24467.8 22064.3 15495.0 30345.3 30618.0 33986.5 36866.7 35294.1 42918.9 38352.8 31599.8 35062.4 38894.5 42583.4 
 HİDROLİK TOPLAM 12259.6 10992.2 10958.7 17557.1 27450.2 17046.2 22156.1 21392.9 24597.0 31728.1 28944.5 33105.3 37440.1 37341.6 39601.4 31737.3 
 JEOTERMAL 22.1 6.0 43.6 57.9 68.4 62.6 80.1 81.3 69.6 77.6 79.1 86.0 83.7 82.8 85.0 80.9 

TOPLAM  26685.7 30248.9 35470.1 39679.3 43013.6 47454.1 52854.2 55460.7 61533.3 67099.8 71942.5 71544.1 69123.6 72486.8 78580.9 74401.6 
AYRICALIKLI ŞRK. TERMİK (Fuel-oil) 550.1 551.3 551.0 550.3 381.9 440.5 345.8 130.6 122.7 329.0 123.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  HİDROLİK TOPLAM 1141.0 1040.9 903.0 1041.4 1476.0 876.4 958.7 1238.9 1892.1 2137.6 1562.9 2301.4 2907.6 2213.8 2299.2 2169.2 

TOPLAM  1691.1 1592.2 1454.0 1591.7 1857.9 1316.9 1304.5 1369.5 2014.8 2466.6 1686.2 2301.4 2907.6 2213.8 2299.2 2169.2 
 TAŞKÖMÜRÜ 135.3 113.4 98.1 103.4 91.2 64.9 57.2 61.1 106.7 101.5 92.7 677.3 756.5 1040.6 746.1 895.9 
 LİNYİT 211.5 153.2 211.7 234.9 365.3 418.6 319.4 372.9 385.5 402.0 339.4 243.0 316.1 307.3 405.1 426.1 
 KÖMÜR TOPLAMI 346.8 266.6 309.8 338.3 456.5 483.5 376.6 434.0 492.2 503.5 432.1 920.3 1072.6 1347.9 1151.2 1322.0 
 FUEL-OİL 1802.6 2058.7 2410.6 2678.6 2654.3 2738.2 2955.0 2818.4 3052.4 3106.7 3167.2 2330.3 2423.3 2199.1 2722.3 2649.9 

OTOPRODÜKTÖRLER MOTORİN 61.6 40.7 39.4 45.7 43.1 33.2 18.8 0.4 0.3 0.3 0.4 0.6 2.7 3.4 2.7 3.1 
  LPG              105.2 222.2 277.5 

 NAFTA               116.9 581.9 
 SIVI TOPLAMI 1864.2 2099.4 2450.0 2724.3 2697.4 2771.4 2973.8 2818.8 3052.7 3107.0 3167.6 2330.9 2426.0 2307.7 3064.1 3512.4 
 DOĞAL GAZ      0.3 1.1 73.4 123.2 489.0 963.9 2143.4 2386.9 3795.7 5627.4 7453.4 
 YENİLENEBİLİR+ATIK               13.4 20.1 
 DİĞER(S.Kükürt,K.Keki vs.)        38.4 47.1 56.4 50.9 222.3 175.4 294.0 241.2 184.6 
 TERMİK TOPLAM 2211.0 2366.0 2759.8 3062.6 3153.9 3255.2 3351.5 3364.6 3715.2 4155.9 4614.5 5616.9 6060.9 7745.3 10097.3 12492.5 
 HİDROLİK TOPLAM 22.4 11.8 10.9 19.3 23.4 12.2 9.8 4.5 11.9 16.0 4.8 8.0 9.7 8.6 30.5 32.2 
 RÜZGAR               3.5 4.3 

TOPLAM  2233.4 2377.8 2770.7 3081.9 3177.3 3267.4 3361.3 3369.1 3727.1 4171.9 4619.3 5624.9 6070.6 7753.9 10131.3 12529.0 
BAĞLI ORTAKLIKLAR LİNYİT            3472.8 9102.6 10676.2 10186.1 11250.5 
  DOĞAL GAZ            3178.0 7188.5 7756.1 7307.8 6660.4 

TOPLAM  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6650.8 16291.1 18432.3 17493.9 17910.9 
ÜRETİM ŞRK. TERMİK  (D.Gaz)             351.0 2156.9 2217.2 8469.0 
  HİDROLİK TOPLAM      4.8 23.0 47.0 67.0 69.2 73.7 126.2 117.8 252.1 297.9 738.8 

 RÜZGAR               2.0 16.2 
TOPLAM   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 23.0 47.0 67.0 69.2 73.7 126.2 468.8 2409.0 2517.1 9224.0 

MOBİL SANTRALLAR FUEL-OİL                180.7 
  MOTORİN                24.5 

TOPLAM                  205.2 
 TAŞKÖMÜRÜ 705.6 710.3 772.8 627.8 345.3 317.0 620.8 998.4 1814.6 1796.1 1977.6 2232.1 2574.1 3272.8 2980.9 3122.8 
 LİNYİT 9412.7 14317.5 18664.5 17025.7 12141.3 19952.5 19560.5 20563.1 22756.2 21963.8 26257.1 25814.8 27839.5 30587.2 32706.6 33908.1 
 KÖMÜR TOPLAMI 10118.3 15027.8 19437.3 17653.5 12486.6 20269.5 20181.3 21561.5 24570.8 23759.9 28234.7 28046.9 30413.6 33860.0 35687.5 37030.9 
 FUEL-OİL 6710.6 7028.6 6941.3 5418.1 3248.7 4209.2 3920.9 3291.0 5271.3 5171.4 5546.8 5498.2 6174.4 6520.7 7275.6 6472.4 

T Ü R K İ Y E MOTORİN 336.2 53.4 59.3 77.5 56.0 38.3 20.8 2.2 1.7 3.1 2.0 273.8 365.2 531.4 308.6 747.7 
 LPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 105.2 222.2 277.5 
  NAFTA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 116.9 581.9 
 SIVI TOPLAMI 7046.8 7082.0 7000.6 5495.6 3304.7 4247.5 3941.7 3293.2 5273.0 5174.5 5548.8 5772.0 6539.6 7157.3 7923.3 8079.5 
 DOĞAL GAZ 0.0 58.2 1340.7 2528.1 3239.5 9524.0 10192.3 12588.6 10813.7 10788.2 13822.3 16579.3 17174.2 22085.6 24837.5 36345.9 
 YENİLENEBİLİR+ATIK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.4 20.1 
 DİĞER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.4 47.1 56.4 50.9 222.3 175.4 294.0 241.2 184.6 
 TERMİK TOPLAM 17165.1 22168.0 27778.6 25677.2 19030.8 34041.0 34315.3 37481.7 40704.6 39779.0 47656.7 50620.5 54302.8 63396.9 68702.9 81661.0 
 HİDROLİK TOPLAM 13426.3 12044.9 11872.6 18617.8 28949.6 17939.6 23147.6 22683.3 26568.0 33950.9 30585.9 35540.9 40475.2 39816.1 42229.0 34677.5 
 JEOTERMAL+RÜZGAR 22.1 6.0 43.6 57.9 68.4 62.6 80.1 81.3 69.6 77.6 79.1 86.0 83.7 82.8 90.5 101.4 

TÜRKİYE TOPLAMI  30613.5 34218.9 39694.8 44352.9 48048.8 52043.2 57543.0 60246.3 67342.2 73807.5 78321.7 86247.4 94861.7 103295.8 111022.
4 
116439.

9 
Not: 1984 yõlõnda, Belediyelere ait 3.3. GWh�lõk hidrolik üretim Türkiye hidrolik üretimine ilave edilmiştir. 
Kaynak: Elektrik Üretim � İletim İstatistikleri 1999 TEAŞ APK 
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Tablo 2.4. TEAŞ ve Bağlõ Ortaklõklar Termik Santrallarõnda Elektrik Enerjisi Üretiminde 
Kullanõlan Birincil Enerji Kaynaklarõna Ait Fiyat ve Tüketim Miktarlarõnõn Yõllar İtibariyle 
Gelişimi (KDV Dahildir) 

 
Kaynak: Elektrik Üretim � İletim İstatistikleri 1999 TEAŞ APK 
 
 
1999 yõlõ sonuçlarõna göre işletmeye giren yeni santrallar ile Türkiye kurulu gücü 26116.8 
MW�a ulaşmõş ve bu gücün  %23.5�ini doğal gaz yakõtlõ santrallar, %24.3�ünü linyit, 
%5.9�unu sõvõ yakõtlõ santrallar, %40.3�ünü de hidrolik kaynaklar oluşturmuştur.  

 
1999 yõlõ sonuçlarõna göre, 116.4 milyar kWh üretim, 2.3 milyar kWh ithalat, 0.3 milyar kWh 
ihracat yapõlmõş ve 118.5 milyar kWh olan ülke tüketimi karşõlanmõştõr. Buna göre kişi başõ 
tüketim 1840 kWh olarak gerçekleşmiştir.  

 
2000 yõlõnda ülke tüketiminin 129.3 Milyar kWh ve ithalatõn 3.7 Milyar kWh olmasõ 
beklenmektedir.  

2.1.2. ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP GELİŞİMİ, KURULU GÜÇ VE ÜRETİMİN 
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİ 

 
Enterkonnekte sistemin saatlik puantõ, Tablo 2.5�de verildiği gibi 1984 yõlõnda 5380 MW 
seviyesinden yõlda ortalama %8.7 artõşla 1999 yõlõnda 18804 MW düzeyine yükselmiştir. 
Buna karşõlõk, 1984 yõlõnda 33 milyar kWh olan talebimiz, 1999 yõlõna kadar yõlda ortalama 
%8.8 artarak 118.5 milyar kWh seviyelerine ulaşmõştõr. 

 
Tablo 2.6 ve Şekil 2.5�de Türkiye elektrik enerjisi kullanõmõnõn tüketici gruplarõna dağõlõmõ 
verilmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAŞKÖMÜRÜ LİNYİT FUEL-OİL MOTORİN DOĞAL-GAZ
YILLAR Ort. Fiat Tüketim Ort. Fiat Tüketim Ort. Fiat Tüketim Ort. Fiat Tüketim Ort. Fiat Tüketim

($/Ton) (Ton) ($/Ton) (Ton) ($/Ton) (Ton) ($/Ton) (Ton) ($/10³ m³) (10³ m³)
1994 22 1416911 9 39482418 109 717986 274 12384 112 2728706

1995 26 1221273 13 39683910 164 891331 401 84329 135 3116261

1996 33 1448190 12 42276576 155 1016830 504 106152 154 3138313

1997 34 1786641 11 45534484 147 1188780 523 187832 164 3427912

1998 37 1846788 10 51903493 119 1225495 424 163526 155 3611146

1999 35 1677539 10 53565629 113 1072829 553 274874 152 4259275
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Tablo 2.5. Türkiye Brüt Elektrik Enerjisi Üretimi � İthalat � İhracat � Tüketimi ve saatlik 
puantõnõn yõllar itibariyle gelişimi. 

 
 
          
 Kaynak: Elektrik Üretim � İletim İstatistikleri 1999 TEAŞ APK 
 
 
Tablo 2.6. Yõllar İtibariyle Türkiye Elektrik Enerjisi Kullanõmõnõn Tüketici Gruplarõna 
Dağõlõmõ (GWh) 
 

 
Kaynak: Türkiye Elektrik Dağõtõm ve Tüketim İstatistikleri 1998 TEDAŞ APK 
* Geçici 

ULUSAL SAATLİK

  YILLAR ÜRET İM ARTIŞ İTHALAT İHRACAT TÜKET İM ARTIŞ PUANT ARTIŞ

GW h % GW h GW h GW h % MW %

1984 30613.5 2653.0 33266.5 5380

1985 34218.9 11.8 2142.4 36361.3 9.3 5689 5.7 

1986 39694.8 16.0 776.6 40471.4 11.3 6391 12.3 

1987 44352.9 11.7 572.1  44925.0 11.0 7363 15.2 

1988 48048.8 8.3 381 .2 48430.0 7.8 7567 2.8 

1989 52043.2 8.3 558.5 52601.7 8.6 8450 11.7 

1990 57543.0 10.6 175.5 906.8 56811.7 8.0 9007 6.6 

1991 60246.3 4.7 759.4 506.4 60499.3 6.5 9854 9.4 

1992 67342.2 11.8 188.8 314.2 67216.8 11.1 10937 11.0 

1993 73807.5 9.6 212.9 588.7 73431.7 9.2 11803 7.9 

1994 78321.7 6.1  31.4 570.1  77783.0 5.9 12430 5.3 

1995 86247.4 10.1 0.0 695.9 85551.5 10.0 13827 11.2 

1996 94861.7 10.0 270.1  343.1  94788.7 10.8 15136 9.5 

1997 103295.8 8.9 2492.3 271 .0 105517.1  11.3 16717 10.4 

1998 111022.4 7.5 3298.5 298.2 114022.7 8.1  17565 5.1  

1999 116439.9 4.9 2330.3 285.3 118484.9 3.9 18804 7.1  

RESMİ GENEL
YILLAR MESKEN % TİCARETHANE % DAİRE % SANAYİ % AYDINLATMA % DİĞER % TOPLAM
1984 5472.4 19.8 1569.9 5.7 766.7 2.8 18027.0 65.2 330.8 1.2 1468.4 5.3 27635.2
1985 5634.3 19.0 1620.5 5.5 891.5 3.0 19607.7 66.0 407.3 1.4 1547.3 5.2 29708.6
1986 6104.1 19.0 1680.0 5.2 1036.3 3.2 20885.9 64.8 666.0 2.1 1837.4 5.7 32209.7
1987 6943.2 18.9 1747.8 4.8 1168.7 3.2 23872.9 65.1 786.3 2.1 2178.4 5.9 36697.3
1988 7954.3 20.0 1981.4 5.0 1269.4 3.2 25257.5 63.6 815.4 2.1 2443.5 6.2 39721.5
1989 8436.6 19.6 2300.2 5.3 1278.3 3.0 27602.7 64.0 915.7 2.1 2586.5 6.0 43120.0
1990 9162.3 19.6 2557.8 5.5 1463.3 3.1 29211.8 62.4 1231.4 2.6 3193.4 6.8 46820.0
1991 10841.7 22.0 3054.1 6.2 1864.3 3.8 28511.8 57.9 1417.9 2.9 3593.1 7.3 49282.9
1992 11481.7 21.3 3270.3 6.1 2008.6 3.7 31535.6 58.4 1859.7 3.4 3828.8 7.1 53984.7
1993 12559.0 21.2 3605.4 6.1 2266.4 3.8 34247.1 57.8 2270.3 3.8 4288.8 7.2 59237.0
1994 13449.7 21.9 3704.7 6.0 3315.1 5.4 34138.1 55.6 2502.1 4.1 4291.2 7.0 61400.9
1995 14492.5 21.5 4195.2 6.2 3011.6 4.5 38007.4 56.4 3105.9 4.6 4581.2 6.8 67393.8
1996 16394.2 22.1 5740.9 7.7 3002.5 4.0 40638.3 54.8 3084.9 4.2 5295.9 7.1 74156.7
1997 18514.4 22.6 6852.4 8.4 3803.4 4.6 43491.3 53.1 3310.2 4.0 5913.2 7.2 81884.9
1998 20034.1 22.8 7733.8 8.8 4271.6 4.9 46139.0 52.6 3691.2 4.2 5835.0 6.7 87704.7
1999* 22590.6 24.8 8243.1 9.0 3747.4 4.1 46000.4 50.4 4280.1 4.7 6360.5 7.0 91222.1
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Şekil 2.5. 1999 Yõlõ Elektrik Enerjisi Tüketiminin Sektörel Dağõlõmõ 

 
Tablo 2.7�de yõllar itibariyle, Türkiye brüt üretimi, kurulu gücü, saatlik puantõ, teorik çalõşma 
saatleri ile faydalanma ve yük faktörleri verilmiştir.  
 
Sistemin yeterli güç yedeğinin olduğu ve puant saatlerinde ağõrlõklõ olarak puant yük 
santrallarõnõn çalõştõrõldõğõ  ve periyodik bakõm onarõm çalõşmalarõ için imkan bulunan 
yõllarda, faydalanma faktörü %60 civarõnda seyretmiştir. 

 
Santrallarõn faydalanma faktörü sistemin talebi karşõlamada yetersiz kaldõğõ ve santrallarõn 
güçlerinin üzerinde puanta katkõda bulunduğu son yõllarda yüksek düzeyde seyretmiş, % 
70�lerin üzerine çõkmõştõr. Yük faktörü ise, 1984 yõlõnda %65 seviyesinde iken 1999 yõlõ 
sonunda %70.7 seviyelerine ulaşmõştõr. Kurulu gücün çok az artõş gösterdiği bu periyotta 
mevcut santrallarda daha fazla üretim yapõlmõştõr. 
 
Tablo 2.7. Türkiye Kurulu Gücü ve Brüt Üretiminin Elektriksel Özellikleri 
 

Teorik Çalõşma Saati = (Brüt Üretim/Saatlik Puant) x 1000 
Faydalanma Faktörü = (Saatlik Puant/Kurulu Güç) x 100 
Yük Faktörü = ((Brüt Üretim x 1000) / (Saatlik Puant x 8760))  x  100  
Kaynak: Elektrik Üretim � İletim İstatistikleri 1999 TEAŞ APK 

    B R Ü T  K U R U LU      S A A T L İK T E O R İK
  Ü R E T İM G Ü Ç        P U A N T Ç A LIŞM A F A Y D A LA N M A    Y Ü K

Y ILLA R (G W h) (M W )        (M W ) S A A T İ  F A K T Ö R Ü    F A K T Ö R Ü
1984 30613.5 8459 .1 5380 .3 5690 63.6 65.0
1985 34218.9 9119 .1 5689 .1 6015 62.4 68.7
1986 39494.8 10112.7 6391 .0 6180 63.2 70.5
1987 44352.9 12492.6 7363 .0 6024 58.9 68.8
1988 48048.8 14518.1 7564 .0 6352 52.1 72.5
1989 52043.2 15805.7 8450 .0 6159 53.5 70.3
1990 57543.9 16315.1 9007 .0 6389 55.2 72.9
1991 60246.3 17206.6 9854 .0 6114 57.3 69.8
1992 67342.2 18713.6 10937.0 6157 58.4 70.3
1993 73807.5 20335.1 11803.0 6253 58.0 71 .4
1994 78321 .7 20857.3 12430.0 6301 59.6 71 .9
1995 86247.4 20951 .8 13827.0 6238 66.0 71 .2
1996 94861 .7 21246.9 15136.0 6267 71 .2 71 .5
1997 103295 .8 21889.4 16717.0 6179 76.4 70.5
1998 111022 .4 23351 .5 17565.0 6321 75.2 72.2
1999 116439 .9 26116.8 18804.0 6192 72.0 70.7

SANAYİ
%50

MESKEN
%25

DİĞER
%7

AYDINLATMA
%5

RESMİ DAİRE
%4

TİCARETHANE
%9
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2.1.3. MALİYETLER VE TARİFELER 

 
1994 yõlõndan itibaren üretim-iletim ve dağõtõm hizmetlerinin ayrõ kuruluşlarca yürütülmesi 
nedeniyle, 1994-1999 dönemine ait müşteriye teslim noktasõndaki maliyet ve ortalama satõş 
fiyatlarõ, Tablo 2.8 ve Tablo 2.9�da ayrõ ayrõ verilmektedir. 

 
Yõllar itibariyle birincil kaynaklara göre termik üretim maliyetleri Tablo 2.10�da verilmiştir. 
1999 sonu itibariyle toplam 9701.7 MW olan hidrolik kapasitenin 7786.1 MW�a karşõlõk 
gelen %80�lik kõsmõnõn mülkiyetleri TEAŞ�a devredilmediğinden, bu santrallara ilişkin 
amortisman miktarõ mevcut olmadõğõndan gerçekçi üretim maliyeti hesaplanamamaktadõr. 
Amortisman hariç hidroelektrik santrallarõn 1999 yõlõ ticari üretim maliyeti 0.16 cent/kWh�dõr.  

 
Tablo 2.10�da TEAŞ termik santrallarõnõn birincil enerji kaynaklarõna göre birim işletme 
maliyetleri, Tablo 2.11�de  1999 yõlõ TEAŞ termik Santrallarõnõn üretim giderleri ve birim 
maliyetleri, Tablo 2.12�de ise iletim ve dağõtõm bazõnda aylõk satõş tarifeleri verilmiştir. 
 
Tablo 2.8. TEAŞ Maliyet ve Satõşlarõ 
 

 
Not : 1) Sõnai ve Ticari Maliyetler, Üretim ve İletim�in toplamõdõr. 
 2) Ortalama Üretim Maliyetine, termik ve hidrolik üretim dahildir. 
Kaynak: Elektrik Üretim � İletim İstatistikleri 1999 TEAŞ APK 
 
 
Tablo 2.9. TEDAŞ Maliyetleri ve Satõşlar 

 
Kaynak : TEDAŞ 
 

M A L İ Y E T L E R S A T I Ş L A R
MÜŞTERİYE TESLİM NOKTASINDA Toplam Elk. Satõş   Toplam Elektrik Ortalama Satõş

Ortalama Brüt Ve Hizmet Geliri     Enerjisi Satõşõ  Fiyatõ
Üretim Maliyeti Sõnai Maliyet  Ticari Maliyet

Y I L L A R
 TL/kWh Cent/kWh TL/kWh Cent/kWh TL/kWh Cent/kWh Bin TL 1000 $ GWh TL/kWh Cent/kWh

1994 657.55 2.21 784.23 2.64 1242.95 4.18 71435772 000 2404921 65906.2 1083.90 3.65

1995 865.83 1.89 1183.03 2.59 1522.69 3.33 114071989 000 2495832 72571.6 1571.85 3.44

1996 1327.10 1.64 2053.52 2.53 2549.53 3.14 217660145 000 2682625 79727.7 2730.04 3.36

1997 2690.80 1.78 4248.75 2.81 4623.02 3.05 427855540 000 2825472 88216.1 4850.08 3.20

1998 4094.48 1.57 6803.35 2.62 8835.46 3.40 819752399 000 3152409 93711.5 8747.62 3.36

1999 7772.45 1.86 14407.34 3.45 16608.56 3.98 1504590688 000 3603111 91259.0 16487.04 3.95

  
SATIŞ

YILLAR Milyon TL 1000$ TL/kWh Cent/kWh Milyon TL 1000$ GWh TL/kWh Cent/kWh
1994 74,542.7 2,510 1,563.9 5.26 84,012.0 2,828 47,579.6 1,765.7 5.94
1995 118,770.3 2,599 2,289.7 5.01 137,333.1 3,005 51,022.5 2,691.6 5.89
1996 213,617.9 2,633 3,565.3 4.39 309,994.7 3,821 55,616.0 5,573.8 6.87
1997 427,685.3 2,824 6,169.8 4.07 570,972.1 3,771 60,792.6 9,392.1 6.20
1998 840,531.3 3,232 11,851.3 4.56 1,010,305.3 3,885 64,034.7 15,777.5 6.07
1999 1,562,503.7 3,742 22,538.7 5.40 1,720,259.6 4,120 65,364.3 27,083.3 6.49

SATIŞLAR

TİCARİ MALİYETDAĞITIM MALİYETİ

MALİYETLER
Ortalama Satõş

Fiyatõ
Toplam Elk.Satõş
ve Hizmet Geliri
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Tablo 2.10. TEAŞ Termik Santrallarõnõn Birincil Enerji Kaynaklarõna Göre Brüt ve Net Birim 
İşletme Maliyetleri (cent/kWh) 
 

 
Not 1)  Toplam Maliyet   = Yakõt + İşçilik + Malzeme + Amortismanlar + Vergiler + Diğer Giderler 

Brüt Birim Üretim Maliyeti  = Toplam Maliyet  /  Brüt Üretim 
Net Üretim Maliyeti  = Toplam Maliyet  /  (Brüt Üretim � İç Tüketim)   

 
2) 1994 yõlõnda motorinle üretim yapan santrallar ekonomik olmamalarõ nedeniyle çalõştõrõlmamõştõr. Bu santrallarõn tamamen devre dõşõ 
kalmamalarõnõ sağlamak için belli zaman aralõklarõnda üretim yaptõrõlmõştõr.Ancak yapõlan üretim çok düşük olduğundan santral iç 
tüketimlerini karşõlamak için enterkonnekte sistemden enerji alõnmaktadõr,bu nedenle net üretim maliyeti negatif görülmektedir. 
 
Kaynak: Elektrik Üretim � İletim İstatistikleri 1999 TEAŞ APK 
 
 
Tablo 2.11. 1999 Yõlõ TEAŞ Termik Santrallarõnõn Maliyet Unsurlarõna Göre Üretim  
Giderleri ve Birim Sõnai/Ticari Maliyetleri  

 
Kaynak: TEAŞ APK 
 
 

ORT. TERMİK
YILLAR KATI YAK.  SIVI YAK.  ÜRETİM

TAŞKÖMÜR LİNYİT MALİYETİ   FUEL-OIL   MOTORİN   MALİYETİ  JEOTERMAL DOĞAL GAZ MALİYETİ
BRÜT 2.942 2.576 2.601 3.125 0.000 3.267 1.967 2.974 2.748

1994  
NET 3.205 2.930 2.950 3.289 -177.093 3.440 2.156 3.035 3.003

BRÜT 3.798 3.142 3.185 4.437 12.306 5.062 1.793 3.418 3.418
1995  

NET 4.165 3.563 3.604 4.646 12.678 5.293 1.975 3.485 3.721
BRÜT 3.977 2.854 2.955 4.547 14.868 5.455 3.678 3.678 3.441

1996  
NET 4.341 3.244 3.346 4.766 15.304 5.694 3.751 3.751 3.762

BRÜT 3.883 2.854 2.959 4.044 13.765 5.102 1.735 4.205 3.549
1997  

NET 4.233 3.219 3.326 4.234 14.212 5.334 1.928 4.281 3.853
BRÜT 4.308 2.502 2.668 2.907 12.682 3.522 1.769 3.820 3.059

1998  
NET 4.702 2.809 2.987 3.046 13.075 3.687 1.973 3.889 3.314

BRÜT 4.001 2.671 2.792 2.997 15.718 5.097 2.204 3.781 3.291
1999  

NET 4.367 2.987 3.116 3.117 16.239 5.324 2.460 3.853 3.564

T E R M İ K    Ü R E T İ M    M A L İ Y E T İ   (İ Ş L E T M E) 
SIVI YAKITLAR DİĞERKATI YAKITLAR

MİLYON TL 1000 $ TL/kWh cent/kWh TL/kWh cent/kWh
YAKIT 572194149.0 1370259 10251.53 2.45 11117.47 2.66
MALZEME 13060664.9 31277 234.00 0.06 253.76 0.06
PERSONEL 65351297.4 156500 1170.84 0.28 1269.75 0.30
DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMET 17264299.3 41344 309.31 0.07 335.44 0.08
ÇEŞİTLİ GİDER TOPLAM 3974346.7 9518 71.21 0.02 77.22 0.02
VERGİ RESİM HARÇ 1565061.4 3748 28.04 0.01 30.41 0.01
AMORTİSMANLAR 83485431.7 199926 1495.74 0.36 1622.08 0.39
GENEL TOPLAM (SINAİ MALİYET) 756895250.4 1812572 13560.67 3.25 14706.13 3.52
FAİZ+KUR FARKI 100191576.1 239933 1795.05 0.43 1946.68 0.47
YALNIZCA FAİZ+KUR FARKLI TİCARİ MALİYET 857086826.5 2052504 15355.71 3.68 16652.81 3.99
GENEL İDARİ GİD.FAALİYET DIŞI GELİR GİDER FARKI -13514717.1 -32364 -242.13 -0.06 -262.58 -0.06
GENEL TOPLAM (TİCARİ MALİYET) 843572109.4 2020140 15113.58 3.62 16390.23 3.93

MALİYET BİRİM MALİYET
BRÜT NET
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Tablo 2.12. TEAŞ � TEDAŞ Elektrik Enerjisi Satõş Tarifeleri 

    
Kaynak : TEAŞ -TEDAŞ 

TEAŞ
DOLAR ORTALAMA ORTALAMA SANAYİ MESKEN

KURLARI
TARİFE DÖNEMİ TL Cent/kWh Cent/kWh Cent/kWh Cent/kWh
MAYIS 1994 YILI 33,475 3.36 5.58 6.06 4.90
HAZİRAN 31,243 3.60 5.97 6.49 5.25
TEMMUZ 31,123 3.80 6.30 6.85 5.54
AĞUSTOS 31,079 3.85 6.65 7.23 5.85
EYLÜL 33,994 3.53 6.08 6.61 5.35
EKİM 34,085 3.47 6.07 6.60 5.33
KASIM 35,772 3.30 5.78 6.28 5.08
ARALIK 36,492 3.58 6.27 6.82 5.52

   
OCAK 1995 YILI 38,765 3.32 5.91 6.42 5.19
ŞUBAT 40,530 3.17 5.65 6.14 4.97
MART 41,477 3.23 5.74 6.24 5.08
NİSAN 41,936 3.32 5.91 6.43 5.22
MAYIS 42,480 3.43 6.07 6.59 5.37
HAZİRAN 42,802 3.53 6.27 6.80 5.54
TEMMUZ 44,023 3.61 6.41 6.96 5.67
AĞUSTOS 45,106 3.69 6.59 7.15 5.82
EYLÜL 48,083 3.64 6.50 7.06 5.74
EKİM 49,129 3.55 6.36 6.91 5.62
KASIM 51,241 3.40 6.10 6.63 5.39
ARALIK 54,736 3.35 6.03 6.51 6.29
25 ARALIK 54,736 7.18 7.74 7.49

OCAK 1996 YILI 59,800 3.02 6.58 7.08 6.86
ŞUBAT 62,817 3.12 6.79 7.28 7.08
MART 66,117 3.09 6.80 7.25 7.09
NİSAN 70,929 3.24 7.11 7.56 7.40
MAYIS 74,608 3.21 7.03 7.49 7.33
HAZİRAN 78,421 3.21 7.03 7.50 7.36
TEMMUZ 81,689 3.23 7.09 7.57 7.44
AĞUSTOS 83,211 3.34 7.31 7.81 7.68
EYLÜL 86,233 3.41 7.41 7.91 7.80
EKİM 91,787 3.37 7.31 7.81 7.71
KASIM 96,113 3.54 7.34 7.83 7.74
ARALIK 101,830 3.48 7.27 7.76 7.67

OCAK 1997 YILI 108,045 3.44 7.20 7.68 7.59
ŞUBAT 115,770 3.33 6.92 7.38 7.29
MART 122,420 3.25 6.73 7.18 7.11
NİSAN 127,660 3.21 6.65 7.10 7.02
MAYIS 135,230 3.11 6.46 6.90 6.83
HAZİRAN 140,390 3.10 6.41 6.85 6.77
TEMMUZ 148,400 3.02 6.24 6.67 6.60
AĞUSTOS 159,430 2.90 5.99 6.40 6.33
EYLÜL 166,210 2.95 6.10 6.50 6.50
EKİM 174,050 3.01 6.23 6.64 6.64
KASIM 182,110 3.09 6.43 6.85 6.86
ARALIK 194,350 3.13 6.02 6.42 6.43

OCAK 1998 YILI 206,100 3.11 5.96 6.36 6.35
ŞUBAT 215,220 3.12 6.00 6.37 6.39
MART 229,600 3.07 5.91 6.27 6.29
NİSAN 242,800 3.06 5.86 6.19 6.24
MAYIS 249,750 3.13 5.98 6.32 6.37
HAZİRAN 257,170 3.19 6.09 6.44 6.50
TEMMUZ 266,160 3.24 6.18 6.54 6.59
AĞUSTOS 270,560 3.34 6.37 6.75 6.81
EYLÜL 277,350 3.51 6.41 6.79 6.84
EKİM 277,540 3.62 6.59 6.98 7.04
KASIM 286,460 3.59 6.58 6.97 7.03
ARALIK 303,820 3.47 6.39 6.77 6.82

OCAK 1999 YILI 315,220 3.52 6.48 6.85 6.91
ŞUBAT 332,200 3.50 6.46 6.82 6.88
MART 352,405 3.46 6.39 6.75 6.81
NİSAN 369,155 3.47 6.40 6.77 6.83
MAYIS 390,248 3.46 6.36 6.72 6.78
HAZİRAN 406,594 3.49 6.41 6.78 6.83
TEMMUZ 421,362 3.53 6.49 6.87 6.96
AĞUSTOS 427,988 3.72 6.72 7.10 7.19
EYLÜL 445,089 3.82 6.78 7.16 7.26
EKİM 460,603 3.94 6.88 7.27 7.37
KASIM 479,621 4.05 6.93 7.33 7.43
ARALIK 516,150 4.02 6.76 7.15 7.25

TEDAŞ
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2.2. İLETİM SİSTEMİ VE GELİŞİMİ 

2.2.1. HAT VE TRAFOLAR 

Üretilen elektrik enerjisinin tüketim noktalarõna kadar en düşük maliyetle ve en uygun 
teknoloji ile taşõnmasõnõ sağlayan ulusal enterkonnekte iletim sistemimiz gelişimini 
sürdürerek 1999 yõlõ sonunda, tamamõ TEAŞ�a ait olmak üzere 380 kV gerilim kademesinde 
18470 MVA trafo kapasitesi, 13720 km iletim hattõ, 154 kV gerilim kademesinde ise TEAŞ, 
ÇEAŞ ve KEPEZ toplamlarõ 28159 km iletim hattõ ile 35296 MVA trafo kapasitesi 
seviyelerine ulaşmõştõr (Tablo 2.13 ve Tablo 2.14). 
 
Türkiye güç sistemi, bir Ulusal Kontrol Merkezi (Gölbaşõ) ile 5 adet Bölgesel Kontrol 
Merkezinden (Adapazarõ, Çarşamba, Keban, İzmir ve Gölbaşõ) gözlenip yönetilmektedir. Güç 
sistemi işletmesi, sistemin 380 kV trafo merkezlerini ve 50 MW�õn üzerindeki tüm santrallarõ  
kapsayan sõnõrlõ bir SCADA ve Enerji İşletim Sistemi Programõ ile yapõlmaktadõr. Ulusal 
Kontrol Merkezi çatõsõ altõnda Çukurova Bölgesi, Çukurova Elektrik A.Ş., Antalya Bölgesi 
Kepez Elektrik A.Ş. tarafõndan işletilmekte ve yönetilmektedir.  
 
Tablo 2.13. Türkiye Trafo Adet ve Güçlerinin Primer Gerilimlerine Göre Dağõlõmõ 

 
1- 220 kV'luk trafo adet ve güçleri, 154 kV'luk trafolara dahil edilmiştir. 
2- 66 kV'luk trafo merkezleri sistem gereği 33 kV'a dönüştüğü için azalma olmuştur. 
Kaynak: Elektrik Üretim � İletim İstatistikleri 1999 TEAŞ APK 

 
Tablo 2.14. Türkiye Enerji Nakil Hat Uzunluklarõ (km) 

 
Not : 66 kV'luk ENH'larõ sistem gereği 33 kV'a dönüştüğü için azalma olmuştur. 
Kaynak: Elektrik Üretim � İletim İstatistikleri 1999 TEAŞ APK 

İ L E T İ M   T R A F O L A R I

            380 kV            154 kV          66 kV ve aşağõ             TOPLAM
  

YILLAR ADET   GÜÇ (MVA) ADET   GÜÇ (MVA) ADET   GÜÇ (MVA) ADET   GÜÇ (MVA)

1985 36 5730 392 11843 265 1753 693 19326

1990 61 9410 531 18009 151 1347 743 28766

1995 77 11810 657 24512 152 1400 886 37722

1996 80 12290 684 26323 144 1387 908 40000

1997 85 13570 734 29162 143 1372 962 44104

1998 90 14820 821 30879 143 1374 1054 47072

1999 94 18470 837 35295 143 1374 1074 55139

             İLET İM  HATLAR I  

YILLAR 380 kV 220 kV 154 kV 66 kV TO PLAM  
  

1985 4947.6 15.7 17165.8 2190.2 24319.3

1990 8160.9 84.6 21692.1 1534.2 31471 .8

1995 11609.4 84.6 24877.5 1189.7 37761 .2

1996 12280.8 84.6 26453.0 1189.8 40008.2

1997 12372.5 84.6 26781 .5 1189.9 40428.5

1998 12645.7 84.6 27431 .2 1189.8 41351 .3

1999 13720.4 84.6 28158.9 1189.8 43153.7
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2.2.2. ENTERKONNEKSİYONLAR 

 
Uluslararasõ enterkonneksiyon projeleri ile ülkemizin tüm komşularõ ile ikili 
enterkonneksiyon projelerinin geliştirilmesinin yanõsõra, Doğu-Batõ Avrupa 
Enterkonneksiyonu, Balkan ülkeleri ile Enterkonneksiyon, Akdeniz Ülkeleri 
Enterkonneksiyonu, Karadeniz Ülkeleri Enterkonneksiyonu, Kafkas Ülkeleri ile 
Enterkonneksiyon, Güneydoğu (5 Ülke) Enterkonneksiyonu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatõ 
(ECO) Ülkeleri Enterkonneksiyonu gibi çok sayõda bölgesel ve bölgelerarasõ 
enterkonneksiyon projeleri yürütülmektedir. 
 
 
Tablo 2.15.  
 

 
MEVCUT 

ENTERKONNEKSİYONLAR 
GERİLİM 

(kV) 
UZUNLUK 

(km) 
TAŞIMA 

KAPASİTESİ 
(MW) 

BABAESKİ-BULGARİSTAN 400                   136.0                    500 
HOPA-GÜRCİSTAN 220                    28.0 300* 
KARS-ERMENİSTAN 220                   78.4 300* 
PS3-IRAK 400 16.0+                    500 
IĞDIR-NAHÇIVAN 154 87.3+ 100* 
DOĞU BEYAZIT-İRAN 154                    73.0 100* 
ÇAĞ-ÇAĞ-SURİYE 66                      5.7+ 40* 
ARALIK-NAHÇIVAN 34.5                   44.5                     10 

+ Sõnõra kadar 
* Kapasite, bölge iletim sistemi ve 220/154kV ve 154/132 kV trafo kapasiteleri ile sõnõrlõdõr. 
Kaynak: TEAŞ - APK 
 

2.3. DAĞITIM SİSTEMİ VE GELİŞİMİ 

 
1999 yõlõnda dağõtõma sunulan enerji miktarõ, dağõtõm kaybõ ve sektörel tüketime ait geçici 
değerlere bakõldõğõnda;  
 
Tablo 2.15. 
            

DAĞITIMA SUNULAN 109.7 Milyar kWh % 
KAYIP VE KAÇAK 18.5 Milyar kWh  16.4 
NET TÜKETİLEN ENERJİ 91,2 Milyar kWh 100.0 
MESKEN 22,6 Milyar kWh 24.8 
TİCARETHANE 8,2 Milyar kWh  9.0 
RESMİ DAİRE 3,8 Milyar kWh 4.1 
SANAYİ 46,0 Milyar kWh 50.4 
AYDINLATMA 4,3 Milyar kWh 4.7 
DİĞER  6,3 Milyar kWh 7.0 

   Kaynak : TEDAŞ 
 
olduğu görülmektedir. 
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Türkiye genelinde 1998 yõlõ itibariyle abone sayõlarõ incelendiğinde, toplam abone sayõsõnõn 
21.990.051 olduğu, abonelerin %83�ünün mesken, %11,7�sinin ticarethane, %0,6�sõnõn resmi 
daire, %2,2�sinin sanayi , %1�inin tarõmsal sulama ve %1,5�nin diğer şeklinde dağõldõğõ 
görülmektedir.  
  
Dağõtõm sistemimizin mevcut durumu aşağõdaki tablolarda özetlenmiştir. 
 
 
Tablo 2.17. Dağõtõm Trafolarõ 
 
 

Sekonder Gerilim 
 

Primer Gerilim 

15,8 kV 10,5 kV 6,3 kV 3,3 kV 0,4 kV  
TOPLAM 

MVA 
 

33 kV 
 

15,8 kV 
 

10,5 kV 
 

6,3 kV 
 

3,3 kV 

 
3.500,0 

 
3.475,4 

 
5,2 

 
3.331,5 

 
9,6 

 
88,1 

 
20,8 

 
 
 

159,1 

 
34.877,1 

 
7.151,8 

 
5.100,3 

 
3.511,7 

 
0,8 

 
45.272,1 

 
7.187,4 

 
5.100,3 

 
3.670,8 

 
0,8 

 
TOPLAM 

 
3.500,0 

 
3.480,6 

 
3.341,1 

 
268,0 

 
50.641,7 

 
61.231,4  

 Kaynak : TEDAŞ 
 
 
Türkiye�deki dağõtõm hatlarõnõn uzunluklarõ toplamõ 692.094,2 km olup 1998 yõlõ  itibarõ ile 
mevcut durumu aşağõda verilmektedir. 
 
 
Tablo 2.18. Dağõtõm Hatlarõ Uzunluklarõ (km) 
 
 

 
Gerilim 

Hat Tipi 

 
33 kV 

 
15.8 kV 

 
10.5 kV 

 
6.3 kV 

 
3.3 kV 

 
OG 

Toplamõ 

 
AG 

Toplamõ 
Havai Hat  234735.6 26865.8 484.2 6339.0 1.4 268426.0 393282.7 

Yer altõ 
Kablosu 

6751.1 1317.3 4225.8 4368.4 5.5 16668.1 13717.4 

TOPLAM 241486.7 28183.1 4710.0 10707.4 6.9 285094.1 407000.1 

 Kaynak : TEDAŞ 
 

2.4. SİSTEM KAYIPLARI 

 
Ülkemizin nüfus yoğunluğu ve coğrafi koşullarõna en uygun yüksek dizayn standartlarõna 
sahip olan iletim sistemindeki kayõplar, uluslararasõ performans düzeylerine uygun olarak 
%2.6�dõr.  
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Elektrik enerjisi dağõtõmõndaki kayõplar konusunda �American Public Power Association� 
(APPA) tarafõndan kabul edilebilir kayõp oranlarõ Tablo 2.19;�da verilmiştir. 
 
 
Tablo 2.19. APPA Kayõp Oranlarõ 

 
SİSTEM KAYIP 

 
YG/OG Dönüşümü 
OG Dağõtõm 
OG / AG Dönüşüm 
AG Şebeke ve Bağlantõ 
 
TOPLAM 

 
        % 1,0 

% 3,5 
% 2,5 

        % 2,0 
 

        % 9,0 
 
 
1999 yõlõnda 18.5 milyar kWh olarak gerçekleşen dağõtõm sisteminin kayõp ve kaçaklar 
toplamõ  %16.4 seviyesindedir (Şekil 2.6).  
 
İç ihtiyaç, iletim ve dağõtõm kayõplarõnõn yõllar itibariyle dağõlõmõ Tablo 2.20�de verilmiştir.  

 
Şekil 2.6. İç İhtiyaç � İletim ve Dağõtõm Kayõplarõnõn Yõllar İtibariyle Dağõlõmõ 
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Tablo 2.20. Türkiye Elektrik enerjisi Üretim � Tüketim ve Kayõplarõn Yõllar İtibariyle Gelişimi 
 

                        
        Ş E B E K E   K A Y B I       
                       
 BRÜT   ARTIŞ  %            İÇ   İHTİYAÇ    NET   BRÜT               NET    

YILLAR ÜRETİM       % ÜRETİM İTHALAT TÜKETİM          İLETİM    %          DAĞITIM     %               TOPLAM     %  İHRACAT TÜKETİM     ARTIŞ  
% 

                       
                       

1984 30613.5 11.9 1890.7 6.2 28722.8 2653.0 31375.8 1577.4 5.0 2163.2  6.9  3740.6  11.9    27635.2  13.0 
                       

1985 34218.9 11.8 2306.8 6.7 31912.1 2142.4 34054.5 1611.4 4.7 2734.5  8.0  4345.9  12.8    29708.6  7.5 
                       

1986 39694.8 16.0 2815.0 7.1 36879.8 776.6 37656.4 1344.3 3.6 4102.4  10.9  5446.7  14.5    32209.7  8.4 
                       

1987 44352.9 11.7 2607.7 5.9 41745.2 572.1 42317.3 1627.4 3.8 3992.6  9.4  5620.0  13.3    36697.3  13.9 
                       

1988 48048.8 8.3 2400.0 5.0 45648.8 381.2 46030.0 2016.6 4.4 4291.9  9.3  6308.5  13.7    39721.5  8.2 
                       

1989 52043.2 8.3 3234.5 6.2 48808.7 558.5 49367.2 1544.0 3.1 4703.2  9.5  6247.2  12.7    43120.0  8.6 
                       

1990 57543.0 10.6 3311.4 5.8 54231.6 175.5 54407.1 1787.2 3.3 4893.1  9.0  6680.3  12.3  906.8  46820.0  8.6 
                       

1991 60246.3 4.7 3655.2 6.1 56591.1 759.4 57350.5 1437.8 2.5 6123.4  10.7  7561.2  13.2  506.4  49282.9  5.3 
                       

1992 67342.2 11.8 4237.3 6.3 63104.9 188.8 63293.7 1342.9 2.1 7651.9  12.1  8994.8  14.2  314.2  53984.7  9.5 
                       

1993 73807.5 9.6 3943.1 5.3 69864.4 212.9 70077.3 1634.9 2.3 8616.7  12.3  10251.6  14.6  588.7  59237.0  9.7 
                       

1994 78321.7 6.1 4539.1 5.8 73782.6 31.4 73814.0 1800.3 2.4 10042.7 * 14.1 ** 11843.0  16.0  570.1  61400.9  3.7 
                       

1995 86247.4 10.1 4388.8 5.1 81858.6 0 81858.6 2034.9 2.5 11733.9 * 14.8 ** 13768.8  16.8  695.9  67393.9  9.8 
                       

1996 94861.7 10.0 4777.3 5.0 90084.4 270.1 90354.5 2461.7 2.7 13393.1 * 15.3 ** 15854.8  17.5  343.1  74156.6  10.0 
                       

1997 103295.8 8.9 5050.2 4.9 98245.6 2492.3 100737.9 2935.5 2.9 15646.4 * 16.0 ** 18581.9  18.4  271.0  81885.0  10.4 
                       

1998 
 

111022.4 7.5 5523.2 5.0 105499.2 3298.5 108797.7 3337.1 3.1 17457.7 * 16.6 ** 20794.8  19.1  298.2  87704.7  7.1 

1999 
 

116439.9 4.9 5738.0 4.9 110701.9 2330.3 113032.2 2985.1 2.6 18539.7 ** 16.4 ** 21524.8  19.0  285.3  91222.1**  4.0 

                       

* Kaynak : Türkiye Elektrik Dağõtõm ve Tüketim İstatistikleri ,1994,1995,1996,1997,1998 
** Geçici 
Kaynak: Türkiye Elektrik Üreim � İletim İstatistikleri 1999 TEAŞ � APK 
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2.5. PERSONEL DURUMU 

 
1999 yõlõ sonu itibariyle elektrik enerjisi sektöründe üretim-iletim ve dağõtõm konularõndaki en 
büyük iki kuruluştan birisi olan  TEAŞ�õn 21706, TEDAŞ�õn ise 35123 personeli mevcuttur. 

 

2.6. ÇEVRE 

 
Yerli linyitlerin kükürt içeriklerinin yüksek ve õsõl değerlerinin düşük olmasõ nedeniyle, 
linyite dayalõ termik santrallardan kaynaklanan SO2 emisyonlarõnõn yüksek olmasõ �Hava 
Kalitesinin Korunmasõ Yönetmeliği�nde verilen sõnõr değerlerin aşõlmasõ, önlem alõnmasõnõ 
gerektiren en önemli çevre sorunlarõndan biri olarak karşõmõza çõkmaktadõr. Bu çerçevede 
tesis edilen Çayõrhan TS (2x150 MW) Bacagazõ Arõtma (BGD) tesisi 1991 yõlõnda devreye 
alõnmõş olup, Orhaneli TS (1x210 MW) BGD tesisi Geçici Kabul Protokolü 15 Haziran 1999 
tarihinde ETKB tarafõndan onaylanmõştõr.  Yatağan (3x210 MW), Kemerköy (3x210 MW) ve 
Yeniköy TS (2x210)�larõnõn BGD tesislerinin inşaatlarõ devam etmektedir.  Hava Kalitesi 
Kontrol Yönetmeliği�nin (HKKY) yürürlüğe girmesinden sonra alõnan karar doğrultusunda 
Çayõrhan TS�nin 3.ve 4. ilave üniteleri (2x160 MW), Kangal TS�nin 3. ünitesi (1x157 MW) 
ve Afşin Elbistan B TS  (4x360 MW) BGD tesisleri dahil olmak üzere ihale edilmişlerdir.  
 

2.7. SEKTÖRÜN MEVCUT YAPISI VE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI 
 
VIII. Beş Yõllõk  plan dönemi öncesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ (ETKB) 
koordinasyonu ve denetiminde olmak üzere;  

 
• Üretim ve iletimden sorumlu Kamu İktisadi Kuruluşu olan TEAŞ,  
• Dağõtõmdan sorumlu olan TEDAŞ, 
• Üretim ve İletimden sorumlu imtiyazlõ şirketler  olan ÇEAŞ ve KEPEZ, 
• Dağõtõmdan sorumlu olan imtiyazlõ şirketler  AKTAŞ ve KAYSERİ,  
• YİD modeli ile üretim yapan üretim şirketleri, 
• Bir adet hidrolik santralõ işletme hakkõ devir  olan özel şirket,  
• Otoprodüktör üreticiler 

 
 ülkemiz elektrik enerjisi sektöründe üretim, iletim ve dağõtõm faaliyetlerini yürütmektedir. 

 
Ülkemizin hõzla artan elektrik enerjisi talebinin sürekli, güvenilir, kaliteli ve ekonomik bir 
şekilde karşõlanabilmesi için elektrik enerjisi üretim ve iletim gelişim planlamalarõnõn 
yapõlmasõ ve uygulanmasõ ülke ekonomisi açõsõndan büyük önem taşõmaktadõr. Elektrik 
enerjisi sektörü yapõsõ gereği büyük yatõrõm harcamalarõnõ gerektirmekte olup özel sektör 
katkõlarõnõn artõrõlmasõ amacõyla yeni finansman modelleri  gündeme getirilmiş ve Türkiye�de 
elektrik enerjisi özelleştirme  çalõşmalarõ 19 Aralõk 1984 tarihinde  çõkan 3096 sayõlõ kanunla 
başlamõştõr. 3096 ile özel sektöre üretim, iletim, dağõtõm ve ticaret yetkisi verilmiş, Yap-İşlet-
Devret (YİD) modeline, otoprodüktör uygulamasõna ve mevcut tesislerin işletme hakkõ 
devirlerine imkan sağlanmõştõr. Yayõnlandõğõ yõldan beri yeni üretim tesislerinin YİD modeli 
ile yapõlmasõ üretim ve dağõtõm tesislerinin işletme hakkõ devri ve otoprodüktör uygulamalarõ 
olarak 3096 ya dayalõ birçok faaliyet sürdürülmüştür. 1996  yõlõnda ise sadece yeni üretim 
tesislerinin yapõmõ için Yap-İşlet Modeli uygulamasõna yönelik olarak 4283 sayõlõ kanun ve 
97/9853 sayõlõ yönetmelik yayõnlanmõştõr. 
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YİD modeli kapsamõnda 1999 yõlõ sonu itibariyle termik ve hidrolik olarak toplam 1566 MW 
gücünde santral işletmeye girmiş olup, toplam 672 MW�lõk proje tesis aşamasõnda, 3419 MW 
gücünde proje ise Danõştay incelemesinden geçmiş bulunmaktadõr. Bunlarõn dõşõnda 1999 
sonu itibariyle, hidrolik  11.500 MW, termik  36.000 MW, rüzgar 1.595 MW, diğer (Çöp, atõk 
v.b.)  120 MW olmak üzere toplam 49215 MW�lõk başvurular bulunmaktadõr.  
 
Toplam 2655 MW otoprodüktör santral işletmeye girmiş olup, 1065 MW�lõk  otoprodüktör 
santralõn sözleşmesi imzalanmõş, 2515 MW ise başvuru aşamasõndadõr. 

   
Yap İşlet Projesi kapsamõnda toplam 4620 MW kurulu gücünde 4  adet doğalgaz ve 1210 
MW kurulu gücünde ithal kömür santralõnõn sözleşmesi imzalanmõş ve yürürlüğe girmiş olup 
tesis çalõşmalarõ devam etmektedir. 
 
Toplam 30.1 MW hidrolik santralõn işletme hakkõ devredilmiştir. 5223 MW kurulu gücünde 9 
termik santralõn imtiyaz sözleşmeleri imzalanmõş, 1724 MW kurulu gücündeki  4 termik 
santralõn imtiyaz anlaşmalarõ Danõştay�da incelenmektedir. 600 MW kurulu gücündeki bir 
termik santralõn da görüşmeleri devam etmektedir. 

 
Bu durumda kamuya ait santrallarõmõzdan sadece 3100 MW�lõk bir kapasite için halen İşletme 
Hakkõ Devri işlemleri başlatõlmamõş olmaktadõr.  

 
Dağõtõmda ise 1996 yõlõnda Türkiye genelinde mülkiyeti kamuya ait elektrik dağõtõm 
müesseseleri ve bağlõ ortaklõklarõn bulunduğu iller, 29 görev bölgesine ayrõlmõş ve bu 29 
görev bölgesinden  25�inin işletme haklarõnõn devri için yapõlan ihale ve değerlendirme 
çalõşmalarõ, 14 görev bölgesi ile sõnõrlandõrõlmõş olup Bakanlar Kurulu Kararõ alõnmõştõr. 

 
 

2.8. VII. 5 YILLIK PLAN DÖNEMİNDE KAMU YATIRIM HARCAMALARI VE 
GERÇEKLEŞMELER 

1995 � 2000 yõllarõ ülke toplam yatõrõmlarõ ve TEAŞ yatõrõmlarõ açõlarõndan incelendiğinde, 
kamu enerji yatõrõmlarõ toplam yatõrõmlar içindeki %19 � 25�lik payõnõ korumuş, TEAŞ 
yatõrõmlarõ ise toplam kamu enerji yatõrõmlarõ içindeki %36 � 48�lik payõnõ devam ettirmiştir. 

Bir önceki plan dönemi başlangõcõ olan 1995 yõlõnda TEAŞ�ca üretim ve iletim tesisleri için 
yapõlan yatõrõmlarõn toplam TEAŞ yatõrõmlarõ içindeki payõ sõrasõ ile %56 ve %31 
seviyelerinde iken plan döneminin sonunda 1999 yõlõ geçici sonuçlarõna göre bu oranlar 
üretim tesisleri için %57 iletim tesisleri için %36 düzeyine yükselmiştir. 

Yine 1995 yõlõnda üretim tesisleri için yapõlan yatõrõm harcamalarõnõn ödeneğe göre 
gerçekleşmesi %55 seviyesinde iken sonraki yõllarda artarak özellikle 1997, 1998 ve 1999 
yõllarõnda sõrasõ ile %138, %142  ve %116 oranlarõnda gerçekleşmiştir. 

İletim tesisleri için de; 1995 yõlõnda %63 gerçekleşme sağlanmõş iken 1997de %113, 1998�de 
%196 ve 1999�da %66 oranlarõnda yatõrõm harcamalarõ gerçekleşmiştir.  

1995 - 1999 döneminde toplam yatõrõm harcamalarõnõn yõllar itibari ile ödeneklerine göre 
gerçekleşme oranlarõ sõrasõ ile %58, %82, %120, %146 ve %91 olmuştur (Tablo 2.21). 
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Dağõtõm tesisleri için TEDAŞ�ca yapõlan harcamalar ise, yine plan döneminin başlangõç 
yõlõnda ödeneğe göre %89 düzeyinde gerçekleşmiş, sonraki yõllarda ise 1996 için %80, 1997 
için %87 ve 1998 için %89 seviyelerinde gerçekleşme sağlanmõştõr. Dağõtõm harcama 
kalemlerini oluşturan  şehir şebekeleri, köy şebekeleri ve kõrsal dağõtõm tesisleri için yapõlan 
harcamalarda en yüksek payõ şehir şebekeleri almõştõr (Tablo 2.22).  
 
Elektrik enerjisi sektöründe diğer bir yatõrõmcõ kuruluş olan DSİ�nin yatõrõm harcamalarõ ise 
1999 fiyatlarõ ile Tablo 2.23�de verilmiştir. 
 

Tablo 2.21. Yõllar İtibariyle TEAŞ�õn Yatõrõm Gruplarõna Göre Ödenek ve Harcamalarõ 
(Milyon $)  

Kaynak : TEAŞ - APK 
 

 

Tablo 2.22. Yõllar İtibariyle TEDAŞ�õn Yatõrõm Gruplarõna Göre Ödenek ve Harcamalarõ 
(Milyon $)  

Kaynak : TEDAŞ 

Tablo 2.23. Yõllar İtibariyle DSİ�nin Enerji Sektörü Harcamalarõ (Milyon $) 

     Kaynak : DSİ 
 

YILLAR ÖDENEK HARCAMA GERÇEK.% ÖDENEK HARCAMA GERÇEK.% ÖDENEK HARCAMA GERÇEK.% ÖDENEK HARCAMA GERÇEK.%

1995 265.86 145.82 54.8 142.22 89.22 62.7 46.38 26.74 57.7 454.46 261.78 57.6

1996 340.45 314.35 92.3 165.52 128.82 77.8 51.66 13.37 25.9 557.62 456.54 81.9

1997 324.45 448.31 138.2 176.56 199.53 113.0 49.25 10.92 22.2 550.26 658.75 119.7

1998 523.48 741.95 141.7 153.82 300.68 195.5 47.66 18.15 38.1 724.97 1,060.77 146.3

1999 492.24 572.57 116.3 307.72 203.99 66.3 63.35 11.17 17.6 863.31 787.73 91.2

ÜRETİM İLETİM DİĞER TOPLAM

YILLAR ÖDENEK HARCAMA GERÇEK.% ÖDENEK HARCAMA GERÇEK.% ÖDENEK HARCAMA GERÇEK.% ÖDENEK HARCAMA GERÇEK.%

1995 209.20 205.42 98.19 72.08 61.61 85.47 34.03 14.88 43.73 315.31 281.91 89.41

1996 214.40 175.24 81.74 75.60 68.34 90.40 35.90 15.47 43.09 325.90 259.05 79.49

1997 184.25 172.50 93.62 81.45 78.62 96.53 40.40 15.02 37.18 306.10 266.14 86.95

1998 216.13 206.21 95.41 97.35 91.65 94.14 30.79 7.85 25.50 344.27 305.71 88.80

ŞEHİR ŞEBEKELERİ DİĞER TOPLAMKÖY ŞEB.+KIRSAL DAĞITIM

Y IL L A R H A R C A M A

19 9 5 3 0 4 .5 9

19 9 6 4 7 7 .2 3

19 9 7 4 5 5 .5 8

19 9 8 4 6 6 .41

19 9 9 5 6 8 .18
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2.9. OECD ÜLKELERİYLE KARŞILAŞTIRMALAR 

OECD ülkelerinin 1998 yõlõ kurulu güç değerleri Tablo 2.24�de, 1999 yõlõ kaynak bazõnda 
üretim değerleri Tablo 2.25�de; 1996, 1997, 1998 ,1999 yõllarõ için mesken ve sanayi elektrik 
satõş fiyatlarõ Tablo 2.26�da verilmektedir. 

Tablo 2.27�de ise 1999 yõlõ için ülkelerin nüfuslarõ, 1990 yõlõ fiyatlarõ ile ABD $ bazõnda, 
GSYİH�larõ, brüt üretim ve brüt arzlarõ verilmektedir. 

Ekonomide tüketilen toplam enerji ile GSYİH arasõndaki oran enerji yoğunluğu olarak 
tanõmlanmaktadõr. Toplam enerji yerine elektrik enerjisi alõnõrsa ülke ekonomisindeki elektrik 
enerjisi yoğunluğu bulunabilir. 

Bu amaçla OECD ülkelerinde elektrik enerjisi yoğunluklarõ ve kişi başõna brüt üretim ve arz 
değerleri verilmektedir. 

Ülkemizdeki elektrik enerjisi yoğunluğu değerleri gelişmiş ülkelere yakõn olmasõna karşõn kişi 
başõna üretim ve arz değerleri oldukca düşük seviyelerdedir. 

Tablo 2.24. OECD ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Kurulu Güç 1998 (GW) 

Kaynak : IEA Electricity Information 1999 

(**) Jeotermal, Güneş, Rüzgar Enerjisi v.b. 

 

ÜLKELER      TERMİK NÜKLEER HİDROLİK     DİĞER**        TOPLAM
ABD 584.06 97.07 98.56 5.09 784.78
ALMANYA 79.80 22.31 8.85 2.67 113.63
AVUSTURALYA 31.89 7.49 0.02 39.40
AVUSTURYA 5.98 11.44 0.03 17.45
BELÇİKA 8.28 5.71 1.40 0.01 15.40
ÇEK CUMHURİYETİ 11.10 1.76 2.03 14.89
DANİMARKA 11.09 0.01 1.44 12.54
FİNLANDİYA 10.60 2.64 2.88 0.02 16.14
FRANSA 25.54 61.68 25.10 0.27 112.59
HOLLANDA 19.31 0.45 0.04 0.41 20.21
İNGİLTERE 55.65 12.60 4.26 0.14 72.65
İRLANDA 3.87 0.53 0.06 4.46
İSPANYA 25.25 7.30 16.63 0.84 50.02
İSVEÇ 6.52 10.08 16.26 0.17 33.03
İSVİÇRE 1.11 3.13 11.98 0.02 16.24
İTALYA 51.58 20.06 0.87 72.51
İZLANDA 0.14 0.96 0.14 1.24
JAPONYA 132.92 45.08 43.89 0.50 222.39
KANADA 32.32 10.62 66.96 0.05 109.95
KORE 32.84 12.02 3.13 47.99
LÜKSEMBURG 0.06 1.14 0.01 1.21
MACARİSTAN 5.96 1.84 0.05 7.85
MEKSİKA 26.75 1.31 9.70 0.75 38.51
NORVEÇ 0.27 28.02 28.29
POLONYA 27.99 2.14 30.13
PORTEKİZ 5.22 4.50 0.06 9.78
TÜRKİYE 13.02 10.31 0.02 23.35
Y.ZELANDA 2.60 5.16 0.38 8.14
YUNANİSTAN 7.12 2.86 0.04 10.02
OECD 1218.84 295.60 406.34 14.01 1934.79
AVRUPA BİRLİĞİ 315.87 122.77 115.96 7.04 561.64
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Tablo 2.25. OECD Ülkelerinde Elektrik Enerjisi Üretimi 1999 Geçici (TWh) 

 

 

Kaynak : IEA Electricity Information 1999 

(*) Jeotermal, Güneş, Rüzgar Enerjisi v.b. 

 

 

 

 

ÜLKELER     TERMİK % NÜKLEER % HİDROLİK %   DİĞER* %      TOPLAM

ABD 2783.1 71.7 771.9 19.9 308.7 8.0 19 0.5 3882.7
ALMANYA 357.8 64.2 169.5 30.4 23.5 4.2 6.3 1.1 557.1
AVUSTURALYA 183.4 91.6 0.0 16.7 8.3 0.01 0.0 200.2
AVUSTURYA 18.7 31.0 0.0 41.7 69.0 0.0 60.4
BELÇİKA 34.0 40.2 49.0 58.0 1.5 1.8 0.01 0.0 84.5
ÇEK CUMHURİYETİ 48.2 75.0 13.4 20.8 2.2 3.4 0.5 0.8 64.3
DANİMARKA 35.6 91.9 0.0 0.03 0.1 3.1 8.0 38.7
FİNLANDİYA 33.7 48.5 23.0 33.1 12.8 18.4 0.05 0.1 69.6
FRANSA 51.2 9.8 394.8 75.4 76.9 14.7 0.6 0.1 523.6
HOLLANDA 81.9 94.5 3.8 4.4 0.1 0.1 0.8 0.9 86.6
İNGİLTERE 253.0 70.6 96.2 26.8 8.3 2.3 0.9 0.3 358.4
İRLANDA 19.6 93.9 0.0 1.08 5.2 0.2 1.0 20.9
İSPANYA 121.4 58.3 58.9 28.3 26.7 12.8 1.4 0.7 208.4
İSVEÇ 8.6 5.8 70.1 47.0 70.0 46.9 0.4 0.3 149.1
İSVİÇRE 2.5 3.7 24.9 36.4 41.0 59.9 0.01 0.0 68.4
İTALYA 208.4 78.4 0.0 51.6 19.4 5.7 2.1 265.7
İZLANDA 0.01 0.1 0.0 6.0 83.9 1.14 15.9 7.2
JAPONYA 638.3 60.1 324.9 30.6 95.4 9.0 3.42 0.3 1062.0
KANADA 159.1 27.6 73.5 12.7 343.9 59.6 0.1 0.0 576.6
KORE 157.7 59.1 103.1 38.6 6.1 2.3 0.04 0.0 266.9
LÜKSEMBURG 0.25 19.5 0.0 1.0 78.9 0.02 1.6 1.28
MACARİSTAN 22.7 61.5 14.1 38.2 0.1 0.3 0.0 36.9
MEKSİKA 143.9 74.9 10.0 5.2 32.7 17.0 5.6 2.9 192.2
NORVEÇ 0.8 0.7 0.0 121.8 99.3 0.01 0.0 122.6
POLONYA 137.8 97.0 0.0 4.3 3.0 0.0 142.1
PORTEKİZ 35.6 82.2 0.0 7.6 17.6 0.1 0.2 43.3
TÜRKİYE 81.9 70.2 0.0 34.6 29.7 0.1 0.1 116.6
Y.ZELANDA 12.3 32.1 0.0 23.6 61.5 2.5 6.4 38.3
YUNANİSTAN 44.2 89.9 0.0 4.8 9.8 0.2 0.4 49.2

OECD 5675.6 61.1 2201.1 23.7 1364.7 14.7 52.2 0.6 9293.8

AVRUPA BİRLİĞİ 1304.0 51.8 865.3 34.4 327.6 13.0 19.8 0.8 2516.7
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Tablo 2.26. OECD Ülkelerinde Elektrik Satõş Fiyatlarõ ($/kWh) 

 Kaynak : IEA/OECD Energy Prices & Taxes 1st. Quarter 2000 

Tablo 2.27.  OECD Ülkelerinde GSYİH Brüt Üretim ve Brüt Arz 

Kaynak : IEA Electricity Information 1999 

 

1996 1997 1998 1999 1996 1997 1998 1999
A BD 0.084 0.085 0.083 0.082 0.046 0.044 0.040 0.039
A LM AN Y A 0.180 0.159 0.159 0.086 0.072 0.067
A VU ST UR A LY A 0.083 0.080 0.063 0.056
A VU ST UR Y A 0.194 0.169 0.168 0.081 0.081 0.078  
B EL Ç İK A 0.191 0.168 0.065 0.055
Ç EK  CU M H U R İY ET İ 0.039 0.037 0.050 0.051 0.059 0.052 0.052 0.048
D A N İM AR K A 0.215 0.195 0.213 0.207 0.073 0.064 0.068 0.066
F İN L AN D İY A 0.109 0.100 0.098 0.091 0.062 0.052 0.050 0.046
FR AN SA 0.164 0.134 0.129 0.057 0.049 0.047
H O LLA N D A 0.148 0.130 0.128 0.133 0.071 0.063 0.062 0.061
İN G İL T ER E 0.125 0.125 0.121 0.117 0.065 0.065 0.065 0.064
İR LA N D A 0.135 0.131 0.123 0.117 0.066 0.063 0.060 0.057
İSPAN Y A 0.190 0.163 0.154 0.143 0.080 0.065 0.059 0.056
İSVE Ç 0.110 0.101  0 .045 0.034
İSV İÇ R E 0.160 0.136 0.135 0.131 0.120 0.102 0.101 0.096
İT A LY A 0.178 0.159 0.159 0.147 0.101 0.094 0.095 0.086
JA PO N Y A 0.230 0.207 0.157 0.146
K AN A D A
K O R E 0.103 0.094 0.068 0.080 0.071 0.063 0.048 0.058
LÜ K SE M B UR G 0.142 0.124 0.123 0.119
M AC A R İST AN 0.060 0.068 0.070 0.073 0.048 0.054 0.056 0.055
M EK S İKA 0.048 0.055 0.055 0.059 0.038 0.055 0.049 0.042
N O RV EÇ 0.081 0.078 0.067 0.063
PO L O N Y A 0.067 0.062 0.067 0.064 0.040 0.036 0.037 0.037
PO R T E K İZ 0.176 0.156 0.154 0.141 0.112 0.098 0.094 0.081
T Ü R K İY E 0.087 0.080 0.080 0.084 0.085 0.077 0.075 0.079
Y E N İ ZEL AN D A 0.082 0.085 0.071 0.071 0.044 0.040 0.035 0.035
Y U N A N İST A N 0.114 0.103 0.099 0.090 0.059 0.054 0.050 0.049

O E C D 0.121 0.114 0.099 0.074 0.068 0.051

SA N A Y İM ESK EN

Ü L K E  A D I N Ü F U S G S Y İH B R Ü T  A R Z /G S Y İH               B R Ü T  Ü R E T İM                        B R Ü T  A R Z
B in 19 9 0  M İL Y A R  A B D  $ T W h k W h /k iş i T W h k W h /k iş i

A L M A N Y A 816 9 0 1911 ,7 9 0 ,2 9 5 5 7 ,1 6 8 2 0 5 5 8 ,1 6 8 3 2
A B D 2 715 2 0 7 3 3 2 ,4 3 0 ,5 3 3 8 8 2 ,7 14 3 0 0 3 911 ,6 14 4 0 6
A V U S T R A L Y A 18 9 3 0 3 9 7 ,5 9 0 ,5 0 2 0 0 ,2 10 5 7 6 2 0 0 ,2 10 5 7 6
A V U S T U R Y A 8 0 9 0 19 3 ,0 7 0 ,3 0 6 0 ,4 7 4 6 6 5 8 ,5 7 2 3 1
B E L Ç İK A 1017 0 2 2 8 ,61 0 ,3 7 8 4 ,5 8 3 0 9 8 5 ,4 8 3 9 7
Ç E K  C U M H U R İY E T İ 10 3 0 0 2 6 ,3 1 2 ,3 2 6 4 ,3 6 2 4 3 6 1 ,0 5 9 2 2
D A N İM A R K A 5 3 2 0 16 7 ,5 8 0 ,2 2 3 8 ,7 7 2 7 4 3 6 ,4 6 8 4 2
F İN L A N D İY A 516 0 15 6 ,3 3 0 ,5 2 6 9 ,6 13 4 8 8 8 0 ,8 15 6 5 9
F R A N S A 5 912 0 13 81 ,5 8 0 ,3 3 5 2 3 ,6 8 8 5 7 4 5 9 ,9 7 7 7 9
H O L L A N D A 15 7 4 0 3 5 9 ,7 4 0 ,2 9 8 6 ,6 5 5 0 2 10 5 ,1 6 6 7 7
İN G İL T E R E 5 9 4 0 0 114 2 ,3 0 0 ,2 9 3 5 8 ,4 6 0 3 4 3 2 7 ,7 5 517
İR L A N D A 3 7 4 0 8 8 ,0 3 0 ,2 4 2 0 ,9 5 5 8 8 2 1 ,1 5 6 4 2
İS P A N Y A 3 9 4 0 0 6 0 0 ,16 0 ,3 6 2 0 8 ,4 5 2 8 9 2 14 ,1 5 4 3 4
İS V E Ç 8 8 7 0 2 5 9 ,0 9 0 ,5 5 14 9 ,1 16 8 0 9 141 ,6 15 9 6 4
İS V iÇ R E 715 0 2 4 0 ,18 0 ,2 4 6 8 ,4 9 5 6 6 5 8 ,1 812 6
İT A L Y A 5 7 0 0 0 1210 ,7 6 0 ,2 5 2 6 5 ,7 4 6 6 1 3 0 7 ,7 5 3 9 8
İZ L A N D A 2 8 0 7 ,9 3 0 ,91 7 ,2 2 5 714 7 ,2 2 5 714
J A P O N Y A 12 6 8 3 0 3 3 4 9 ,8 3 0 ,3 2 10 6 2 ,0 8 3 7 3 10 6 2 ,0 8 3 7 3
K A N A D A 3 0 6 2 0 6 91 ,3 8 0 ,7 9 5 7 6 ,6 18 8 31 5 4 8 ,1 17 9 0 0
K O R E 4 6 8 7 0 4 21 ,8 4 0 ,6 3 2 6 6 ,9 5 6 9 4 2 6 6 ,9 5 6 9 4
L Ü K S E M B U R G 4 3 0 16 ,6 3 0 ,41 1 ,3 3 0 2 3 6 ,8 15 814
M A C A R İS T A N 10 0 7 0 3 6 ,6 8 1 ,0 4 3 6 ,9 3 6 6 4 3 8 ,0 3 7 7 4
M E K S İK A 1510 3 4 5 ,7 5 0 ,5 6 19 2 ,2 12 7 2 8 5 19 2 ,8 12 7 6 8 2
N O R V E Ç 4 4 4 0 15 5 ,0 6 0 ,7 8 12 2 ,6 2 7 613 12 0 ,8 2 7 2 0 7
P O L O N Y A 3 8 6 8 0 8 0 ,8 8 1 ,7 0 14 2 ,1 3 6 7 4 13 7 ,2 3 5 4 7
P O R T E K İZ 10 0 0 0 8 6 ,4 0 0 ,4 9 4 3 ,3 4 3 3 0 4 2 ,4 4 2 4 0
T Ü R K İY E 6 5 4 9 0 2 0 3 ,9 1 0 ,5 8 116 ,6 17 8 0 118 ,6 1811
Y .Z E L A N D A 3 8 2 0 5 3 ,41 0 ,7 2 3 8 ,3 10 0 2 6 3 8 ,3 10 0 2 6
Y U N A N İS T A N 10 5 5 0 9 9 ,9 1 0 ,4 9 4 9 ,2 4 6 6 4 4 9 ,4 4 6 8 2

 O E C D  Ü L K E L E R İN D E  
19 9 9    G E Ç İC İ
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2.10. SORUNLAR 

 
VII. plan döneminde enerji yatõrõmlarõndaki özel sektör katkõsõnõn arttõrõlmasõ amaçlanarak 
kamu yatõrõmlarõ (Tablo 2.21) yavaşlatõlmõş ancak çeşitli nedenlerle planlanan özel sektör 
yatõrõmlarõ da hayata geçirilemeyince 2001 � 2002 yõllarõnda yedeksiz çalõşma durumu veya 
enerji açõklarõ gündeme gelmiştir. 
 
Geçiş dönemindeki bu aksaklõklar enerji üretim ve iletim sistemi planlarõnõ olumsuz yönde 
etkilemiştir. 
 
Elektrik enerjisi sektöründe yaşanmakta olan sorunlar aşağõda özetle verilmektedir: 
 

• Elektrik Enerjisi Piyasasõ Kanununun halen çõkmamõş olmasõ ve sektördeki 20-30 yõllõk 
bir dönemde bağlayõcõ hükümler içeren özelleştirme faaliyetlerinin mevcut kanunlarla 
devam etmesi; özelleştirmenin ana amacõ olan rekabet alanõnda beklenen gelişmelerin 
gerçekleşmeyeceğini düşündürmektedir. 

• Özelleştirme sürecinin uzamasõ işletme hakkõ devir edilecek mevcut üretim ve dağõtõm 
tesislerinde yapõlmasõ gerekli rehabilitasyon çalõşmalarõnõn da aksamasõna sebep olmuştur. 

• Özelleştirme sürecinde, santrallarda ve dağõtõm sisteminde çalõşan personelin bu beklenti 
nedeniyle motivasyonu azalmõştõr. 

• Dağõtõmda teknik kayõp ve kaçak enerji kullanõmõ artmõştõr. Bu durum iletim sistemi 
kurulu kapasitelerini ve işletmesini de olumsuz etkilemektedir. 

• Madencilik sektöründe yapõlmayan yatõrõmlar termik santrallarda önemli ölçüde üretim 
kayõplarõna sebep olmuştur. 

• 1999 yõlõ kurulu gücünün %10�unu oluşturan ve aynõ yõl 12.6 milyar kWh enerji üretmiş 
olan otoprodüktör santrallarõnõn bu katkõlarõ olumlu bir gelişme olmakla beraber, birçoğu 
düşük verimli, pahalõ üretim yapan tesisler olarak gerçekleşmiştir. 

• YID modeliyle yapõlarak işletmeye alõnan santrallarõn tarifeleri yüksektir ve uzun vadeli 
rekabete imkan vermeyen %100 alõm garantili kontratlar mevcuttur. 

• Üretim, iletim ve dağõtõmdan sorumlu bazõ imtiyazlõ şirketler yõllardõr yapõlmasõ gereken 
yatõrõmlarõ  yapmamakta ve sorumlu olduklarõ gerilim düşümü ve enerji sõkõntõsõ sorunlarõ 
yaşanmaktadõr.  

• Gelişmişliğin bir göstergesi olan enerji tasarrufu, verimlilik ve talep yönetimi konusunda 
halen hiçbir plan ve uygulama başlatõlmamõştõr.  

• Sektördeki AR-GE çalõşmalarõ yok denecek kadar azdõr. Sanayi � Üniversite işbirliği 
gelişmemiştir ve sektör bu alanda ülke potansiyelini kullanamamaktadõr. 
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3. 2000-2020 DÖNEMİNDE TÜRKİYE TALEP GELİŞİMİ  
[Elektrik Enerjisi Talep ve Arz Durumu Alt Komisyonu Raporu] 

 
Bu bölümde genel enerji ve elektrik enerjisi talep tahmin çalõşmalarõnda kullanõlan model, 
modelin girdileri ve sonuçlar incelenecektir. Bu raporda yer alan veriler Ekim 1999 tarihli 
talep tahmin çalõşmasõna ait olup, girdilerdeki değişikliklere bağlõ olarak revize edilmektedir. 
Revize edilmiş verilerle 2000 yõlõnda yapõlacak çalõşma rapor kapsamõna alõnmamõştõr.  

 
3.1. MAED MODELİ 

Uzun dönemli genel enerji talebi ve bu talep içerisinde elektrik enerjisi talebini ortaya koyan 
MAED (Model for Analysis of Energy Demand) modelinin ülkemizde de kullanõlmasõ, 1984 
yõlõnda Dünya Bankasõ'nca tavsiye edilmiştir. Enerji talebini "senaryo yaklaşõmõ"na dayalõ bir 
metodoloji ile ortaya koymak üzere Uluslararasõ Atom Enerjisi Ajansõ (UAEA) tarafõndan 
geliştirilen modelin Türkiye uygulamasõ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ'nca 
gerçekleştirilmiştir ve sonuçlarõ alõnmõştõr. Modelin enerji sektörümüz ile ekonomik ve sosyal 
yapõmõza uyduğu, geçmiş yõllarla ilgili olarak yapõlan testlerle belirlenmiş, Türkiye enerji 
talebinin hesabõnda kullanõlabilirliği Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ'nca benimsenmiştir. 
Çok geniş bir girdi listesi olan model, ekonomik, sosyal ve teknik yapõyõ detaylõ olarak 
irdelemekte, benimsenen politika ve kararlar õşõğõnda enerji taleplerini ortaya koymaktadõr. 
Hedef ve politikalardaki değişikliklerin kõsa sürede modele yansõtõlabilmesi, taleplerin her an 
değişen şartlara göre yenilenebilmesi özellikleri nedeniyle bu modelin uygulanmasõ Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ tarafõndan yapõlan planlama çalõşmalarõna önemli bir boyut 
kazandõrmõştõr. 
 
UAEA Argonne Ulusal Laboratuarõ (ANL, ABD) ile birlikte bu modelle paralel olarak 
çalõşacak şekilde geliştirilen ve ileri ki bölümlerde kõsaca bahsedilecek olan BALANCE 
(Balance of Energy Supplies and Demands) ve IMPACTS (Environmental Burdens and 
Resource Requirements of the Energy Sector) ile ELECTRIC (WASP III- Wien Automatic 
System Planning Package) modüllerinin de bulunduğu enerji ve güç planlama modeli (Energy 
and Power Evaluation Program, ENPEP) oluşturulmuştur. 
 
Model çalõşmasõnda; ülkenin nihai enerji tüketimi incelenmekte; nihai talebi etkileyen sosyal, 
ekonomik ve teknik faktörler belirlenmekte, enerji tüketimi ve bunu etkileyen faktörler 
arasõndaki fonksiyonel bağlantõ ortaya konulmakta; sosyo-ekonomik ve teknik gelişme 
senaryolarõ belirlenerek bunlara tekabül eden enerji tüketimleri hesaplanarak 
değerlendirilmektedir. 
 
Nihai tüketicilerin enerji talepleri, model tarafõndan "faydalõ enerji" bazõnda ortaya 
konulmaktadõr. Diğer bir deyişle talep, arz edilen enerjiden çok, yapõlan hizmet bazõnda 
hesaplanmaktadõr. Talebin faydalõ enerji bazõnda ortaya konmasõ, kaynaklar arasõ ikame 
hesaplamalarõnõ mümkün kõlmaktadõr. 
 

3.2. ÇALIŞMADA KULLANILAN VERİLER VE KABULLER 

Çalõşmada beş yõllõk kalkõnma planlarõ ile yõllõk program hedefleri esas alõnmõştõr. 1990 yõlõ 
baz yõl olarak seçilerek, ekonomik yapõdaki değişimin planlarda öngörülen hedefler 
doğrultusunda olacağõ kabul edilmiştir. Kullanõlan ana girdilerin gelişimi aşağõdaki gibi 
alõnmõştõr. 
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Kalkõnma (GSYİH artõş hõzõ %) 

1990/1995 1995/2000 2000/2005 2005/2010 2010/2020 
3,2 4,1 4,7 5,0 5,7 

 
GSYİH�nõn Sektörler İtibariyle Yapõsõ (%) 
 1995 2000 2005 2010 2020 
Tarõm 14,4 13,1 11,0 9,2 6,1 

İnşaat 6,9 6,8 6,7 6,9 7 

Maden 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8 
İmalat 25,2 27,1 27,8 28,5 29,7 
Enerji 2,2 2,3 2,4 2,5 2,7 
Hizmetler 49,8 49,3 50,5 51,2 52,7 
 
Nüfus 
 
Nüfus  artõşõ, Devlet Planlama Teşkilatõ�nca yapõlan yeni nüfus tahminlerine dayanõlarak, 
1995-2000 %1,5, 2000-2005 %1.3, 2005-2010 döneminde %1,2, 2010-2020 döneminde ise 
%1 olarak alõnmõştõr.  
 

Yõl Nüfus (Milyon Kişi) 
1995 60614 
2000 65311 
2005 69825 
2010 74119 
2020 81793 

 
Çalõşmada kullanõlan diğer sosyal girdi ve kabullerden bazõlarõ; 

 
• 1990 yõlõnda %41 olan kõr nüfusunun toplam nüfus içindeki payõnõn, 2000 yõlõnda %36�ya, 

2010�da %32�ye, 2020'de %30'a düşeceği, 

• Toplam nüfus içinde aktif nüfus oranõnõn 1990�da %63�den 2000�de %64,9'a, 2010�da 
%65,5'e, 2020'de %66�ya çõkacağõ, 

• İstihdam oranõnõn 1990�da %53�den 2000�de %74'e, 2010�da %81'e, 2020'de %97�ye 
ulaşacağõ kabul edilmiştir.  

 

3.3. SONUÇLAR 

Bu kabuller ve parametrelerden hareketle alõnan nihai enerji talebine ilişkin model sonuçlarõ 
aşağõda verilmiştir.  
 
Tablo 3.1 Nihai Enerji Sektörel Talebi (Mtpe) 

 
 2000 2005 2010 2000 
Sanayi / İnş.Mad./Tarõm 33.758 46.938 67.718 137.901 
Ev / Hizmetler 20.990 26.408 31.712 46.728 
Ulaştõrma 17.112 19.581 23.255 32.474 
TOPLAM 71.860 92.926 122.685 217.103 
Fert Başõna Enerji Talebi(koe) 1100 1331 1655 2654 

Kaynak :ETKB (APKK, PFD) 
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Model, esas olarak nihai enerji talebini, sektör bazõnda ve kaynak gruplarõ halinde hesaplamaktadõr.  Bu 
kaynaklardan, örneğin fosil yakõtlarõn kendi içerisindeki dağõlõmõ, bu kaynaklarõn arz durumu 
birbirlerine göre fiyat durumlarõ vb. faktörler dikkate alõnarak paylaştõrõlmaktadõr. Ayrõca 
çevrim tesisleri olarak adlandõrdõğõmõz santrallar,  kok fabrikalarõ, briket fabrikalarõ, 
rafinerilerin çevrim kayõplarõ ve diğer kayõplarõ, model dõşõnda ayrõca hesaplanmakta, birincil 
enerji kaynaklarõ talepleri, çevrim tesisine giren birincil kaynak miktarõ dikkate alõnarak 
ortaya konmaktadõr. Bu çalõşma sonuçlarõna göre elektrik enerjisine ilişkin model çõktõlarõ ise 
Tablo 3.2�de verilmektedir. 
 
Tablo 3.2 Elektrik Enerjisi Sektörel Talebi (GWh) 
 

 2000 2005 2010 2000 
Sanayi / İnş.Mad. 54384 86933 143925 295161 
Tarõm 2421 3276 4428 7069 
Ev / Hizmetler 43430 69616 99326 175790 
Ulaştõrma 1012 1779 2663 5442 
NET TALEP 101247 161604 250342 483462 
BRÜT TALEP 127240 196610 294530 555690 
Fert Başõna Enerji Talebi(kWh) 1948 2816 3974 6794 

Kaynak :ETKB (APKK, PFD) 
 
Elektrik enerjisi talebinin ve MAED Modelinin 2inci modülü kullanõlarak tüketici sektörleri 
bazõnda saatlik yük bilgilerinden hareketle hesaplanan puant güç talebinin yõllara göre 
gelişimi Tablo 3.3�de verilmektedir. 
 
Tablo 3.3.   Enerji Ve Puant Güç Talep Tahmini 

 

P U A N T E N E R JÝ
Y IL L A R T A L E P A R T IÞ T A L E B Ý A R T IÞ

(M W ) (% ) (G W h ) (% )

2000 20000 126800

2001 22000 10.0 138810 9.5
2002 24000 9.1 151430 9.1

2003 26240 9.3 165200 9.1
2004 28657 9.2 180225 9.1

2005 31295 9.2 196610 9.1
2006 33851 8.2 213160 8.4

2007 36615 8.2 231110 8.4
2008 39605 8.2 250565 8.4

2009 42839 8.2 271660 8.4
2010 46338 8.2 294530 8.4
2011 49291 6.4 313835 6.6

2012 52431 6.4 334405 6.6
2013 55771 6.4 356320 6.6

2014 59324 6.4 379675 6.6
2015 63104 6.4 404560 6.6

2016 67124 6.4 431075 6.6
2017 71401 6.4 459325 6.6

2018 75950 6.4 489430 6.6
2019 80788 6.4 521510 6.6

2020 85936 6.4 555690 6.6
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4. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNDE ÜLKENİN YERLİ KAYNAK 
POTANSİYELİ VE İTHALAT DURUMU 

4.1. FOSİL YAKITLARDAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ 

 [Fosil Yakõtlardan Elektrik enerjisi Üretimi Alt Komisyonu] 
 
Bu bölümde ülkemizin uzun dönemli (2000 - 2020) stratejileri ile sürdürülebilir kalkõnma ve 
bölgesel gelişmeyle ilgili öneri ve değerlendirmelere yer verilmiştir. Ülkemizin Avrupa 
Birliği�ne aday ülke konumuna girmesi nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Birliği�ne üye 
ülkelerin uzun dönemli politika ve projeksiyonlarõ ile, zengin fosil kaynaklarõna sahip, rekabetçi 
ortamda en ekonomik üretimi hedefleyen ve bu amaçla yeni üretim teknolojilerinin araştõrõlmasõ 
ve geliştirilmesi için büyük yatõrõmlar gerçekleştirebilen gelişmiş bir ülke olmasõ nedeniyle 
Amerika Birleşik Devletleri�nin (ABD) uzun dönemli politika ve projeksiyonlarõ incelenmiş ve 
elde edilen veriler õşõğõnda ülkemizin konumu değerlendirilmiştir. 

Değerlendirme; AB ve ABD politikalarõnõn varsayõmlarõ, fosil yakõtlarõn elektrik enerjisi üretimi 
içindeki paylarõ, fosil yakõt rezervlerinin coğrafi dağõlõmõ, termik üretim içindeki yakõt türü 
paylarõnõn projeksiyonu, üretim teknolojileri bazõnda gerçekleştirilmiştir.     

4.1.1. AVRUPA BİRLİĞİ VE ABD PROJEKSİYONLARININ VARSAYIMLARI  

AB politikasõnõn temel hedefi 1997 tarihli Amsterdam Anlaşmasõyla sürdürülebilir kalkõnmaya 
katkõ olarak belirlenmiştir. 

Ekonomik, çevresel, toplumsal ve jeopolitik boyutlarõyla sürdürülebilir kalkõnmanõn başarõlmasõ 
karmaşõk ve uzun vadeli bir süreçtir. Enerji politikasõ bu sürece sürdürülebilir kalkõnmanõn 
gereksinimlerini yansõtacak üç temel hedefini uyarlayarak katkõda bulunur. Bunlar; olasõ arz 
kesintilerinin AB ekonomisi ve toplum üzerindeki risklerinin ve olumsuz etkilerin en aza 
indirilmesini amaçlayan arz güvenilirliği, rekabete ve daha geniş toplumsal politika hedeflerine 
katkõda bulunmak üzere üreticiler ve tüketiciler için düşük fiyatlõ enerji sağlamak amacõyla 
rekabete açõk enerji sistemleri, doğada ekolojik ve jeofiziksel dengeleri korumak için enerji 
üretimi ve enerji kullanõmõ ile bütünlenmiş çevresel korumadõr. 

Sözkonusu politikanõn belirlenmesine yardõmcõ olmak üzere AB; Ocak 1998�de Paylaşõlmõş 
Analiz Projesini (Shared Analysis Project) desteklemeye başlamõştõr.  

Paylaşõlmõş Analiz Projesi�nin dikkate aldõğõ hususlar; uzun dönemli dünya enerji talebi, elektrik 
ve gaz arzõnõn liberalleşmesinin AB enerji sistemi üzerindeki etkisi, Kyoto Protokolu�na tepkinin 
stratejisi, enerji sektöründe teknolojik yenilikler, üye ülke politikalarõnõn desteklenmesinde AB 
enerji politikasõnõn katma değer rolüdür. Projenin son hedefi, enerji eğilimleri ve senaryolarõn 
kantitatif analizini gerçekleştirmektir. Bu hedefe, mevcut AB model olanaklarõ (PRIMES ve 
POLES) ve varsayõmlarõnõn yeniden düzenlenmesi ve geliştirilmesiyle ulaşõlmõştõr. 

AB ile ilgili projeksiyonlar, AB ekonomilerinin malzeme ve enerji yoğunluğu yüksek olmayan 
hizmet ve yüksek katma değerli ürünlere eğiliminin devam edeceği varsayõmõna dayandõrõlmõştõr. 
Ana senaryo; daha fazla bütünleşme ve AB�de elektrik ve gaz pazarlarõnõn liberalleşmesi, arz ve 
talep tarafõndaki enerji sektörünün gelişmesi, yenilenebilirler ve kojenerasyon için desteğin 
devamõ, doğal gaz alt yapõsõnõn genişletilmesi, nükleer tesislerin ömrünün 40 seneye uzatõlmasõ 
ve asit yağmuru kirleticilerin daha sõkõ kontrolu varsayõmlarõna dayandõrõlmõştõr. Ana senaryo 
özellikle iklim değişikliği konusuna yönelik herhangi bir politika içermemektedir. 
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ABD (Amerika Birleşik Devletleri), elektrik enerjisine ilişkin planlama çalõşmalarõnõ Kuzey 
Amerika modüler sisteminin (NEMS) Elektrik Piyasasõ Modülü (EMM) ile gerçekleştirmekte 
olup, EMM; elektrik kapasitesi planlama, elektrik üretiminde kullanõlan yakõtõn dağõtõmõ, yük ve 
talep yönetimi, elektriğin finansmanõ ve fiyatlandõrmasõ alt modüllerinden oluşmaktadõr. 

EMM, işletme ve çevresel kõsõtlar çerçevesinde elektrik enerjisinin temininde en ekonomik yolu 
belirlemektedir. Ekonomik ömrü dolan fosil yakõtlõ veya nükleer bir santralõn toplam elektrik 
üretim maliyeti yeni kurulacak kapasiteyle üretilecek elektriğin üretim maliyetinden daha yüksek 
oluyorsa işletmeden çõkarõlõr.  

Sonuç olarak, ABD�nin de AB�nin enerji politikalarõna benzer hedeflerle 2000 - 2020 dönemi 
elektrik enerjisi planõnõ oluşturduğu anlaşõlmaktadõr. 

Plan dönemi içinde AB ve ABD eğilimlerine ek olarak Türkiye dahil tüm dünya ülkelerinin 
eğilimi Uluslararasõ Enerji Ajansõ İstatistikleri�nde (IEA Statistics Electricity Information, 1999) 
yer alan verilerden incelenmiştir. Uluslararasõ Enerji Ajansõ verileri üye ülkeler tarafõndan ajansa 
sunulan veriler veya Ajans sekretaryasõ tarafõndan yapõlan tahminlerden oluşmaktadõr. 
 

4.1.2. FOSİL YAKITLARIN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ İÇERİSİNDEKİ PAYI 

Dünya elektrik enerjisi üretiminde termik, nükleer, hidro ve yenilenebilir kaynaklarõn payõnõ ve 
gelişimini saptayabilmek amacõyla AB ve dünya ülkelerinin elektrik enerjisi üretim verileri 
incelenmiş, incelenen ülkeler arasõnda; AB ülkeleri ülkemizin aday ülke konumunda olmasõ, 
Amerika Birleşik Devletleri (ABD); tipik bir Kuzey Amerika ülkesini temsil etmesi, Fransa ise; 
2000 yõlõnda elektrik üretiminin %75,6�sõnõ nükleer kaynaklardan sağlayan bir AB ülkesi olmasõ 
nedeniyle değerlendirmeye alõnmõştõr. 

AB�de elektrik talebindeki artõşõn yavaşlamõş olmasõna karşõn, toplam ilave güç gereksinimi 
1995-2020 döneminde 300 GW civarõnda olmaktadõr. İşletmeden çõkarõlacak tesisler de dikkate 
alõndõğõnda AB sisteminde aynõ dönem için 600 GW civarõnda yeni kurulu güç gerekecektir. 
Nükleer santral ömürlerinin 40 yõla uzatõlacağõ varsayõmõyla plan dönemi içinde nükleer güce 
ilişkin problem beklenmemektedir. Ancak, 2020 - 2030 döneminde nükleer santrallar toplu halde 
devreden çõkarõlacaktõr. Bu dönemde devreden çõkarõlacak nükleer santrallarõn yerine kurulacak 
santrallarõn kapasitesi, büyüme talebinin karşõlanmasõ için gereken kapasitenin üç katõ kadar 
daha yüksek olacaktõr. 

Devre dõşõ olan kapasite 2020-2030 döneminde dahi, hõzla artan doğal gaz fiyatlarõna rağmen, 
nükleer santrallarla yenilenmeyecektir. Bu konuda tek istisna işletmeden çõkarõlan nükleer 
santrallarõn bir bölümünü yeni nükleer tesislerle değiştiren Fransa�dõr. 
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Tablo 4.1: AB nükleer kurulu gücünün plan dönemi içindeki gelişimi (European Union Energy   
Outlook to 2020, 1999) 

 

 Kurulu Güç 
(GW) 

İnşaatõ süren 
nükleer santrallar 

(GW) 

İşletmeden çõkarõlan nükleer 
kapasite (GW) 

 1995 1995-2010 1995-2015 2015-2030 
Belçika 5,9 0,0 0,0 5,8 
Finlandiya 2,4 0,3 0,0 2,4 
Fransa 66,7 6,4 1,2 56,0 
Almanya  25,1 0,0 4,1 21,0 
Hollanda 0,5 0,0 0,5 0,0 
İspanya 7,5 0,0 0,2 7,3 
İsveç 10,4 0,0 2,7 7,8 
İngiltere 13,4 0,0 2,7 9,4 
Toplam 131,9 6,7 11,3 109,7 

 

Tablo 4.1; AB�ne üye ülkelerdeki nükleer kurulu gücün plan dönemi içindeki gelişimini 
göstermektedir. Sözkonusu çalõşmada AB�ne üye tüm ülkeler için eski nükleer santrallarõn teknik 
ömürlerinin işletme ve bakõm giderlerinde beklenmeyen bir artõş olmaksõzõn 40 yõla kadar 
uzatõlabileceği varsayõlmõştõr. Ana senaryonun nükleer kapasite konusundaki Tablo 4.1�de 
verilen varsayõmlarõ İsveç, Hollanda ve İspanya için ulusal düzeyde yeni alõnmõş devreden 
çõkarma kararlarõnõn programlarõnõ dikkate almaktadõr. Ayrõca; inşaatõ süren, özellikle Fransa�da, 
nükleer santrallarõn bitirileceği, 1995 yõlõnda nükleer santralõ olmayan üye ülkelerin yeni nükleer 
santral kurmayacağõ, aynõ tarih itibariyle nükleer tesisi olan üye ülkelerin ise 2000 - 2010 
döneminde ancak bir nükleer tesis işletmeden çõkarõldõğõ zaman yeni yatõrõma izin verileceği 
varsayõlmõştõr.  

Yeni nükleer teknoloji geliştirmeye yönelik araştõrmalarõn, plan dönemi içerisinde rekabet 
edecek bir tasarõmõ ortaya çõkarmayacağõ varsayõlmõştõr. Yeni tasarõmlarõn başarõya ulaşmasõ 
halinde plan dönemini takip eden dönem içinde yeni tasarõmlar teknoloji seçimini büyük ölçüde 
etkileyebilecektir. 

1995-2020 döneminde ekonomik nedenlerle konvansiyonel kömür ve linyit santrallarõ (pulverize 
kömür) toplu olarak işletmeden çõkarõlacak ve işletmeden çõkarõlacak katõ yakõt kapasitesinin 
yarõsõndan azõ daha verimli süperkritik (sõklõkla çok yakõtlõ) ve temiz kömür santrallarõ ile ikame 
edilecektir (gelecekteki süperkritik tesisler gelişmiş ultra kritik sõcaklõklar ve temiz kömür 
teknolojileri ile karakterize edilebilir). Gelecek 20 yõlda biyomas üretiminde de büyüme 
beklenmektedir. 

Nükleer ve katõ yakõtlõ santrallardaki azalmanõn gaz türbin kombine çevrim santrallarõ ve küçük 
gaz türbini santrallarõndaki dramatik artõştan daha fazla olacağõ, bu artõşõn 1995 yõlõndaki 45 
GW�tan, 2020 yõlõnda 380 GW�tan daha fazla olacak şekilde ve 1995 ve 2020 yõllarõ arasõndaki 
kurulu güç kapasitesindeki artõşõn hemen hemen tamamõna tekabül edeceği belirtilmektedir. 
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Ayrõca; AB tahminlerinde yeni kapasite gereksinmesine yenilenebilir enerjinin katkõsõnõn %10�a 
yakõn olacağõ, dolayõsõyla yenilenebilir enerjinin yavaş artõşõnõ koruyacağõ, 2010 ve 2020 yõllarõ 
arasõnda en dikkate değer gelişmenin rüzgar kapasitesinin 25 GW kadar artõş göstermesi olacağõ, 
2020�den sonra da güneş enerjisinin gündeme gelmeye başlayacağõ yer almaktadõr. Bunun 
nedeni de genel olarak ana varsayõmlarõn düşük primer enerji fiyatõna uyarlanmasõ olarak 
belirtilmekte, bu varsayõmõn elektrik enerjisi için ne nükleer ne de yenilenebilir enerjiyi öne 
çõkarmadõğõ vurgulanmakta, bunun gerekçesi de yenilenebilir enerji kaynaklarõnõn kesintili 
olmasõ ve depolama bedelleri (güneş ve rüzgar) ve kaynağõn sõnõrlõ olmasõ (biyomas ve hidro) 
olarak belirtilmektedir. 

ABD�de ise 1992 tarihli Enerji Politikasõ Kanunu (EPACT 92) ile nükleer tesise verilecek olan 
ruhsatõn geçerliliği yargõ ve kamu oyu denetimine bõrakõlmõştõr. Bu nedenle atõk yönetimi ve 
finansla ilgili belirsizlikler çözülmedikçe veya yatõrõmcõnõn finansal yönden korunmasõ 
sağlanmadõkça yeni nükleer santrala yatõrõm yapõlmayacaktõr. Bu durum, kapasite ilavelerinin 
doğal gaz ve kömüre dayalõ alternatif teknolojilerle yapõlmasõna neden olacaktõr. 

Plan dönemi içinde fosil yakõtlarõn elektrik enerjisi içindeki payõ AB ülkeleri, Fransa, ABD ve 
Türkiye için Şekil 1�de özetlenmiştir. Şekil 1�den de görülebileceği gibi AB, Fransa ve ABD�de  
fosil yakõtlara dayalõ üretim payõ artmakta, nükleer üretim payõ azalmakta, hidrolik ve rüzgar 
üretim payõ ise seviyesini korumaktadõr. Türkiye�de ise; örnek alõnan ülkelere kõyasla termik 
payõ ile hidrolik - rüzgar payõnõn düştüğü, buna karşõlõk nükleer payõnõn artõş gösterdiği 
görülmektedir. 
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elektrik enerjisi içindeki paylarõ (IEA, Statistics Electricity Information, 1999)  
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4.1.3. FOSİL YAKIT REZERVLERİNİN COĞRAFİ DAĞILIMI 

Fosil yakõt rezervlerinin coğrafi dağõlõmõ, 1998 sonu itibariyle Şekil 3�de gösterilmiştir. Şekilden 
görülebileceği gibi, sõvõ ve gaz yakõt rezervleri dünyanõn belirli coğrafi bölgelerine 
yoğunlaşmõşken, kömür düzenli bir dağõlõm göstermekte ve üretimi 50�den fazla ülkede 
gerçekleştirilmektedir. Ayrõca 1998 yõlõ üretimi temel alõndõğõnda kömürün bilinen rezervlerinin 
yaklaşõk 200 yõl olacağõ tahmin edilmektedir. Bu süre petrol (sõvõ yakõt) ve doğal gaz rezervleri 
için geçerli sürenin yaklaşõk dört katõdõr (Şekil 2). 
 
Tüm fosil yakõtlar içinde kömür, dünyada en çok bulunan yakõt türüdür. 1998�de mevcut kömür 
çõkarma teknolojileri kullanõlarak ve ekonomik olarak çõkarõlabilecek kömür miktarõ 1000 milyar 
ton civarõnda ve bu kömürün yarõsõ da taş kömürüdür. Kömür rezervleri sadece çok miktarda 
değil, aynõ zamanda coğrafi olarak 100 ülkeden daha fazla ülkeye ve bütün kõtalara yayõlmõş 
durumdadõr.  
 
Bu değerler kömür kaynaklarõnõ kömür çõkarma teknolojilerinde olacak gelişmeleri, maden 
teknolojilerinde yapõlacak ilerlemelerle ulaşõlabilir olacak miktarõ veya şu anda ekonomik 
olmayan düşük kaliteli kömürlerin kullanõmõnda olacak artma ile ticari duruma gelmesini dikkate 
almamaktadõr. Kömürün kolaylõkla ulaşõlabilir ve ucuz temin edilebilir olmasõ, ithal eden ve 
üreten ülkeler için arz güvenirliği olan bir enerji kaynağõ olmasõ anlamõnõ taşõr. Kömür göreceli 
olarak oldukça kolay ve güvenli depolanabilir bir malzemedir ve sõvõ yakõt ve gazdaki gibi sõzma 
ve yayõlma problemleri yoktur. Doğru depolanõp, nakledildiği ve kullanõldõğõ zaman kömürden 
daha güvenli ve büyük enerji kaynağõ yoktur. 
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Şekil 2. Dünya fosil yakõt rezervlerinin ömrü (Bp Amoco, 1999.)  
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    Şekil-3 Fosil yakõtlarõn 1998 sonu itibariyle coğrafi dağõlõmõ (BP Amoco 1999) 
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Fosil yakõt rezerv ve fiyat ilişkisi projeksiyonlarõ, plan dönemi içinde yakõt arzõnda sõnõrlama 
olmayacağõ, yeni petrol ve gaz sahalarõnõn ve bunlarõn çõkarõlmalarõnda ileri teknolojilerin 
bulunacağõ varsayõmlarõna dayandõrõlmõştõr. 
 
Petrol pazarõnõn global düzeyde bütünleşmiş olmasõna karşõn gaz ve kömür pazarlarõ hala 
bölgesel yapõlarõnõ muhafaza etmektedir. Bunun nedeni gaz ve kömürün taşõma maliyetlerinin 
üretim maliyetlerine göre daha yüksek olmasõdõr. Uzun vadede petrol fiyatõnõ petrole olan talep 
ve mevcut rezervler belirleyecektir. 
 
Temin teknolojilerinde yeni gelişmeler olmamasõ veya yeni ve beklenmeyen petrol ve gaz 
kaynaklarõnõn bulunmamasõ durumunda 2020 yõllarõndan sonra enerji ithalatõna bağõmlõlõk 
problemleri oldukça ciddi bir sorun haline gelecektir. Yeni ve beklenmeyen petrol ve gaz 
kaynaklarõnõn bulunmasõ da çok muhtemel görünmemektedir. 
 
2005 / 2010�dan sonra Kuzey Denizi�ndeki üretimin tedrici düşüşü, AB�nin petrol ithalatõna 
bağõmlõlõğõnõn artõşõna yol açacaktõr. Doğal gaz rezerv durumunun daha iyi olmasõ, AB�nin 
ithalat bağõmlõlõğõnõn hõzlõ artõşõna engel olmayacak ve bu bağõmlõlõk, doğal gaz tüketimindeki 
hõzlõ artõş nedeniyle, 2020 yõlõ itibariyle üçte iki seviyesine yükselecektir.  
AB açõsõndan doğal gaza bağõmlõlõğõn artmasõ doğal gaz rezervlerinin yoğun olarak bulunduğu 
üç ülkeye (Rusya, Cezayir ve Norveç) ve dolayõsõyla rekabete açõk olmayan bir pazara bağõmlõ 
olmak anlamõnõ taşõmaktadõr.  
 
Gaz temininde özellikle fiziki olarak arzõn kesilmesi olan kõsa vadeli riskler ile uzun vade riski 
olan arzõn talebi karşõlayamayamamasõ arasõnda klasik bir ayõrõm vardõr. Kõsa vadedeki riskler; 
kaza riskleri ve hava koşullarõna bağlanmakla birlikte ihraç eden veya transit ülkelerdeki 
sorunlarõn ortaya çõkmasõ ve nadir de olsa ihraç eden ülkenin hükümetinin kasõtlõ davranmasõ 
olasõlõklarõyla da ilişkilendirilebilir. 
 
Arz kesilmesindeki risk kesinti miktarõna ve süresine bağlõdõr. En yüksek risk uzun süreli 
kesinti olup, uzun vadeli politik sorun ve belirsizlikler sonucu ortaya çõkabilir ki, bu durum AB 
tarafõndan olasõ görünmemektedir. Politik rejim ve istikrarsõzlõğõ ne olursa olsun, nakit ve 
yatõrõmcõlarõ cezbetme ihtiyacõ uzun vadeli arz kesintisini engelleyecek bir durum olarak 
görülmektedir.  
 
Yukarõda bahsedilen risklere çeşitli çözümler bulunmaktadõr. Gaz ithal eden Fransa, Almanya, 
İtalya ve benzeri büyük Avrupa ülkelerinin toplam yõllõk tüketimlerinin % 20 ile % 40�õna 
kadar varan depolama imkanlarõ mevcuttur. Nakil sistemleri arasõndaki bağlantõlar 
güçlendirilmekte ve dolayõsõyla farklõ kaynaklarla diğer sistemler vasõtasõyla yedek imkanlarõn 
sunulmasõnõn faydalarõ sağlanmaktadõr. İlaveten transit ülke risklerine karşõ güzergah 
çeşitlendirmesine gidilmektedir (örneğin; Ukrayna transit hattõna alternatif olarak Belarus - 
Polonya - Almanya hattõ). Arz kaynaklarõnõn çeşitlendirilmesi de riskin azaltõlmasõ için bir 
yoldur. Kaynak çeşitlendirmesi için birkaç yõl içinde Mõsõr, Nijerya, Trinidad ve yeni Orta 
Doğu ihracatçõlarõnõn sõvõlaştõrõlmõş doğal gazõ arza başlamalarõ beklenmektedir. 
 
Gaz ithaline yeni başlayan ülkelerde kullanõmõn yaygõnlaştõrõlmasõ �al - ya da - öde� 
sözleşmeleriyle teşvik edilmektedir. Bu tip sözleşmelerin uygulandõğõ AB ülkeleri Yunanistan 
ve Portekiz olup, AB�ne aday ülkeler arasõnda ülkemiz de yer almaktadõr. 
 
Uluslararasõ kömür fiyatlarõnõn ise; petrol fiyatlarõndan bağõmsõz kalacağõ ve plan dönemi 
içinde düzeyini koruyacağõ beklenmektedir. Bu kararlõlõğõn nedeni Kolombiya, Avustralya, 
Endonezya, Güney Afrika ve Venezuela gibi kömür üreten ülkeler arasõndaki ucuz kömür 
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üretimine yönelik rekabet projeleridir. Çin, Hindistan ve ABD�den oluşan üç büyük kömür 
tüketici ülke ise artan kömür taleplerini zengin yerli kaynaklardan karşõlayacaklardõr. 
 
Tablo 4.2, AB�nin primer yakõt fiyatlarõnõn 1990 - 2020 döneminde değişimini göstermektedir. 
Tablo�dan görülebileceği gibi 2000 - 2020 döneminde sõvõ ve gaz yakõt fiyatlarõ ikiye 
katlanõrken, kömür fiyatõ 2000 yõlõndaki düzeyini korumaktadõr. ABD yakõt fiyat 
projeksiyonlarõ da aynõ eğilimi göstermektedir. 
 
Tablo 4.2: 1990 - 2020 Döneminde primer yakõt fiyatlarõnõn değişimi (ABD $/varil) (Economic 
Foundations for Energy Policy, 1999) 
 
  1990 2000 2010 2020 
Sõvõ Yakõt Ana Senaryo 23,8 11,2 17,1 20,2 
 S 1 23,8 11,1 20,1 25,5 
Gaz (*) Ana Senaryo 15,2 9,8 15,1 19,8 
 S 1 15,0 10,0 17,3 24,9 
Kömür (*) Ana Senaryo 10,0 8,9 9,6 10,2 
 S 1 10,0 9,0 9,7 10,4 
 
Ana Senaryo  : Yüksek kaynaklara göre (ABD Jeolojik Etütleri) 
S 1            : Standart kaynaklara göre (ABD Jeolojik Etütleri) 
(*)  : Avrupa piyasasõ fiyatlarõ 
 
Ülkemiz için ise, elektrik enerjisi üretiminde ithal yakõt sõnõfõna giren doğal gaz ve sõvõ yakõtõn 
plan döneminde fiyat değişimi verileri temin edilememiştir. Ancak, ülkemiz elektrik güç 
sisteminin ve üretiminin içinde önemli payõ olan doğal gazõn 1998 yõlõ fiyatõ 165,74 ABD $/107 
kcal olup, IEA ülkeleri arasõnda elektrik enerjisi üretiminde ülkemiz en pahalõ doğal gaz fiyatõ 
uygulayan ülkedir (IEA Statistics Electricity Information, 1999). 
 

4.1.3.1. Türkiye�nin Fosil Yakõt Rezervleri 
 

4.1.3.1.1.Petrol Ve Doğal Gaz Rezervleri 
 
Yurdumuzda 1998 yõl sonu itibariyle rezervuarlarõmõzda bulunan doğal gaz 12.4 Milyar m3'lük 
kõsmõ üretilebilir olmak üzere toplam 18.5 milyar m3'tür. (TPOA). 
Ham petrol kaynaklarõmõz ise; yine 1998 yõl sonu itibariyle 43.685.181 metrik ton üretilebilir 
olmak üzere toplam 870.598.510 metrik ton'dur. Ülkemizde büyük miktarlarda ham petrol ithal 
edilerek rafinerilerimizde işlenmektedir. (TPAO) 
 
 

4.1.3.2. Linyit, Asfaltit, Bitümlü Şist Ve Turba Rezervleri 
 
  4.1.3.2.1. Linyit  Ve  Asfaltit  Rezervleri 

Türkiye�de 2000 yõlõ verilerine göre 8.378.360.000 ton linyit, 81.752.000 ton asfaltit olmak 
üzere toplam 8.460.112.000 ton rezerv bulunmaktadõr. Bu rezervin %34,25�i TKİ, % 39,89�u 
TEAŞ ve % 25,86�sõ özel sektör ruhsatlarõnda bulunmaktadõr. Rezerv tablosunda saha bazõnda 
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sondajlardan elde edilen verilere göre kömürün ortalama kimyasal özellikleri verilmektedir. 
Kömürün kimyasal özellikleri üretim aşamasõnda +/- %10 oranõnda değişebilmektedir. 
 
Türkiye linyit ve asfaltit rezervinin yaklaşõk %65�inin, jeolojik aramalar, fizibilite çalõşmalarõ 
ve kömür üretim maliyetleri dikkate alõndõğõnda, üretiminin ekonomisi bulunmaktadõr. 
Ekonomik olarak üretilmesi mümkün olan bu rezervin %62�si ise Elbistan havzasõnda 
bulunmaktadõr. Toplam rezervin geri kalan %35 �i ise, gerek jeolojik arama çalõşmalarõnõn 
yeterli oranda tamamlanamayan, fizibiliteleri olmayan veya jeolojik ve fizibilite çalõşmalarõ 
tam olarak yapõlmõş ancak zararõna işletilmekte ve işletilecek olan linyit sahalarõnda 
bulunmaktadõr. Madencilik ve kömür yakma teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak 
bugün işletilebilirliği mümkün olamayan rezervlerimizin gelecekte değerlendirmeleri de 
gözardõ edilmemelidir. 
 
Elektrik enerjisi üretiminde değerlendirilebilecek linyit rezervlerinin kullanõm oranlarõ Tablo 
4.3�de verilmektedir. 
 
 
Tablo 4.3: Elektrik enerjisinde değerlendirilecek linyit rezervi 
 

 MEVCUT 
(1999 sonu itib.) 

İNŞA HALİNDE PLANLANAN TOPLAM 

LİNYİT 
GÜÇ (MW) 
ENERJİ (Milyar 
KWh) 
Kullanõm Oranõ (%) 

 
6352 

41 
37.5 

 
1877 

12 
11 

 
8850 

57 
51.5 

 
17079 

110 
100 

 
 

 4.1.3.2.2. Bitümlü Şist Rezervleri 

Kömür gibi termik santral yakõtõ olarak veya damõtma yoluyla sentetik petrol üretimi için 
kullanõlabilen bu enerji kaynağõ ile ilgili olarak önceki yõllarda Maden Tetkik Arama Genel 
Müdürlüğü tarafõndan yapõlan aramalarla, tamamõ Anadolu�nun batõ yarõsõnda yer alan 
Beypazarõ, Seyitömer, Göynük, Ulukõşla, Mengen, Bahçecik ve Burhaniye�deki 7 sahada tespit 
edilen bitümlü şist rezerv toplam 1,1 milyar tondur.Türkiye�nin bitümlü şist potansiyeli büyük 
ölçüde belirlenmiş olduğundan arama çalõşmalarõna son verilmiştir.Tespit edilen sahalardaki 
bitümlü şistlerin toplam rezervi önemli görülmekle birlikte, ortalama kalorifik değeri 1000 
Kcal/kg dolayõnda olup, oldukça düşüktür. En yüksek kalorifik değer Göynük � Himmetoğlu 
sahasõnda 1390 kcal/kg olarak ölçülmüştür. 
 

4.1.3.2.3. Türkiye�nin Turba Potansiyeli 

Ülkemizde şimdiye kadar yapõlan çalõşmalarla 19 ilimizin sõnõrlarõ içerisinde çeşitli 
büyüklüklerde turba oluşumu belirlenmiştir. Bunlardan en önemlileri Kayseri-Ambar, Hakkari-
Yüksekova ve Bolu-Yeniçağ turbalõklarõdõr. Kayseri-Ambar turba yatağõnõn orijinal bazda 
görünür rezervi 105 milyon ton, Hakkari-Yüksekova turba yatağõ yine orijinal bazda 74,5 
milyon, havada kuru bazda 18,8 milyon tondur. 
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4.1.3.2.4. Taşkömürü Rezervleri 

Zonguldak taşkömürü havzasõnõn jeolojik yapõsõ son derece karmaşõktõr. Damar meyillerinin  0-
900 arasõnda değişmesi, büyüklü küçüklü sayõsõz faylar, kõrõlmalar ve sõkmalar gibi bozuk 
jeolojik şartlar işletmecilik yönünden önemli problemler yaratmakta ve tam mekanize üretim 
faaliyetlerini engellemektedir. 

Havzadaki mevcut rezerv 1,123 Milyar ton olup, bunun 422,992 Milyon tonu (%38) görünür 
durumdadõr. 

Elektrik enerjisi üretiminde değerlendirilebilecek taşkömürü rezervlerinin kullanõm oranlarõ 
Tablo 4.4�de verilmektedir. 
 
Tablo 4.4: Elektrik enerjisinde değerlendirilecek taşkömürü rezervi 
 

 MEVCUT 
(1999 sonu itib.) 

İNŞA HALİNDE PLANLANAN TOPLAM 

TAŞKÖMÜRÜ 
GÜÇ (MW) 
ENERJİ (Milyar 
KWh) 
Kullanõm Oranõ (%) 

 
335 
2.2 
22 

 
0 
0 
0 

 
1200 

7.8 
78 

 
1535 

10 
100 

 

4.1.4. TERMİK ELEKTRİK ÜRETİMİNDEKİ YAKIT TÜRÜ PAYLARININ 
PROJEKSİYONU 

Tablo 4.5, AB ülkelerinin termik elektrik üretiminde yakõt türü miktar ve paylarõnõn 
projeksiyonunu göstermektedir. Gaza dayalõ termik üretim plan dönemi içinde yükselerek 2015 
yõlõnda bir maksimumdan geçmekte ve düşmektedir. Katõ yakõtõn termik üretim içindeki payõ 
ise 2010 yõlõna kadar azalmakta, 2015�ten sonra ise yakõt fiyatlarõndaki değişiklik, nükleer 
tesislerin işletme dõşõ kalmalarõ ve temiz kömür tesisleri ile hõzla artmaktadõr. Biyomas ve atõğa 
dayalõ termik üretim ise plan dönemi içinde payõnõ korumaktadõr. 

Termik üretim içindeki yakõt türü girdilerinin paylarõ AB bazõndan AB�ne üye ülkeler bazõna 
indirilerek incelendiğinde; AB�ne üye ülkelerin üretimleri içindeki yakõt türü paylarõnõn plan 
dönemi içindeki değişimlerinin genelde AB verilerine paralellik gösterdiği, ancak tamamen zõt 
değişimlerin de mevcut olduğu saptanmõştõr.  

Örneğin Almanya projeksiyonunda, kömürün payõ AB�nin yaklaşõk iki katõ, gaz payõ ise 
AB�nin yaklaşõk yarõsõdõr. Almanya�nõn toplam yakõt rezervleri içinde kömür payõnõn % 99 
olduğu ve rezervin büyüklüğü dikkate alõndõğõnda, kömür payõnõn arz güvenirliği ve yerli yakõt 
kullanõmõ açõsõndan yüksek tutulmuş olmasõ doğal bir sonuçtur. 

Diğer taraftan yine bir AB ülkesi olan ve sadece 1 milyar ton eşdeğer petrol (tep) kömür rezervi 
ile Almanya�ya kõyasla önemli büyüklükte rezerve sahip olmayan Yunanistan 2020 yõlõnda 
kömür payõnõ (% 53), gaz payõnõn (% 24) iki katõ olarak planlanmaktadõr. 
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Tablo 4.5. AB ülkelerinin fosil yakõt türlerinin elektrik üretimi içindeki paylarõnõn projeksiyonu 

  

              (European Union Energy Outlook to 2020, 1999). 
 
 

        

               
 1990  1995  2000  2005  2010  2015  2020  

AB Mtep % Mtep % Mtep % Mtep % Mtep % Mtep % Mtep % 
Kömür 197,8 54,4 171,5 46,9 150,1 39,5 149,1 37,3 137,0 32,8 147,3 32,3 183,1 37,5 
Sõvõ Yakõt 85,4 23,5 88,8 24,3 82,4 21,7 88,7 22,2 83,6 20,0 82,7 18,2 76,6 15,7 
Gaz 62,7 17,2 82,9 22,7 122,2 32,1 134,1 33,6 166,5 39,8 192,4 42,2 192,1 39,4 
Biyomas/Atõk 17,9 4,9 22,3 6,1 25,7 6,8 27,7 6,9 31,1 7,4 33,2 7,3 36,0 7,4 
Toplam  363,8  365,5  380,4  399,6  418,2  455,6  487,8  
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Tablo 4.6: Türkiye'de fosil yakõt türlerinin elektrik üretimi içindeki paylarõnõn projeksiyonu 
(IEA, Statistics Electricity Information, 1999). 

 1990 1997 2000 2005 2010 
 Twhe % Twhe % Twhe % Twhe % Twhe % 
Kömür 20,18 58,82 33,86 53,41 38,47 42,50 53,62 36,27 80,38 42,21 
Sõvõ Yakõt 3,94 11,48 7,16 11,29 4,90 5,41 4,49 3,29 4,50 2,36 
Gaz 10,19 29,70 22,09 34,84 47,11 52,04 78,40 57,41 105,52 55,41 
Biyomas/Atõk 0,0 0,0 0,29 0,46 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 0,02 
Toplam 34,31  63,40  90,52  136,55  190,44  

  

 

Tablo 4.7: ABD'de fosil yakõt türlerinin elektrik üretimi içindeki paylarõnõn projeksiyonu 
(IEA, Statistics Electricity Information, 1999). 

 1990 1997 2000 2005 2010 
 Twhe % Twhe % Twhe % Twhe % Twhe % 
Kömür 1699,7 74,6 1975,8 74,4 2127,9 72,7 2175,1 67,0 2248,1 62,1 
Sõvõ Yakõt 130,7 5,7 108,0 4,1 117,2 4,0 46,6 1,4 37,6 1,0 
Gaz 381,7 16,8 507,2 19,1 591,9 20,2 928,9 28,6 1225,1 33,9 
Biyomas/Atõk 65,9 2,9 63,9 2,4 90,2 3,1 97,0 3,0 106,6 2,9 
Toplam 2277,8  2654,9  2927,2  3247,5  3617,4  

 

 

Benzer durum sadece 0,3 milyar tep kömür rezervi ile İspanya için sözkonusudur. AB�ne 
aday konumunda olan ve İspanya�ya kõyasla daha önemli büyüklükte kömür rezervine 
sahip olan ülkemiz ise (Tablo 4.6); çok hõzlõ artan gaz payõ ve sürekli düşen kömür payõ ile 
rezerv yönünden benzer durumda olan İspanya, Portekiz ve AB�den farklõ bir eğilim 
göstermektedir. Şöyle ki; 2010 yõlõnda AB gaz payõnõ % 40�a, Yunanistan % 19�a, Portekiz 
% 38�e, ülkemiz ise % 55�e hedeflemektedir. 

AB dõşõndaki ülkelerden ABD ise (Tablo 4.7); sözkonusu tüm yakõt rezervlerine sahipken, 
göreceli olarak kömürce zengin bir ülke olmasõ nedeniyle 2010 yõlõnda kömür payõnõ doğal 
gaz payõnõn iki katõ büyüklüğünde planlamaktadõr.  

4.1.5. FOSİL YAKITLA ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ 

Arz güvenilirliği, yerli enerji kaynaklarõnõn kullanõmõ, enerji verimliliği ve çevre 
kriterlerini karşõlamak için yeni yöntemlerin tasarlanmasõ gerekmektedir. Bu nedenle AB 
ve ABD�de elektrik enerjisi üretim teknolojileri konusunda araştõrma ve geliştirme 
çalõşmalarõ aralõksõz ve artan bir hõzla sürdürülmektedir. 

Elektrik üretim teknolojileri; yatõrõm ve üretim maliyetleri açõsõndan farklõlõklar 
içermektedir. Aşağõda Tablo 4.8�de seçilmiş güç teknolojileri için sürdürülen araştõrma 
geliştirme çalõşmalarõ dikkate alõnarak yatõrõm birim maliyetleri ile yakõt verimlerinin 
beklenen gelişmesi gösterilmektedir. Görüldüğü gibi teknoloji gelişimine paralel olarak 
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tabloda yer alan ve günümüzde ekonomik olmayan üretim teknolojilerinin yatõrõm 
maliyetlerinde düşme, yakõt verimliliğinde artma beklenmektedir. 

Tablo 4.8: Seçilmiş güç teknolojileri için tekno-ekonomik varsayõmlarõn karşõlaştõrõlmasõ 
(EU Energy Outlook to 2020,1999) 

 Yatõrõm maliyeti (Eur90/MW) Yakõt Verimi  
 1995 2010 2020 1995 2010 2020 
Gaz Türbin Kombine Çevrim 559 550 528 0,55 0,60 0,62 
Entegre Gazlaştõrma KÇ 1661 1552 1333 0,46 0,49 0,50 
Akõşkan Yatakta Yakma 1249 1179 1040 0,44 0,45 0,47 
Süperkritik 1336 1262 1114 0,44 0,48 0,51 

 

Tablo 4.9�da da Almanya�da yeni üretim santrallarõnõn varsayõlan verimleri 
gösterilmektedir. Her iki tablodan da (Tablo 4.8 ve 4.9) görüleceği gibi yeni üretim 
santrallarõnõn verimlerinde iyileşme olacağõ beklenmektedir. Bu iyileşme, özellikle 
halihazõrda diğer mevcut santrallara göre de en verimli santral tipi olan gaz türbinleri ve 
benzer şekilde süperkritik kömür santrallarõ ve yakõt hücreleri gibi gelişmiş elektrik enerjisi 
üretim tesisleri için de geçerlidir. Kömür ve linyit yakan konvansiyonel santrallarda 
kullanõlan teknolojiler için, bu teknolojilerin olgunlaşmõş olmasõnõn da bir sonucu olarak, 
önemli bir gelişme beklenmemektedir. 2020 itibariyle, yeni gaz türbini kombine çevrim 
tesislerinin veriminin konvansiyonel kömür tesislerinin veriminden % 50 - 60 daha fazla 
olacağõ tahmin edilmektedir. 
Tablo 4.9: Yeni santrallarõn verimi, Almanya (European Union Energy Outlook to 2020, 1999) 

 Sadece Elektrik üretimi için Ortalama Termik Verim 
 1995 2010 2020 
Taşkömürü kritik 0,38 0,39 0,40 
Linyit kritik 0,35 0,38 0,40 
Süperkritik  0,44 0,48 0,51 
GTKÇ 0,55 0,58 0,60 
BAYY 0,44 0,45 0,47 
EGKÇ 0,46 0,49 0,50 
Küçük Gaz Makinalarõ 0,33 0,35 0,38 

 

Bu nedenle 2020 yõlõnda AB kurulu gücünde GTKÇ teknolojisinin payõ % 35 olarak 
öngörülmüştür (Tablo 4.10). GTKÇ santralõnõn yüksek veriminden yararlanabilinmesi için 
tesisin baz yükte çalõştõrõlmasõ zorunludur. Plan dönemi içinde temiz kömür teknolojileri 
seçenekleri arasõnda akõşkan yatak yakma tesisleri ve entegre kömür gazlaştõrmalõ kombine 
çevrim (EGKÇ) tesisleri öne çõkmaktadõr (Clean Coal Technology Demonstration 
Program, 1999). Küçük gaz türbinleri; içten yanmalõ motorlar, basit çevrim gaz türbinleri, 
buhar enjeksiyonlu gaz türbinleri ve diğer konfigürasyonlarõ kojenerasyon çalõştõrõlabilme 
imkanlarõnõ sağlamakta olup, yalnõz elektrik üretimi için kullanõldõklarõnda verimleri 
oldukça düşüktür, ancak kojenerasyon olarak çalõştõrõldõklarõnda buhar üretimi de dikkate 
alõndõğõnda toplam verimleri % 60�larõn üzerine çõkmaktadõr. 
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Tablo 4.10: Teknoloji bazõnda toplam kurulu kapasite. 

 

 1995 2000 2010 2020 
 Kapasite 

(GW) 
% Kapasite 

(GW) 
% Kapasite 

(GW) 
% Kapasite 

(GW) 
% 

Nükleer 131.9 23.1 136.4 22.3 135.1 18.8 117.2 13.4 
Kömür ve Linyit 179.7 31.5 166.1 27.1 101.1 14.1 36.9 4.2 
Temiz Kömür ve Linyit 0.5 0.1 0.5 0.08 3.4 0.5 26.6 3.1 
Açõk Çevrim Çok-yakõtlõ 65.7 11.5 68.7 11.2 60.2 8.4 122.3 14.0 
Açõk Çevrim Oto Prodüktör 32.8 5.8 33.1 5.4 25.0 3.5 20.5 2.4 
Gaz Türbin Kombine Çevrim 24.5 4.3 59.0 9.63 208.7 29.1 305.0 35.0 
Küçük Gaz Türbin 21.8 3.8 25.2 4.11 45.2 6.3 79.2 9.1 
Biyomas-Atõk 3.9 0.7 4.4 0.72 4.7 0.7 6.0 0.7 
Yakõt Hücreleri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Hidro-Yenilenebilirler 109.3 19.2 119.2 19.5 133.7 18.6 158.0 18.1 
Toplam Kapasite 570.2 100 612.6 100 717.0 100 871.6 100 
 

 

Elektrik enerjisi üretim teknolojilerine göre üretim maliyetini etkileyen bir diğer önemli 
faktör de kullanõlan yakõtõn fiyatõdõr. Tablo 4.11�de Paylaşõlmõş Analiz Projesi kapsamõnda 
gerçekleştirilen bir çalõşmanõn sonuçlarõ verilmektedir. Tabloda yer alan hesaplamalar için 
GTKÇ verimi kapasitenin bir fonksiyonu, kömür santralõnõn verimi ise %42 olarak 
alõnmõştõr. Faiz, kömür ve gaz fiyatõ için üç ayrõ değer belirlenerek düşük, orta ve yüksek 
kolonlarõnda verilen üretim maliyetleri bulunmuştur. Tablonun orta kolonlarõnda verilen 
değerler en çok verilen ve en kabul gören veriler olarak belirtilmektedir. 

 
Tablo 4.11: Yeni tesislerde elektrik üretim maliyetlerinin karşõlaştõrõlmasõ (Euro/MWh) 

(European Union Economic Foundations for Energy Policy ,1999) 
 

Büyüklüğü 
(MW) 

GTKÇ Kömür 

 Düşük Orta Yüksek Düşük Orta Yüksek 
150 31,7 41,8 59,7 37 47,8 74,2 
300 28,6 37,8 53,2 31,8 41,1 63,2 
600 25,6 33,9 46,8 28,8 37,2 56,9 
DTI  
Ayõrõmsõz 
(MWh)  

26,9 29,8 32,8 38,8 44,8 48,5 

 
Düşük : Faiz %8, Doğal gaz: 0,103 Euro/m3, Kömür: 37,2 Euro/t 
Orta : Faiz %10, Doğal gaz: 0,134 Euro/m3, Kömür: 46,5 Euro/t 
Yüksek : Faiz %12, Doğal gaz: 0,165 Euro/m3, Kömür: 58,1 Euro/t 
 

Tablodan GTKÇ üretim maliyetinin kömüre kõyasla daha düşük olduğu görülmektedir. 
Ancak; yapõlan çalõşma sonucunda ulaşõlan en önemli sonuç, doğal gaz fiyatõnõn % 15 
kadar artmasõ durumunda, diğer şartlar aynõ kalmak kaydõyla iki teknolojinin üretim 
maliyetleri arasõndaki fark ortadan kalkmaktadõr. Bir başka anlatõmla GTKÇ santralõ için 
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orta kolonda verilen değerler bu kolondaki hesaplamalar için faiz %10, kömür fiyatõ 46,5 
Euro/t değerlerinde olmasõna karşõn doğal gaz fiyatõ 0,134 Euro/m3 değil de 0,154 Euro/m3 
olursa GTKÇ teknolojisi ve kömür teknolojisi arasõndaki üretim maliyeti farkõ ortadan 
kalkmaktadõr. 

Yine Tablo 4.11�den de görüldüğü gibi elektrik enerjisi üretim tesislerinin kapasite 
yönünden boyutlarõ ile ortalama üretim maliyeti arasõnda ters orantõlõ bir bağõntõ 
bulunmaktadõr. Tesislerin kapasitesi büyüdükçe yatõrõm, yakõt tüketimi ve işletme bakõm 
giderlerinin azalmasõ nedeniyle üretim maliyeti düşmektedir. Örneğin; aynõ teknoloji için 
kapasitenin ondabirine düşmesi (örneğin; 250 MW�tan 25 MW�a) durumunda ortalama 
elektrik üretim maliyeti 3 katõ kadar artabilmektedir. Bu daha yüksek tesis maliyeti ve 
birim üretim başõna düşen daha yüksek işletme ve bakõm maliyetinden kaynaklanmaktadõr 
ki; buna daha düşük verimden gelen üretim maliyetinin de eklenmesi gerekir. Bu nedenle 
elektrik enerjisi üretiminin amaçlandõğõ tesislerde optimum üretim maliyetlerini elde etmek 
için büyük kapasiteli tesisler seçilmektedir. Ancak; teknolojiler geliştikçe bu bağõmlõlõğõn 
azalacağõ beklenmektedir. 

Otoprodüktörler ise; aynõ zamanda elektrik tüketicisidirler ve daha küçük ölçekte  
çalõşmalarõ gerektiğinden doğal olarak elektrik üretim kurumlarõnõn kullandõğõndan daha 
küçük ölçeklerde tesisleri kullanabilmektedirler. Bu da elektrik üretim maliyetlerinde 
önemli farklõlõklara yol açmaktadõr. Yukarõda da belirtildiği gibi aynõ teknoloji için 
boyutun düşmesi durumunda ortalama elektrik üretim maliyetine ciddi bir artõş 
gelmektedir. Optimal verim boyutunun azalmasõnõn üzerindeki ilave ortalama maliyet, 
teknolojik gelişmeye bağlõ olarak değişir. Sanayi üreticileri için maliyet değişiminden 
kaynaklanan ilave üretim maliyetlerinin belirlenen bir buhar üretim bedeli uygulamasõ ile 
karşõlanmasõ gereklidir. Aksi takdirde kojenerasyonun başarõlõ olmasõ beklenemez. Eğer 
belirlenen buhar üretim bedeli, maliyet değişiminden kaynaklanan ilave maliyetleri karşõlar 
ve net elektrik maliyeti merkezi elektrik sistemlerinin elektrik maliyetinin çok az üzerinde 
olursa kojenerasyon gelişecektir. Sonuç olarak; sanayi üreticilerinin elektrik üretim 
maliyetleri elektrik üretim  kurumlarõnca üretilen elektriğin maliyetinden daha düşük 
olursa (iletim bedelinden tasarruf dikkate alõndõğõnda) bu üreticilerin gelişmesi 
beklenebilir.  

Kojenerasyon açõsõndan sanayici tarafõndan ekonomik nedenlerle üretimdeki günlük 
değişimleri azaltmak için buhar talebinin mümkün olduğunca sabit olmasõna çaba 
sarfedilir. Buharõn da elektrikle birlikte baz-yük talebine uygun olmasõ sanayi ölçeğinde 
güç ve buhar üreten kojenerasyonun gelişmesi için yüksek ekonomikliğe sahip olma 
fõrsatõnõ sağlayacaktõr. 

Üretim teknolojilerindeki gelişme ve tesislerde buhar ve elektriğin birlikte üretilmesinin bir 
sonucu olarak, buhar ve güç üretiminin toplam veriminin 2020 yõlõna kadar yaklaşõk % 20 
artmasõ ve % 66�ya ulaşmasõ beklenmektedir. Tablo 4.12�de AB�de üretim verimleri yer 
almaktadõr. 2020 yõlõnda ortalama değerlerle õsõl sistemin sadece elektrik için verimi % 45 
görünmektedir. Bu, üretim maliyetinde, yakõt kullanõmõnda ve emisyonlarda önemli azalma 
sonucunu veren çok önemli bir gelişmedir ve buhar ile elektriğin daha fazla birarada 
üretilmesinin bir sonucudur. 

Ayrõca; AB�de elektrik ve buhar üretim sektörü, emisyonlarõn azaltõlmasõ için en maliyet 
etkin yöntemle ayarlama yapõlabilecek sektör olarak görülmektedir. 
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Tablo 4.12: AB�de üretim verimi (European Union Energy Outlook to 2020,1999) 

Güç ve Elektrik Üretiminde Ortalama Termik Verim 
 1995 2010 2020 2030 
Toplam Elektrik ve Buhar 0,54 0,64 0,66 0,66 
Birleşik Isõ-Güç dahil Elektrik için 0,41 0,54 0,58 0,60 
Buhar hariç elektrik için 0,34 0,42 0,45 0,47 
Yalnõz elektrik için normalize edilmiş 0,35 0,44 0,47 0,49 
Yalnõz buhar için normalize edilmiş 1,31 1,68 1,99 2,37 

İyileşme Oranlarõ 
 2010-95 2020-95 203

0-95 
Toplam elektrik ve buhar için 1,18 1,23 1,23 
Yalnõz elektrik için normalize edilmiş 1,32,0 1,42 1,45 
Yalnõz buhar için normalize edilmiş 1,22 1,31 1,39 
 
 
Güç ve buharõn birlikte üretilmesine daha fazla ağõrlõk verilmesi, daha yüksek enerji 
verimliliği ve daha az emisyon sonucuna ulaşõlmasõna imkan verecektir. 

 
 

4.1.6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Ülkemizin fosil yakõtlardan elektrik enerjisi üretimindeki mevcut durumunu ve uzun 
dönemli (2000 - 2020) stratejisini sürdürülebilir kalkõnma çerçevesinde belirlemek 
amacõyla aynõ projeksiyon döneminde AB, ABD ve diğer ülkelerin eğilimlerinin 
incelenmesi sonucunda aşağõdaki tesbitler yapõlmõştõr. 

! AB ve ABD�nin projeksiyonlarõ birbirleriyle paralellik göstermekte olup, dönem 
içerisinde fosil yakõtlara dayalõ üretim payõ artmakta, nükleer üretim payõ azalmakta, 
hidrolik ve rüzgar üretim payõ ise seviyesini korumaktadõr. 

! Türkiye�de ise; örnek alõnan ülkelere kõyasla termik payõ ile hidrolik - rüzgar payõnõn 
düştüğü, buna karşõlõk nükleer payõnõn artõş gösterdiği görülmektedir. 

! Termik üretim içindeki yakõt türü girdilerinin paylarõ AB bazõndan, AB�ne üye ülkeler 
bazõna indirilerek incelendiğinde, AB�ne üye ülkelerin üretimleri içindeki yakõt türü 
paylarõnõn plan dönemi içindeki değişimleri genelde AB verilerine paralellik gösterdiği, 
ancak; tamamen zõt değişimlerin de mevcut olduğu saptanmõştõr. Örneğin Almanya 
projeksiyonunda kömürün payõ AB�nin yaklaşõk 2 katõ, gaz payõ ise AB�nin yaklaşõk 
yarõsõdõr. Almanya�ya kõyasla önemli büyüklükte rezerve sahip olmayan Yunanistan 
2020 yõlõnda kömür payõnõ (%53), gaz payõnõn (%24) iki katõ olarak planlamaktadõr. 
Kayda değer yakõt rezervi bulunmayan Finlandiya�da gaz ve biyomas paylarõ sürekli 
olarak azalõrken kömür payõ artmaktadõr. 

! Gaz ithal eden Fransa, Almanya, İtalya ve benzeri büyük Avrupa ülkelerinin toplam 
yõllõk tüketimlerinin % 20 ile % 40�õna kadar varan depolama imkanlarõ mevcuttur. 
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! Ülkemiz uluslararasõ Enerji ajansõna üye ülkeler arasõnda elektrik enerjisi üretiminde en 
pahalõ doğal gaz fiyatõ uygulayan ülkedir. AB�ne aday konumunda olan ve AB�ne üye 
ülkelerin bazõlarõndan daha fazla kömür rezervine sahip olan ülkemiz elektrik üretiminde 
çok hõzlõ artan gaz payõ ve sürekli düşen kömür payõ ile rezerv yönünden benzer 
durumda olan İspanya, Portekiz ve AB�den farklõ bir eğilim göstermektedir. 2010 yõlõnda 
termik güç içinde % 55 payõ ile AB�ne üye ülkeler arasõnda en üst sõrada yer almaktadõr. 

 
Bu tesbitler doğrultusunda; 
 
1. Primer kaynak güvenilirliğinin sağlanabilmesi amacõyla ithal enerji kaynağõ olan doğal 

gaz için yeterli depolama imkanõnõn oluşturulmasõ, depolama kapasitesinin yõllõk 
tüketim miktarõnõn enaz % 20 - % 40�õna karşõlõk gelecek şekilde belirlenmesi 

2. Sanayi üreticilerinin buhar ve elektriği birlikte üretmelerinin teşvik edilmesi ve buhar 
için elektrik maliyetinin azaltõlmasõ amacõyla buhar satõşõna ve/veya tesis kullanõmõna 
kontrol mekanizmasõ getirilmesi, 

3. Kõsa vadede çözüm getirdiği için doğal gaz kombine çevrim santrallarõna ve tüm 
yakõtlar için kojenerasyon uygulamalarõna öncelik verilmekle birlikte yeni teknolojiler 
yakõndan takip edilerek uzun vadede kömürlü ve dolayõsõyla ülkemiz kaynaklarõna 
dayalõ santral yatõrõmlarõna önem verilmesi, 

4. Fosil yakõta dayalõ üretim teknolojilerinin araştõrõlmasõ ve geliştirilmesi için kullanõlmak 
üzere fon oluşturulmasõ,  

5. Fosil yakõtlarõn kilit özelliği dikkate alõnarak ülkemiz petrol, doğal gaz ve kömür 
rezervlerinin araştõrõlmasõ, bilinen rezervlerin etütlerinin tamamlanarak işletme 
projelerinin bir an önce hazõrlanmasõ , 

6. Özellikle yüksek kükürtlü kömürlerden başlayarak kömüre dayalõ santral yatõrõmlarõnda 
akõşkan yatak teknolojisine öncelik verilmesi, 

7. Santral teknolojilerindeki gelişmeler dikkatle takip edilerek ülke koşullarõna uygun 
temiz ve verimli teknolojilerin uygulanmasõnõn sağlanmasõ, 

8. İthal edilen ve ülkemiz rafinerilerinde işlenen ham petrolün rafinasyonu sonucunda 
üretilen, yõlda yaklaşõk 4-5 milyon ton yüksek kükürt içerikli 6 numara fuel oil'ün tüm 
çevresel kriterlere uyum sağlamak üzere gerekli arõtma sistemleriyle teçhiz edilmiş 
elektrik üretim tesislerinde ekonomik olarak tüketilmesi imkanlarõnõn araştõrõlmasõ, 

9. Santrallarõmõzda tasarõma esas kömürlerin teminindeki sorunlarõ çözmek amacõyla 
kömür teslimini daha homojenize etmek için teslim noktalarõnda iyi bir harmanlama 
yapõlmasõ ve mümkün olan yerlerde lavvar tesisleri kurularak kömür kalitesinin 
iyileştirilmesi, 

10. Ülkemizde bilinen linyit ve taşkömürü rezervlerinin tümünün kullanõlmasõ halinde dahi 
uzun dönem elektrik enerjisi talebinin karşõlanamayacağõ görülmektedir. Bu durumda 
diğer primer kaynaklarõn yanõnda kaynak çeşitliliği ve güvenilirliği bakõmõndan yüksek 
kalorili ve kaliteli ithal kömürlerin ülke elektrik enerjisi üretiminde yerini almasõ, 

11. Yukarõdaki tespitler õşõğõnda, santral yatõrõmlarõnõn geciktirilmeden yapõlabileceği, 
ülkeye maliyetinin en aza indirileceği, teknoloji maliyetlerini, yakõt fiyatlarõnõ, yakõt 
arzõnõn sürekliliğini, işletme maliyetlerini, çevresel etki, sosyal maliyetler gibi faktörleri 
dikkate alan kõsa, orta ve uzun vadeli gerçekçi yakõt ve teknoloji optimizasyonlarõnõn 
yapõlmasõ ve elektrik üretimi için yatõrõmlarõn bu çerçeve içerisinde yönlendirilmesi ve 
teşvik edilmesi, 

12. Bu amaçla çeşitli kamu ve özel ilgili kurum ve kuruluşlardan uzmanlarõn görev alacağõ 
ulusal bir çalõşma gurubunun oluşturulmasõ ve kõsa, orta ve uzun vadeli gerçekçi yakõt 
teknolojileri optimizasyonu ile ilgili derinlemesine kapsamlõ bir çalõşma yapõlmasõ ve 
karar vericilere sunulmasõ, 

gerekmektedir. 
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4.2. HİDROLİK KAYNAKLAR 

 [Hidrolik Kaynaklardan Elektrik Enerjisi Üretimi Alt Komisyonu Raporu] 

4.2.1. TÜRKİYE�NİN HİDROLİK ENERJİ POTANSİYELİ VE KULLANIMI 

Ülkemizdeki 26 adet hidrolojik havzada bulunan irili ufaklõ çok sayõdaki nehrin yõllõk 
ortalama su potansiyeli olan 193 (186+7) milyar m3  yüzey suyu, "Brüt Teorik Potansiyel", 
"Teknik Yapõlabilir Potansiyel" ve "Ekonomik Yapõlabilir Potansiyel " olmak üzere üç farklõ 
şekilde değerlendirilmiş ve hidrolojik enerji potansiyeli belirlenmiştir.  
 
Topoğrafya ve hidrolojinin bir fonksiyonu olan brüt teorik hidroelektrik enerji potansiyeli, 
ülkemiz için 433 milyar kWh/yõl mertebesindedir. 
 
Ülkemizin 1999 yõlõ sonu itibariyle tespit edilen teknik ve ekonomik yapõlabilir yönden 
değerlendirilebilir hidroelektrik enerji potansiyeli 123 milyar kWh' dõr. Bu durum brüt 
potansiyelin ancak %28.4'ü veya teknik potansiyelin %57'sinin ekonomik yönden yapõlabilir 
olarak değerlendirilebileceğini göstermektedir. Bu potansiyel, en az ön inceleme (istikşaf) 
seviyesinde etüt edilmiş hidroelektrik projelerle, master plan, fizibilite (planlama), kesin 
proje, inşa ve işletme aşamalarõndan oluşan toplam 483 adet hidroelektrik projenin 34 592 
MW kurulu güç ile enerji üretim kapasitesini ifade etmektedir (Tablo 4.2.). 
 
Bunlara karşõlõk, su kaynaklarõnõn geliştirilmesinde görev üstlenen EİE ve DSİ gibi 
kuruluşlarõn yapmõş olduklarõ, yeni enerji imkanlarõnõn yaratõlmasõna yönelik ön inceleme 
(istikşaf) ve master plan kademesinde yapõlan çalõşmalarõyla da, bu potansiyele her yõl 
ilaveler olabileceği gibi çevresel etkiler nedeniyle azalmalar da olabilecektir. Bütün bu 
olumlu ve olumsuz etkilerin de dikkate alõnmasõyla, Türkiye'nin ekonomik yapõlabilir 
hidroelektrik potansiyelinin yõlda ortalama 123 milyar kWh civarõnda olduğu kabul 
edilebilir.  
 
Tablo  4.2. Türkiye�de Hidroelektrik Enerji Potansiyeli ve 1999 Yõlõ Sonunda Gelişme Durumu 
 

HİDROELEKTRİK SANTRAL 

PROJELERİNİN DURUMU HES 

TOPLAM 

KURULU 

GÜCÜ 

ORT. 

YILLIK 

ÜRETİMİ 

YÜZDE 

ORANI 

ARDIŞIK 

ORAN 

ORT.YÜK 

FAKTÖRÜ 

 Adet MW GWh/Yõl % % % 

1.1999 yõlõ sonu itibarõ ile  

    işletmede olan 
114 10537 39145 32 32 42 

2. İnşaatõ devam eden 37 4057 13368 11 43 36 

3. İnşaatõna geçilmeyen 332 19715 69619 57 100 40 

TOPLAM POTANSİYEL 483 34592 (*) 122322 100 - 40 

(*) Çalõşmayan küçük santrallarõn toplamõ 3,5 MW dahil edilmiştir. 

Türkiye'nin  1999 yõlõ sonu itibariyle kurulu gücü toplamõ 26117 MW olup, bu gücün 10537 
MW�õ  hidrolik santrallar vasõtasõyla üretilmektedir.  Toplam elektrik enerjisi üretimi ise 
1999 yõlõnda 116440 GWh  olarak  gerçekleşmiş ve bu enerjinin 81661 GWh�õ (%70)  
termik santrallardan, 34678 GWh�õ (%30) hidrolik santrallarõn üretimlerinden elde 
edilmiştir.  



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                               Elektrik Enerjisi  Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

   http://ekutup.dpt.gov.tr/enerji/oik585.pdf   4 - 20 

4.2.2. HİDROLİK SANTRALLARIN YATIRIM MODELLERİ  

Hidrolik potansiyelin elektrik enerjisi üretiminde değerlendirilmesi için projelerin ön 
inceleme, master plan, planlama ve kesin proje çalõşmalarõ kamu adõna EİEİ ve DSİ Genel 
Müdürlüklerince gerçekleştirilmektedir. Ayrõca 3096 sayõlõ kanun kapsamõnda Yap-İşlet-
Devret ve otoprodüktör modelleri ile hidrolik santral tesis edilmekte ve işletilmektedir. 
 
4.2.2.1. Kamu Yatõrõmlarõ 
 
DSİ ve EİE�ce yapõlan etütler sonucunda teknik ve ekonomik olarak yapõlabilirliği 
belirlenen ve kesin projeleri tamamlanan enerji amaçlõ projeler ülkemiz enerji sektörünün 
ihtiyaçlarõ, kalkõnma planlarõ, orta ve uzun dönem enerji planlamalarõ ve politikalarõ 
hedefleri doğrultusunda seçilerek, DPT�nin olumlu görüşü alõnmak suretiyle bu sektörde 
yatõrõmcõ bir kuruluş olan DSİ�nin uygulama programõ kapsamõna alõnmaktadõr. Söz konusu 
yatõrõmlar için yerli finans kaynaklarõnõn temininden sonra, projeler ihale edilerek 
inşaatlarõna başlanmaktadõr. Enerji sektöründe yatõrõmlar Başbakanlõk Hazine 
Müsteşarlõğõ�nca uygun görülen oranlarda Devlet Su İşleri bütçesinden ve Hazine 
Müsteşarlõğõ Kamu Finansmanõ Genel Müdürlüğü Fonu�ndan karşõlanmaktadõr. 
 

4.2.2.1.1. Planlõ Dönemlerde Gerçekleşen Yatõrõmlar 
 
VII. plan dönemi başlangõcõna kadar 1999 yõlõ fiyatlarõyla 10 109 688 milyar TL yatõrõm 
yapõlmõş olup, bu miktarõn 4 670 762 milyar TL�si tarõm, 4 533 950 milyar TL�si enerji, 903 
646 milyar TL�si hizmet, l 327 milyar TL�si çevre sektörüyle ilgilidir. Ayrõca 3 milyar TL 
teknolojik araştõrma sektörü için harcanmõştõr. 
 
VII. Beş Yõllõk Plan  dönemi başlangõcõna kadar 224 adet büyük su işi projesi 
tamamlanmõştõr. 171 adet baraj (10 adedi DSİ dõşõ kuruluşlarca), 290 adet gölet yapõlmõş, 1 
897 850 ha sulama alanõ işletmeye alõnmõş ve 1 380 hm3 içme suyu sağlanmõştõr.  Ayrõca  99  
adet hidroelektrik  santral  ile  9 933  MW  kurulu  güçte 36 354 GWh/yõl üretim kapasitesi 
gerçekleştirilmiştir. VII. Plan döneminde bu kapasiteye toplam 887 MW kurulu güçte 15 
adet HES ilavesi ile 1999 yõlõ sonunda 10 820 MW kurulu güçte  39 145 GWh/yõl üretim 
kapasitesi sağlanmõştõr. 
  
Yatõrõm programõnda yer alan 310 adet (15 adedi yeni proje) büyük su işi projelerinden (233 
adet  sulama ve taşkõn,  53 adet enerji, 25 adet içme-kullanma ve endüstri  suyu ile 1 adet 
ekoloji koruma) 15 adet projenin (5 adet tarõm, 5 adet enerji, 5 adet hizmetler sektörü) 2000 
yõlõnda tamamlanmasõ ve halen inşaatlarõ sürdürülen 28 adet baraj ve HES�lerden Batman, 
Karkamõş, Yenice ve Beyköy santrallarõnõn tüm üniteleri ile Dicle barajõnõn II nolu 
ünitesinin de üretime alõnmasõ planlanmõştõr. 
 

4.2.2.1.2. VIII. Plan Döneminde (2001-2005) Hedeflenen Yatõrõmlar 
 
DSİ Genel Müdürlüğü�nce VIII. Beş yõllõk plan döneminde hedeflenen yatõrõmlar 1999 yõlõ 
fiyatlarõyla Tablo 4.3� de gösterilmiştir. Tablo 2000 yõlõ tasarõsõna 28 adet yeni proje 
ilavesiyle oluşturulmuştur. 2000 tasarõsõna teklif edilen 48 yeni projenin ancak 15�i 
programa alõnabilmiş, 33 proje sonraki yõllara bõrakõlmõştõr. Dolayõsõyla plan döneminde 61 
adet  yeni  projenin (415 420 ha sulama,12 048,5 hm3 depolama, 3 302 MW kurulu güç ve 
10 827,4 GWh/yõl ortalama üretim) yer almasõ düşünülmüştür. 
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Tablo 4.3. DSİ Genel Müdürlüğü�nün 2001 � 2005 Yõllarõ Arasõnda Planlanan Yatõrõmlarõ (1999 Fiyatlarõyla) 
 (Milyar TL)  

PROJE
ADEDİ

289 Depolama : 23 735,03 hm3   2 567 193   2 166 331   1 804 734   2 111 661   1 833 413
Sulama     : 3 733 802 ha
Yenileme : 162 009 ha
Drenaj    : 120 824 ha
Taşkõn   : 468 525ha, 682 mah,
                  600 köy, 147 ilçe, 35 sehir,
Kurutma  : 35 300 ha

58 Depolama : 89 401,46 hm3   1 335 750   1 528 859   1 493 858   1 475 310   1 085 284
Kurulu Güç   : 12 765,94 MW
Ortalama Üretim   : 42 477,85 GWh/yõl

25 Depolama : 3 661,15 hm3    383 545    342 150    312 946    360 863    367 500
İçmesuyu : 3 894,45 hm3/yõl
İsale hattõ : 1 664,05 km

1 Anakanal           : 24 975 m     290     290     320
Yedek kanal      : 10 000 m
Drenaj anakanal : 46 250 m
Derin Drenaj      : 643 900 m
Çiftlik Drenaj      : 482 700 m
Islah                   : 15 792 ha 

373   4 286 778   4 037 630   3 611 858   3 947 834   3 286 197

   ÇEVRE

    SEKTÖRÜ     TOPLAM KAPASİTE 2005 YILI 

   TOPLAM

2004 YILI2003 YILI2002 YILI2001 YILI

   TARIM

   ENERJİ 

   HİZMET 
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4.2.2.2 Dõş Kredili Anahtar Teslimi Model 
 
Gelişmekte olan birçok ülke için uluslarasõ finansman kuruluşlarõnõn katkõsõ olmadan büyük 
altyapõ projelerini hayata geçirmek mümkün değildir. Ülkemizde de elektrik enerjisi sektörünün 
yüksek meblağlarõ bulan finansman ihtiyacõnõn yeterli ölçüde kamu fonlarõndan karşõlanamamasõ 
dõş kredili modelleri gündeme getirmiştir. Bu modeller özetlenirse : 
 
• Dünya Bankasõ, EBRD, OECF, EİB, ADB gibi uluslarasõ finansman kuruluşlarõndan kredi 

sağlanarak yapõlan rekabete dayalõ uluslarasõ ihaleler, 

• Finansmanlõ teklif yoluyla rekabete dayalõ yapõlan ihaleler, 

• YID, Otoprodüktör dõş kredi sağlayan modeller,   

• Hükümetlerarasõ ikili işbirliği çerçevesinde, ilgili hükümet kanalõyla ve yapõmcõ firmalar 
aracõlõğõ ile  projenin tüm finansman ihtiyacõnõn karşõlanmasõ, 
Bunun için, yasal dayanak sağlamak, mevcut ihale yasasõnõn dõşõna çõkmak ve Bakanlar 
Kurulunca yetkilendirilmek gerekmektedir. İkili işbirliği anlaşmalarõ ile yapõlmakta olan 
HES�ler Tablo 4.4. - 4.5. verilmiştir. 

 
Tablo 4.4 İkili İşbirliği Çerçevesinde İnşa  Edilen Projeler 

 
Tablo 4.5. İkili İşbirliği Çerçevesinde İnşa  Halindeki  Projeler 
 

 
 
 

SANTRALIN BULUNDUĞU YERİN
SIRA

NO

HİDROELEKTRİK

SANTRALIN ADI

KURULU

GÜÇ

( MW )

YILLIK

ORT.

ÜRETİM

(GWh)
İL ADI İLÇE ADI

HAVZA

ADI

PROTOKOL

TAHMİNİ

BİTİŞ

TARİHİ

1 DERİNER 670 2118 ARTVİN MERKEZ ÇORUH
RUSYA �

TÜRKİYE
2005

2 BORÇKA 300 1039 ARTVİN BORÇKA ÇORUH
AVUSTURYA -

TÜRKİYE
        2005

3 MURATLI 115 444 ARTVİN BORÇKA ÇORUH
AVUSTURYA -

TÜRKİYE
2005

TOPLAM 1085 3601

SANTRALIN BULUNDUĞU YERİN

SIRA

NO

HİDROELEKTRİK

SANTRALIN ADI

KURULU

GÜÇ

( MW )

YILLIK

ORT.

ÜRETİM

(GWh)
İL ADI İLÇE ADI

HAVZA

ADI

PROTOKOL

İŞLETME

GEÇİŞ

TARİHİ

1 KARKAMIŞ 189 652 Ş.URFA BİRECİK FIRAT
AVUSTURYA �

TÜRKİYE
1999
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4.2.2.3 Yap-İşlet-Devret Modeli 
 
Bu kapsamda, yerli ve yabancõ özel teşebbüslerin enerji sektöründe faaliyet göstermelerini 
sağlamak amacõyla Aralõk 1984' de Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) dõşõndaki kuruluşlarõn 
Elektrik Üretimi, İletimi, Dağõtõmõ ve Ticareti ile Görevlendirilmesine izin veren 3096 sayõlõ 
kanun çõkarõlmõştõr. 
 
Enerji sektöründe YİD modelinin uygulanmasõ ile özel sektör finansman kaynaklarõnõn enerji 
sektörüne kanalize edilerek, sõnõrlõ Devlet kaynaklarõnõn diğer alanlara kaydõrõlmasõ, ülke 
ekonomisine yabancõ sermayenin girişi, teknoloji transferi, tesislerin kõsa sürede bitirilmesi gibi 
faydalar sağlanmasõ amaçlanmaktadõr. 
 
1999 sonuna göre bu model kapsamõnda toplam 151.5 MW kurulu gücünde 8 adet hidrolik 
santral  işletmede, 672 MW gücünde Birecik HES inşa halindedir. İmtiyaz sözleşmesi Danõştay 
incelemesinden geçen projelerin toplam gücü 1428 MW olup, inceleme aşamasõnda ise toplam 
11550 MW gücünde başvuru bulunmaktadõr. Yap � İşlet � Devret Modeli ile yapõlmakta olan 
HES�ler özet halinde Tablo 4.6�da verilmiştir. 
 
Tablo 4.6. Yap � İşlet � Devret Modeli Hidroelektrik Santral Projeleri Genel Durumu (Makam 
Onayõ Alõnmõş Projeler) 
 

 
 
4.2.2.4 Otoprodüktör Santrallar 
 
Halen işletmede toplam kurulu gücü 9.5 MW olan 3 adet hidrolik otoprodüktör santrallar 
oluşmaktadõr. Bu üç santralõn yõllõk ortalama elektrik enerjisi üretim kapasitesi 64.9 milyon 
kWh�dõr. 
 
4.2.3 HİDROLİK SANTRALLARIN İŞLETİLMESİNDE, MÜLKİYETLERİNDE VE 
DEVİRLERİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 
Mevzuat gereği tesisi DSİ�ce yapõlõp, işletilmesi TEAŞ�ca gerçekleştirilen  HES�lerin,  Devirleri, 
Mülkiyetleri  ve  İşletilmeleri  ile ilgili sorunlar  aşağõda özetlenmiştir; 
 

• Mülkiyeti devredilmediği için  Devlet  Muhasebe  Usul ve Esaslarõna uymayan ve 
yasal dayanağõ  bulunmayan  bir işletmecilik yapõlmaktadõr. 

• Amortisman tahakkuk ettirilememektedir. Bunun sonucu olarak  sermayenin geri 
kazanõlmasõ sağlanamamakta ve reel maliyetler  tam olarak tespit edilememektedir. 
Hatta bu santrallarda üretilen enerjinin  muhasebeleştirilmesi tam anlamõyla 
yapõlamamaktadõr. 

TOPLAM GÜÇ TOPLAM ÜRETİM TOP. YAT. TUT.
PROJENİN DURUMU ADEDİ MW GWh/YIL ABD $
1-A- İŞLETMEYE AÇILAN SANTRALLAR - ÜRETİM ŞİRKETLERİ 12 181.2 848.4 257,123,000           
1-B- İŞLETMEYE AÇILAN SANTRALLAR - İŞLETME HAKKI DEVRİ 1 29.8 60.0 11,800,000              
2- İNŞA HALİNDEKİ SANTRALLAR 8 941.5 3604.5 1,820,370,000        
3- SÖZLEŞMESİ İMZALANAN ANCAK İNŞAATINA BAŞLANMAMIŞ PROJELER 18 1814.0 6257.7 2,799,507,000        
4- DANIŞTAY ONAYINDAN GEÇMİŞ ANCAK SÖZLEŞMESİ İMZALANMAMIŞ PROJELER 2 357.9 1144.0 584,700,000           
5- SÖZLEŞMESİ DANIŞTAYA GÖNDERİLECEK PROJELER 9 222.5 901.4 326,471,000           
6- SÖZ. GÖR. BAŞLAMIŞ DPT GÖR. BEK. PROJELER 8 588.9 1983.2 1,068,212,168        
7- DPT OLUMLU GÖRÜŞÜ VEFİYAT ONAYI OLUP, YENİDEN DEĞ. HES PROJELERİ 1 45.0 169.3 -                             
8- ONAY ALINARAK DEĞERLENDİRMESİ DEVAM EDEN HES PROJELERİ 10 755.9 2751.3 -                             
TOPLAM 69 4,936.6      17,719.8          6,868,183,168        
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• Mülkiyeti  TEAŞ�ta olmadõğõndan ambar binasõ, atelye vb. gibi  bazõ zorunlu 
yatõrõmlar gerçekleştirilememekte ve aynõ nedenle tesislerle, elektromekanik 
teçhizatõn  sigortalarõ  yaptõrõlamamaktadõr. 

 
Doğasõ gereği büyük yerleşim birimlerinden uzakta ve oldukça mahrumiyet sayõlabilecek  
yörelerde tesis edilen  hidroelektrik  santrallarda  kalifiye elemanõ istihdam etme ve  yetişmiş 
elemanõ tutma sorunlarõ yaşanmaktadõr. 
 
DSİ bütçesinin yüzde kõrklara yakõn kõsmõ enerji sektörüne (Hidroelektrik Enerji) sarf edilmekte 
olup, bu meblağ bu güne kadar geri ödeme suretiyle tahsil edilmediği için bir süre Kamu 
Ortaklõğõ İdaresi bir süre de Kamu Finansmanõ Genel Müdürlüğü, özelleştirme gelirleri v.s. 
destekli olarak yürütülmeye çalõşõlmõştõr. 
 
DSİ�nin hidroelektrik enerji tesisleri için yapmasõ gereken harcamayõ yine yapmõş olduğu bu 
nitelikteki tesislerin işletmesinin devredilmesi suretiyle elde edeceği paralarla karşõlamasõ 
hususunda olanaklarõn hayata geçirilmesinde zaruret bulunmaktadõr. Bu olanaklar; 
 

• DSİ� nin, yaptõğõ hidroelektrik enerji tesislerini 6200 Sayõlõ Yasanõn 2/k maddesine göre 
TEAŞ�a iki kuruluş arasõnda tanzim edilecek bir protokol ile ve belirlenecek bir bedel 
karşõlõğõnda (mutabõk kalõnacak süre ve taksitlerle) devretmesi, 

 
• TEAŞ tarafõndan finanse edilmesi (Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu�na göre 

DSİ�nin TEAŞ adõna ve hesabõna iş yapmasõ mümkün bulunmaktadõr.) ve 
tamamlandõğõnda TEAŞ�a devri, 

 
• Genel Bütçe Kanunu�na konulan (1998 yõlõ Bütçe Kanunu md.32/e fõkra) hüküm 

gereğince Maliye Bakanlõğõ�nca tahsil edilen HES�lerin işletim bedellerine ait paralarõn 
DSİ bütçesine gelir olarak aktarõlabilmesi için Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu�nun 
DSİ Bütçesi ile ilgili bölümünün düzenlenmesi veya TRT payõ gibi bir payõn  tüketici 
faturalarõna yansõtõlmasõ veya yukarõda açõklananlarõn benzeri başka yöntemlerle DSİ 
Genel Müdürlüğü�ne geri ödenmesi  

 
şeklinde özetlenebilir. 
 

4.2.4.  HİDROLİK SANTRALLAR VE DOĞAL ÇEVRE  
 
Su kaynaklarõnõn enerji amacõ dahil olmak üzere çeşitli amaçlara yönelik olarak geliştirilmesi, 
sektörel bazda teknik özellikleri ile sosyo-ekonomik faaliyetlere olabilecek etkilerin belirlendiği 
planlama ve proje çalõşmalarõnõ takiben uygulama ve projenin ekonomik ömrü süresince devam 
eden işletme ve yönetim faaliyetlerinin doğal çevre ile olan etkileşiminin izlenmesi yönünde pek 
çok aşamayõ ve çok uzun bir süreci içermektedir.  
 
Ülkemizin sahip olduğu ulusal enerji kaynaklarõ akarsularõmõzõn sahip olduğu yõllõk ortalama 125 
milyar kWh hidrolik enerji bulunmaktadõr.  Elektrik enerjisi talebinin yõlda ortalama yaklaşõk %7 
civarõnda artarak uzun dönemde (2020 yõlõnda) 556 milyar kWh�a ulaşacağõ görülmektedir. 
Hidrolik potansiyelin tamamõnõn devreye alõnmasõ durumunda dahi, ülkemizin 2020 yõlõndaki 
elektrik enerjisi talebinin yalnõzca %22�sinin hidrolik potansiyelden karşõlanmasõ mümkün 
olabilecektir.  
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Türkiye�de 1973 yõlõnda yaşanan ve kõsa vadede yerli kaynaklarla kõsmen atlatõlan enerji 
darboğazõna tekrar girmemek için uzun vadeli enerji politikalarõnõn yürürlüğe konulmasõ 
gerekmektedir. Bu politikalar oluşurken göz ardõ edilmemesi gereken bir husus da �çevre�dir. 
Bütün bu yapõ göz önüne alõndõğõnda, daha sonraki yõllarda hem enerji kõskacõna girmemek, hem 
de doğal çevre tahribatõnõ minimuma indirmek amacõna yönelik olarak, koruma-kullanma 
dengesi doğrultusunda hidrolik enerji tesislerinin inşa edilmesine öncelik verilmesinde büyük 
yarar görülmektedir. 
 
Bu anlamda ülkemizdeki akarsularõn sahip olduğu hidroelektrik enerji potansiyelinin 
sürdürülebilir bir yaklaşõmla, diğer bir ifade ile sürekli ve dengeli kalkõnma prensipleri 
doğrultusunda, çevresel etkiler dikkate alõnarak geliştirilmesi, sosyo-ekonomik kalkõnmada 
sürekliliğin sağlanmasõ açõsõndan büyük önem arz etmektedir.  
 
Akarsularõn hidrolik potansiyelinin değerlendirilmesi amacõ ile geliştirilecek projelerde, 
akarsuyun doğal akõş rejimine ve dolayõsõyla ekolojisine müdahale edilmesi kaçõnõlmaz 
görülmektedir. Ancak, �çevre için enerjiden, enerji için  çevreden vazgeçilemez� prensibinden 
hareketle TEKNOLOJİ-EKONOMİ-ÇEVRE yaklaşõmõ doğrultusunda uygun teknolojiler 
kullanõlarak koruma-kullanma dengesinin sağlanmasõ sonucu çevre ile uyumlu projelerin 
geliştirilmesine özen gösterilmelidir.  

 

4.2.5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 
• Hidroelektrik potansiyelimizin %70 kadarõ henüz değerlendirilememektedir. Bu potansiyel 

kamu eliyle en az 50 � 100 yõl gibi bir sürede değerlendirilebilir, bu nedenle özel sektör 
eliyle HES�lere uygun bir model ile Hidroelektrik potansiyelin bir an önce ülke ekonomisine 
kazandõrõlmasõ için gerekli tedbir ve teşviklerin belirlenerek uygulanmasõ, 

• HES�lerin ekonomik ömürlerinin, minimum 50 yõl, ortalam 100 � 200 yõl, bazõ projelerde 
500 yõl olmasõ nedeniyle öncelikle HES potansiyeli değerlendirilmesine yönelik politikalar 
oluşturulmalõdõr. 

• Pilot projeler seçilerek, planlanacak hidroelektrik santrallarõn etüd ve projelendirme 
çalõşmalarõnõn kamu eliyle (EİEİ, DSİ) yapõlmasõ ve bu santrallarõn ekonomik olmasõ halinde 
yapõmõ için YİD modelinin uygulanmasõ çalõşmalarõ araştõrõlmalõ, DSİ ve EİEİ�nin bu konuda 
görevlendirilmesi,  

• Yap- İşlet � Devret Modeli ile gerçekleştirilen çok amaçlõ enerji projelerindeki DSİ katkõ 
payõ ve enerji bedeli ödemeleri, YİD HES projelerinin tarifelerini ve TEAŞ veya TEDAŞ�õn 
tarife ödemelerini gereksiz yere artõrmaktadõr. Bu uygulamaya, yapõlacak düzenleme ile son 
verilerek tarifelerin düşürülmesi 

• YİD modeli kapsamõnda yapõmõ planlanan projelerin elektromekanik teçhizat seçimi ve 
işletme sistemi konusunda APK-359 dokümanõna kesinlikle uyulmasõ, 

• YİD projelerinde işletme süresinin 15-20 yõl olarak belirlenmesi ve kredi ana para ve faiz 
ödemelerinin ilk 10 yõlda yapõlmasõ nedeniyle birim enerji bedeli oldukça yüksek 
çõkmaktadõr. Bu nedenle YİD modelinde, düşük faizli ve uzun vade geri ödemeli projelerin 
önceliğe alõnmasõ, devir süresinin yasalarõn müsaade ettiği en üst seviyeye (49 yõl) 
çõkartõlmasõ özellikle birim enerji maliyetlerinin düşmesi ve yüksek teknolojik teçhizat 
seçilmesi,  

• Küçük güçteki HES�lerin otomasyonuna gidilerek uzaktan kumandalõ çalõştõrõlmasõ, 
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• 20 yõl ve daha yaşlõ HES�lerde eski teknoloji  kullanõmõ nedeniyle toplam verimleri de düşük 
(% 60-70 civarõnda) olduğundan bu santrallarda rehabilitasyon çalõşmalarõ ile yüksek 
teknolojili ve verimli (% 85-90) teçhizat kullanõlmasõ, 

• Kamunun hidrolik enerji sektöründeki finansman ihtiyacõnõn karşõlanarak, HES projelerinin 
programlanan sürede işletmeye açõlabilmesi için, hidroelektrik enerji için ayrõlan bütçe 
tavanõnõn arttõrõlmasõ, 

• Enerji alanõnda çalõşan yetişmiş insan gücünü sektörde tutabilmek için gerekli istihdam 
önlemlerinin alõnmasõ, 

• Sürdürülebilir kalkõnma ilkeleri doğrultusunda, yörenin sosyo-ekonomik kalkõnmasõnõ 
dikkate alarak, HES'lerin ÇED raporlarõnõn en geç planlama çalõşmalarõ aşamasõnda 
tamamlanmasõ, 

• HES projeleri için hazõrlanan ÇED raporlarõnda projenin faydasõ ile proje nedeniyle meydana 
gelecek tarõmsal gelir kaybõnõn ekonomik yönden karşõlaştõrõlmasõna imkan sağlanmasõ,  

• DSİ�ce inşa edilen ve halen TEAŞ tarafõndan geçici olarak teslim alõnan ve işletilmekte olan 
HES�lerin mevzuata ve Devlet  muhasebe usul ve esaslarõna uygun şekilde kesin devirlerinin 
sağlanmasõ hususundaki çalõşmalarõn yoğunlaştõrõlarak bir sonuca bağlanmasõ, 

• 1000 MW�lõk bir santral için ön fizibilitesi hazõrlanan pompa-türbin santralõnõn, 
enterkonnekte elektrik sistemi işletmesi gereksinimi olarak gündeme getirilmesi gerektiği 
noktasõndan hareketle plan döneminde bu tip bir santrala ihtiyaç duyulmamaktadõr. Uzun 
dönemde ise yatõrõm ve üretim maliyetleri çok yüksek olan pompa-türbin santrallarõna ihtiyaç 
olup olmadõğõ hususuna enterkonnekte sistemde gerekli etüd ve incelemelerin yapõlmasõndan 
sonra karar verilebilecektir. 

 

4.3. YENİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI  

[Yeni ve Yenilenebilir Kaynaklardan Elektrik Enerjisi Üretimi Alt Komisyonu Raporu] 

Fosil yakõtlarõ esas alan enerji kullanõmõ; yakõt konusunda dõşa bağõmlõlõk, yüksek ithalat 
giderleri ve çevre sorunlarõ gibi önemli olumsuzluklar doğurmaktadõr. Bu nedenle yerel doğal 
zenginlikler konumunda olan yenilenebilir enerji kaynaklarõnõn kullanõmõ önem taşõmaktadõr. 
Ayrõca günümüzün en önemli çevre sorunlarõ arasõnda yer alan yanma sonucu ortaya çõkan CO2  
emisyonlarõnõn azaltõlmasõ da büyük önem taşõmaktadõr. 
 
Yenilenebilir enerji kaynaklarõ kullanõmõnõn geliştirilmek istenmesinin bir başka nedeni de, 
dünyada sõnõrlõ olan fosil yakõt rezervlerini tükenmekten olabildiğince korumaktõr. Kanõtlanmõş 
üretilebilir petrol ve doğal gaz rezervlerine insan ömrüne sõğacak kadar ömür biçilmesi, 
insanlõğõn geleceği açõsõndan düşündürücüdür. Kõsacasõ alõşõlagelen enerjide bir sõnõra 
yaklaşõlmõştõr. Sürdürülebilir ekonomik büyüme için ekonomik sõnõrlar kapsamõnda kullanõma 
uygun teknolojilerle yenilenebilir enerji eşiğinin aşõlmasõ gerekmektedir.  
 
Ancak ülkemizde talep artõş hõzõnõn yüksek olmasõ, kõsõtlõ enerji üretimi imkanõ olan yenilenebilir 
santrallerin yanõnda konvansiyonel üretim tekniklerinin de uzun yõllar kullanõlacağõnõ 
göstermektedir.   
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4.3.1. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDA AVRUPA BİRLİĞİ PROJEKSİYONU 
 
Avrupa Birliği Komisyonu 20 Kasõm 1996 tarihinde yenilenebilir enerji konusundaki 
stratejisinin ilk adõmõ olarak enerji konusundaki �Yeşil Rapor�u yayõnlamõştõr. Bu yayõnda 2010 
yõlõnda topluluk bünyesinde yenilenebilir kaynaklarõn genel enerji talebinin karşõlanmasõnda % 
12�lik bir paya ulaşmasõ hedefi belirlenmiştir. Bu hedef konusunda değişik kesimlerin görüşleri 
alõnarak, söz konusu hedefe ulaşabilmek için uygulanacak stratejiyi tanõmlamak üzere 26 Kasõm 
1997 tarihinde �Beyaz Rapor� yayõnlanmõştõr. Bununla birlikte, bu kitapta söz konusu hedefin 
yasal bir bağlayõcõlõk taşõmayõp politik bir hedef olduğu vurgulanmaktadõr.   
 
Yenilenebilir kaynaklarõn halen AB genel enerji tüketimi içinde % 6 olan payõ, büyük güçte 
hidrolik santrallarõ da kapsamaktadõr. Mevcut hidrolik potansiyelin zaten büyük oranda 
geliştirilmiş olmasõ ve çevresel kaygõlar nedeniyle, 2010 yõlõnda % 12�lik hedefe ulaşmayõ 
sağlayacak ilavenin, büyük güçteki hidrolik dõşõndaki diğer yenilenebilir kaynaklardan 
sağlanacağõ açõktõr. Bu konudaki en önemli katkõnõn 90 milyon ton petrol eşdeğeri (Mtoe) ile şu 
anki kullanõm düzeyini üçe katlayacak biyokütle kullanõmõndan,   ikinci büyük katkõnõn ise 
toplam 40 GW ile rüzgardan geleceği öngörülmektedir. 2010 yõlõna kadar kurulacak 100 milyon 
m2 ile Güneş-termal toplayõcõlarõnõn da önemli bir katkõ yapmasõ beklenmektedir. 
 
Bu doküman kapsamõnda 2010 yõlõna kadar olan dönemde hedeflenen 40000 MW �lõk rüzgar 
kapasite artõşõnõn % 25�ine karşõlõk gelen 10000 MW� õn bir program dahilinde teşvik edilmesi, 
kalan 30000 MW �lõk kõsmõn ise şebekeye serbest bağlantõnõn sağlanmasõ koşuluyla herhangi bir 
kamu desteği sağlanmadan gelişebileceği ifade edilmektedir. Rüzgar santrallarõnõn karadaki 
yerler için 1000 ECU/kW olan maliyetinin 2010 yõlõna kadar olan dönemde en az % 30 oranõnda 
düşeceği tahmin edilmektedir.  
 
1997 yõlõnda yayõnlanmõş bu dokümandan sonra Avrupa Komisyonu Enerji Genel Direktörlüğü 
tarafõndan Kasõm 1999�da yayõnlanmõş olan �Avrupa Birliği�nde 2020�ye Enerjiye Bakõş� 
(European Union, Energy Outlook to 2020) isimli dokümanda ise; 
 
• Yenilenebilir enerji kaynaklarõnõn 309 TWh�i (%10.2�si) hidroelektrik üretim olmak üzere 

2010 yõlõnda toplam elektrik üretimindeki payõnõn % 14.6 olacağõ, 
• 1995-2000 arasõnda 6500 MW, 2000-2010 arasõnda ise 13600 MW olmak üzere 1995-2010 

döneminde toplam 20100 MW yeni rüzgar kapasitesi tesis edileceği, rüzgardan elektrik 
üretimi miktarõnõn 60 terawatt-saat  ve payõnõn % 1.98�e ulaşacağõ, 

 
bildirilmektedir. 
 
 

4.3.2. KULLANILAN TEŞVİK YÖNTEMLERİ 
 
Gelişmiş ülkelerde yapõlan çalõşmalara bakõldõğõnda, G7 ülkeleri, gelişmiş OECD ülkeleri ve 
Avrupa Birliği kapsamõnda, yenilenebilir kaynaklarõn geliştirilmesine özel teşvikler uygulandõğõ 
görülmektedir.  
 
Uluslararasõ  Enerji Ajansõ (IEA) ülkelerinde yenilenebilir enerjileri teşvik için kullanõlan araçlar 
sekiz kategoriye ayrõlmaktadõr: 
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• Sübvansiyon, hibeler veya vergi indirimleri gibi finansal teşvikler ( veya bunun tersine 
rekabet eden yakõtlar için karbon vergisi gibi mali vergiler) 

• Yenilenebilir elektrik için garanti edilmiş pazarlar ve/veya uygun fiyatlar 

• Yenilenebilir enerji teknolojileri konusunda hükümet tarafõndan finanse edilen ARGE 

• Yenilenebilir enerji teknolojisi, kaynak varlõğõ ve performansõ ve teşvikler hakkõnda bilgi 
sahibi olmayõ sağlayacak bilgi ve eğitim kampanyalarõ 

• Enerji kullanõmõ, çevresel performans veya enerji sistemlerinin yerleştirme konularõnda 
düzenlemeler ve standartlar 

• Yenilenebilir enerji kullanõmõ için hedeflerin yer aldõğõ ulusal yenilenebilir enerji planlarõ 

• Genellikle hükümetler ve endüstri /şirketler arasõndaki gönüllü programlar   

• Tüketicilerin �yeşil enerji � için daha fazla ödedikleri yeşil fiyatlama 
 
Yenilenebilir elektrik üretiminin desteklenmesi için dünyada yaygõn olarak uygulanan devlet 
politikalarõ ve kullanõlan piyasa yöntemleri olan Sabit Alõm Fiyatlarõ (Renewable Energy Feed In 
Tariffs-REFIT), İhale Yöntemi (Bidding Process), Sabit Kotalar ve Yeşil Sertifika Sistemleri 
aşağõda açõklanmaktadõr.  
 
 
4.3.2.1. Sabit Alõm Fiyatlarõ 
 
 
Avrupa ülkelerinde günümüzde uygulanan ana yöntemlerden olan bu yöntemde devlet yerel 
dağõtõm şirketlerinin bölgesindeki yenilenebilir elektrik üreticilerinden elektrik alõş fiyatõnõ 
belirler. Uygulanan tarifeler ülkeler arasõnda değişiklik gösterdiği gibi aynõ ülke içinde de 
farklõlõk (puant ya da baz yük tarifeleri, kõş-yaz tarifeleri vs.)  göstermektedir. 
 
Bazõ Avrupa ülkelerinde rüzgar enerjisi için uygulanan tarifeler Tablo 4.9�da verilmektedir 
 
Tablo 4.9. Bazõ Avrupa Ülkelerinde Rüzgar Enerjisi İçin Uygulanan Tarifeler 
 
Ülke Adõ En düşük Ortalama En yüksek 
Avusturya 0.028 0.045 0.065 
Belçika 0.025 -- 0.073 
Danimarka 0.022 0.036 0.057 
Fransa 0.046 -- 0.060 
Almanya 0.063 -- 0.088 
İtalya 0.025 -- 0.197 
Lüksemburg 0.025 -- 0.058 
İspanya -- 0.065 -- 
İsviçre  0.098 -- 
Fiyatlar Ocak 1999 itibariyle ECU/kWh cinsinden verilmiştir. ( 1 ECU=1 EURO= 1.15 US$ = 0.7£)  
 
 
 
4.3.2.2. İhale Yöntemi: 
 
Bu sistemde yatõrõmcõlarõn değişik teknoloji tipleri (rüzgar, biyokütle, güneş vs.) altõndaki 
teklifleri alõnarak en iyi teklifi yapan yatõrõmcõlarla önceden belirlenen bir süre için, teklif 
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ettikleri sabit tarife üzerinden anlaşma yapõlõr. Bu yöntemin uygulamasõ İngiltere ve Galler (Fosil 
Dõşõ Yakõt Kullanõm Zorunluluğu, NFFO), Kuzey İrlanda (NI-NFFO), İrlanda Cumhuriyeti ve 
İskoçya �da görülmektedir. Benzer bir uygulamaya Kaliforniya (ABD), Fransa ve Avusturya�da 
da rastlanmaktadõr.  
 
Bu sistem konusunda en büyük deneyime sahip olan İngiltere�de NFFO �nõn ilk uygulamalarõnda 
ihaleyi kazanan şirketlerle tek fiyat üzerinden 8 yõllõk sözleşme yapõlõrken, son ihalelerde 
kazanan şirketlerle teklif ettikleri fiyat üzerinden 15 yõllõk sözleşme yapõlmasõ uygulamasõna 
geçilmiştir.  
 
Son yapõlan 3 ihalede (NFFO3, NFFO4 ve NFFO5) oluşan fiyatlar Tablo 4.10�da verilmektedir. 
 
 
Tablo 4.10. Fosil Dõşõ Yakõt Kullanõm Zorunluluğu Fiyatlarõ 
 

TİP NFFO3 NFFO4 NFFO5 
Büyük Rüzgar 3.98-5.99 3.11-4.95 2.43-3.1 
Küçük Rüzgar -- -- 3.4-4.6 
Hidrolik 4.25-4.85 3.80-4.40 3.85-4.30 
Çöplük  Gazõ 3.29-4.00 2.80-3.20 2.59-2.80 
Çöp  3.48-4.00 2.66-2.80 2.34-2.40 
Biyokütle 4.90-5.62 5.49-5.79 -- 
Fiyatlar Ocak 1999 itibariyle Pence/kWh cinsinden verilmiştir.  ( 1 ECU=1 EURO= 1.15 US$ = 
0.7£) 
 
Yukarõdaki tablo uygulanan yöntemin fiyatlarõ önemli ölçüde düşürdüğünü göstermektedir. 1997 
yõlõnda yapõlan NFFO4 ve 1998 yõlõnda yapõlan NFFO5�in ortalama fiyatlarõ karşõlaştõrõldõğõnda 
% 22�lik bir azalma ortaya çõkmaktadõr.  
 
NFFO5�te tüm yenilenebilirler için oluşan 2.75 pence/kWh�lik (0.044 US$/kWh) ortalama fiyat, 
İngiltere ve Galler spot piyasasõ için tahmin edilen 3 ve 3.5 pence/kWh�lik fiyatõn oldukça 
altõnda kalmõştõr. Bir yatõrõmcõnõn üreteceği elektriği spot piyasada daha yüksek bir fiyata 
satabilmek yerine NFFO kapsamõnda daha düşük fiyatlõ bir sözleşmeyi kabul etmesinin en 
önemli nedeninin NFFO �nõn 15 yõllõk sabit fiyatlõ bir sözleşme sağlamasõ nedeniyle yatõrõmcõlar 
tarafõndan mali risklerin daha kolay hesaplanabilmesi olduğu tahmin edilmektedir. Ayrõca spot 
piyasada yapõlacak işlemlerle ilgili maliyetlerin küçük miktarlarda enerjinin ticaretini ekonomik 
olmaktan çõkarmasõ da önemli bir etkendir.  
 
İhale işlemine katõlõmla ilgili masraflarõn küçük projelerin gelişimini engelleyici olduğu 
düşünüldüğünden, NFFO5�te rüzgar projeleri küçük (0.995 MW �a kadar) ve büyük projeler 
olarak iki ayrõ kategoride değerlendirilmiştir. Küçük projeler için oluşan ortalama fiyatõn büyük 
projelerinkinden % 45 pahalõ olmasõ küçük ölçekli projelerin gelişimi için böyle bir ayrõm 
yapõlmasõnõn önemini ortaya koymaktadõr.  
 
Haziran 1998�de Kaliforniya Enerji Komisyonu (CEC), şebekeye verilecek yenilenebilir 
kaynaklõ elektriğin kilowatt saati için CEC tarafõndan ödenecek teşvik ile ilgili tekliflere dayanan 
bir ihale düzenlemiştir. Bu kapsamda, kazanan yatõrõmcõlara projenin devreye girmesinden 
itibaren 5 yõl süreyle ürettikleri enerji için teşvik ödenecektir. Toplam kurulu gücü 525.5 MW 
olan 55 projenin (% 55�i rüzgar) kabul edildiği ihalede talep edilen teşviklerin ortalamasõ 1.2 
UScent/kwh olarak oluşmuştur.  
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NFFO kapsamõndaki fiyat düşüşleri ve Kaliforniya�daki düşük ortalama ihale fiyatlarõ 
yenilenebilir enerji projelerinin rekabet edebilirliğinin giderek arttõğõnõ göstermektedir. Ancak, 
değişik teknoloji ve değişik proje güçlerinin varlõğõ, arzu edilen etkinin sağlanabilmesi için ihale 
yönteminin çok dikkatli bir şekilde düzenlenmesini gerektirmektedir. 
 
4.3.2.3. Yeşil Sertifika Ticareti ile Birleştirilmiş Sabit Kotalar 
 
Bu yöntemde devlet tarafõndan elektrik şirketlerinin şebekelerinden satacaklarõ yenilenebilir 
kaynaklõ enerji miktarõ ile ilgili sabit kota belirlenmekte ve yenilenebilir kaynaklõ üreticiler 
şebekeye verdikleri belli miktarda enerji için bir sertifika almaktadõrlar. Elektrik şirketleri 
yükümlülüklerini yerine getirdiklerini göstermek üzere bu sertifikalarõ satõn almakla 
yükümlüdürler.  
 
Bu sertifikalarla ilgili bir rekabet piyasasõ oluşmasõ beklenmekte olup, sertifika fiyatlarõnõn 
yükseldiği durumda yeni yatõrõmlar cazip hale gelecektir. Bu sertifikalarõn ileride hisse senedi 
durumuna gelebileceği ve bunun da yenilenebilir enerji projelerinin uzun dönem risk yönetimini 
sağlayabileceği düşünülmektedir. Böyle bir sistem en ekonomik yenilenebilir kaynağõn, örneğin 
Avrupa için rüzgarõn gelişimine yol açacaktõr.  
 
Henüz çok yeni olan bu sistemin ilk uygulamasõ resmi olarak 1998 yõlõnda Hollanda�da 
başlatõlmõştõr. Avustralya ve ABD�de ise benzer uygulamalara ilişkin çalõşmalar 
sürdürülmektedir.  
 
Yukarõda açõklanan 3 sistem incelendiğinde ilk aşamada teknolojiyi harekete geçirmek için 
yararlõ olabilen Sabit Alõm Fiyatõ Yöntemi�nin fiyatlarõn düşmesi için gerekli teşviği 
sağlamadõğõ, Yeşil Sertifika Ticareti ile Birleştirilmiş Sabit Kotalar yönteminin ise henüz çok 
yeni bir yöntem olduğu görülmektedir. İhale yönteminin uygulandõğõ İngiltere�de yapõlan her 
ihalede oluşan fiyatlarõn bir öncekine göre daha düşük olmasõ (örneğin NFFO5 ortalama fiyatõ 
NFFO4�e göre % 22 düşüktür) ve 1999�da yapõlan son ihalede büyük rüzgar santralleri için (1 
MW�dan büyük) fiyatlarõn 3.89 USc/kWh-4.96 USc/kWh aralõğõnda oluşmasõ bu yöntemin 
fiyatlar üzerindeki olumlu etkisini göstermektedir. İngiltere�de ihale kapsamõnda kabul edilen 
tekliflerle yalnõzca 15 yõllõk sözleşme yapõlmasõna rağmen bu kadar düşük fiyatlarõn alõnmasõ 
dikkate değerdir. 
 

4.3.3. DÜNYADA VE TÜRKİYE�DE GÜNEŞ ENERJİSİ 

 
4.3.3.1. Mevcut Durum ve Potansiyel 
 
Güneş enerjisinden elektrik üretimi doğrudan dönüşüm ve dolaylõ dönüşüm olmak üzere iki ayrõ 
yöntemle gerçekleştirilir.  Doğrudan dönüşümün günümüzde en yaygõn teknolojisi Fotovoltaik  
Dönüşüm veya Türkçe adõyla Güneş Pili olup, gelecek için ümit veren diğer bir teknoloji ise 
õsõdan dönüşümle doğrudan mekanik enerji elde edilen Stirling Motorudur. Yine aynõ gruba giren 
termoelektrik ve termoiyonik dönüştürücüler henüz ticari kullanõm düzeyine erişememişlerdir. 
Dolaylõ dönüşüm, Güneş Termik Santrallarõnda güneş õşõnõmõndan yararlanõlarak üretilen buhar 
ile buhar-güç çevrimi, ya da güneş enerjisiyle elde edilen hidrojen ve bunun kullanõldõğõ yakõt 
pilidir. 
 
Güneş pillerini kullanan fotovoltaik elektrik üreteçleri akümülatör yedekli, dizel ve/veya rüzgar 
enerjisi jeneratörü yedekli olarak şebekeden bağõmsõz veya kendi başlarõna şebekeye bağlõ olarak 
çalõştõrõlõrlar. FOTOVOLTAIK üreteçler watt mertebesinden (küçük haberleşme sistemleri veya 
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diğer sistemler) kW mertebesine (kõrsal bölgelerde katodik koruma, sinyalizasyon, haberleşme 
sistemleri, pompalama ve sulama tesisleri, evler, çiftlikler gibi şebekeden bağõmsõz tüketiciler ile 
şebekeye bağlõ evler, tesisler) ve MW mertebesine (fotovoltaik elektrik santrallarõ) 
uzanmaktadõr. Son yõllarda şebekeye bağlõ fotovoltaik uygulamalarda büyük bir artõş 
gözlemlenmektedir. Bu uygulamalar genellikle binalarõn çatõlarõna yerleştirilen 1-50 kW 
gücündeki sistemler şeklinde olmaktadõr. Bu ve benzeri fotovoltaik sistemlerin gerektirdiği tüm 
teknolojiler (elektronik) ticari uygulamalar için yeterli düzeye erişmişlerdir. 
 
Termal güneş güç santrallarõnda mevcut teknoloji, tek eksende güneşi izleyen doğrusal 
yoğunlaştõrõcõ (parabolik yansõtõcõ oluk) ve çift eksende izleyici noktasal (paraboloid çanak) 
yoğunlaştõrõcõ ile bir akõşkanõn buharlaştõrõlarak mekanik enerji üretilmesine dayanmaktadõr. 
Geleneksel düzeyde türbin-jeneratör teknolojisi yeterli olurken, güneşin izlenmesi, õşõnõm 
değişmelerinin kompanzasyonu ve genel sistem kararlõlõğõ çok karmaşõk teknolojiler (mekanik, 
termik) gerektirmektedir. Güneş enerjisinin doğrudan mekanik enerjiye dönüştürüldüğü 
paraboloid sistemler ise nispeten daha basit teknolojilerle yetinmektedir. Halen, paraboloid 
çanaklarõn odak noktalarõna yerleştirilen Stirling motorlar ile 10-50 kWe, hareketli düzlemsel 
yansõtõcõlõ merkezi güç kuleli santrallarda (Güneş Kulesi) 1-20 Mwe ve parabolik oluklu 
santrallarda (Güneş Çiftliği) ise 10-300 Mwe güç elde edilebilmektedir. 
 
Güneş enerjisi güneş pillerinde ortalama %10-15 verimle elektrik enerjisine dönüşmektedir. 
Ülkemizde güneş enerjisi kullanõmõnda kaynak anlamõnda bir sorun olmamakla beraber elektrik 
üretiminde uygulanacak yöntem açõsõndan bazõ bölgesel farklõlõklar bulunmaktadõr. Fotovoltaik 
sistemler ile, bulutlu veya açõk her türlü hava şartlarõnda elektrik üretilebilirken, yoğunlaştõrõcõ 
sistemlerde (termik ve mekanik dönüşüm) direk õşõnõm, yani açõk hava, gerekli olmaktadõr. Bu 
nedenle, termik ve mekanik dönüşümlü üreteçler için Güney Doğu Anadolu ve Akdeniz 
bölgelerinin tercih edilmesi gerekirken, fotovoltaik üreteçler için Doğu Karadeniz Bölgesi 
dõşõndaki tüm bölgeler uygun olmaktadõr. 
 
4.3.3.2. Uygulama Örnekleri 
 
Şebekeden bağõmsõz uygulamalar olabildiği gibi, şebekeye bağlõ uygulamalar da yapõlmaktadõr.  
Şebekeye bağlõ uygulamalar genellikle binalarõn çatõ ya da dõş kaplama yüzeylerine yerleştirilen 
1-50 kW gücünde sistemler olmaktadõr. Bu kapsamda, ABD�de �1 milyon çatõ�, Almanya�da 
�100 000� çatõ�, Japonya�da 70 000 çatõ� gibi fotovoltaik programlarõ, başlangõç için devlet 
desteği alacak şekilde başlatõlmõştõr. Fotovoltaik santral olarak 1-6 MW kurulu güçte tesisler 
bulunmakta, 50 MW�lõk bir tesis (Girit Adasõ) ise kurulma aşamasõnda bulunmaktadõr. Kurulu 
fotovoltaik gücü en fazla olan dört ülke; Almanya, Japonya, İtalya ve ABD aynõ zamanda en 
fazla güneş pili üretilen (dünya üretiminin %90�õ) ülkelerdir. 
 
Türkiye�de ise toplam kurulu güneş pili gücünün 200 kWp civarõnda olduğu tahin edilmektedir. 
Bu tesislerin tamamõ kõrsal kesimde  (otonom, yani şebekeden bağõmsõz, kendi kendine yeterli) 
çalõşmakta ve Türk Telek om �a ait haberleşme istasyonlarõnda, Orman Genel Müdürlüğü�ne ait 
Orman Gözetleme Kulelerinde ve Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü �nün deniz 
fenerlerinde kullanõlmaktadõr.  
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4.3.3.3. Sorunlar 
 
Türkiye�de güneş enerjisinin kullanõmõ (sõcak su elde edilmesi dõşõnda) genelde bilinmemekte, 
tanõtõmõ yapõlmamakta ve devletçe teşvik edilmemektedir. Dolayõsõyla, bu konuda hizmet 
verecek mühendislik, müşavirlik ve müteahhitlik firmalarõ ve ilgili sanayi gelişememektedir. İlk 
yatõrõm giderleri yüksek olan, ancak yakõt masraflarõnõn olmamasõ nedeniyle işletme masraflarõ 
bulunmayan güneş enerjili elektrik üreteçlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli uzun vadeli 
finansman imkanlarõ bulunmamaktadõr.  
 
4.3.3.4. Hedefler 
 
Yakõt sorununun olmamasõ, işletme kolaylõğõ, mekanik yõpranma olmamasõ, modüler olmasõ, çok 
kõsa zamanda devreye alõnabilmesi (azami bir yõl), uzun yõllar sorunsuz olarak çalõşmasõ, temiz 
bir enerji kaynağõ olmasõ, vb gibi nedenlerle dünya genelinde fotovoltaik elektrik enerjisi 
kullanõmõ sürekli artmaktadõr. Avrupa Topluluğu 2010 yõlõnda fotovoltaik elektriğin elektrik 
üretimi içindeki payõnõn %0.1 olmasõnõ hedeflemiştir. Bu üretimi elde etmek için ülkemizde 
gereken kurulu güç 200 MW olmaktadõr. Gerekli yatõrõm miktarõ ise, ortalama 3500 $/kW hesabõ 
ile, 700 milyon dolar mertebesindedir. Bu kurulu gücün ekonomik olarak ancak yerli güneş pili 
üretimi ile gerçekleştirilebileceği açõktõr. 
 
VIII. beş yõllõk plan döneminde, güneş enerjisinden elektrik üreten ve her biri 1-100 kW gücünde 
olan değişik ( fotovoltaik ve termik) sistemler pilot uygulama veya gösterim tesisleri olarak 
devletçe teşvik edilerek ülkemiz şartlarõnda denenmeli, ayrõca her biri 5 kW�lõk, çatõya monte ve 
şebekeye bağlõ 1000 adet fotovoltaik üretecin tesisi ve denenmesi yine devletçe teşvik edilerek 
sağlanmalõdõr.  İlgili üniversiteler ve araştõrma enstitüleri denetiminde yapõlacak bu tesislerin 
finansmanõ ve işletilmesi için gerekli yasal düzenlemeler de yapõlmalõdõr.  Türkiye şartlarõnda 
denenecek bu ilk milli �1000 Çatõ Fotovoltaik Programõ� �nõn, elektrik enerjisinin daha çok yaz 
aylarõnda kullanõldõğõ ve yaz mevsiminde bazen enerji darboğazõnõn yaşandõğõ bir tatil 
beldesinde, örneğin İzmir ilinin Çeşme Yarõmadasõnda yapõlmasõnda fayda vardõr.  Plan 
döneminin ikinci yarõsõnda, ülkemizde güneş pili üretimi için uygun kapasitede bir tesisin 
kurulmasõ düşünülmelidir. 
 

4.3.4. RÜZGAR ENERJİSİ 
 
4.3.4.1. Mevcut Durum ve Potansiyel 
 
Rüzgar, güneş enerjisinin dünyanõn oldukça değişken olan yüzeyini eşit õsõtmamasõndan 
kaynaklanan sõcaklõk, yoğunluk ve basõnç farklarõndan oluşur. Tropikal bölgelerde güneş õşõnlarõ 
nedeniyle õsõ kazancõ, kutuplarda ise õsõ kayõplarõ vardõr. Bu, dünya atmosferinin õsõyõ tropik 
bölgelerden kutuplara doğru hareket ettirmesinden kaynaklanmaktadõr. Okyanus akõmlarõ da 
benzer şekilde davranõr ve dünyanõn õsõ transferinin kabaca %30�unu oluşturur. Küresel anlamda 
bu atmosferik akõmlar muazzam enerji transferine neden olur. Bunlarõn yanõ sõra topografik 
özellikler ve bölgesel õsõ değişimleri gibi diğer faktörler de rüzgar enerji dağõlõmõnõ değiştirir. 
 
Ülkemizde rüzgar enerjisi ölçümleri iklim amaçlõ olarak Devlet Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğü (DMİ) tarafõndan yapõla gelmektedir. Ancak, bu ölçümler, ölçüm istasyonlarõnõn  
yerleşim birimlerinin içinde kalmasõ nedeni ile  gerçek enerji değerini vermekten uzaktõr. 
Rüzgardan enerji üretimi için mevcut potansiyelin ve uygun yerlerin  belirlenmesi kapsamõnda  
yapõlan rüzgar  ölçümleri ise EİE tarafõndan ağõrlõklõ olarak Ege ve Marmara olmak üzere çeşitli  
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bölgelerde yer alan 7 ölçüm istasyonunda tamamlanmõş ve halen 14 ölçüm istasyonunda 
sürdürülmektedir.  
 
ABD�nin uzay çalõşmalarõ ile saptadõğõ meteorolojik veriler, Türkiye�nin rüzgar enerjisi 
bakõmõndan zengin olduğunu göstermektedir. Türkiye�nin bulunduğu coğrafi yöreye bağlõ olarak 
komşu ülkelerde ve bölge ülkelerinde yapõlmõş ölçüm verileri de bu bulguyu desteklemektedir. 
Ayrõca Türkiye�nin rüzgar atlasõnõ oluşturma amacõnõ güden EİEİ projesinin en kõsa zamanda 
sonuçlandõrõlmasõ EİEİ�ce 10000 MW tahmin edilen genel potansiyelin belirlenmesine  yardõmcõ 
olabilecektir.  
  
 
4.3.4.2. Uygulama Örnekleri 
 
Eylül 1999 itibarõyla dünyadaki toplam rüzgar enerjisi kurulu gücü 12.300 MW �dõr. Bu gücün 
yaklaşõk 8000 MW �õ Avrupa, 2500 MW �õ ABD ve geri kalanõ diğer ülkelerdedir. RES�larõnõn 
toplam kurulu güç içindeki payõ Avrupa için % 1.4, ABD için ise %0.3 mertebesindedir. 
 
Türkiye�nin şebeke bağlantõlõ ilk rüzgar santralõ, oto prodüktör santral olarak, 3 adet 580 kW �lõk 
türbinle toplam 1.74 MW güçte olmak üzere Çeşme-Germiyan� da 1998 Şubat ayõnda 
kurulmuştur. Yap-İşlet-Devret modeli ile inşa olunan 7.2 MW� lõk ilk rüzgar santralõ ARES� de 
Çeşme Alaçatõ �da kurulmuş bulunmaktadõr. Bu santrallar tarafõndan 1999 yõlõnda toplam 23.7 
milyon kilowatt-saat  elektrik enerjisi  üretimi yapõlmõştõr. Bu üretim tam güçte 2651 saat 
çalõşmaya, ya da bir başka deyişle %30�luk bir kapasite faktörüne karşõlõk gelmektedir.  
 

Mevcut santrallarõn yanõ sõra, YİD modeli kapsamõnda ; 

 

• 203.4 MW kurulu gücünde 7 adet projenin DPT görüşü gelmiştir ve Danõştay�a gönderilme 
aşamasõndadõr. 

• 12 MW kurulu gücünde 1 adet proje  sözleşme aşamasõnda olup DPT görüşü beklenmektedir. 

• 314.9 MW kurulu gücünde 11 adet projenin fizibilite raporu değerlendirilmektedir. 
• 42 MW kurulu gücünde 3 adet projenin fizibilite onayõ verilmiş, fizibilite raporu beklenmektedir. 

• 1000 MW civarõnda kurulu güçte toplam 28 adet projenin 6 aylõk ölçümü tamamlanmõş, ve bölgesel 
olarak fizibilite raporu istenmiştir. 

• 380.4 MW kurulu gücünde toplam 13 adet proje için 6 aylõk ölçüm tamamlanmõş, fizibilite raporu 
istenmesi için makam onayõ beklenmektedir.  

 
Bunun yanõ sõra 1999 yõlõ sonunda toplam 390 MW kurulu güçte 16 adet projenin YİD kapsamõnda tesisi 
için ihale yapõlmõş olup 717 proje için ölçüm izni verilmiştir. Böylece 2000 yõlõ başõ itibariyle toplam 
başvuru kurulu gücü 2547 MW olmaktadõr.  
 
RES�lerinin şebekeye bağlantõsõ ile ilgili değerlendirme yapõlõrken; 
 
• RES�lerinin ilk aşamada sistemin en yakõn noktasõnõn bağlantõ açõsõndan izin verdiği güçte tesis 

edilmesi, 

• Bağlantõnõn en yakõn noktaya minimum yatõrõmla yapõlmasõ ve 
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• Teknolojinin modüler olma özelliğinden yararlanõlarak ve zamanla üretim yatõrõmlarõyla ilgili 
maliyetlerde oluşacağõ öngörülen fiyat düşüşlerinden yararlanõlarak, bölgesel tüketimin ve iletim 
sisteminin gelişimine paralel olarak kapasite artõşõna gidilmesi felsefesi uygulanmaktadõr.  

 
Bununla birlikte ETKB tarafõndan Çeşme yarõmadasõnõn rüzgar potansiyeli açõsõndan ülkemizin 
önde gelen bölgesi olduğunun bildirilmesi ve bölgede büyük kapasitede RES tesisi için YİD 
modeli kapsamõnda yapõlan teklifler dikkate alõnarak, bu bölge ile sõnõrlõ kalmak üzere önerilen 
projeler ve muhtemel ilave kapasiteler için iletim planlamasõ yapõlmõştõr. Bu çalõşma sonucunda 
bölgedeki RES üretimini toplayarak sisteme aktarmak üzere 380/154/OG kV Trafo Merkezi 
(TM) tesisi ve bu TM�nin Uzundere 380 kV TM�ne bağlantõsõ öngörülmüştür. Bu durumda 
şebekeye bağlõ mevcut 8.9 MW�lõk kapasiteyle birlikte, Çeşme�de mevcut iletim sistemine 
bağlanacak 89 MW, yine Çeşme�de planlanan tesislere bağlanacak 460 MW ve Güney Marmara 
bölgesinde mevcut sisteme bağlanabilecek 204 MW olmak üzere toplam 761.9 MW gücün 
bağlantõsõ belirlenmiş olmaktadõr. Ayrõca diğer bölgelerde belirlenen sistem standartlarõnõn izin 
verdiği miktarda bağlantõ mümkün olabilmektedir.  
 
4.3.4.3. Sorunlar 
 
Rüzgar enerjisi santrallerinin orman arazisine tesis edilmesi durumunda proje bedeli üzerinden 
yatõrõm döneminde %3 Orköy Fonu, % 2 Ağaçlandõrma Fonu ve Ağaçlandõrma Bedeli (defaten) 
ödenmektedir. Proje giderlerine eklenen bu gider, zaten yüksek olan tarifenin daha da artmasõna 
yol açmaktadõr. Ayrõca yatõrõmcõlar açõsõndan bu bedellerin temininde finansman güçlükleriyle 
karşõlaşõlmaktadõr.  
 
Rüzgar kaynağõ açõsõndan cazip yerlerin genellikle bölgesel tüketimin düşük olduğu şebekenin 
uç noktalarõ olmasõ büyük kapasitede RES tesisi durumunda yeni iletim tesisleri gerektirmekte 
ve bunlarla ilgili yatõrõmlar ve enerjinin uzak noktalara taşõnmasõ nedeniyle kayõplarõn artmasõ 
gibi olumsuzluklara sebep olmaktadõr. Raporun 6. bölümüne incelenen RES�larõnõn bağlantõ 
noktasõnda yarattõğõ bozucu etkilerin yanõ sõra, RES üretiminin güvenilir olmamasõ, primer ve 
sekonder frekans kontrolü için tutulan üretim rezervinin arttõrõlmasõnõ ve RES üretiminin 
yedeklenmesini, bir başka deyişle, herbir MW rüzgar santralõ için bir MW� ta güvenilir yedek 
kapasite yaratõlmasõnõ gerektirmektedir.  
 
4.3.4.4. Hedefler 
 
Üyesi olmayõ hedeflediğimiz Avrupa Birliği tarafõndan 2010 yõlõnda rüzgar enerjisinin elektrik 
enerjisi talebinin karşõlanmasõndaki payõnõn % 2 civarõnda olacağõ öngörülmektedir.  
 
2010 yõlõ için 295000 GWh civarõnda tahmin edilen ülkemiz elektrik enerjisi talebi içinde rüzgar 
enerjisine biçilecek %2�lik pay, 5900 GWh�lik rüzgar enerjisi kaynaklõ elektrik üretimine ve % 
32 kapasite faktörü varsayõmõyla 2100 MW kurulu güce karşõlõk gelmektedir. Ülkemizde 2000 
yõlõ başõ itibariyle 2547 MW civarõnda bir kurulu güç için başvurular bulunmaktadõr. Bu 
projelerin plan döneminde gerçekleşmesi durumunda 2010 yõlõ için AB hedeflerine ulaşmayõ 
sağlayacak kurulu güç daha 2005 yõlõnda aşõlmõş olacaktõr. Ana Raporda plan döneminde 5000 
MW�lõk bir kurulu güç öngörülmekte olup bu kapasite AB hedeflerini (Bölüm 12.1.2) ikiye 
katlamaktadõr. Halen Avrupa sisteminden bağõmsõz olarak çalõşan güç sistemimizin UCTE 
sistemine bağlanmasõ durumunda enterkonnekte sistem teknik imkanlarõnõn bu kapasiteyi kabul 
edebilmesinin çok detaylõ bir şekilde araştõrõlmasõ gerekmektedir. 
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4.3.5. JEOTERMAL ENERJİ  
 
4.3.5.1. Mevcut Durum ve Potansiyel 
 
Jeotermal enerji, yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş õsõnõn oluşturduğu, sõcaklõklarõ 
sürekli olarak bölgesel atmosferik ortalama sõcaklõğõn üzerinde olan ve çevresindeki normal 
yeraltõ ve yerüstü sularõna göre daha fazla erimiş mineral, çeşitli tuzlar ve gazlar içerebilen sõcak 
su ve buhar olarak tanõmlanabilir. Ayrõca herhangi bir akõşkan içermemesine rağmen bazõ teknik 
yöntemlerle õsõsõndan yararlanõlan, yerin derinliklerindeki "Sõcak Kuru Kayalar" da jeotermal 
enerji kaynağõ olarak nitelendirilmektedir. 
 
 
Bilinen jeotermal elektrik üretim santral tipleri şunlardõr : 
 
• Kuru buharlõ jeotermal santrallar 

• Buhar ayõrmalõ (tek, çift faz) santrallar 

• Binary-Kalina çevrim santrallar 

• Faz dönüşüm+Binary çevrim kombine santrallar 

• Hibrid jeotermal santrallar 

• Toplam akõş sistemleri 
 
Sõcaklõğõn uygun olduğu hallerde jeotermal enerjiden elektrik üretiminde faydalanõlmaktadõr. 
Bugün için dünyada toplam elektrik kurulu gücü 8274 MWe, ülkemizde ise 20,4 MWe�dir 
(Denizli-Kõzõldere jeotermal elektrik santralõ). 
 
Ülkemizdeki jeotermal sahalardan 5 tanesi elektrik üretimine elverişlidir. Bunlar Denizli-
Kõzõldere (242 °C), Aydõn-Germencik (230 °C), Çanakkale-Tuzla (173 °C), Aydõn-Salavatlõ (171 
°C), Kütahya-Simav (162 °C) �dõr. Seferihisar (153 °C), Salihli-Caferbeyli (155 °C), Dikili (130 
°C), Gölemezli (80 °C) jeotermal sahalarõ ise ileride işletilebilecektir.  
 
Mevcut şartlara göre ülkemizde, 2005 yõlõ hedefi 185 MW, 2010 yõlõ hedefi 500 MW ve 2020 
yõlõ hedefi 1000 MW olarak öngörülmektedir. 
 
 
4.3.5.2. Jeotermal Elektrik Santrallerinin Çevreye Olumlu Etkisi 
 
Yeni nesil jeotermal elektrik santrallarõnda çevre kirliliği sõfõra yakõndõr. Yakõt yakõlmadõğõndan, 
azot emisyonu oluşmamaktadõr,  kükürt dioksit emisyonu ise çok düşüktür. Binary jeotermal 
santrallar sayesinde gaz emisyonu hiç bulunmamaktadõr. Binary  jeotermal santrallar ile yüzeye  
akõşkan atõlmamaktadõr. Santrallar az alan kaplamakta ve görüntüyü bozmamaktadõr. 
 
 
4.3.5.3. İşbirliği İmkanlarõ 
 
Jeotermal enerji alanõnda uluslararasõ ticaret esas olarak jeotermal akõşkanõn aranmasõ, üretimi ve 
değerlendirilmesine dönük teçhizat ve jeotermal akõşkandan elde edilen kimyasal maddelerin 
ticareti şeklinde olmaktadõr. 
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Uluslararasõ kuruluşlarla ortak projeler yapõlarak know-how transferi, eğitim, finansman ve 
malzeme sorunlarõnõn aşõlmasõ için Devlet tarafõndan teşvik verilmelidir. 
 

4.3.6. BİOKÜTLE  ENERJİSİ 

 
Kesin istatistik veriler olmamakla birlikte hayvan ve bitki artõğõnõn üretimi ve tüketimi son 10 
yõldõr 11 milyon tondan 6.6 Milyon tona düşürülmüş bulunmaktadõr. 1997 yõlõ verilerine göre 
yerli enerji üretiminin %25.5�i odun ve tezekten sağlanmõş toplam birincil enerji tüketiminin ise 
%9.8�i odun ve tezek ile karşõlanmõştõr. 
 
Türkiye�de enerji ormancõlõğõ ve enerji tarõmõ hõzla geliştirilmesi gereken konulardõr. Enerji 
ormancõlõğõ için uygun alanõn yaklaşõk %15 kadarõ değerlendirilmiş durumdadõr ama %85�i 
beklemektedir. Enerji tarõmõ ise hiç el atõlmamõş bir konudur. Ülkemizde enerji bitkileri tarõmõna 
C4 tipi bitkilerle ve özellikle Miscanthus ve tatlõ Sorghum ile başlanmalõdõr.  
 
Türkiye�de biyogaz ile  ilgili çalõşmalar 1957 yõlõnda başlatõlmõştõr. 1975 yõlõndan sonra toprak, 
su ve 1980�li yõllarda Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü kapsamõnda yürütülen çalõşmalar uluslar 
arasõ bazõ anlaşmalarla desteklenmiş olmasõna karşõn 1987 yõlõnda anlaşõlamayan bir nedenle 
kesilmiştir. Türkiye�de biyogaz potansiyelinin 1400-2000 Btep/yõl düzeyinde olduğu 
belirtilmektedir. Buna karşõlõk yakacak tezek miktarõ azalmaktadõr.  
 
Türkiye�de çöp termik santrallarõnõn kurulmasõna girişilmiştir. Söz konusu girişimler YİD modeli 
kapsamõnda sürdürülmektedir. Bunlardan 45 MW güçte ve net enerji üretimi 302 Milyon 
KWh/yõl olacak Adana Çöp Santralõ�nõn sözleşmesi imzalanmõştõr. 10 MW güçlü ve 76.8 Milyon 
KWh/yõl kapasiteli Mamak Çöp Gazõ Santralõ�nõn sözleşmesi Danõştay�dan geçmiş ve imza 
aşamasõna gelmiştir. 1.4 MW güçte olan Bursa Çöp Gazõ Santralõ oto prodüktör statüde 
gerçekleştirilmiştir. Toplam 7.2 MW �lõk İzmit Çöp Santralõ da oto prodüktör statüde işletmede 
bulunmaktadõr. Ayrõca başvuru aşamasõnda olan 18.8 MW güçlü Mersin Çöp Santralõ ve 12,5 
MW güçlü Tarsus Çöp Santralõ vardõr. Bu santrallarõn dõşõnda olmak üzere 7. Beş Yõllõk 
Kalkõnma Planõ Özel İhtisas Komisyonu çalõşmasõnda İstanbul�da 125 MW, Ankara�da 40 MW, 
İzmir�de 30 MW �lõk çöp santrallarõnõn kurulmasõ istenmiştir. Çöp santralõ kurulabilecek illere 
Antalya, Diyarbakõr, Eskişehir, Konya ve Sakarya eklenmelidir. Çöp santrallarõna ilişkin temel 
sorun yakma sõrasõnda havaya verilen emisyonlardõr.  Bu emisyonlarõn Avrupa Birliği 
standartlarõnca uygun standardõn altõnda olmasõ konusunda Çevre Bakanlõğõnca gerekli 
denetimler yapõlmalõ ve ÇED değerlendirmesi olmayan hiç bir tesise izin verilmemelidir. 
 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ odun ile hayvan ve bitki artõklarõnõ kullanan klasik 
biyokütle enerji üretiminin 2000 yõlõnda 6963 Btep ve 2020 yõlõnda 7530 Btep olmasõnõ 
planlamõştõr. Modern biyokütle enerji üretimi ise hiç ön görülmemiştir. Oysa ticari olmayan 
klasik biyokütle enerji üretiminin giderek azaltõlmasõ ve modern biyokütle enerji üretimine 
başlanarak bu üretimin artõrõlmasõ gerekir. Klasik biyokütle üretiminin 2000 yõlõnda 6963 Btep 
2010 yõlõnda 5734 Btep ve 2020 yõlõnda 3980 Btep gibi giderek azalan bir eğilim izlenmesi 
uygun olacaktõr. 2000 yõlõnda 17 Btep ile başlayacak modern biyokütle üretiminin 2010 yõlõnda 
1652 Btep�e ve 2020 yõlõnda 3515 Btep�e yükseltilmesi hedeflenmelidir.  
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4.3.7. DENİZ ENERJİLERİ 
 
Deniz enerjileri deniz dalga, boğaz akõntõlarõ, med-cezir ve deniz sõcaklõk gradyenti gibi 
çeşitlidir. Türkiye�de bunlardan yalnõzca deniz dalga ve boğaz akõntõlarõ olanağõ vardõr. Med-
cezir olanağõ bulunmadõğõ gibi, denizlerimizde farklõ sõcaklõklarda akõntõlara da rastlanmaktadõr. 
 
Üç tarafõ denizlerle çevrili Türkiye�de deniz dalga konvektörleri ile bu enerjiden yararlanõlmasõ 
düşünülmelidir. Bu kaynağõn değerlendirilmesi için dalga rasatlarõndan başlanarak, teknik ve 
ekonomik incelemeler yapõlmalõdõr. 
 
Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi, tuzluluk gradyeninin farklõ oluşu nedeni ile İstanbul ve 
Çanakkale boğazlarõnda üst ve alt akõntõlar oluşmuş bulunmaktadõr. Akõntõnõn hõzõ birçok yerde 8 
knot (14.8 km/h = 4.1 m/s) olarak saptanmõştõr. Bu değer önemli bir kinetik enerji potansiyeline 
işaret etmektedir. 
 

4.3.8. HİDROJEN ENERJİSİ 
 
Hidrojen bir birincil yada doğal gaz enerji çeşidi olmayõp, bir başka enerji tüketilerek elde 
olunan sentetik yakõt durumundaki enerji taşõyõcõsõdõr. 21. Yüzyõlõn yakõtõ olarak 
varsayõlmaktadõr. Giderek ağõrlaşan çevre sorunu ve küresel õsõnma, tükenen hidrokarbon 
kaynaklarõ hidrojen gibi sentetik yakõtlarõ cazip duruma getirmektedir. Hidrojen motor yakõtõ 
olarak kullanõlabildiği gibi sanayide, elektrik üretiminde, konutlarda güvenle kullanõlabilir 
durumdadõr. Uygulamaya aktarõlabilecek üretim, taşõma, dağõtõm, kullanõm teknolojileri 
geliştirilmiş, uluslar arasõ standartlar çõkarõlmõştõr. Hidrojen çağõna ekonomik koşullara göre 10-
15 yõlda girilmesi beklenmektedir. 
 
Yakõt pilleri, yakõt olarak kullanõlan hidrojeni havadaki oksijenle birleştirerek direk olarak 
izotermal bir işlemle elektrik enerjisine çeviren aletlerdir. Mevcut tüm yakõt pilleri hidrojen ve 
oksijenin su oluşturmak üzere fonksiyonlarõndan faydalanarak elektrik üretmektedirler.  Yakõt 
pillerinin kurulu güçleri 200 kW-25 MW arasõnda değişmektedir. Teknik açõdan en gelişmiş olan 
yakõt pili tipi fosforik asitli yakõt pilleridir ve ticari olarak 200kW�lõk modüller halinde 
bulunmaktadõr. 
 
Yakõt pili santrallarõnõn atõklarõ çok azdõr ve sürekli değildir.  Günümüzde fosil yakõtlõ santrallar 
içinde en temiz olanõdõr. Verimlilikleri yüksek olduğundan ve başka yakõta gerek 
duymadõklarõndan dolayõ havayõ çok az kirletirler. Böylece teknolojik olarak küresel õsõnma 
açõsõndan çok uygundur. 
 
Diğer yandan yakõt pili santrallarõnõn kuruluş ve işletme aşamalarõnda özellikle maliyet açõsõndan 
bir takõm zorluklarõ vardõr. Yukarõda da belirtildiği gibi esas olarak tüm yakõt pilleri yakõt olarak 
hidrojen kullanõrlar.  Ancak hidrojen sağlamak ve depolamak hem zordur hem de pahalõdõr.  
Mevcut  örnek projelerin maliyetleri öngörülenin neredeyse 10 katõnõ bulmuştur.  Şu anki yakõt 
pili satõş fiyatõ 3,000 USD/kW civarõndadõr.  Üreticiler bu fiyatõn 1,000 USD ila 1,200 USD/kW 
aralõğõna düşeceğini öngörmektedirler. Multi-kilowat bir santralõn bugünkü maliyeti yaklaşõk 
6,000 USD/kW civarõndadõr.  Bu maliyetin de 2,000 USD/kW �a çekilmesi planlanmaktadõr. 
Ancak yakõt pili fiyatlarõnõn olgunluğa ulaşmalarõnõn 2000 yõlõndan sonra olmasõ beklenmektedir.  
Periyodik bakõmõn (filtre, motor ve su  temizleme ekipmanõ bakõmlarõ) yanõ sõra yakõt pili 
kümeleri ve katalizörleri yaklaşõk olarak her beş yõlda bir değiştirilmelidir. Bu zorunluluk da 
diğer santrallarda olamayan bir yük getirmektedir.  
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Şimdi, Birleşmiş Milletler (UNIDO) desteği ile ICHET projesi kapsamõnda İstanbul�da Hidrojen 
Enstitüsü kurulmasõ konusu ETKB�nin gündemindir. 
 
Türkiye�de hidrojen yakõtõ üretiminde kullanõlabilecek olasõ kaynaklar; hidrolik enerji, güneş 
enerjisi, rüzgar enerjisi, deniz-dalga enerjisi, jeotermal enerjidir. Türkiye gibi gelişme sürecinde 
ve teknolojik geçiş aşamasõndaki ülkeler açõsõndan, uzun dönemde fotovoltaik güneş-hidrojen 
sistemi uygun görülmektedir. 
 
Türkiye�nin hidrojen üretimi açõsõndan bir şansõ, uzun bir kõyõ şeridi olan Karadeniz�in tabanõnda 
kimyasal biçimde depolanmõş hidrojen bulunmasõdõr. Karadeniz�in suyunun %90�õ anaerobiktir 
ve hidrojensülfid (H2S) içermektedir. 1000 m derinlikte 8 ml/l olan H2S  konsantrasyonu, 
tabanda 13.5 ml/l düzeyine ulaşmaktadõr. Elektroliz reaktörü ve oksidasyon reaktörü gibi iki 
reaktör kullanõlarak, H2S�den hidrojen üretimi konusunda yapõlmõş teknolojik çalõşmalar vardõr. 
 
4.3.9. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 
4.3.9.1. Güneş 
 
Güneş enerjili elektrik üreteçlerinin kullanõmlarõ yaygõnlaştõrõlmalõ, gerekli standartlar 
oluşturulmalõ, bu alanda tüketiciyi koruyacak, üreticiyi teşvik edecek önlemler alõnmalõ, yasal 
düzenlemeler yapõlmalõdõr. AR-GE faaliyetleri ve Fuel Cell teknolojisinde yerli üretim imkanlarõ 
organize edilmelidir. Değişik teknolojiler ve yöntemler, pilot uygulamalar ve gösterim  tesisleri 
ile kamuya tanõtõlmalõdõr.  
 
4.3.9.2. Rüzgar 
 
RES�larõ konusunda  Orman payõyla ilgili sorunlara bir çözüm getirmek üzere bu bedellerde 
değişiklik yapacak olan kanun  bir an önce çõkarõlmalõdõr.  
 
Ülkemizin şu an Avrupa siteminden izole olarak çalõşmasõ, zamanla teknolojide ortaya çõkacak 
gelişmeler ve AB�nin türbin fiyatlarõnõn 2010 yõlõna kadar en az % 30 oranõnda düşeceği 
öngörüleri gözönünde alõndõğõnda, rüzgar santralleri kapasite gelişiminin zamana yayõlarak ve 
ağõrlõk mümkün olduğu kadar ileriki yõllara verilerek sağlanmasõnõn ülkemiz açõsõndan en uygun 
politika olacağõ görülmektedir. Ayrõca bu kapasite gelişiminin önceki bölümlerde açõklanan 
rekabetçi yöntemler kullanõlarak Avrupa ortalamalarõnda enerji fiyatlarõnõn elde edilmesiyle 
sağlanmasõ uygun olacaktõr.  
 
Rüzgar projelerin gerçekleştirilmesi ve ülkemizin Avrupa Birliğine entegrasyonu, Avrupa 
Birliğinin temiz enerji hedeflerine destek sağlayacağõ için, projelerinin finansmanõnda Avrupa 
Birliği�nin bu konudaki fonlarõndan yararlanõlmasõ için çalõşmalar yapõlmalõdõr.  
 
Rüzgar enerjisi konusunda değişik kuruluşlar tarafõndan hazõrlanan kanun tasarõlarõ ilgili kurum 
ve kuruluşlarõn ortak çalõşmasõ sonucunda birleştirilerek rüzgar enerjisine özgü bir yasa en kõsa 
zamanda çõkarõlmalõdõr.  
 
Türkiye�de rüzgar enerjisi kullanõmõnõn gelişimi için ulusal rüzgar enerjisi kullanõm programõ 
oluşturulmalõ ve uygulamaya konmalõdõr. Plan döneminde ETKB koordinasyonunda sektördeki 
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tüm ilgili kuruluşlarõn (yatõrõmcõ, akademisyen, kamu kuruluşu ilgilileri) katõldõğõ koordinasyon 
toplantõlarõ yapõlmalõdõr. 
 
Rüzgar santrallarõ dönemine adõm atõlõrken başka ülkelerin eski rüzgar santrallarõnõ yenilemek 
için söküp ucuza satacaklarõ küçük güçte kullanõlmõş rüzgar türbinleri ile rüzgar çöplüğü 
alõmõndan özenle kaçõnõlmalõdõr.  En son teknolojik gelişmeleri içeren ve ticari uygulamaya 
girmiş türbinlerin kullanõlmasõnõn yanõ sõra uluslar arasõ test merkezlerinde üretim değerleri 
ölçülmüş türbinlerin seçilmiş olmasõna özen gösterilmelidir.  
 
Rüzgar potansiyeli saptanmasõ, yer seçimi, rüzgar çiftliği tasarõmõ ve rüzgar enerjisi çevrim 
sistemleri imalatõ üzerine yapõlacak ARGE çalõşmalarõ teknoloji geliştirici yönde devletçe 
desteklenmeli ve yerli sanayimiz yönlendirilmelidir.  
 
4.3.9.3. Jeotermal 
 
Uygun bir jeotermal kanunu çõkarõlmalõdõr. Jeotermal aramalar devlet tarafõndan yapõlmalõ, MTA 
bu konuda desteklenmelidir. Jeotermal elektrik üretimi konusunda yetişmiş eleman açõğõ hõzla 
kapatõlmalõdõr. Rezervuar parametrelerinin korunmasõ ve çevreye jeotermal akõşkanõn atõlmamasõ 
için reenjeksiyon mutlaka yapõlmalõdõr. Uluslararasõ kuruluşlarõn jeotermal enerji konusunda 
Türkiye'de yatõrõm yapmalarõ özendirilmelidir. Yerel yönetimlerin uluslararasõ kuruluşlar ile 
ortaklõk kurabilmesi özendirilmeli ve destek sağlanmalõdõr. 
 
4.3.9.4. Biokütle ve Deniz Enerjileri 
 
Türkiye�de biyogaz konusu üzerinde çalõşan hiçbir kamu kuruluşu bulunmamaktadõr. Ülkemizde 
biyogaz çalõşmalarõ yeniden başlatõlmalõ bölgelerde kurulacak pilot tesisler yaygõnlaştõrõlmalõdõr. 
 
Türkiye�ye iklim ve toprak koşullarõna uygun rotasyon süresi kõsa hibrid  ağaç türleri 
yetiştirilmesi üzerinde durulmalõdõr. Ormanlõk alanlarõn dõşõnda kentlerin mücahir alanlarda 
gecekondu oluşumunu  önlemeye yardõmcõ olacak biçimde biyokütle ağaç yetiştiriciliği 
yapõlmalõdõr. Odun ve ağaç artõklarõndan odun briketi üretilmelidir. 
 
Enerji tarõmõ ise hiç el atõlmamõş konudur. Ülkemizde enerji bitkileri tarõmõna C4 tipi bitkilerle 
ve özellikle Micsanthus, Sinensis tatlõ-sorghum kolza ile başlanmalõdõr. Reed Canary Grass, 
kenaf, aspir de bu tür bitkilerdendir. Her materyal çeşitli bio yapõtlarõ üretmeye uygundur.  
 
Katõ yakõt olarak kullanõlacak biyokütle materyalin endüstriyel tesislerde ve termik santrallarda 
yüksek verimle yakõlabilmesi için özel akõşkan yataklõ kazanlar geliştirilmesi üzerinde 
durulmalõdõr. Özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde yürütülen ARGE çalõşmalarõ ile bu alanda 
sağlanan gelişmeler yakõndan izlenmeli, söz konusu ARGE programlarõna katõlõm olanaklarõ 
değerlendirilmelidir.  
 
Türkiye�de biyokütle enerji ana planlamasõ yapõlmalõ, biyokütle enerji uygulamalarõ ile ilgili bir 
araştõrma merkezi oluşturulmalõ, modern biyokütle üretim yöntemleri ve çevrim teknolojileri 
üzerinde ARGE çalõşmalarõ desteklenmeli, pilot  uygulamalara ve gerekli teknoloji transferlerine 
girişilmelidir. 
 
Gerek deniz dalga ve gerekse boğaz akõntõlarõ üzerinde potansiyel saptama geliştirilen son 
teknolojileri izleme amaçlarõ ile ARGE çalõşmalarõ yapõlmalõdõr. 
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4.4. NÜKLEER ENERJİ 

[Nükleer Enerjiden Elektrik Üretimi Alt Komisyonu Raporu] 

4.4.1. DÜNYA�DA VE TÜRKİYE�DE NÜKLEER ENERJİ  

4.4.1.1.Dünya�da Nükleer Enerji 
 
Nükleer teknoloji, dünyanõn elektrik gereksinmesinin %17�sini karşõlamanõn yanõ sõra, tõpta ve 
endüstride kullanõlan birçok izotopun üretilmesi ile de insanlõğõn hizmetindedir. Hem araştõrma 
yapmak hem de tõpta ve endüstride kullanõlan izotoplarõ üretebilmek için 59 ülke toplam 273 
araştõrma reaktörü işletmektedir. Bunlarõn yanõsõra 250�yi aşkõn gemi ve denizaltõ nükleer enerji 
ile hareket edebilmektedirler. Günümüzde 31 ülke nükleer enerji santralõ işletmektedir. Dünya 
genelinde, 1000�i aşkõn, ticari, askeri ve araştõrma amaçlõ nükleer reaktör işletilmektedir. 
 
Nükleer elektrik tüketiminin toplam elektrik üretimi içinde payõ, dünya ortalamasõ %17 olmak 
üzere, Fransa�da %76, İsveç�te %46, İsviçre�de %41, İspanya�da %32, Japonya�da %36, 
Almanya�da %28, İngiltere�de %27, Amerika�da %19, Rusya�da %13 civarõndadõr. Eski doğu 
bloku ülkelerinden Litvanya�da ise bu değer %77 ile dünyadaki en yüksek düzeyine erişmiştir 
(Tablo 4.11.). Kurulu bulunan ve inşa halindeki nükleer enerji santrallarõnõn ülkelere göre 
dağõlõmõ Tablo 4.12�de verilmiştir. 
 
 
Tablo 4.11.  Nükleer Elektriğin Dünyadaki Payõ* 
 
 

 
ÜLKE 

NÜKLEER 
ELEKTRİĞİN 

PAYI (%) 

 
ÜLKE 

NÜKLEER 
ELEKTRİĞİN 

PAYI (%) 

LİTVANYA 77 TAYVAN 25 
FRANSA 76 ERMENİSTAN 25 
BELÇİKA 55 ÇEK CUMHURİY. 21 
İSVEÇ 46 ABD 19 
UKRAYNA 45 RUSYA  13 
SLOVAKYA 44 KANADA 12 
BULGARİSTAN 42 ARJANTİN 10 
İSVİÇRE 41 ROMANYA 10 
G.KORE 41 G.AFRİKA 7.3 
SLOVENYA 38 MEKSİKA 5.4 
JAPONYA 36 HOLLANDA 4.1 
MACARİSTAN 36 HİNDİSTAN 2.5 
İSPANYA 32 ÇİN 1.2 
ALMANYA 28 BREZİLYA 1.1 
FİNLANDİYA 27 PAKİSTAN 0.7 
İNGİLTERE 27 DÜNYA 17 

*IAEA News Brief, 14 nu:2, April-May, 1999 
 
 
 
 
 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                             Elektrik Enerjisi  Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

   http://ekutup.dpt.gov.tr/enerji/oik585.pdf   4�41

 
Tablo 4.12. Kurulu Bulunan ve İnşa Halindeki  Nükleer Enerji Santrallarõ (1999)* 
 

 
ÜLKE 

ÇALIŞIR 
DURUMDAKİ 

REAKTÖR 
SAYISI 

İNŞA 
HALİNDEKİ 
REAKTÖR 

SAYISI 
ABD 104  
ALMANYA 20  
ARJANTİN 2 1 
BELÇİKA 7  
BREZİLYA 1 1 
BULGARİSTAN 6  
ÇEK CUM. 4 2 
ÇİN 3 6 
ERMENİSTAN 1  
FİNLANDİYA 4  
FRANSA 58 1 
G. AFRİK. CUM. 2  
G. KORE  16 2 
HİNDİSTAN 10 4 
HOLLANDA 1  
İNGİLTERE 35  
İRAN  1 
İSPANYA 9  
İSVEÇ 12  
İSVİÇRE 5  
JAPONYA 53 1 
KANADA 16**  
LİTVANYA 2  
MACARİSTAN 4  
MEKSİKA 2  
PAKİSTAN 1 1 
ROMANYA 1 1 
RUSYA 29 3 
SLOVAKYA 5 3 
SLOVENYA 1  
TAYVAN 6 2 
UKRAYNA 14 2 
TOPLAM 434 31 

 
*IAEA News Brief, 14 nu:2, April-May, 1999 
**Kanada�da kapalõ bulunan fakat tekrar işletmeye alõnmasõ planlanan iki santral (yedi ünite) buradaki dizine 

katõlmamõştõr. 
 
1970'li yõllardan bugünlere bakõldõğõnda, nükleer elektrik üretiminde önce klasik olarak 
adlandõrõlabilecek reaktörlerden yararlanõlacağõ öngörülüyordu. Ana düşünceye göre doğal ya da 
hafif zenginleştirilmiş uranyum kullanõlan bu reaktörlerden yeterince plutonyum üretilecek, 
bunlar da hõzlõ üretken reaktörlerde kullanõlacak, elektrik enerjisi üretimine uzun vadeli çözüm 
getirilecek, 21. yüzyõlõn sonlarõna böylece varõlacaktõ. 21. yüzyõlõn son çeyreğinde ise füzyon 
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enerjisi yetişecek, elektrik enerjisi üretim meselesi de böylece hallolmuş olacaktõ. Ancak 
bugünkü görünüm farklõdõr. Bir kez, tüm hõzlõ üretken reaktör programlarõ neredeyse rafa 
kaldõrõlmõştõr. Nükleer güvenlik konusu, nükleer kazalarla beslenen kamuoyu tepkilerine karşõlõk 
daha sade, daha güvenilir santral tasarõmlarõnõ araştõrmayõ ön plana çekmiştir. Füzyon 
araştõrmalarõ ise, dünyada düşen klasik enerji fiyatlarõ ve azalan talep önünde daha uzun süre 
bekleyecek gibi görünmektedir. Buna karşõlõk, nükleer korku bir yana, sera etkisi, asit 
yağmurlarõ, kül tepeleri; doğal gaz ve petrolün yerel olarak erişilebilirliği ve taşõmadaki 
zorluklara karşõn nükleer enerjinin bilinen avantajlarõ, gelecek beş-on yõlda dünyada hiç değilse 
bazõ ülkelerin nükleer enerjiye bakõşõnõ büyük bir olasõlõkla değiştirebilecektir. 
 
Kuzey Amerika ve pek çok Batõ Avrupa ülkelerinde yeni nükleer santrallar kurulmamaktadõr. 
Bunun nedenleri elektrik tüketiminde doyuma ulaşan bir kararlõlõk ve düşük nüfus artõş hõzõ, 
kamuoyu etkisi, halihazõrdaki kurulu kapasitenin mevcut ve kõsa vadede öngörülen talebi 
karşõlamak için yeterli oluşu, enerji yoğun teknolojilerden bilgi yoğun teknolojilere doğru olan 
yönelim, mevcut santrallarõn ömürlerinin uzatõlmasõ, verimliliklerinin ve güçlerinin artõrõlmasõ 
yönünde çalõşmalara ağõrlõk verilmesi olarak görülmektedir.  
 
4.4.1.2 Türkiyede Nükleer Enerji 
 
4.4.1.2.1. Nükleer Yakõt Hammadde Potansiyeli 
 
Türkiye�de Salihli�Köprübaşõ, Yozgat�Sorgun, Uşak�Fakõlõ, Aydõn�Demirtepe ve Küçükçavdar 
sahalarõnda ekonomik olarak çõkarõlabilecek toplam 9130 ton görünür uranyum rezervi 
saptanmõştõr.  
 
Dünyanõn ikinci büyük toryum rezervlerine sahip olan Türkiye�nin toryum yatağõ Eskişehir�
Beylikahõr bölgesinde yer almaktadõr. Bunun dõşõnda Malatya�Darende�Kuluncak, Kayseri�
Felahiye ile Sivas ve Diyarbakõr il sõnõrlarõ içinde toryum izlerine rastlanmõştõr.  
 
MTA tarafõndan yapõlan çalõşmalarda Koca Devebağõrtan ve Küçük Höyüklü yörelerinde 
görünür rezerv olarak %2.78 ortalama tenörlü toplam 4500000 ton nadir toprak oksiti (NTO) ile 
%0.21 ortalama tenörlü yaklaşõk 380000 ton ThO2 olduğu saptanmõştõr.  
 
1980 � 1984 yõllarõ arasõnda sahadaki cevherleşme yerleri Küçük Höyüklü, Devebağõrtan, 
Canavar İni Sõrtõ, Koca Devebağõrtan, Kocayayla, Köyyeri ve Yaylabaşõ olarak 7 birime 
ayrõlarak incelenmiştir. Bu çalõşmalarda ortalama %3.14 tenörlü toplam yaklaşõm 950.000 ton 
NTO rezervi saptanmõştõr.  
 
4.4.1.2.2. Nükleer Santral Yapõm Çalõşmalarõ 
 
Türkiye�de elektrik üretimi amacõyla kurulmasõ tasarlanan nükleer santrallarla ilgili ilk 
çalõşmalar 1967 yõlõnda başlamõştõr. Karşõlaşõlan çeşitli güçlükler ve  gelişmeler nedeniyle 
şimdiye kadar gerçekleşmemiştir.  
 
1993�de Akkuyu Nükleer Enerji Santralõ yeniden Devlet Yatõrõm Programõ�na alõnmõş, 17 Aralõk 
1996�da TEAŞ tarafõndan yeniden uluslararasõ ihaleye çõkõlmõştõr. 15 Ekim 1997 tarihinde üç 
konsorsiyumdan teklifler alõnmõştõr. İlk nükleer ünitenin 2010 yõlõndan önce enterkonnekte 
sisteme bağlanmasõ planlanmaktadõr. 
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4.4.1.2.3. Nükleer Yakõt  Çalõşmalarõ 
 
Nükleer yakõt çevrimi terimi, nükleer yakõt olarak kullanõlabilen özel bölünebilir (fisil)  
maddelerin (U235, Pu239 ve U233) doğada bulunduğu şekilden reaktörde yakõt olarak 
kullanõlabilecek hale gelinceye kadar geçirdiği bütün safhalar ile reaktörden çõktõktan sonra 
kullanõlmõş yakõtõn yeniden işlenmesi ve zararlõ atõklarõn gömülmesi faaliyetlerini kapsayan bir 
terimdir. 
 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu�na (TAEK) bağlõ olarak 1962�de faaliyete geçen Çekmece 
Nükleer Araştõrma ve Eğitim Merkezi�nde (ÇNAEM) 1970�li yõllarõn başlarõndan itibaren 
nükleer yakõt çevriminin ilk adõmlarõ olarak Türkiye uranyum cevherleri üzerinde teknolojik 
değerlendirme çalõşmalarõna başlanmõştõr. 
 
Manisa-Köprübaşõ mevkiinde bir uranyum cevher işleme pilot tesisi 1975�de MTA tarafõndan 
faaliyete geçirilmiştir. Bu pilot tesiste, uranyum konsantresi (sarõ-pasta) üretimi 
gerçekleştirilmiştir. 1986 yõlõnda ÇNAEM�in yakõt bölümünde pilot tesis kurulmuş olup halen 
sarõ pastanõn saflaştõrõlmasõ, yakõt olarak kullanõlan uranyum dioksit (UO2) tozu ve yakõt peleti 
üretimi gerçekleştirilmektedir. Pilot tesis 1994 yõlõndan itibaren IAEA Güvenlik Denetimi 
kapsamõna alõnmõştõr. 
 
4.4.1.2.4. Yer Seçimi Çalõşmalarõ 
 
Nükleer santrallarõn teknik olarak her yere yapõlmasõnõ tasarlamak mümkündür. Ancak ekonomik 
temelli gerekçekler nedeni ile nükleer santral yapõmõ için seçilen sahada bazõ özelliklerin 
bulunmasõ gerekmektedir. Bunlar düşük deprem riski, yekpare ağõrlõğõ 500 ila 600 ton civarõnda 
olan santralõn temel bileşenlerinin taşõma kolaylõğõ, yüksek maliyetli soğutma kulelerinin 
yapõlmasõ yerine soğutma suyu ihtiyacõnõ karşõlayacak miktarda soğutma suyu bulunmasõ, enerji 
tüketim merkezlerine yakõnlõk, vb. gibi unsurlardõr. 
 
Nükleer santral için yer seçim çalõşmalarõ yaklaşõk olarak 4 ila 5 yõl sürmektedir. Ayrõntõlõ 
şekilde yapõlma zorunluluğu olan bu çalõşmalar, jeolojik, sismik, hidrolojik, meteorolojik, 
jeofizik çalõşmalarõ, çevrenin doğal radyasyon ölçümleri gibi özel bilgi gerektiren çalõşmalardõr.  
 
Ülkemizde 1970�li yõllarõn başõnda nükleer santral kurma çalõşmalarõna başlanmasõyla birlikte, 
Sinop ve İğneada ile birlikte Akkuyu bölgesinde de yer seçimi ile ilgili araştõrmalar başlamõş, o 
zaman karşõlaşõlan meseleler nedeniyle Akkuyu�nun öncelikle değerlendirilmesine karar 
verilmiştir. Bunun üzerine Akkuyu için 100�ü aşkõn rapor hazõrlanmõştõr. Akkuyu Nükleer 
Santralõ ile ilgili olarak Türkiye Atom Enerjisi Kurumu�ndan 1976 yõlõnda yer lisansõ alõnmõştõr. 
Bilindiği gibi Akkuyu deprem açõsõndan Türkiye�nin en güvenilir bölgelerinden biridir. 
 

4.4.2. NÜKLEER SANTRAL VE NÜKLEER REAKTÖR TÜRLERİ 

 
Nükleer santrallar atom çekirdeğinin bölünmesi (fisyon) sonucu açõğa çõkan õsõ enerjisinin önce 
mekanik enerjiye ardõndan da elektrik enerjisine çevrildiği düzeneklerdir. 
 
İlk kurulan santraldan günümüze kadar birçok türde ve sayõda nükleer santral kurulmuştur. 
Nükleer santrallar, çeşitli özelliklerine göre sõnõflandõrõlabilirler. Burada yapõlan sõnõflandõrma, 
reaktörün enerji üreten böğründe kullanõlan soğutucunun durumuna göre yapõlmõştõr. Buna göre 
nükleer enerji reaktörleri temel olarak 3 ana grupta toplanabilmektedir; 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                             Elektrik Enerjisi  Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

   http://ekutup.dpt.gov.tr/enerji/oik585.pdf   4�44

 
1-Su Soğutmalõ Reaktörler  

Basõnçlõ Sulu Reaktörler:  

• Su soğutmalõ ve su yavaşlatõcõlõ reaktörler (PWR, LWBR,VVER) 
• Ağõr su soğutmalõ ve ağõr su yavaşlatõcõlõ reaktörler (PHWR) 

Kaynar Sulu Reaktörler:   

• Su soğutmalõ ve su yavaşlatõcõlõ reaktörler (BWR) 

• Su soğutmalõ ve grafit yavaşlatõcõlõ reaktörler (RBMK) 
2-Gaz Soğutmalõ Reaktörler (MAGNOX, AGR, HTGR, HTR, GCFR, GCBR) 

3-Sõvõ Metal Soğutmalõ Reaktörler (LMFBR) 
 

4.4.3. RADYASYON VE GÜVENLİK 
 
4.4.3.1- Güvenlik Kavramlarõ 
 
Dünyadaki hiçbir enerji üretim yöntemi tam anlamõyla güvenli değildir. Ancak nükleer 
santrallarõn tehlikeleri, enerji üretmek için kullanõlabilecek diğer yöntemlere oranla çok daha 
azdõr. Çekirdek bölünmesi sonucunda oluşan bölünme ürünleri yüksek düzeyde radyoaktiftir. Bu 
yüzden nükleer santrallardan çevreye yayõlabilecek radyasyon şiddetinin uluslararasõ 
standartlarca saptanmõş izin verilen düzeyin altõnda olmasõ gerekir. Nükleer reaktör çalõşanlarõnõ, 
yöredeki tüm canlõlarõ, çevreyi, çõkabilecek radyasyonun zararlõ etkilerinden korumak ve 
reaktörün güvenli çalõşmasõnõ sağlamak için alõnan önlemlerin tümü nükleer reaktör güvenliği 
kapsamõna girer. 
 
Donanõm, insan, örgütlenme ve iş akõşõndan kaynaklanan hata veya arõzalardan korunmak 
amacõyla bağõmsõz ve ardõşõk savunma yordamõnõn kullanõlmasõna �Derinliğine Güvenlik 
Felsefesi� adi verilir. Önceden belirlenen her türlü hata, aksaklõk veya kaza senaryolarõna karşõ 
üç bağõmsõz savunma hattõ kullanõlmaktadõr. Bu yaklaşõm santralõn tasarõm, inşaat, işletme ve 
sökülme aşamalarõnõn hepsinde asağõda verilen üç şekilde uygulanõr. 
 
1. Önleme: Bir hata veya arõzanõn oluşmaşõnõn önlenmesi. 
2. İzleme ve erken tanõ: Ölçme, denetim ve test yöntemleriyle hata veya arõzalarõn 

oluşmadan durdurulmasõ. 
3. Karşõ tedbirler: Hata veya kazanõn etkilerini en aza indirgeyecek ve tekrarlamasõnõ 

önleyecek etken veya edilgen karşõ tedbirlerin alõnmasõ. 
 
4.4.3.2. Deprem Güvenliği 
 
Nükleer santrallarõn yer seçimi ve tasarõmõnda dikkate alõnan dõş kaynaklõ olaylardan biri 
depremdir. Deprem, nükleer santrallar için tasarõma esas unsurlardan biridir.  
 
Nükleer santrallarõn yer sarsõntõlarõna karşõ dayanõklõ olacak şekilde tasarlanõp inşa edilmeleri 
mümkündür. Dünya�nõn çeşitli yerlerinde deprem bölgeleri üzerinde güvenli bir şekilde elektrik 
üretimini sürdüren ve güvenliklerini depremlere karşõ kanõtlamõş nükleer santrallar mevcuttur. 
Deprem unsurunun maliyet ile doğrudan ilgili olmasõ, deprem nedeni ile meydana gelebilecek 
yer hareketi şiddetinin az olduğu bölgelerin nükleer santral yeri olarak seçilmelerinin temel 
nedenidir. 
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Nükleer santrallar için saha araştõrmalarõ evresinde sismik risk haritalarõ kullanõlmasõ ve bölgenin 
ayrõntõlõ sismotektonik çalõşmalarõnõn yapõlmasõ yolu ile santral sahasõ için en üst düzeyde 
olabilecek yer hareketi belirlenir. Tasarõma esas teşkil edecek deprem, geçmiş depremlere özgü 
tarihsel veriler ve yakõn zamanda bölgede yapõlan ölçümler, depreme neden olan jeolojik yapõnõn 
tanõmlanmasõ yönünde yapõlan sismotektonik çalõşmalar õşõğõnda tanõmlanõr ve nükleer santrallar 
kurulduğu bölgede oluşabileceği kabul edilen en şiddetli düzeydeki depremde bile temel 
güvenlik işlevlerini yerine getirecek şekilde tasarlanõr, lisanslanõr, inşa edilir ve işletilirler. 
 
 
4.4.3.3. Tasarõm Aşamasõ Güvenlik Felsefesi 
 
 
Nükleer santrallarda oluşabilecek olasõ kazalarõn sonuçlarõnõn sõnõrlandõrõlmasõ ve çevreye 
olabilecek etkilerinin en aza indirilebilmesi amacõyla kavramlar şu şekilde sõralanabilir. 
 
1. Nitelik İlkesi: Olabilecek arõzalarõ en düşük düzeye indirebilmek için reaktörün yapõmõnda en 

nitelikli malzemeler kullanõlõr ve malzemeler sürekli testlerden geçirilir. Örneğin yapõlan her 
bir kaynak X-õşõnlarõyla, manyetik ve ultrasonik test yöntemleriyle incelenir. Benzer 
incelemeler reaktör çalõşmaya başladõktan sonraki evrelerde de sürdürülür.  

2. Yedeklilik İlkesi: Reaktör güvenliğini sağlayan önemli sistemlerin en az bir yedeği bulunur. 
Bunlardan biri çalõşõken diğer yedek rahatlõkla bakõma alõnabilir, çünkü çalõşanõn 
arõzalanmasõ halinde ikinci bir yedeği hazõr beklemektedir. 

3. Ayrõlõk İlkesi: Değişik güvenlik sistemlerinin bileşenleri fiziksel olarak biribirinden ayrõ 
yerlerdedir. Böylece santralõn herhangi bir yerindeki mekanik arõza veya bir kaza sanralõn 
diğer yerlerinde bulunan bileşenleri etkilemeyecektir. 

4. Bağõmsõzlõk İlkesi: Reaktör sistemleri birbirinden bağõmsõz olacak şekilde inşa edilmişlerdir. 
Örneğin güvenlik sistemlerinden birisi şehir şebekesine bağlõ iken, diğer sistem jeneratöre 
bağlõdõr. Bu yüzden şehir elektriğinin kesilmesi güvenlik sistemlerinden yalnõzca birini 
etkileyecektir. 

5. Farklõlõk İlkesi: Aynõ görevi yapan reaktör güvenlik sistemleri fiziksel yöntem bakõmõndan 
farklõ yaklaşõmlarõ kullanõrlar. Örneğin, reaktör böğrü içindeki güç yükselmesiyle birlikte 
hem sõcaklõk hem de nötron akõsõ yükseliyor ise bu durum kazaya yol açabilecek bir arõzanõn 
olduğu göstermekte ve gerekli önlemler buna göre alõnmaktadõr. 

6. Güvenli Arõza İlkesi: Bir güvenlik sisteminin arõzalanmasõ durumunda bile reaktör güvenli 
olacak şekilde tasarõm yapõlõr. Örneğin reaktörü durdurmak için kullanõlan denetim 
çubuklarõnõ reaktörün üstünde tutmak için elektromõknatõslar kullanõlmaktadõr. Elektriğin 
kesilmesi durumunda çubuğu tutan elktromõknatõslar mõknatõslõk özelliklerini yitirirler ve 
denetim çubuklarõ yerçekimi etkisiyle reaktörün içine düşerek reaktörü durdururlar. 

 
 
4.4.3.4. Radyoaktif Atõklar 
 
 
Nükleer santral atõklarõ içerdikleri radyasyon seviyesine göre düşük, orta ve yüksek seviyeli 
radyoaktif atõklar olarak üç kõsõmda incelenmektedir. 
 
Düşük seviyeli radyoaktif atõklar, taşõnmasõ ve işlenmesi sõrasõnda ayrõca bir zõrhlama 
gerektirmeyecek derecede radyoaktivite içeren ve denetimli bir şekilde çevreye verilebilen 
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radyoaktif atõklardõr. Orta seviyeli radyoaktif atõklar ise, taşõnmasõ ve işlenmesi sõrasõnda 
zõrhlama ve uzaktan kumandalõ olarak çalõşmayõ gerektiren; fakat yüksek seviyeli radyoaktif atõk 
sõnõfõna girmeyen radyoaktif atõklardõr. Düşük ve orta seviyeli radyoaktif atõklar, nükleer yakõt 
çevriminin ilk atõğõ olan cevher atõklarõ, santralda kullanõlan plastik kutular, eldivenler, 
kullanõlmõş reçineler, kullanõlmõş süzgeçler, buharlaştõrõcõ kalõntõlarõ, çamurlar, yağlar, organik 
maddeler, sõkõştõrõlabilir ve sõkõştõrõlamaz katõ atõklar vb. ile sanayide kullanõlan atõklar ve tõpta  
kullanõlan radyoaktif maddelerden oluşur. Düşük ve orta seviyeli radyoaktif atõklar, bir süre 
bekletme, sõkõştõrarak hacim küçültme, sõvõ atõklarõ kimyasal yollarla ayrõştõrma ve çimentolama 
sistemleri ile katõ hale getirilip depolanõr.  
 
Yüksek seviyeli radyoaktif atõklar reaktörden çõkan kullanõlmõş nükleer yakõtlardõr. Kullanõlmõş 
yakõtlar, ürettikleri bozunma õsõlarõ ve içerdikleri radyoaktivite değerleri belli bir seviyenin altõna 
düşüne dek santral binasõ içerisinde yer alan su havuzlarõnda bekletilir. Su, hem gerekli 
soğutmayõ hem de radyasyondan korunmayõ sağlar. Reaktör binasõ içerisindeki havuzlarda 
yaklaşõk 8-10 yõl kadar bekletildikten sonra radyoaktivitelerini %99 oranõnda yitiren bu yakõtlar 
yeniden işlemeye (geri kazanõma) gönderilir. Yakõtõn yeniden işlenmesi içindeki radyoaktif 
maddeleri ve plutonyumu alma işlemidir. Derişimi artõrõlan radyoaktif ürünler camlaştõrõlarak 
suda çözünmeleri önlenir. Camlaşmõş parçalar çelik variller içinde çimento ile karõştõrõlarak 
betonlaştõrõlabilir.  
 
Nükleer santral atõklarõ konusu raporun Çevre Bölümü�nde daha ayrõntõlõ olarak incelenmiştir. 
 
4.4.3.5. Santrallarõn Sökümü 
 
Bir nükleer santral ekonomik ömrünü tamamladõktan sonra işletmesine son verilerek sökülür. 
Nükleer santrallar genellikle 30-40 yõllõk bir işletme için tasarlanõrlar. Bu ömrün uygun yönetim 
programlarõ ve yeni teknolojik gelişmelerle 60 yõla kadar uzatõlmasõ mümkündür.  
Nükleer santrallarda sökme işlemi iki şekilde gerçekleştirilebilir. Birincisinde işletime son 
verildikten hemen sonra santral tümüyle sökülerek santral sahasõ yeniden kullanõma açõlabilir. 
İkincisinde ise, yakõt bir depolama tesisine alõnarak santralõn radyoaktif olmayan kõsõmlarõ 
sökülür, radyoaktif kõsõmlar 30-50 yõl ya da daha fazla bir süre sökülmeden bekletilebilir. Her iki 
yöntemde de sökme işleminin sonrasõnda radyoaktif malzeme için bilinen atõk yönetimi 
teknikleri kullanõlõr. 
 
Ekonomik ömrünü tamamlamõş olan bazõ nükleer santrallarõn sökme işlemi gerçekleştirilmiştir. 
Pek çok ülke bu konuda teknik tecrübeye sahiptir. Bu konudaki deneyimler göstermektedir ki 
üretilen elektrik maliyetinin % 1 lik bir kõsmõ sökme masraflarõnõ karşõlamak için yeterlidir. 
Sökme işlemi için gerekli parasal kaynağõn santral işleticisi tarafõndan ne şekilde sağlanacağõ 
yönünde dünyada değişik uygulamalar mevcuttur.  

 

4.4.4. YAPILMASI GEREKENLER  

4.4.4.1. Ulusal Altyapõ 
 
Diğer bütün endüstri ve teknoloji alanlarõnda olduğu gibi nükleer teknoloji alanõnda da yerli 
(ulusal) katõlõm, bir ülkenin kendi malzeme, insangücü ve bilgisi gibi özkaynaklarõnõn 
kullanõlmasõ anlamõna gelmektedir.  
 
Nükleer teknoloji, güvenlik, kalite temini, kalite kontrolu gibi diğer endüstri dallarõnda çoklukla 
alõşõk olunmayan bazõ temel gereksinimlere sahiptir. Nükleer teknoloji, tasarõm, kurma, işletme, 
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proje yönetimi, lisanslama gibi dikkat ve önem gerektiren alanlarõ kapsayan bir konudur. Bu 
nedenledir ki, diğer endüstri ve teknoloji dallarõndan farklõ olarak, nükleer alanda ulusal katõlõm 
titizlikle ele alõnmalõ ve yapõlacak çalõşmalar nükleere özgü temel disiplin ve gereksinimlere 
denk yürütülmelidir. 
 
Nükleer teknoloji alanõnda yerli katõlõm planlanõrken öncelikli olarak, ülkenin tüm kurum 
kuruluşlarõ ve sanayisinin nükleer alanõnda yeterliliği belirlenmelidir. Ülkenin nükleer altyapõsõ, 
nükleer alanda gerçekleştirilecek her türlü çalõşmanõn da temelini oluşturacaktõr. Bu nedenle, 
altyapõnõn finansal, teknik ve insangücü kollarõnõ oluşturan kaynaklar tümüyle gözönüne 
alõnmalõ, eksiklikler saptanarak iyileştirme ve geliştirmeler gerçekçi bir plan ile uygulamaya 
konulmalõdõr.   
 
Nükleer alanõnda ulusal katõlõmõn etkin ve yaygõn kõlõnabilmesi için, endüstrinin de nükleer 
teknolojiye özgü ilke, düzenleme ve disiplinler hakkõnda bilgilendirilmesi ve altyapõsõnõ, katõlõmõ 
etkin ve verimli kõlacak şekilde hazõrlamasõnda yol gösterilmesi zorunludur. Bu da ancak 
gerçekçi bir plan yaparak mümkün olabilir. Ülkenin insangücü kaynaklarõ ve finansal yeterliliği 
ulusal katõlõm planõna temel oluşturmalõdõr. Ulusal katõlõm, bir bütün olarak planlanlanmalõ; 
mevcut altyapõ, teknik ve finansal boyutlarõ ile değerlendirilmeli ve ulusal katõlõm gerçekçi, etkin 
ve verimli bir planda yapõlandõrõlmalõdõr.  
 
Nükleer santrallarõn işletme ve bakõmõnda verimlilik ve güvenilirlik sağlayabilmek için, en aşağõ 
düzeyde bir bilgi birikimi ve nitelikli personele gereksinim vardõr. Bu, yerli katkõnõn en alt 
seviyesini oluşturur. Ülkenin, ulusal katõlõmõ olmasõ gerekli en alt düzeyde yerine getirilebilmesi 
için, yer seçimi, inşaat tasarõmõ ve yapõmõ, kalite temini ve denetimi, insangücü eğitimi, bakõm ve 
iyileştirme safhalarõnda yeterlilik sağlayacak düzeyde montaj yetisi, ekipmanõn ve sistemlerin 
test edilmeleri, projenin icrasõnda, santralõn işletilmesi ve teknoloji aktarõmõ alanlarõnda yönetim 
faaliyetleri gibi alanlarda yeterliliği olmalõdõr.  
 
4.4.4.2. Teknoloji Aktarõmõ Ve Ar-Ge Çalõşmalarõ 
 
Teknoloji aktarõmõ, temel olarak, Ar-Ge aşamasõ ile başlayõp, bir nükleer santralõ oluşturan tüm 
sistemlerin tasarõmõ aşamasõna kadar devam eden tasarõm teknolojisi, nükleer ekipmanõn 
tasarõmõ, özel imalat teknikleri ve kalite temini yöntemlerinin nükleer santral inşaasõna 
uygulanmasõnõ kapsayan imalat ve inşa teknolojisi ve nükleer santral projesinin başarõlõ bir 
şekilde icrasõnõ, saha ve ofis faaliyetlerini ve kõsmen proje öncesi dönemi de kapsayan proje 
mühendisliği ve yönetimi alanlarõnda gerçekleştirilebilir. Endüstri, enstitüler, yetkeler ve 
personel için ayrõ ayrõ bilgi aktarõm alanlarõ ve bu alanlarda uygun aktarõm programlarõ 
belirlenmelidir. 
Nükleer enerji programõnõ işlevlendirmekte olan her ülke, pek çok kurum ve kuruluşunu da 
teknoloji aktarõmõ konusunda ilintilendirmelidir. Elektrik kurumu, mühendislik firmalarõ, imalat 
endüstrisi ve düzenleyici kurum, kendi çalõşma alanlarõna yönelik konularda teknoloji 
aktarõmõnda yer almalõdõr. Tümüyle nükleer olmayan, standartlaştõrma, test etme ve Ar-Ge gibi 
alanlarda da teknoloji aktarõmõna gereksinim vardõr. Teknoloji aktarõmõnõn verimli olabilmesi; 
ülkede, nükleer alanda bilgi birikimine sahip insangücünün, mekanik ve elektrik endüstriyel 
altyapõnõn varlõğõ ile de orantõlõdõr.  
 
4.4.4.3. Kurumsal Altyapõ 
 
Nükleer enerji alanõndaki faaliyetler radyasyon kullanan diğer uygulama alanlarõyla çoğu zaman 
beraber değerlendirilmek zorundadõr. Dünyanõn nükleer elektrik üreten ya da nükleer elektrik 
üretmediği halde araştõrma reaktörüne sahip olan ya da radyasyonu tõbbi ve endüstriyel 
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uygulamalarda kullanan pek çok ülkede bu kapsamda oluşturulan kurumsal yapõlanma üç ana 
gruba ayrõlõr: 
 
1. Lisanslayõcõ ve denetleyici kurum. 
 
Bu kurumun faaliyetleri içinde lisanslama faaliyetlerini yürütmek ve bu faaliyetleri sürekli 
denetim altõnda tutmak bulunmalõdõr. Bu faaliyetler başlõca şunlardõr. 
 
a) Nükleer hammadde ve nükleer teknolojide kullanõlan diğer stratejik maddelerle ilgili arama, 
çõkarma, arõtma, üretme, ithal, taşõma, kullanma, depolama çalõşmalarõ. 

b) Radyasyon cihazlarõ, radyoaktif maddeler, iyonlaştõrõcõ maddeler kullanõlarak yapõlan 
çalõşmalar. 

c) Radyoaktif madde ve radyasyon cihazlarõ bulunduran ve ithal ve ihraç eden kişi ve kuruluşlar. 

d) Yer seçiminden başlayarak işletme ve işletmeden çõkarõlma da dahil olmak üzere tüm nükleer 
tesisler. 

e) Nükleer tesislerden ve radyoaktif madde kullanõmõndan çõkan radyoaktif maddelerin güvenli 
bir şekilde işlenmesi, taşõnmasõ, geçici ve sürekli depolanmasõ.  
 
2. Araştõrma-Geliştirme, tanõtõm, halkõ bilgilendiren, ya da bu alanlarda diğer kurum ve 
kuruluşlarõ kullanan ya da destekleyen kurum. 
 
a) Nükleer enerjinin barõşçõl amaçlarla ve ülke yararõna kullanõlmasõnda izlenecek politikalarõn 
saptanmasõ ve planlamanõn yapõlmasõ. 

b) Nükleer enerjinin kullanõmõ konusunda araştõrma, geliştirme çalõşmalarõ yürütmek ve 
üniversitelerde ve diğer araştõrma kurumlarõnda bu konudaki çalõşmalarõ desteklemek, eş 
güdümü sağlamak ve teşvik etmek. 

c) Nükleer ham maddelerin ve nükleer tesislerin temini ve işletilmesinde, taşõmasõnda, 
ticaretinde ve kullanõmõnda uyulacak esaslarõ saptamak. 

d) Nükleer enerji ile ilgili ulusal ve uluslararasõ kurumlarla ilişki kurmak ve işbirliği yapmak. 

e) Nükleer alanda ulusal ve uluslararasõ yasal düzenleme çalõşmalarõ yapmak ve gerekli 
önerilerde bulunmak. 
 
3- Nükleer elektrik üreten kurum 
 
a) Nükleer santrallar ile elektrik üretmek üzere diğer komisyon tarafõndan belirlenen politikalar 
çerçevesinde nükleer santrallar kurmak, ya da bu amaçla ihale açmak. 

b) Türkiye�ye nükleer teknoloji aktarõmõnda bulunmak, teknoloji üretmek, ve bu konuda 
araştõrma geliştirme çalõşmalarõnõ desteklemek. 

c) Nükleer santrallarõ işletmek ve işletmeden çõkarma işlemlerini yapmak 

d) Nükleer santral atõk yönetimini yapmaktõr. 
 
Nükleer enerji ve radyasyon kullanan tesislerin lisanslamasõ ve denetlenmesi faaliyetlerinin, aynõ 
zamanda radyasyonu kullanan ya da nükleer enerjiyi teşvik eden bir kurum tarafõndan yapõlmasõ 
çõkar çatõşmasõ yaratmakta ve Türkiye�nin de taraf olduğu uluslararasõ sözleşmelere aykõrõlõk 
göstermektedir. Bu durum göz önüne alõndõğõnda, ülkemizde nükleer enerji ve radyasyon 
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uygulamalarõ alanlarõnda faaliyet gösteren kurumlarõn yeniden yapõlandõrõlmalarõ gerekliliği 
kaçõnõlmazdõr.  
 
4.4.4.4. Hukuksal Altyapõ 
 
Nükleer Enerji Alanõnda uluslararasõ düzenlemeler Paris, Viyana sözleşmeleri ile ikisini 
birleştiren birleşik protokol ve Brüksel ek sözleşmeleridir . Türkiye ise 10 Ekim 1961 tarihinde 
Paris Sözleşmesi�ne taraf olmuştur. Söz konusu sözleşme ile taraf ülkelere kendi sõnõrlarõ 
içerisinde nükleer enerji alanõnda Üçüncü Kişi�lere karşõ sorumluluğu belirleme yetkisi 
bõrakõlmasõna karşõn Türkiye�de bu konuda hali hazõrda mevcut yasal bir düzenleme 
bulunmamaktadõr. Akkuyu Nükleer Santralõ ihalesi ile yeniden gündeme gelen bu sorunun 
çözümü için daha önceden hazõrlanan yasa taslağõnõn Paris Sözleşmesi hükümleri ile uyumunun 
sağlanmasõ gerekmektedir. Yasa taslağõnõn Paris Sözleşmesi hükümleri ile uyumunun sağlanmasõ 
çalõşmalarõna hõz verilip, söz konusu taslağõn yasalaşmasõ için TBMM�ne sunulmasõ 
gerekmektedir. 
 
4.4.4.5 Halkõn Bilgilendirilmesi 
 
Yeni teknolojiler halkta genel olarak ciddi ürküntülere yol açmakta ve bir teknolojinin 
benimsenmesi belirli bir zaman almaktadõr. Halkõn nükleer teknoloji ile nükleer santrallardan 
enerji üretiminden önce atom bombasõnõn felaketi ile tanõşmasõ aşõlmasõ çok zor derin psikolojik 
olumsuzluklar yaratmõştõr. Nükleer santrallara karşõt olumsuz tavõrlarla mücadele etmenin en 
etkin yolu halkõn bilinçlendirilmesidir.  
 
Kamuoyunun nükleer konularda bilgilendirilmesi için sürekli eğitim programlarõ yapõlmalõ, bu 
amaçla çeşitli düzeylerde eğitim kurslarõ, ulusal nitelikte konferans, kurs ve seminerler gibi 
çeşitli faaliyetler kesintisiz olarak yapõlmalõdõr. 
 

4.4.5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 
• Endüstri, nükleer teknolojinin diğer bilinen teknolojiler ile birleştiği ortak çalõşma alanlarõ 

konusunda bilgilendirilmeli ve nükleer alanõnda hizmet verebilmesi için yerine getirmesi 
gereken ek altyapõ koşullarõnõ hazõrlamasõ yönünde teşvik edilmelidir. 

• Gerekli kurumsal altyapõ hazõrlanmalõ, bu kurumlarõn yetki, sorumluluk, örgütlenme ve 
organlarõnõ belirleyen yasalarõn çõkarõlmasõ ve diğer yasal düzenlemeler için kõsa süre içinde 
gerekli çalõşmalar yapõlmalõdõr.  

• Nükleer Enerji Alanõnda uluslararasõ düzenlemeler Paris, Viyana sözleşmeleri ile ikisini 
birleştiren birleşik protokol ve Brüksel ek sözleşmeleridir. Paris Sözleşmesi hükümleri ile 
uyumlu yasa taslağõ çalõşmalarõna hõz verilip, TBMM�ne sunulmasõ gerekmektedir. 

• Kamuoyunun nükleer konularda bilgilendirilmesi için sürekli eğitim programlarõ yapõlmalõ, 
bu amaçla çeşitli düzeylerde eğitim kurslarõ, ulusal nitelikte konferans, kurs ve seminerler 
gibi çeşitli faaliyetler kesintisiz olarak yapõlmalõdõr. 
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5. ELEKTRİK ENERJİSİ ARZ PLANLAMASI  
[Elektrik Enerjisi Talep ve Arz Durumu Alt Komisyonu Raporu] 
 
Zamanla gelişen elektrik enerjisi talebinin ülkemiz politikalarõnõn yansõtõldõğõ çeşitli kõsõtlar 
altõnda belirli bir güvenilirlikle optimum, yani en az maliyetle karşõlanmasõ açõsõndan gerekli 
üretim tesislerinin kapasitesi, kompozisyonu, zamanlamasõ ve yerlerinin tespit edilmesi 
gerekmekte olduğundan arz planlamasõ çalõşmalarõ yapõlmaktadõr. Bu bölümde arz 
çalõşmalarõnda kullanõlan model, modelin girdileri ve sonuçlar incelenecektir.  
 
Bu çalõşma Ekim 1999 tarihli talep tahmin serisine (Bölüm 3) göre hazõrlanmõş olup, 
2000 yõlõ içinde revize edilecek olan talep çalõşmasõ sonuçlarõna göre tekrarlanacaktõr. 
2001 � 2005 plan dönemi için Başbakanlõk talimatlarõ doğrultusunda DPT Müsteşarlõğõ 
koordinasyonunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ ve Hazine Müsteşarlõğõ�nõn 
katõlõmõ ile yürütülen çalõşmanõn sonuçlarõ esas alõnacaktõr. 
5.1. WASP MODELİ 
Arz çalõşmasõ Uluslararasõ Atom Enerji Ajansõ (UAEA) tarafõndan geliştirilen WASP III 
(Wien Automatic System Planning Package) üretim-yatõrõm optimizasyon modeli kullanõlarak 
yapõlmõştõr. Çalõşmada mevcut ve inşasõ devam eden üretim tesisleri ile uzun dönem planlama 
çalõşmalarõnda aday olarak tanõmlanan üretim tesisleri göz önüne alõnarak belirlenen kõsõtlarõ 
en düşük maliyetle karşõlayan üretim-yatõrõm planõ çõkarõlmõştõr. Burada minimize edilen 
maliyet; üretim tesislerinin yakõt, işletme ve bakõm maliyetlerini, aday üretim tesislerinin 
yatõrõm maliyetlerini, sağlanamayan enerji maliyetini kapsayan toplam maliyettir. 
 
5.1.1. MODELİN GİRDİLERİ VE KABULLER  
 
Modelin girdileri; 
 
• Mevsimlik yük eğrileri, puant güç talebi, 

• Mevcut ve aday termik santrallarõn yakõt ve yakõt dõşõ işletme maliyetleri ve kükürt arõtma 
tesislerinden kaynaklanan işletme maliyetleri, 

• Mevcut ve aday termik santrallar için işletme seviyeleri (min-max), õsõl özellikleri, bakõm-
arõza süreleri, 

• Hidrolik santrallarõn mevsimlere ve 3 hidrolojik koşula (normal, kurak, yağõşlõ) göre 
alõnabilir güçleri, minimum ve maksimum enerjileri ile rezervuar hacimleri, işletme 
maliyetleri, 

• Aday üretim tesisleri için yatõrõm maliyetleri, kükürt arõtma tesislerinin maliyetleri ve 
inşaat süreleri, 

• Sağlanamayan enerji maliyeti, 

• Yedek kapasite yüzdesi ve yükün karşõlanamama olasõlõğõdõr (loss of load probability, 
LOLP).  
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Kabuller; 
 
• Elektrik enerjisi talebi olarak MAED modeli kullanõlarak hazõrlanan talep tahminleri 

kullanõlmõştõr. 

• VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma planõ 2001 � 2005 yõllarõnõ kapsamasõna rağmen uzun dönem 
üretim planlama çalõşmasõ 2001 � 2020 yõllarõnõ kapsayan dönem için yapõlmõş olup, 
model çalõşmasõnda elde edilen sonuçlardan 2001 � 2005 dönemine ilişkin kõsmõ detay 
olarak değerlendirilmiş, 2020 yõlõna kadar uzanan dönem için ise özet bilgiler verilmiştir. 

• Halen işletmede ve inşa halindeki linyit ve taşkömürü yakõtlõ santrallarõmõza ek olarak 
toplam 10850 MW�lõk linyit ve taşkömürü yakõtlõ üretim tesisleri aday olarak 
tanõmlanmõştõr. Planlama döneminin sonu olan 2020 yõlõna kadar bilinen ekonomik olarak 
elektrik enerjisi üretiminde değerlendirilebilecek tüm linyit ve taşkömürü potansiyelimizin 
incelenmesi esas alõnmõştõr. Böylece yatõrõm kararõ henüz alõnmamõş bütün projeler 
optimizasyon çalõşmasõnda göz önüne alõnarak bu projelerin belli kõsõtlarõ sağlayan en 
düşük maliyetli yatõrõm kompozisyonu içindeki yerleri tespit edilmeye çalõşõlmõştõr. 

• Yine aynõ dönem için gözönüne alõnan hidroelektrik santrallarõn toplam kurulu gücü ise 
17343 MW�tõr. Rüzgar ve jeotermal gibi yenilenebilir kaynaklar hidrolik potansiyelin 
içinde gösterilmiştir.   

• Planlama periyodunun başõndan itibaren ekonomik olduğu sürece ithal ve yerli kaynağa 
dayalõ üretim tesisleriyle talebin karşõlanmasõnõn sağlanmasõ ve böylece kaynaklarõn 
dengeli bir şekilde kullanõlmasõ öngörülmüştür. Bu nedenle primer kaynaklarõmõza dayalõ 
aday ünitelerin dõşõnda 500 MW�lõk ithal kömür, 700 MW�lõk doğal gaz, 150 MW�lõk 
fuel-oil ve 100 MW�lõk nükleer santrallar aday üretim tesisleri olarak göz önüne 
alõnmõştõr. 

• Aday kömür yakõtlõ santrallar için ortalama yõllõk teorik çalõşma saati 6500 saat, nükleer 
ve doğal gaz yakõtlõ santrallar için 7000 saat alõnmõştõr. 

• Doğal gaz yakõtlõ santrallar diğer aday termik santrallara göre daha ekonomik 
olduklarõndan model tarafõndan en çok tercih edilen santrallar olmuşlardõr. Ancak, tek ve 
ithal bir kaynağa fazlasõyla bağõmlõ bir üretim sistemi oluşturmanõn güvenilirlik açõsõndan 
sakõncalarõ gözönünde bulundurularak doğal gaza dayalõ elektrik üretimi payõnõn en fazla 
%35 olmasõna izin verilmiştir. 

• Linyit ve taşkömürü santrallarõnõn yapõmõ sõrasõnda iş gücünde, aynõ yerde açõlacak 
şantiye sayõsõnda, makine ve ekipman sayõsõnda kõsõtlar olabileceği düşünülerek aynõ 
havzada yõlda 2�den fazla ünitenin işletmeye girmesine izin verilmemiştir.  

• Bütün maliyetler 1999 yõlõ sabit fiyatlarõyladõr. 

• Bugüne indirgeme oranõ %8 alõnmõştõr. 

• Termik santrallarõn çevreye etkileri gözönüne alõnarak, baca gazõ arõtma tesislerine 
yönelik yatõrõm ve işletme maliyetleri santral maliyetlerine eklenmiştir. 

• Üretim tesislerinin kaynak etüdlerinin tamamlanabilmesi, çevresel etki değerlendirme 
(ÇED) raporlarõnõn hazõrlanabilmesi ve inşaatlarõ için öngörülen gerekli süreler gözönüne 
alõnmõştõr. 

• Çalõşmada esas alõnan değerler benzer mevcut santrallarõmõzõn bilgilerinden, santral 
tekliflerinden ve/veya uluslararasõ dökümanlardan alõnmõştõr. Hidrolik santrallarõn yatõrõm 
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maliyet bilgileri ise DSİ Genel Müdürlüğü�nden tüm aday projeler bazõnda alõnmõş olup, 
birim maliyet değerleri ağõrlõklõ ortalama alõnarak elde edilmiştir. Aday santrallarõn birim 
yatõrõm ve yakõt maliyetleri Tablo 5.1�de verilmiştir.  

• Ayrõntõlõ veriler temin edilemeyen yeni teknolojiler (entegre kömür gazlaştõrma ve 
kombine çevrim, süper kritik çevrim gibi) çalõşmada dikkate alõnamamõştõr. 

 
5.2. İLKE VE POLİTİKALAR 
 
• Enerji talebinin temiz ve güvenilir bir arz sisteminde karşõlanmasõ için ekonomik yerli 

kaynak üretimine öncelik verilmesi, yerli üretimle uygun şartlarda karşõlanamayan talebin 
ise ülke ve kaynak çeşitlendirilmesi sağlanarak ithal kaynaklarla karşõlanmasõ, talebin 
yönetimi ile ekonomideki enerji yoğunluğunun azaltõlmasõ, 

• Teknolojik yönden ticari işletmeye imkan veren rüzgar santralõ projelerinin 
gerçekleştirilmesinde AB ve Dünya uygulamalarõ da dikkate alõnarak hõz kazandõrõlmasõ, 
buna ilaveten ticari değeri olan jeotermal ve güneş enerjisi gibi yeni ve yenilenebilir 
kaynaklarõn ekonomik ölçülere uyulmak sureti ile elektrik üretimine katkõlarõnõn 
arttõrõlmasõ için gerekli önlemlerin alõnmasõ, 

• Elektrik enerjisi üretimi için gerekli olan ve arz çalõşmasõnda tespit edilen doğal gaz 
ihtiyacõnõn zamanõnda; yeterli miktar ve basõnçta karşõlanmasõ için BOTAŞ�ca 
gerçekleştirilmiş olan anlaşmalarda yer alan iş programlarõnõn ve Türkiye sõnõrlarõ içindeki 
doğal gaz boru hattõ şebekesi, kompresör, depolama ve diğer tesislerin zamanõnda 
gerçekleştirilmesinin sağlanmasõ,  

• Elektrik arz çalõşmasõna göre mevcut doğal gaz anlaşmalarõ sonucu ortaya çõkabilecek 
doğal gaz arzõnõn fazlalõğõ olmasõ durumunda doğal gaz anlaşmalarõnda mümkün olan 
düzenlemeler yapõlarak ve gerektiğinde yeni LNG terminal projeleri ertelenerek ve ihracat 
imkanlarõ araştõrõlarak arz fazlalõğõnõn önlenmesi için gerekli önlemlerin alõnmasõ,  

• Yerli kaynak yakõtlõ üretim tesislerinin arz çalõşmasõnõn öngördüğü öncelik sõrasõna göre, 
maden etüdlerinin ve Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu çalõşmalarõnõn bir an 
önce başlamasõ ve bunun için gerekli finansmanõn sağlanmasõ, 

• DPT, ETKB ve Hazine Müsteşarlõğõ�nõn katõlõmõyla 2000-2004 yõlõ sonu elektrik enerjisi 
arz-talep dengelerinin sağlanmasõ için yapõlan çalõşmada, inşa halindeki santrallarõn en 
kõsa sürede tamamlanmasõ, mevcut kurulu gücün maksimum seviyede kullanõlmasõ, Yap-
İşlet ve Yap-İşlet-Devret projelerinin arz-talep dengelerini sağlayacak şekilde öncelikle 
ticari işletmeye alõnmasõ için tespit edilen önlemlerin uygulanmasõ, 

• Yatõrõm kapsamõna alõnan Yap-İşlet, Yap-İşlet-Devret ve Kamu projelerinin öngörülen 
inşaat süresi içinde ticari işletmeye alõnabilmesi için gerekli idari, mali ve teknik 
önlemlerin alõnmasõ,  

• Ülke elektrik enerjisi üretiminde yer alacak tüm projelerin çevreye olumsuz etkilerinin 
asgariye indirilmesi için uygulanmakta olan önlemlerin genişletilerek sürdürülmesi 

başlõklarõnda özetlenebilir.
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5.3. VIII. 5 YILLIK KALKINMA PLANI DÖNEMİ SONUÇLARI (2001-2005) 
 
Bu bölümde, Başbakanlõk talimatlarõ doğrultusunda DPT Müsteşarlõğõ koordinasyonunda 
ETKB ve Hazine Müsteşarlõğõnõn katõlõmõ ile yürütülen çalõşmanõn sonuçlarõ yer alacak ve 
plan dönemine esas olacaktõr. 
 
Ancak Ekim 1999 tarihli talep serisi ile WASP III modeli kullanõlarak yapõlan çalõşmasõnõn 
sonuçlarõ bir fikir vermesi açõsõndan aşağõda özetlenmiştir. 
 
Söz konusu model çalõşmasõnda mevcut termik üretim tesislerinin en iyi şartlarda 
işletilecekleri, yani herhangi bir yakõt kõsõtõnõn olmayacağõ varsayõmõyla 2001 � 2005 yõllarõnõ 
kapsayan dönem için yõllõk bazda üretim�tüketim dengesi Tablo 5.2�de verilmiş olup, bu 
dönemde güç yedeğinin %25 - %27 aralõğõnda, enerji üretim yedeğinin ortalama yağõşlõ 
dönem için %4.4 ile %9.7 arasõnda değişeceği hesaplanmõştõr. Kurak dönemde ise 2001 
yõlõnda %2.6 açõk olacağõ ve bu açõğõn 2002 yõlõndan itibaren kapatõlarak 2005 yõlõnda 
güvenilir enerji yedeğinin %3.6 seviyelerinde olacağõ hesaplanmõştõr. 
 
Plan döneminin başlangõcõ olan 2001 yõlõnda ise, inşasõna başlanmamõş bir projenin yetişmesi 
mümkün olmadõğõndan bu yõl için üretim � tüketim dengesi kurak hidrolik koşulda açõk 
vermektedir. Tablo 5.2�den görüleceği gibi 2000 yõlõnda 27400 MW olmasõ beklenen toplam 
kurulu gücün 2005 yõlõnda 39896 MW�a ulaşacaktõr. 
 
Yakõt çeşitlendirilmesi politikasõ gözönüne alõnarak elde edilmiş olan sonuçlara göre 2001 
yõlõnda kurulu gücün  %42�si hidrolik, %27�si doğal gaz, %25�i kömür santrallarõndan 
oluşurken 2005 yõlõnda hidrolik payõ %36�ya düşmekte, doğal gaz payõ %33�e yükselmekte ve 
mevcut sistemde henüz yer almayan ithal kömür yakõtlõ santrallarõn payõ %4 olmaktadõr (Şekil 
5.1, Şekil 5.2). 
 
Bu sistem kompozisyonunun oluşturulmasõnõ teminen yõlda ortalama 3.6 Milyar $ yatõrõm 
olmak üzere 2001 � 2005 yõllarõnõ kapsayan dönemde 17.9 Milyar $ yatõrõm öngörülmektedir. 
 
 2001 yõlõnda 8 Milyar m3 olacağõ tahmin edilen doğal gaz tüketimi 2005 yõlõnda 13 Milyar 
m3�e çõkacaktõr. 
 
5.4. 2006-2020 DÖNEMİ SONUÇLARI  
 
Bu çalõşma Ekim 1999 tarihli talep tahmin serisi ile (Bölüm 3) WASP III modeli kullanõlarak 
hazõrlanmõş olup, 2000 yõlõ içinde revize edilecek olan talep çalõşmasõ sonuçlarõna göre 
tekrarlanacaktõr. Revize çalõşmalar bu rapor kapsamõna alõnmamõştõr. 
 
2020 yõlõ sonuna kadar olan uzun dönem planlama çalõşmalarõ sonuçlarõnõn özetlendiği 
üretim-tüketim dengesi, yõllõk kapasite ilavesi, güç sisteminin yõllar itibari ile gelişimi ve yakõt 
tüketimleri tablolarõ ekte verilmektedir. 
 
Çalõşma sonucuna göre 2010, 2015 ve 2020 yõlõ dengelerinde (Tablo 5.2) kurulu güç 
yedeğinin sõrasõyla %30, %29 ve %22 olacağõ ve ortalama yağõşlõ dönemde üretim yedeğinin 
yine sõrasõyla %13, %12 ve %9 olacağõ kurak durumda ise %6, %5 ve %3 dolayõnda olacağõ  
hesaplanmõştõr. 
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Plan dönemi boyunca artan talebin güvenilir bir şekilde karşõlanabilmesi için sisteme plan 
döneminin ilk yõllarõnda yõllõk 2500 � 3000 MW, son yõllarõnda ise yõllõk 4500 � 5000 MW 
kurulu güç ilavesi gerekli görülmektedir (Tablo 5.3). 2010 yõlõnda kurulu gücün 60490 MW�a 
ve 2020 yõlõnda ise 104893 MW�a ulaşacağõ tahmin edilmektedir (Tablo 5.4).  
 
Yakõt çeşitlendirilmesi politikasõ gözönüne alõnarak elde edilmiş olan sonuçlara göre 2010 
yõlõnda kurulu gücün  %32�si hidrolik, %32�si doğal gaz, %24�ü linyit ve taşkömürü, %6�sõ 
ithal kömür, %3�ü fuel oil ve %3�ü nükleer santrallarõndan oluşurken, uzun dönem plan 
döneminin son yõlõ olan 2020 yõlõnda hidrolik santrallarõn payõ %27�ye düşmekte, buna 
karşõlõk doğal gaz santrallarõnõn payõ %33�e, ithal kömür santrallarõnõn payõ %10�a ve nükleer 
santrallarõn payõ %9�a yükselirken yerli kömür santrallarõnõn toplam kurulu güçteki payõnõn 
%17�ye düşeceği tahmin edilmektedir (Şekil 5.3 � Şekil 5.5). 
 
2006 � 2020 yõllarõnõ kapsayan dönemde 69 Milyar $ tutarõnda santral yatõrõmõnõn yapõlmasõna 
ihtiyaç duyulacaktõr. Tablo 5.5�den de görüleceği gibi santral yapõmõ için 2001 � 2010 
yõllarõnõ kapsayan dönemde yõlda ortalama 3.5 � 4.8 Milyar $�lõk bir finansman gereksinimi 
olacaktõr.  Ancak bu yatõrõm bedelleri kamu yatõrõmlarõ ve uluslararasõ dökümanlardaki 
değerler baz alõnarak hesaplanmõş olup, YİD tekliflerindeki yatõrõmlar göz önüne 
alõnmamõştõr. 
 
Üretim sistemini oluşturacak santrallarõn talebi karşõlayabilmek üzere gerekli üretimi 
yapabilmeleri amacõyla tüketecekleri yakõt miktarlarõ Tablo 5.6�da verilmiş olup, 2020 yõlõnda 
39 milyar m3 doğal gazõn, 25 milyon ton ithal kömürün, 167 milyon ton linyitin elektrik 
üretimi için  santrallarda tüketileceği öngörülmektedir. 
 
 
Tablo 5.1.   Aday Santral Maliyetleri 
 

 
*   $/m3 

** $/kg 

 
 
 
 

Y A T I R I M  $ / k w

3 5 0  M W  L İN Y İT 1 1 2 5

3 0 0  M W  L İN Y İT 1 1 4 6

1 5 0  M W  L İN Y İT 1 3 6 9

3 0 0  M W  T A Ş K Ö M Ü R Ü 1 0 8 4

5 0 0  M W  İT H A L  K Ö M Ü R 1 1 1 0

7 0 0  M W  D O G A L  G A Z 5 0 0

1 0 0 0  M W  N Ü K L E E R 2 0 0 0

1 5 0  M W  F U E L O İL 1 2 8 0

H İD R O L İK 1 3 5 0
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Şekil 5.1. 
 

 
 
 
 
Şekil 5.2. 
 
 
 

 
 
 

KURULU GÜCÜN YAKIT 
CİNSLERİNE DAĞILIMI (2005)

LİNYİT
%22

 DOĞAL GAZ
%33

HİDRO+YENİLE.
%36

FUEL OIL
%4İTHAL KÖMÜR

%4
TAŞ KÖMÜRÜ

%1

KURULU GÜCÜN YAKIT 
CİNSLERİNE DAĞILIMI (2001)

TAŞ KÖMÜRÜ
%2

FUEL OIL
%6

İTHAL KÖMÜR
%0

 DOĞAL GAZ
%27

LİNYİT
%23

HİDRO+YENİLE.
%42
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Tablo 5.2 Üretim Tüketim Dengesi  2000-2020 (İthalat Dahil Optimum Çözüm Sonuçlarõna Göre) 
 

 
 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2010 2015 2020
TERMİK 16154 16154 18554 20954 23054 25654 40954 55904 76304

KURULU GÜÇ HİDROLİK 11246 11918 11918 11918 12825 14242 19536 25262 28589
(MW) TOPLAM 27400 28072 30472 32872 35879 39896 60490 81166 104893

TALEP (MW) 20000 22000 24000 26240 28657 31295 46338 63104 85936
YEDEK (%) 37.0 27.6 27.0 25.3 25.2 27.5 30.5 28.6 22.1
TERMİK 98753 98753 115403 131353 145703 163303 266903 368578 507878

PROJE HİDROLİK 39630 42148 42148 42148 44335 48397 65387 83605 97456
ENERJİ TOPLAM 138383 140901 157551 173501 190038 211700 332290 452183 605334
(GWh) TERMİK 98753 98753 115403 131353 145703 163303 266903 368578 507878

GÜVENİLİR HİDROLİK 30627 32428 32428 32428 33830 36302 46532 57756 65304
TOPLAM 129380 131181 147831 163781 179533 199605 313435 426334 573182

TALEP (GWh) 126800 138810 151430 165200 180225 196610 294530 404560 555690
PROJE 11.2 4.4 6.7 7.4 7.7 9.7 12.8 11.8 8.9
GÜVENİLİR 4.1 -2.6 0.3 1.6 1.8 3.6 6.4 5.4 3.1

İTHALAT 2965 4000 4000 4000 4000 4000
İHRACAT 360

YEDEK (%)
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Tablo 5.3. Yõllõk Kapasite İlavesi (MW) 
 

 
 
 
 

DOĞAL TAŞ İTHAL TERMİK HİDROLİK+ GENEL
 GAZ LİNYİT KÖMÜRÜ FUEL OIL  KÖMÜR NÜKLEER  TOPLAM YENİLENEBİLİR TOPLAM

2001 0 0 0 0 0 0 0 672 672
2002 2100 300 0 0 0 0 2400 0 2400
2003 700 700 0 0 1000 0 2400 0 2400
2004 1400 700 0 0 0 0 2100 907 3007
2005 1400 700 0 0 500 0 2600 1417 4017
2006 1400 700 0 0 500 0 2600 1200 3800
2007 1400 700 0 0 500 0 2600 1172 3772
2008 700 700 0 0 500 1000 2900 1090 3990
2009 1400 1900 0 0 0 0 3300 1111 4411
2010 1400 1000 0 0 500 1000 3900 721 4621
2011 1400 700 0 0 500 0 2600 1127 3727
2012 1400 650 0 150 1000 0 3200 1474 4674
2013 1400 300 300 150 0 0 2150 820 2970
2014 1400 0 300 300 500 1000 3500 1255 4755
2015 1400 0 600 0 500 1000 3500 1050 4550
2016 1400 0 0 600 500 1000 3500 903 4403
2017 1400 300 0 600 500 1000 3800 777 4577
2018 1400 300 0 600 1000 1000 4300 727 5027
2019 1400 0 0 600 1000 1000 4000 525 4525
2020 2800 0 0 0 1000 1000 4800 395 5195
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Tablo 5.4. Elektrik Güç Sisteminin Yõllar İtibarõyle Gelişimi (MW) 
 

 
 
 
 
 
 

DOĞAL TAŞ İTHAL TERMİK HİDROLİK+ GENEL
 GAZ LİNYİT KÖMÜRÜ FUEL OIL  KÖMÜR NÜKLEER  TOPLAM YENİLENEBİLİR TOPLAM

2000 7553 6410 555 1636 0 0 16154 11246 27400
2001 7553 6410 555 1636 0 0 16154 11918 28072
2002 9653 6710 555 1636 0 0 18554 11918 30472
2003 10353 7410 555 1636 1000 0 20954 11918 32872
2004 11753 8110 555 1636 1000 0 23054 12825 35879
2005 13153 8810 555 1636 1500 0 25654 14242 39896

2010 19453 13810 555 1636 3500 2000 40954 19536 60490

2015 26453 15460 1755 2236 6000 4000 55904 25262 81166

2020 34853 16060 1755 4636 10000 9000 76304 28589 104893
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Şekil 5.3. 
 

 
 
Şekil 5.4. 
 

 
 
 
 

KURULU GÜCÜN YAKIT 
CİNSLERİNE DAĞILIMI (2010)

NÜKLEER
%3

İTHAL KÖMÜR
%6

FUEL OIL
%3

TAŞ KÖMÜRÜ
%1

 DOĞAL GAZ
%32

HİDRO+YENİLE.
%32

LİNYİT
%23

KURULU GÜCÜN YAKIT 
CİNSLERİNE DAĞILIMI (2015)

 DOĞAL GAZ
%33

TAŞ KÖMÜRÜ
%2

LİNYİT
%19FUEL OIL

%3
İTHAL KÖMÜR

%7

NÜKLEER
%5

HİDRO+YENİLE.
%31



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                 Elektrik Enerjisi  Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

   http://ekutup.dpt.gov.tr/enerji/oik585.pdf   5�11  

Şekil 5.5. 

 
Tablo 5.5. Üretim Yatõrõm Harcamalarõ 

 
Yõllara göre yatõrõm harcamalarõ TEAŞ'õn ihale birim maliyetleri ve finansman masraflarõ 
dikkate alõnarak bulunmuştur. 
 
Tablo 5.6. Santral Tipi Bazõnda Yõllõk Yakõt Tüketimleri (KTON) 

 
 
 
 

KURULU GÜCÜN YAKIT 
CİNSLERİNE DAĞILIMI (2020)

TAŞ KÖMÜRÜ
%2

FUEL OIL
%4

İTHAL KÖMÜR
%10

NÜKLEER
%9

 DOĞAL GAZ
%33

LİNYİT
%15

HİDRO+YENİLE.
%27

DÖNEM
DÖNEM İÇİN 
HARCAMA

YILLIK ORTALAMA 
HARCAMA

2001 - 2005 17.9 Milyar $ 3.59 Milyar $
2006 - 2010 24.4 Milyar $ 4.88 Milyar $
2011 - 2020 44.6 Milyar $ 4.50 Milyar $
TOPLAM 86.9 Milyar $

2001 2002 2003 2004 2005 2010 2015 2020
LİNYİT 51864 54049 64212 74380 84553 144100 162946 167113

TAŞKÖMÜRÜ 1258 1271 1270 1271 1272 1265 2425 3453
İTHAL KÖMÜR 0 0 2507 2507 3761 8775 15051 25087
DOĞAL GAZ 8 10 11 12 13 18 28 39

FUEL OIL 1400 783 697 506 368 207 402 1631
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5.5. ARZ ÇALIŞMASINDA ÇEVRESEL ETKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Elektrik enerjisi planlama çalõşmalarõnda ve karar verme aşamasõnda elektrik arz imkanlarõnõn 
ve stratejilerinin karşõlaştõrõlmasõ için mevcut modellerin zenginleştirilmesi amacõyla 
enerji/elektrik sistemleri analizlerinde, sağlõk ve/veya çevresel etki alanlarõnda uzman dokuz 
uluslararasõ kuruluş (EC, ESCAP, IAEA, IBRD/WorldBank, IIASA, OECD/NEA, OPEC, 
UNIDO, WMO) 1993 yõlõnda DECADES Projesi olarak adlandõrõlacak olan ortak bir projeye 
başlamõşlardõr. Projenin amacõ, ekonomik büyümeyi ve yaşam kalitesinin gelişmesini 
desteklemek için gerekli olan enerji hizmetini sağlarken enerji arzõnõn yarattõğõ sağlõk ve 
çevresel etkileri en aza indirgemeyi amaçlayan sürdürülebilir stratejilerin gelişmesini 
desteklemektir. 
 
Projenin ilk aşamasõnda (1993-1997) elektrik enerjisi arz olanaklarõnõn karşõlaştõrõlmasõnda 
kullanõlacak veri tabanõ ve bilgi sistemleri oluşturulmuş, ve DECADES adõnda bir bilgisayar 
modeli geliştirilmiştir. DECADES Modeli esas olarak Referans Teknoloji Veri Tabanõ 
(RTDB), Ülke Veri Tabanõ (CSDB) ve güç sistemi optimizasyonu yapan DECPAC 
programõndan oluşmaktadõr.  
 
Referans Teknoloji Veri Tabanõ (RTDB): Elektrik üretiminde kullanõlan fosil yakõtlara, 
nükleer kaynağa ve yenilenebilir enerji kaynaklarõna dayalõ enerji zincirlerindeki(1) kaynağõn 
çõkarõlmasõndan atõk yönetimine kadar her adõma ait teknik, ekonomik ve çevresel verileri 
kapsamaktadõr. Bu veri tabanõna dahil edilen bilgiler değişik ülke ve enerji/elektrik 
sistemlerinden elde edilmekte ve bu bilgilere sahip olmayan ülkeler tarafõndan benzer 
teknolojiler için referans olarak kullanõlabilmektedir. Bu veri tabanõ Uluslararasõ Atom Enerji 
Ajansõ (IAEA) tarafõndan sürekli olarak güncelleştirilmekte ve projeye dahil olan ülkelere 
gönderilmektedir. 
 
Ülke Veri Tabanõ (CSDB): Ülkelerin kendi elektrik üretim sistemlerinde kullandõklarõ enerji 
kaynaklarõna dayalõ enerji zincirlerine ait verileri kapsamaktadõr. Bu veri tabanõndaki bilgiler 
ait olduğu ülkenin elektrik sistemine özel veriler olup, planlama çalõşmasõnda göz önünde 
bulundurulmaktadõr. Ülke tarafõndan yeni bilgiler edinildikçe bu veri tabanõna ekleme 
yapõlabilmekte ve gerektiği zaman güncelleştirilmektedir. 
 
DECPAC : Çeşitli üretim alternatiflerini ve stratejilerini karşõlaştõrarak var ise finansal ve 
teknolojik kõsõtlarõ da göz önünde tutarak en düşük maliyetli elektrik sistemi üretim-yatõrõm 
planlarõnõ çevre koruma amaçlõ kontrol teknolojilerini de gözeterek tespit etmek amacõyla 
kullanõlmak üzere geliştirilmiştir. Elektrik sistemi analizi alt modülü WASP  modelinin 
uyarlamasõdõr. 
 
Bu model ile yapõlan çalõşmalar sonucunda kontrol edilen SOX ve partikül emisyonlarõ 2001 
yõlõnda sõrasõ ile 1.25 milyon ton/yõl ve 0.23 milyon ton/yõl dan planlama döneminde 20000 
MW civarõnda katõ fosil yakõtlõ santrallarõn işletmeye girmesi ile 2020 yõlõnda 3.87 milyon 
ton/yõl ve 21.7 milyon ton/yõl seviyelerine çõkacaktõr.  
 
 
 

                                                 
(1) Enerji Zinciri: Elektrik üretiminde kullanõlan kaynağõn özelliğine bağlõ olarak madencilik, yakõtõn çõkarõlmasõ, 
yakõta uygulanan çeşitli işlemler (çevrim, zenginleştirme, işleme) taşõma, elektrik üretimi, çevre koruma amaçlõ 
kontrol, atõklarõn depolanmasõ gibi çeşitli aşamalarõ kapsamaktadõr. 
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Havaya atõlan emisyonlarõ azaltmak için planlama döneminde kurulmasõ öngörülen 
elektrofiltre ve bacagazõ kükürt arõtma tesislerinin yatõrõm ve işletme maliyetlerinin toplamõ 
cari fiyatlar ile 12.3 Milyar $ dõr. 
 
2001 yõlõnda 64.7 milyon ton/yõl olarak hesaplanan CO2 emisyonu  2020 yõlõnda 268 milyon 
ton/yõl seviyesine yükselecektir.   
 
Bu sonuçlar, modelin ilk uygulamasõnõn sonuçlarõdõr. Çevreye atõlan emisyonlar için 
belirlenen kõsõtlar (ülke ve/veya global) dikkate alõnarak model çalõşmasõ tekrarlanarak bu 
kõsõtlarõn uygulanmasõ sonucunda üretim kompozisyonunun ve toplam maliyetin nasõl 
değişeceği incelenecektir. 
 
Örneğin ülkemizin taraf olmamasõna rağmen Kyoto Protokolu şartlarõ dikkate alõnarak 
alternatif üretim planlama çalõşmalarõ yapõlarak (yakõt çeşitlendirilmesindeki dağõlõmõn 
gözden geçirilmesi, tasarruf ve verimlilik çalõşmalarõnõn etkisi vs.) belirlenen çevre kõsõtlarõnõ 
sağlayan üretim sistemi kompozisyonlarõ araştõrõlacak ve buna ilişkin maliyetler bulunacaktõr. 
 
 
5.6. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
• Elektrik enerjisi talebinin sürekli, güvenilir ve kaliteli bir şekilde karşõlanabilmesi 

herşeyden önce üretim ve iletim tesisi yatõrõm kararlarõnõn planlara uygun olarak 
zamanõnda gerçekleştirilmesine ve ileriye dönük olarak yapõlacak yeni yatõrõmlarõn planlar 
çerçevesinde yapõlmasõna bağlõ bulunmaktadõr. 

• Santral yatõrõm kararlarõnõn üretim ve iletim planlarõnda öngörülen zamanda, miktarda ve 
yerde yapõlmak üzere alõnarak, tesislerin uluslararasõ ihale yöntemiyle yapõlmasõ 
gerekmektedir. Aksi takdirde gereksiz yerlerde gereksiz zamanda ve kaynak 
çeşitlendirilmesi prensibine uymayan, pahalõ ve fazla yatõrõm yapõlmasõ veya enerji 
eksikliği olmasõ gibi tehlikelerle karşõ karşõya kalõnabilecektir. Ayrõca üretim planlama 
çalõşmasõ olmadan doğal gaz talebinin de doğru olarak belirlenmesi mümkün 
olamayacaktõr. 

• Üretim planlama çalõşmasõ sonuçlarõna uyulmasõ, proje seçiminin plan sonuçlarõna göre 
yapõlmasõ, ve rekabet koşullarõnda gerçekleştirilmesi için acilen adõmlarõn atõlmasõ 
gerekmektedir. 

• Bugünden, 10 yõl sonrasõ için gerekli olan yatõrõm kararlarõnõn alõnõp belli projelerle 20 
yõllõk sözleşmeler imzalayarak, bağlanmamasõ gerekmektedir. Böyle yapõlmasõ 
durumunda teknolojideki gelişmeler gözönüne alõnmamõş olacak ve yeni teknolojilerin 
getireceği verim artõşlarõnõ ve tesis maliyetleri düşüşlerini dikkate almadan, eski 
teknolojilere gereksiz yere daha fazla ödeme yapmak zorunda kalõnacaktõr. 

• Planlar çerçevesinde öngörülen üretim tesisi büyüklükleri ekonomik ölçekler dikkate 
alõnarak tesbit edildiğinden, Yİ ve/veya YİD modeliyle kurulacak üretim tesisi 
tekliflerinde bu büyüklüklere uyulmasõ gerekmektedir. Bu ekonomik büyüklüklere 
uyulmadõğõ takdirde, ithal kaynaklõ yakõt tasarrufunun sağlanamayacağõ ve buna bağlõ 
olarak birim maliyetin (hem yatõrõm ve hem işletme maliyeti) yükseleceği kaçõnõlmazdõr. 

• Uzun dönem planlama periyodunda öngörülen kapasite ilavelerinin belli bir yõla kadar 
öncelikle yerli kaynaklarõ tüketerek ve daha sonraki yõllarda tamamen ithal kaynağõ 
kullanarak karşõlanmasõnõn getireceği riskler göz önüne alõnarak ekonomik olduğu sürece  
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• yerli ve yabancõ birincil kaynaklardan dengeli bir şekilde yararlanõlmasõ alternatifinin 
dikkate alõnmasõ gerekmektedir.  

• YİD, Yİ ve OTOP tekliflerinin realize edilmesi sõrasõnda, üretim � iletim planlamalarõnda 
öngörülen kriterler baz alõnmadõğõ takdirde: 

 

• Bölgesel olarak tek kaynağa dayalõ üretim tesislerinin yaratacağõ güvenilir olmama 
durumu 

• Ekonomik yük dağõtõm prensiplerine dayalõ işletme prensiplerinin yok edilmesi 
• Bölgesel enerji yetersizlikleri ve fazlalõklarõ 
• Enerjinin bölge dõşõna taşõnmasõ için ilave iletim tesisi yatõrõmlarõ 
• Enerjinin gereksiz bir şekilde taşõnmasõ sonucu halen dünya standartlarõna uygun 

olan iletim kayõplarõnõn artmasõ 
 
gibi bir dizi olumsuzluklar gündeme gelebilecektir. 
 
• YİD ve/veya Yİ modeli çerçevesinde yapõlacak her santralõn ülkemiz elektrik enerjisi yük 

eğrisinin yapõsõ gözönüne alõnarak aynõ işletme koşullarõnda çalõşmayacağõ ve yapõlmasõ 
teklif edilen her santral için standart işletme koşullarõ yerine yük eğrisindeki yerine bağlõ 
olarak değerlendirilmesi ve her yeni YİD ve Yİ santrallarõnda uygulanacak işletme 
koşullarõnõn ayrõ ayrõ belirlenmesi gerekmektedir. 

• Elektrik enerjisi talebinin belirli bir yedekle karşõlanmasõ için plan çerçevesinde kurulmasõ 
öngörülen baz yük santralõ haricindeki üretim yatõrõmlarõnõn YID ve/veya YI santrallarõyla 
karşõlanmasõ durumunda bu santrallardan üretilen enerjinin tamamõna yakõn bir kõsmõnõn 
TEAŞ�ca satõn alõnacağõ garantisinin verilmesiyle, talebin az olduğu saatlerde (minimum 
puant saatleri) bazõ santrallarõn belirli bir miktar (%40) yük düşmesi bazõlarõnõn ise devre 
dõşõ olmasõ gerekecektir. Bu durum, ihtiyaç olsa da olmasa da YI ve/veya YID 
santrallarõndan üretilecek enerjinin satõn alõnmasõ zorunluluğuna bağlõ  olarak kWh başõna 
TEAŞ�ca ödenecek bedel sonucunda TEAŞ�a teknik ve mali olumsuz etkileri olacaktõr. 

• Ülke talebine uyumlu şekilde yapõlacak YI ve/veya YID santrallarõna verilen alõm 
garantilerinin başlangõçta düşük tutulmasõ (%60) ve yõl yõl azaltõlarak ileride rekabetin 
oluşmasõna olanak sağlanmalõdõr. Bu bağlamda mevcut sözleşmelerin de yeniden gözden 
geçirilmesi önerilmektedir. 

• Ülkemizin elektrik enerjisi talebi gelişmiş ülkelerde olduğu gibi doyuma ulaşmamõş olup 
yõlda ortalama %8�lik bir artõş öngörmektedir. Anõlan talebi karşõlamak üzere yapõlan 
üretim planlama çalõşmalarõnda her yõl için büyük kapasite ilavesi öngörülmektedir. 
Dolayõsõyla enerji üretimi kõsõtlõ olan hidrolik ve rüzgar santralõ tesisi kararõ verilirken bu 
faktör de göz önüne alõnarak ülke kaynaklarõnõn optimum kullanõmõna önem verilmelidir. 

• Santrallarõn fizibiliteleri için önemli girdi olan primer yerli kaynak tespit ve fizibilite 
çalõşmalarõna ilgili kurum ve kuruluşlarca hõz verilmesi, öngörülen aday termik ve 
hidrolik santrallarõn fizibilitelerinin daha sağlõklõ olmasõnõ temin edecek ve planlama 
modellerinin daha sağlõklõ verilerle çalõştõrõlmalarõnõ sağlayacaktõr. 

• Santral teknolojilerindeki gelişmeler takip edilerek ülke koşullarõnda uygun temiz ve 
verimli teknolojiler plan çalõşmalarõnda dikkate alõnacaktõr. 

• Elektrik enerjisi tarifesinin ana bileşenlerinden petrol, doğal gaz, kömür vs. gibi girdi 
fiyatlarõnõn maliyet artõşlarõnõ olumsuz etkilememesi için gerekli tedbirler alõnmalõdõr. 

• Elektrik enerjisi tarifelerine bu sektör ile ilgisi olmayan vergi ve fonlar yansõtõlmamalõdõr. 
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6. ELEKTRİK İLETİM SİSTEMLERİ PLANLAMASI  
[Elektrik İletim Sistemleri Alt Komisyonu Raporu] 
 
Türkiye�de seçilmiş dünya standartlarõna uygun, plan ve proje kriterlerinden taviz verilmeden 
geliştirilmiş ve geliştirilmekte olan 380 kV Çok Yüksek Gerilim (ÇYG) ve 154 kV Yüksek 
Gerilim (YG) seviyelerinden oluşan güçlü ve güvenilir bir iletim sistemi vardõr.  
 
İletim sistemi, üretim tesislerinden itibaren dağõtõm sistemine kadar olan ve elektrik 
enerjisinin iletiminin gerçekleştirildiği tesislerdir. İletim tesislerinin ana bileşenleri;  iletim 
hatlarõ ve kablolarõ, iletim trafo ve anahtarlama merkezleri (indirici trafo merkezleri ve 
transformatör bulunmayan şalt sistemleri) olarak tanõmlanõr. 
 
İletim sistemi elektrik sisteminin ana omurgasõnõ oluşturmaktadõr. İletim tesisleri yatõrõmlarõ 
pahalõ ve yapõmõ uzun süre alan, işletilmesi ülke ekonomisine etkileri açõsõndan büyük önem 
taşõyan sistemler olup planlama ve yatõrõmlarõnõn sağlõklõ olabilmesi için bölgesel gelişim 
hedeflerinin, dolayõsõyla yük tahminlerinin ve üretim planlarõnõn sağlõklõ yapõlmasõ 
zorunludur.  
 
Halen ülkemizde elektrik iletim hizmeti TEAŞ, ÇEAŞ ve KEPEZ AŞ olarak kamu ve özel 
sektör şirketleri tarafõndan yürütülmektedir. 
 
6.1. İLETİM SİSTEMİ PLANLAMA KRİTERLERİ  
 
Yüksek Gerilim (YG) ve Çok Yüksek Gerilim (ÇYG) sistemi gelişim etüdlerinde gözönüne 
alõnan ana prensipler şunlardõr: 
 
- Enerji arz kalitesini ve sürekliliğini en yüksek seviyede tutmak, 

- Ekonomik, kolay işletilebilir ve gelişime açõk bir sistem tasarlamak, 

- Yatõrõmlarõ optimal bir şekilde planlamak, 

- Mevcut tesisleri ekonomik ömrü süresince kullanmak. 
 
Yukarõda verilen ana prensipler õşõğõnda iletim sistemi planlama kriterleri;  
 
I)  Planlanan sistemde iletilen enerjinin bir iletim devresinden, bir güzergahtan veya trafo 

merkezi üzerinden yoğunlaşarak geçmemesi, dengeli yük dağõlõmõnõn sağlanmasõ ve 

II) Normal yük koşullarõnda ana iletim koridorlarõnda, gerekli olandan daha fazla iletim 
kapasiteleri yaratõlarak yüklerden uzaktaki hidroelektrik ve/veya termik santrallarõn 
maksimum üretimle çalõştõklarõ koşullarda ve herhangi bir iletim bileşeninin arõza 
dolayõsõyla devre dõşõ olmasõ durumlarõnda (birinci arõzi durum), yeterli yedekle iletim 
kapasitesi sağlanmasõdõr. 

 
�Birinci arõzi durum� olarak tanõmlanan iletim sisteminin herhangi bir bileşeninin (hat, trafo 
ve benzeri) arõza dolayõsõyla devre dõşõ olmasõ halinde; herhangi bir müşteri kaybedilmeyecek, 
sistemin kararlõlõğõ (stabilite) bozulmayacak ve sistem parçalara bölünmeyecek (adalara 
ayrõlma) şartlarõ gözönünde bulundurulmaktadõr. 
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İki iletim elemanõnõn aynõ anda servis dõşõ olmasõ gibi çok ağõr hallere tekabül eden �İkinci 
arõzi durum� da ise, sistemin bir kõsmõnõn veya tamamõnõn enerjisiz kalmasõnõ (bölgesel veya 
bütün sistem oturmasõ) önlemek amacõyla zaman zaman üretim veya yük atma yöntemlerine 
başvurulabilmektedir. 
 
Birinci ve ikinci arõzi durumlarõn oluşmasõndan sonra, arõzanõn yer, zaman ve tipine bağlõ 
olarak sistem oturmalarõnõ önlemek üzere planlama, tasarõm ve işletme aşamalarõnda dikkate 
alõnan en önemli uygulamalar, yük atma, sistem elemanlarõnõn aşõrõ yüklenme kontrolu, tek 
faz tekrar kapama olarak bilinmektedir. 
 
6.2. İLETİM SİSTEMİ STANDARTLARI  
 
6.2.1. 154 kV İLETİM HATLARI 
 
154 kV iletim hatlarõnda kullanõlan standart iletken kesitleri ve taşõma kapasiteleri Tablo-
6.1�de verilmiştir. İletkenin malzemesi çelikle takviye edilmiş  alüminyumdur (ACSR). 154 
kV iletim hatlarõnda her fazda bir iletken mevcuttur. Bununla birlikte 154 kV iletim hatlarõnda 
954 MCM Cardinal kodlu iletken her fazda iki iletkenli şekilde yeni standard olarak da 
kullanõlacaktõr. Hatlar aynõ direk üzerinde bir veya iki devre (her devre üç fazdõr) taşõyacak 
standart tasarõma sahiptir. 
 

Tablo-6.1: 154 kV İletim Hatlarõnda Kullanõlan İletken Kesitleri ve Taşõma Kapasiteleri 
Akõm Taşõma Ekonomik Termik

Kapasitesi (A) * Kapasite (MVA) Kapasite (MVA)
Hawk 281 477 496 50 132
Drake 468.4 795 683 80 182
Cardinal 547 954 764 97 204
Pheasant 726 1272 920 130 245
XLPE Kablo (Bakõr) 1000 - 939 150 250

TİPİ mm2 MCM

 
*  : İletken Sõcaklõğõ=80 °C,   Hava Sõcaklõğõ= 40°C, Rüzgar Hõzõ=0.25 m/s 
 
Hava hatlarõnõn güzergahõnõn temin edilemediği yoğun yerleşim bölgelerinde standart olarak 
154 kV, 630 mm2 veya 1000 mm2 kesitli XLPE bakõr yeraltõ kablosu tesis edilmektedir.  
 
6.2.2. 380 kV İLETİM HATLARI 
 
380 kV iletim hatlarõnõn iletkenleri, çelikle takviye edilmiş alüminyum (ACSR) iletkenler 
olup 954 MCM Cardinal (546 mm2) ve 1272 MCM Pheasent (726 mm2) olarak 
standartlaştõrõlmõştõr.  
 
380 kV iletim sisteminde üç fazlõ, her fazda iki veya üç iletken bulunan havai hatlarõn iletken 
kesitleri ile taşõma kapasiteleri Tablo-6.2�de verilmektedir. 
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Tablo-6.2: 380 kV İletim Hatlarõnda Kullanõlan İletken Kesitleri ve Taşõma Kapasiteleri 

Akõm Taşõma Ekonomik Termik
Kapasitesi (A) * Kapasite (MVA) Kapasite (MVA)

2B, Rail 2x517 954 2x764 500 1000
2B, Cardinal 2x547 954 2x764 500 1000
3B, Cardinal 3x547 954 3x764 750 1500
3Ph, Pheasant 3x726 1272 3x920 1000 1785

TİPİ mm2 MCM

 
*  : İletken Sõcaklõğõ=80 °C,   Hava Sõcaklõğõ= 40°C, Rüzgar Hõzõ= 0.25 m/s 
 
Koruma Teli 
 
İletim hatlarõnda faz iletkenlerine ilaveten yõldõrõma karşõ koruma amaçlõ olarak direklerin 
tepesine monte edilen galvanizli örgülü çelik (EHS) koruma iletkenleri kullanõlõr. Koruma 
iletkenleri yukarõda belirtilen standart direk projelerinden tek devre hatlarda 2 adet, çift devre 
hatlarda ise 1 adet olup; hat karakteristiğine bağlõ olarak 380-154 kV�luk hatlarda standart 
olarak ½ inch EHS (96 mm2) ve 7/16 inch EHS (70 mm2) koruma iletkenleri kullanõlmaktadõr. 
 
Fiber Optikli Koruma Teli 
 
Ayrõca, 1993 yõlõndan itibaren ulusal iletişim ağõnõn gereksinimlerine göre çelik koruma 
iletkeni yerine otomasyon, haberleşme ve koruma amaçlõ olarak yukarõda belirtilen 380 
kV�luk hatlarda maksimum 15.2 mm, 154 kV�luk hatlarda maksimum 13.5 mm. çaplõ fiber 
optik iletkenli çelik koruma teli (OPGW) kullanõlmaktadõr. İletişim altyapõsõnõ güçlendirmek 
için bügüne kadar yaklaşõk 1600 km fiber optik (OPGW) linkin tesisi tamamlanmõş olup 
mevcut ve gelecekteki iletişim ihtiyaçlarõ için yeni fiber optik linklerin tesisine ve 
planlamasõna  devam edilmektedir.  
 
6.2.3. 154 kV TRAFO MERKEZLERİ 
 
Trafo Merkezlerinin (TM) altyapõsõ uzaktan koruma ve kumandaya elverişli adamsõz 
işletilebilir olarak tasarõmlanmakta, gelişmiş ülkelerde kabul görmüş uluslararasõ standartlar 
ve çevre ile uyum dikkate alõnmaktadõr. 
 
154/OG Trafo Merkezleri standart olarak ileriye yönelik yük artõşõ dikkate alõnarak 2x100 
MVA, büyük şehirlerde ise 3x100 MVA ve en fazla 4x100 MVA olarak tasarõmlanmaktadõr. 
100 MVA�dan daha düşük kapasitede trafo alõnmamakla birlikte eldeki mevcut trafolar 
değerlendirilerek yük gelişimine göre 25, 50 ve 100 MVA�lõk trafolar tesis edilmektedir. 
 
Yük artõşlarõ, öncelikle mevcut merkezlerin kapasitesi artõrõlarak ve/veya mevcut 
merkezlerdeki alanlara ilave tesisler yapõlarak karşõlanmaktadõr. 
 
154 kV�luk Trafo Merkezleri bölgesel �ada� veya �katlõ� şebekeler olarak işletme esnekliği 
sağlamak için genellikle 2 ana bara düzeninde tasarõmlanmaktadõr. Dağõtõm sisteminde 33 kV 
gerilim seviyesinin standart olarak kabul edilmesi ile birlikte TM�lerinde 33 kV çõkõş fideri 
sayõsõ standartlaştõrõlmõş ve her bir 100 MVA trafo için 8+1 olarak belirlenmiştir. 
  
Merkezlerin 154 kV�luk kõsmõnda kullanõlan teçhizat için üç fazlõ simetrik kõsa devre kesme 
akõmõ standart 31.5 kA kabul edilmiştir.  
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Faz-Toprak arõza akõmlarõnõn büyük değerlere ulaştõğõ bölgelerdeki 154 kV�dan indirici 
transformatörlerin OG nötr noktasõ, bu akõmlarõ sõnõrlamak üzere uygun büyüklükte dirençler 
(1000 A) üzerinden topraklanmaktadõr. 
 
Arazi fiyatlarõnõn çok yüksek olduğu, uygun yer bulma ve istimlak etme hususlarõnõn son 
derece zor olduğu yerlerde arazi ihtiyacõnõn asgariye indirilmesi için kompakt dizayna sahip 
GIS (Gaz İzoleli Merkezler) tesisler yapõlmaktadõr. 
 
6.2.4. 380 kV TRAFO MERKEZLERİ 
 
Sistemin gelişmesinin başlangõç aşamasõnda, yüklerin nisbeten düşük olmasõ nedeniyle kabul 
edilen ve 380 kV gerilim için oldukça küçük sayõlan önceki plan döneminde 150 MVA�lõk 
standart birim kapasite, tesisi planlanan yeni 380/154 kV TM�leri için yüklerin belirli 
seviyelere ulaşmasõ, tesis masraflarõnõ, kayõplarõ ve yer ihtiyacõnõ azaltmasõ ve özellikle 
mevcut merkezlerde herhangi bir değişiklik yapõlmadan kullanõlabilmesi gibi nedenlerden 
dolayõ 250 MVA�ya çõkartõlmõştõr. Tesis edilecek yeni 380/154 kV�luk TM�leri 4x250 veya 
6x250 MVA�lõk standart güçlere göre dizayn edilmektedirler. Bazõ özel hallerde bu güç 
toplam 2000 MVA�ya kadar çõkabilecektir. 
 
Fliker şiddetini sõnõrlamak ve direkt transformasyon sağlamak amacõyla ilk kez Sivas Demir-
Çelik için kullanõlan 380/34.5 kV, 100 MVA trafolar bazõ değişikliklerle standard hale 
getirilmiş ve yük yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde ara transformasyonlardan kaçõnmak,  
yer gereksinimi, maliyet ve kayõplarõ azaltmak için kullanõlmasõna karar verilmiştir. Bu 
doğrultuda Denizli�de Organize Sanayi Bölgesini beslemek üzere tesis edilen bu trafolarõn 
karakteristiği 3 fazlõ 380/33 kV, 125 MVA olarak belirlenmiş ve 380/154 kV 2x250 MVA 
ototrafo birlikte aynõ merkezde kullanõlmõştõr. Sistemin toprak arõza faktörünü düşürmek için 
bağlantõ şekli Yõldõz-Üçgen olarak seçilmiştir. 33 kV tarafta sistemimizde yaygõn şekilde 
kullanõlan nötr direnci yerine burada topraklama trafosu kullanõlmõştõr. 
 
380 kV TM�lerin 380 kV ve 154 kV kõsõmlarõ 2 ana bara + 1 transfer bara olarak tesis 
edilmektedir. Yeni merkezlerde gergi iletken baralar yerine, daha büyük akõm taşõma 
kapasitelerine sahip alüminyum alaşõmlõ tüp bara sistemi tercih edilmektedir.  
 
380 kV�ta bara simetrik kõsa devre akõmõ 50 kA olarak kabul edilmiştir. Plan aşamasõnda 
yapõlan alternatif çalõşmalarda bu değerin aşõlmamasõ için gerekli önlemler alõnmaktadõr. 
 
Merkezlerdeki ototrafolarõn nötr noktalarõ, etkin bir topraklama sağlamak üzere  direkt 
topraklanmõş olup, nötr noktalarõ merkezin topraklama şebekesine bağlanmõş durumdadõr. 
 
6.2.5. SERİ KOMPANZASYON (SERİ KAPASİTÖR) 
 
Uzun ve yüklü hatlarda hat empedansõnõ azaltarak yük taşõma kapasitesini arttõran seri 
kapasitörler Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki üretimi uzun hatlarla tüketimin yoğun olduğu 
bölgelere aktarmak üzere tesis edilen 400 kV iletim hatlarõnda uygulanmõştõr. Çoruh 
Havzasõnda tesis edilecek santrallarõn üretimini batõya taşõmak için tesis edilecek 400 kV 
iletim hatlarõnda da uygulanmasõ planlanmõştõr. 
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6.2.6. ŞÖNT KOMPANZASYON 
 
Şönt Reaktörler 
 
İletim sisteminde gerilim kontroluna yardõmcõ olmak ve anahtarlama aşõrõ gerilimlerini 
önlemek amacõyla tesis edilen reaktörlerin standart kapasiteleri 380 kV�da 60-80-100-120 ve 
150 MVAR olmuştur. 
 
Şönt Kapasitörler 
 
Şönt kapasitörler iletim sisteminde reaktif güç kompanzasyonu yaparak güç faktörünü 
düzeltmek ve bu sayede hatlarõn taşõma kapasitesini reaktif güç ile doldurmamak için 154/OG 
merkezlerdeki 25 MVA, 50 MVA ve 100 MVA trafolarõn sekonder taraflarõna sõrasõyla 5 
MVAR, 10 MVAR ve 20 MVAR�lõk banklar halinde trafo kapasitesinin %20�si ile sõnõrlõ 
kalmak kaydõyla konulmaktadõr. Kapasitör değerleri, devreye giriş ve çõkõşlarõnda ani gerilim 
değişimini %2 seviyesinin üzerine çõkarmamak üzere seçilmiş değerlerdir.  
 
6.2.7. GÜZERGAH VE YER SEÇİMİ KRİTERLERİ 
 
İletim hatlarõ güzergahlarõ ve trafo merkezlerinin yer seçimlerinde teknik, ekonomik, sosyal 
ve çevrenin korunmasõna yönelik tüm hususlar ile yasal mevzuatõn gerekleri titizlikle dikkate 
alõnmaktadõr. 
 
Ülkemizdeki hõzlõ şehirleşme ve imar planlarõnda belediyeler tarafõndan sõk sõk yapõlan 
tadilatlar nedeniyle iletim sistemindeki mevcut trafo merkezleri zamanla meskun mahaller 
içerisinde kaldõğõndan, bu tesislerde yapõlacak tadilat ve ilaveler ile yeni hat bağlantõlarõna 
uygun koridorlarõn bulunmasõ giderek zorlaşmakta, hatta bazõ yörelerde (Trakya Bölgesi gibi) 
imkansõzlaşmakta, bu nedenle yapõmõ teknik  zorunluluk arzeden hatlarõn tesisi engellenmekte 
ve politik baskõlarla hat güzergahlarõ ve yeni trafo yerleri değiştirilmeye çalõşõlmaktadõr. Bu 
durum tesislerin gecikmesine, gecikmeden dolayõ ve/veya GIS merkez ve yeraltõ kablosu 
uygulamalarõ sonunda maliyet artõşlarõna ve enerji kayõplarõna neden olmaktadõr. 
 
Yoğun yerleşim ve sanayi bölgelerinde işletme koşullarõnõn uygun olmasõ halinde mevcut 
düşük kapasiteli iletim hatlarõ sökülerek, aynõ güzergahlara büyük kapasiteli çoklu devreli 
yeni iletim hatlarõnõn yapõlmasõ yoluna gidilmektedir. 
 
6.3. İLETİM SİSTEMİ PLANLAMASI (2001-2005) 
 
Plan Dönemi (2001-2005) için 154 kV bara bazõndaki yük tahminleri; ülkemizin genel 
kalkõnma hedefleri doğrultusunda, Devlet Planlama Teşkilatõ (DPT) tarafõndan verilen 
verilerle, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ (ETKB) ve TEAŞ Genel Müdürlüğü  tarafõndan 
ülke bazõnda hazõrlanan enerji ve güç talebi dikkate alõnarak ve geçmiş yõllarda trafo 
merkezlerinde gerçekleşen yükler veri olarak kullanõlmak suretiyle yapõlmaktadõr.  
 
Ülke genelinde yapõlan tahminlerin dağõtõm şirketlerinin yerel birimlerinden gelen ölçümlere 
dayalõ yük tahminleri ile karşõlaştõrõlmasõ ve bir değerlendirme yapõlarak trafolar bazõndaki 
tahminlerin daha gerçekçi bir temele oturtulmasõ gerekmektedir. Ancak Dağõtõm 
Şirketlerinden bu verilerin gelmemesi nedeniyle çalõşmalar sağlõklõ yapõlamamaktadõr. 
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İletim planlarõ bölgesel yük gelişimi, coğrafi koşullar ve yerli ve ithal primer kaynaklara 
dayalõ üretim imkanlarõ dikkate alõnarak yapõlmaktadõr. Yerli Primer kaynaklara dayalõ üretim 
tesisleri kaynağõn bulunduğu yerde tesis edilmektedir. Santralõn kurulu gücü ve bölge tüketimi 
gözönüne alõnarak öncelikle üretildiği yerde tüketilecek şekilde 154 kV sisteme, aynõ bölgede 
tüketilemeyecek büyüklükte olmasõ durumunda ise üretim 380 kV sisteme aktarõlarak yük 
yoğunluğu fazla olan bölgelere taşõnmaktadõr. İthal primer kaynaklara dayalõ olarak tesisi 
planlanan santrallarõn yerinin belirlenmesinde ise bir optimizasyona gidilerek iletim yatõrõm 
maliyetleri ve hat kayõplarõnõ da dikkate alan çözümler bulunmaktadõr. Dolayõsõyla fiziksel 
durumun elverdiği ölçüde tüketimin yoğun olduğu yerler tercih edilmektedir.  
 

Son yõllarda üretim planlarõnda özellikle ithal primer kaynaklara dayalõ santrallarõn 
yerinin, kurulu gücünün ve yerli primer kaynaklara dayalõ santrallarõn zamanlamasõnõn sõk sõk 
değiştirilmesi, iletim planlamasõnda belirsizlik yaratarak yukarõda belirtilen kriterlerin 
uygulanmasõnõ imkansõzlaştõrmakta, sürekli plan revizyonu gerektirmektedir. Bunun 
sonucunda yapõmõna başlanan veya başlanmasõ planlanan iletim tesislerinin bir kõsmõ ya atõl 
yada yetersiz kalmaktadõr. Ayrõca yapõmõ uzun süreler alan iletim yatõrõmlarõnõn öncelikleri 
değişerek ya projelerin ötelenmesi veya Yatõrõm Programõnda proje değişikliği yapõlmasõ 
gerekmektedir.  

 
Yukarõda açõklanan nedenlerle plan dönemi için kesin ve detaylõ iletim planõ 

yapõlamamõştõr. İletim planõ, VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ hazõrlõk dönemindeki verilere 
göre yapõlmõş olup, özellikle üretim verilerinin önümüzdeki beş yõllõk dönemde ne şekilde 
gerçekleştirileceği bugün için bilinmediğinden alternatif iletim planõ yapma olanağõ 
bulunmamaktadõr. Uzun dönem iletim planlamasõ ise son olarak 1994 yõlõnda yapõlmõş olup 
üretim planlarõndaki belirsizlik nedeniyle halen yapõlamamaktadõr.  

 
Bununla birlikte tesisi kesinleşen veya inşaa halinde olan santrallarõn sisteme bağlantõlarõnõ 
sağlayacak iletim yatõrõmlarõ ve 380 kV Trafo Merkezleri ile iletim hatlarõ yatõrõmlarõ  ve  bu  
projelerin  finansmanõ  ve  toplam  proje maliyetleri yaklaşõk olarak Bölüm-11�de, 380 kV 
sistem konfigürasyonu Şema-1�de verilmiştir.  
 

Kepez Elektrik A.Ş. ve Çukurova Elektrik A.Ş.�nin 1999-2001 yõllarõ için iletim 
tesisleri yatõrõmlarõ ve toplam proje maliyetleri Bölüm-11'de verilmiştir.  

 
İletim sisteminde bulunan 937 trafo merkezi ve yaklaşõk 100 adet santralõn ancak 80 
tanesinden SCADA vasõtasõyla bilgi toplanmaktadõr. 154 kV şebekeden yeterli bilgi 
toplanamamasõ nedeniyle 154 kV şebeke kullanõlan sisteme dahil edilememiş ve  Enerji 
Yönetimi Sistemi (EMS) yazõlõmlarõnõn şebeke uygulamalarõndan sağlanan yarar sõnõrlõ 
kalmõştõr. 154 kV sistemi de kapsayan bir şebeke analizi gerektiğinde, bu bağõmsõz bir güç 
akõşõ/kõsa devre hesaplama programõyla (PTI-PSS/E programõ) yapõlmaktadõr. 
 
Halen kullanõlmakta olan 380 kV çok yüksek gerilim seviyesi bu plan döneminde de devam 
ettirilmiştir. Bir üst gerilim seviyesi (800 kV) uzun mesafelere 600 MW ve üzerinde bir gücün 
sürekli olarak taşõnmasõ gerektiğinde önem kazanmaktadõr. Ülkemizde iller bazõnda 
tüketimlerin hõzla gelişmesi sonucu 380 kV hatlar bölünürek yeni 380/154 kV indirici 
merkezler oluşturulmaktadõr. Ayrõca doğalgaza dayalõ üretim boru hatlarõ geliştirilerek 
tüketime yakõn yerlerde yapõlabilmektedir. Bu durumda  büyük güçleri, uzun mesafelere 
taşõma gereksinimini azalmaktadõr. Bununla beraber uzun vadede 800 kV gerekebileceği 
dikkate alõnarak 3. Boğazatlama hatlarõ 800 kV�a dönüştürülebilecek şekilde tesis edilmiştir. 
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6.4. ULUSLARASI BAĞLANTILAR 
 
6.4.1. GENEL POLİTİKALAR 
 
Artan elektrik enerjisi talebinin karşõlanmasõnda ve diğer ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesinde, 
Türkiye�nin üç kõta arasõnda geçiş konumundaki coğrafyasõndan yararlanmak ve bu kapsamda 
sõnõr ve sõnõr ötesi ülkelerle enterkonneksiyonlarõ geliştirmek elektrik enerjisi gelişim plan 
hedeflerimizin en önemlilerinden biridir. Uluslararasõ enterkonneksiyon projeleri ile; yedek 
kapasitenin ortak kullanõmõ sonucu yeni üretim tesisi yatõrõmlarõndan tasarruf sağlanmasõ, 
önemli arõzalar sonucu oluşan beklenmeyen üretim kayõplarõnda yardõmlaşma yoluyla 
kesintilerin önlenmesi, normal çalõşma koşullarõnda maliyeti en düşük üretim tesislerinin 
çalõştõrõlmasõ sonucunda ortak işletme tasarrufu sağlanmasõ, doğal kaynaklarõn ülkeler 
arasõnda rasyonel bir şekilde paylaşõmõ ve elektrik ticaretinin arttõrõlmasõ hedeflenmektedir.  
 
 
6.4.2. PLAN VE UYGULAMALAR 
 
Bu kapsamda ülkemizin bütün komşularõ ile ikili enterkonneksiyon projelerinin 
geliştirilmesinin yanõsõra, Doğu-Batõ Avrupa Enterkonneksiyonu, Balkan Ülkeleri ile 
Enterkonneksiyon, Akdeniz Enterkonneksiyonu, Karadeniz Enterkonneksiyonu, Kafkas 
Ülkeleri ile Enterkonneksiyon, Güneydoğu (5 Ülke) Enterkonneksiyonu, Ekonomik İşbirliği 
Teşkilatõ (ECO) Ülkeleri Enterkonneksiyonu gibi çok sayõda bölgesel ve bölgelerarasõ 
enterkonneksiyon projeleri yürütülmektedir. 
 
Ülkemizin uluslararasõ enterkonneksiyonlar konusundaki önceliği Batõ Avrupa ülkelerinin yer 
aldõğõ Elektrik İleticileri Koordinasyonu Birliği (UCTE) sistemi ile entegrasyon ve paralel 
çalõşma olup, buna dönük çabalar 1989 yõlõndan beri yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.  
 
Politik nedenlerle ancak son zamanlarda UCTE sistemine entegrasyon konusunda önemli 
adõmlar atõlmõş, bu kapsamda Yunanistan�la 400 kV enterkonneksiyon hattõnõn tesisi 
konusunda prensip kararõ alõnmõştõr. Türkiye�nin Balkan ülkeleri ve bunu takiben UCTE 
sistemi ile enterkonneksiyonuna yönelik yürütülen teknik çalõşmalarõn 2000 yõlõ sonuna kadar 
tamamlanmasõ ve bunu takiben UCTE tarafõndan paralel çalõşma testlerinin başlatõlmasõ 
beklenmektedir. UCTE sistemine tam entegrasyonun ise plan dönemi içinde 2004 yõlõna kadar 
tamamlanmasõ hedeflenmektedir. 
 
Balkan bölgesinde diğer bir gelişim ise Birleşmiş Milletler Avrupa Komisyonu (UNECE) 
tarafõndan başlatõlan Güneydoğu Avrupa İşbirliği Girişimi (SECI) kapsamõnda oluşturulan 
�Avrupa Sistemine Daha İyi Entegrasyon İçin Güneydoğu Avrupa Ülkelerinin Elektrik Güç 
Sistemlerinin Enterkonneksiyonu Projesi�dir. Bu projede Türkiye�nin Güneydoğu Avrupa 
Ülkeleri Elektrik Güç Sistemleri ile Enterkonneksiyonu dolayõsõyla Batõ Avrupa Sistemine 
bağlanmasõ ile ilgili fizibilite çalõşmasõ yapmak üzere Teknik Şartname hazõrlanarak kabul 
edilmiştir. 
 
 
6.4.3. PLAN DÖNEMİNDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR 
 
Türkiye�nin öncelikli hedefi olan UCTE sistemiyle entegrasyon durumunda, UCTE 
kurallarõnõn üçüncü ülkelerle DC bağlantõ dõşõnda enterkonneksiyonlara izin vermemesi 
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nedeniyle ülkemizin tüm enterkonneksiyonlarõ ve enterkonneksiyon projelerinin gözden 
geçirilmesi gerekecektir.  
 
Türkiye�nin Balkan ülkeleri ile ya da tüm Balkan blokunun UCTE sistemi ile paralel 
çalõşmasõ durumunda; 
 
• Bulgaristan ile zaten paralel çalõşõlacağõndan bu ülkeyle yapõlan Uzun Dönem Enerji 

Sözleşmesi hükümleri uyarõnca ithal edilmesi gereken yõllõk 4 Milyar kWh enerji mevcut 
ve tesis edilen hatlar olmak üzere 2 adet güçlü 400 kV bağlantõ kullanõlarak kolaylõkla 
transfer edilebilecek, 

• Gürcistan, İran ve Suriye enterkonneksiyonlarõ alternatif bağlantõ imkanlarõ etüd edilecek,  
 
• Henüz değişik aşamalarda etüd ve proje aşamasõnda olan ve gerçekleşmesi için çok uzun 

zamana ihtiyaç duyulacak Karadeniz Ülkeleri Enterkonneksiyonu, Ekonomik İşbirliği 
Teşkilatõ ülkeleri enterkonneksiyonu gibi diğer projelere Türkiye sisteminin UCTE ile 
paralel çalõşmasõ kriterine göre devam edilebilecektir.  

 
UCTE�ye bağlanma hedefinin plan döneminde gerçekleşmemesi durumunda, tüm projeler bu 
hedefle uyumluluğunu sağlamak koşuluyla sürdürülebilecektir.  
 
Ülkemizin genel enerji dengesi, bölgesel koşullar ve fiyat gibi kriterler gözönüne alõnarak 
yõllõk anlaşmalarla yapõlan enerji ithalatõna devam edilebilecek ancak bu tip alõşverişin nihai 
hedef konusundaki olumsuz etkisi nedeniyle uzun süreli sözleşmelerden mümkün 
olabildiğince kaçõnõlacaktõr.  
 
6.5. İLETİM SİSTEMİNDE YENİDEN YAPILANMA 
 
Dünyadaki ve AB�deki elektrik enerjisi sektörü yeniden yapõlanma faaliyetlerine paralel 
olarak ülkemizde de sektörün üretim, iletim ve dağõtõm faaliyetleri birbirinden ayrõlarak düşey 
entegre yapõnõn değiştirilmesi süreci başlatõlmõştõr.  
 
Elektrik sektörünün ana fonksiyonlarõ olan üretim, iletim ve dağõtõm alanlarõnda özel sektörün 
etkin bir şekilde katõlõmõ mümkün olmakla birlikte diğer ülkelerde denenmiş tüm modellerde 
uygulandõğõ gibi, iletim sisteminin ulusal nitelikte ve tek elden planlanan, işletilen ve 
yürütülen bir kamu hizmeti olmasõ gereklidir.  
 
Ülkemizde sürdürülen yeniden yapõlanma çalõşmalarõ kapsamõnda TEAŞ�õn yukarõdaki 
faaliyetleri yürütecek bir iletim şirketi, TEAŞ�ça işletilen ve işletilecek olan santrallarõn bağlõ 
olduğu bir Üretim Şirketi ve sistemdeki enerji alõm-satõm kontratlarõnõ yürütmek için ticari 
faaliyetlerde bulunacak bir Merkezi Alõcõ-Merkezi Satõcõ (MAMS) olarak üçe bölünmesi 
öngörülmektedir. 
 
6.5.1. İLETİM ŞİRKETİNİN ROLÜ 
 
Öngörülen iletim şirketi, elektrik enerjisi sektöründe rekabetin sağlanabilmesi için; 
 
• Şeffaf ve tarafsõz olarak iletim sistemini tüm kullanõcõlarõn hizmetine eşit şartlarda 

sunmak, 
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• Tüm iletim tesislerini devralmak, yeni iletim tesislerini planlamak ve kurmak, işletme ve 
bakõmõnõ yapmak veya yaptõrmak, tüm iletim faaliyetlerini tek elden yönetmek ve 
yürütmek, 

• Elektrik enerjisi piyasasõnda faaliyet gösterecek olan tüm kamu ve özel sektör şirketleri ile 
yapacağõ Sistem Bağlantõ, Sistem Kullanõm anlaşmalarõndan oluşacak gelirlerini ve enerji 
nakil ücretlerini toplamak, 

• Elektrik enerjisinin kalitesini, güvenililirliğini ve iletiminin sürekliliğini sağlamak, bunun 
için üretim ve dağõtõm şirketlerinden yan hizmetler (reaktif enerji, frekans kontrolü, sõcak  
yedek, soğuk yedek, oturan sistemin toparlanmasõnda destek gibi) almak, alõnan bu 
hizmetlerin fiyatlandõrõlmasõ için etkin bir piyasa oluşturmak, 

• İletim kõsõtõnõ da dikkate alarak en düşük maliyet esasõna göre üretim sõralamasõ yapmak, 
• Ulusal elektrik sisteminin diğer ülkeler ve ülkelerarasõ sistemlerle bağlantõsõnõ sağlamak 

üzere enterkonneksiyon çalõşmalarõ yapmak ve uygulamak 
 
ile yükümlü olmalõdõr.     
 
6.5.2.ÜRETİM VE DAĞITIM ŞİRKETLERİ İLE İLİŞKİLER 
 
İletim Şirketi ile Üretim ve Dağõtõm Şirketleri arasõndaki ilişkiler; Sistem Bağlantõ,  Sistem 
Kullanõm, Yan Hizmetler anlaşmalarõ ile düzenlenir. 
 
Şebeke kodu bu anlaşmalarõn ayrõlmaz bir parçasõ ve bu sektörün anayasasõ olarak kabul 
edilmek üzere hazõrlanmalõ ve yürürlüğe konulmalõdõr. 
 
Şebeke kodunun amacõ iletim şirketi ile sistem kullanõcõlarõ (üretim ve dağõtõm şirketleri) 
arasõndaki ilişkilerde belirleyici olacak prensiplerin saptanmasõ ve tüm taraflarõn rol ve 
sorumluluklarõnõn tanõmlanmasõdõr. Bu sorumluluklarõn belirlenmesinde enerji sisteminin 
emniyetli, güvenilir ve ekonomik işletilmesinin gerçekleştirilmesi ve yasalar ile lisanslardan 
kaynaklanan ilgili şartlara uygunluğun sağlanmasõ esas alõnõr.  
 
6.6. RÜZGAR ENERJİSİ SANTRALI�NIN (RES) SİSTEME ETKİSİ 
 
Rüzgar enerjisi santrallarõ yapõlarõ gereği sisteme bağlandõklarõ noktada elektrik enerjisinin 
kalitesi üzerinde bazõ bozucu etkiler yapmaktadõr. Bu etkilerin aynõ noktadaki diğer 
müşterileri etkilemeyecek limitlerde kalmasõnõ sağlamak için bağlanabilecek kapasite ile ilgili 
bazõ kõsõtlar getirilmesi zorunludur. Bu kõsõtlar konusunda Avrupa ülkelerinde belli bir 
standart olmayõp her ülkede değişik uygulamalar yapõlmaktadõr. Bazõ ülkelerde halen 
ülkemizde uygulandõğõ gibi bağlantõ noktasõnda sistemin kõsa devre gücüne bakõlarak bu 
gücün belli bir yüzdesi kadar RES bağlantõsõna izin verilmektedir (İspanya, Portekiz ve 
Türkiye�de % 5). Diğer ülkelerde ise (Danimarka, Almanya vs.) bağlantõ noktasõnda santralõn 
yarattõğõ bozucu etkiler (ani gerilim yükselmesi, fliker şiddeti, harmonikler vs.) hesaplanarak 
her bir bozucu etki için o ülkede konulan limitlerle karşõlaştõrõlmakta ve buna göre bağlantõ 
izni ve işletme ruhsatõ verilmektedir. 
 
TEAŞ koordinasyonunda ETKB, EİE, TEDAŞ ve TEAŞ uzmanlarõnõn katõlõmõyla 
oluşturulmuş bir komisyon diğer ülkelerde rüzgar santrallarõnõn sisteme bağlantõsõ ile ilgili 
olarak uygulanan kriterleri inceleyerek ülkemiz için en uygun kriterlerin belirlenmesi 
konusundaki çalõşmalarõnõ sürdürmektedir.  
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Rüzgar santrallarõ genellikle şebekenin zayõf uç noktalarõnda kurulmakta olup bu noktalardaki 
iletim sistemi bölgeye başka noktalardan bölgenin tüketimi kadar güç ve enerji taşõyabilecek 
şekilde tasarlanmõştõr. Dolayõsõyla bölgesel tüketimin üzerinde bir rüzgar santralõ  bağlantõsõ 
durumunda, bağlantõ şartlarõnõn oluşturulmasõ ve üretilecek enerjinin her durumda sistemin 
güçlü tüketim noktalarõna taşõnmasõ için yeni iletim tesisleri gerekecektir.  
 
Enterkonnekte sistemden müşteriye sunulan elektrik enerjisinin kalitesinin korunmasõ için 
fliker şiddeti ve ani gerilim değişimleri yönüyle sõnõr getirildiği gibi yine aynõ amaçla sistem 
frekansõnõn nominal değeri olan 50 Hz�de tutulabilmesi için üretim rezervi (döner yedek) 
tutulmaktadõr. Primer ve sekonder frekans kontrolu rezervi olarak adlandõrõlan ve belli bir 
hõzda, sistemdeki belirsizliklere karşõn üretim-tüketim dengesini koruyan bu rezervin, sisteme 
eklenecek rüzgar santrallarõ ve bunlarõn belirsizlik arzeden üretimi ile birlikte arttõrõlmasõ 
gerekecektir. Bu da gerekenden daha fazla güvenilir üretim yatõrõmõ yapõlmasõ ve işletme 
giderlerinin artmasõ anlamõna gelecektir. 
 
Asenkron RES�ler sistemden reaktif enerji çekmektedir. Özellikle sistemin uç noktalarõnda 
kurulan RES�ler bu yönüyle de sistemi olumsuz yönde etkilemektedir. 
 
Yukarõda belirtilen nedenlerle; 
 
• RES�nõn ilk aşamada sistemin en yakõn noktasõnõn izin verdiği kapasitede tesis edilmesi, 

• Bağlantõnõn sistemin en yakõn noktasõna minimum yatõrõmla yapõlmasõ ve 

• Bölgesel tüketimin ve iletim sisteminin gelişmesine paralel olarak bu santrallarõn 
modülerlik özelliğinden yararlanõlarak aşamalõ olarak kapasite arttõrõmõ yapõlmasõ, 

 
düşüncesi benimsenmelidir. 
 
 
6.7. SANTRALLARIN ÜNİTE GÜÇLERİNİN TESBİTİ 
 
Sistemde kullanõlan en büyük ünite gücü 350 MW olup plan döneminde bu gücün 700 MW�a 
çõkarõlmasõ mümkün görünmektedir. 
 
 
6.8. OTOPRODÜKTÖR�LERİN SİSTEME ETKİSİ 
 
Otoprodüktör santrallarõnõn kurulma amacõ, bir şirketin kendi faaliyet alanõnõn yan 
ürünlerinden elektrik enerjisi üreterek ihtiyacõ karşõlamak veya kendi faaliyet alanõnõn elektrik 
ve buhar ihtiyacõnõ karşõlamak üzere elektrik üretmektir. 
 
Ancak yürürlükteki mevzuat ve enerji tarifelerinin yüksek olmasõ nedeniyle yukarõdaki 
otoprodüktör tanõmõna uymayan plan-program dõşõ üretim tesisleri kurulmakta ve sistemi 
yönetenlerin direktiflerinden bağõmsõz olarak işletilmektedir. 
 
Kurulu gücü ihtiyacõn üzerinde seçilen tesisler, enerji ihtiyacõnõn düşük olduğu dönemlerde 
ulusal sisteme enerji vererek, sistem stabilitesini etkilemektedir. Bu tesislerin çalõşma 
programõnõn önceden belirlenememesi ve mevcut mevzuat çerçevesinde santralõn gücü ve 
enerji üretimi konusunda şirketlerin herhangi bir yükümlülükleri olmamasõ nedeniyle, ulusal 
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üretim-iletim planlamasõnda belirsizlikler oluşmaktadõr. Böyle yükümlülüğün bulunmamasõ 
ve ilgili sanayi tesisi için gerekli olan enerji ihtiyacõnõn her koşulda ulusal elektrik 
şebekesinden karşõlanma zorunluluğu olmasõ üretim ve iletim yatõrõmlarõ açõsõndan mükerrer 
yatõrõmlarõ gündeme getirmektedir. 
 
Bu nedenle sadece verimliliği yüksek gerçek otoprodüktörlerin tesisine izin verilmeli, bu 
santrallarõn neden olduğu iletim sistemindeki atõl yatõrõmlarõn önüne geçilmesi için iletim 
sistemlerinin marjinal maliyeti esas alõnarak kapasite bedeli hesaplanmalõ ve uygulamada 
yeknesaklõk sağlanmalõdõr. Otoprodüktörlerin toplam üretim içindeki payõ her geçen gün 
kontrolsüz olarak arttõğõndan, ünite kapasiteleri 50 MW�õn (APK-359) üzerinde olan 
otoprodüktörlerin gerilim ve frekans regülasyonuna katõlõmlarõ sağlanmalõdõr. 
 
6.9. HEDEFLER 
 
Plan döneminde, Ülkemizin UCTE�ye katõlma hedefleri doğrultusunda sistem kalite 
standartlarõnõn da yükseltmesi için önlemler alõnmasõ gerekmektedir. 
 
 
6.9.1. ARIZA ENDEKSİNİN DÜŞÜRÜLMESİ 
 
Sistem sürekliliğinin sağlanmasõnda takip edilmesi gereken en önemli husus arõzalardõr. 
Arõzalar; a) mekanik, kimyasal, ortam koşullarõ, atmosferik olaylar nedeniyle oluşan kõsa 
devre arõzalarõ, b) Üretim-Tüketim dengesi ve enerji kalitesi ile değerlendirilen aşõrõ 
gerilimler, aşõrõ yükler, salõnõmlar, dengesizlikler olarak sõralanabilirler. 
 
380 kV'luk Enerji İletim Hatlarõmõzõn 1993-1995 yõllarõ arõza istatistikleri ortalamasõ 4,69 
olup, Gelişmiş ülkelerin 1991 yõlõ arõza istatistiklerine göre Ülkemiz arõza endeksinin (herbir 
100 km hatta bir yõlda gerçekleşen arõza sayõsõ) yüksek olduğu gözlenmekte ve aşağõda 
verilmektedir. 

1991 yõlõ 380 kV İletim Hattõ Arõza Endeksleri 
Ülke Adõ Türkiye Fransa İsveç İtalya 

Arõza Endeksi 4,69 0,15 0,35 0,05 
 
Arõza endekslerinin yüksek olmasõna; yetişmiş teknik personel eksikliği,bazõ bölgesel olaylar 
(terör), atmosferik (sis gibi) olaylar, kirlilikten kaynaklanan açmalar neden olmaktadõr. 
 
Bunlarõn yanõ sõra mevcut iletim hatlarõmõzõn ülkemizin coğrafi yapõsõ nedeniyle genelde uzun 
olmalarõ, periyodik ve koruyucu bakõm ve bu bakõmlarda helikopterli bakõm, enerjili bakõm 
gibi ileri teknolojilerin uygulanmasõnda geç kalõnmasõ gibi nedenler de etkenler arasõndadõr. 
 
İletim sisteminde kullanõlan teçhizatõn kalitesinin geliştirilmesi ve asla standartlara uymayan 
veya kullanõm sõrasõnda problemler yaratmõş olan malzemelerin kullanõlmamasõ 
gerekmektedir. 
 
Arõzalarõn % 80'inin geçici arõzalar olmasõ nedeniyle 380 kV sistemde uygulanan ve başarõ 
sağlanan tekrar kapama sisteminin 154 kV sistemde de yaygõn hale getirilmesine yönelik 
çalõşmalar sürdürülmektedir. 
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6.9.2. KALİTENİN ARTTIRILMASI (FREKANS, GERİLİM) 
 
Elektrik enerjisi sistemlerinde, gerilim ve frekansõn belirli sõnõrlar içinde kalabilme derecesi, o 
enerji sisteminin ve elektrik enerjisinin kalitesini belirler. Elektrik enerjisinin kalitesinin 
korunmasõ için özel şirketlerin de tesis ve işletme aşamalarõnda uymasõ gereken kurallarõ 
belirten �Enterkonnekte Sisteme Bağlõ Çalõşacak Santrallar İçin Belirlenen Teknik Kriterler� 
isimli APK-359 nolu döküman ve �Bozucu Etki Yaratan Müşterilerin Uymak Zorunda 
Olduğu Koşullar� isimli İŞB-Haziran 1992 nolu döküman, Yük Tevzi Yönergeleri, yapõlan 
sözleşmelere ek yapõlmaktadõr. Yeniden yapõlanma ile birlikte bu kurallarõ �Şebeke Kodu� 
altõnda tek bir dökümanda daha kapsamlõ olarak toplama çalõşmalarõ sürdürülmektedir. Ancak 
önemli olan bu kurallara uyulmasõnõn sağlanmasõ, uymayanlara belli yaptõrõmlarõn 
uygulanmasõdõr. Bu amaca yönelik olarak Bağõmsõz Denetleyici birimin bu kurallara uyulmasõ 
konusunda da yetkilendirilmesi ve ruhsat uygulamasõna geçilerek ruhsat şartlarõnda bu 
hususlarõn yer almasõ sağlanmalõdõr.  
 
Frekans: 
 
Sistemimizde hedeflenen frekans limitleri; 
Normal işletme koşullarõnda: 49.95-50.05 Hz 
Acil durumlarda                   : 49.50-50.50 Hz 
 
olup bu hedeflere ulaşõlmasõ için halen belirli oranda hidrolik santrallarõn katõlmakta olduğu 
primer frekans kontroluna termik santrallarõn da katõlõmõnõn sağlanmasõ gerekmektedir. 
 
Gerilim: 
 
Sistem gerilimi işletme sõnõrlarõ; 
 
380 kV için: Maksimum 420 kV 
                     Minimum   340 kV 
154 kV için: Maksimum 170 kV 
                     Minimum   140 kV 
 
olup bu gerilim regülasyonu için tüm santrallarõn yük eğrilerinin izin verdiği oranda gerilim 
regülasyonuna katõlõmõnõn sağlanmasõ, iletim ve dağõtõm sisteminin her noktasõnda uygun 
oranlarda şönt kompanzasyon yapõlmasõ, bunun yanõsõra nihai tüketim noktalarõnda da Reaktif 
Güç Kompanzasyonuna gidilmesi gerekmektedir. 
 
Bu amaçla yeniden düzenlenmiş ve 17 Şubat 2000 tarihihli, 23967 sayõlõ Resmi Gazete�de 
yayõnlanmõş olan �Kompanzasyon Tebliği�ne en kõsa sürede işlerlik kazandõrõlmasõ uygun 
olacaktõr. 
 
6.10. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Sonuç olarak bugün sahip olduğumuz iletim sistemi; kayõplarõ sadece %3 civarõnda olan, 
Yüksek ve Çok Yüksek Gerilim seviyesinde uzun hatlarõ ve bunlar üzerinde seri ve şönt 
kompanzasyon elemanlarõ ve trafo merkezleri içeren Avrupa standartlarõnda güvenilir ve 
güçlü bir sistemdir. 
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İletim sisteminin gelişiminin aynõ şekilde sürdürülebilmesi için önümüzdeki plan döneminde 
raporda ayrõntõlõ olarak verilen planlama kriterlerinin uygulanmasõ ve aşağõda belirtilen 
önerilerin dikkate alõnmasõ gerekmektedir. 
 
- Ülke talebine göre yapõlmasõ gereken üretim tesislerinin kapasite, yer ve zamanlamasõnõn 
iletim sistemi planlama ve gerçekleştirilmesine imkan verecek bir plan çerçevesinde 
yürütülmesi, 
 
- İletim sisteminin sağlõklõ gelişebilmesi için Dağõtõm Şirketlerince Master Planlar 
çerçevesinde doğru yük tahminlerinin yapõlmasõ ve yüklerin sürekli takip edilerek 2-3 yõlda 
bir gerçekleşen yüklere göre tahminlerin revize edilmesi, 
 
- Yeni hat güzergahõ ve yeni Trafo Merkezi yerlerinin temini ile mevcutlarõn korunmasõnda 
dikkate alõnmasõ gereken hususlar şunlardõr: 
 
• Özellikle Büyükşehirlerin İletim sistemleri için Master Plan yapõlmasõ ve bu planlarda 

iletim tesisleri için gereken yerlerin belirlenerek ayrõlmasõ ve ilgili Belediyelerce imar 
planlarõna işlenmesi, 

• Bu imar planlarõna sadõk kalõnmasõ, 

• Yerel yönetimler nezdinde plansõz yapõlanmaya izin verilmemesini sağlayacak yasal 
düzenlemelerin yapõlmasõ. 

 
-  İşletme ile İlgili Öneriler 
 
• Üretim, iletim ve dağõtõm sistemi yatõrõmlarõnõn koordinasyon içinde eşzamanlõ yapõlmasõ, 

• Sistemin mevcut durumunun sağlõklõ değerlendirilmesi ve ileriye yönelik tedbirlerin 
alõnabilmesi için işletme verilerinin bilgisayar ortamõnda, şeffaf, periyodik biçimde 
kaydõnõn alõnmasõ ve ilgili birim ve kuruluşlara dağõtõmõ,  

• İşletme koşullarõnõ olumsuz etkileyen ve sisteme bozucu etkisi bulunan diğer kuruluşlara 
ve 3. şahõslara ait tesislerde projelendirme aşamasõnda olmak üzere gerekli önlemlerin 
aldõrõlabilmesi için iletim şirketinin görüş ve onayõnõn alõnmasõ, buna ait düzenlemelerin 
yapõlmasõ, 

• Arõza sayõsõnõn ve süresinin azaltõlabilmesi için iletim tesislerinde koruyucu bakõm ve 
enerjili bakõm için teçhizat ve teknik personel eğitiminin temini ve mevcut mevzuatta 
gerekli değişikliklerin yapõlmasõ. 

 
-  Yeni Teknolojiler 
 
• Mevcut düşük kesitli konvansiyonel iletkenli hatlarõn aynõ direkler kullanõlarak iletkeninin 

yeni geliştirilmiş iletkenlerle değiştirilerek taşõma kapasitesinin arttõrõlmasõ, 

• Kompakt direk uygulamalarõnõn geliştirilmesi, 

• İletim sistemi daha teknik ve karmaşõk yapõya sahip olduğundan özel ihtisas etüdlerinin ve 
teknik inceleme-araştõrmalarõn yapõlmasõna ihtiyaç duyulmaktadõr. Bu nedenle 
üniversitelerle ve TÜBİTAK gibi bilimsel kuruluşlarla daha sõkõ işbirliğine gidilmesi, 
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-   Personel Politikasõ 
 
• İletim sisteminin geleceği, kalite ve güvenilirliğinin arttõrõlmasõ için ana teknik işlevler 

olan planlama, proje-tesis ve işletme birimlerinde kalifiye mühendis ve teknik eleman 
sayõsõnõn gerçek ihtiyaçlar dikkate alõnarak arttõrõlmasõ, kalõcõ ve nitelikli kadrolarõn 
oluşturulmasõ, 

• Personel eğitimine önem verilmesi, özellikle ihtisas birimlerinde hizmet içi eğitimin 
düzenli olarak uygulanmasõ, 

 
-  Mevcut Mevzuat  İle İlgili Öneriler 
 
• İletim hatlarõ ve trafo merkezlerinin planlama hedeflerine uygun olarak zamanõnda tesisini 

engelleyen ve mevcut mevzuat gereği uzun ve karmaşõk prosedürleri olan kamulaştõrma, 
ÇED raporu düzenlemesi, kamulaştõrma ve ÇED için gereken bürokratik işlemlerin 
azaltõlmasõ ve kolaylaştõrõlmasõ, 

• Ülkemizin deprem kuşağõnda olduğu dikkate alõnarak iletim tesislerinin projelendirilmesi 
ve yapõmõnda sağlõklõ zemin etüdlerinin yapõlmasõna titizlikle uyulmasõ, 

• İletim sisteminde Avrupa Birliği ile entegrasyonu ve homojenliği sağlamak üzere kaliteyi 
ve ekonomiyi koruyacak şartnamelerin son uluslararasõ standartlara göre yenilenmesi ve 
düzenlemesi çalõşmalarõnõn sürdürülmesi, 

• Sistem bağlantõ tarifesi, sistem kullanõm tarifesi, iletim tarifesi ve bölge yük-iletim tarifesi 
belirlenirken bölge yük-üretim dengesinin dikkate alõnmasõ,  

• Trafo taşõmada karayollarõ izin işlemlerinin enerji tesisleri için kolaylaştõrõlmasõ yönünde 
düzenlemeler yapõlmasõ, 

• Bazõ ülkeler için zaman zaman uygulanan ithalat indirimleri sonucu elektrik tesislerinde 
kullanõlan standart dõşõ malzemelerin sisteme girmesinin engellenmesi, böylece iletim 
sisteminin gelişimine paralel olarak geliştirilen yerli sanayinin de korunmasõnõn 
sağlanmasõ. 

 
- Uluslararasõ enterkonneksiyonlar ve enerji ithalatõ için ülke ihtiyaçlarõ doğrultusunda en 
ekonomik transfer  imkanõnõ belirleyen iletim planlama çalõşmalarõnõn yapõlmasõ, iletim 
şirketinin görüş ve onayõnõn alõnmasõ, tek yönlü uzun vadeli kontratlarla ülke enerji 
enterkonneksiyonlarõ geleceğinin riske atõlmamasõ, 
 
- SCADA ve bu kapsamda uzaktan kumanda, sistem işletmesi yönetim yazõlõmlarõ 
uygulamalarõnõn geliştirilmesi,  
 
-  Rüzgar enerjisi santrallarõnõn kapasite ve yer tesbitinde iletim sistemi gelişiminin dikkate 
alõnmasõ, 
 
-   Plan döneminde ve daha uzun vadede iletim sisteminde mevcut ÇYG seviyesi olan 380 kV 
ile devam edilmesi ve yükseltilmesine gerek olmadõğõ 
 
olarak özetlenebilir. 
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7. ELEKTRİK ENERJİSİ DAĞITIM SİSTEMLERİ PLANLAMASI 
 
[Elektrik Dağõtõm Sistemleri Alt Komisyonu Raporu] 
 
Ülkemizde 33 kV, 15,8 kV, 10,5 kV, 6,3 kV, 3,3 kV ve 0,4 kV�luk elektrik enerjisi sistemleri 
Elektrik Dağõtõm Sistemleri olarak anõlmaktadõr. Tüketici ile direkt ilişkili olmasõ, teknik 
standartlar, kalite ve planlamaya yeterli önemin verilmemesi halinde tüketicilere, iletim 
sistemine ve üretim sistemine yansõyacak olumsuzluklar sonucu oluşacak tüketici şikayetleri, 
verimsiz işletmecilik, aşõrõ yatõrõm ihtiyaçlarõ nedeniyle Elektrik Dağõtõm Sistemlerinin 
sağlõklõ gelişimi ve işletmeciliği büyük önem arzetmektedir. 
 
Dağõtõm sistemi yaşayan bir sistemdir. Bu nedenle dağõtõmla ilgili planlanan veya yapõmõ 
sürdürülen yatõrõmlarõn, talepler ve büyümeler doğrultusunda günün değişen şartlarõna uygun 
şekilde periyodik olarak revize edilmesi gereklidir. Ancak bu revizyonlarla ilgili planlama, 
tesis ve denetleme işlemleri; nicelik ve nitelik olarak yeterli seviyede bulunan personel 
tarafõndan yapõlmalõ ve siyasi veya idari etkilenmelerden arõndõrõlmõş olarak uygulamaya 
geçirilmelidir. 
 
 
7.1. DAĞITIMDA STANDARTLARIN BELİRLENMESİ 
 
Elektrik enerjisinin dağõtõmõnda yukarõda belirtilen temenninin yerine getirilmesinde en 
önemli hususlardan biri standartlarõn oluşturulmasõdõr. 
 
Elektrik enerjisi sektöründeki yeniden yapõlanmaya paralel olarak dağõtõm standartlarõnõn 
belirlenmesine ilişkin bir Danõşmanlõk hizmeti alõnmasõ ile ilgili çalõşmalar TEDAŞ tarafõndan 
başlatõlmõştõr. Bu projede aşağõdaki başlõklarda detaylõ çalõşmalar yapõlacaktõr. 
 

• Dağõtõm İşletme ve Bakõm Kodlarõ,  

• Müşteri Hizmet Kodlarõ, 

• Dağõtõm Fiyatlandõrma Metodolojisi 
 
Dağõtõm Kodu şu maddeleri kapsayacak şekilde geliştirilecektir: 
 

• Dağõtõm şebekelerinin planlamasõ  için gerekli prosedürler, 

• Dağõtõm şebekelerinin proje ve tesisi ile ilgili prosedürler, 

• Normal ve acil durumlarda uygulanabilir detaylõ işletme ve bakõm prosedürleri, 

• Enterkonnekte olabilmek için teknik standartlar 

• Tüm enterkonnekte olmuş taraflarõn ve şebeke işletmecisinin birbirlerine karşõ 
sorumluluklarõ 

 
Müşteri Hizmet Kodlarõ ise yasal kõsõtlar çerçevesinde oluşturulan İmtiyaz Sözleşmelerinin 
içeriği nedeniyle rekabete açõlmasõ gerçekleştirilemeyen ve dağõtõm hizmetlerinin kalitesinin, 
güvenilirliğinin arttõrõlabilmesi ve tüketici haklarõnõn korunabilmesi açõsõndan önem 
taşõmaktadõr. 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                 Elektrik Enerjisi  Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

   http://ekutup.dpt.gov.tr/enerji/oik585.pdf   7�2  

 
Müşteri hizmet kodlarõnõn oluşturulmasõ ve uygulanmasõ, aşağõdaki yararlarõ sağlamalõdõr. 
 

• Şirketler arasõnda müşterilere uygulanacak ortak bir çerçeve oluşturmak, 

• Tüm müşteriler için tarafsõz ve minimum düzeyde hizmet sağlamak, 

• Şirketlerin performanslarõnõ yükseltmelerini sağlamak . 
 
Bu çalõşma sonunda aşağõdaki konularda standartlar oluşturulmaya çalõşõlacaktõr: 
 

• Müşterinin talebini takiben bağlantõ kurma süresi, 

• Planlõ enerji kesintisiyle ilgili bildirim süresi, 

• Belirlenmiş standartlarõn altõndaki gerilim düşmelerine bağlõ şikayetler, 

• Müşterinin teknik sorunlarõna ve ödemelerle ilgili sorularõna cevap verme süresi 
 
Halihazõrda, Türkiye�de dağõtõm şebekelerini kullanma bedelleri İşletme Hakkõ Devir Bedeli 
anlaşmalarõnõn içerdiği koşullara göre belirlenmektedir. Ancak, Enerji Sektörü Reform 
Programõnõn orta-uzun vadeli geçiş planlarõnda serbest ulaşõm sistemi (Havuz) önerilmektedir. 
Bu çalõşmalarõn devamõ, dağõtõm bağlantõsõnõn hesaplanmasõ ve açõk bir şekilde belirlenecek 
sistem kullanõm ücretleri için politika ve yöntemleri gerektirmektedir. Bu projede dağõtõm 
fiyatlandõrma konusunda yöntem belirleme üzerinde durulacaktõr. 
 
7.2. DAĞITIM SİSTEMİNDE KAYIPLAR 
 
1999 yõlõ sonu itibariyle %16.4�e ulaşmõş bulunan dağõtõm kayõplarõ 2. Bölüm�de detaylõ 
olarak verilmiştir. 
 
Türkiye�nin kalkõnmakta olan bir ülke olmasõ, kõrsal kesimden şehirlere yaşanan yoğun göç 
nedeniyle şehir nüfuslarõnõn  sürekli artõş göstermesi ve bunlara benzer konular dikkate 
alõnarak, ülkemizdeki elektrik enerjisi dağõtõm kayõplarõnõn, gelişmiş ülkelerdeki standartlarõn 
biraz üstünde olmasõnõn kabul edilebileceği iyimserliği ile düşünülse dahi, yukarõda belirtilen 
kayõp oranlarõnõn hiçbir zaman kabul edilebilir sõnõrlar içerisinde olduğunu söylemek mümkün 
değildir. 

 
Ülkemizde en yoğun enerji kullanõmõnõn olduğu İstanbul�un Avrupa Yakasõ enerji dağõtõm 
sisteminde Haziran 1997- Mayõs 1998 dönemindeki kayõplarõ inceleyen detaylõ bir çalõşmada, 
toplam dağõtõm kayõplarõnõn TEAŞ�tan alõnan enerjiye göre oranõ %6,94 olarak bulunmuştur. 
Bu değerin dağõtõm sisteminin değişik kademelerine göre dağõlõmõ aşağõda  verilmektedir. 
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Tablo 7.1 : İstanbul�un Avrupa Yakasõ Teknik Kayõplarõ  
 

 
Dağõtõm Sistemi Kademesi 

Ortaya çõkan 
kayõp oranõ ( % ) 

 
    34,5 kV Alt İletim 
    34,5 kV Dağõtõm Fiderleri 
    OG/OG Transformatörleri 
    10,5 ve 15 kV Dağõtõm Fiderleri 
    OG/AG Transformatörleri 
    AG Dağõtõm 
 
    TOPLAM 

 
0,27 
0,14 
0,34 
0,19 
1,74 
4,26 

 
6,94 

 
 
Görüldüğü gibi toplam kayõplarõn içinde % 61�lik bir oranla ana unsur alçak gerilim dağõtõm 
sistemidir. Bunun dünyadaki değerlerle kõyaslandõğõnda yüksek olmasõnõn nedeni, İstanbul�da 
yeni transformatör merkezleri için yer bulunamadõğõndan önemli bir oranda dağõtõmda 1000 �
1600 kVA�lik OG/AG transformatörleri kullanõlmasõdõr. 
 
Düzgün bir AG dağõtõm sistemiyle ve kapasite kullanõmõ da göz önüne alõndõğõnda kayõplarõ 
% 5-6 düzeyine çekmek mümkündür. Ülkemizin diğer yöreleri içinde buna benzer değerler 
çõkmasõ beklenmelidir. Bunun ötesinde olan alan değerler, kullanõlan fakat parasõ tahsil 
edilemeyen ve genellikle de kaçak olarak tabir edilen elektrik enerjisi tüketimidir.  
  
Elektrik enerjisi dağõtõmõnda kayõplar, genelde basit olarak teknik ve teknik olmayanlar olarak 
ikiye ayrõlmakta ve matematiksel olarak dağõtõm şirketinin satõn aldõğõ enerji ile tüketicilere 
sattõğõ enerji arasõndaki fark şeklinde ifade edilmektedir. 
 
Türkiye�nin içinde bulunduğu ekonomik koşullar nedeniyle; Devletin elektrik enerjisi tüketim 
talebindeki artõşa paralel olarak yapõlmasõ gereken dağõtõm tesisleri yatõrõmlarõna gereken 
finansmanõ ayõramamasõ, teknik kayõplarõn artmasõna sebep olmuştur. Bunlar: 
 
• Mevcut dağõtõm hatlarõnõn ve trafo merkezlerinin kapasitelerinin üstünde veya çok altõnda 

yüklenmeleri, 

• Enerji tüketim talebi artõşõna paralel olarak yapõlmasõ gerekli yeni dağõtõm hatlarõ ve trafo 
merkezleri yatõrõmlarõnõn zamanõnda gerçekleştirilememesi, 

• Mevcut dağõtõm hatlarõ ve trafo merkezlerinin gereksiz ve fazladan yüklenmesine neden 
olan reaktif enerji tüketiminin önlenmesi için, teknik olarak yapõlmasõ gereken 
kompanzasyon tesislerinin yapõlmamasõ, 

• Dağõtõm tesislerinde orta gerilim kademelerinin düşük olmasõnõn teknik kayõplarõ artõrõcõ 
bir etken olmasõ nedeniyle ülke genelinde benimsenmiş olan 33 kV�luk gerilim 
kademesine geçiş planlarõnõn gerçekleştirilememesidir. 
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Kayõplarõn artmasõnõn diğer nedenlerini ise; 
 
• Projelerin standartlara uygun yapõlmamasõ ve proje standartlarõnõn günün şartlarõna adapte 

edilmemesi, 

• Mevcut dağõtõm ve trafo merkezlerinde, fazlar arasõndaki dengesizliğin giderilmemesi 

• Teknik olmayan kayõplarõn sebeplerinin ve azaltõlma programlarõnõn belirlenmemesi ve 
uygulanmamasõ, 

• Uygulanan yanlõş personel politikalarõ sonucu, yeterli bilgi, beceri ve kalifikasyona sahip 
personel istihdam edilememesi, 

• Kamuoyunun ve abonelerin, kaçak enerjinin bedelini kendilerinin ödediği konusunda  
yeterince bilgilendirilmemesi, 

• Konuya gereken idari ve teknik önemin verilmemesi  
 
şeklinde özetlemek mümkündür. 
 
TEDAŞ�õn veri ve kayõtlarõna göre belirlenen kayõp oranlarõnõn, ne kadarõnõn teknik ve ne 
kadarõnõn teknik olmayan kayõp olduğu bilinmemektedir. TEDAŞ�a bağlõ hiç bir Müessese 
veya Bağlõ Ortaklõk�ta bu konuda  kesin bilgi ve kayõt bulunmamaktadõr. 
 
Teknik kayõplarõn kaynaklarõ ve bunlarõ azaltmak için öneriler aşağõda verilmektedir. 
 
Aşõrõ Yüklü Fiderler: Fider yüklerinin takip edilmesi ve oluşan enerji kayõplarõnõn 
düşürülmesi için gerekli tedbirlerin alõnmasõ sağlanmalõdõr. Yatõrõm planlarõ, eski şebekelerin 
yenilenmesi faaliyetlerini de kapsayacak şekilde genişletilmelidir. Gerekli olan bakõm 
çalõşmalarõ tatbik edilmeli ve gecikmiş olanlar telafi edilmelidir. Büyük şehirlerde fider 
otomasyonuna geçilmeli ve geleceğin akõllõ dağõtõm şebekelerinin ilk adõmlarõ atõlmalõdõr. 
 
Düşük Güç Faktörü : Trafo merkezlerinde okunan güç faktörü her sene gözden geçirilmelidir. 
Güç faktörünün yaklaşõk % 90-95 seviyesinde tutulmasõ için tasarõm kriteri getirilmelidir. 
Gerektiğinde şönt kapasitörler tesis edilmelidir.  
 
Mesken, ticarethane, resmi daire, tarõmsal sulama gibi tüketicilerin kullandõğõ cihaz ve 
makinalarõn ( üretim aşamasõnda ) cosø değerlerinin 1�e yakõn olacak şekilde dizayn ve imal 
edilmesi hususu yönetmelik ve standartlarla sağlanmalõ ve güç faktörü çok düşük olan 
tüketiciler tarife yolu ile cezalandõrõlmalõdõr. Bunun ötesinde büyük güç çeken sanayi 
tüketicilerinin de cosø değerinin 0,97�ye çekilmesi hususunda Elektrik Tarifeleri 
Yönetmeliğinde gerekli değişikliklerin yapõlmasõ gereklidir. 
 
Uzun AG Hatlarõ : Ülkemiz çok geniş bir araziye sahip olup enerji tüketim yoğunluğu 
düşüktür. Bu nedenle orta ve alçak gerilim hatlarõnõn uzunluğu taşõnan enerji başõna çok 
yüksek olmakta, bu da enerji kayõplarõnõn yüksek oluşmasõna neden olmaktadõr. Bu nedenle, 
şebekelerin plan ve proje aşamasõnda bir dağõtõm trafosuna bağlõ çok sayõda direğe sahip uzun 
hatlarõn ilk yatõrõm sõrasõnda ucuz olduğu ilkesinden vazgeçilerek yerine en yakõn trafodan 
beslenen kõsa hatlar tercih edilmelidir.  
 
Dağõtõm Trafolarõnda Nüve Kayõplarõ : Transformatörlerde mutlaka demir ve bakõr kayõplarõ 
meydana gelmektedir. Bu kayõplarõ  tamamen ortadan kaldõrmak teknik bakõmdan mümkün 
değildir. Ancak, transformatör imal eden firmalarõn daha iyi özellikte, örneğin amorf çelik 
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nüveli transformatör imal etmesi halinde bu kayõplar azaltõlabileceğinden, üretici firmalarõn 
bu yönde imalata teşvik edilmesi, standartlar çõkarõlmasõ ve şartnamelere bu yönde hükümler 
konularak zorlanmasõ yoluna gidilebilir. 

 
Projelendirme sõrasõnda trafo boyutlarõ göz önünde tutulmalõ ve daha sonra yük artar 
gerekçesi ile gereğinden büyük transformatör tesis edilmemelidir.  
 
Ölçüm Tekniğinden Kaynaklanan Kayõplar : Tüketim ve elektrik geliri getirisi düşük olan 
abonelerde kalitesi yeterli olmayan, ucuz, çok defa elden geçmiş sayaçlarõn kullanõlmasõ ve 
ölçüm tesisleri ile sayaçlarõn tüketicinin mülkiyetinde bulunmasõ ve buna bağlõ olarak 
işletmenin etki alanõnõn ve denetiminin dõşõnda bulunmasõ bu tür kayõplarõn nedenlerini 
oluşturmaktadõr. 

 
Düşük tüketim için kullanõlan sayaçlarda değişme ve yenileme programlarõ tatbik edilmelidir. 
Kalitesi düşük olan sayaçlar tamir edilmeyerek hurdaya ayrõlmalõdõr. Bu sayaçlarõn sökülmesi 
ile aynõ zamanda ölçüm tesisleri komple olarak gözden geçirilmeli ve gerektiğinde 
yenilenmelidir. Tüketim değeri yüksek olan abonelerde kullanõlan sayaçlarõn ve ölçü 
devrelerinin doğruluk dereceleri arttõrõlmalõdõr. 
 
Bütün bunlarõn yanõ sõra ayrõca dağõtõm sistemlerinde kayõplarõn azaltõlmasõ ve kalitenin 
yükseltilmesi için dağõtõm gerilim seviyelerinin 33 kV olarak belirlenen tek bir standart 
gerilim seviyesine indirgenmesi, otomasyonun başlatõlmasõ, talep yönetimi uygulamalarõna 
geçilmesi, koruyucu bakõm yapõlmasõ gerekmektedir. 
 
Teknik olmayan kayõplarõn sebeplerini aşağõdaki şekilde özetlemek mümkündür: 
 

• Müşterinin (abonenin), dağõtõm tesisine, varolan kurallara göre bağlantõsõnõn 
yapõlmayarak aboneliğinin başlatõlmamasõ, 

• Müşterinin, teknik, idari ve ticari verilerinin kayõt altõna alõnmamasõ, müşteri 
kayõtlarõnõn tutulmamasõ veya hatalõ tutulmasõ, 

• Kalitesi ve doğruluğu yeterli olmayan sayaçlarõn kullanõlmasõ, 

• Müşteri mülkiyetindeki sayaçlara etkin ve yeterli denetimin yapõlmamasõ, 

• Kaçak bağlantõ veya diğer yollarla yapõlan kaçak elektrik kullanõmõnõn 
önlenememesi, 

• Müşterilerin tüketim endekslerinin tespitinin hatalõ yapõlmasõ, 

• Faturalandõrma sisteminin, yani tüketilen enerjinin tahakkuka bağlanmasõnõn 
sağlõklõ olarak yapõlamamasõ, 

• Bedelsiz tüketimlerin teknik standartlara uygun olarak kontrol altõna 
alõnamamasõdõr. 

 
Teknik olmayan kayõplarõn azaltõlmasõ ile ilgili genel önerilerin  ana başlõklarõ aşağõda 
verilmektedir. 
 

• Gecekondularda kaçak elektrik kullanõmõnõ önlemek amacõyla 3194 sayõlõ İmar 
Kanununun elektrik verilmesine ilişkin bağlayõcõ hükümleri kaldõrõlmalõdõr. 
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• Teknik olmayan kayõplarõn azaltõlmasõ için, ciddi bir şekilde �Müşteri Yönetim Planõ� 
oluşturulmalõdõr. 

•  Dağõtõm şebekesinde ölçüm için ve tarifenin gerektirdiğinde elektronik sayaçlarõn da 
kullanõlmasõ sağlanmalõ ve öncelikle bölgesel ve sektörel yük eğrilerinin çõkarõlmasõ 
için gerekli altyapõ (ölçü aletleri) tamamlanmalõdõr. Bölgesel olarak kaçak elektrik 
kullanma nedenleri belirlenmeli ve önlemler, bu nedenler doğrultusunda alõnmalõdõr. 

• Kaçak kullanõm konusunda sõkõ denetimler yapõlmalõ, kaçak kullanõlan enerjiler ile 
ilgilenecek müstakil  bir birim kurulmalõdõr.  

 
Kaçak kullanõmõn yerinde tespiti için iyi eğitilmiş personel, kalifiye eleman kullanõmõ ve 
sürekli eğitim gerekmektedir. 
 
7.3   PLAN DÖNEMİNDEKİ HEDEFLER  
 
7.3.1   DAĞITIM YATIRIMLARI 
 
Talepteki yõllõk % 8�lik artõşlarõ karşõlayacak yeni yatõrõmlar ile yõllõk % 7�lik yenileme 
yatõrõmõ yapõlacağõ varsayõmõyla 2001 - 2005 yõllarõna ait projeksiyonlar yapõldõğõnda Plan 
Döneminde dağõtõm sistemi için yapõlmasõ gereken yatõrõmlarõn toplam tahmini tutarõ 3,6 
Milyar US $ olacaktõr. Dağõtõm sistemine bugüne kadar yeterince önem verilmemesi, 
yatõrõmlarõn devamlõ olarak ötelenmesi nedeniyle; önümüzdeki iki Plan Döneminde ( 2001-
2010 ) dağõtõm sisteminin tamamen yenileneceği varsayõmõyla dikkati çekecek bir seviye olan 
% 7�lik değer öngörülmüştür 
 
7.3.2   AVRUPA BİRLİĞİ'NDE KULLANILAN 230/400v GERİLİM SEVİYESİNE GEÇİŞ 
 
Bilindiği gibi ülkemizdeki dağõtõm transformatörlerinin boştaki gerilim anma değerleri 400 V 
fazlar arasõ veya 231 V faz-nötrdür. Buna göre cihazlarõn kullanõm gerilimleri 380 V fazlar 
arasõ veya 220 V faz-nötr olmaktadõr. 
 
IEC tarafõndan 1983 de alõnan bir kararla Avrupa ülkelerinde dağõtõm gerilimlerinin 
harmonizasyonu istenmiş (IEC-38, 1983) ve buna göre İngiltere�deki 240-415 V dağõtõm ile 
Kõta Avrupasõndaki genel 220/380 V değerleri ara bir noktada buluşturularak 230/400 V 
standardõ kabul edilmiştir. Harmonizasyon için geçiş süresi 2003 yõlõnda bitmektedir. 
 
Ülkemizde bunun için hiçbir çalõşma bulunmamaktadõr. Bu nedenle, elektrikli cihaz 
üreticilerinin bir an önce ve bu plan dönemi içinde, yeni gerilim seviyesine uygun cihaz 
üretmeleri ve transformatör üreticilerinin de transformatörleri boşta 242/420 V olacak şekilde 
üretmeleri gerekmektedir. 
 
7.3.3   MÜŞTERİLERİN GÜÇ FAKTÖRÜNÜN İYİLEŞTİRİLMESİ 
 
Kompanzasyon tesislerinden en fazla yararõn sağlanabilmesi için, kullanõlacak kapasitör 
miktarõnõn bir şekilde çekilen tepe güçle ilintisinin sağlanmasõ gereklidir. Bu ise, ya tesise 
iştirak bedelinin, kW yerine kVA birimi üzerinden yapõlmasõ veya kabul edilebilir cosØ 
değerinin çok daha yukarõya çekilmesi ile mümkündür. Birinci yöntem tarifede ve ölçü 
düzeninde önemli değişiklikler getireceğinden, ikinci yöntem daha uygun görünmektedir. 
 
Bu raporun hazõrlanmasõ sürecinde 17 Şubat 2000 tarih, 23967 sayõlõ Resmi Gazete'de 
yayõmlanarak yürürlüğe giren " Elektrik Projelerinin Hazõrlanmasõ ve Elektrik Tesislerinin 
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Gerçekleştirilmesi Sürecinde Güç Faktörünün İyileştirilmesi ile İlgili Tebliğde Değişiklik 
Yapõlmasõna Dair Tebliğ "nde güç faktörünün 0,95 ile 1 arasõndaki değere yükseltilmesi 
hükmü yer almaktadõr. Tebliğin bu hükmü, her ne kadar mevcut durumun daha 
iyileştirilmesini sağlõyorsa da Fayda/Maliyet hesaplarõ yapõldõğõnda, cosØ = 0,97/0,98 (tanØ = 
0,25 veya 0,20) en uygun değerler olarak ortaya çõkmaktadõr. Bunun ötesinde bir artõş, yapõlan 
yatõrõmõ ekonomik kõlmamaktadõr. Güç faktörünü 0,97�ye yükseltmek mevcut kompanzasyon 
tesislerinde kullanõlan kapasitör miktarõnõ kabaca iki katõna çõkarmakta, dolayõsõyla sistemin 
kendini amorti süresi 1 ile 2 yõl arasõnda olmaktadõr. Bu durumda cosØ = 0,97 değeri çok 
uygun görünmektedir. 
  
Müşterilerin kompanzasyon tesislerinde cosØ = 0,97 (tanØ = ¼) sağlayabilmeleri için gerekli 
düzenlemelerin gerçekleştirebilmelerinde aşamalõ bir geçiş dönemi düşünülmüştür; 
 
Plan dönemi (2001-2005) içerisinde: 
 

• Eğer müşterinin tanØ değeri < ½ ise, reaktif bedeli olarak ölçülen değer ile           
tanØ = 0,25 arasõndaki fark ödenecektir, 

• tanØ >= ½ ise, tüm reaktif bedeli ödenecektir. 
 
Plan dönemi ötesinde ( 2006-2010), 
 

• tanØ < 0,25 ise, herhangi bir reaktif enerji bedeli ödenmeyecek, 

• tanØ >= 0,25 ise, tüm reaktif enerji bedeli ödenecektir. 
 
 
7.4   DAĞITIM SİSTEMİ PROJE KRİTERLERİ 
 
Dağõtõm Sistemi için öngörülen proje kriterleri aşağõda verilmektedir. Mevcut yönetmeliklerin 
bu proje kriterlerine ters düşen maddelerinin değiştirilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlõğõ nezdinde girişimde bulunulmasõ gerekmektedir. 
 
 
7.4.1. TEK BİR ORTA GERİLİM SEVİYESINE GEÇİŞ 
 
Dağõtõmda tek bir orta gerilim seviyesi olarak seçilen 33 kV�luk sistemler, diğer sistemlere 
göre daha düşük bir yatõrõmla yapõlabildiği, daha az sayõda indirici merkez ve fider 
gereksinimi, fider yapõsõndaki basit radyal dağõtõm düzeni ve beraberinde getirdiği uzaktan 
kontrol kumanda olanaklarõ nedeniyle kabul edilmiştir.  
 
Temel hedef olarak belirlenen 33 kV�luk gerilim seviyesine geçiş sürecinde, sistemde mevcut 
diğer OG şebeke, ömrünün sonuna kadar kullanõlacaktõr.  
 
 
7.4.2   YÜK TAHMİN ÇALIŞMALARI 
 
İleriye dönük yük tahminleri mümkün olduğunca doğru bir şekilde gerçekleştirebilmek için 
gerekli bütün bilgiler toplanmalõdõr. Bu bilgiler şu konularõ kapsamalõdõr: 

 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                 Elektrik Enerjisi  Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

   http://ekutup.dpt.gov.tr/enerji/oik585.pdf   7�8  

Geçmişe yönelik olarak : Çalõşma alanõndaki bölgelere ait geçmiş yõllarõn yük ve enerji 
tüketim değerleri ve bunlarõn tüketici sõnõflara dağõlõmõ, artõş hõzlarõ alõnmalõdõr. 

 
Mevcut Durum: İndirici merkezlerde fiderlere takõlan optik sayaçlar ile fider ve merkez 
yükleri hassas bir şekilde ölçülmeli, günlük yük eğrileri elde edilerek puant ve yük faktörü 
bulunmalõdõr.  

 
Geleceğe yönelik olarak : Bölgesel bazda nüfus yoğunluklarõ ile artõş hõzlarõ ve bunlarõn 
getireceği yük artõşlarõ göz önüne alõnmalõdõr. Belediyeler ile bağlantõya geçilerek kentsel 
gelişme senaryolarõ, imar ve nazõm planlarõ hakkõnda bilgi toplanmalõdõr. Yakõn gelecekte 
uygulanmasõ düşünülen değişik ulaşõm plan ve alternatiflerin ( metro, raylõ taşõma, çevre 
yollarõ ) yapõlaşma, nüfus yoğunluğu araştõrõlmalõdõr. Hayat standardõnõn yükselmesi sonucu 
ileride kullanõmõ artacak veya ortaya çõkabilecek yeni yüklerin ( örneğin klima, alan õsõtmasõ, 
elektrikli arabalar v.b.) tüketime etkileri irdelenmelidir. Doğal gaz kullanõmõnõn 
yaygõnlaşmasõnõn getirebileceği etkiler araştõrõlmalõdõr. 
 
Bu bilgiler ve etkenler õşõğõnda çalõşma kapsamõ içindeki alanlarda kõsa, orta ve uzun vadeli 
yük tahminleri yapõlmalõdõr.  
 
7.4.3  154/33 KV�LUK İNDİRİCİ MERKEZLER 
 
154/33 kV transformatörlerin normal şartlar altõnda yüklenmesi en fazla % 80 ile 
sõnõrlandõrõlmalõdõr. 
 
Türkiye�de halen kullanõlmakta olan 100 MVA�lõk 154/33 kV�luk transformatörler olduğu 
göz önüne alõnarak bu sistemden en yüksek seviyede faydalanabilmek için şimdiye kadar 
uygulanmõş bazõ kriterlerin devam ettirilmesi gerekmektedir. 
 
Bunlardan en önemlisi 100 MVA�lõk transformatörlerin % 12�lik bir kõsa devre empedansõ ile 
33 kV�luk baralarda kõsa devrenin, 154 kV tarafta sonsuz bara kabulü ile 13.9 kA�in altõnda 
tutulmasõdõr. Dolayõsõyla gerek yer gereksinimi, gerek ucuzluk ve istenildiğinde 
bulunabilmesi nedenleri ile kesicilerin 16 kA�lik kõsa devre akõmõ ile sõnõrlandõrõlmasõ uygun 
bir çözümdür. 
 
Bu durumda, 100 MVA�lõk transformatörler paralel çalõşamayacaklarõndan, 33 kV�ta 
transformatör yüklenmelerinde gerekli esnekliğin sağlanabilmesi için şimdiye kadar yapõlan 2 
ana bara + 1 transfer bara düzeni yerine 3 ana bara sistemine dönülmelidir.  
  
Fider koruma düzeni üç aşõrõ akõm ve toprak röleleri ile yapõlmalõ ve bir arõza anõnda en geç 
açma süresi ( artçõ koruma dahil ) 1 saniyeyi geçmemelidir. 
 
7.4.4   33 KV KABLO VE HAVAİ HATLAR  
Prensip olarak 33 kV besleme düzeni açõk çalõştõrõlan bir ring olarak tasarõmlanmalõ, ancak 
ringin tamamlanmasõnõn ekonomik ve kolay olamayacağõ kõrsal alanlarda radyal besleme 
düzeni düşünülmelidir. 
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33 kV fiderlerde en yüksek gerilim düşümü normal çalõşma koşullarõnda % 7, arõza 
koşullarõnda % 10 olarak kabul edilmelidir. 
 
33 kV�luk fiderlerin yapõmõnda imarlõ bölgelerde yeraltõ kablolarõ, imarsõz yerleşim 
bölgelerinde ve kõrsal alanlarda ise klasik havai hat tertibi kullanõlmalõdõr. Ancak, arõza 
olasõlõğõnõn çok olduğu, özellik arzeden imarsõz yerleşim yerlerinde arõza olasõlõğõnõ çok aza 
indirgediği, daha emniyetli olduğu ve dar bir koridordan geçebildiği için, yüksek yatõrõm 
maliyetine karşõn havai hat kablolarõ düşünülebilir. 
 
Kablolu fider düzeni için:  
 

• 154/33 kV�luk merkezleri veya şimdiki 33/10,5 kV�luk merkezleri birleştirecek 
kablolarda azami kapasiteyi sağlayacak 240 mm²�lik, yükün değişmeyeceği veya 
beklenilen değişikliklerin kapasitenin altõnda kalacağõ yörelerde 95 ve 150 
mm²�lik (Cu) XLPE kablolar kullanõlmalõdõr. 

• Havai kablo kullanõmõnda kablo kesiti 95 mm²(Cu) olarak seçilmelidir.  
 
33 kV�luk kablolar ucuzluk, arõza olasõlõğõ ve akõm taşõma kapasitesindeki artõş nedenleriyle 
tek fazlõ düşünülmelidir. Ancak indirici merkez çõkõşlarõndaki fiderlerin yoğun olarak 
bulunduğu durumlarda bunlar plastik kolyelerle birleştirilerek tanõm kolaylõğõ ve işgal edilen 
hacmin en düşük seviyeye getirilmesi sağlanmalõ ve gerektiğinde 3 damarlõ kablolar 
kullanõlmalõdõr. Yer altõ kablolarõnõn tesisi aşamasõnda, yakõn gelecekte SCADA sistemi tesis 
edilip edilmeyeceği de gözönüne alõnarak, iletişimi sağlayacak ayrõ bir fiber optik kablonun 
kolayca çekilebilmesini sağlayacak önlem alõnmalõdõr. 
 
Tek fazlõ kablolarõn getirdiği diğer bir avantaj ise bunlarda oluşabilecek arõzalarõn % 95�in 
üzerinde tek-faz-toprak arõzasõ şeklinde ortaya çõkmalarõdõr. Bu durumda arõzalanan kablonun 
yorulmasõnõ en aza indirgemek için  154/33 kV�luk trafonun nötrü, direnç üzerinden 
topraklanmalõdõr. Nötr topraklanmasõnda kullanõlacak 20 ohmluk bir dirençle faz-toprak 
arõzalarõ 1000 A�in altõnda tutulmalõdõr. Nötr topraklanmasõ her transformatör için ayrõ ayrõ 
yapõlmalõdõr böylece arõza süresince diğer transformatörlerde görülen gerilim yükselmesi 
önlenecektir. Toprak direnci boyutlarõ kõsa devre süresinin 5 saniye olarak kabulüyle ve 
modern imalat yöntemleri ile kabul edilebilir değerlere indirilebileceğinden yer sorunu 
olmayacaktõr.Kõsa devre akõmlarõ, topraklama direnci ile büyük oranda sõnõrlandõrõlacağõndan, 
kesicilerde sõk sõk bakõm yapmak zorunluluğunu da ortadan kaldõracaktõr. 
 
Klasik havai hat düzeninde kullanõlacak iletken kesitleri ise; enerji nakil hatlarõnda  3/0 AWG 
veya 477 MCM ACSR, OG-AG müşterek direklerde 3/0 AWG olarak belirlenmelidir. 
 
7.4.5   33 / 0.4 KV�LUK DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERI 
 
Halen işletilmekte olan elektrik dağõtõm şebekesinde: 
 

- 400 kVA ve daha küçük güçlü dağõtõm trafolarõ direk tipi olarak tesis edilmekte olup; 
kõsa devreye karşõ korumasõ OG tarafta sigortalõ ayõrõcõ, AG tarafta termik-manyetik 
şalter vasõtasõyla yapõlmaktadõr.  



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                 Elektrik Enerjisi  Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

   http://ekutup.dpt.gov.tr/enerji/oik585.pdf   7�10  

- 630 kVA ve daha büyük güçlü trafolar bina tipi olarak tesis edilmekte olup; kõsa 
devreye karşõ korumasõ ise OG tarafa tesis edilen ve AG taraftan kumanda alan kesici-
ayõrõcõ-röle kombinasyonu ile sağlanmaktadõr.   

 
Özellikle şehir şebekelerinde OG/0.4 kV dağõtõm trafosu için yer bulma sorunlarõ nedeniyle 
trafo güçleri arttõrõlmakta ve genellikle 1000 kVA'lõk (bazen 1600 kVA'ya da çõkõlmaktadõr) 
trafolar tesis edilmektedir. Bu durumda yatõrõm maliyetleri çok arttõğõ için 1000 kVA (dahil) 
ve daha küçük güçlü dağõtõm trafolarõnõn koruma prensipleri revize edilmelidir. �Elektrik 
Kuvvetli Akõm Tesisleri Yönetmeliği� 40.maddesinde belirtilen; sigorta ile koruma yapõlmasõ 
hususundaki 400 kVA sõnõrõ, sigorta ve yük ayõrõcõsõ kullanõmõ halinde 1000 kVA'ya 
yükseltilmelidir.  Herhangi bir sigortanõn atmasõ durumunda, trafo girişindeki yük ayõrõcõsõnõn 
açmasõ sağlanarak transformatörün dengesiz yüklenmesi önlenecektir.  
 
33 kV�luk sistemde kesiciler, yalnõz fider başlarõnda bulunmalõ ve herhangi bir arõzaya 
müdahale burada yapõlmalõdõr.  
 
Öncelikle ve özellikle şehir şebekelerindeki dağõtõm trafo merkezlerinde giriş, çõkõş ve trafo 
fiderlerinde uzaktan kumandaya uygun (yaylõ, elle kurmalõ) ayõrõcõlar kullanõlmalõdõr. Mevcut 
33 kV dõşõndaki OG tesislerin 33 kV�ta da kullanõlmasõ düşünüldüğünden, ayõrõcõlarõn 
gerekebilecek boyutlar nedeniyle SF6 gazõ ortamõnda çalõşmasõ şarttõr. Bu durumda yük 
ayõrõcõlarõnõn adi ayõrõcõlardan fiyat bakõmõndan bir farklõlõğõ olmayacağõndan, bütün 
ayõrõcõlarõn yük ayõrõcõsõ olarak seçilmesi manevra imkanõnõ artõracak, fider başõ kesicisinin de 
işlem sayõsõnõ azaltacaktõr. 33 kV�luk transformatör merkezleri en az iki yönden beslenebilir 
şekilde (kõsa geçiş dönemleri dõşõnda) fider tasarõmõ yapõlmalõdõr. İleride gerekebilecek 
branşmanlar için ilave şalt cihazlarõnõn kolaylõkla yerleştirilebilmesi için 33 kV�luk fider 
sistemi şalt teçhizatõnõn modüler bir yapõda olmasõ sağlanmalõdõr. 
 
Kõrsal dağõtõm tesislerinde ve köy şebekelerinde kullanõlan dağõtõm trafolarõ için yük altõnda 
da açma yapabilen harici tip otomatik ayõrõcõlar kullanõlmalõdõr. 
 
Dağõtõm transformatörlerinin AG fiderleri, transformatörün boyutlarõna ve gereksinime göre 
4-8 arasõnda olabilir. AG taraftaki kõsa devre ve aşõrõ akõmlara karşõ transformatörlerin 
korunmasõ için trafonun AG çõkõşõna termik-manyetik şalter tesis edilmelidir. Halen sigorta ile 
yapõlan AG fider korumalarõ yatõrõm maliyetleri de göz önüne alõnarak, özellik arzeden 
yerlerden başlamak üzere termik-manyetik şalter konularak yenilenmelidir.  
 
 7.4.6.   KOMPANZASYON 
 
33/0.4 kV�luk merkezlerde gerekli kompanzasyon yapõlarak cosø değeri devamlõ olarak % 
90�nõn üzerinde tutulmalõdõr. Röleli ve kontaktörlü olarak yapõlan kademeli bir kompanzasyon 
da kendi içinde arõza kaynağõ olabileceğinden, bundan vazgeçilerek buralarda sabit 
kompanzasyon yapõlõp, transformatörün ve yükün bir kõsmõnõn reaktif enerji ihtiyacõnõn 
sağlanmasõ daha uygundur. 
 
Kompanzasyonun en etkili olanõ tüketici bazõnda yapõlanõdõr. Dolayõsõyla fazla reaktif enerji 
kullanan abonelerin teşvik edilerek (cezalandõrõlarak) kendi kompanzasyonlarõnõ kendilerinin 
yapmasõ en iyi çözümdür. 
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7.4.7   AG DAĞITIM SISTEMI 
 
33 kV�luk sistemde yapõlan yatõrõmlardan beklenen faydanõn sağlanabilmesi için AG dağõtõm 
sisteminde gerekli değişiklikler yapõlmalõdõr. Özellikle imarlõ yük yoğun bölgelerde bulunan 
AG kablo dağõtõm sistemi, orta gerilimde olduğu gibi açõk çalõştõrõlan bir ring sistemine 
dönüştürülmelidir. Ring sistemi üzerinde bulunacak dağõtõm kutularõnda birer giriş ve çõkõşa 
ilaveten 4-8 arasõnda değişebilen müşteri çõkõşõ bulunmalõdõr. Bu durumda dağõtõm 
transformatörü çõkõşõndaki sigorta korumasõnõn yeterli olabilmesi için fider kesitinin iki 
transformatör arasõnda aynõ kalmasõ gerekli olacağõ gibi, akõm taşõma kapasitesi normal olarak 
iki transformatörden beslenecek yüklerin tek bir transformatörden beslenebileceği 
varsayõmõyla tespit edilmeleri gereklidir. Giriş ve çõkõşlar sistemin kolaylõkla ayrõlabilmesi 
için yük anahtarlarõ ile donatõlmalõ, özellik arzeden müşteri fiderleri ise termik-manyetik 
şalter ile korunmalõdõr. 
  
Bu şartlar altõnda bugün projelerde kullanõlan % 5�lik gerilim düşümü hesabõnõn, arõzalõ 
durum için % 10�a çõkarõlmasõ  uygun olacaktõr.  Esasõnda TSE ile işbirliği sağlanarak 
Türkiye�de imal edilen bütün elektrikle çalõşan cihazlarõn 200-240 Volt arasõnda en az % 
95�lik verimle çalõşabilmeleri sağlanmalõdõr. 
 
Dağõtõm transformatörleri bir arõza durumunda kendi yüklerini besledikleri gibi aynõ zamanda 
diğer bir transformatöründe belirli bir yükünü alabilmelidir. Bu şartlar altõnda 
transformatörlerin % 80 kapasitelerinde yüklenmesi uygun olacaktõr. Bu kapasite, çõkõş fider 
sayõsõnõn dörtten büyük olduğu durumlarda daha yüksek değerlere ulaşabilecektir. 
 
7.5   DAĞITIM SİSTEMİNİN KALİTESİNİ BOZUCU ETKİLER  
 
(Harmonikler, Gerilim Dalgalanmasõ-Fliker) 
 
Elektrik dağõtõm sisteminden enerji alan bütün tüketiciler, rüzgar enerjisi santrallarõ; kendi 
güçleri ile bağlandõğõ noktanõn kõsa devre gücü oranõ ile ilişkili olarak bozucu etkiler 
oluştururlar. Elektrik şebekelerinde en sõk karşõlaşõlan bozucu etkilerin cinsi ve nedenleri ile 
bu bozucu etkilerin şebekede yarattõğõ olumsuzluklarõ şöyle gruplayabiliriz:  
 

- Gerilimin genliğinde ve frekansõnda meydana gelen ani değişim ile dalgalanmalar, 

- Yük dengesizliği, 
- Harmonikler ve/veya ara harmonikler . 

 
Üzerinde durulmasõ gereken ve tüketicilerin özelliğinden kaynaklanan bir olumsuzluk; 
gerilimin dalgalanmasõ nedeniyle aydõnlatma cihazlarõnda oluşan ve õşõk parõltõsõnõn 
dalgalanmasõ olarak kişiden kişiye farklõ olarak algõlanan Fliker Etkisi�dir. Uluslararasõ 
standartlara göre kabul edilebilir fliker seviyesi; 
 

- Çok Yüksek Gerilimde (380 kV üzeri) 0,85 

- Yüksek Gerilimde (36 kV <......<380 kV) 0,97 

- Orta Gerilim ve Alçak Gerilimde ise 1,15'dir.  
 
Yukarõda belirtilen fliker seviyesinin üzerinde fliker etkisi yaratan müşterilerin statik VAR 
kompansatörler ve/veya seri reaktörler kullanarak kompanzasyon yapmalarõ gereklidir. 
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3 fazlõ şebekenin, bir fazlõ yüklerle ve dengesiz olarak yüklenmesi sonucunda oluşan gerilim 
dengesizliği de, işletme esnasõnda kontrol edilmeli ve alõnacak önlemlerle engellenmelidir. 
İşletmede, OG seviyesi için kabul edilebilir gerilim dengesizliği %1,5 olup projelendirme ve 
işletme koşullarõ bu hususa uygun olmalõdõr. 
 
Dünyada, harmoniklerin elektrik sistemine olan etkilerini araştõran çalõşmalar artmõş, ve 
harmonikleri kõsõtlama için dağõtõm şirketleri müşterilerin çektiği akõmlardaki harmonik 
limitlerini belirleyen standartlarõ uygulamaya koymuşlardõr. 
 
Türkiye�nin elektrik dağõtõm sistemi de aynõ sorunlarla karşõ karşõya olmasõna rağmen şimdiye 
kadar harmoniklerin sistemdeki oranlarõyla ilgili çok az çalõşma yapõlmõştõr. Bu çalõşmalar 
içinde en kapsamlõ olan çalõşma ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde tez 
olarak yapõlmõştõr. Bu çalõşmada, besledikleri yüklere göre bölge sekiz farklõ bölüme 
ayrõlmõştõr. İstanbul Avrupa Yakasõnda yüzlerce transformatör merkezinin alçak gerilim 
baralarõnda harmonik analizörü ile anlõk harmonik değerleri ölçülmüştür 
 
Yapõlan analizlerden, etkin harmoniklerin 3, 5 ve 7. harmonikler olduğu anlaşõlmaktadõr. 
Daha yüksek harmoniklerde büyük bir düşüş gözlenmektedir 
  
Gerilim harmonikleri akõm harmoniklerine nazaran çok düşük çõkmaktadõr. Bunun bir nedeni 
ölçüm yapõlan yörede dağõtõm transformatörlerinin 1000-1600 kVA boyutlarõnda olmasõ, 
dolayõsõyla kõsa devre güçlerinin büyük olmasõdõr. 
 
7.6   SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Ülkemizdeki hõzlõ tüketim artõşõnõn karşõlşanmasõ ve tüketilen enerjinin kalitesinin arttõrõlmasõ 
hususunda üretim ve iletim sistemlerinde yapõlmasõ gerekenler yanõnda, yõllarõn birikimiyle 
gittikçe verimsizleşen dağõtõm sisteminde yapõlacaklarõn ve önceliklerin belirlenmesi 
sonrasõnda ivedi olarak revizyona gidilmesi gerekmektedir. Revizyona konu olacak hususlar 
çok iyi irdelenmeli ve alõnacak kararlar doğrultusunda derhal uygulamaya başlanmalõdõr.  
 
Dağõtõm sisteminin yaşayan bir sistem olduğuna daha önce değinmiştik. Dağõtõm sisteminin 
yapõsõ ve aksayan yönleri ile sistemin daha kaliteli ve verimli hale getirilebilmesi için 
yapõlmasõ gerekenler bu raporun değişik bölümlerinde ele alõnmõş ve açõklanmõştõr.  

 
Elektrik dağõtõm sisteminin daha kaliteli ve verimli hale getirilebilmesi hususunda tüm 
anlatõlanlar özetlediğinde: 
 
• Planlama, projelendirme, tesis ve işletme aşamalarõnda standardizasyona gidilmeli ve 

yenilenen prensip kararlarõna azami uygunluk sağlanmalõdõr. 

• Teknolojinin, günün değişen ve gelişen şartlarõ göz önüne alõnarak standartlar ve 
prensipler dönemsel olarak gözden geçirilmeli, aksayan ve/veya gerekli görülen kõsõmlarõ 
revize edilerek güncelleştirilmelidir. 

• Dağõtõmda uygulanan mevcut personel politikasõ değiştirilmeli ve adama göre iş değil işe 
göre adam hususuna önem verilmelidir. Dağõtõmda görevli kuruluşlarõnõn personel yapõsõ; 
normlaştõrõlmalõ, siyasi ve idari baskõlardan arõndõrõlmalõdõr. Dağõtõm sektöründe görev 
alan tüm personel nitelik arttõrõcõ eğitimlerden geçirilmeli ve nitelikli elemanlarõn sayõsõ 
arttõrõlmalõdõr.  
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• Artan elektrik enerjisini karşõlamak amacõyla dağõtõmda halen yapõmõ sürdürülen ve 
gelecekte yapõlacak olan yatõrõm projelerinin; fayda/maliyet analizleri gerçekçi biçimde 
yapõlmalõ, gerekiyorsa revize edilmelidir. Mevcut dağõtõm tesislerinin verimsiz olan 
kõsõmlarõ elden geçirilmeli ve kullanõlan teçhizat ve malzemelerin ekonomik ve teknik 
ömürlerinin azami seviyede kullanõlmasõna gayret edilerek yenilenmelidir. 

• Dağõtõm şebekesinin, öncelikle OG seviyesinden başlamak ve AG ile devam etmek üzere, 
gerek yeni taleplere uygun olarak genişletilmesi gerekse mevcut tesislerin revize edilerek 
verimli hale getirilmesi hususlarõ için planlama, projelendirme, tesis ve işletme 
aşamalarõna gerekli önem ve desteğin verilmesi ile bu konudaki projelere yeterli miktarda 
ödeneğin zamanõnda verilmesinin temin edilmesi gereklidir. Zamanõnda ve tekniğine 
uygun yapõlan her doğru yatõrõmõn, kõsa sürede kendini amorti edeceği, aksi durumlarõn 
ise kayõplarõ ve işletme masraflarõnõ arttõracağõ hususlarõ sürekli olarak gündemde 
tutulmalõ ve unutulmamalõdõr.  

• Söz konusu dağõtõm yatõrõm projelerinin tesis aşamasõnda tekniğine uygun olarak kaliteli 
malzeme ve işçilikle yapõlmasõ sağlanmalõdõr. 

• Halen dağõtõmda sürdürülmekte olan işletmecilik anlayõşõ revize edilmeli, Dağõtõm 
Kod�larõnõn hazõrlõk ve uygulanmasõna hõz verilmeli, günümüz teknolojilerinin yakõndan 
takip edilerek uygulandõğõ bir işletmecilik anlayõşõ teşvik edilmelidir.  Bu amaçla; 

 
- Ülke genelinde mevcut elektrik dağõtõm şebekesi, bölgesel bazda olmak üzere 

(Görevli Şirket, Bağlõ Ortaklõk, EDM gibi), öncelikle OG seviyesinden başlamak ve 
daha sonraki aşamada AG seviyesini de kapsamak üzere; tüm elektriksel bilgilerin 
bilgisayar ortamõna aktarõlmasõ ile Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ve veri tabanõ 
oluşturulmalõdõr. Böylece hem sahip olunan dağõtõm şebekesi hakkõnda daha doğru 
ve hõzlõ bilgilenme imkanõ sağlanacak hem de  planlama ve projelendirme 
çalõşmalarõ gerçeğe uygun olarak revize edilebilecektir. CBS'nin anlatõlan bu 
faydalarõ yanõnda; SCADA, Müşteri Bilgi Sistemi, Arõza İhbar Sistemi, Bakõm-
Yönetim Sistemi, Yük Yönetimi, Dağõtõm Yönetim Sistemi ve Otomasyon gibi 
uygulamalara da alt yapõ oluşturduğu dikkate alõndõğõnda olmazsa olmaz bir husus 
olduğu daha iyi anlaşõlacaktõr.   

- Teknik kayõplarõ azaltmak ve şebekenin verimini arttõrmak için kompanzasyon 
konusuna gereken önem ve destek verilmelidir. Özellik arzeden yerlerden başlamak 
üzere, öncelikle tüketildiği noktaya yakõn ve tüketilen miktara uygun oranda bir 
kompanzasyon mutlaka yapõlmalõdõr. 

- Dağõtõm ile uğraşan kuruluşlar bilgi alõşverişi ve koordinasyon içerisinde malzeme 
ve teçhizat üreticilerini yönlendirmeli ve gerektiğinde desteklemelidir. Örneğin; 
dahili ve harici yük ayõrõcõlarõ, hermetik dağõtõm trafolarõ, 1kA ve 2kA�lik olmak 
üzere (özellikle ZnO) parafudrlar, çok tarifeli sisteme ve uzaktan okumaya uygun 
elektronik sayaçlar ve/veya kartlõ sayaçlar vb. 

- Dağõtõm şebekesinde bozucu etki yapan ve şebekenin kalitesini olumsuz etkileyen 
müşteriler denetim altõna alõnmalõ, mevzuatta yapõlacak değişiklikler ile bozucu 
etkileri giderecek önlemlerin müşteri tarafõndan kaynağõnda giderilmesi 
sağlanmalõdõr.  

- Yasal mevzuatta gerekli değişikliğin yapõlmasõ ile kaçak elektrik kullanõmõnõn 
önlenmesi için dağõtõm kuruluşlarõna mevcut yetkilerinden fazlasõ verilmelidir. 
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Elektrik enerjisi bir meta olarak ele alõnmalõ, elektriğin kaçak kullanõmõ da bir  çeşit 
hõrsõzlõk olarak değerlendirilerek ceza verilmelidir. Dağõtõmda kaçak elektrik 
kullanõmõnõ etkin biçimde önlemek üzere görevli kuruluş ister kamu, ister özel 
kuruluş olsun gerekli yasal düzenlemelerin yapõlarak bu konuda desteklenmesi için 
ivedi olarak çalõşmalara başlanmalõdõr.   

 
• Ülkemizde mezralar ve çiftlik türü küçük yerleşim birimleri dõşõnda elektrifikasyon 

tamamlanmõş bulunmaktadõr. Bu yerlerin elektrifikasyonu ise çok pahalõya 
gelebileceği gibi zaman da alacaktõr. Geleneksel 3 faz dağõtõm yerine 1 faz dağõtõm 
(gerektiğinde toprak dönüşlü) dağõtõm maliyetini %60 oranõnda azaltmaktadõr. 
Ülkemizde de bu tür dağõtõmlarõn yapõlabilmesi için bunun olurluğuna dair bir prensip 
kararõ alõnmasõ gerekli ve bundan sonra da üreticilerden de tek fazlõ ayõrõcõ, kesici, ve 
transformatör imal etmeleri istenilmelidir. 

• Mevcut tarife uygulamasõnda, tarife ile, her abone grubu için fon ve paylarõn da içinde 
bulunduğu tek bir satõş fiyatõ belirlenmekte ve elektrik enerjisi abonelere fatura 
edilirken bu fiyata KDV ve Belediye Tüketim Vergisi ilave edilmektedir. Elektrik 
enerjisi fiyatõnõn içinde yer alan % 3,5 oranõndaki TRT Payõ, % 1oranõndaki Elektrik 
Enerjisi Fonu, % 8 oranõndaki Hazine Payõnda ve vergide aracõlõk yapõlmakta, brüt 
satõş hasõlatõ içerisinde yer alan bu tutarlar ilgili mercilere  aktarõlmaktadõr.Fon, pay ve 
vergilerin elektrik enerjisi birim fiyatlarõna şarjõ  % 30,5 - % 34,5 civarõndadõr.Fatura 
içindeki payõ toplam % 30,5�lere varan fon, pay ve vergilerin azaltõlmasõ veya 
bazõlarõnõn tamamen kaldõrõlmasõ yönünde yasal düzenlemelerin yapõlmasõ durumunda 
elektrik enerjisi fiyatlarõnda bir azalma sağlanabilecek ve özellikle sanayicimiz 
yabancõ ürünlerle rekabet konusunda desteklenebilecektir.  

• Elektrik dağõtõm hizmetlerinde yaşanan ve teknik olmayan sorunlarõn büyük bir 
bölümü  "Tesise İştirak Bedeli" ve "Güvence Bedeli" uygulamalarõ ile ilgilidir. Söz 
konusu uygulamalara ilişkin düzenlemeler belirli dönemlerde Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlõğõ'nca yapõlmaktadõr. Ancak, ülkemizde yaşanan fiyat artõşlarõ ve 
enflasyon nedeniyle  "Tesise İştirak Bedeli" ve "Güvence Bedeli" değerleri kõsa bir 
süre sonunda amacõna hizmetten uzaklaşmakta olup; özellikle güvence bedelinin 
müşteriye iadesi sõrasõnda yapõlan güncelleştirme işlemlerinde bazõ haksõz 
uygulamalara neden olmaktadõr. Elektrik enerjisinin günümüzde bir meta haline 
gelmiş olmasõnõ göz önüne aldõğõmõzda, söz konusu bedellerin abone gruplarõna göre 
Bakanlõk�ça belirlenecek uygun katsayõlarla, işlem tarihinde geçerli olan enerji 
bedeline endekslenmesi, halen yaşanmakta olan ve teknik olmayan sorunlarõ 
azaltacaktõr. 
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8. ELEKTRİK ENERJİSİNDE VERİMLİLİK VE TASARRUF 
 
[Elektrik Enerjisinde Verimlilik ve Tasarruf Alt Komisyonu Raporu] 
 
Gelişmekte olan ülkemizde refah düzeyi yükseltilir ve üretim artõşõ sağlanõrken daha çok 
elektrik enerjisine ihtiyaç duyulacak ve çevre kirliliği minimum düzeyde tutulacak ve hatta 
azaltõlacaktõr. Bunun sağlanmasõ ise  büyük ölçüde enerji verimliliğinin üretimden tüketime 
kadar her safhada politika haline getirilmesi ve planlama çalõşmalarõnda somut rakamlarla 
ifade edilmesine dayanacaktõr. 
 
Bugüne kadar ülkemizdeki enerji arz politikalarõ yeni tesis yatõrõmlarõnõn planlanmasõna 
yönelik olarak geliştirilmiştir. 1.5 MW�lõk rüzgar santralõna bile enerji arzõna olacak katkõsõ 
nedeniyle büyük önem verilirken, örneğin yurt çapõnda konut ve işyerlerinde ampul 
değiştirme kampanyasõ ile kolayca, devlet yatõrõmõ olmaksõzõn ve pik saatlerde sağlanabilecek 
minimum 500 MW kurulu güç tasarrufu gözardõ edilmektedir. Önümüzdeki plan döneminde 
yeni tesis yatõrõmlarõnõn yanõsõra enerji verimliliğini arttõracak yatõrõmlarõn (nihai sektör 
yatõrõmlarõ dahil) planlara dahil edilmesi gerekli görülmektedir. 
 
Elektrik enerjisi sistemlerinde üretim, iletim ve dağõtõm aşamalarõnda, aynõ şekilde elektrikli 
çalõşan tüm cihaz ve ekipmalarda kaçõnõlmasõ mümkün olmayan ancak azaltõlmasõ mümkün 
olan kayõplar oluşmaktadõr. 
 
Bu konuda, somut hedeflere yönelik, teşvik programlarõ ile desteklenmiş ve kamuoyunca 
benimsenmiş devlet politikasõnõn mevcut olmamasõ nedeniyle ülkemizde elektrik enerjisinin 
verimli kullanõldõğõnõ söyleyebilmek henüz mümkün değildir. Zira, öncelikle üretildiği 
noktadan, tüketileceği noktaya  kadar gelişi sõrasõnda gelişmiş ülkeler standardõnõn üzerinde 
kayõplar oluşmaktadõr. Tüketim aşamasõnda ise kullanõlan cihazlarõn ve ekipmanlarõn 
verimlilik ilkelerine uygun standartlarda üretilmemesi ve bilinçli olarak seçilerek satõn 
alõnmasõ ve bilinçli olarak kullanõlmasõ henüz yeterince gerçekleştirilememiştir. 
 
Üretilen ile satõşa sunulan enerji arasõndaki farkõ yansõtan sistem kayõplarõ üretim, iletim ve 
dağõtõm süreçlerindeki kayõplardan oluşmaktadõr. Teknik (hatlarda, trafo ve bağlantõ 
noktalarõnda oluşan) ve teknik olmayan kayõplar (kaçak elektrik kullanõmõ, ölçü aletlerinin 
hatalõ kullanõmõ v.b nedeniyle oluşan) olarak ikiye ayrõlan kayõplar, dağõtõm aşamasõnda 
dünyada ve Türkiye�de kayõp ve kaçak konusu birlikte ele alõnarak değerlendirilmekte olup, 
ülkemizde özellikle dağõtõm aşamasõnda sorunlar henüz çözülememiştir.  
 
8.1.  ÜRETİM AŞAMASINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI 
 
Ülkemizde halen elektrik üretimi için kömür (özellikle linyit), doğal gaz, fuel oil, hidrolik, 
rüzgar ve jeotermal enerji gibi birincil enerji kaynaklarõ kullanõlmaktadõr. Nükleer enerjinin 
de kullanõlmasõ çalõşmalarõ sürdürülmektedir. Bu kaynaklardan pek çoğu sõnõrsõz değildir.  
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8.1.1   SANTRAL İÇ TÜKETİMLERİ 
 
Santralõn üretim yapabilmesi ve çevre koruma parametrelerini sağlayabilmesi için gerekli olan 
tesislerin ihtiyacõndan kaynaklanan enerji tüketimi �santral iç tüketim� olarak bilinmektedir. 
İç tüketime esas olarak santralõn, kül-kömür sistemi, su soğutma ve besleme sistemi, teçhizat 
kayõplarõ, elektrofiltreler, bacagazõ arõtma tesisleri, atõk su arõtma tesislerinde kullanõlan 
enerjidir. 
 
İç tüketim hidrolik santrallarda çok küçük olup termik santrallarla birlikte son dört yõlda 
toplam brüt üretimimizin %5�i mertebesinde gerçekleşmiştir. Baca gazõ arõtma tesisleri bu 
tüketim içerisinde en büyük paya sahip olup, ait olduğu santralõn üretiminin yaklaşõk % 6-7�si 
kadardõr. 
 
İç tüketimlerin teknoloji seçimi, verimlilik artõrõlmasõ, periyodik bakõm ve onarõm 
çalõşmalarõnõn aksamadan yapõlmasõ ve santral modernizasyonu ile azaltõlmasõ mümkündür. 
 
 
8.1.2. SANTRAL REHABİLİTASYON VE MODERNİZASYONU 
 
Santral verimi, kazan ve genel tesis verimi yanma kontrollarõ, kazan dizayn değerlerine uygun 
yakõt temini, pompa ve fanlardaki frekans kontrollarõ ve atõk õsõ geri kazanõmõ gibi teknik 
önlemlerle arttõrõlabilir. Bu amaçla işletmenin dõşõndan uzmanlar tarafõndan enerji etütleri 
yürütülerek, enerji tasarruf önlemlerinin belirlenmesi gerekmektedir.  
 
Bunlarõn dõşõnda santrallarda üretim veriminin arttõrõlmasõ; otomasyonun geliştirilmesi, termik 
santrallara yeterli miktar ve dizayn kalitesinde yakõtõn sürekli olarak sağlanmasõ, koruyucu 
bakõm sistemlerinin oluşturulmasõ sonucu arõzalarõn azaltõlmasõ, arõza müdahale ve periyodik 
bakõm sürelerinin kõsaltõlmasõ, yedek parça stok kontrolü sistemlerinin kurulmasõ ve kalifiye 
eleman temini ve çalõştõrõlmasõ ile mümkündür. 
 
 
8.1.3. KÖMÜR KALİTESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ 
 
Linyit santrallarõndaki kömür kalitesinin değişkenliği ve genellikle santral dizayn değerinin 
altõnda olmasõndan dolayõ, son beş (5) yõlda, yõl bazõnda ortalama 3 milyar kWh enerji kaybõ 
sözkonusudur. Bu kayõplarõn kazanõlmasõna yönelik olarak yapõlacak işlemler, santral bazõnda 
değerlendirildiğinde; 
 
a) Orhaneli Termik Santralõnda kullanõlan kömürler, kömür zenginleştirme tekniği açõsõndan 

�yõkanabilir� kömürlerdir. Bu kömürlerin, bir �kõrma-eleme-yõkama ve homojenizasyon� 
tesisinden geçirilmesi ve bu yöntemle santral dizayn değerinde kömür elde edilmesi 
mümkündür. 

b) Soma-B (1-4) Termik Santralõnda ve Çayõrhan (1-2) Termik Santralõnda kullanõlan 
kömürler de, kömür zenginleştirme tekniği açõsõndan �yõkanabilir� kömürlerdir. Bu 
kömürlerin de, bir �yõkama ve homojenizasyon� tesisisinden geçirilmesi ve bu yöntemle 
santral dizayn değerinde kömür elde edilmesi mümkündür. 
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c) Yatağan, Yeniköy, Kemerköy Termik Santrallarõnõn kullandõğõ kömürlerin iyileştirilmesi 
için ise, harmanlama/homojenizasyon çalõşmasõ yapõlmasõ mümkündür. Bu çalõşma için, 
ilgili kömür işletmesi tarafõndan �selektif madencilik� yapõlmasõ zorunludur. 

 
Yukarõda bahsedilen iyileştirmelerin yapõlmasõ halinde, kömür kalite düşüklüğü nedeniyle 
üretilemeyen enerjinin yaklaşõk %60'�nõn kazanõlabilmesi mümkün görünmektedir. 
 
Ayrõca, kömür kalitesinin iyileştirilmesi; kömür içindeki artõk maddelerin, santralõn 
prosesinde sebep olduğu arõza, aşõnma ve deformasyonlarõn, azalmasõna sebep olacağõndan, 
enerji kaybõna sebep olan bu tür arõzalarõn azalmasõ ile de  bir miktar enerji kazanabilecektir. 
 
 
8.1.4. SANTRALLARDA YAPILAN İSTATİSTİKİ ÇALIŞMA SONUÇLARI 
 
1995-1996 yõllarõnda çalõşmakta olan tüm santrallardan sürekli toplanan verilerle yapõlan 
çalõşmada mevcut üretim sisteminde yapõlacak iyileştirmeler sonucu tasarruf edilebilecek 
kapasiteler tesbit edilmiştir (Kaynak: TEAŞ Enterkonnekte Enerji Üretim Sisteminde 
Güvenilirlik Endekslerinin Hesaplanmasõ, Sistem Verimliliği Duyarlõk Analizleri ve 
Yorumlarõ Raporu TEAŞ-Dokuz Eylül Ün. İstatistik Bölümü, 31.5.1997). 1995-2000 yõllarõ 
periyodunda mevcut sistemde; 
 
a) Santrallarõn arõza nedeniyle devre dõşõ olma (FOR) sayõsõnõn yõllõk bazda %10 azaltõlmasõ 

sonucu elde edilecek iyileştirmenin sisteme 1000 MW�lõk yeni bir ünite eklenmesine 
bedel olduğunu, 

b) Buna ilaveten arõza onarõm sürelerinde de %10 bir iyileştirmenin sisteme 1500 MW�lõk 
yeni bir ünite eklenmesine bedel olduğunu, 

c) Yeni santrallarõn tesis sürelerinde %10�luk bir kõsalma, arõza nedeniyle devre dõşõ olma 
sayõsõnda %10�luk bir azalma ve arõzayõ onarmada %10�luk bir erken bitirme sonucunda 
sağlanamayan enerji endeksinin 168 milyon kWH�ten 1 milyon kWh�e düştüğünü 
göstermiştir. 

 
 
8.1.5. ÜRETİMDE DAHA VERİMLİ TEKNOLOJİLER 
 
Elektrik üretim teknolojileri; yatõrõm ve üretim maliyetleri açõsõndan farklõlõklar içermekte, 
teknoloji gelişimine paralel olarak günümüzde ekonomik olmayan üretim teknolojilerinin 
yatõrõm maliyetlerinde düşme, yakõt verimliliğinde artma beklenmektedir. Bu nedenle 
üretimde de verimliliğin sağlanmasõ kurulacak üretim tesislerinde enson teknolojilerin ve 
ünite güçlerinin dikkate alõnmasõ gerekmektedir. 
 
Ayrõca kurulacak yeni kapasiteler için seçilecek teknolojilerin belirlenmesinde sistemin yük 
eğrisinin ve tesisin hangi yük konumlarõnda çalõştõrõlacağõnõn da dikkate alõnmalõdõr. Örneğin 
GTKÇ santralõnõn yüksek veriminden yararlanabilinmesi için tesisin baz yükte çalõştõrõlmasõ 
zorunludur. Eğer bu santrallar yük regülasyon konumunda çalõştõrõlõrsa; verimleri basit gaz 
türbinlerinin verimi seviyesine düşer. GTKÇ santrallarõnõn yük regülasyon konumunda 
çalõştõrõldõğõnda; verimlerinde ortaya çõkan düşme sistem yük değişimi dikkate alõndõğõnda 
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konvansiyonel tip santrallarõn tercih edilmesini gerektirebilir. Küçük gaz türbinleri; basit 
çevrim gaz türbinleri genellikle kojenerasyon çalõştõrõlabilme imkanlarõnõ sağlamaktadõr ve 
küçük ölçekli üreticiler için uygundur. Bunlar, yalnõz elektrik üretimi için kullanõldõklarõnda 
verimleri oldukça düşüktür, ancak kojenerasyon olarak çalõştõrõldõklarõnda buhar üretimi de 
dikkate alõndõğõnda toplam verimleri % 60�larõn üzerine çõkmaktadõr. 
 
Elektrik üretim tesislerinin baz yükte işletme (yõllõk 7500 saat işletme) ve puant (tepe yük) 
santralõ olarak işletme (yük regülasyonu konumunda, yõllõk yaklaşõk 3500 saat işletme) 
durumlarõnda üretim maliyetleri etüt edilerek seçilecek teknolojiye karar verilmelidir.  
 
Elektrik üretim tesislerinin kapasite yönünden boyutlarõ ile ortalama üretim maliyeti arasõnda 
da ters orantõlõ bir bağõntõ bulunmaktadõr. Tesislerin kapasitesi büyüdükçe yatõrõm, yakõt 
tüketimi ve işletme bakõm giderlerinin azalmasõ nedeniyle üretim maliyeti düşmektedir. 
Örneğin; aynõ teknoloji için kapasitenin ondabirine düşmesi (örneğin; 250 MW�tan 25 MW�a) 
durumunda ortalama elektrik üretim maliyeti 3 katõ kadar artabilmektedir. Bu daha yüksek 
tesis maliyeti ve birim üretim başõna düşen daha yüksek işletme ve bakõm maliyetinden 
kaynaklanmaktadõr ki; buna daha düşük verimden gelen üretim maliyetinin de eklenmesi 
gerekir 
 
Otoprodüktörler ise; aynõ zamanda elektrik tüketicisidirler ve daha küçük ölçekte  çalõşmalarõ 
gerektiğinden doğal olarak elektrik üretim kurumlarõnõn kullandõğõndan daha küçük 
ölçeklerde tesisleri kullanabilmektedirler. Bu da elektrik üretim maliyetlerinde önemli 
farklõlõklara yol açmaktadõr. Yukarõda da belirtildiği gibi aynõ teknoloji için boyutun düşmesi 
durumunda ortalama elektrik üretim maliyetine ciddi bir artõş gelmektedir. Optimal verim 
boyutunun azalmasõnõn üzerindeki ilave ortalama maliyet, teknolojik gelişmeye bağlõ olarak 
değişir. Sanayi üreticileri için maliyet değişiminden kaynaklanan ilave üretim maliyetlerinin 
belirlenen bir buhar üretim bedeli uygulamasõ ile karşõlanmasõ ve kojenerasyonun başarõlõ 
olmasõ sağlanmalõdõr. Sonuç olarak; sanayi üreticilerinin elektrik üretim maliyetleri elektrik 
üretim  kurumlarõnca üretilen elektriğin maliyetinden daha düşük olursa (iletim bedelinden 
tasarruf dikkate alõndõğõnda) bu üreticilerin gelişmesi beklenebilir.  
 
Kojenerasyon açõsõndan sanayici tarafõndan ekonomik nedenlerle üretimdeki günlük 
değişimleri azaltmak için buhar talebinin mümkün olduğunca sabit olmasõna çaba 
sarfedilmelidir. Buharõn da elektrikle birlikte baz-yük talebine uygun olmasõ sanayi ölçeğinde 
toplam verimin artmasõ sonucunu verecek ve kojenerasyonun gelişmesini sağlayacaktõr. 
 
 
 
8.1.6. İLETİM AŞAMASINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI 
 
Ülkemiz yüzölçümü açõsõndan Belçika, Hollanda, İsviçre gibi Avrupa ülkeleri ile 
kõyaslandõğõnda oldukça geniş ve enerji üretim kaynaklarõ ile yoğun enerji tüketen noktalarõn 
birbirinden çok uzakta oluşu nedeniyle iletim sistemimizde oldukça uzun hatlar kullanõlmak 
durumundadõr. Ancak enterkonnekte sistem kayõplarõ, gelişmiş ülke dünya standartlarõ 
seviyesinde olup 1998 yõlõnda %3.1 oranõnda gerçekleşmiştir (Bölüm 2). VIII. Beş Yõllõk Plan 
döneminde bu oranõn düşürülmesi veya en kötümser olarak, muhafaza edilmesi; yeni 
yapõlacak santrallarõn bölgesel yük-üretim dengelerini gözeten üretim ve iletim planlarõna 
uygun olarak yapõlmasõ, gerekli yeni iletim yatõrõmlarõnõn zamanõnda devreye alõnmasõ, 
dağõtõm sisteminde gerekli yatõrõmlarõn zamanõnda yapõlmasõ, dağõtõm sistemi ve tüketicilerin 
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Reaktif Güç Tebliği�ne (17 Şubat 2000 tarih ve 23967 sayõlõ Resmi Gazete) uygun 
kompanzasyon yatõrõmlarõnõn zamanõnda yapmalarõ ile mümkün olacaktõr.  
 
Geniş bir coğrafyaya sahip Türkiye'nin Ulusal Elektrik Güç Sisteminin komşu ülkelerin güç 
sistemlerine bağlanmasõ ile ilgili çalõşmalar tamamlanmalõdõr. Bu şekilde enerji alõşverişleri 
ile saat farkõnõn yarattõğõ, farklõ saatlerdeki puant güç taleplerinin karşõlõklõ olarak sağlanmasõ 
gerçekleştirilebileceği gibi iletim kayõplarõ da azalacaktõr. 
 
8.1.7. DAĞITIM AŞAMASINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI VE 
KAÇAKLARIN ÖNLENMESİ 
 
Ülkemiz elektrik dağõtõm sistemindeki kayõplar yõllar itibarõyla sürekli bir artõş 
göstermektedir. 1990 yõlõnda % 9 iken 1998 yõlõnda %15.8 olmuştur. Avrupa�da ortalama %7-
8 olarak tesbit edilmiş olan bu oranõn Türkiye�de bu kadar yüksek olmasõnõn başlõca nedenleri 
Bölüm 7�de açõklanmõştõr. 
 
8.1.8.  TÜKETİM AŞAMASINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI 
 
Türkiye�de bir yõlda tüketilen elektrik enerjisinin nihai tüketimindeki (net) dağõlõmõna 
bakõldõğõnda en büyük pay % 55 civarõnda sanayi sektöründedir. ETKB projeksiyonlarõna 
göre, sanayi tüketim payõnõn 2005 yõlõnda % 57, 2020 yõlõnda ise % 66'ya çõkmasõ 
beklenmektedir. Sanayide elektrik enerjisinin verimli kullanõmõ, birim ürün maliyetine olan 
etkisi nedeniyle büyük önem arz etmektedir. 
 
1998 yõlõnõn sanayi tüketimi dõşõnda, nihai elektrik tüketiminde; meskenler % 22.8, 
ticarethaneler 8.85 resmi daireler % 4.9, ücretli ve ücretsiz aydõnlatma (cadde, sokak vb) % 
4.2 ve diğer amaçlar %6.7 pay almaktadõr.  Kayõtlõ mesken abonesi 16.2 milyon ve ve 
ticarethane abonesi 2.9 milyon adettir. 

 

Şekil 8.1 1998 Yõlõnda Elektrik Enerjisinin Sektörel Dağõlõmõ 

 
Ülkemizde tüketilen elektriğin mevsimlere ve gün içerisinde saatlere göre dağõlõmõ göz önüne 
alõndõğõnda, pik yükün kõşõn hava karardõğõ akşam saatlerinde olduğu anlaşõlmaktadõr. Son 
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birkaç yõldõr güney illerimizde pik yükün klima kullanõmõnõn yaygõnlaşmasõ ve aşõrõ sõcaklar 
dolayõsõ ile öğle saatlerine kaydõğõ da gözlenmiştir (Şekil 8.3 ). 
 
 
Şekil 8.2  Kõş ayõ 01 - 09 / 12 / 1999 tarihleri arasõndaki yük dağõlõm eğrisi 

 
 
Şekil 8.3.  Yaz ayõ 01 - 09 / 08 / 1999 tarihleri arasõndaki yük dağõlõm eğrisi 

 
 
Bir ülkede pik yükün kontrolsuz olarak artmasõ, o ülkenin pik yükü karşõlayabilmek için mali 
kaynaklarõndan önemli bir kõsmõnõ yõlda 1500-2000 saat çalõşarak elektrik üretimi yapacak 
santrallara ayõrmasõna neden olacağõndan kaçõnõlmasõ gereken bir husustur. Bu nedenle Talep 
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Yönetimi adõ da verilen bir kontrol mekanizmasõna gelişmiş ülkelerde büyük önem verilmekte 
ve uygulanmasõ için çeşitli fon ve teşvikler uygulanmaktadõr. Türkiye�de konunun önemi 
bilinmekte ve bu alanda çalõşmalar yapõlmakla birlikte henüz somut bir adõm atõlamamõş olup, 
sadece üretimin arttõrõlmasõna dayanan ve sadece yatõrõmlarõ bu alana yönelten enerji 
politikasõna devam edilmektedir. 
 
Talep Yönetimi kapsamõnda, elektrik enerjisinin verimli kullanõlmasõnda en etkili tedbirlerden 
birisi de abonelerin elektriğe olan ihtiyaçlarõnõn puant saatlerin dõşõnda talep edilmesini teşvik 
etmektir. Puant tarife, abonenin istemesi durumunda, 24 saatlik bir günün muhtelif 
saatlerinde, farklõ enerji fiyatõ üzerinden faturalanmasõdõr. 
 
Puant tarife uygulamasõnda puant kategorileri şöyledir. 
 
Puant dönemi Saat 17. 00 - 22. 00 ( 5 saat ) 
Gece dönemi Saat 22. 00 - 06. 00 ( 8 saat ) 
Gündüz dönemi Saat 06. 00 - 17. 00 ( 11 saat ) 
 
Puant tarifenin yaygõnlaştõrõlmasõnõn sayõsõz faydalarõ vardõr. Bunlardan en önemlileri aşağõda 
özetlenmiştir. 

 
Yapõlan araştõrmalara göre mesken abonelerinin tüketim davranõşõ incelendiğinde puant 
döneminde ortalama günlük tüketimlerinin %49�unu, gece döneminde %21�ini, gündüz 
döneminde ise %30�unu tükettikleri ortaya çõkmõştõr. 1998 Yõlõ TEDAŞ istatistiklerine göre 
mesken abonelerinin tüketimi 20.034.068.000 kWh olup, bunun Puant döneminde  tüketimi 
yõllõk 9.816.693.000 kWh olmaktadõr. Mesken abonelerinin puant dönemdeki talep gücü ise 
9.816.693.000 kWh : (365x5) = 5379 MW olmaktadõr. 
 
Mesken abonelerinin tüketim davranõşõnõn bilinçlendirme çalõşmalarõ, cazip tarife birim fiyatõ 
uygulamalarõ v.b. ile teşvik edilerek Puant döneminde %25, Gece döneminde %50,               
Gündüz döneminde %25 olarak değiştirilmesi halinde Puant döneminde enerji tüketimi yõllõk 
5.008.517.000 kWh olup, buradan hareketle talep gücü 2745 MW�a düşmüş olacaktõr. Bu 
uygulama ile 5379 � 2745 = 2634 MW�lõk bir santral gücü hiçbir masraf yapõlmaksõzõn 
kazanõlmõş olacaktõr. Mesken abonelerinin yaklaşõk 1/3�ünün puant tarife kategorisine 
geçmesi halinde ise 878 MW�lõk bir santral gücü kazanõlmõş olacaktõr. 1 MW�lõk santralõn 
yaklaşõk sabit tesis yatõrõm ortalama maliyeti MW başõna 1.200.000 $ alõndõğõnda ekonomiye 
1.053.600.000 $�lõk bir katkõ sağlanmõş olacaktõr.  
 
Ayrõca mesken abonelerinin tümünden dolayõ yõlda 4.8 Milyar kWh�lik enerji puant dönem 
dõşõnda daha ucuz birim maliyetle üretileceğinden her yõl büyük enerji maliyetlerinin 
düşmesinden dolayõ  kazançlar elde edilecektir. Enerjinin kWh başõna birim maliyetinde 1 
cent' lik bir azalma ile yõlda 48 milyon $' lõk bir tasarruf sağlanacaktõr. 
 
Elektrik dağõtõm hizmeti veren kuruluşlarõn şebekelerinde puant zamanlarda aşõrõ akõm ile 
zorlanan elektrik işletme ekipmanlarõ (transformatörler, hatlar, kablolar, kesiciler v.b.) daha 
risksiz bir şekilde manevra edilecek, arõza ve bakõm maliyetleri düşecek, enterkonnekte sistem 
ve nihayet santraller bakõmõndan da rezerv bir güç oluşacaktõr. 
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Puant tarife uygulamasõ yük izleme, kayõp tespiti, yük kontrolu, abone bilgileri gibi istatistiki 
bilgilerle donatõlmõş bir veri tabanõ oluşturulmasõna imkan sağlayacaktõr. Bunun yanõsõra 
puant tarife sayaçlarõnõn elektronik olma özelliği nedeniyle, sayaç ayarlarõnõ bozarak kaçak 
elektrik kullanõmõnõn engelenmesi, kalibrasyon kolaylõğõ, uzun dönemde kararlõ çalõşma, gibi 
üstünlükleri bulunmaktadõr. 
 
Aboneler açõsõndan konuya bakõldõğõnda, elektrik fatura bedellerini yüksek bulan ve elektrik 
satõş fiyatlarõndan yakõnan aboneler, tüketimlerini saat 22.00�den sonraya kaydõrõlmalarõ 
halinde örneğin ev hanõmlarõ bulaşõk ve çamaşõr makinalarõnõ, elektrikli ev aletleri ve su 
õsõtõcõlarõnõ bu saatten sonra çalõştõrabilecek, yahut 17.00 � 22.00 saatleri arasõnda en az 
enerjiyi tüketmeyi hedefleyebilecek iseler; bu uygulamaya geçmekle bütçelerine büyük 
tasarruf sağlayacaklardõr. Tarõmsal sulama, soğuk hava depolarõ, ekmek fõrõnlarõ v.b. gibi 
tüketimlerin de geceye kaydõrõlmasõ halinde ekonomik açõdan büyük tasarruflar 
sağlanabilecektir. 
 
 
8.1.9   ELEKTRİKLİ EV ALETLERİNİN ENERJİ TASARRUF POTANSİYELİ 
 
Evlerde kullanõlan elektrik enerjisinin % 30-40'õ aydõnlatmada, % 60-70'i ev aletlerinin 
tüketiminde gerçekleştiği tahmin edilmektedir. 

Elektrikli ev aletlerinin üretiminde yapõlacak geliştirmelerle ve kullanõm bilinçlendirmesi ile 
evlerde tüketilen elektrik enerjisinde önemli tasarruf imkanõ ortaya çõkabilecektir. 

Elektrikli ev aletleri günümüzün vazgeçilmez araçlarõ haline gelmişlerdir. Elektrikli ev 
aletlerinin satõşlarõnõn son birkaç yõlda ortalama % 30 civarõnda arttõğõ üreticiler tarafõndan 
belirtilmektedir. 

DİE tarafõndan 1998 yõlõna yönelik olarak ülke çapõnda modelleme yöntemi ile yaptõğõ 
araştõrma sonucuna göre Türkiye'de toplam 11 549 759 konut bulunmaktadõr. Bu konutlarda 
kullanõlan elektrikli ev aletleri sayõlarõ ve yüzdeleri aşağõda verilmiştir. 
 
Tablo 8.2  Konutlarda Kullanõlan Elektrikli Ev Aletleri 

EV ALETLERİ ADET % EV ALETLERİ ADET % 

Televizyon 11 156 057 96,59 Mutfak Robotu 3 178 869 27,52 

Bulaşõk Makinasõ 1 673 574 14,49 Saç Kurutma Makinasõ 7 116 815 61,82 

Çamaşõr Makinasõ 9 120 453 78,97 Elektrikli Soba 2 803 046 24,27 

Buzdolabõ 11 247 534 97,38 Aspiratör 2 313 737 20,03 

Elektrik Süpürgesi 8 917 924 77,21 Fritöz 1 704 520 14,76 

Ütü 10 687 994 92,54 Ekmek Kõzartma Mak. 1 035 756 8,97 

Elektrikli Fõrõn 8 612 134 74,57 Musluk Şohbeni 835 573 7,23 

Müzik Seti 6 042 206 52,31 Elektrikli Dikiş Makinasõ 1 496 374 12,96 

Elek. Termosifon 1 391 849 12,05 Elektrikli Bataniye 2 514 380 21,77 

Video 940 849 8,15 Elektrikli Radyatör 383 267 3,32 

Bilgisayar 434 168 3,76 Vantilatör 1 865 840 16,15 

Tost Makinasõ 3 239 141 28,05 Çöp Öğütücü 48 464  0,42 
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Hayat standartlarõ yükseldikçe bu araçlarõn kullanõmlarõ yaygõnlaşmakta, dolayõsõyla bu 
araçlarõn tüketimdeki paylarõ da genişlemektedir.  

 
Piyasada satõlan elektrikli ev aletleri, imalat farklõlõğõndan doğan farklõ tüketim değerleri 
vermektedir. Ayrõca bilinçsiz kullanma neticesinde de tüketimleri gereğinden fazla 
olmaktadõr.  Verimli buzdolaplarõnõn kullanõlmasõ Amerika�da 1973�den bu yana yaklaşõk 
30.000 MW güçte yeni santral ihtiyacõnõ ortadan kaldõrmõştõr. Amerika'da 1970 yõlõnda 1.726 
kWh yõllõk enerji tüketimi, daha büyük ebatlõ buzdolabõ için 1990 yõlõnda  916 kWh'e 
düşürülmüştür. 2001 yõlõnda ise bu değer 410 kWh'e kadar inecektir. Benzer olarak 
Japonya'da 1973 yõlõnda 79.6 kWh/ay tüketimi olan 170 litrelik buzdolabõnõn enerji tüketimi 
1994 yõlõnda 27 kWh/ay'a düşürülmüştür. Japonya�da yeni hedef ise �top runner� programõ 
gereğince piyasada satõlan tüm buzdolaplarõnõ piyasadaki en verimli buzdolabõ ayarõna 
getirmektir. Danimarka'daki en verimli buzdolabõ modelleri 1975 yõlõndaki buzdolaplarõnõn 
kullandõğõ enerjinin sadece % 16'sõnõ kullanmaktadõr. AB�liğince 1993 yõlõnda hazõrlatõlan 
rapora göre, mevcut buzdolaplarõnõn verimlileri ile değiştirilmesi durumunda 1993-2015 
yõllarõ arasõnda kümülatif olarak 3 senaryoya göre 452 ile 384 TWh arasõnda tasarruf 
sağlanacağõ hesaplanmõştõr.  Bu miktar 1991 yõlõnda Fransa'nõn elektrik tüketimine eşdeğerdir. 
 
Buzdolabõ, çamaşõr ve bulaşõk makinalarõ gibi elektrik motoru ihtiva eden elektrikli ev 
aletlerinin reaktif enerji çekmesi nedeniyle yeni üretilenlere kompanzasyon ünitesinin 
konulmasõ, şebekedeki reaktif enerji yükünü azaltacaktõr. Bu amaçla TSE tarafõndan 
hazõrlanan standardõn 2000 yõlõnda çõkarõlmasõ durumunda önümüzdeki yõllarda reaktif yükte 
bir hafifleme olacak ve bu sayede üretim, iletim ve dağõtõm sistemlerinde yeni kapasite 
yatõrõmlarõ gereksinimi azalacaktõr. 

 
Yakõn zamana kadar ülkemizde, elektrikli ev aletlerinin enerji tüketimi ile ilgili olarak 
yapõlmõş herhangi bir çalõşma yoktu. EİE Genel Müdürlüğü Ulusal Enerji Tasarrufu 
Merkezince sanayicinin ve ilgili tüm kamu kuruluşlarõnõn katõlõmõ ile gönüllü bir girişim 
başlatõlmõş, bunun neticesinde yerli üreticilerimiz enerji verimli modelleri ürün yelpazesine 
alarak cihazlarõnõ bu yönleri ile tanõtmaktadõr.   Ancak bu gönüllü girişimi takiben Sanayi ve 
Ticaret Bakanlõğõnca yayõnlanmak üzere AB mevzuatõnõn adaptasyonu şeklinde Enerji 
Etiketlemesi Yönetmelikleri buzdolaplarõ ve çamaşõr makinalarõ için hazõrlanmõştõr. 
Önümüzdeki plan döneminde bu yönetmeliklerin yayõnlanmasõ ile ülkemizde daha az enerji 
tüketen cihazlar kullanõlacak ve bir aşama daha ileri gidilerek yüksek enerji tüketen cihazlarõn 
üretim ve ithalatõ sõnõrlandõrõlacaktõr. Bu girişimin elektrik talebi üzerindeki etkisi yeterli 
detayda bilgi akõşõ olmamasõ nedeniyle hesaplanamayacaktõr. Ancak, yurtdõşõnda geliştirilen 
politikalarõn adaptasyonu sonucunda diğer ülkelerin elde ettikleri potansiyelin bizde de elde 
edilebileceği düşünülmektedir.  
 
Son yõllarda özellikle Akdeniz kuşağõnda yaygõnlaşan pencere tipi klima ve split klimalar 
önemli elektrik yüklerine yol açmakta hatta bu illerimizde pik yükün yazõn öğlen saatlerine 
kaydõğõ gözlenmektedir. 
 
8.1.10   KLİMALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ 
 
Ülkemizde sadece bir üretici split tip klima imal etmekte ve talebin büyük bir kõsmõ yurt 
dõşõndan özellikle uzakdoğudan ithal ile karşõlanmaktadõr. Verimlilik ve kalite konusunda hiç 
bir standart olmamasõ nedeniyle denetimsiz bir şekilde her yõl artan oranda klima ithalatõ 
gerçekleşmektedir.  
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Bu trendlerle önümüzdeki plan döneminde, iklim şartlarõnõn son yõllardaki gibi olmasõ halinde 
her yõl 540 milyon kWh  ilave enerji talebinin yeni klima kullanõmõ nedeniyle ortaya çõkmasõ 
beklenmelidir. 
 
Bu konuda Amerika ve Japonya, önemli çalõşmalar yapmõş ve hedefler ortaya koymuştur.  
Örneğin Japonya'da enerji tüketim endeksi 100 olan (847 W - 1600 kcal/h soğutma kapasitesi) 
klimanõn endeksinin 1994 yõlõnda, 56'ya indiği görülmüş ve ileriye doğru % 3'ten başlayan 
oranlarda verimlilik artõşõ planlanmõştõr. Ülkemizde de bu paralelde çõkarõlacak 
yönetmeliklerle aynõ verimlilik hedeflerin yakalanmasõ mümkündür. 
 
EİE Genel Müdürlüğü Ulusal Enerji Tasarrufu Merkezince elektrikli ev aletlerinde olduğu 
gibi klima konusunda da sanayicinin ve ilgili tüm kamu kruluşlarõnõn katõlõmõ ile bir çalõşma 
başlatõlmõş bulunmakla birlikte, konunun ülkemiz için yeni ve standartlarõn eksik olmasõ 
nedeniyle sonuç alabilmek için önümüzdeki plan döneminin ortasõna kadar beklemek 
gerekecektir.  
 
8.1.11. AYDINLATMADA ENERJİ VERİMLİLİĞİ 
 
Elektrikli ev cihazlarõna benzer şekilde, aydõnlatmada da verimli ampuller kullanarak % 80'e 
varan tasarruf sağlanmasõ mümkündür.  
 
Aydõnlatma uygulamalarõnda en büyük sorun, halkõn bu konuda yeterince bilinçli olmamasõ 
ve bu ampullerin zaman zaman ilk yatõrõmõnõn fazla olmasõdõr.  Bu lambalarõn tanõtõlmasõ için 
bütün dünyada olduğu gibi devlet desteğinde pilot demostrasyon projeleri yürütülmelidir. 
Lambalarõn 0yaygõnlaşma aşamasõnda subvansiyon veya teşvik sağlanmalõdõr. Yapõlan bir 
çalõşmaya göre, 1 milyon hanedeki ampullerden en çok kullanõlan 2 adedinin compact 
florosan ile değiştirilmesiyle ile pik saatlerde ihtiyaç duyulan 160 MW gücündeki santral 
yatõrõmõna gerek kalmayacaktõr. Amerika'daki durum değerlendirmesi iseTablo 8.2' de 
görülmektedir. 

 
Yol aydõnlatmalarõnõn en verimli tekonolojileri kullanmasõ ve ihtiyaç duyulan saatlerde 
devreye girip, ihtiyaç olmayan saatlerde devre dõşõ kalmasõ için gerekli her türlü sistem 
düşünülmelidir. Işõk akõsõnõn ayarlanabildiği sistemler düzgünlük açõsõndan en uygun ve 
tasarruflu çözümlerdir. Bir armatür içinde iki lambanõn kullanõlabildiği tesisatlar da bu amaca 
uygun olabilir. 
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Tablo 8.2 Amerika'da DSM Programlarõ Çerçevesinde Desteklenen Programlarda Elde Edilen 
Tasarruflar ve Beklenen Yararlar  
 
 
                      Desteklenen Program Tipi 

 
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

 

 
STANDARTLAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Standart 
balastõn 

elektronik 
balastla 

değiştirilmesi 

Akkor 
lambalarõn 
kompact  
floresan  
(CFL) 

lambalar ile 
değiştirilmesi 

(1) 
 
 

Çift camlõ 
pencerelerein  
low-e (özel 
kaplamalõ) 

camlõ 
pencerelerle 

değiştirilmesi 
 

 (10 ft2'lik cam) 

 
 

TOPLAM 

 
Soğutucular ve 
dondurucular 

 
1976 yõlõndaki durum ile 
1992 (CA) California 

standartlarõnõn 
karşõlaştõrõlmasõ 

1. BİRİM MALİYET FARKI  (2) 
a. Toptan 
b. Perakende 
 

 
$8 

($12) 

 
$5 

($10) 

 
$10 

($20) 

 
 
 

 
$100 

($170) 

2. KARAKTERİSTİKLERİ 
a.     Tasarruf Edilen Enerji  Yüzdesi 
b.     Faydalõ Ömrü (3) 
c.     Basit Geri Ödeme Süresi (4) 

 
33% 
10 sene 
0.8 yõl 

 
75% 

3 sene 
0.5 yõl 

 
50% 

20 sene 
2.9 yõl 

  
66% 

20 sene 
1.3 yõl 

3. ÜRÜNÜN ÖMRÜ  BOYUNCA 
TASARRUF 

a. Brüt Enerji Tasarrufu 
b. Brüt Mali Tasarruf  (Dolar) (5) 
c. Net Dolar (3b-1a) 
d. Kilogram Kömür Eşdeğeri (7) 
e. Bir Aracõn Tasarruf Edilen Yakõt 

ile Katedeceği Yol  (100 km 
başõna 7.5 litre yakõt tüketimi ile) 

 
 

1330 kWh 
$100 
$92 
500 

 
5000 

 
 

440 kWh 
$33 
$28 
175 

 
1750 

 
 

10 MBtu  
$70 

$60 (6) 
300 

 
3500 

  
 

20,720 kWh 
$1550 
$1450 
8000 

 
80000 

4. (1985 - 1993) Döneminde 
TASARRUF 

a.     1993 Satõşlarõ  (Adet) 
b.     1985 - 1993 arasõ satõş (Adet) 
c.     Kümülatif Net Tasarruf (4b x 3c) 
 

 
 

25 Milyon 
54 Milyon 

$750 Milyon 

 
 

42 Milyon 
147 Milyon 
$1.4 Milyar 

 
 

20 Milyon 
96 Milyon 
$3 Milyar 

 
 
 
 

$15 Milyar/8 yõl 
 

 
 

6 Milyon 
50 Milyon 
$73 Milyar 

5. ÜRÜNÜN PİYASADA 
YAYGINLAŞMASI İLE 
SAĞLANACAK TASARRUF (8) 
a      ABD'de Üretilen Adet 
b.     ABD Yõllõk Satõş Adedi 
c. Yõllõk Enerji Tasarrufu (5b x 3a) 
d. Net Yõllõk Dolar Tasarrufu  
         (5b x 3c) (9) 
e. Tasarrufa Esdeğer Enerji 

Santrallarõ (Adet) (10)  
f. Tasarruf Edilen Petrolu Üreten  

Platform Sayõsõ Eşdeğeri (10) 
g. Otomobil offset (11) 

 
 
 

600 Milyon 
60 Milyon 

80 
MilyarkWh 

 
$6 Milyar 

 
16  

 
45  

16 Milyon 

 
 
 

750 Milyon 
250 Milyon 

110 
MilyarkWh 

 
$7 Milyar 

 
22  

 
60  

22 Milyon 

 
 
 

1400 Milyon  
70 Milyon  
0.3 Milyon 

 
$4 Milyar 

 
 
 

35  
12 Milyon 

 
 
 
 
 
 
 

$17 Milyar/yõl 
 

38 
        
         140 

50 Milyon 

 
 
 

125 Milyon 
6 Milyon 
130 BkWh 

 
$9 Milyar 

 
26  

 
70  

26 Milyon  

6. PROJE YARARLARI 
a. Ticari hale Gelme Süresi 
b. Projeden Sağlanan  Net 

Tasarruflar (6a x 5d) 

 
5 sene 

 
$28 Milyar 

 
5 sene 

 
$35 Milyar 

 
5 sene 

 
$21 Milyar 

 
 
 

$84 Milyar 

 
5 sene 

 
$45 Milyar 

7. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 
İÇİN ABD ENERJİ BAKANLIĞINA 
MALİYET  

 
3 Milyar 

 
 

 
0 Milyar (12) 

 

 
3 Milyar 

 

 
6 Milyar 

 

 
2 Milyar 

8. FAYDALAR/ARAŞTIRMA 
GELİŞTİRME MALİYETİ (6b/7) 

 

 
9000 : 1 

 
 

 
7000 : 1 

 
14000 : 1 

 
23000 : 1 

Kaynak: Arthur H. Rosenfeld (US DOE), Sustainable Energy in Human Settlements UN Habitat II Conference, 
June,7, 1996, İstanbul. 
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İç ve dõş aydõnlatma olarak ülkemizdeki elektrik enerjisi tüketiminin % 20' sine yakõn bir 
bölümünün harcandõğõ tahmin edilmektedir. Aydõnlatma sistemlerinden sağlanacak bir 
tasarrufun etkisi de büyük olacaktõr. Bu nedenle önümüzdeki plan döneminde bu konuya 
gerekli önemi vermek ve danõşmanlõk almak üzere ETKB nin Aydõnlatma Türk Milli 
Komitesi ile işbirliği yaparak hedeflere yönelik politikalar üretmelidir. 
 
 
8.1.12. OFİS MAKİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ 
 
Ülkemiz elektrik tüketimi son on yõlda ofis makinalarõ, bilgisayar, printer, fotokopi gibi 
cihazlarõn yaygõnlaşmasõndan etkilenir hale gelmiştir. Ofis otomasyon makinalarõnõn büyük 
bir hõzla artmasõ bürolarda kullanõlan enerji tüketiminde önemli artõşlara yol açmaktadõr. 
Örneğin EİE/UETM tarafõndan kamu binalarõnda yapõlan çalõşma sonuçlarõna göre elektrik 
tüketim artõşõ 1999 da ortalama %16 olmuştur. Buda son yõllarda kamu binalarõndaki ofis 
makinalarõnan kaynaklanmõştõr. Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ verilerine göre son 3 yõldaki ofis 
makinalarõ ithalatõnda artõş her yõl ortalama % 15' tir. Bu artõşõn elektrik tüketimine yansõmasõ 
doğal bir sonuçtur. 
 
Kaçõnõlmaz olan bu gelişmenin daha verimli cihazlar kullanõlarak gerçekleşmesi için 
Amerika�da ve Japonya�da kullanõlan �Energy Star� programõnõn ülkemize adaptasyonunun 
gerçekleştirilmesi ile ülkemizde de enerji tasarrufu sağlanabilir. 11 Kasõm 1997 tarihinde 
yayõnlanan Başbakanlõk Genelgesinin uygulanmasõ mutlaka sağlanmalõdõr. 
 
 
8.2. DÜNYADAN ÖRNEKLER 
 
 
8.2.1. EVLERDE AKILLI KONTROL SİSTEMLERİ İLE ENERJİ YÖNETİMİ 
 
Enerjinin etkin kullanõlmasõna yönelik en iyi sonuç klimalarda alõnmaktadõr. Bu konuda 
Avrupa Birliği'nde Ekim 95 te başlõyan ETHOS projesine elektrik dağõtõm şirketleri, 
imalatçõlar ve araştõrma organizasyonlarõ katõlmõştõr. 1000 pilot bölgede, İngiltere, Fransa, 
İtalya ve Danimarka�da 3 yõl sürmesi planlanmaktadõr. Ülkemizde çok az sayõda binada 
(örneğin plaza adõ verilen özel iş merkezleri) uygulanan bu sistemlerin ülkemizde 
yaygõnlaştõrõlmasõ için Avrupa Birliği'nin bu programõ ile işbirliği yapõlmasõ yollarõ 
araştõrõlmalõdõr. 
 
8.2.2. TALEP YÖNETİMİ 
 
DSM programlarõ üç tipte veya bu tiplerin kombinasyonu şeklinde yürütülmektedir. Bunlar; 
 
• Teknik Programlar: Örneğin bina ve sanayi sektörlerinde verimli aydõnlatma, õsõtma ve 

soğutma, değişken hõz sürücüleri, verimli motorlar gibi bazõ teknik uygulamalar, 
 
• Bilgilendirme Programlarõ: Yayõn ve broşürler, seminerler, ödüller, televizyon ve basõn 

ilanlarõ gibi, 
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• Tarife Uygulamalarõ: Enerji tüketim karakteristiğini etkilemek üzere zamana göre değişik 

tarifeler uygulamak (çoklu tarife gibi), 
 
şeklindedir. 
 
Yukarõda verilen Tablo-8.2.'de Amerika'da DSM programõ olarak uygulanan balast 
değiştirilmesi, akkor lambalarõn Kompakt Floresan (CFL) ile değiştirilmesi, çift camlarõn, 
özel kaplamalõ (low-e) çift camla değiştirilmesi ve buzdolaplarõnõn standartlarõnda değişiklik 
programlarõ ile sağlanabilecek yararlar gösterilmektedir. Bu tabloda, ARGE ve standart olarak 
devletin harcadõğõ paranõn büyük katsayõlarla geri döndüğü görülmektedir. Bu programlar 
sonucunda, örneğin low-e cam ile sağlanan petrol tasarrufu sonucunda 35 adet petrol üretim 
platformunun kullanõlmasõna gerek kalmayacaktõr. 
 
 
 
8.3   SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
8.3.1. ÜRETİMDE VE İLETİMDE VERİMLİLİK  
 
• Yeni santrallarda dizayn aşamasõnda verimlilik kriterlerine uyulmasõ,  
 
• Doğal gaz santrallarõnõn yer seçiminde yükseklikteki her 100 m�lik artõşõn % 1 verim 

kaybõna sebep olacağõ hususunun dikkate alõnmasõ, 
 
• Mevcut santrallarda insangücü verimliliği, iç tüketimlerinin azaltõlmasõ, otomasyon ve 

koruyucu bakõm uygulamalarõ, rehabilitasyonlarõn zamanõnda yapõlmasõ dizayn 
değerlerine uygun kalitede ve miktarda yakõt temini gerekmektedir.  

 
• Üretimde enerji verimliliğinin artõrõlmasõ için önemli seçeneklerden biri de õsõ ihtiyacõnõn 

da olduğu yerlerde elektrik üretilerek enerji verimliliğinin % 90'lara çõkartõlmasõdõr. 
Sanayiciler kojenerasyon alternatifini değerlendirmek üzere bilgilendirilmeli ve mevcut 
termik santrallarõn atõk õsõlarõnõn değerlendirilmesi için çalõşmalar yapõlmalõdõr.  

 
• İletim kayõplarõnõn %2.5-3 seviyelerinde tutulabilmesi için yeni santralalrõn bölgesel yük-

üretim dengelerini dikkate alan üretim ve iletim planlamalarõna uygun olarak yapõlmasõ ve 
gerekli yeni iletim yatõrõmlarõnõn yeterli miktarda ve zamanõnda yapõlmasõ gerekmektedir. 

 
 
8.3.2   DAĞITIMDA VERİMLİLİK 
 
• Dağõtõm sistemlerinde kayõp ve kaçaklardan tasarruf için çok sayõda gerilim 

transformasyonundan kaçõnõlmasõ, dizayn değerlerinde çalõşõlmasõ, gerekli yeni 
yatõrõmlarõn yeterli miktarda ve zamanõnda yapõlmasõ, Reaktif Güç tebliğine uygun 
kompanzasyon yatõrõmlarõnõn yapõlmasõ, kaçak kullanõmõn kontrol altõna alõnmasõ ve asla 
affedilmemesi ancak gerçek ihtiyaç içindeki vatandaşlara devletçe yardõmcõ olunmasõ, 
bedelsiz tüketime denetim ve kõsõt getirilmesi gerekmektedir. 
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• Abonelerin puant tarifeye geçebilmeleri için gerekli elektronik sayacõ taktõrabilmeleri 
hususunda elektrik dağõtõm şirketleri tarafõndan bir finansman modeli gerçekleştirilmeli ve 
isteyen abonelerin faturalarõndan 12 eşit taksitte alõnmalõdõr. 

 
• Her şeyden daha önemlisi, halkõn ve özellikle ev hanõmlarõnõn bilinçli ve akõllõ elektrik 

kullanarak, aile bütçelerine ekonomik katkõda bulunacaklarõnõ anlatan reklam ve 
tutundurma faaliyetlerinin TRT Kanunu�na istinaden yayõnlanmasõ, konut girişlerine bu 
konuda el ilanlarõ, radyo reklamlarõ ve medya nezdinde gerekli çalõşmalar yapõlmalõdõr. 

 
• Akõllõ sayaç kullanõmõ yaygõnlaştõrõlarak abonelerin bir merkezden kontrol edilmesi, 

abonelere ait istatistiksel verilerin tutulmasõ sağlanmalõdõr 
 
8.3.3   AYDINLATMADA VERİMLİLİK 
 
• Aydõnlatmada kompakt floresan kullanõmõnõn yaygõnlaştõrõlmasõ için bir program 

başlatõlmasõ ve tüketicinin teşvik edilmesi gerekmektedir. 
 
• Yaklaşõk 10 W kaybõ olan endüktif balast yerine, kayõplarõ sadece 1-2 W olan elektronik 

balastlar kullanõlmalõdõr. En kõsa zamanda elektronik balastlar ile ilgili tüm bilgileri içeren 
bir standardõn hazõrlanmasõ gereklidir. 

 
• Fotometrik özellikleri bilinmeyen armatürlerle aydõnlatma hesaplarõnõn yapõlmasõ 

mümkün değildir. Bu nedenle, uzman kadrolarca desteklenen, ileri teknolojiye sahip bir 
fotometri laboratuarõnõn kõsa zamanda mutlaka kurulmasõ gereklidir. 

 
• Verimsiz-gereksiz yol, cadde ve park aydõnlatmasõnõn önüne geçilmesi ve dolayõsõyla 

enerji tasarrufu sağlanmasõ için hazõrlanan Dõş Aydõnlatma Yönetmeliğinin çalõşmalarõ 
tamamlanarak en kõsa sürede yayõnlanmalõdõr.  

 
• Sadece İTÜ Elektrik Mühendisliği programõnda ayrõ bir bilim dalõ olarak faaliyet gösteren 

�Aydõnlatma Tekniği� tüm elektrik fakültelerine yaygõnlaştõrõlarak doğru uygulamalarõn 
gerçekleştirilmesi açõsõndan önemli yol alõnabilir. 

 
8.3.4   ELEKTRİK TÜKETEN CİHAZLARDA VERİMLİLİK 
 
• Elektrik ev aletlerinde enerji verimliliği etiket sistemine geçilmesi, yerli üretilen ve ithal 

edilen bu tür aletler ilgili verimlilik tebliğinin yayõnlanarak yürürlüğe girmesi 
gerekmektedir. 

 
• Klimalarda elektrik yükünü puant saatin dõşõna kaydõrmak için çekmek üzere soğuk 

depolamalõ veya buz depolamalõ teknoloji (Cool Storage, Ice Thermal Storage), elektrik 
tahrikli õsõ pompasõ kullanõlan başarõlõ örnekler, (Heat Pump) yerine Orta Doğu ülkeleri 
gibi güneşi çok olan ülkelerde kullanõlan õsõ soğurma (Heat Absorbsion) teknolojisi 
araştõrõlmalõdõr. 
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8.3.5   SANAYİ KURULUŞLARINDA VERİMLİLİK 
 
• Küçük sanayicinin reaktif güç kompanzasyonunun devletçe yapõlarak, taksitle geri ödeme 

yoluyla teşvik edilmesi ve çalõşmalarõnda en önemli yer tutan elektrikli motorlarõnõn 
seçiminde bilgi ve finansman açõlardan yardõmcõ olunmalõdõr. 

 
• Yeni büyük sanayi tesislerinde merkezi kompanzasyonun yerine grup kompanzasyonuna 

önem verilmelidir. Eski tesislerde ise gerekli yerlerde grup kompanzasyonu yapõlmalõdõr. 
 
• Büyük sanayi sektörlerine göre farklõ saatlerde çalõştõrabilme esnekliğine sahip üniteler 

günün farklõ kesitlerine dağõtõlarak, gün boyunca eşit bir dağõlõm yapõlabilir ve ülke puant 
talebinde düşme sağlanabilir. 

 
8.4   PLAN DÖNEMİNDE SOMUT HEDEFLER 
 
• Yukarõda belirtilen çalõşmalarõn yapõlmasõ ve mevzuatõn düzenlenmelerinin 

gerçekleştirilmesi durumunda aşağõda belirtilen somut hedeflerin sağlanabileceği 
düşünülmektedir. Bu hedeflerin detaylõ çalõşmalarla ve aksiyon programlarõ ile 
belirginleştirilmesi ve yeni bir üretim tesisinin inşasõ gibi mütaala edilmesi gereklidir.  
1998 yõlõ elektrik arzõ rakamõ olan brüt tüketim 108.7 Milyar kWh  ve net tüketim 87.9 
Milyar kWh üzerinden aşağõda belirtilen oranlarõn sağlayabileceği elektrik tasarrufunun 
6.8 Milyar kWh, parasal tasarrufun ise 1998 yõlõ ortalama satõş tarifesinin 6.6 cent/kWh 
olduğu göz önüne alõnõrsa toplam 448,8 Milyon US$ olmasõ beklenebilecektir. (Tablo-8.3) 

 
Ayrõca mevcut santrallardaki yakõt kalitesinden kaynaklanan  yõllõk 3 milyar kWh 
üretilemeyen enerji, yaklaşõk 500 MW kurulu güç ve santral iyileştirmeleri sonucu 
kazanõlabilecek 1500 MW�õnda dikkate alõnmasõ sonucunda plan döneminde 2000 MW�lõk 
yeni yatõrõm ihtiyacõna gerek kalmayacağõ sonucuna varõlmaktadõr. 
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Tablo 8.3. Çeşitli alanlarda sağlanabilecek elektrik enerjisi tasarruflarõ 
 

1998 yõlõ Milyon kWh Açõklama Tasarruf Edilecek Tasarruf Edilecek 
   Milyon kWh Milyon $ 
Brüt Üretim 111022.4    
İç İhtiyaç 5523.2    
% 5    
Net Üretim 105499.2    
İthalat 3298.5    
Brüt Tüketim  108797.7    
İletim Kaybõ 3337.1    
% 3.1    
Dağõtõm Kaybõ 17231.4 Dağõtõm Şebekelerinde  17231.4x5/15.8= 5453 5433 x 0.066$ = 358.57 
% 15.8 Kayõplarõn 5 Puan Azaltõmõ   
Toplam Kayõplar 20568.5    
% 18.9    
İhracat 298.2    
Net Tüketim 87931    
Sanayi'de Tüketilen % 52.6 46251.7 % 2 tasarruf ile  46251.7x0.02 = 925 925 x 0.066 $ = 61.05 
Meskenler % 22.8 20048.3 Verimli Cihaz Kul. (%40 

Üzerinden ) % 2 
20048.3x0.4x0.02 =160.3 160.3 x 0.066$ = 10.57 

  Verimli Ampul Değişimi 20048.3+4220.7 = 24269  
Resmi Daireler % 4.8 4220.7 (% 15 üzerinden ) %3 24269x0.15x0.03 = 109.2 109.2 x 0.066$ = 7.2 
Ticarethane % 8.8 7737.9    
Cadde ve Sokak Aydõn. % 4 3517.2 % 4 tasarruf edilmesiyle 3517.2x4/100= 140.7 140.7 x 0.066$ = 9.28 
Diğer % 7  6155.2    
  Toplam Tasarruf 6788.2 446.67 

 
(*) : Mesken Abonelerinin yaklaşõk 1/3' ünün Puant tarife kategorisine geçmesi durumunda sağlanacak rezerv güç. Bkz IX.5  
Kaynak: TEDAŞ 1998 yõlõ Türkiye Elektrik Dağõtõm ve Tüketim İstatistikleri
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9. ELEKTRİK ENERJİSİ VE ÇEVRE  
[Elektrik Enerjisi ve Çevre Alt Komisyonu Raporu] 

Günümüzde Enerji ve Çevre birbirinden ayrõ düşünülemeyen iki kavram haline gelmiştir. 
Artõk, enerji üretim-iletim tesislerinin planlanmasõ ve gerçekleştirilmesi, bu tesislere ait 
çevresel boyut irdelenmeden mümkün olamamaktadõr. 

Gerek ulusal düzeyde gerekse uluslararasõ düzeyde çevre korumaya yönelik denetimin 
artõrõlmasõ, Enerji Üretim tesislerinde uygulanmakta olan çevre koruma teknolojilerinin 
geliştirilmesini zorunlu hale getirmiş, tüm enerji üretim tesisleri çevre korumaya yönelik 
kontrol sistemleriyle teçhiz edilmeye başlanmõş ve bu konudaki araştõrma geliştirme 
çalõşmalarõna hõz verilmiştir. 

Ülkemizde de yukarõda ifade edilen yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi, denetim 
mekanizmalarõnõn geliştirilmesi, eski ve yeni tüm enerji üretim tesislerinin,  çevre koruma 
tesisleriyle teçhiz edilmesi, bu alanda gerekli araştõrma ve geliştirme faaliyetlerine hõz 
verilmesi, kamuoyunun bilinçlendirilmesi ve kamuoyunda yönetimlere güven duyulmasõnõn 
sağlanmasõ yolundaki çalõşmalarõn her geçen gün daha büyük bir ivme ile sürdürülmesi 
zorunludur. 

Ülkemizde, Çevre Kanunu Ağustos 1983�te yürürlüğe girmiş olup, konuyla ilgili ilk 
yönetmelik  olan �Hava Kalitesinin Korunmasõ Yönetmeliği� (HKKY) Kasõm 1986�da 
yayõnlanmõştõr. Linyite dayalõ termik santrallarõn birçoğunun yapõm kararõ, Çevre Kanunu ve 
ilgili yönetmeliklerin henüz yayõnlanmamõş olduğu 1974-1984 yõllarõ arasõnda verilmiştir. 

9.1. ELEKTRiK ENERJiSi ÜRETiMi VE İLETİMİNE BAĞLI ÇEVRE SORUNLARI 
 
9.1.1. FOSIL YAKITLI SANTRALLARIN SEBEP OLDUĞU ÇEVRESEL SORUNLAR 

Elektrik üretiminde en önemli çevre sorunlarõ termik santrallardan özellikle, linyite dayalõ 
santrallardan kaynaklanmaktadõr. Başlõca kirleticiler ve bu kirleticilere karşõ alõnan önlemler 
aşağõda verilmektedir. 

 Baca Gazõ Emisyonlarõ: 

Yerli linyitlerin kükürt içeriklerinin yüksek ve õsõl değerlerinin düşük olmasõ nedeni ile, SO2 
emisyonlarõnõn çevre üzerinde yarattõğõ olumsuz etkilerin azaltõlmasõ ve HKKY'de verilen 
SO2  emisyonlarõ sõnõr değerinin aşõlmamasõ için linyite dayalõ ve konvansiyonel teknoloji ile 
tesis edilmiş bulunan, mevcut termik santrallara Baca Gazõ Desülfürizasyon (BGD) 
tesislerinin kurulmasõ zorunlu olmaktadõr. 

Ancak, BGD tesislerinin yatõrõm maliyetlerinin yüksek olmasõndan dolayõ, termik santrallara 
BGD tesislerinin kurulmasõ, santral yeri, nüfus yoğunluğu, tarõm, ormanlar, turizm v.b. 
faktörler dikkate alõnarak hazõrlanan bir öncelik sõralamasõna göre, bir program dahilinde 
gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede, tesis edilmiş bulunan Çayõrhan Termik Santralõ (2x150 
MW) BGD Tesisi 1991 yõlõnda devreye alõnmõş olup, Orhaneli Termik Santralõ (1x210 MW) 
BGD Tesisi geçici kabul protokolü 9 Nisan 1999 tarihinde imzalanmõş ve 15 Haziran 1999 
tarihinde ETKB tarafõndan onaylanmõştõr. Yatağan (3x210 MW), Kemerköy(3x210 MW) ve 
Yeniköy (2x210 MW) Termik Santrallarõ BGD Tesislerinin inşaatlarõ devam etmektedir. 
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Yeniköy ve Yatağan Termik Santrallarõ BGD Tesislerinin 2000 yõlõ içerisinde, Kemerköy 
Termik Santralõnõn ise 2001 yõlõ içerisinde tamamlanmasõ beklenmektedir. 

HKKY'nin yürürlüğe girmesinden sonra yapõlmasõ planlanan konvansiyonel yakma teknoloji-
sine dayalõ termik santrallar için, BGD tesisleri planlama aşamasõnda dikkate alõnmakta ve 
santral ile birlikte ihale edilmektedir. Bu çerçevede, Çayõrhan Termik Santralõ'nõn 3. ve 4. 
ilave üniteleri (2x160 MW), Kangal Termik Santralõ'nõn 3. ünitesi(1x157 MW) ve Afşin-
Elbistan-B Termik Santralõ (4x360 MW) BGD Tesisleri dahil olmak üzere ihale edilmişlerdir. 
Kurulmasõ planlanan Çan Termik Santralõnda ise akõşkan yatak yakma teknolojisi uygulana-
cağõ için BGD tesisine gerek olmadanSO2 emisyonunun HKKY�de verilen sõnõr değerin 
altõnda kalmasõ sağlanacaktõr. 

Ülkemizdeki linyite dayalõ Termik santrallarda kullanõlan linyitlerin, kül ergime 
sõcaklõklarõnõn düşük olmasõ nedeni ile yanma odasõ sõcaklõğõnõn düşük tutulmasõ ve teğetsel 
yakma tekniği seçilmesi nedenleri ile düşük miktarda NOX oluşmakta ve HKKY'de verilen 
sõnõr değerlerin altõnda kalõnmaktadõr. 

Doğalgaz kombine çevrim (DGKÇ) santrallarõnda ise yanma sõcaklõğõnõn ve yanma sõrasõnda 
kullanõlan hava miktarõnõn yüksek olmasõ nedenleri ile, NOX oluşumu yüksek olabilmektedir. 
Ancak, özel yakma sistemleri kullanõlarak yakõt/hava oranõ kontrol altõna alõnabilmekte ve 
NOx oluşumu istenilen düzeyde tutulabilmektedir. 

 Termik santrallarda kullanõlan linyitlerin kül içeriklerinin yüksek olmasõndan dolayõ, kömüre 
dayalõ tüm  santrallar elektrofiltrelerle teçhiz edilmişlerdir. Yeni santrallarda elektrofiltre 
verimlilik değerleri %99,9'lara varmakta eski santrallarda ise HKKY�deki toz emisyon sõnõr 
değerini aşmamak için rehabilitasyon çalõşmalarõ yapõlmaktadõr.  

Ayrõca bazõ termik santrallarda (Yatağan, Kangal, Orhaneli, Seyitömer, Soma-B, Çatalağzõ, 
Hamitabat ve Ambarlõ) emisyon ölçümleri sürekli olarak yapõlmaktadõr. 

Sõvõ Atõklar:  

Termik santrallardan atõlan sõvõ atõklardan, Su Kirliliği Kontrolu Yönetmeliğinde (SKKY) 
termik santrallar için verilmiş olan deşarj sõnõr değerlerini sağlamayanlar sõnõr değerleri 
sağlayacak şekilde arõtma işlemine tabi tutulmaktadõr. Atõksular,  mümkün olan ölçüde alõcõ 
ortama deşarj edilmeden tekrar kullanõlmaya çalõşõlmaktadõr. Deşarj sistemleri, alõcõ ortamda 
herhangi bir õsõl kirlenmeye meydan vermeyecek şekilde alõcõ ortam koşullarõ dikkate alõnarak 
tasarlanmaktadõr. 

Ülkemizde de yeni yapõlan Çan Termik Santralõnda öngörülen ve işletmede bulunan  Bursa 
DGKÇ Santralõ ile Hamidabat DGKÇ Santralõnda kullanõlmakta olan soğutma kulelerinin 
kuru tip kuleler olmasõ nedeni ile soğutma suyu deşarjõ yapõlmamaktadõr.  

Katõ Atõklar: 

Katõ atõklar, kömüre dayalõ termik santrallardan atõlan kül ve cüruf ile BGD tesisi atõğõ olan 
alçõtaşõdõr.  

Kül ve cürufun su ile birlikte atõldõğõ ve/veya depolandõğõ santrallarda küldeki ağõr metallerin 
su ile yeraltõ suyuna karõşmasõ, kül-su karõşõmõnõn  pH�sõnõn   yüksek olmasõ nedeniyle ağõr 
metallerin çökerek külde kalmasõ sonucu önlenmektedir. Ayrõca külün zaman içerisinde 
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geçirimsiz bir tabaka oluşturduğu bilinmektedir. Buna rağmen kül depolama sahalarõ ve kül 
barajlarõ için yer seçiminde, zeminin geçirimsiz olmasõna dikkat edilmekte veya geçirimsizlik 
sağlayacak şekilde önlemler alõnmaktadõr. Ayrõca,  akõşkan yatak teknolojisi sonucunda açõğa 
çõkan uçucu külün bileşiminde olan CaSO4 �õn suyu absorblama kapasitesi çok yüksektir. 
Islandõğõ zaman birbirine yapõştõklarõ ve oldukça geçirimsiz bir tabaka oluşturup kõsa bir 
zaman içerisinde geçirimliliklerinin 10 �7 cm/sn olduğu deneysel olarak görülmüştür.  

Ayrõca TEAŞ bünyesinde işletme hakkõ devredilecek bütün santrallarla ilgili olarak yüklenici 
firmalarla imzalanacak anlaşmalarda yüklenici firmalarõn çevreyle ilgili her türlü önlemi 
almasõ ve iyileştirme yapmasõ bir şart olarak yer aldõğõnõ belirtmekte yarar görülmektedir. 

9.1.2. NÜKLEER SANTRALLARIN SEBEP OLDUĞU ÇEVRESEL SORUNLAR 

Nükleer yakõt çevriminin çeşitli aşamalarõnda diğer tüm endüstriyel tesislerde olduğu gibi her 
biri farklõ oranlarda radyoaktivite içeren  ve farklõ özelliklere sahip bir dizi atõk ortaya 
çõkmaktadõr. Miktar olarak en fazla atõk uranyum cevherinin çõkarõlmasõ ve saflaştõrõlmasõ 
sõrasõnda ortaya çõkmaktadõr. Yakõt zenginleştirme ve yakõt hazõrlama işlemleri sõrasõnda 
küçük miktarlarda radyoaktivite bulaşmõş atõklar meydana gelebilmektedir. Reaktörün 
çalõşmasõ ve nükleer santralda elektrik enerjisi üretimi sõrasõnda ise radyoaktivite ve aktif 
atõklarõn oluşmasõ sözkonusudur. Kullanõlmõş yakõt ise reaktörden çõkarõldõğõnda yüksek 
dozda radyoaktivite içermektedir ve çok sõcaktõr. Bu nedenle, taşõnmaya hazõr hale gelmeden 
önce bir süre santral sahasõnda uygun koşullarda depolanmalõdõr.  Kullanõlmõş yakõt daha 
sonra ya nihai depolama tesisine gönderilmekte ya da tekrar yakõt olarak kullanõlmak üzere 
yeniden işlenmektedir. Son olarak, yukarõda sözü edilen işlemlerin içinde gerçekleştirildiği 
tüm tesisler az ya da çok radyoaktivite bulaşmõş halde olacaklarõndan; bunlarõn kullanõm 
ömürlerini tamamlamalarõndan sonra sökülmeleri sõrasõnda  da bazõ atõklarõn ortaya çõkmasõ 
sözkonusudur. 

Santralõn tipine ve teknolojisine bağlõ olarak çeşitlilik göstermekle birlikte genel olarak 
nükleer santralda radyoaktif maddeler, uranyumun parçalanmasõ sõrasõnda meydana gelir katõ, 
sõvõ ve gaz halinde bulunurlar.  

Gaz Atõklar: 

Gaz atõklar Ksenon, Kripton, İyot gibi parçalanma ürünleri olup yakõt çubuklarõnõn içinde 
bulunur, fakat nadiren reaktörün soğutulmasõ için kullanõlan soğutma suyuna karõşõrlar. 
Bunlar gaz atõklar olarak soğutma suyu sisteminden alõnõrlar ve gaz atõklar işleme sisteminde 
tutularak çeşitli filtrelerden geçirilip bekletme tanklarõnda radyoaktivitelerini kaybetmeleri 
için yeterli olacak süre kadar bekletildikten sonra atmosfere bõrakõlõrlar. Gazlar sürekli olarak 
ölçülen aktivite düzeyinin uluslararasõ kuruluşlarõn öngördüğü sõnõr değerlerin altõnda olmasõ 
halinde bacadan dõşarõya bõrakõlmaktadõr.  

Sõvõ Atõklar: 

Nükleer yakõtõn içinde meydana gelen parçalanma ürünleri yakõt çubuklarõnõn içinde kalõrlar. 
Yalnõzca yakõt çubuklarõnda oluşabilecek arõzalar nedeniyle soğutma suyuna karõşan 
parçalanma ürünleri radyoaktivite temizleme filitrelerinde tutulurlar. Santral soğutma 
suyundan ayrõştõrõlan yüksek düzeyde radyoaktif maddeler katõlaştõktan sonra özel kaplar 
içine doldurulup yer altõ depolama yerlerine bõrakõlõrlar. 
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Çevreye bõrakõlan radyoaktivite miktarõ Uluslararasõ Radyasyondan Korunma Komitesinin 
(ICRP) koyduğu standartlarla sõnõrlanmõştõr. Bu sõnõrlar nükleer santrala sahip ülkeler 
tarafõndan genellikle tavan olarak kabul edilmekte ve çoğu kez çevreye bõrakõlan radyoaktivite 
miktarõ bu sõnõrlarõn altõnda tutulmaktadõr. Çoğu zaman nükleer güç santrallarõndan sõvõlarla 
atõlan radyoaktivitenin miktarõ içme suyu vb. için önerilen değerlerden bile daha düşük 
olmaktadõr. 

Düşük ve Orta Seviyeli atõklarõn arõtõlmasõ için iyon değişimi, kimyasal çökeltme, katõ sõvõ 
ayõrõmõ (filitre, santrifüj, hidrosiklon kullanõlarak) gibi diğer endüstriyel tesislerde de sõkça 
kullanõlan yöntemler kullanõlmaktadõr.  

Yüksek Seviyeli sõvõ atõklar ise genellikle buharlaştõrõlmakta, böylece suyu alõnarak içindeki 
parçalanma ürünlerinin konsantrasyonu yükseltilmekte ve sonuçta ortaya çõkan çamur kireçle 
muamele, çamurlaştõrma ve seramik içine gömülme işlemlerinden geçirilerek geçici olarak 
özel tasarõmlanmõş çift duvarlõ depolama tanklarõnda depolanmaktadõr. 

Katõ Atõklar: 

Katõ atõklar tesisten tesise farklõlõklar göstermekle birlikte, kabaca �kuru� ya da �õslak� olarak 
sõnõflandõrõlabilir. Islak atõklar sõvõ atõklarõn arõtõmõ sõrasõnda ortaya çõkan iyon değiştirici 
reçineler, buharlaşma ve süzme kalõntõlarõdõr. Kuru katõ atõklar ise nemi alõnmõş giysiler, 
havalandõrma sistemi filtreleri, yer  döşemeleri, alet vb. gibi radyoaktivite içeren atõklardõr. 

Çoğu ülkelerde Düşük ve Orta Seviyeli katõ atõklar, ulusal atõk giderme tesisleri kurulana 
kadar santralda özel kaplar içinde saklanõrlar. Bu nedenle söz konusu atõk miktarõnõn 
ekonomik olarak azaltõlmasõ için çalõşmalar devam etmektedir. 

Atõklarõn Koşullandõrmasõ: 

 Santralda oluşan katõ, sõvõ ve gaz atõklarõn nakliye, depolama ve uzaklaştõrma işlemleri için 
uygun formlara dönüştürülmesi gerekmektedir. Atõk koşullandõrma genellikle atõklarõn 
çimento, asfalt veya polimerler ile işleme tabi tutularak hareketsiz hale getirilmesi ile yapõlõr. 
Düşük ve Orta Seviyeli atõklarõn koşullandõrõlmasõ işlemi yüksek kalite standartlarõnõ 
karşõlayacak biçimde ve ciddi bir kalite temin programõ çerçevesinde yürütülmektedir. 

Reaktörde kullanõlmõş yakõt  daha önce değinildiği gibi ya doğrudan depolanmakta ya da 
yeniden yakõta dönüştürülmek üzere işlenmektedir. Yakõtõn doğrudan depolandõğõ 
durumlarda, demonte ve yakõt çubuğunun ayrõlmasõ işlemlerinden sonra kullanõlmõş yakõt 
muhafazalar içine yerleştirilmekte ve kurşun ya da bakõr tozu içine gömülmektedir.  

Kullanõlmõş Yakõtõn ve Yüksek Seviyeli Radyoaktif Atõklarõn Depolanmasõ: 

Yüksek Seviyeli atõklar ve kullanõlmõş yakõt nükleer yakõt çevriminde en fazla radyoaktivite 
üreten ve üzerinde en fazla tartõşõlan Radyoaktif Atõklardõr. 

Nükleer enerji programõ yürüten ülkeler bu atõklarõn bugünkü ve gelecek nesiller için tehlike 
arz etmeyen bir biçimde depolanmasõ ve uzaklaştõrõlmasõ için çeşitli program ve teknolojiler 
geliştirmektedir. 

Şu aşamada tüm ülkelerin üzerinde durduğu en cazip çözüm, bu atõklarõn çok katmanlõ ve 
çeşitli koruma tabakalarõ ile kaplanarak; yerin altõnda uzun süre kararlõlõğõnõ koruyacağõ 
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jeologlar tarafõndan belirlenen jeolojik formasyonlar içine (granit korunaklar ve tuz 
depozitleri bu iş için en uygun formasyonlardõr) gömülmesi olarak görülmektedir. 

Ancak bu tür uzun vadeli depolama sistemi henüz hayata geçirilmemiştir. Çünkü, şu aşamada 
kullanõlmõş yakõtõn nükleer santralda halihazõrda mevcut olan depolama ünitelerinden 
taşõnmasõ için ekonomik ve fiziksel olarak bir gereksinme ortaya çõkmõş değildir.  

Dünyada yukarõda sözü edilen depolama/saklama sistemlerine ilişkin; yer ve kaya 
formasyonlarõ bulmaya yönelik jeolojik araştõrmalar, güvenlik ve maliyet analizleri 
sürdürülmekte hatta bazõ ülkelerde depolama alanõ olarak kullanõlmasõ öngörülen yerlerde 
araştõrma laboratuvarlarõ kurularak, tasarlanan sisteme ilişkin varsayõmlarõn doğruluğu ciddi 
bir biçimde incelenmektedir. 

Ayrõca nükleer santrallarõn projelendirilmesinde beklenilen en büyük risk olan kaza anõnda 
çevre sağlõğõna normal üstü bir zarar verilmemesi esas alõnarak, yapõlan teorik dağõlõm 
çalõşmalarõ sonucunda reaktörden çeşitli uzaklõkta radyoaktivite doz miktarõ hesaplanarak 
reaktör çevresinde korumalõ alanlar tanõmlanmaktadõr. Böylece bir kaza anõnda etkinin 
azaltõlmasõ için alõnan çeşitli teknik önlemlere ek olarak reaktörün etki alanõ içinde olabilecek 
bölgede de yerleşime izin verilmemektedir. 

Yukarõdaki hususlara ek olarak bir diğer önemli nokta da tüm dünyada nükleer santrallarõn ve 
diğer nükleer tesislerin kurulmasõ ve işletilmesinin lisansa bağlanmõş olmasõ ve tesisin her 
aşamada (yer seçimi, tesis ve işletme) denetime tabi tutulmasõdõr. Ayrõca nükleer enerji 
alanõnda ülkemizin de taraf olarak yükümlülük altõna girdiği birçok uluslararasõ sözleşmede, 
nükleer tesislerin güvenli olarak işletilmesine yönelik hükümler taşõmaktadõr. 

 
9.1.3.YENI VE YENILENEBILIR SANTRALLARIN SEBEP OLDUĞU ÇEVRESEL 
SORUNLAR 

Dünya enerji sektöründe önceleri petrol krizine bağlõ olarak gelişen arz kõsõtlamalarõna, 
sonralarõ çevresel etki ve çevreci baskõlarõn eklenmesi, değişik enerji kaynak türlerini 
gündeme getirmiş olup genelde temiz, çevre dostu ve yeşil enerji olarak adlandõrõlan  �Yeni 
ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarõ�nõ ön plana çõkarmõştõr. Gelecekte, bu tür enerji 
kaynaklarõndan faydalanmak için atõlõm yapõlacak bir dönem olma görünümündedir. 
Yenilenebilir enerji kaynaklarõ; başta hidrolik olmak üzere, jeotermal, güneş, rüzgar, 
biyokütle vb. kaynaklardõr. 

Hidrolik: 

Hidrolik güçle çalõşan santrallarõn çevreye etkileri olumlu ve olumsuz olarak iki şekilde 
tanõmlanabilir. Gerek enerji, gerekse çok amaçlõ Hidroelektrik Santrallarõnõn (HES) taşkõn 
koruma, çevre ziraatõnõ geliştirme, balõkçõlõğõ destekleme, ağaçlandõrma ile çevrenin estetik 
kalitesini ve mansapta su kalitesini yükseltme gibi olumlu etkileri vardõr. 

Üretime geçen bir HES�in ise kendisi değil, su toplama kõsmõ (baraj) çevresel etkiler yaratõr. 
Aslõnda bu durum küçük HES�den çok, büyük barajlõ HES�ler için söz konusudur. 

Hidrolik enerjinin mikroklimatik, hidrolojik ve biyolojik çevre etkileri vardõr. Baraj gölünün 
geniş yüzey alanõ, buharlaşmayõ artõrmakta tarõm arazilerinde tuzlanma ve çoraklaşma  
olmakta, sudan kaynaklanan paraziter hastalõklar artmakta, rezervuar altõnda kalacak bitki ve 
ağaçlarõn kesilip temizlenmemesi ile denge oluşuncaya kadar başlangõçta birkaç yõl su kalitesi 
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negatif yönden etkilenmektedir. Hidrolojik rejimde değişiklik olmakta, zorla göç 
yaşanabilmektedir. Sõcaklõk-yağõş-rüzgar rejimleri değişmekte, yöredeki doğal bitki örtüsü ile 
su ve kara canlõlarõ yaşam alanõnda değişiklik olmakta, yaşama adapte olabilen türler 
varlõklarõnõ sürdürmektedir. Akarsuyun akõş rejiminin ve fizikokimyasal parametrelerinin 
değişmesi yeni hidrolojik etkiler oluşturmaktadõr. Doğal fay hareketlerini etkileyerek deprem 
oluşum riskini artõrmaktadõr. Ayrõca, yöredeki tabiat ve tarih varlõklarõnõn korunamamasõ 
sonucu, kültürel değerlerin kaybõ da söz konusu olabilmektedir.  

Biyokütle: 

Biyokütle enerjisi, genel anlamda çevreye uyumlu bir enerji kaynağõ olmakla birlikte, 
kullanõlan biyokütle türüne göre bazõ çevresel etkiler yaratabilmektedir. Örneğin, çöp ve 
benzeri bazõ atõklarõn yakõlmasõ sonucu ortaya çõkan atõklar Tehlikeli Atõklarõn Kontrolü 
Yönetmeliği (TAKY) kapsamõna girmekte ve bazõ çevresel önlemlerin alõnmasõnõ 
gerektirmektedir. Diğer taraftan, depolanmasõ ile geçici görsel çevre kirliliği yaratabilen bu 
tür kaynaklar, enerji kaynağõ olarak kullanõlmasõ sonucunda, bertaraf edilmektedir.   

Jeotermal: 

Jeotermal enerjinin aranmasõ aşamasõnda çevreyi en çok etkileyebilecek husus, sondaj 
çalõşmasõ sõrasõnda olabilmektedir. Arama aşamasõnda alõnan tedbirlerle çok küçük ölçekli 
kalõcõ olmayan bu etkiler bertaraf edilebilmektedir.  

Jeotermal akõşkanõn korozyona ve kireçlenmeye sebep olabileceği, içerdiği bor yüzünden 
tarõmsal sulamaya uygun olmadõğõ, yapõsõndaki karbon dioksit ve hidrojen sülfür gibi gazlarõn 
açõğa çõktõğõ bilindiğinden, jeotermal enerji uygulamalarõnda bazõ teknolojik önlemlerin 
alõnmasõ gerekmektedir. Hem rezervuar parametrelerinin korunmasõ,  hem de jeotermal suyun 
ve gazlarõn çevreye zarar vermesinin önlenmesi için, tüm dünyada yasalarla zorunlu hale 
getirilmiş olan reenjeksiyon ( akõşkanõ yer altõna geri verme ) uygulanmaktadõr. 

Ülkemizde Kõzõldere yöresinde bulunan jeotermal santralõ çalõştõğõ süre içerisinde 600-800 
ton/saat debide 23-25 ppm bor içeren atõksuyu Büyük Menderes Nehrine vermektedir. 
Santralõn atõksuyu karõştõktan sonra nehir suyundaki bor içeriği nehrin o andaki debisi ve bor 
içeriği değerlerine bağlõ olarak değişmektedir. Bu değerler ise mevsime ve Adõgüzel 
Barajõndan sulama amaçlõ bõrakõlan suyun debisine göre farklõlõk göstermektedir. Bu 
parametreler, DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafõndan sürekli takip edilmektedir. Sulama 
mevsiminde, sulanacak bitkinin cinsi ve nehir debisi adõ geçen bölge müdürlüğü tarafõndan 
göz önüne alõnarak santralõn yõlda yaklaşõk 20-30 gün süre ile devre dõşõ bõrakõlmasõ talep 
edilmektedir. Rezervuar parametrelerinin korunmasõ ve jeotermal suyun çevreye zarar 
vermesinin önlenebilmesi için MTA tarafõndan reenjeksiyon kuyularõnõn açõlmasõ çalõşmalarõ 
başlatõlmõştõr. Ancak, açõlan ilk iki kuyudan sonuç alõnamamõş olup şu anda üçüncü kuyunun  
açõlmasõ çalõşmalarõ devam etmektedir.  

Rüzgar Enerjisi: 

Rüzgar tarlalarõnõn geniş alan istemesi sorun gibi görülebilmektedir. Ancak, rüzgar 
tarlalarõnda türbinlerin kapsadõğõ gerçek alan, tarla toplam alanõnõn %1-1.2�si kadardõr. 
Türbinlerin aralarõnda tarõm yapõlabildiğinden, arazi kaybõ söz konusu değildir. 
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Rüzgar santrallarõnõn görsel ve estetik kirliliği, gürültü yapmasõ, kuş ölümlerine neden olmasõ, 
gerek radyo ve gerekse TV alõcõlarõnda parazitler oluşturmasõ (2-3 km�lik alan içinde) gibi 
olumsuz çevre etkilerinden söz edilebilmektedir.  

Güneş Enerjisi: 

Güneş enerjisinin kullanõm biçimine göre çevre etki ve sorunlarõ değişik olmaktadõr. Görüntü 
kirliliği oluşturabilmekte, çevrim verimlerinin düşüklüğü nedeniyle büyük alan 
gerektirmektedirler. Güneş santrallarõnõn şebekeye uzaklõğõ önemlidir. Bir kaç km�den sonra 
uygulamalar zorlaşõr.Santralõn emreamadeliği güneşli günler ile sõnõrlõdõr.  

9.1.4. ELEKTRIK ENERJISI İLETIM HATLARININ SEBEP OLDUĞU ÇEVRESEL 
SORUNLAR 

Elektrik Enerjisi iletim hatlarõnõn, akõm şiddetine ve gerilime bağlõ olarak, çevresinde 
elektromanyetik alan oluşmakta ancak hatlardan uzaklõğa bağlõ olarak elektromanyetik alanõn 
etkisi azalmaktadõr. Oluşan bu elektromanyetik alanõn, henüz saptanamamõş ve 
kanõtlanamamõş olmasõna rağmen insan sağlõğõ üzerinde olumsuz etkilerinin olduğu iddia 
edilmektedir  

154 kV ve üstü enerji iletim hatlarõ ÇED Yönetmeliği�ne tabi olup, bu hususlar ÇED süreci 
içinde ele alõnmaktadõr. Ancak iletim hatlarõnõn yarattõğõ elektromanyetik alanla bağlantõlõ 
olarak yürürlükteki çevre mevzuatõnda herhangi bir hüküm bulunmamaktadõr Yapõlan ÇED 
çalõşmalarõnda bu bağlamda uluslararasõ mevzuattaki geçerli olan kriterler esas alõnmaktadõr. 

 
9.2. ÇEVRE MEVZUATI  

Çevrenin korunmasõ için genel prensipleri belirleyen ve elektrik sektörünü  doğrudan 
ilgilendiren yasa ve yönetmelikler aşağõda verilmektedir. 

                  Yürürlük Tarihi 

Çevre Kanunu        9.8.1983 
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği  7.2.1993 (23.6.1997de revize) 
Hava Kalitesinin Korunmasõ Yönetmeliği    2.11.1986 
Su Kirliliği Kontrolu Yönetmeliği     4.9.1988 
Gürültü Kontrol Yönetmeliği      11.12.1986 
Zararlõ Kimyasal Madde ve Ürünlerin Kontrolu Yönetmeliği 11.7.1993 
Tehlikeli Atõklarõn Kontrolu Yönetmeliği    27.8.1995 
Umumi Hõfzõsõhha Kanunu      1930 
Gayri Sõhhõ Müesseseler Yönetmeliği    26.10.1983 (26.9.1995de 
revize) 
 
Termik santrallarla ilgili hava kalitesi sõnõr değerleri Tablo 9.1'de emisyon sõnõr değerleri ise 
Tablo 9.2'de verilmektedir. 
 
Çevre mevzuatõ kapsamõnda enerji üretim tesisleri için alõnmasõ gereken izinler ve izinleri 
vermeye yetkili makamlar Tablo 9.3�de verilmektedir. 
 
Nükleer santrallar için Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) Kanunu� na göre lisans verme 
görev ve yetkisi TAEK� e verilmiş olup, Nükleer Tesislere Lisans Verilmesi Tüzüğü  uyarõnca 
Yer Lisansõ, Sõnõrlõ Çalõşma Izni Inşaat Lisansõ, Deneme Işletmesine Başlama Izni, Tam 
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Kapasite Çalõşma Izni ve Işletme Lisansõ aşamalarõndan oluşmaktadõr. Nükleer Santrallar 
ayrõca radyasyonla çalõşanlarõ, halkõ ve çevreyi radyasyonun zararlõ etkilerinden korumak için 
kurallarõ belirleyen Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğine tabidir.  
 
Tablo 9.1. Hava Kalitesi Sõnõr Değerleri 
 
 

Yer seviyesi atmosfer değerleridir. 
 
 
Tablo 9.2.Emisyon Sõnõr Değerleri 

 
 
Tüm değerler kuru bazda verilmiştir. 
 
*        Orijinal kömürdeki kül miktarõ %18'in üzerinde olan linyit santrallarda, bu sõnõr değerleri Çevre Bakanlõğõ  
           tarafõndan  %200 oranõnda arttõrõlabilir. 
**      Eğer verilen sõnõr değerler aşõlõyorsa; yakõt õsõl gücü 300 MWt'a kadar olan tesislerde kükürt emisyon değerini %10'a,        
          300 MWt'õn üzerinde olan tesislerde ise %5'e düşürecek bir kükürt arõtma tesisi kurulacaktõr. 
***    Isõl gücü 100 MWt'õn altõndaki tesisler için bu değerler 100 mg/Nm3 tür. 
**** Yönetmelikte Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrallarõ (DGKÇS) için değer verilmemiştir. Ancak baca gazõndaki  
          oksijen oranõnõn %3 yerine %15 olarak alõnmasõ halinde Gaz Yakõtlõ Yakma Tesisleri için verilen değerlerin gaz  
          türbinleri için de kullanõlabileceği, Çevre Bakanlõğõ tarafõndan kabul edilmiştir. 
 
 

CO HC CI F
mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3

Endüstriyel Endüstriyel NOx NO
Genel Bölgeler Genel Bölgeler

Uzun Vadeli (Yõllõk) 150 250 150 200 100 200 10000 - 100 -

Kõsa Vadeli (Günlük) 400 400 300 400 300 600 30000 140 300 10

Saatlik 900 900 280 30

mg/m3 (E10m) mg/m3
Partikül Madde

mg/m3
Azot OksitlerKükürt Dioksit (SO2)

CO Emisyonlarõ F Bileşik CI Bileşik
mg/Nm3 Emisyonlarõ Emisyonlarõ

mg/Nm3 mg/Nm3

YAKMA
TESİSLERİ Eski Yeni Eski Yeni 20000 saat 20000 20000 saat Ömrü 20000 saatten

Santr. Santr. Santr. Santr. veya saatten Yeni veya 20000-50000 daha fazla
daha az daha fazla Santr. daha az arasõnda ömrü kalmõş

ömrü kalmõş ömrü kalmõş ömrü kalmõş olan santrallar
santrallar santrallarda santrallar santrallar ve

Yeni Santr.
Katõ Yakõtlõ (*) (*) (**) (**) (**) (**)
Yakma Sistemleri 250 150 1000 800 250 15 100 - 3200 2000 - 3200 1000
Sõvõ Yakõtlõ 110 110 1000 800 175 - - (**) (**) (**) (**)
Yakma Sistemleri - 3200 1700 - 1700 800
Sõvõ Yakõtlõ 10 10 500 500 100 - - (***) (***) (***)
Yakma Sistemleri**** 60 60 60 60 60 60

< 300 MWt > 300 MWt

NOx Emisyonlarõ
mg/Nm3

Toz Emisyonlarõ
mg/Nm3 SO2 Emisyonlarõ mg/Nm3
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   Tablo 9.3:Termik Santrallar İçin Çevre Mevzuatõ Uyarõnca Alõnmasõ Gerekli İzinler 
 

 
NO 

 
 İZİN TÜRÜ 

 
 YASAL DAYANAĞI 

 
 İZİN VERMEYE YETKİLİ MAKAM 

 
1 

 
Çevresel Etki Değerlendirmesi 
(ÇED) Olumlu Belgesi (*) 

 
Çevre Yasasõ (1983) 
ÇED Yönetmeliği(1993, 1997) 

 
Çevre Bakanlõğõ 

 
2 

 
Yerseçimi İzni 

 
Umumi Hõfzõssõhha Yasasõ(1930) 
Gayrisõhhi Müesseseler Yönetmeliği 
(1968,1983, 1995)  

 
Sağlõk Bakanlğõ 
veya 
Büyükşehir Belediye Başkanlğõ 

 
3 

 
Emisyon  Ön İzni 

 
Çevre Yasasõ (1983) 
Hava Kalitesinin Korunmasõ Yönetmeliği 
(1986) 

 
Sağlõk Bakanlõğõ 
veya 
Büyükşehir Belediye Başkanlõğõ 

 
4 

 
Tesis İzni 

 
Umumi Hõfzõssõhha Yasasõ(1930) 
Gayrisõhhi Müesseseler Yönetmeliği 
(1968,1983,1995)  

 
Sağlõk Bakanlõğõ  
veya 
Büyükşehir Belediye Başkanlõğõ 

 
5 

 
Emisyon İzni 

 
Çevre Yasasõ (1983) 
Hava Kalitesinin Korunmasõ Yönetmeliği 
(1986) 

 
Sağlõk Bakanlõğõ   
veya 
Büyükşehir Belediye Başkanlõğõ 

 
6 

 
Atõksu Deşarj İzni 

 
Çevre Yasasõ (1983) 
Su Kirliliği Kontrolu Yönetmeliği  
(1988)   

 
Mahallin en büyük mülki amiri   
veya 
Büyükşehir Belediye Başkanlõğõ 

 
7 

 
Deneme İzni (**) 

 
Umumi Hõfzõssõhha Yasasõ(1930) 
Gayrisõhhi Müesseseler Yönetmeliği 
(1968,1983,1995)  

 
Sağlõk Bakanlõğõ  
veya 
Büyükşehir Belediye Başkanlõğõ 

 
8 

 
Açõlma Ruhsatõ 

 
Umumi Hõfzõssõhha Yasasõ(1930) 
Gayrisõhhi Müesseseler Yönetmeliği 
(1968,1983,1995)  

 
Sağlõk Bakanlõğõ  
veya 
Büyükşehir Belediye Başkanlõğõ 

(*) Yönetmeliğin yayõn tarihinden geçerli olup işletilmekte olan santrallarõ kapsamamaktadõr. 
(**) Açõlma Ruhsatõ için başvuru yapõldõğõnda, yetkili makam tarafõndan açõlma ruhsatõndan önce (bir yõlõ geçmemek koşulu ile) deneme izni verebilmekte olup, ayrõca başvuru yapõlmasõ 
gerekmemektedir. 
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Çevre Mevzuatõnõn uygulanmasõ sõrasõnda karşõlaşõlan sorunlar ve çözüm önerileri bölümün 
sonundaki sonuç ve öneriler kõsmõnda yer almaktadõr. 

9.3. EMİSYON KONTROL TEKNİKLERİ 
 
9.3.1 YANMA SIRASINDA UYGULANAN TEKNOLOJILER 

Yakma sistemlerinde kömürün yanmasõ sonucu oluşan NOX veSO2 emisyonlarõnõn yanma 
sõrasõna kontrolünün sağlanabilmesi amacõna yönelik olarak bazõ yöntem ve teknikler 
geliştirilmiştir. 

SO2 Emisyonu Kontrolü İçin Kimyasal Madde Enjeksiyonu: 

SO2 gazlarõnõn yanma sõrasõnda kõsmen uzaklaştõrõlmasõ amacõyla uygulanan kimyasal madde 
enjeksiyon yöntemi genel olarak kireç, kireçtaşõ, dolomit gibi kimyasallar kullanõlarak 
gerçekleştirilir. 

 NOX Emisyonlarõnõn Kontrolü İçin Uygulanan Yöntem ve Teknikler: 

NOX emisyonlarõ yanma sõrasõnda uygulanan baca gazõnõn resirkülasyonu, düşük NOX 
yakõcõlarõnõn kullanõmõ, kademeli yakma teknikleri ile kontrol altõna alõnabilmektedir.  

YANMA SONRASI UYGULANAN TEKNOLOJILER 

Kömürden temiz enerji üretimini sağlamaya yönelik olarak, yanma sõrasõnda ortaya çõkan toz, 
kükürt ve azot oksit emisyonlarõnõ azaltmaya yönelik teknolojiler dünya ölçeğinde yaygõn 
uygulama alanõ bulmuş teknolojilerdir.  

Baca Gazõ Desülfürizasyon Teknolojileri:  

Yaş Prosesler: kireç/kireçtaş ile yõkama prosesleri, sodyum bileşikleri ile yõkama prosesleri 
(tek alkali/çift alkali), amonyum sülfat prosesi, wellman-lord prosesi, magnezyum oksit ile 
absorpsiyon prosesi, deniz suyu ile SO2 giderme teknolojileri 

Yarõ Kuru Prosesler : püskürtmeli kurutma prosesi 

Kuru Prosesler : kuru püskürtme (enjeksiyon) prosesi, aktif kok ile adsorpsiyon prosesi, 
dolaşõmlõ akõşkan yatak desülfürizasyon prosesi 

Azot Oksit Emisyonlarõnõ Giderme Teknolojileri:  

Seçici katalitik indirgeme teknolojisi, seçici katalitik olmayan indirgeme teknolojisi 

Toz Tutma Sistemleri: 

Torba filtre (baghouse), elektrofiltre, siklonlar  
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9.4. ELEKTRIK ENERJISI ÜRETIMI PLANLAMA ÇALIŞMALARINDA ÇEVRE 
BOYUTU (IMPACTS MODELİ) 

Günümüzde değişen şartlar çerçevesinde enerji planlama çalõşmalara çevre faktörünün de 
eklenerek daha kapsamlõ çalõşmalarõn yapõlmasõna ihtiyaç duyulmuş ve enerji planlama 
modellerine çevresel analizler dahil edilmeye başlanmõştõr.  

Bu nedenle, IAEA ile Argonne Ulusal Laboratuvarõ (ANL) tarafõndan geliştirilen bir enerji ve 
güç değplanlamasõ modeli olan ENPEP ENergy and Power Evaluation Program) içinde yer alan 
ve yukarõda bahsedilen modellerle uyumlu olarak çalõşan IMPACTS modülünün uygulama 
çalõşmalarõna TEAŞ Genel Müdürlüğünce başlanmõştõr.  

IMPACTS Modeli 

IMPACTS modeli, ELECTRIC (WASP) modeli ile belirlenen elektrik enerjisi planlama 
sonuçlarõnõ ve BALANCE modeli ile hesaplanan genel enerji planlama sonuçlarõnõ kullanarak 
enerji arz (termik santrallar,rafineriler,kömür madenleri) ve talep (endüstri tesisleri, ulaşõm 
araçlarõ, evsel kullanõm) sistemlerinin çevresel parametrelerini ve kaynak ihtiyaçlarõnõ 
hesaplamaktadõr. IMPACTS çalõşma periyodu boyunca aşağõda verilen;  

♦ Hava; toz, SO2, NOx, ve CO2 gibi havanõn kirlenmesine ve iklim değişikliğine neden olan 
emisyon miktarõ, 

♦  Su; su ihtiyacõ,atõksu deşarj miktarõ, deşarj edilen kirletici miktarõ,  
♦ Arazi kullanõmõ; üretim tesisleri ve atõklar için toprak kullanõmõ, 
♦ Katõ atõk; üretimden kaynaklanan katõ atõk miktarõ, 
♦ Personel  sağlõğõ ve güvenliği;  hastalõklar, yaralanmalar ve ölümlerin oranõ, 
♦ Kaynak ihtiyaçlarõ;  personel ve malzeme gereksinimi 
gibi çevresel parametreleri belirlemektedir. Ayrõca, çevre kontrol teknolojilerinin teknik ve 
ekonomik değerlendirmesini yaparak, çevre kontrol maliyetini de hesaplamaktadõr. Böylece, 
çevre yönetmeliklerinin enerji sistemlerine olan etkisini ve maliyetini incelemektedir. Ayrõca 
üretim tesisleri için oldukça kapsamlõ bir veri tabanõ oluşturma imkanõnõ da sağlamaktadõr. 

Impacts Modelinin Türkiye Enerji Sistemine Uygulanmasõ 

IMPACTS modeli fosil yakõtlõ elektrik ve elektrik dõşõ sektörlere uygulanabilmektedir. Bu 
çalõşma; 

a.  Elektrik Enerjisi Üretim Sistemi Uygulamasõ, 

b.  Elektrik Dõşõ Sektörler ( Endüstri,Ulaşõm, Tarõm, Mesken) Uygulamasõ, 

olmak üzere sadece yakõttan kaynaklanan hava kirleticileri ve bunlarõn kontrol sistemleri esas 
alõnarak iki aşamada yapõlmõştõr. 

 

IMPACTS Modelinden Elde Edilen Sonuçlar 

IMPACTS modeli, yukarõdaki veriler çerçevesinde enerji arz-talep sistemlerinden (BALANCE, 
ELECTRIC) sektörel ve tesis bazõnda gelen enerji miktarlarõ ile çevresel parametreleri kullana-
rak kontrolsüz emisyonlarõ ve çevresel kontrol teknolojilerinin uygulanmasõyla kontrollü 
emisyonlarõ belirlemektedir. Ayrõca tanõmlanan emisyon kontrol teknolojilerinin, yönetmelik 
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değerlerini gözönüne alarak ekonomik değerlendirmesini yapmakta ve planlama dönemi 
boyunca kontrol teknolojilerinin yatõrõm ve işletme maliyetlerini hesaplamaktadõr. 

Ülkemizin bölgesel bazda emisyon kirlilik yükünün bilinmesi, yeni bir sanayi tesisinin kurulmasõ 
açõsõndan büyük önem taşõmaktadõr. WASP modeli sonuçlarõnõ kullanarak IMPACTS modeli ile 
elektrik enerjisinden kaynaklanan emisyon kirlilik yükü, bölgesel bazda hesaplanabilmektedir. 
Bu çalõşmanõn diğer sektörler için de daha detaylõ ve doğru veri sistemi oluşturarak IMPACTS�e 
veri sağlayan BALANCE modelinin çalõştõrõlmasõyla bütün enerji sektörlerini kapsayan bölgesel 
bazda emisyon kirlilik yükünün hesaplanarak bu tür modelleme çalõşmalarõnõn sürdürülmesinin 
yararlõ olacaktõr.  

9.5. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİNİN ELEKTRİK ENERJİSİ 
AÇISINDAN ÖNEMİ 
 
Küresel õsõnma ve iklim değişikliği sorununa çözüm bulmak için, bütün ülkeleri biraraya 
getirmek üzere, Birleşmiş Milletler tarafõndan hazõrlanan �İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi�, 1992 yõlõnda, Rio de Janeiro�da düzenlenen Çevre ve Kalkõnma Konferansõ 
sõrasõnda, ülkelerin imzasõna açõlmõştõr. İklim değişikliği yaratan sera gazlarõnõn (CO2, CH4, 
N2O, vb.) azaltõlmasõ hakkõndaki Sözleşme�nin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan gelişmiş 
ülkelere, bu sorundaki sorumluluk paylarõnõn daha fazla olmasõ ve �ortak fakat farklõ 
sorumluluklar (common, but differentiated responsibilities)� prensibinin benimsenmesi 
nedenleriyle, ilave yükümlülükler getirmektedir. Daha ağõr olan bu ilave yükümlülükler 
çerçevesinde, gelişmiş ülkeler 2000 yõlõnda, sera gazlarõ emisyonlarõnõ 1990 yõlõ seviyelerine 
indirecekler ve ayrõca gelişmekte olan ülkelere mali ve teknik yardõmda bulunacaklardõr. 
Buna karşõlõk, gelişmekte olan ülkeler daha esnek yükümlülüklere sahip olup, bu konudaki 
çabalarõ için, mali ve teknik yardõm alacaklardõr.  

Daha sonra, Sözleşme çerçevesinde, Kyoto Protokolu (KP) hazõrlanmõş olup, ülkelerin 
imzasõna açõlmõştõr. Bu protokol ile,  Ek- B ülkelerine (KP�ye taraf olan Ek-1 ülkeleri) insan 
kaynaklõ eşdeğer CO2 sera gazõ emisyonlarõnõn 2008-2012 yõllarõ arasõnda 1990 yõlõ 
seviyelerinin en az %5 daha altõna indirilmesi yükümlülüğü getirilmiş ve bu yükümlülüklerin 
yerine getirilmesine yönelik olarak bazõ mekanizmalar (emisyon ticareti, ortak yürütme 
projeleri ve temiz kalkõnma mekanizmasõ) geliştirilmiştir. 

Gelişme yolunda olan Ülkemizin, diğer OECD ülkeleri ve gelişmiş ülkeler ile birlikte, 
Sözleşme�nin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer almasõ, buna karşõlõk, Ülkemiz emisyonlarõnõn 
diğer ülkelere göre daha düşük olmasõndan dolayõ, iklim değişikliği sorunundaki tarihsel 
sorumluluğunun daha az olmasõ, henüz gelişme yolunda olan ülkemizin kalkõnma için 
enerjiye gereksinim duymasõ ve Ülkemiz durumunun, Sözleşme�nin �ortak fakat farklõ 
sorumluluklar� prensibine ters düşmesi nedenleri ile, söz konusu Sözleşme ve dolayõsõyla, 
daha sonra hazõrlanan KP, Türkiye tarafõndan imzalanmamõştõr. Halen, Sözleşme�nin Ek-1 ve 
Ek-2 listelerinden çõkmak için diplomatik girişimler devam etmektedir.  

Ancak CO2 emisyonlarõnõn toplam ülke emisyonlarõnõn yaklaşõk %30�unu oluşturduğu dikkate 
alõndõğõnda sözleşme yükümlülükleri elektrik enerjisi üretimi açõsõndan önem arzetmekte, 
önlemlerin alõnmasõnõ ve elektrik enerjisi yatõrõmlarõnda bu hususun dikkate göz önünde 
bulundurulmasõnõ gerekli kõlmaktadõr. 
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9.6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

• Çevre Bakanlõğõ tarafõndan yürütülen Çevre Mevzuatõ revizyon çalõşmalarõnda ülke 
gerçekleri de göz önünde bulundurularak gerek HKKY�de gerekse SKKY�de bölgesel 
ayrõmlara gidilmesinin yararlõ olacağõ düşünülmektedir. 

• Çevre Mevzuatõ gereği alõnmasõ gereken izinlerin çok ve çeşitli olmasõ, benzer doküman 
ve bilgiler talep edilmesine rağmen izin vermeye yetkili makamlarõn farklõ olmasõ gerek 
tekrar gerekse yetki karmaşasõna neden olmaktadõr. Mevzuatta yapõlacak bir düzenlemeyle 
birbirinin tekrarõ olan izin işlemlerinin tekrar edilmesinin ve yetki karmaşasõnõn önüne 
geçilmesi gerektiği düşünülmektedir. 

• Çevre Mevzuatõ kapsamõnda çõkartõlacak olan yeni yönetmelik veya tebliğlerin elektrik 
enerjisi üretiminde herhangi bir darboğazla karşõlaşõlmamasõ açõsõndan eski yönetmelik ve 
tebliğlere göre projelendirilmiş olan tesislere uygulanmamasõnõn yararlõ olacağõ 
düşünülmektedir. 

• Yürürlükteki ÇED Yönetmeliği gereği kesin tasarõm bilgileri gerektiren ÇED 
çalõşmalarõnõn yatõrõm programlarõna alõnmadan önce tamamlanmasõ gerekmektedir Ancak 
planlanan faaliyetin teknolojik detaylarõ ihaleye çõkõldõktan sonra belli olduğu için 
istenilen detayda bir ÇED raporu hazõrlamak bu aşamada mümkün olamamaktadõr. Ya 
yönetmelikten bu konuya ilişkin ifadelerin tamamen çõkartõlmasõ ya da söz konusu 
çalõşma kapsamõnõn daraltõlmasõ yönetmeliği uygulanõr hale getirecektir. 

• Ülkemizin AB�ne girme çalõşmalarõnõn söz konusu olduğu düşünülürse, Çevre 
Mevzuatõna uyum çerçevesi kapsamõnda, AB limitlerine tam olarak uyulup 
uyulamayacağõnõ veya hangi emisyon parametrelerinde AB limitlerinin ne kadar üstünde 
kalõnacağõnõn net bir şekilde ortaya konulmasõ gerekmektedir. 

• CO2 emisyonlarõnõn azaltõlmasõ konusunda daha verimli ve gelişmiş yeni kömür 
teknolojilerinin ülkemiz kömürlerine uygunluğunun araştõrõlmasõ, uygulamaya yönelik 
çalõşmalarõn yapõlmasõ ve elektrik tüketiminde tasarrufun artõrõlmasõ gibi tedbirlerin 
alõnmasõ gerekmektedir. 

• Emisyon kontrol teknolojilerinin seçiminde, prosesin uygulanacağõ tesisin kapasitesi, yük 
durumu, yakõt türü, yakõttaki kükürt miktarõ, külün kükürt tutma özelliği, arõtõcõ maddenin 
kolay temini ve fiyatõ, proses sonucu oluşan yan ürünlerin özelliği ve pazarlanabilirliği, 
atõklarõn depolanmasõ ve çevresel faktörler yatõrõm ve işletme maliyetlerini 
değiştirdiğinden tüm bu faktörlerin detaylõ olarak irdelenmesi gerekmektedir. Öte yandan 
seçilecek prosesin benzer tesislerde uygulanabilirliğini ve güvenilirliğini kanõtlamõş bir 
proses olmasõ da dikkate alõnmalõdõr. 
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10. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM, İLETİM VE DAĞITIMINDA OTOMASYON 
VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME  
[Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağõtõmõnda Otomasyon ve Teknoloji Geliştirme Alt 
Komisyonu Raporu] 
 
Ülke genelinde hõzla artan elektrik enerjisi talebine paralel olarak genişleyen ve çok sayõda 
teçhizattan oluşan Ulusal Enterkonnekte Elektrik Şebekesinin işletmesini iyileştirerek 
güvenilir ve kaliteli elektrik enerjisini en ekonomik şekilde sağlayabilmek için gerekli 
otomasyon sistemlerinin kurulmasõ büyük önem taşõmaktadõr.  
 
Bu amaçla, üretim ve iletim sisteminin bilgisayar donanõmlõ kontrol merkezlerinden 
işletilmesi için kontrol merkezlerinin kurulmasõ ve iletişim altyapõsõnõn oluşturulmasõ bir 
zorunluluktur. Bu alandaki en kapsamlõ uygulama olan ve 1980�li yõllarõn sonlarõnda hizmete 
giren Ulusal Yük Dağõtõm Sistemi halen kullanõmdadõr.  
 
Bu sistemin günümüz teknolojisi kullanõlarak yenilenmesi ve genişletilmesi ve sisteme 
uzaktan kumanda da dahil yeni fonksiyonlar eklenmesi gündemdedir.  
 
Elektrik Dağõtõm Şirketlerinin temel faaliyetleri olan işletme bakõm, planlama alanlarõnda 
uluslararasõ verimlilik standartlarõna ulaşabilmesi için çağdaş araçlara sahip olmasõ 
gerekmektedir. Elektrik dağõtõm sektörü özelindeki çağdaş araçlara örnek olarak GIS 
(Geographic Information System-Coğrafi Bilgi Sistemi), SCADA (Supervisory Control And 
Data Acquisition-Denetimli Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Distribution Management 
System-Dağõtõm Yönetim Sistemi), CIS (Customer Information System-Müşteri Bilgi 
Sistemi), Trouble Call Management System-Arõza İhbar Sistemi) sistemlerini saymak 
mümkündür. 
 
10.1. ELEKTRİK ÜRETİMİNDE KONTROL VE OTOMASYON 
 
Bugün için santrallardaki mevcut kontrol ve otomasyon uygulamalarõnõ dört ana kõsõmda 
sõnõflandõrmak mümkündür. 
 
10.1.1. KORUMA AMAÇLI KONTROL VE OTOMASYON UYGULAMALARI 
 
Koruma amaçlõ kontrol ve otomasyon, yanlõş işletme uygulamalarõ veya oluşan kötü işletme 
değerleri nedeniyle çalõşanlarõn sağlõklarõnõn tehlikeye girmesi ya da santraldaki teçhizatõn 
tahrip olmasõ gibi zararlõ durumlarõn önüne geçmek için uygulanan otomasyon biçimidir. Bu 
tür otomasyonla tesisin normal şartlar altõnda emniyetli bir şekilde çalõşmasõ, herhangi bir 
arõzi durum söz konusu olduğunda da gerekli önlemler alõnarak tesisin bu durumdaki şartlara 
göre ayarlanmõş limit değerlerinde işletilmesi veya durdurulmasõ sağlanmaktadõr. Bunlarõn 
yanõnda; 
 
%100 yedekli elektro-hidrolik kontrolörler; türbini aşõrõ õsõl gerilmelerden, aşõrõ hõzdan 
korumakta, talep edilen yüke göre yük/frekans kontrolunu gerçekleştirmektedir. 
 
Çeşitli ölçümler ve cihazlar için, üçte iki veya ikide bir yedeklilik sağlanarak sistem 
korunmakta ve emniyete alõnmaktadõr. 
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Termik santrallarõn uluslararasõ kabuller çerçevesinde sigortalanabilmesi için gerek duyulan 
kablo kanallarõnda yangõn bariyeri uygulamasõ da yapõlmaktadõr. 
 
10.1.2. DAHA DÜŞÜK MALİYETLİ ÜRETİM YAPILMASINA YÖNELİK KONTROL 
VE OTOMASYON UYGULAMALARI   
 
Elektrik üretiminde maliyetin analiz edilmesi durumunda; termik santrallar için değişken 
giderler içinde en büyük paya yakõt giderlerinin, ikinci en büyük paya da işçilik giderlerinin 
sahip olduğu görülmektedir. Hidrolik santrallar için ise bugün için en büyük işletme gider 
kalemi işçilik ücretidir.   
 
Üretim maliyetlerinin düşürülebilmesi de, ancak söz konusu kalemlerdeki maliyetlerin 
düşürülebilmesi ile mümkün olabilmektedir Bu çerçevede termik santrallarda daha iyi yanma 
sağlayarak daha az yakõtla daha fazla enerji üretimini hedefleyen birçok kontrol ve otomasyon 
sistemi bulunmaktadõr. Bunlara örnek olarak Yanma havasõ kontrol sistemleri, değirmen 
kontrollarõ gibi uygulamalar sayõlabilir.  
 
Hidrolik santrallar için ise en optimum su kullanõmõnõ ve ünitelerin devreye giriş-çõkõşlarõnda 
sağlayan kontrol sistemleri örnek verilebilir. 
 
Yeni kurulan termik santrallarda, bilgi değerlendirme ve bunun uzun dönem saklanmasõ, 
rahatsõzlõklarõn belirlenmesi, büyük yardõmcõlarõn çalõşma saatlerinin gözlenmesi, ömür 
analizi, loglama, verim hesaplarõ, yakõt maliyet hesaplarõ, enerji tüketiminin optimizasyonu, 
günlük õsõ tüketimi, trip ve hata analizi, kritik parçalarõn kalan ömürlerinin gözlenmesi, 
sistemin rahatsõzlõklarõnõn kendi kendine giderilmesi sistemleri kullanõlmaktadõr. 
 
Kömür değirmenlerinin hõzõnõn kazan yüküne göre ayarlanmasõ ve yanma havasõnõ sağlayan 
cebri çekme fanlarõnõn ölçülen CO2 ve O2 miktarlarõna göre ayarlanmasõ vb. ile termik 
santrallarda optimum yanma sağlanabilmektedir. Böylece daha az yakõtla daha çok enerji 
üretimi gerçekleştirilerek yakõt maliyetleri düşürülebilmektedir. 
 
Ayrõca; türbin-jeneratörün çeşitli kademelerinde, kömür değirmenlerinin, cebri çekme 
fanlarõnõn, emme fanlarõnõn, besleme suyu pompalarõnõn, baca gazõ arõtma tesisleri sirkülasyon 
pompalarõnõn, oksitleme havasõ üfleyicilerinin, kireç taşõ değirmenlerinin motorlarõnda 
devamlõ kestirimci bakõm sistemleri ile devamlõ vibrasyon ölçümleri yapõlmakta, bu ölçümlere 
göre arõza eğilim analizleri ile arõzalar saptanmakta ve bu analizlere göre bakõm yapõlarak 
santrallar daha büyük maliyetli arõzalardan korunmakta ve emre amadeliği yükseltilmektedir. 
 
Kazan borularõ buhar kaçağõ izleme sistemleri ile kazan borularõnda oluşan hasarlar erken 
safhalarda teşhis edilmekte, daha iyi işletim ve tamir stratejileri geliştirilerek emre amadelik 
yükseltilmekte tamir maliyetleri azaltõlmaktadõr.  
 
10.1.3. DAHA KALİTELİ ÜRETİM YAPILMASINI AMAÇLAYAN KONTOL VE 
OTOMASYON UYGULAMALARI 
 
Bugünün Dünyasõnda sağlanan küreselleşme, ne pahasõna olursa olsun üretim değil, kaliteli, 
çevreyle dost, emisyonlarõ denetim altõna alõnmõş, külü çevreye zarar vermeyecek şekilde 
değerlendirilebilen, gürültü seviyeleri kabul edilebilir değerlerde olan üretim ilkesini 
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getirmiştir. Ülkemizde bu  ilke doğrultusunda  birçok yasal önlem de  alõnmõştõr. Üretilen 
enerjinin şebekenin gerektirdiği şartlara uygun olmasõ için uygulanan generatör ikaz kontrol 
sistemi uygulamalarõ, baca gazõ emisyonun kontrol ve gözlenmesine yönelik ölçü ve 
otomasyon uygulamalarõ bu kapsama giren örneklerdendir. 
 
10.1.4. ÜRETİMDE OFİS OTOMASYONU 
 
Ofis otomasyonu uygulamalarõ, daha ucuz ve kaliteli işletmeyi, işletmenin iyi bir raporlama 
sistemiyle desteklenmesini hedefler. Bu  çerçevede santrallarõmõzda bugün kullanõlan 
bilgisayar destekli ofis otomasyon sistemleri şunlardõr: 
 
1. Muhasebe ve Personele yönelik uygulamalar 

2. Stok kontrol sistemleri 

3. Koruyucu Bakõm sistemleri 
 
Santrallarõmõzda  Muhasebe ve Personel servislerinde bilgisayar kullanõmõ daha eski olmasõna 
rağmen stok kontrol uygulamalarõ 1980 lerin sonlarõna doğru, Koruyucu Bakõm uygulamalarõ 
da 1990� lõ yõllarõn ortalarõna doğru başlamõştõr.  
 
10.1.5. ULAŞILMAK İSTENEN AMAÇLAR 
 
Mevcut Santrallarda kurulmuş bulunan ve yeni kurulan santrallarda da öngörülen Yerel 
Bilgisayar Ağõ (LAN) kullanõlarak işletme personelinin her an santralõ izleme ve gerekli 
uyarõlarõ yapma olanağõ olacaktõr. Bu sistemin oluşturulabilmesi için gerekli alt yapõ olan 
LAN ve onun otomasyon sistemine olan bağlantõsõ (DCS ve/veya PLC) bütün yeni kurulacak 
termik santrallarda (TEAŞ, Yİ, YİD) öngörülmelidir. 
 
APK 359�a göre, rezervuarlõ hidrolik santrallar ile ünite gücü 50 MW 'õn üstündeki veya 
toplam santral gücü 100 MW 'õn üstündeki termik santrallarõn primer ve sekonder frekans 
kontroluna katõlmalarõ gerekmektedir.  
 
Kurulacak her santrala Ulusal Yük Dağõtõm Merkezinden gönderilecek sinyallere göre 
çalõşmasõnõ ve  Otomatik Üretim Sistemi (AGS) sistemi ile yük kontrolunun yapõlabileceği 
iletişim ve kontrol sistemlerinin konulmasõ gerekecektir.   
 
Önümüzdeki dönem içinde özelleştirme uygulamalarõnõn artacağõ varsayõmõ ile işletme haklarõ 
özel sektöre devredilen termik santrallarda ihale şartnamesinin gerektirdiği önlemler alõnarak 
bu santrallarõn frekans  kontroluna katõlmasõnõ sağlayacak sistemlerin teçhizi, yeni kurulacak 
termik santrallarõn da bu katõlõmõ gerçekleştirebilecek teknik donanõma sahip olarak inşaasõ 
gerekmektedir. 
  
Ofis Otomasyon uygulamalarõna ait yazõlõmlarõn toplanarak tek bir entegre paket olarak 
düzenlenmesi ve sistemin santrallarda network ortamõnda kullanõmlarõnõn sağlanmasõ, bazõ 
işlerin tekrar yapõlmasõ gereğini ortadan kaldõracak ve verimliliği arttõracaktõr.  
 
Santral Kumanda odalarõnda işletme şartlarõndan yola çõkõp  bilgisayar yardõmõyla santral õsõ 
harcamasõnõ (Heat Rate) anõnda hesaplayan performans gözetim sistemlerinin  konulmasõ 
işletmecilere çok faydalõ olacaktõr.  
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Montaj giderleri çok yüksek olan bunun yanõ sõra işletmesi çok özel bilgi ve sürekli yazõlõm 
güncellemesi (software updating) gerektiren Türbin Izleme Sistemi gibi sistemler için �On-
Line Remote Diagnostic System� olarak adlandõrõlan Anõnda Uzaktan Analiz Sistemleri 
öngörülmelidir.  
 
Hidrolik santrallar için, aynõ havzada yer alan santrallarõn tek bir yerden kumanda edilmesi 
ilkesi uygulanmalõdõr.   
 
Havza bazõnda kontrol merkezlerinin gerekliliğinin değerlendirilmesi amacõyla  1993 yõlõnda 
OMIP-İşletme Yönetimi Geliştirme Projesi kapsamõnda bir çalõşma yapõlmõş, bu çalõşmada 
Hirfanlõ, Kesikköprü ve Kapulukaya Hidrolik Santrallarõnõn kurulu olduğu Kõzõlõrmak havzasõ 
pilot olarak seçilmiştir.  
 
Bu çalõşma sonucunda projenin takriben toplam 3 milyon ABD$ lõk bir yatõrõmla 
uygulanabileceği hesaplanmõştõr.  
 
O yõlki fiyatlar çerçevesinde bunlardan kazanõlacak faydanõn ise, takriben 52 Milyon ABD$ 
olacağõ düşünülmüş ve bu proje için fayda / maliyet oranõ 17.3 olarak hesaplamõştõr. 
 
Enerji üretim tesislerinde kullanõlan teknolojinin neredeyse tamamõnõ ithal etmekte olan 
ülkemizde kurulmuş bulunan Termik Santrallarõn işletme-bakõm ve yerli-yabancõ malzemeler 
konusunda yaşanan tecrübeleri paylaşmak ve bu sayede yaşanan olaylardan ders almak 
suretiyle maliyetleri düşürmek için bir Bilgi Merkezi oluşturulmalõdõr.  
 
Ulusal ve uluslararasõ kurallara göre ölçülmekte olan emisyon ve hava kalitesi değerlerinin 
tek bir merkezden on-line olarak izlenmesi sistemine geçilmesi gerekmektedir.  
 
Bu bağlamda ele alõnmasõ gereken bir diğer konu da personel eğitimidir. Kuruluş değeri 
milyar dolarlarõ bulan termik santrallarõn işletilmesinde görev alacak personel mutlak suretle 
kaliteli bir eğitimden geçirilmelidir.  
 
10.2. ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİNDE OTOMASYON  
 
10.2.1. BİR SCADA/EMS SİSTEMİ OLAN ULUSAL YÜK DAĞITIM SİSTEMİNİN 
MEVCUT DURUMU VE SORUNLAR 
 
Enterkonnekte sistemin standartlara uygun ve en az arõza ile işletilmesi; 

a) Müşterilerin değişen yük ve enerji taleplerinin santrallar arasõnda bölüşümü, 

b) Sistemin sürekli izlenmesi ve arõzlarõn giderilmesi, 

c) Sistem gerilim ve frekans ayarõnõn yapõlmasõ, 

d) Sistemdeki yük dağõlõmõnõn kontrolu 
sistemi takip ve kumanda imkanõ veren Yük Tevzi Merkezleri ile mümkündür. 
 
1987 yõlõndan itibaren kullanõlmaya başlanan ve Ulusal Kontrol Merkezi (UKM), 5 Bölgesel 
Kontrol Merkezi (BKM) ve 45 uzak terminal birimini (UTB) kapsayan UYD sisteminin 
geçici kabulü 1991, kesin kabulü ise 1992 yõlõnda tamamlanmõştõr. UYD sistemi hiyerarşik bir 
yapõya sahiptir. Bu hiyerarşinin en tepesinde Ulusal Kontrol Merkezi bulunmaktadõr. 5 
bölgesel kontrol merkezi Adapazarõ, Çarşamba, Gölbaşõ, Keban ve İzmir�de kurulmuştur. 
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Milli Yük Tevzi (Ulusal Yük Dağõtõm-UYD) Projesi adõ altõnda gerçekleştirilen ve 380 
kV�luk merkezlerle kurulu gücü 50 MW�õ geçen 154 kV santral merkezlerinden bilgi toplama, 
değerlendirme, gözetleme, etüt, raporlama, uluslararasõ ve sistemler arasõ alõş-verişlerin 
düzenlenmesi, yük frekans kontrolu, haberleşmenin geliştirilmesi gibi hizmetlerin 
yapõlmasõna imkan tanõyan bir SCADA/EMS (Gözetimsel Denetim ve Veri Toplama/Enerji 
Yönetim Sistemi) kullanõlmaya başlamasõyla enterkonnekte sistemin daha emniyetli ve 
ekonomik işletilmesi sağlanmõştõr. 
 
UYD sisteminin servise girmesinden sonra, bu sistemi genişletme çalõşmalarõna başlanmõştõr. 
Bu çerçevede, merkezlerin genişlemesine paralel olarak mevcut UTB�lere yapõlan ilavelerin 
yanõ sõra, başlangõçta 45 olan UTB sayõsõ da yeni UTB�lerin sisteme ilavesi ile 80�e yaklaşmõş 
durumdadõr. Halen, UYD sistemi yeni servise giren birkaç merkez dõşõnda 380 kV şebekede 
yer alan tüm trafo merkezleri ve santrallar ile 154 kV şebekeye bağlõ önemli santrallarõ 
kapsamaktadõr. Atatürk ve Karakaya santrallarõ ise, bu santrallarda bulunan bilgisayar 
sistemleriyle (BECOS-10) UYD sistemi bilgisayarlarõ arasõnda direkt iletişim linkleri ile 
UYD sistemine bağlanmõş olup, bu sayede ülkemizin en büyük santrallarõ olan bu santrallarõn 
UKM�den gönderilen sinyallerle yük frekans kontroluna katõlõmõ sağlanmõş bulunmaktadõr. 
Diğer yandan, UYD sistemine dahil merkezlerin 154 kV kõsõmlarõndan ilave bilgi toplamak 
amacõyla yapõlan çalõşmalar da devam etmekte olup, bu çalõşmalarõn 2000 yõlõ içinde 
bitirilmesiyle şebekeden toplanan ölçüm ve durum bilgilerinin toplam sayõsõ yaklaşõk olarak 
yüzde 250 artõşla başlangõçtaki toplam sayõ olan 1960�tan 6800�e ulaşmõş olacaktõr. Bu 
sayõlara, iletişim cihazlarõndan alõnan  alarm  bilgileri  dahil  değildir.  Mevcut  UYD  
sisteminin  hiyerarşik  yazõsõ    Şekil-10.1�de görülmektedir. 
 
Halen UTB-BKM ve BKM-UKM arasõndaki veri ve ses iletişiminin tümü  enerji nakil hatlarõ 
üzerinden, taşõyõcõ (PLC) cihazlarla yapõlmaktadõr. UYD Sistemi özel bir telefon sistemini de 
kapsamaktadõr. Ayrõca, kontrol merkezleri arasõnda direkt-linkler mevcuttur. BKM'lerle 
UTB�ler arasõndaki iletişim hõzõ 200 Baud ve UKM ile BKM�ler arasõndaki iletişim hõzõ 2400 
Baud'dur. İletişim altyapõsõnõn güçlendirilmesi için bugüne kadar yaklaşõk olarak 1600 km 
fiber optik (OPGW) linkin tesisi tamamlanmõştõr. Bir kõsmõ servise alõnmõş bulunan fiber 
optikli linklerin tamamõnõn kullanõma girmesi ve gelecekteki iletişim ihtiyaçlarõ için yeni 
OPGW linklerin tesisi çalõşmalarõna  devam edilmektedir. Mevcut ve planlanan OPWG 
linkleri Şekil-10.2�de verilmiştir. 
 
SCADA fonksiyonlarõnõn yanõ sõra UKM�de Enerji Yönetim Sistemi (EMS) yazõlõmlarõ da 
mevcuttur. EMS yazõlõmlarõ Ulusal Enterkonnekte Elektrik Şebekesinin daha iyi işletilmesi ve 
böylece daha kaliteli, daha güvenilir ve daha ekonomik elektrik enerjisi için gerekli imkanlarõ 
sağlar. Bu yazõlõmlar; Otomatik Üretim Kontrolu (AGC), Durum Kestirimi, Kõsõtlõlõk Analizi, 
Yük Akõşõ Analizi programlarõdõr. 
 
Hõzla gelişen enterkonnekte sistem ve teknoloji dikkate alõndõğõnda mevcut SCADA/EMS 
sistemi, teknoloji ve kapasite açõsõndan eskimiş ve yetersiz kalmõştõr. Bu nedenle bir sonraki 
bölümde açõklanan yenileme ve genişletme projesi gündeme gelmiştir. 
 
10.2.2. ULAŞILMAK İSTENEN AMAÇLAR 
 
Ulusal Enterkonnekte Şebekenin daha iyi işletilmesi ve kaliteli ve güvenilir elektriğin 
ekonomik olarak sağlanmasõnda ihtiyaç duyulan otomasyon sistemlerinin gerçekleştirilmesi 
için VIII. Beş Yõllõk Plan döneminde uygulanmasõ öngörülen projeler aşağõda özetlenmiştir: 
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10.2.2.1. Ulusal Yük Dağõtõm Sistemini Yenileme ve Genişletme Projesi 
 
UYD sisteminin yenilenmesi ve genişletilmesi projesi ile aşağõdakiler öngörülmektedir: 
 
- Mevcut kontrol merkezleri donanõm ve yazõlõmlarõnõn yenilenmesi, 
- İkitelli�de yeni bir bölgesel kontrol merkezinin kurulmasõ, 
- Kontrol merkezlerine yeni fonksiyonlarõn (Uzaktan Kumanda, yeni EMS uygulamalarõ 

vb.) ilave edilmesi, 
- İlk aşamada 60 yeni UTB�nin ilavesi,  
- Şebekeden toplanan bilgilerin yetersizliği nedeniyle halen sõnõrlõ ölçüde yararlanõlan EMS 
şebeke uygulamalarõnõn daha verimli hale getirilmesi, 

- Uzaktan Kumanda uygulamasõnõn denenmesi, 
- Acil durumlar için  Yedek Ulusal Kontrol Merkezi kurulmasõ. 
 
Projenin 3 yõl içinde tamamlanmasõ planlanmõştõr. Bu proje kapsamõnda UYD sistemine ilave 
edilecek İkitelli Bölgesel Kontrol Merkezinden başka gelecekte Erzurum�da da bir Bölgesel 
Kontrol Merkezinin kurulmasõ öngörülmektedir. Şebeke işletmesini etkilememek için mevcut 
sistemden yeni sisteme kesintisiz geçişi sağlayacak bir uygulama yapõlmasõ istenmektedir. 
İkitelli Bölgesel Kontrol Merkezinden uzaktan kumanda edilmesi sağlanacak olan 9 GIS 
merkez dahil toplam olarak 60 merkezin daha bu proje kapsamõnda UYD sistemine dahil 
edilmesiyle şebekeden toplanan ölçüm ve durum bilgilerinin toplamõ yaklaşõk olarak 12000�e 
ulaşacaktõr. Bu sayõ, İkitelli bölgesindeki GIS merkezlerden toplanacak uzaktan kumanda için 
ihtiyaç duyulan alarm ve sinyal bilgileriyle birlikte toplam 13500�ü bulacaktõr.  
 
Uzun dönemde, iletim şebekesinde yer alan tüm önemli trafo merkezleri ile santrallarõn UYD 
sistemi kapsamõna alõnmasõ hedeflenmektedir. Bu nedenle, yeni proje ile yenilenecek sistemin 
500 UTB kapasiteli olmasõ öngörülmektedir. Halen yaklaşõk olarak 80 olan UTB sayõsõ yeni 
proje kapsamõnda ilave edilecek 60 UTB ve temin edilecek 10 adet yedek UTB�nin 
montajõyla 150�ye ulaşacaktõr. 
 
Ulusal Yük Dağõtõm Sisteminin Yenilenmesi ve Genişletilmesi Projesi ile bu sisteme dahil 
merkez sayõsõ artõrõlõrken, diğer yandan da yeni fonksiyonlarõn ilavesi sağlanacaktõr. Bunlar:  
 
- Kõsa-dönem üretim planlamasõ 

- Kõsa-DönemYük Tahmini (KDYT) 
- Uzaktan Kumanda 
 
10.2.2.2.  Uzaktan Kumanda Merkezleri Projeleri 
 
Ulusal Yük Dağõtõm Sisteminin Yenilenmesi ve Genişletilmesi Projesine paralel olarak 
uzaktan kumanda merkezlerinin kurulmasõ da gündemdedir. Bu merkezlerin her birine en çok 
20 adet uzaktan kumanda yapõlacak 154/OG trafo merkezinin bağlanmasõ öngörülmüştür. 
Bilgileri toplayarak Bölgesel Kontrol Merkezlerine aktaracak olan ve bağlõ merkezlerin 
Uzaktan Kumanda edileceği bu merkezlerle Ulusal Yük Dağõtõm Sisteminde yeni bir 
hiyerarşik kademe daha oluşturulacaktõr. 
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10.2.2.3.  İletişim Ana (Master) Projesi 
 
Elektrik üretim-iletim sisteminin veri ve ses iletişim ihtiyacõ sistemin gelişmesine paralel 
olarak artmaktadõr. Bu ihtiyaçlarõn karşõlanmasõ amacõyla gerekli iletişim altyapõsõnõn 
kurulmasõ çalõşmalarõ devam etmektedir. Bu amaçla yürütülen İletişim Ana (Master) Projesi 
ile Ulusal Enterkonnekte Elektrik Şebekesinin gelecekteki yapõ ve ihtiyaçlarõ da göz önüne 
alõnarak fiber optik iletişim sisteminin yaygõnlaştõrõlmasõ, Türk Telekom genel iletişim 
sisteminden özel devreler kiralanarak yararlanõlmasõ, az yoğunluklu linkler için mevcut 
kuranportör (PLC) sisteminin geliştirilmesi ve uygun olan güzergahlarda mikrodalga 
sistemlerinden yararlanõlmasõ öngörülmektedir. 
 
10.2.2.4. Elektrik Sektöründeki Yeniden Yapõlanma ve Ulusal Yük Dağõtõm Sistemi 
 
Uygulanan yeniden yapõlanma modellerine bağlõ olarak Dünya�da pek çok ülkede yeniden 
yapõlanma, kontrol merkezi fonksiyonlarõ üzerinde etkiler yapmakta ve yeni fonksiyon ve 
araçlara ihtiyaç duyulmaktadõr. Yeniden yapõlanmõş elektrik sektöründe, şebekeden gerçek-
zaman bilgi toplamanõn önemi artacaktõr.  
 
Daha fazla sayõdaki enerji alõşverişinin iyi bir şekilde gözlenebilmesine imkan vermek için 
ilave ölçümler alõnmasõ gerekecektir. Kontrol merkezlerinde Spot Pazar ve İkili Anlaşmalar 
için Sözleşme Yönetimi, Enerji Ticareti, Enerji Alõşverişi Planlama ve Değerlendirme, Enerji 
Ölçme ve Kayõt Sistemi, Enerji Muhasebesi, Rezerv Yönetimi ve Yardõmcõ Hizmetler İzleme 
araçlarõ gibi yeni yazõlõm programlarõna (araçlarõna) ihtiyaç duyulacaktõr. Ayrõca, yeniden 
yapõlanma ile ilgili bütün uygulamalar için operasyonel veritabanõna ihtiyaç olacaktõr. 
 
UYD sisteminin genişletilerek zaman içinde tüm enterkonnekte elektrik şebekesini kapsamasõ 
elektrik sektöründeki yeniden yapõlanma sürecine paralel olarak kontrol Merkezlerinin ihtiyaç 
duyulacak yeni yazõlõm araçlarõ ile donatõlmasõ enerji sektöründeki otomasyon çalõşmalarõ 
kapsamõnda önümüzdeki dönemin en önemli konularõndan biri olacaktõr. 
 
10.2.2.5. Enerji İletim Hatlarõnda Tek Faz Tekrar Kapama 
 
Ulusal Enterkonnekte Elektrik Şebekesinde meydana gelen arõzalarõn büyük çoğunluğunun 
geçici arõzalar olmasõ nedeniyle, arõza sonucu açan iletim hatlarõnda tek faz tekrar kapama 
uygulamasõnõn yaygõnlaştõrõlmasõ hedeflenmektedir. Halen 380 kV iletim hatlarõnda yapõlan 
uygulamanõn 154 kV hatlara da yaygõnlaştõrõlmasõ gerekmektedir.  
  
380 kV Iletim Sistemimizde 1997 yõlõnda oluşan 619 adet arõzanõn 591 adedi (%95,48) geçici 
28 adedi (%4,5) ise hat kopmasõ, direk yõkõlmasõ vb. nedenlerle meydana gelen kalõcõ 
arõzalardõr. Bunlarõn dõşõnda kalan geçici tek faz toprak arõzalarõnda uygulama başarõlõ 
olmuştur. 
 
10.2.2.6. İstasyon Otomasyonu 
 
SCADA ve uzaktan kumanda uygulamalarõn yaygõnlaştõrõlabilmesi için gerekli standartlar ve 
projelendirme kriterlerinin öncelikli olarak oluşturularak kurulacak yeni merkezlerde istasyon 
otomasyonunun gerçekleştirilmesi de hayata geçirilmesi gereken bir uygulama olarak 
gündeme alõnmalõdõr. 
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10.2.3. UZUN DÖNEMDE (2001-2023) AMAÇLAR 
 
Uzun dönemli amaçlar aşağõdaki başlõklar altõnda toplanabilir: 
 
! Uzun dönemde tüm merkezlerin SCADA sistemine dahil edilmesi sağlanmasõ,  

! İhtiyaç duyulacak yeni Enerji Yönetimi Sistemi yazõlõmlarõna ilave olarak elektrik 
sektöründeki yeniden yapõlanma sonucu ihtiyaç duyulacak yeni araçlarõn sağlanmasõ,  

! Yeni yapõda enerji ticaretinin yapõlabilmesi için gerekli bilgisayar, iletişim ve enerji 
ölçme sistemi altyapõlarõnõn oluşturulmasõ, 

! Uzaktan kumanda uygulamasõnõn zaman içinde yaygõnlaştõrõlmasõ, 

! Yeni kurulacak merkezlerde istasyon otomasyonuna geçilmesi, 

! Veri ve ses iletişimi için ihtiyaç duyulan iletişim altyapõsõ oluşturulmasõ, 

! İletişim sektöründeki tekelin kalkmasõ ve bu alandaki yeni yasal çerçeve 
oluşturulduktan sonra bu alanda hizmet sunumu için gerekli düzenlemeler ve 
organizasyonun gerçekleştirilmesi. 

 
 
10.2.4. İZLENMESİ GEREKEN POLİTİKALAR VE KURUMSAL DÜZENLEMELER 

 

10.2.4.1.Ulusal Yük Dağõtõm Sisteminin Tüm Şebekeye Yaygõnlaştõrõlmasõ 
 
Halen iletim şebekesindeki üretim-iletim merkezi sayõsõnõn, çok küçük trafo merkezleri 
dõşõnda, 500 civarõnda olduğu ve bu sayõnõn gelecek 5 yõl içinde yaklaşõk olarak 600�e 
çõkacağõ dikkate alõndõğõnda, elektrik şebekesinin iyi bir şekilde yönetim ve işletimi için, 
UYD sistemine dahil edilecek merkez sayõsõnõn arttõrõlmasõ gereği ortaya çõkmaktadõr.  
 
10.2.4.2. Uzaktan Kumandanõn Yaygõnlaştõrõlmasõ ve İstasyon Otomasyonu 
 
Uzaktan kumandanõn yaygõnlaştõrõlmasõnõn önündeki en önemli engel sahada yapõlmasõ 
gereken montaj ve kablaj ile primer teçhizatõn uzaktan kumandaya uygun olmamasõdõr. 
Analog ve durum bilgilerinin hemen hemen tamamõ pano veya terminal bloklarda toplanmõş 
olan GIS merkezlerde dahi özellikle uzaktan kumanda için ihtiyaç duyulan ilave alarm ve 
sinyallerin toplanabilmesi ve kumanda ile ilgili bağlantõlarõn yapõlmasõ için önemli ölçüde 
tadilat ve ilaveye gerek duyulmaktadõr. Bu nedenle, bundan sonra tesis edilecek merkezlerin, 
merkezlerde uzaktan kumanda için tadilat yapõlmasõna gerek kalmaksõzõn uygulanabilmesine 
olanak verecek şekilde projelendirilerek tesis edilmelerinin sağlanmasõ gerekmektedir. Bu 
amacõ sağlamanõn en uygun yolu istasyon otomasyonuna gidilmesi olacaktõr. Bunun için 
gerekli standartlar ve projelendirme kriterlerinin öncelikli olarak oluşturularak kurulacak 
merkezler için hayata geçirilmesi zaman geçirilmeden gündeme alõnmalõdõr. 
 
10.2.4.3. Personel Politikalarõ ve Proje Organizasyonu 
 
Projelerin uygulama aşamasõnda  personelin etkin katõlõmõnõn sağlanmasõ, gereken bilgi 
transferinin sağlanmasõ ve dolayõsõyla sistemin devreye girmesinden sonra yeterince etkin bir 
şekilde kullanõlabilmesi ve gelecekteki ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilebilmesinin 
sağlanabilmesi açõlarõndan hayati önem taşõmaktadõr. Bu nedenle, proje yürütücüsü birimlerin 
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yeterli teorik bilgi altyapõsõna sahip ve yabancõ dil bilen  elemanlarla takviye edilmesi bir 
zorunluluktur. Proje biriminin, ilave bir yük olarak diğer ülkelerdeki benzer projelerdeki 
uygulamalarda olduğu gibi sistem veri tabanlarõ ve şemalarõnõn önemli bir kõsmõnõ 
hazõrlamasõnõn öngörülmüş olmasõ nitelikli teknik personel takviyesini daha can alõcõ bir konu 
haline getirmektedir.  
 
10.2.4.4. Yeniden Yapõlanma Sonucunda İhtiyaç Duyulacak Otomasyon Sistemleri 
 
Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de elektrik enerjisi sektöründe yeniden 
yapõlanma süreci yaşanmaktadõr. Yeni oluşacak yapõ  henüz ortaya çõkmamõştõr. Bu yapõnõn 
tam olarak ortaya çõkmasõndan sonra gerekli bilgisayar, iletişim ve ölçüm sistemi altyapõlarõ 
kurularak enerji ticareti için ihtiyaç duyulan araçlarõn sağlanmasõ için yeni projelerin 
uygulamaya konmasõ gerekecektir. 
 
10.2.4.5. İletişim Hizmeti Sunumu 
 
Gelecekte iletişim alanõndaki tekelin ortadan kalkarak rekabetçi bir yapõnõn oluşmasõndan 
sonra, TEAŞ�õn iletişim altyapõsõnõn TEAŞ�õn ihtiyaçlarõnõ aşan kõsmõ TEAŞ�a elektrik 
sektöründeki işlevinin yanõ sõra �iletişim sektöründe� faaliyet gösterme imkanõ sağlayacaktõr. 
Bu durum TEAŞ ve ülkemize kazandõracağõ yararlar açõsõndan heyecan verici olup, bu 
alandaki çalõşmalarõn hõzlandõrõlmasõ gerekmektedir.  
 
10.2.4.6. Fayda-Maliyet Açõsõndan İletim Otomasyonu Projeleri 
 
VIII. Beş Yõllõk Plan döneminde, Elektrik İletim Sisteminde en önemli projeler olan Ulusal 
Yük Dağõtõm Sisteminin Yenilenmesi ve Genişletilmesi Projesi, Uzaktan Kumanda 
Merkezleri Projeleri ve İletişim Ana (Master) Projesi gibi projeler için 60 Milyon ABD Dolarõ 
civarõnda bir parasal kaynak gerekmektedir. 
  
Elektrik sektöründeki otomasyon projelerinin maliyetleri diğer projelerle karşõlaştõrõldõğõnda 
oldukça az olmasõna karşõn, bu projelerin gerek elektrik sistemleri ve gerekse de ulusal 
ekonomi açõsõndan  sağladõklarõ yararlar çok büyüktür. Bu projelerin sağladõğõ yararlarõn 
parasal değerini hesaplamak kolay olmamakla birlikte, aşağõda belirtilen yararlar yapõlan 
yatõrõmlarõn kat kat üzerindedir: 
 
! Şebeke frekansõnõn belirli sõnõrlar içinde tutulmasõ ve bara gerilimlerinin kontrol edilmesi 

sonucunda sunulan elektrik kalitesinin artõrõlmasõ, 

! Şebeke kayõplarõnõn azaltõlmasõ, 

! Şebeke işletmesinin iyileştirilmesi, güvenilirliğinin artõrõlmasõ ve bunun sonucu olarak 
elektrik kesintilerinin azaltõlmasõ, 

! Şebeke oturmalarõnõn (bölgesel veya genel elektrik kesintisi) önlenmesi, 

! Santrallarõn toplam üretim maliyetleri optimum düzeyde olacak şekilde yüklenebilmesi ve 
bunun sonucunda maliyetlerin düşürülmesi. 
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10.3. ELEKTRİK DAĞITIM SİSTEMLERİNDE OTOMASYON 
 
Ülkemiz elektrik dağõtõm şebekelerinin planlanmasõ, tesisi ve işletilmesi faaliyetlerinde;   
 
• Yatõrõmlarõn optimum şekilde planlanamamasõ, 

• İşletme ve bakõm maliyetlerinin yüksek olmasõ, 

• Bakõm faaliyetlerinin teçhizat standartlarõna uygun olarak yapõlamamasõ, 

• Kalõcõ arõzalara müdahale zamanlarõnõn uzun olmasõ 

• Yüksek oranda gerçekleşen kayõplar 
 
gibi sorunlarõn var olduğu bilinmektedir.  
 
Dağõtõm şebekeleri sorunlarõnõn, üç kademede uygulanacak projelerle hafifletilerek 
uluslararasõ standartlara çekilmesi hedeflenmiştir. Üç ayrõ fazda  gerçekleştirilmesi düşünülen 
projeler; 
 
• Gelişim ve Otomasyon Master planlamasõnõn yapõlmasõ, 

• SCADA/DYS sistemlerin tesis edilmesi, 

• Talep Yönetimi uygulamalarõnõn başlatõlmasõ olarak tasarlanmõştõr. 
 
10.3.1. GELİŞİM VE OTOMASYON MASTER PLANLAMASI 
 
Proje maliyetleri dikkate alõnarak bu uygulamalarõn öncelikli illerden başlanarak kademeli 
olarak yaygõnlaştõrõlmasõ düşünülmüştür. Bu amaçla ülkemiz sathõna yayõlmõş iller; nüfus, 
satõlan enerji miktarõ, sanayi abonesi sayõsõ ve turizm katkõlarõna göre sõralanmõş ve buna göre 
uygulamalara başlanmõştõr. 
  
Bugün itibariyle, TEK döneminde yapõlmõş İstanbul ve Ankara ile bu uygulamalarõn devamõ 
niteliğinde TEDAŞ tarafõndan gerçekleştirilmiş Bursa, Konya, Gaziantep ve Eskişehir illeri 
olmak üzere 6 ilimizin elektrik dağõtõm şebekeleri Gelişim ve Otomasyon Master Planlamasõ 
çalõşmalarõ tamamlanmõş bulunmaktadõr.  
 
 
10.3.2. SCADA 
 
Elektrik dağõtõm hizmetlerinde, uzaktan  kontrol, kumanda ve izleme sistemi (SCADA) 
Türkiye�de ilk defa 1994 yõlõnda Kayseri ilinde gerçekleştirilmiştir. 
 
Kayseri dõşõndaki diğer illerde de rasyonel elektrik dağõtõm şebeklerine sahip olma yönündeki 
çabalarõn ikinci safhasõnda, dağõtõm sistemindeki sorunlarõn çözümü için gerekli veriyi 
sağlayacak SCADA sistemlerinin uygulanmasõ hazõrlõk çalõşmalarõ başlatõlmõştõr.  
 
Yaptõrõlacak bu sistemlerin maliyetlerinin yayõlmasõ amacõyla, uygulamalara ilk olarak 
ihtiyacõn en çok olduğu illerimiz Ankara, Bursa, Konya ve Gaziantep�ten başlanacaktõr. 
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Tamamõyla öz kaynaktan karşõlanacak bu maliyetlerin 20 milyon ABD Dolarõ civarõnda 
olacağõ tahmin edilmektedir. 
 
Tesis edilecek SCADA sistemi temel olarak aşağõdaki işlevleri kapsamaktadõr: 
 
• Veri toplama, 

• Kontrol Kumanda, 

• Hesaplama İşlevi, 

• Teçhizat Çalõşma Endeksleri, 

• Olay Tasnif İşlevi, 

• Olay Tekrarõ, 

• Yük Tevzi Operatörü Eğitim Simülatörü, 

• Geçmiş Veriler Arşivi, 

• Rapor Üretimi, 

• Vardiya Değişimi Yönetimi, 

• Trend (Eğilim) Kaydõ 
 
Öncelikle başlanmasõ planlanan dört ilin SCADA projesi kapsamõndaki Trafo Merkezi ve 
Dağõtõm Merkezleri sayõlarõ aşağõda verilmektedir. 
 

İlin Adõ TM & İM Sayõsõ Fider Sayõsõ 
Ankara 67 600 
Bursa 36 400 
Konya 46 500 
Gaziantep 25 250 

 
 
10.3.3. FİDER OTOMASYONU 
 
Fider otomasyonunun temel olarak; arõzanõn algõlanmasõ, arõzalõ yerin izole edilmesi, fiderin 
sağlõklõ kõsõmlarõna yeniden enerji verilmesi fonksiyonlarõ vardõr. 
 
Bu uygulama sayesinde kalõcõ arõza sonrasõndaki yapõlmasõ gereken işlevler 1-2 dakikada 
gerçekleştirilmektedir.  
 
Ankara, Bursa, Konya ve Gaziantep illerine tesis edilecek SCADA/DMS projesi kapsamõnda 
yukarõdaki bilgiler õşõğõnda ve aşağõda belirtilen kriterlere uygun olarak; 
• Müşteri hassasiyeti yüksek, 
• Yük yoğunluğu yüksek , 
• Arõza olasõlõğõ yüksek 
fiderlerden seçilen yaklaşõk 250-300 noktada fider otomasyonu gerçekleştirilecektir.  
 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                             Elektrik Enerjisi  Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

   http://ekutup.dpt.gov.tr/enerji/oik585.pdf   10�12  

 
10.3.4. DAĞITIM YÖNETİM SİSTEMİ (DYS) 
 
Son yõllarda dağõtõm şebekelerine uygulanan SCADA sistemlerine de bazõ ilave işlevler 
konularak Dağõtõm Yönetim Sistemleri meydana getirilmektedir. Böyle bir sistemde 
gerçekleştirilmesi istenecek işlevlerin şebekede mevcut olan sorunlar bazõnda seçilmesi 
gerekmektedir. Bu nedenledir ki farklõ elektrik kuruluşlarõnda değişik uygulamalara sahip 
Dağõtõm Yönetim Sistemleri bulmak mümkün olmaktadõr. Hatta elektrik dağõtõm şebekesinin 
bir bölümünde fiyat etkin olan çözümün, aynõ şebekenin başka bir bölümünde pahalõ olmasõ 
mümkün olabilmektedir. Dağõtõm Yönetim Sistemi işlevlerinin mevcut sorunlar bazõnda 
seçilmesi ekonomik bir çözüm sağlayacaktõr.  
 
Elektrik dağõtõm şebekelerinde varolan sorunlarõnõn çözümüne katkõ sağlamak amacõyla 
Ankara, Bursa, Konya ve Gaziantep illerimize kurulacak DYS Yük Akõşõ, Optimal Güç Akõşõ, 
Güç Trafosu Kõsa Süreli Acil Yüklenmesi, Kõsa Devre Analizleri, Otomatik Yük Atma ve 
Enerjileme, Dinamik Renklendirme ve Şebeke İzleme, Yük Modellemesi ve Tahmini, Yük 
Yönetim Denetimi, Yönlendirme Yönetimi, Açma/Kapama Senaryolarõ ve İş Emri Yönetimi 
temel işlevlere sahip olacak şekilde tasarlanmõştõr. 
 
10.3.5. ULAŞILMAK İSTENEN AMAÇLAR 
 

Elektrik kuruluşlarõnõn elektrik sistemlerinde verimli işletme performansõna ulaşabilmeleri 
için planlama, işletme ve bakõm kriterlerine uymak ve bunlarõ dikkate alarak elektrik 
dağõtõm sistemlerini tasarlamalarõ gerekmektedir. Elektrik enerjisi dağõtõm sistemlerinin 
güvenilir, kaliteli ve ekonomik olarak işletilmesi ve bu amaca yönelik planlanmasõ 
kaçõnõlmaz olmuştur.  

 

10.3.5.1.Gelişim ve Otomasyon Master Planlamasõ 
 
Türkiye�nin elektrik dağõtõm şebekelerindeki sorunlarõn çözümünün ilk aşamasõnda, master 
plan çalõşmalarõ tamamlanmõş illerin yanõsõra, nüfus, sanayi, turizm ve satõlan enerji kriterleri 
bazõnda ilk öne çõkan, aşağõda adlarõ verilmekte olan illerin master planlarõ hazõrlanmalõdõr.  
 
Master Projelerin tamamlanmasõ ile; 

! Elektrik dağõtõm şebekelerinin kõsa, orta ve uzun dönem yatõrõm ihtiyaçlarõ belirlenmiş 
olacak, 

! En uygun elektrik dağõtõm şebekesi gerilimine dönüşüm planlarõ hazõrlanacak, 

! Elektrik dağõtõm şebekeleri envanterinin yönetimini kolaylaştõracak olan Coğrafi Bilgi 
Sistemi tesis edilmiş olacak, 

! İleride uygulanacak diğer bilgi sistemleri için altyapõ hazõrlanmõş olacaktõr. 
 
10.3.5.2. SCADA/DYS Projeleri 
 
Master plan çalõşmlarõ tamamlanmõş Ankara, Bursa, Konya ve Gaziantep illerinin 
SCADA/DMS sistemleri projeleri çalõşmalarõ ihale aşamasõna gelmiştir.  
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10.3.5.3. Fider Otomasyonu 
 
Dağõtõm sistemlerinde arõzanõn yerinin belirlenmesi, izole edilmesi ve hõzlõ servis 
restorasyonu için önerilen fider otomasyonunun tahmini toplam bedeli Ankara, Bursa, Konya 
ve Gaziantep İlleri için 2.5 milyon ABD dolarõdõr. 
 
10.4. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
10.4.1. ÜRETİM OTOMASYONUNA İLİŞKİN SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
2023 yõlõna kadar, elektrik sektöründe fiyatõn pazar ekonomisi kurallarõyla belirlendiği ve 
üretimde bir çok firmanõn yer aldõğõ bir dönem olacaktõr. Bu nedenle santrallarõn üretim 
maliyetleri, diğer üreticilerle rekabet şanslarõnõn devam ettirilmesi amacõyla düşük tutulmasõ 
büyük önem kazanacaktõr. Kontrol ve otomasyon sistemlerinin daha az iş gücü gerektiren 
daha entegre sistemlere yöneleceği söylenebilir. 
Uzun dönemde aynõ havzada yer alan hidrolik santrallarõn tek bir merkezden kontrolu 
sistemleri bütün havzalar için uygulanõyor duruma gelmesi, APK 359 da belirtilen sõnõr 
değerin üstündeki bütün termik ve hidrolik bütün santrallarõn primer ve sekonder frekans 
kontroluna katõlmalarõ, santrallarõn Ulusal Yük Dağõtõm Merkezinden gönderilecek sinyallere 
göre çalõşabilmesi ve  Otomatik Üretim Sistemi (AGS) sistemi ile yük kontrolunun 
yapõlabilmesi gereklidir. Buna göre; 
 
• �On-Line Remote Diagnostic System� olarak adlandõrõlan Anõnda Uzaktan Analiz 

Sistemleri, 

• Bilgi Merkezi oluşturulmasõ, 

• Ulusal ve uluslararasõ kurallara göre ölçülmekte olan emisyon ve hava kalitesi 
değerlerinin tek bir merkezden on-line olarak izlenmesi sistemine geçilmesi, 

• Elektronik Dökümantasyona geçilmesi, 

• Analog Adreslenebilir Yangõn Alarm Sistemleri kurulmasõ, 
 
gerçekleştirilmelidir. 
 
 
10.4.2. İLETİM OTOMASYONUNA İLİŞKİN SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Elektrik iletim sisteminde izleme, kontrol, otomasyon ve iletişim sistemleri uygulamalarõ 
konusundaki sonuç ve öneriler aşağõdaki şekilde özetlenebilir: 
 
! UYD Sistemine dahil merkez sayõsõnõn plan döneminde asgari 250-300�e çõkarõlmasõ, 

uzun dönemde iletim şebekesinde yer alan tüm merkezlerin UYD sistemine dahil 
edilmesi amaçlanmalõdõr. 

! Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemiz elektrik enerjisi sektöründe de 
yaşanmakta olan yeniden yapõlanma sürecinin sonucunda ortaya çõkacak yapõ tam 
olarak belli olduktan sonra gerekli bilgisayar, iletişim ve ölçüm sistemi altyapõlarõ 
kurularak enerji ticareti için ihtiyaç duyulan araçlarõn sağlanmasõ için yeni projelerin 
uygulamaya konmasõ gerekecektir.  
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! Hem şebeke işletmenin iyileştirilmesi hem de işletme personelin azaltõlmasõnõn 
sağlanmasõ amacõyla uzaktan kumanda uygulamasõnõn zaman içinde yaygõnlaştõrõlmasõ 
zorunluluktur.  

! SCADA ve uzaktan kumanda sistemlerini yaygõnlaştõrma projelerinin daha hõzlõ bir 
şekilde hayata geçirilebilmesi mümkün olacaktõr. 

! Projelerin uygulama aşamasõnda proje elemanlarõnõn etkin katõlõmõnõn sağlanmasõ, 
gereken bilgi transferinin sağlanmasõ ve dolayõsõyla sistemin devreye girmesinden sonra 
yeterince etkin bir şekilde kullanõlabilmesi ve gelecekteki ihtiyaçlar doğrultusunda 
geliştirilebilmesinin sağlanabilmesi açõlarõndan hayati önem taşõmaktadõr. Bu nedenle, 
proje yürütücüsü birimlerin yeterli teorik bilgi altyapõsõna sahip ve yabancõ dil bilen 
elemanlarla takviye edilmesi gerekmektedir. Personel atama ve terfilerinde liyakatin esas 
alõnmasõ, ihtiyaçlara yönelik nitelikli personel istihdamõ ve teknik konularda uzman 
personelin ücret politikalarõyla desteklenmesi uygulamaya konulacak projelerin başarõlõ bir 
şekilde gerçekleştirilmesinde özel önem taşõyan bir konudur. 

 
10.4.3.DAĞITIM OTOMASYONUNA İLİŞKİN SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

VIII Beş Yõllõk Plan döneminde Türkiye elektrik dağõtõm şebekeleri ihtiyaçlarõ çerçevesinde 
Coğrafi Bilgi Sistemi, Dağõtõm Otomasyonu (SCADA, Fider otomasyonu, Müşteri Bilgi 
Sistemi, Arõza İhbar Sistemi, Yük Yönetimi vb.)  yeni teknolojilere sahip olmalõdõr. 
Otomasyon uygulamalarõ açõsõndan gerekli primer teçhizat altyapõsõnõn hazõrlanmasõna 
gidilmelidir.  
 
Şebeke ihtiyaçlarõ her beş yõllõk plan döneminde yeniden gözden geçirilerek otomasyon 
uygulamalarõ planlanmalõdõr. 
 
Otomasyon uygulamalarõnõn yanõnda Arõza İhbar Sistemi, Müşteri Bilgi Sistemi gibi 
sistemlerin de uygulamasõna geçilmelidir.  
 
Ülkemizdeki dağõtõm şebekelerinin sayõsõ dikkate alõndõğõnda otomasyon uygulamalarõnõn 
belirli bir plan kapsamõnda gerçekleştirilmesi, finansman yükünü yayõlmasõ açõsõndan çok 
önemlidir. 
 
Plan döneminde Gelişim ve Master Planõ yapõlacak illerin listesi Tablo-10.1�de verilmiş olup 
toplam maliyet 20.2 milyon ABD dolarõ olarak tahmin edilmektedir. Diğer illerin Master Plan 
Çalõşmalarõnõn ise 2022 yõlõna kadar yapõlmasõ öngörülmektedir. 
 
SCADA/DMS uygulamalarõnda ise plan döneminde yapõlacak olan Ankara, Bursa, Konya, 
Gaziantep dõşõnda  2006-2020  yõllarõ arasõnda SCADA/DMS yapõlacak illerin listesi Tablo-
10.2�de verilmiştir. 
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Tablo 10.1.    2001-2005 Yõllarõ Arasõnda Önerilen İllerin Elektrik Dağõtõm Şebekeleri Master 
Plan Programõ 
 
 
 

2001-2002 2003-2004 2005-2006 
İZMİR KOCAELİ MALATYA 
ANTALYA AYDIN K.MARAŞ 
ADANA MANİSA BALIKESİR 
HATAY SAMSUN ZONGULDAK  
DENİZLİ TEKİRDAĞ TRABZON 
İÇEL MUĞLA BOLU 

 
 
 
 
 
 
Tablo 10.2.   2006-2023 Yõllarõ Arasõnda Önerilen İllerin Elektrik Dağõtõm Şebekeleri 
Scada/Dms Programõ 
 
 
 

2006-2010 2011-2015 2016-2020 
İZMİR DENİZLİ TEKİRDAĞ 
ANTALYA İÇEL MUĞLA 
ADANA KOCAELİ MALATYA 
HATAY AYDIN K.MARAŞ 
MANİSA SAMSUN BALIKESİR 

 
 
 
İller bazõnda SCADA/DMS Proje Maliyetleri Şebekelere yönelik yeterli bilgi 
bulunmamasõndan dolayõ verilememektedir. 
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Şekil-10.1. Mevcut Ulusal Yük Dağõtõm Sisteminin  Hiyerarşik  Yapõsõ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Adapazarõ              Altõnkaya         Ankara-II      Adana        Aliağa 
   Alibeyköy              Çarşamba         Avanos      Andõrõn         Aliağa-GT 
   Ambarlõ FO              H.Uğurlu         Çamlõca       Aslantaş        Balõkesir 
   Babaeski              Hopa         Çayõrhan      Atatürk        Demirköprü 
   Bursa DGKÇ               Kayabaşõ         Gökçekaya      Birecik        Işõklar 
   Bursasan              Kõlõçkaya          Gölbaşõ      Deçeko        Kemer 
   Çatalağzõ              Köklüce         Hirfanlõ      Diyarbakõr        Kemerköy 
   Ereğli              Kurşunlu          Kesikköprü      Elbistan-A        Oymapõnar Grup 
   Esenyurt               S.uğurlu         Kayseri      Elbistan-B        Oymapõnar-Şalt 
   Hamitabat-A          Temelli      Erzin        Seydişehir 
   Hamitabat-B          Sarõyar      Gaziantep        Soma-A 
   İkitelli          Yeşilhisar       Kangal        Soma-B 
   Orhaneli                Keban        Tutes-A 
   Osmanca        Keban-II        Tutes-B 
   Ova          Kralkõzõ/Dicle         Uzundere 
   Paşaköy         Menzelet        Varsak 
   Tepeören                      Yatağan 
   Trakya            Yeniköy 
   Uni-Mar      
   Ümraniye     
     
 

ANKARA 
BKM 

KEBAN 
BKM 

İZMİR 
BKM 

ÇARŞAMB
A 

ADAPAZA
RI 

UKM 
ANKARA 

UT UT UT UT UT
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11. YATIRIMLAR  
 

11.1.  ELEKTRİK ENERJİSİ YATIRIMLARI 
 
Önceki plan dönemlerinde elektrik enerjisi yatõrõmlarõ, özellikle de üretim tesisi yatõrõmlarõ, 
çeşitli nedenlerle  ülke gelişimine tam bir uyum içinde yapõlamamõştõr.  Bunun sonucunda dönem 
dönem arz eksiklikleri veya fazlalõklarõ yaşanmõştõr.  
 
1990�lõ yõllarda özelleştirme yasalarõ ve faaliyetleri kapsamõnda, özel sektörün  üretim tesisi 
yatõrõmlarõna katkõsõnõn arttõrõlmasõ hedeflenmiş ve bu nedenle kamu yatõrõmlarõ yavaşlatõlmõştõr. 
Kurallarõ tam olarak konulmamõş bir elektrik enerjisi sektörü özelleştirmesinin bir türlü 
netleşemeyen yapõsõ ve personel, bakõm-onarõm konularõndaki  diğer olumsuz etkileriyle gelecek 
birkaç yõlda arz problemleri yaşanabileceği anlaşõlmaktadõr. 
 
Uzun dönem üretim, iletim planõ sonuçlarõna göre, %8 ortalama talep artõş hõzõ ile hiçbir tasarruf 
tedbiri uygulanmadan devam edildiği taktirde, mevcut santrallardaki rehabilitasyon çalõşmalarõ da 
dikkate alõndõğõnda kamu ve özel sektör yatõrõmlarõ dahil olmak üzere toplam  4.7 milyar   $/yõl  
bir yatõrõm ihtiyacõ öngörülmektedir.  
 
Dağõtõm, otomasyon ve rehabilitasyon yatõrõmlarõ da dikkate alõndõğõnda plan döneminde toplam 
27.63 Milyar $, yõllõk bazda ise yaklaşõk 5.5 Milyar $�lõk bir yatõrõm harcamasõna ihtiyaç 
duyulacağõ görülmektedir. 
 
Yatõrõm ihtiyacõnõn azaltõlmasõ geleceğe dönük ülke kalkõnma ve enerji tüketim tahminlerinin 
mümkün olan en hassas şekilde yapõlmasõ ve kesinlikle tasarruf politikalarõnõn belirli bir plan ve 
program çerçevesinde uygulanmasõ ile mümkün olabilecektir.  

 
 

PLAN DÖNEMİ YATIRIM 
HARCAMALARI (MİLYAR $) 

ÜRETİM 21.72 
İLETİM 2.04 
DAĞITIM 3.64 
OTOMASYON 0.102 
ÜRETİM VE İLETİMDE REHABİLİTASYON 0.125 
TOPLAM 27.63 
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11.2. 2001-2005 PLAN DÖNEMİ YATIRIMLARI  
 
11.2.1.  ÜRETIM SISTEMI 

 
Plan döneminde üretim sistemi yatõrõm harcamalarõ tablo 11.1.de verilmekle beraber bölüm 5.3 te 
açõklandõğõ üzere DPT Müsteşarlõğõ koordinasyonunda yapõlan çalõşma sonucuna göre 
değişecektir. 

 
Tablo 11.1.  Üretim Yatõrõm Harcamalarõ 

 
KAMU VE ÖZEL PLAN DÖNEM İ İÇİN YILLIK ORTALAMA

SEKTÖR TOPLAM HARCAMA HARCAMA
21,72 Milyar $ 4,32 Milyar $  

 

11.2.2. İLETIM SISTEMI 
 

Plan dönemindeki iletim sistemi yatõrõm ihtiyaçlarõ tablo 11.2. de verilmiştir. Projelerin  plan 
döneminde başlayõp tamamlanacağõ gözönünde bulundurularak yatõrõm tutarlarõ verilmiştir. 

 
 

Tablo 11.2. Plan Dönemi Türkiye İletim Sistemi Yatõrõmlarõ 
 

 
KURULUŞLAR 

TOPLAM PROJE TUTARI 
(MİLYON $) 

 İÇ DIŞ TOPLAM 
154 kV TESİSLER ARA 
TOPLAMI 

1032.25 152.86 1185.11 

380 kV TESİSLER ARA 
TOPLAMI 

194.6 520.22 714.82 

TEAŞ TOPLAMI 1226.85 673.08 1899.93 
KEPEZ TOPLAMI 97,19 0,00 97,19 
ÇEAŞ TOPLAMI 39,24 0,00 39,24 
TÜRKİYE TOPLAMI 1363.28 673.08 2036.36 
 

 

11.2.3. DAĞITIM SISTEMI 
 
Plan dönemindeki dağõtõm sistemi yatõrõmlarõnõn dönem içinde yapõlacağõ gözönünde 
bulundurularak hesaplanan toplam yatõrõm tutarõ tablo 11.3. de verilmiştir. 
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Tablo11.3  Dağõtõm Yatõrõmlarõ 
 

YATIRIM TUTARI (Milyon US$) 

Yalnõz Talep Artõşõnõ 
karşõlamak için (Yõllõk %8) 

 Yenileme 
için(Yõllõk %7)  

TOPLAM 

3416 224 3640 

 
 

11.2.4.  EVCUT ÜRETIM İLETIM SISTEMI İŞLETME VE REHABILITASYON 
YATIRIMLARI 
 
Mevcut santrallar ve iletim sistemindeki toplam yatõrõm ihtiyacõ ortalama 25 milyon $/yõl olarak 
tahmin edilmektedir.  

 
11.2.5.  İLETIM SISTEMLERI OTOMASYON YATIRIMLARI  
 
Tablo 11.4. Plan Dönemi  İletim Otomasyon Yatõrõmlarõ 

 
 TOPLAM PROJE TUTARI  

(MİLYON $) 
 İÇ DIŞ TOPLAM 

İLETİM SİSTEMİ 
OTOMASYONU PROJELERİ 

23 37 60 

 
11.2.6. DAĞITIM SISTEMLERI OTOMASYON YATIRIMLARI  
 
Master plan çalõşmalarõ tamamlanmõş Ankara, Bursa, Konya ve Gaziantep illerinin 
SCADA/DMS sistemleri projeleri çalõşmalarõ ihale aşamasõna gelmiştir.Plan döneminde 
gerçekleştirilmesi düşünülen bu projelerin tahmini toplam yatõrõm bilgileri aşağõda verilmektedir: 
 
Tablo 11.5.  SCADA/DMS Projeleri 

 
Sõra 
no 

SCADA/DMS Elemanlarõ Tahmini maliyet (ABD 
Dolarõ) 

1 Saha teçhizatõ 8.000.000 
2 Kontrol merkezi 7.950.000 
3 Tesis bedeli 750.000 
4 Haberleşme sistemi 2.628.390 
5 Kontrol merkezi inşaatõ 1.500.000 
 TOPLAM 20.078.390 
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Tablo 11.6.  Fider Otomasyonu  
 

İl Adõ Kontrol Nokta 
(Plan Dönemi) 

Tahmini Maliyet 
(ABD Dolarõ) 

Ankara 150 750.000 
Bursa 100 500.000 
Konya 150 750.000 
Gaziantep 100 500.000 
TOPLAM   2.500.000 

 
Tablo 11.7. Plan Döneminde Önerilen İllerin Master Planlarõ Tahmini Maliyetleri 

 
İL ADI TOPLAM 

MALİYET (ABD $) 
İZMİR 2,200,000 
ANTALYA 2,200,000 
ADANA 950,000 
HATAY 1,100,000 
DENİZLİ 850,000 
İÇEL 1,150,000 
KOCAELİ 950,000 
AYDIN 1,150,000 
MANİSA 1,400,000 
SAMSUN 1,100,000 
TEKİRDAĞ 650,000 
MUĞLA 1,200,000 
MALATYA 800,000 
K.MARAŞ 1,100,000 
BALIKESİR 1,150,000 
ZONGULDAK 650,000 
TRABZON 750,000 
BOLU 850,000 
TOPLAM 20,200,000 

 
Tablo 11.8.Dağõtõm Otomasyonu Özet Tablosu 

 
PLAN DÖNEMİ DAĞITIM OTOMASYONU HARCAMALARI (ABD Dolarõ) 
Ankara,Bursa,Konya,G.Antep 
İlleri için toplam fider otomasyonu 2 500 000 

Ankara, Bursa, Konya, Gaziantep İlleri 
İçin Toplam SCADA/DMS Projeleri 

20 078 390 

18 ilde master plan çalõşmasõ toplamõ 20 200 000 
TOPLAM 42 778 390 
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12. AVRUPA BİRLİĞİ�NİN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE İLGİLİ HEDEFLERİ, ÇEVRE 
MEVZUATI VE ÖZELLEŞTİRME DİREKTİFLERİ 

12.1. AVRUPA BİRLİĞİ (AB) ENERJİ PROJEKSİYONLARI  
Bu konuya ilişkin ayrõntõlõ bilgiler Bölüm 4�te verilmiştir.  
12.2. AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE MEVZUATI  

Elektrik enerjisi üretimi bağlamõnda çevreyi en fazla etkileyen unsurun emisyonlar olmasõ nedeni 
ile, AB Çevre Mevzuatõnõn emisyonlar açõsõndan incelenmiştir. Aşağõda verilen emisyon sõnõr 
değerleri yeni tesisler için geçerlidir. 

SO2 Emisyonu: 
Kömür yakma tesisleri için SO2 sõnõr değerinin 50-100 MW õsõl kapasiteli (MWt) tesislerde 2000 
mg/Nm3, 100-500 MWt kapasiteli tesislerde kapasite ve interpolasyon yöntemine göre 2000 ile 
400 mg/Nm3 arasõnda 500 MWt üzerindekiler için ise 400 mg/Nm3, yõlda 2200 saatten daha az 
çalõşan ve 400 MWt'e eşit veya büyük olan tesislerde 800 mg/Nm3 olmasõ hükme bağlanmõştõr. 
Değişken ve yüksek kükürt içeren yerli kömür kullanan tesisler için sõnõr değerlerin aşõlabileceği 
ancak, 100-166 MWt %40, 167-500 MWt kapasiteye sahip tesislerde kapasite ve interpolasyon 
yöntemine göre %40-90 ve 500 MWt için ise %90 desülfürizasyon oranõna ulaşmasõ gerektiği 
belirtilmektedir.  

Sõvõ yakma tesisleri için verilen SO2 sõnõr değerinin 300-500 MWt' de 1700-400 mg/Nm3 arasõnda 
interpolasyonla belirlenecek oranlarda, 500 MWt'den büyük kapasiteli tesislerde ise 400 mg/Nm3 
olarak belirlenmiştir.  

Gaz yakma tesisleri için ise; verilen SO2 sõnõr değeri kapasite ayõrõmõ gözetmeksizin, gaz yakõt 
kullanmasõ halinde 35 mg/Nm3, sõvõlaştõrõlmõş gaz kullanõlmasõ halinde 5 mg/Nm3 olarak 
verilmiştir.  

NOx Emisyonu: 
Direktifte bu değerler;  

• Kömür yakan tesisler için, tesis kapasitesi 50 MWt'den büyük ise 650 mg/Nm3, ancak 
kömürdeki uçucu maddelerin %10'dan büyük olmasõ halinde sõnõr değer 1300 mg/Nm3 

• Sõvõ yakõt kullanan tesislerde 450 mg/Nm3 

• Gaz yakõt kullanan tesislerde 350 mg/Nm3 

olarak belirtilmektedir.  

Toz Emisyonlarõ: 

Direktifte bu değerler; 

• kömür yakan tesisler için 500 MWt'den düşük kapasitedeki tesislerde 100 mg/Nm3, büyük 
tesislerde 50 mg/Nm3,  

• Sõvõ yakõt kullanan tüm tesisler için 50 mg/Nm3,  

• gaz yakõt kullanan tüm tesisler için 5 mg/Nm3 

olarak belirtilmektedir.  
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12.3. AB ELEKTRİK PİYASASI DIREKTIFI 96/92/EC 
 
12.3.1. DIREKTIFİN TEMEL HEDEFLERİ 

Direktifin amaçlarõ elektrik üretim, iletim ve dağõtõmõ için ortak kurallarõ oluşturmaktõr: 

• Rekabete açõk bir elektrik pazarõnõn tamamlanmasõ iç enerji pazarõnõn tamamlanmasõ yönünde 
önemli bir adõmõn atõlmasõ, 

• Üretim, iletim ve dağõtõmda verimin arttõrõlmasõ, 

• Arz güvenilirliğinin ve Avrupa ekonomisinin rekabet edilebilirliğinin güçlendirilmesi, 

• Çevresel korumaya değer verilmesi, 

• Üreticiler ve tüketicilerin yararõna sistemin emniyet, güvenilirlik ve verimliliğinin sağlanmasõ, 

• İletim sistemi operatörlerinin objektif, şeffaf ve ayõrõmsõz bir şekilde davranmasõnõn garanti 
altõna alõnmasõ, 

• Teknik kurallarõn şeffaflõğõnõ ve birbirleriyle çalõşabilir olmasõnõn sağlanmasõ, 

• Bir baskõn durumun muhtemel suiistimalininin teşhisi. 
 
12.3.2  DÜZENLEYİCİ KURUM  

Direktif, Üye Devletlerin aşağõdaki konularla ilgilenen uzman ve bağõmsõz otoritelerin 
oluşturulmasõnõ gerekli görmektedir. 

1. Eğer üye ülke ihale yöntemini seçmişse ihale işlemlerinin izleyen ve denetleyen Organizasyon 
(direktif yeni bir üretim kapasitesinin kurulmasõ için Üye Devletlere yetkilendirme ve/veya 
ihale yöntemlerinden birisinin seçilebilmesi şansõnõ tanõmaktadõr). Bu usullerin tamamõ 
objektiflik, şeffaflõk ve ayõrõmsõzlõk kriterlerine göre gerçekleştirilmesi zorunludur. Bu 
düzenleyici otorite tekliflerde yer alan bilgilerin gizli tutulmasõnõ sağlamak zorundadõr.  

2. Sözleşmelerle, görüşmeler ve erişilmenin ve satõn almanõn reddedilmesi ile ilgili olarak olarak 
ortaya çõkan anlaşmazlõklarõn çözümü. 

3. Anlaşmanõn 86. Maddesine göre özellikle tüketicilerin zararõna ve yağmacõ davranõşlara karşõ 
baskõn konumun herhangi bir suiistimalinin önlenmesi için düzenleme, kontrol ve şeffaflõğõ 
sağlayacak uygun ve yeterli mekanizmalarõn oluşturulmasõ.  

 
12.3.3  DİREKTİF 
 
BÖLÜM 1 
 
Kapsam ve Tanõmlar 
 
Madde 1: Bu Direktif elektriğin üretimi, iletimi ve dağõtõmõ için ortak kurallarõ oluşturur. 
Direktifte elektrik sektörünün organizasyonu ve işlevi, pazara erişim, teklif isteme ve yetki 
vermede uygulanabilir usüllerin kriterleri ve sistemlerin işletilmesi ile ilgili kurallar yer 
almaktadõr. 
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Madde 2: Bu Direktif amaçlarõ için; 

1. �Üretim� elektriğin üretilmesini, 
2. �Üretici� elektrik üreten gerçek ve tüzel kişiyi, 

3. �Otoprodüktör� özellikle kendi ihtiyacõ için elektrik üreten gerçek ve tüzel kişiyi, 

4. �Bağõmsõz Üretici�  

(a) Kurulduğu yerdeki sistemin kapladõğõ bölgede elektrik iletimi veya dağõtõmõ işini 
yapmayan üreticiyi, 

(b) Dikey entegreli yükümlülüklerin olmadõğõ ve teklif verme usülünün uygulandõğõ Üye 
Devletlerde (a) bendindeki tanõma uyan, enterkonnekte sisteme bağlantõi konusunda 
stisnai onceliğe sahip olmayabilen bir üreticiyi,  

5. �İletim� elektriğin nihai tüketiciye veya dağõtõcõlara ulaştõrõlmasõ amacõyla yüksek gerilim 
enterkonnekte sisteminde nakledilmesini, 

6. �Dağõtõm� elektriğin tüketicilere dağõtõlmasõ amacõyla orta ve düşük gerilim sistemlerinde 
nakledilmesini, 

7. �Tüketiciler� toptancõ veya nihai tüketicileri ve dağõtõm şirketlerini, 

8. �Toptancõ Tüketiciler� eğer Üye Devletler varlõklarõnõ tanõrsa elektriği alan ve satan ve 
kurulduklarõ yerde sistemin içinde veya dõşõnda üretim ve dağõtõm işlevlerini yapmayan 
herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi, 

9. �Nihai Tüketici� elektriği kendi kullanõmõ için satõn alan bir tüketiciyi, 

10. �Ara bağlayõcõlar (enterkonnektörler)� elektrik sistemlerini birbirine bağlamak için 
kullanõlan donanõmlarõ, 

11. �Enterkonnekte Sistem� bir veya daha fazla ara bağlayõcõ vasõtasõyla birbirine bağlanan 
iletim ve dağõtõm sistemlerini, 

12. �Direkt Hat� enterkonnekte sistemin tamamlayõcõsõ olan bir elektrik hattõnõ, 

13. �Ekonomik Öncelik� elektrik besleme kaynaklarõnõn ekonomik kriterlere göre sõralanmasõnõ, 

14. �Yardõmcõ Hizmetler� bir iletim veya dağõtõm sisteminin işletilmesi için gerekli tüm 
hizmetleri, 

15. �Sistem Kullanõcõsõ� bir iletim veya dağõtõm sistemini besleyen veya bu sistemlerden 
beslenen herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi, 

16. �Temin (supply) elektriğin tüketiciye satõşõnõ ve/veya teslim edilmesini, 

17. �Entegre Elektrik Yükümlülüğü� dikey veya yatay entegre edilmiş yükümlülüğü, 

18. �Dikey Entegre Elektrik Yükümlülüğü� elektrik üretim, iletim ve dağõtõm işlevlerinden iki 
veya daha fazlasõnõn yerine getirilmesi yükümlülüğünü, 

19. �Yatay Entegre Elektrik Yükümlülüğü� elektrik üretim, iletim ve dağõtõm 
fonksiyonlarõndan enaz birini ve elektrikle ilgili olmayan bir diğer faaliyetin yerine 
getirilmesi yükümlülüğünü, 

20. �Teklif Usülü� planlanmõş ilave gereksinimlerin ve yerine konulacak kapasitenin yeni veya 
mevcut üretim kapasitesi kaynaklarõndan karşõlamasõ usulünü, 
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21. �Uzun Dönem Planlama� Tüketicilere güvenli arz sağlayan ve elektrik sistemi talebini 
karşõlamak bakõmõndan uzun dönem esasõnda üretim ve iletim kapasitesi yatõrõmlarõ için 
ihtiyacõn planlamasõnõ, 

22. �Tek Alõcõ� bulunduğu sistem içinde iletim sisteminin entegre yönetiminden ve/veya bir 
mezkezden yönetiminden ve/veya merkezi elektrik alõmõ ve satõşõndan sorumlu olan tüzel 
kişiliği, 

23. �Küçük İzole Sistem� 1996 yõlõnda tüketimi 2500 GWh�ten az olan ve yõllõk tüketimin % 
5�inden azõnõ diğer sistemlerden bağlantõ yoluyla temin eden herhangi bir sistemi  

ifade etmektedir. 

BÖLÜM II 

Sektörün Organizasyonu için Genel Kurallar 

Madde 3:  

1. Üye Devletler kendi kurumsal organizasyonlarõnõ esas alarak ve bağlõ şirketler bazõnõ dikkate 
alarak (2) paragrafõndaki elektrik yükümlülüklerini rekabete açõk elektrik piyasalarõnõn 
başarõlmasõ amacõyla önyargõsõz olarak Direktifin kurallarõna çalõşmasõnõ sağlayacak, haklar 
ve yükümlülükler bakõmõndan bu yükümlülükler arasõnda ayõrõm yapmayacaktõr.Madde 17 ve 
18�deki sisteme erişimin iki yaklaşõmõ eşdeğer ekonomik sonuçlara, dolayõsõyla doğrudan 
doğruya elektrik pazarlarõna erişim ve pazar açõlõmlarõnõn mukayese edilebilir seviyede 
oluşmasõnõ sağlamalõdõr. 

2. Anlaşmanõn ilgili hükümleriyle tümüne ve özellikle 90. Maddesine tam uyma konusunda 
Üye Devletler Elektrik sektöründe çalõşan yükümlülerde genel ekonomik menfaatleri, çevre 
koruma ve arzõn güvenliğini, düzenliliğini, arzõn fiyatõnõ ve kalitesini içeren güvenlikle ilgili 
olabilecek kamu hizmeti yükümlülüklerinde etkili olabilirler. Bu tip yükümlülükler açõkça 
tarif edilmeli, şeffaf, ayõrõmsõz ve tahkiki mümkün olmalõdõr. Bunlar ve buna ilişkin herhangi 
bir düzeltme gecikmeksizin Üye Devletler tarafõndan Topluluğa bildirilecek ve 
yayõmlanacaktõr. Üye Devletler yukarõda belirtilen kamu hizmeti yükümlülüklerin yerine 
getirilmesi yollarõnõn içine uzun dönem plan uygulamasõnõ da dahil edebilirler. 

3. Üye Devletler, bu koşullarõn uygulanmasõnõn yasal olarak veya gerçekte elektrik 
yükümlülüklerine getirdiği yaptõrõmlarõn genel ekonomik çõkarlar açõsõndan performansõnõ 
engellediği sürece ve Topluluğun menfaatine karşõ ticaretin gelişimini etkilemediği noktaya 
kadar 5, 6, 17 18 ve 21. Maddelerin hükümlerini uygulamamaya karar verebilir. Topluluk 
çõkarlarõ, diğer tüm konularõn içinde Direktif ve Anlaşmanõn 90. Maddesine göre seçilebilir 
müşteriler açõsõndan rekabeti de içermektedir.  

BÖLÜM III 
 
Üretim 
Madde 4: Yeni üretim kapasitesinin tesisi için üye devletler yetkilendirme usulü ve/veya teklif 
usulü arasõnda tercih yapabilir. Yetkilendirme ve teklif alma ayõrõmsõz, şeffaf ve objektif 
kriterlere uygun olarak yürütülmelidir. 
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Madde 5: 

1. Yetkilendirme usulünü tercih etmeleri durumunda Üye Devletler kendi bölgelerindeki üretim 
kapasitesinin tesisi için yetki verilmesine dair kriterleri koyacaktõr. Bu kriterler aşağõdaki 
konularla ilgili olabilir: 

a) İlgili teçhizat, tesis ve elektrik sisteminin güvenliği ve emniyeti;  

b) Çevrenin korunmasõ 

c) Sahanõn kullanõlmasõ; 

d) Kamu arazisinin kullanõmõ 

e) Enerji verimi; 

f) Birincil kaynaklarõn doğasõ;  

g) Teknik, ekonomik ve finansal becerileri gibi başvuru sahibinin karakteristik özellikleri 

h) Madde 3�ün koşullarõ. 

2. Kriterlerin ve usullerin detaylarõ yayõmlanmalõdõr. 

3. Herhangi bir yetki verilmesinin reddi halinde objektif ve ayõrõmsõz olacak şekilde başvuru 
sahibine bildirilecek gerekçeler, iyi dayanaklara ve tamamen kanõtlara dayalõ olacaktõr ve 
bunlar bilgi için Komisyona sunulacaktõr. Başvuru usulleri başvuru sahiplerinin kullanõmõna 
açõk olacaktõr. 

Madde 6: 

1. Teklif alma usulünü tercih etmeleri durumunda Üye Devletler veya Üye Devlet tarafõndan 
atanmõş herhangi bir ilgili uzman kuruluş paragraf 2�de sunulan düzenli tahmin esasõnda 
yenileme kapasitesini de içeren yeni üretim yöntemlerinin envanterini çõkaracaktõr. Bu 
envanter enterkonnekte sistemin ihtiyaçlarõnõ hesaba katacaktõr. Zaruri kapasite bu Maddede 
belirtilen usullere göre teklif alma usulü vasõtasõyla tahsis edilecektir. 

2. İletim sistemi operatörü veya Üye Devlet tarafõndan atanan herhangi bir diğer ilgili yetkili 
otorite enaz her iki yõlda bir devlet denetiminde sisteme bağlanabilecek muhtemel üretim ve 
iletim kapasitesinin, diğer sistemlerle ara bağlantõ ihtiyacõnõn, iletim kapasitesi potansiyelinin 
ve elektrik talebinin düzenli tahminini belirleyecek ve yayõmlayacaktõr. Bu tahmin her Üye 
Devletin devlet tarafõndan belirlenen bir dönemi kapsayacaktõr. 

3. Üretim bakõmõndan teklif alma usulünün detaylarõ son teklif alma tarihinden enaz 6 ay önce 
Avrupa Topluluğunun Resmi Gazetesinde yayõmlanacaktõr. Teklif alma şartnameleri teklif 
verme için yeterli bir süre sağlayacak şekilde Üye Devletin hükümranlõğõ içerisindeki bu işle 
ilgilenen her kurulmuş yükümlülüklerin kullanõmõna sunulacaktõr. Teklif alma şartnamesi 
sözleşme koşullarõnõn detaylõ tanõmõnõ, bütün teklif verenlerin takip edeceği usulleri ve teklif 
sahiplerinin seçimi ve ihalenin verilmesini yönlendiren ayrõntõlõ kriterler listesini içerecektir. 
Bu şartname Madde 5 (1)�de yeralan konularla da ilgili olabilir. 

4. Zaruri üretim kapasitesiyle ilgili teklif alma davetlerinde ilave gereksinimleri bu şekilde 
sağlamak kaydõyla mevcut üretim ünitelerinden uzun dönem garantileri de içeren elektrik 
temin teklifleri de dikkate alõnacaktõr. 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                      Elektrik Enerjisi  Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

   http://ekutup.dpt.gov.tr/enerji/oik585.pdf   12�6

5. Teklif alma usulünün izlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu olacak otorite veya kamu 
kuruluşu veya özel kuruluş; elektrik üretim, iletim veya dağõtõm faaliyetlerinden bağõmsõz 
olarak atanacaktõr. Bu otorite veya kuruluş tekliflerde yeralan bilgilerin gizliliğini sağlayan 
tüm gerekli adõmlarõ atacaktõr. 

6. Ancak, otoprodüktörler ve bağõmsõz üreticilerin teklif alma usulünü tercih etmiş üye 
ülkelerden Madde 4 ve 5�te belirtilen objektiflik, şeffaflõk ve ayõrõmsõzlõk kriterleri esasõnda 
yetki almasõ mümkün olabilecektir. 

BÖLÜM IV 

İletim Sistemi İşletmesi 
Madde 7: 

1. Üye Devletler, arz güvenliğini sağlamak amacõyla, kendileri tarafõndan verimliliği ve 
ekonomik dengeleri dikkate alarak tesbit edilecek bir süre için iletim sisteminin 
işletmesinden, bakõmõndan ve eğer gerekiyorsa verilen bir bölgede iletim sisteminin ve diğer 
sistemlerle ara bağlayõcõlarõn geliştirilmesinden sorumlu olacak bir operatörü görevlendirecek 
veya iletim sistemine sahip olan yükümlüden isteyeceklerdir  

2. Üye Devletler; üretim tesislerinin, dağõtõm sistemlerinin, doğrudan bağlanan tüketicilerin 
donanõmlarõnõn, ara bağlayõcõlarõn devrelerinin ve direkt hatlarõn sisteme bağlanmasõ için 
sağlayacaklarõ minimõum teknik tasarõm işletme şartlarõnõ oluşturmalõ ve yayõmlamalõdõr. Bu 
koşullar sistemlerin birbirleriyle uyumlu çalõşmalarõnõ sağlayacak ve objektif, şeffaf ve 
ayõrõmsõz bir şekilde davranmalõdõr. Bunlar teknik standartlar ve yönetmelikler (7) alanõnda 
bilgilendirme hükmü için bir usulü içeren 28 Mart 1983 tarih ve 83/189/EEC sayõlõ Konsey 
Direktifinin 8. Maddesine göre Topluluğa bildirilecektir. 

3. Sistem operatörü diğer enterkonnekte sistemlerle alõş verişi dikkate alarak sisteme enerji 
akõşõnõ yönetmekten sorumlu olacaktõr. Bu noktada sistem operatörü güvenli, güvenilir ve 
verimli bir elektrik sistemi sağlamaktan ve bu kapsamda gerekli tüm yardõmcõ hizmetlerin 
emre amade olmasõnõ sağlamaktan sorumlu olacaktõr. 

4. Sistem operatörü sistemi, enterkonnekte bağlanan diğer sistem operatörlerine güvenli ve 
verimli işletmeyi, eşgüdümlü gelişme ve enterkonnekte sistemin birbirleriyle işletilebilirliğini 
sağlamak için yeterli bilgiyi sağlayacaktõr. 

5. Sistem operatörü sistem kullanõcõlarõ veya sistem kullanõcõlarõn sõnõflarõ arasõnda özellikle 
kendi alt birimleri veya ortaklõklarõ arasõnda ayõrõm yapmayacaktõr. 

6. İletim sistemi üretim ve dağõtõm sistemlerinden halen ayrõ değilse sistem operatörü en 
azõndan yönetim kurallarõnda iletim sistemi ile ilgili olmayan diğer faaliyetlarden bağõmsõz 
olacaktõr.  

Madde 8: 

1. İletim sistemi operatörü, bölgesindeki üretim tesislerinin dağõtõmõ ve diğer sistemlerle ara 
bağlayõcõlarõn kullanõmõnõ belirlemekten sorumlu olacaktõr. 

2. Teklif şartnamesinden kaynaklananlar dahil olmak üzere sözleşmesel yükümlülükler esas 
alõnarak, elektrik arzõna önyargõ olmaksõzõn üretim tesislerinin dağõtõmõ, Üye Devletler 
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tarafõndan onaylanmõş olabilecek elektrikte iç pazarõn gerektiği gibi işlev yapmasõnõ sağlayan 
objektif, yayõmlanmõş ve ayõrõmsõz bir şekilde uygulanmõş kriterler esas alõnarak ara 
bağlayõcõlarõn kullanõmõ belirlenecektir. Bunlar; ara bağlayõcõ transferlerinin mevcut üretim 
tesislerinden elektriğin ekonomik önceliklerini ve sistemin teknik kõsõtlarõnõ dikkate alacaktõr. 

3. Bir Üye Devlet, sistem operatöründen üretim tesislerini dağõtõrken yenilenebilir enerji veya 
atõk kaynaklarõnõ kullanan veya õsõ ve gücü birlikte üreten (kojenerasyon) tesislere öncelik 
verilmesini isteyebilir. 

4. Bir Üye Devlet arz güvenliği nedenleriyle yerli primer enerji yakõt kaynaklarõnõ kullanan 
üretim tesislerinin dağõtõmõna öncelik verilmesini yönlendirebilir, bu enerji miktarõ bir takvim 
yõlõnda, Üye Devlet dikkate alõndõğõnda, o ülkede tüketilen elektriği üretmek için gerekli tüm 
primer enerjinin % 15�ini aşmayacak bir oranda olacaktõr. 

Madde 9: 

İletim sistemi operatörü işini yaparken elde ettiği ticari olarak hassas bilginin gizliliğini sağlamak 
zorundadõr. 
 
BÖLÜM V 

Dağõtõm Sistemi İşletmesi 

Madde 10: 

1. Üye Devletler dağõtõm şirketlerine verilen bir bölgede yerleşik tüketicileri besleme 
zorunluluğunu yükleyebilir. Bu tür beslemelerde, örneğin ilgili tüketicilere eşit işlem 
yapõlmasõnõ sağlamak için tarife düzenlenebilir. 

2. Dağõtõm sistemlerine sahip olan veya dağõtõm sistemlerinden sorumlu olan Üye Devletler 
verilen bir alanda ve diğer sistemlerle ara bağlayõcõlarõn işletmesi, bakõmõnõn sağlanmasõ ve 
gerekirse dağõtõm sisteminin geliştirilmesi için sorumlu olacak bir sistem operatörü tayin 
etmek amacõyla belirleme yapacak veya yükümlülük üstlenilmesini isteyecektir. 

3. Üye Devletler sistem operatörünün Madde 11 ve 12�ye uygun olarak davranmasõnõ 
sağlayacaklardõr.  

 
Madde 11: 

1. Dağõtõm sistemi operatörü kendi bölgesinde çevreye saygõlõ bir şekilde emniyetli, 
güvenilebilir ve verimli bir elektrik dağõtõm sistemini sağlayacaktõr. 

2. Herhangi bir olayda sistem kullanõcõlarõ veya sistem kullanõcõ sõnõflarõ arasõnda özellikle 
kendi bağlõ şirketleri ve ortaklarõ lehine ayõrõm yapmayacaktõr. 

3. Üye Devlet dağõtõm sistemi operatöründen üretim tesislerini dağõtõrlen yenilenebilir enerji 
kaynaklarõnõ veya atõk kullanan veya õsõ ve gücü birlikte üreten tesislere öncelik vermesini 
isteyebilir. 
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Madde 12: Dağõtõm sistemi operatörü işini yaparken elde ettiği ticari olarak hassas bilginin 
gizliliğini sağlamak zorundadõr. 
 
BÖLÜM VI 

Hesaplarõn Açõlmasõ (unbundling) ve Şeffaflõğõ 

Madde 13: Üye Devletler Madde 20 (3)�e göre atayacaklarõ anlaşmazlõk çözme makamlarõnõn 
yanõnda uzman makamlar kontrollarõnõ yaparken başvurmaya gerek duyacaklarõ üretim, iletim ve 
dağõtõm yükümlülüklerinin hesaplarõna erişme hakkõna sahip olacaklardõr. 

Madde 14: 
1. Üye Devletler elektrik yükümlülüklerinin hesaplarõnõn 2 ila 5 paragraflarõna göre tutulmasõnõ 

sağlamak için gerekli adõmlarõ atacaklardõr. 
2. Elektrik yükümlülükleri üstlenenler, mülkiyet sistemleri veya yasal yapõlarõ ne olursa olsun 

belirli tipteki şirketlerin (8) yõllõk hesaplarõ konusundaki anlaşmanõn 54 (3)(g) Maddesini baz 
alan 2. Temmuz 1978 tarih ve 78/660/EEC sayõlõ 4. Konsey direktifine uygun olarak 
uyarlanan sõnõrlõ sorumlu şirketlerin yõllõk hesaplarõyla ilgili ulusal yasa kurallarõna göre yõllõk 
hesaplarõnõ tanzim edecek, denetime sunacak ve yayõmlayacaktõr. Yasal olarak yõllõk 
hesaplarõnõ yayõmlamak zorunda olmayan yükümlülük üstlenenler bunlarõn bir kopyasõnõ 
merkez ofislerinde kamu oyunun hizmetine sunacaktõr. 

3. Entegre elektrik yükümlüleri kendi iç hesaplarõnda kendi dağõtõm, üretim ve iletim 
faaliyetlerine ait hesaplarõnõ ayrõ tutacak ve uygun olan yerlerde rekabetin bozulmasõ çapraz 
destekleme ve ayõrõmcõlõktan sakõnma bakõmõndan gündemdeki faaliyet başka bir yükümlü 
tarafõndan yerine getiriliyorsa elektrikle ilgili olmayan faaliyetlerinde bunu gerektirebilecek 
konsolide hesap yapacaktõr. Bu bilançoyu ve her faaliyet için notlar halinde kar ve zarar 
hesaplarõnõ içerecektir. 

4. Yükümlüler yõllõk hesaplarõnda paragraf (3)�te yeralan ayrõ hesap çõkarma işlemini takip 
ederek mal varlõğõ ve sorumluluklar masraf ve gelir tahsisi için kurallarõ notlar halinde 
belirtecektir. Bu kurallar sadece istisnai şartlarda değiştirilebilir. Bu değişiklikler notlarda 
açõklanmalõ, tamamen kanõtlanmõş olmalõdõr. 

5. Yõllõk hesap; konsolide hesaplarla (9) ilgili anlaşmanõn Madde 54(3)(g)�ye göre 13 Haziran 
1983 tarihindeki 83/349/EEC 7. Konsey Direktifinin 41. Maddesi ifadesine istinaden bağlõ 
yükümlüler tarafõndan, burada Madde 33 (1)�in ifadesine istinaden ortak yükümlülerce, veya 
aynõ ortaklara ait yükümlülerce yürütülen belli ölçüdeki işler notlar halinde gösterilecektir. 

 
Madde 15: 

1. Üye Devletler direkt entegre elektrik yükümlüsünü veya direkt entegre elektrik 
yükümlüsünün bir kõsmõnõ tek alõcõ olarak atamasõ durumunda tek alõcõnõn, entegre 
yükümlünün üretim ve dağõtõm faaliyetlerinden ayrõ olarak çalõşmasõ için gereken hükümleri 
koyacaktõr. 

2. Üye Devletler direkt entegre elektrik yükümlüsünün tek alõcõ konumundaki faaliyetleri ile 
bunlarõn üretim ve dağõtõm faaliyetleri arasõnda, tek alõcõ sorumluluklarõndan iletilecek 
gerekli bilgiler dõşõnda hiçbir bilgi akõşõ olmamasõnõ sağlayacaktõr. 
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BÖLÜM VII 

Sistem Erişiminin Organizasyonu 

Madde 16: Sistem erişiminin organizasyonu için Madde 17 ve/veya Madde 18�deki usuller 
arasõnda tercih yapabilir. Her iki usul de objektiflik, şeffaflõk ve ayõrõmsõzlõk kriterleri esasõnda 
çalõşacaktõr. 

Madde 17: 

1. Müzakereli sistem erişimi durumunda Üye Devletler elektrik üreticileri için gerekli önlemleri 
alacak ve bunlarõn varlõklarõnõ yetkilendirdikleri yerde ticari anlaşmalar esaslarõnda 
birbirleriyle olan temin sözleşmelerini bitirmek için sistemin müzakereli erişim sistemi 
olabilmesini teminen hükümranlõğõ içinde ve dõşõnda seçilebilir müşterileri ve yükümlüleri 
temin edecektir. 

2. Seçilebilir müşterinin dağõtõm sistemine bağlandõğõ yerde sistem erişimi ilgili dağõtõm sistemi 
operatörü ve eğer gerekiyorsa ilgili iletim sistemi operatörü ile müzakere konusu olmalõdõr. 

3. Sistem erişimi için müzakerelerin kolaylaştõrõlmasõ ve şeffaflõğõnõn teşviki için bu Direktifin 
yürürlüğe girmesini takip eden ilk yõlda sistem operatörleri iletim ve dağõtõm sistemlerinin 
kullanõmõndaki gösterge fiyat aralõğõnõ yayõmlamalõdõr. Mümkün olduğunca takip eden 
yõllardaki yayõmlanmõş gösterge fiyatlarõ önceki 12 aylõk periyottaki müzakerelerdeki kabul 
edilmiş ortalama fiyatlarõ esas almõş olmalõdõr. 

4. Üye Devletler bu bölümdeki diğer erişim usullerine sistem erişimi bakõmõndan enaz 
eşdeğerdeki dağõtõm ve iletim sistemlerinin kullanõmõ için yayõmlanmõş tarifeler esasõnda 
seçkin müşterilere erişim hakkõ vererek erişim usulünün düzenmiş sistem tercihinde de 
bulunabilir. 

5. İlgili iletim ve dağõtõm sistemi operatörü gerekli kapasiteye sahip olmadõğõ zaman erişimi 
reddebilir. Bu tür redler için Madde 3 ile ilgili olarak tamamen kanõtlanmõş gerekçeler 
verilmelidir. 

Madde 18: 

1. Tek alõcõ usulünde sistem operatörünün kapsamõnda olan bölge içerisinde bir tüzel kişiyi tek 
alõcõ olarak atayacaktõr. Üye Devletler  

i) İletim ve dağõtõm sisteminin kullanõmõ için ayõrõmsõz tarifelerin tanõmõ; 

ii) Üye devletlerin bunlarõn varlõklarõnõ yetkilendirdiği yerlerde seçkin müşteriler 
üreticilerle olan kendi ihtiyaçlarõnõ kapsayan temin sözleşmelerini bağlamakta serbest 
olmalõ sistemin kapsadõğõ bölge dõşõndaki yükümlülerden temin etme; 

iii) Seçkin müşterilerin sistemin kapsadõğõ bölge içerisindeki üreticilerle kendi ihtiyaçlarõnõ 
kapsayan temin sözleşmelerini bağlamakta serbest olmasõ  

iv) Bağõmsõz yükümlülerin, sistem dõşõndaki seçkin müşterilerle temin sözleşmeleri 
yapabilecek şekilde sisteme erişimi için iletim ve dağõtõm sistemlerinin operatörleriyle 
gönüllü bir ticari anlaşma esasõnda görüşmesi  

için gerekli önlemleri alacaktõr. 
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2. Tek alõcõ, seçkin bir müşterinin sözleşmeye bağladõğõ elektriği, sisteminin kapsadõğõ alanõn 

dõşõndaki veya içindeki bir üreticiden tek alõcõ tarafõndan seçkin müşterilere teklif edilen satõş 
fiyatõ eksi paragraf 1 (i)�de belirtilen yayõmlanmõş fiyat üzerinden satõn almak zorunda 
kalabilir. 

3. Eğer paragraf 2�deki yükümlülük tek alõcõya kabul ettirilemezse Üye Devletler paragraf 1 (ii) 
ve (iii)�de belirtilen temin sözleşmelerinin ya paragraf 1(i)�de belirtilen yayõmlanmõş tarife 
bazõnda sisteme erişim ya da Madde 17�deki şartlara göre müzakereli sisteme erişim yoluyla 
uygulamaya konulmasõ için gereken önlemleri alacaktõr. İkinci durumda tek alõcõnõn iletim ve 
dağõtõm sisteminin kullanõmõ için ayõrõmsõz bir tarife yayõmlama zorunluluğu yoktur. 

4. Tek alõcõ gerekli iletim veya dağõtõm kapasitesinin yetersizliği durumunda sisteme erişimi ve 
seçkin müşterilerden elektrik satõn almayõ reddedebilir. Böyle bir red için özellikle Madde 3�e 
uygun olarak tamamen kanõtlanmõş gerekçeler verilmelidir. 

Madde 19: 
1. Üye Devletler elektrik pazarlarõnõn açõlmasõnõ sağlamak için Madde 17 ve 18�de belirtilen 

koşullar altõnda yõllõk bazda Komisyona bildirilecek olan en azõndan belli bir seviyeye kadar 
sözleşmeler yapabilmesini sağlamak için gerekli önlemleri alacaktõr. Ulusal pazarõn payõ; 
yõlda 40 GWh�ten daha fazla elektrik tüketen (bir tüketim alanõ bazõnda ve otoprodüktörler 
dahil) nihai tüketiciler tarafõndan tüketilen elektriğin Topluluğun ortalama payõ bazõnda 
Topluluk tarafõndan hesaplanacaktõr. Ortalama Topluluk payõ, Komisyon tarafõndan Üye 
Devletlerden düzenli olarak toplanan bilgiler esas alõnarak hesaplanacaktõr. Komisyon, pazar 
açõlõmõnin derecesini belirleyen ortalama Topluluk payõnõ her yõl Kasõm ayõndan önce hesabõ 
açõklayan gerekli tüm bilgilerle birlikte Avrupa Topluluğunun Resmi Gazetesinde 
yayõmlayacaktõr. 

2. Paragraf 1�de belirtilen ulusal pazar payõ altõ yõllõk bir periyotta etkili bir şekilde 
arttõrõlacaktõr. Bu artõş, bu Direktifin yürürlüğe girmesinden üç yõl sonra paragraf 1�de 40 
GWh olarak belirtilen Topluluk yõllõk tüketim eşiği 20 GWh�e düşürülerek hesaplanacaktõr. 
Bu Direktifin yürürlüğe girmesinden altõ yõl sonra ise yõllõk elektrik tüketimi 9 GWh�te 
düşürülecektir. 

3. Üye Devletler, Madde 17 ve 18�e göre elektriği sözleşmeye bağlamak için yasal kapasiteye 
sahip, paragraf 1 ve 2�de belirtildiği gibi paylarõ temsil eden bölgelerin içindeki tüketicileri 
belirleyecektir. Bir yõlda 100 GWh�ten daha fazla tüketen tüm nihai tüketiciler (bir tüketim 
bölgesi bazõnda ve otoprodüktör üretimleri dahil edilerek) yukarõdaki kategoriye dahil 
edilmelidir. Dağõtõm şirketleri, bu paragraf altõnda hala seçkin müşteriler olarak 
belirlenmemişlerse, dağõtõm sistemleri içindeki seçkin olarak belirlenmiş müşterilerini 
besleyebilmeleri için seçkin olarak belirlenmiş müşterilerinin elektrik hacminde Madde 17 ve 
18�in koşullarõ altõnda sözleşme yapmak için yasal kapasiteye sahip olacaklardõr.  

4. Üye Devletler, her yõl 31 Ocak�a kadar Madde 17 ve 18�deki şartlar altõnda sözleşme 
bağlayabilecek seçkin müşterilen tanõmõ için kriterleri yayõmlayacaklardõr. Bu bilgi paragraf 
1�de anlatõlan pazar açõlõmõnõn yerine getirilmesinin doğrulanmasõ için diğer gerekli tüm 
bilgilerle birlikte Avrupa Birliğinin Resmi Gazetesinde yayõmlanmak üzere Komisyona 
gönderilecektir. Eğer bir Üye Devlet elektrikte iç pazarõn işlevini düzgün yapmasõ açõsõndan 
Direktifin doğru uygulanmasõna engeller yaratõrsa, Komisyon Üye Devletten şartnamesini 
değiştirmesini talep edebilir. Eğer Üye Devlet üç aylõk bir periyot içerisinde bu talebi yerine 
getirmezse, Komisyona verilen yetkilerin uygulanmasõ için işlemlerin yeraldõğõ 13 Temmuz 
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1987 tarih ve 87/373/EEC sayõlõ Konsey Kararõnõn 2 Maddesindeki 1. Işleme göre nihai karar 
alõnacaktõr. 

5. Madde 26�da belirtilen periyotta elektrik pazarlarõnõn açõlmasõnda dengesizlikten kaçõnmak 
için; 

a) Eğer tüketici sözkonusu her iki sistemde de seçkin olarak dikkate alõnõyorsa diğer bir Üye 
Devletteki seçkin bir müşteri ile Madde 17 ve 18 hükümleri altõnda elektrik temini için 
sözleşmeler engellenmeyecektir. 

b) (a) alt paragrafõnda açõklanan işin müşterinin iki sistemden sadece birisinde seçkin olmasõ 
nedeniyle reddedildiği durumlarda Komisyon, pazardaki durumu ve ortak çõkarõ dikkate 
alarak seçkin müşterinin bulunduğu Üye Devletin talebi üzerine reddeden tarafa talep 
edilen elektrik talebeni vermesini zorunlu kõlabilir. 

c) Madde 26�da verilen işlem ve zamanlamaya paralel olarak ve sözkonusu Maddede verilen 
periyodun yarõsõndan daha geç olmamak üzere Komisyon, ortak çõkarõ dikkate alarak, 
pazar gelişmelerini baz alarak birinci alt paragrafõn (b) alt paragrafõndaki uygulamayõ 
gözden geçirecektir. Kazanõlan deneyimin õşõğõnda Komisyon bu paragraf konusunda 
durumu değerlendirecek, elektrik pazarlarõnõn açõlmasõndaki muhtemel dengesizlik 
konusunda rapor hazõrlayacaktõr. 

Madde 20: 

1. Üye Devletler: 

i) Bağõmsõz üreticilerin ve otoprodüktörlerin enterkonnekte sistem vasõtasõyla aynõ Üye 
Devlet veya bir başka Üye Devlet içindeki kendi kõsõmlarõnõ ve bağlõ şieketlerini beslemek 
için sisteme erişimi müzakere etmesini, 

ii) Sistemin kapsadõğõ bölgenin dõşõnda yeralan üreticilerin yeni üretim kapasitesi için bir 
teklif çağrõsõnõ takip etmesini, bir temin sözleşmesi yapmasõnõ ve sözleşmeyi yerine 
getirmek için sisteme erişmesini 

temin etmek için gerekli önlemleri alacaktõr.  

2. Üye Devletler taraflarõn iyi niyetle müzakere etmelerini sağlayacak ve müzakerelerin 
başarõyla sonuçlanmasõnõ herhangi bir tarafõn müzakere konumunu kötüye kullanarak 
engellemesini önlenmesini sağlayacaktõr. 

3. Üye Devletler sözkonusu sözleşmeler ve müzakerelerle ilgili anlaşmazlõklarõn çözümü için 
taraflardan bağõmsõz olmasõ gereken uzman bir makam belirleyecektir. Bu makam özellikle 
sözleşmeler, müzakereler, erişimin reddi ve satõn almanõn reddi ile ilgili anlaşmazlõklarõ 
sonuçlandõrmalõdõr. 

4. Sõnõr ötesi anlaşmazlõklar durumunda, anlaşmazlõklarõn çözüm makamõ, tek alõcõnõn 
sisteminin kapsadõğõ, sistem için kullanõmõ veya erişimi reddeden sistem operatörleri için de 
anlaşmazlõklarõn çözüm makamõ olacaktõr. 

5. Bu makama müracaat ön yargõsõz olarak Topluluk yasasõna göre daha yüksek mahkemeye 
gitme hakkõna tabi olacaktõr.  
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Madde 21: 

1. Üye Devletler, Madde 17 ve 18�de belirtilen usuller ve haklar çerçevesinde;  

− Üye Devletlerin varlõklarõnõ kabul ettiği, bir direkt hat üzerinden kendi bölgelerindeki kendi 
şirketlerini ve bağlõ şirketlerini ve seçkin müşterilerini beslemek üzere kurulmuş 
yükümlülerin, 

− Üye Devletlerin varlõklarõnõ kabul ettiği, bölgesinde bulunan bir direkt hat üzerinden bir 
üretici tarafõndan beslenecek herhangi bir seçkin müşteriyi ve temin yükümlülerinin,  

yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için gerekli önlemleri alacaklardõr. 

2. Üye Devletler bölgeleri içindeki direkt hatlarõn tesisi için yetkiler verilmesinin kriterlerini 
belirleyeceklerdir. Bu kriterler objektif ve ayõrõmsõz olmalõdõr. 

3. Paragraf 1�de belirtildiği gibi bir direkt hattan beslenebilme imkanõ elektriğin Madde 17 ve 
18�e göre sözleşmeye bağlanma imkanõnõ etkilemeyecektir. 

4. Üye Devletler direkt bir hat tesisi için yetkilendirmeyi ya sisteme erişimin reddine tabi olarak 
Madde 17 (5) ya da 18(4)�ten hangisi uygunsa ona göre yapabilir ya da Madde 20�ye göre 
anlaşmazlõklarõn çözümüne konu edebilirler. 

5. Üye Devletler böyle bir yetkilendirmenin Madde 3 hükümlerini olumsuz etkilemesinin 
sözkonusu olmasõ durumunda direkt bir hat için yetkilendirmeyi reddedebilirler. Böyle bir red 
durumunda tamamen kanõtlanmõş gerekçeler verilmesi gereklidir. 

Madde 22: Üye Devletler tüketicilerin zararõna ve yağmacõ davranõşlara karşõ baskõn konumun 
herhangi bir suiistimalinin önlenmesi için düzenleme, kontrol ve şeffaflõğõ sağlayacak uygun ve 
yeterli mekanizmalarõ oluşturacaklardõr. Bu mekanizmalar Anlaşmayõ ve özellikle Anlaşmanõn 
86. Maddesini dikkate alacaktõr.  

BÖLÜM VIII 

Son Hükümler 

Madde 23: Enerji pazarõnda kişilerin fiziki emniyeti ve güvenliği veya sistem bütünlüğünün 
etkilendiği ani bir krizin olmasõ durumunda, bir Üye Devlet geçici olarak koruyucu önlemler 
alabilir. Bu önlemlerin iç pazarõn işlevinin mümkün olan en az seviyede bozulmaya neden olmalõ 
ve kapsamõ ortaya çõkan zorluklarõn giderilmesi için tam gerektiği kadardan daha geniş 
tutulmamalõdõr.  

Sözkonusu Üye Devlet bu önlemleri gecikmeksizin diğer Üye Devletlere ve ortak çõkarlarla 
çelişki yaratõr şekilde rekabeti bozmalarõ ve ticareti olumsuz etkilemeleri durumunda bu tür 
önlemlerin değiştirilmesine veya iptal edilmesine karar verebilecek olan Komisyona bildirecektir. 
 
Madde 24: 
1. Bu Direktif yürürlüğe girmeden önce işletme taahhütleri ve garantileri verilen Üye Devletler 

bu Direktif hükümleri dikkate alõndõğõnda itibarlõ bir konumda olmayabilirler, bu Devletlere 
Komisyon tarafõndan diğer şeylerin yanõnda ilgili sistemin boyutu, sistemin enterkonneksiyon 
seviyesi ve elektrik endüstrisinin yapõsõ dikkate alõnarak kendilerine bir geçiş rejimi 
verilebilir. Komisyon bir karar almadan önce, bu uygulamalarõn olduğu üye Devletleri 
gizliliğe saygõ kurallarõna uyarak bilgilendirecektir. Bu karar Avrupa Birliğinin Resmi 
Gazetesinde yayõmlanacaktõr. 
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2. Geçiş rejimi süre olarak sõnõrlõ ve paragraf 1�de belirtilen taahhüt ve garantilerin sürelerinin 
bitmesiyle bağlantõlõ olacaktõr. Geçiş rejimi, bu Direktifin IV, V, VI ve VII. Bölümlerini ilgili 
hükümlerinin bozulmasõnõ da kapsayabilir. Geçiş rejimi uygulamalarõ, bu Direktifin yürürlüğe 
girmesinden sonra bir yõldan daha geç olamamak kaydõyla Komisyona bildirilecektir. 

3. Direktif yürürlüğe girdikten sonra küçük izole sistemlerin işletilmesinde ciddi sorunlarõnõn 
olduğunu gösterebilen Üye Devletler, bu konuda karar verebilecek olan Komisyona bu 
Direktifin IV, V, VI ve VII. Bölümlerini ilgili hükümlerinin bozulmasõ için başvuruda 
bulunabilirler. . Komisyon bir karar almadan önce, bu uygulamalarõn olduğu üye Devletleri 
gizliliğe saygõ kurallarõna uyarak bilgilendirecektir. Bu karar Avrupa Birliğinin Resmi 
Gazetesinde yayõmlanacaktõr. Bu paragraf Lüxemburg için de uygulanabilir olacaktõr. 

Madde 25: 
1. Komisyon, bu Direktifin yürürlüğe girmesinden itibaren birinci yõlõn sona ermesinden önce 

bu direktifin hükümleriyle bağlantõlõ olmayan uyum gereksinimleri konusunda Konseye ve 
Avrupa Parlamentosuna bir rapor verecektir. kaydõyla Komisyona bildirilecektir. Komisyon, 
eğer gerekiyorsa elektrikte iç pazarõn etkili işlemesi için gerekli uyum önerilerini rapora 
ekleyecektir. 

2. Konsey ve Avrupa Parlamentosu böyle bir öneri hakkõndaki görüşlerini aldõklarõ tarihten 
itibaren iki yõl içinde verecektir. 

Madde 26: Komisyon, Avrupa Parlamentosu ve Konsey�in kazanõlan deneyimlerin õşõğõnda bir 
değerlendirme yapmasõna ve Direktifin yürürlüğe girmesinden dokuz yõl sonra Madde 17 ve 
18�de belirtilen sistemlerin birlikte mevcudiyetini de gözönünde tutarak pazarõn daha fazla 
açõlmasõnõn etkili olasõlõğõnõ zamanõnda dikkate almasõna imkan tanõmak amacõyla bu Direktifin 
uygulamasõnõ gözden geçirecek ve elektrikte iç pazarõn işlevi konusunda kazanõlan deneyim ve 
Madde 3�te belirtilen genel kurallarõn uygulamasõ hakkõnda bir rapor verecektir.  

Madde 27: 

1. Üye Devletler bu Direktife uymak için gerekli yasa, yönetmelik ve idari hükümleri 19 Şubat 
1999 tarihinden önce yürürlüğe sokacaktõr. Bu konuda Komisyona derhal bilgi vereceklerdir.  

2. Belçika, Yunanistan ve İrlanda elektrik sistemlerinin özel teknik karakteristiklere sahip 
olmasõ nedeniyle bu Direktiften kaynaklanan yükümlülüklerini uygulamak için sõrasõyla 1 yõl, 
2 yõl ve 1 yõl ilave süreye sahip olacaklardõr. Bu Üye Devletler bu seçenekten faydalanõrken 
Komisyona bilgi vereceklerdir. 

3. Üye Devletler bu hükümleri kabul ettiklerinde bu Direktife bir referanslarõ olacak veya resmi 
yayõnlarõnõn olmasõ durumunda bu tip bir referansla birleştireceklerdir. Bu tip bir referansõ 
oluşturmanõn yöntemleri Üye Devletler tarafõndan belirlenecektir. 

Madde 28: Bu Direktif Avrupa Birliğinin Resmi Gazetesinde yayõmlandõktan sonraki 20. Günde 
yürürlüğe girecektir. 
 
Madde 29: Bu Direktif Üye Devletlere hitap etmektedir. 
19 Aralõk 1996 tarihinde Brüksel�de kabul edilmiştir. 
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13. ELEKTRİK SEKTÖRÜNDE SERBESTLEŞTİRME VE REKABET 
[Elektrik Enerjisinde Özelleştirme ve Rekabet Alt Komisyonu Raporu] 
 
13.1  GİRİŞ 
 
Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi, ülkemizde de elektrik sektörü hõzlõ bir yeniden yapõlanma 
süreci içindedir. Bu yeniden yapõlanma süreci içinde ortaya çõkan en önemli anlayõş değişikliği 
bireyin daha fazla ön plana çõkmõş olmasõ, onun, yani tüketicinin mutluluğuna taleplerine daha 
fazla önem verilmeye başlanmõş olmasõdõr.  

Tüm yeniden yapõlanmalar ve teknolojik gelişmeler öncelikle insana ve onun mutluluğuna 
yöneliktir. İnsana yönelik olan bir yapõlanma ise, onun yaşam şekline ve haklarõna saygõlõ olmak 
zorundadõr. Bir insan ve onun oluşturduğu en küçük birim olan aile, karmaşõk bir yapõdõr. Bir 
ailenin ve onun bireylerinin yaşam şekli tüketim anlayõşlarõnõ belirleyen bir unsurdur. Elektrik de 
bir tüketimdir ve de bu aileye arzedilen bir sanayi ürünüdür.  

Her sanayi ürününde olduğu gibi, elektrikte de kalite ve ucuzluk önemlidir. Bu özellikler ister 
sanayi tipi, ister mesken tipi bir tüketici, yani bir aile ve bireyleri olsun, her tüketici için önemlidir. 
Bir başka ifade ile, bir tüketiciye pahalõ ve seçme alternatifi olmayan tarifelerle elektrik satmanõn 
veya elektriksiz bõrakõlmasõnõn devri geçmektedir. 

Ülkemizdeki tüketiciler de, ister sanayi, ister mesken veya başka bir tür tüketiciler olsun, 
dünyadaki diğer tüketiciler gibi, kendilerine ucuz, kaliteli ve kesintisiz elektrik verilmesini talep 
etmektedir. Elektrik kesintilerine karşõ evinde rafta bir mumu hazõr durumda tutan ve elektriği 
kesildiği zaman bu mumu yakarak sessizce elektriğin geri gelmesini bekleyen tüketicilerin devri 
artõk geçmiştir. Günümüzde tüketiciler pahalõ ve sõk sõk kesilen elektriği haklarõnõn ihlali olarak 
görmekte ve sivil toplum örgütlerinin desteği altõnda kamuoyunda, medyada ve yargõ organlarõnda 
seslerini duyurmaya çalõşmaktadõrlar.  

Ülkemizdeki tüketici de, tõpkõ diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi, öncelikle kendisine ucuz ve 
kaliteli elektrik verilmesi hususu ile ilgilenmekte, bu elektriğin kamu eliyle işletilen bir santraldan 
mõ, yoksa özel sektör eliyle işletilen bir santraldan mõ temin edildiği hususu ile ise daha az 
ilgilenmekte veya hiç ilgilenmemektedir. Tüketicinin ucuz elektrik talebi ise, sektörde rekabeti, 
diğer talebi ise sektöre talebe uygun kapsamda ve hõzda yatõrõm yapõlmasõ ihtiyacõnõ gündeme 
getirmektedir. 

Gelişen bu yeni anlayõş doğrultusunda sunulan elektriğin ucuz ve kaliteli olmasõ önemli bir husus 
iken, yatõrõm finansmanõ temininin giderek zorlaşmasõ nedeniyle tüketicinin elektriksiz 
bõrakõlmamasõ için devletin gerçekleştirmekte güçlük çektiği hizmet ve yatõrõmlarõn dünyadaki 
gelişmelere de paralel olarak, özel sektörün katõlõmõ ile gerçekleştirilmesi yönündeki tercihler 
giderek daha fazla ağõrlõk kazanmaya başlamõştõr. Elektrik sektöründe serbestleşme ve rekabet 
yönünde yapõlan girişimlerin ardõndaki temel fikir aslõnda bundan ibarettir.  
Raporda, sektördeki hõzlõ büyüme kõsaca açõklandõktan sonra halen geniş kapsamlõ bir şekilde 
yürütülmekte olan serbestleşme programõ incelenmektedir. Ayrõca, uygulanan serbestleşme 
programõ sonucunda ortaya çõkan aksaklõklar ve sektörün rekabete açõlmasõ için yapõlmasõ gereken 
düzenlemeler üzerinde durulmaktadõr.  

 
 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                      Elektrik Enerjisi  Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

   http://ekutup.dpt.gov.tr/enerji/oik585.pdf   13�2 

13.1.1.  SEKTÖRDE YÜRÜTÜLEN SERBESTLEŞME PROGRAMININ YASAL 
DAYANAĞI 

 
Elektrik sektöründe halen yürütülmekte olan serbestleşme programõnõn yasal dayanağõ 19 Aralõk 
1984 tarihli ve 18610 sayõlõ Resmi Gazatede yayõnlanmõş olan 3096 sayõlõ kanundur. Bu kanun 
uyarõnca, o zamanki iktidar, kalkõnma yönündeki siyasi tercihini ülkede serbest bir piyasa ve 
rekabet ortamõnõn sağlanmasõ yönünde yapmõş ve kamu yatõrõmlarõ için ayrõlan kaynaklar giderek 
kõsõlarak kamunun payõ küçültülmeye çalõşõlmõş, bu arada da özel sektör yatõrõmlarõnõn teşvik 
edilmiştir. Sektörde serbestleşme programõ doğrultusunda atõlan en önemli adõmlardan birisi, 
12.08.1993 tarihli ve 93/4789 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ ile Türkiye Elektrik Kurumu 
(TEK)�in, TEAŞ Genel Müdürlüğü ve TEDAŞ Genel Müdürlüğü adlarõ altõnda iki bağõmsõz 
fonksiyonel kuruluş olarak yeniden yapõlandõrõlmasõdõr.                      

Daha sonra da, bu kuruluşlar dõşõndaki diğer kuruluşlarõn elektrik üretimi, iletimi, dağõtõm ve 
ticareti ile ilgili faaliyet göstermelerine izin verilmesi hususunda gerekli düzenlemeleri yapmak 
üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ yetkili kõlõnmõştõr. Bu kapsamda önce altyapõ mülkiyeti 
ve hisselerin devri yönünde bir düzenleme yapõlmõş, fakat Anayasa Mahkemesinin 1994/43 (E), 
1994/42-2 (K) sayõlõ iptal kararõ ile bu yöndeki düzenleme iptal edilmiştir.  

Bunun üzerine altyapõ mülkiyeti ve hisselerin devredilmesini amaçlamayan; Yap-İşlet-devret, 
İşletme Hakkõ Devri şeklinde düzenlemeler yapõlmasõ gereği ortaya çõkmõştõr. Bu tarihten itibaren 
sektörde serbestleşmenin ve rekabet ortamõnõn sağlanmasõ yönünde Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlõğõ tarafõndan bir dizi kanun ve yönetmelik yayõnlanmõştõr.  

Yap-İşlet-Devret ve İşletme Hakkõ Devri şeklindeki görevlendirmeler imtiyaz olarak kabul 
edilmeleri nedeniyle, Danõştay incelemesinden ve onayõndan geçmektedir. Bununla birlikte, 1999 
yõlõnda Anayasada ve ilgili yasada yapõlan bir değişiklikle, Danõştay�õn Yap-İşlet-Devret ve 
İşletme Hakkõ Devri şeklinde düzenlenen projeler üzerindeki yetkisi �onay� düzeyinden 
�inceleme� düzeyine indirilmiş ve inceleme süresi de iki ay ile sõnõrlandõrõlmõştõr. 

1997 yõlõnda yürürlüğe giren 4283 sayõlõ kanun ve 97/9853 sayõlõ kararname ile TEAŞ Genel 
Müdürlüğü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõnõn  onayõnõ müteakip, Yap-İşlet esasõna göre 
elektrik üretimi yapmak üzere tesis kuran girişimcilerle ihale, inceleme, pazarlõk, fiat saptama, 
kontratlarõ yürürlüğe koyma hususunda yetkili kõlõnmõştõr. Yap-İşlet esasõna göre yürütülen 
projelerin Danõştay incelemesinden ve onayõndan geçmesine gerek bulunmamaktadõr.  

Son olarak, 1999 yõlõnda gerçekleştirilen Anayasanõn 47, 125 ve 155�inci maddelerinde yapõlan 
değişiklikler ve bilahare Aralõk 1999 ve Ocak 2000 de yürürlüğe giren 4493 ve 4501 sayõlõ uyum 
yasalarõ ile Yap-İşlet-Devret kapsamõnda ele alõnan projeler üzerindeki imtiyaz zorunluluğu 
kaldõrõlmõş, özel sektör kuruluşlarõnõn projeleri için imtiyaz ya da özel hukuk şeklindeki farklõ 
düzenlemelere tabi olmalarõ hususunda kendilerine seçme yapma yetkisi tanõnmõştõr. Bunlara ek 
olarak, gerek üretim, gerekse dağõtõm sektöründe sözleşmelere tahkim sisteminin uygulanmasõ 
kabul edilmiş, ayrõca, bu uygulamanõn daha önce imtiyaz sözleşmesi imzalanmõş olan projelere de 
teşmili sağlanmõştõr. 
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13.2 SEKTÖRÜN BÜYÜME HIZI 
 
13.2.1. ÜRETİM SEKTÖRÜ 
 
Türkiye�nin uzun dönemli elektrik enerjisi talebi için MAED (Model for Analysis of Energy 
Demand) olarak bilinen bir analiz modeli kullanõlarak elde edilen projeksiyon Tablo 13.1.�de 
verilmektedir. 
 
 
Tablo 13.1. Türkiye�nin uzun dönemli elektrik enerjisi talebi (GWh) 

 

Sektör 2000 2005 2010 2020 

     
Sanayi / İnş.Mad. 54384 86933 143925 295161 
Tarõm 2421 3276 4428 7069 
Ev / Hizmetler 43430 69616 99326 175790 
Ulaştõrma 1012 1779 2663 5442 
Nüfus 65311 69825 74119 81713 
     
Net Talep 101247 161604 250342 483462 
Brüt Talep 127240 196610 294530 555690 
Kişi Başõna Enerji Talebi (kWh)  1550 2314 3377 5916 
     

 
 
Yukarõdaki tablodan, halen 1550 kWh/kişi/yõl olan brüt elektrik talebinin, 2020 yõlõnda 5916 kWh 
düzeyine ulaşacağõ anlaşõlmaktadõr. 2000 yõlõ için geçerli olan 1550 kWh/kişi/yõl değeri, gelişmiş 
ülkeler ortalamasõnõn 1/5 i, OECD ülkelerinin ortalamasõnõn ¼ ü, dünya ortalamasõnõn ise ancak ¾ 
ü düzeyindedir. Buradan da, ülkemizde tüketimin gelişmiş ülkelerdeki tüketim düzeyinin çok 
altõnda olduğu görülmektedir.    
Yukarõdaki tabloda yer alan kişi başõna yõllõk elektrik tüketiminden, Türkiye�nin sanayileşmesini 
henüz tamamlayamamõş, yani, elektriğe henüz doymamõş bir ülke olduğu, bu nedenle de, elektrik 
talebindeki artõşõn VIII. 5 Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminde de % 9 lar düzeyinde seyredeceği 
anlaşõlmaktadõr. 
Ülkenin gerçekleştirmesi gereken üretim sistemi yatõrõmlarõnõn bir endeksi olan puant güç ve 
elektrik enerjisi gelişimini gösteren projeksiyonlar ve bu projeksiyonlara göre sisteme eklenmesi 
gereken kurulu güç değerleri Tablo 13.2�de verilmiştir.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                      Elektrik Enerjisi  Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

   http://ekutup.dpt.gov.tr/enerji/oik585.pdf   13�4 

 
Tablo 13.2. Elektrik enerjisi ve puant güç gelişimini gösteren projeksiyonlar 
 

 Puant Yõllar 
Artõş 
(% ) 

Talep 
(MW) 

Artõş 
(% ) 

Enerji 
Talebi 
(GWh) 

     
2000  20000  126800 
2001      10,0 22000 9,5 138810 
2002 9,1 24000 9,1 151430 
2003 9,3 26240 9,1 165200 
2004 9,2 28657 9,1 180225 
2005 9,2 31295 9,1 196610 
2006 8,2 33851 8,4 213160 
2007 8,2 36615 8,4 231110 
2008 8,2 39605 8,4 250565 
2009 8,2 42839 8,4 271660 
2010 8,2 46338 8,4 294530 
2011 6,4 49291 6,6 313835 
2012 6,4 52431 6,6 334405 
2013 6,4 55771 6,6 356320 
2014 6,4 59324 6,6 379675 
2015 6,4 63104 6,6 404560 
2016 6,4 67124 6,6 431075 
2017 6,4 71401 6,6 459325 
2018 6,4 75950 6,6 489430 
2019 6,4 80788 6,6 521510 
2020 6,4 85936 6,6 555690 

     
 
 
Yukarõda verilen puant güç projeksiyonuna göre sistemin gerektirdiği kurulu güç (MW) ilavesi ise 
Tablo 13.3.�te verilmiştir. 
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Tablo 13.3. 2020 yõlõna kadar olan plan döneminde sisteme eklenmesi gereken ilave kurulu güçler 
(MW) (*) 

 
 Doğal 

Gaz 
Linyit Taş 

Kömü-rü 
Fuel 
Oil 

İthal 
Kömür 

Nük-
leer 

Termik 
Toplam 

Hidroelektrik ve 
Yenilenebilir 

Genel 
Toplam 

          
2001 0 0 0 0 0 0 0 672 672 
2002 2100 300 0 0 0 0 2400 0 2400 
2003 700 700 0 0 1000 0 2400 0 2400 
2004 1400 700 0 0 0 0 2100 907 3007 
2005 1400 700 0 0 500 0 2600 1417 4017 
2006 1400 700 0 0 500 0 2600 1200 3800 
2007 1400 700 0 0 500 0 2600 1172 3772 
2008 700 700 0 0 500 1000 2900 1090 3990 
2009 1400 1900 0 0 0 0 3300 1111 4411 
2010 1400 1000 0 0 500 1000 3900 721 4621 
2011 1400 700 0 0 500 0 2600 1127 3727 
2012 1400 650 0 150 1000 0 3200 1474 4674 
2013 1400 300 300 150 0 0 2150 820 2970 
2014 1400 0 300 300 500 1000 3500 1255 4755 
2015 1400 0 600 0 500 1000 3500 1050 4550 
2016 1400 0 0 600 500 1000 3500 903 4403 
2017 1400 300 0 600 500 1000 3800 777 4577 
2018 1400 300 0 600 1000 1000 4300 727 5027 
2019 1400 0 0 600 1000 1000 4000 525 4525 
2020 2800 0 0 0 1000 1000 4800 395 5195 

          
------------- 
(*) Bu projeksiyonlar, DPT Müsteşarlõğõ koordinasyonunda, Hazine Müsteşarlõğõ ve Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlõğõna bağlõ ve ilgili kuruluşlarõn katõlõmõ ile yürütülen çalõşmalar 
doğrultusunda ayrõca revize edilecektir. 

 
Yukarõdaki tablodan, ülkenin enerji programõnõnõn talebe uygun bir şekilde yürütülebilmesi için, 
kurulu güce; 2001 ile 2010 yõllarõ arasõnda 33090 MW, 2010 ile 2020 yõllarõ arasõnda ise, 44403 
MW ilave edilmesinin gerekli olduğu anlaşõlmaktadõr.  

Yukarõdaki kurulu güç gelişimine göre her yõl gerçekleştirilmesi gereken üretim yatõrõmlarõ ise 
Tablo 13.4.�te verilmiştir. 

Tablo 13.4. 2020 yõlõna kadar olan plan döneminde yõllõk üretim yatõrõmlarõ 
 

Dönem Yõllõk Ortalama Harcama 
(Milyar USD) 

Dönem Harcamasõ 
(Milyar USD) 

   
2001 - 2005 3.59 17.9 
2006 - 2010 4.88 24.4 
2011 - 2020 4.50 44.6 

   
Toplam  86.9 
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Bu yatõrõmlarõn hesaplanmasõnda kullanõlan birim maliyetler ise aşağõdaki tabloda yaklaşõk 
ortalama değerler olarak verilmiştir.  
 

Tablo 13.5. Çeşitli santrallar için birim yatõrõm maliyetleri (*) 
 

Santral  Birim Yatõrõm Bedeli 

(Milyon USD/MW) 
  
Linyit (150 MW) 1,369  
Linyit (300 MW) 1,146  
Linyit (350 MW) 1,125  
Akõşkan Yatak (Çan.) 1,200  
Kömür 300 1,084  
İthal Kömür 1,110 
Doğalgaz 0,500 
Nükleer 2,000 
Fuel Oil 1,280 
Hidrolik 1,350  
  

----------------------------- 
(*)       Finansman maliyeti hariçtir.  

 
Türkiye 1998 yõlõ başõndan itibaren elektrik enerjisi arz-talep dengesinde kritik bir döneme 
girmiştir. Yapõlan çalõşmalar bu kritik dönemin iyimser tahminle ancak 2002, kötümser  tahminle  
ise, ancak 2004  yõlõ  sonunda  aşõlabileceğini göstermektedir. 
 
Arz-talep dengesi en kritik 5 yõlda (1998-2002 sonu) gerçekleşen ve öngörülen üretim-tüketim 
değerleri ve bu dengeye katkõda bulunan elektrik enerjisi dõş alõm değerleri ek tabloda 
gösterilmiştir. Sözü edilen 5 yõlõn kritik dengede olmasõnõn nedeni, bu yõllarda yeterli düzeyde 
emre amade aktif enerji yedeği sağlanamamasõdõr.  Bu nedenle, dönem  boyunca üretim tesisleri  
emre amadeliğini  en  üst düzeyde tutacak önlemler uygulanmasõ  ve  elektrik enerjisi  dõş  alõm  
imkanlarõnõn  azamisinin kullanõlmasõ gerekmektedir. Buna göre, elektrik enerjisi dõş alõmõnõn 
2001'de ilk kez  toplam  tüketimin  % 4'üne  yaklaşarak  en  üst  düzeye  ulaşmasõ 
öngörülmektedir.  

Bu koşullarda, VIII. 5 Yõllõk Kalkõnma Planõ Dönemi (2001-2005 sonu) çalõşmalarõ, büyük 
oranda elektrik enerjisi arz-talep dengelerinin kritik olduğu, aktif enerji yedeksiz yõllara 
rastlamaktadõr.    

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõnda termik, hidroelektrik ve rüzgar enerjisi projelerinden 
oluşan toplam kurulu gücü 18600 MW, yõllõk toplam ortalama elektrik enerjisi üretim kapasitesi 
93.4 milyar kWh olan 169 proje bulunmaktadõr. Bu projelerin bir kõsmõ arz-talep dengesinin 
kritik olduğu 2000-2004 sonu dönemi içinde talebinin karşõlanmasõnda değerlendirme  
kapsamõndadõr. Bu projelerin önemli özelliği, son iki yõl içinde alõnan tekliflerde uygulanan 
rekabet koşullarõ, daha uygun tarife teklifleri, projelere belirli standartlarõn uygulanmaya 
başlamasõ yönünde ortaya çõkan gelişmeler olarak özetlenebilir.  
Son Anayasal  değişiklikler ve uyum yasalarõ  özel  hukuk hükümlerine tabi sözleşme ve tahkim 
uygulamasõna imkan verdiğinden sözleşme akdi, yatõrõm finansmanõ  temini  ile  yatõrõmlarõn  
başlatõlmasõ  süreçlerinin  kõsalmasõ  ve hõzlanmasõ olasõlõğõ güçlenmektedir.  
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Bu durum, yasal çalõşmalarõnda ileri aşamaya gelinmiş olan Elektrik Enerjisi Sektörünün 
Yeniden Yapõlanmasõ ve Elektrik Piyasasõ Kurumu uygulamasõ ile Serbestleştme Programõnõn  
özellikle  Yap-İşlet-Devret  ve  Yap-İşlet modelleri  uygulamasõ  arasõndaki  uyumun  önemini  
fevkalâde  artõrmakta  ve yetkilileri, yatõrõmlarõn az sayõda olduğu bu aşamada yatõrõm sayõsõ 
arttõkça uyum sorunlarõnõn ve bunlarõn çözümlerinin giderek büyüyeceği olasõlõğõna karşõ gerekli 
önlemleri öncelikle almaya zorlamaktadõr.  
 
Raporda yer alan tahmini değerlerin, halen DPT Müsteşarlõğõ koordinasyonunda, Hazine 
Müsteşarlõğõ ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõna bağlõ ve ilgili kuruluşlarõn katõlõmõ ile 
yürütülen çalõşmalar doğrultusunda revizyona tabi tutulmakta olduğu ve bu revize plan 
çalõşmalarõnõn sonunda farklõ tahmini değerlerin ortaya çõkabileceği gözden uzak tutulmamalõdõr. 
 
13.2.2.  İLETİM SEKTÖRÜ 
 
Sektörün özelliği nedeniyle, iletim sektörüne yapõlan yatõrõmlar yõllar itibarõ ile önemli 
değişiklikler gösterebilmektedir. Plan döneminde iletim sektörüne yapõlmasõ gereken toplam 
yatõrõmõn geçmiş dönemlerde sektöre yapõlmõş olan yatõrõmlarõn diğer yatõrõmlarla mukayese 
edilmesi ile yaklaşõk olarak ortaya çõkarõlabilmesi mümkündür.  
 
Plan döneminde iletim sektörüne yapõlmasõ gereken yõllõk toplam yatõrõmlarõ bulabilmek için 1979 
yõlõndan bu yana üretim, iletim ve dağõtõm sektörlerinde gerçekleştirilmiş olan yatõrõmlarõn 
birbirlerine olan oranlarõnõn ortalamasõnõn alõnmasõ makul bir yaklaşõm olarak kabul edilebilir. Bu 
durumda, geçtiğimiz son 20 yõl içinde sektöre yapõlan yapõlan yatõrõmlarõn ortlamalarõ alõndõğõ 
zaman, toplam yatõrõmlarõn % 51.85 inin üretim, % 19.60 õnõn iletim, geriye kalan % 28.55 lik 
kõsmõnõn ise dağõtõm sektörüne harcanmõş olduğu ortaya çõkmaktadõr. 
 
Bu durumda, önümüzdeki 20 yõllõk plan döneminde iletim sektörüne harcanmasõ gereken toplam 
yatõrõm hacminin Tablo 13.7.�deki gibi olacağõ anlaşõlmaktadõr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                      Elektrik Enerjisi  Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

   http://ekutup.dpt.gov.tr/enerji/oik585.pdf   13�8 

Tablo13. 6. Geçmiş dönemlerde sektöre yapõlan toplam yatõrõmlar 
 

Yõl Üretim Yatõrõmlarõ  İletim Yatõrõmlarõ  Dağõtõm Yatõrõmlarõ  Toplam 
 (Milyon USD) (% ) (Milyon USD) (% ) (Milyon USD) (% ) (Milyon USD) 
1970           58,8      54,5           -                53,1      49,2           107,8   
1971           41,9      53,6           -                36,3      46,4             78,2   
1972           35,9       38,5           -                57,4       61,5             93,4   
1973           39,6       34,5           -                75,2       65,5           114,8   
1974         121,2       55,3           -                98,0       44,7           219,2   
1975         122,7       41,8           -              170,8       58,2           293,4   
1976         237,0       51,5           -              223,2       48,5           460,1   
1977         300,9       57,4           -              223,4       42,6           524,3   
1978         442,0       65,6           -              231,8       34,4           673,8   
1979         741,5       72,2              113,7   11,1            171,8       16,7        1.027,0   
1980         801,7       70,5              139,6   12,3            195,9       17,2        1.137,2   
1981         843,3       71,2              152,2   12,8            188,9       16,0        1.184,4   
1982         795,3       69,7              228,9   20,1            116,8       10,2        1.141,1   
1983         775,5       63,8              196,4   16,2            243,6       20,0        1.215,6   
1984         692,6       63,3              160,2   14,6            241,4       22,1        1.094,2   
1985         702,4       55,7              191,5   15,2            367,1       29,1        1.261,0   
1986         706,8       56,3              125,3   10,0            423,4       33,7        1.255,5   
1987         995,9       61,6              214,4   13,3            406,4       25,1        1.616,6   
1988         937,6       78,9                84,1   7,1            166,7       14,0        1.188,4   
1989         996,9       61,6              241,2   14,9            380,2       23,5        1.618,3   
1990         793,2       48,5              491,7   30,1            350,5       21,4        1.635,4   
1991         374,9       31,3              373,4   31,2            449,6       37,5        1.197,9   
1992         267,0       25,7              348,1   33,5            423,9       40,8        1.039,0   
1993         169,9       17,7              256,5   26,7            533,4       55,6           959,9   
1994           62,4       12,8         166,1(*)   34,2          257,1(**)       52,9           485,6   
1995         145,8       28,0         116,0(*)   22,2          259,6(**)       49,8           521,3   
1996         314,4       44,6         141,9(*)   20,1          248,8(**)       35,3           705,0   
1997         448,3       49,2         210,0(*)   23,1          252,6(**)       27,7           910,9   
1998         741,9       54,4         319,5(*)   23,4          302,8(**)       22,2        1.364,2   

-------------- 
(*) Bu değerin içinde �Diğer� başlõğõ altõnda geçen bir yatõrõm kalemi mevcuttur. Kaynak: [1], 
(**) TL olarak verilen bu değer o yõlõn TCMB ortalama effektif satõş döviz kuruna (Ocak ve Aralõk aylarõndaki 
TCMB effektif satõş döviz kurlarõnõn ortalamasõna) göre USD a çevrilmiştir. Kaynak [3], 
 
Tablo 13.7. 2020 yõlõna kadar olan plan döneminde yõllõk iletim yatõrõmlarõ 
 

Dönem Yõllõk Ortalama 
Harcama 

(Milyar USD) 

 Dönem Harcamasõ 
(Milyar USD) 

   
2001 � 2005 1.44 7.20 
2006 � 2010 1.96 9.81 
2011 � 2020 1.79 17.93 

   
Toplam  34.95 
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 13.2.3. DAĞITIM SEKTÖRÜ 
 
Talepteki yõllõk % 8�lik artõşlarõ karşõlayacak yeni yatõrõmlar ile yõllõk % 2�lik yenileme yatõrõmõ 
yapõlacağõ varsayõmõyla 2001 - 2005 yõllarõ için dağõtõm sektörüne ait yatõrõm projeksiyonlarõ 
Tablo 13.8.�de verilmiştir.    
 
Tablo 13.8. VIII. 5 Yõllõk Kalkõnma Planõ Döneminde dağõtõm sektörü yatõrõmlarõ (*) 
 

Yatõrõm Tutarõ 
(Milyon USD) 

 
Yõllar 

Yalnõz Talep Artõşõnõ 
karşõlamak için 

(Yõllõk % 8) 

Yenileme için 
(Yõllõk % 7) 

 Toplam 

    
2000    
2001 507 33 540 
2002 583 38 621 
2003 670 44 714 
2004 771 50 821 
2005 885 59 944 

    
Toplam 3416 224 3640 

                    ------------- 
                   (*) Dağõtõm Sektörü Alt Komisyonu raporundan alõnmõştõr. 
 
 
13.2.4. TÜRKİYENİN PLAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRMESİ GEREKEN TOPLAM 

SEKTÖR YATIRIMLARI 
 
Yukarõdaki projeksiyonlar doğrultusunda Türkiyenin VIII. 5 Yõllõk Kalkõnma Planõ Döneminde 
gerçekleştirmesi gereken toplam sektör yatõrõmlarõ Tablo 13.9.�da verilmiştir.  
 
Yukarõdaki tablolardan çõkarõlabilecek bir başka sonuç da, 1990-1998 yõllarõ arasõndaki dönemde 
kamu tarafõndan sektöre yapõlan yatõrõmlarõn ortalama olarak 979,9 milyon USD gibi yetersiz bir 
düzeyde kaldõğõdõr. Bu dönemdeki yatõrõm politikasõ kamudan özel sektöre yönlendirilmiş 
olduğundan kamu yatõrõmlarõ yetersiz kalmõştõr. Esasen bu yetersizlik son zamanlarda karşõlaşõlan 
enerji krizi ile de kendisini göstermektedir. 
 
Tablo 13.6. ve Tablo 13.9.�un mukayese edilmesi ile, sektörün gelişebilmek için ihtiyaç duyduğu 
yatõrõm hacmi ve bu hacme karşõlõk kamunun geçtiğimiz 10 yõl içinde gerçekleştirebildiği yatõrõm 
miktarõ görülebilmektedir. Bu mukayeseden, elektrik sektöründe uygulanan yeniden yapõlanma ve 
serbestleşme programõnõn arkasõndaki dinamiğin, aslõnda ekonomik gerekçeler olduğu 
anlaşõlmaktadõr.   
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Tablo 13.9. VIII. 5 Yõllõk Kalkõnma Planõ Döneminde gerçekleştirilmesi gereken toplam sektör 
yatõrõmlarõ 
 

Yõllar Üretim 
Sektörü 

Yatõrõmlarõ 
(Milyar USD) 

İletim Sektörü 
Yatõrõmlarõ 

 
(Milyar USD) 

Dağõtõm Sektörü 
Yatõrõmlarõ 

 
(Milyar USD) 

Sektörün  
ToplamYatõrõm 

İhtiyacõ 
(Milyar USD) 

     
2000 3,59 1,44 0,340 5,370 
2001 3,59 1,44 0,540 5,570 
2002 3,59 1,44 0,621 5,651 
2003 3,59 1,44 0,714 5,744 
2004 3,59 1,44 0,821 5,851 
2005 3,59 1,44 0,944 5,974 

     
Toplam 21,54 8,64 3,64 34,160 

     
 
Özel sektörün rekabetçi bir ortamda yatõrõmlara katõlõmõ sağlanamadõğõ takdirde bu yükün kamu 
tarafõndan daha uzun bir süre boyunca taşõnamayacağõ ve enerji yatõrõmlarõnõn öngörülen süreler 
içinde gereçekleştirilemeyeceği ve bunun sonucunda da ülkenin ciddi düzeyde bir enerji krizi ile 
karşõ karşõya kalacağõ ortadadõr.  
 
13.3. ÜRETİM SEKTÖRÜNDE SERBESTLEŞTİRME PROGRAMI  
 
13.3.1 ÜRETİM SEKTÖRÜNDE YATIRIM İHTİYACI  
 
Yukarõdaki kõsõmda verilen Tablo 13.6. ve Tablo 13.9.�dan iki önemli sonuç çõkmaktadõr. Bu 
sonuçlardan birincisi, enerji yatõrõmlarõnõn % 56.89 unun üretim sektörüne ayrõlmak zorunda 
olduğu, diğeri ise, 2000 yõlõnda üretim sektörünün 3.59 milyar USD lõk yatõrõm ihtiyacõna karşõlõk, 
1998 yõlõnda kamu kaynaklarõndan toplam olarak sadece  0.742 milyar USD tutarõnda bir yatõrõmõn 
gerçekleştirilebilmiş olduğudur. Sektörün büyüme hõzõnõn son yõllarda sürekli ve düzgün bir 
şekilde % 9 civarõnda seyrettiği gözönüne alõnõrsa, 1998 yõlõnda da sektörün yatõrõm ihtiyacõnõn bu 
civarda olmasõ gerektiği ortaya çõkmaktadõr. 
 
2000 yõlõnda halen 1550 kWh/kişi/yõl olan kişi başõna elektrik tüketimi, 2010 yõlõnda  3377 
kWh/kişi/yõl, 2020 yõlõnda ise 5916 kWh/kişi/yõl olacaktõr. 2000 yõlõnda 126.8 milyar kWh olan 
toplam enerji talebi, 2010 yõlõnda 294.5 milyar kWh�e, 2020 yõlõnda ise  555.7 milyar kWh�e 
yükselecektir. Kurulu güç bakõmõndan da benzer bir artõş sözkonusudur.  
 
Türkiye�nin enerji programõnõn hõzla gelişen talebe uygun bir şekilde yürütülebilmesi için, 2010 
yõlõna kadar kurulu güce 33090 MW, 2010 ile 2020 yõllarõ arasõnda ise, 44403 MW ilave 
edilmesinin zorunlu olduğu ortaya çõkmaktadõr. Bu durumda, toplam kurulu gücün de 105000 
MW a ulaşmasõ gerektiği ortaya çõkmaktadõr. Buradan da, sektörün üzerindeki yükün  ağõrlõk 
merkezini üretim sektörü yatõrõmlarõnõn oluşturduğu ve bu yükün kamu sektörü ile birlikte özel 
sektör tarafõndan da paylaşõlmasõnõn gereği ortaya çõkmaktadõr. Türkiyenin üretim sektöründe 
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2020 yõlõna kadar toplam olarak 86.9 milyar USD yatõrõm gerçekleştirmesi gerektiği ortaya 
çõkmaktadõr [3]. 

Kõsõtlõ kamu kaynaklarõnõn bu ağõr yük altõnda daha fazla zorlanmamasõ amacõyla, Yap-İşlet-
Devret (YİD) ve Yap-İşlet (Yİ), İşletme Hakkõ Devri (İHD) ve otoprodüktör gibi çeşitli finans 
modelleri geliştirilmiş ve özel sektör yatõrõmlarõnõn enerji sektörüne aktarõlmasõ sağlanmaya 
çalõşõlmõştõr. Serbestleşme programõ sektörde halen geniş bir kapsamda yürütülmektedir.   
 
13.3.2. ÜRETİM SEKTÖRÜNDE İŞLETME HAKKI DEVRİ PROGRAMI 
 
Üretim sektöründe İşletme Hakkõ Devir Programõnõn esasõ, tesisin özel sektör tarafõndan belli bir 
işletme hakkõ devir bedeli karşõlõğõnda ve belli bir işletme süresi için devralõnarak, işletilmesi, 
bakõm onarõmõnõn yapõlmasõ, belli bir yatõrõm programõ doğrultusunda verimliliğin ve kapasitenin 
arttõrõlmasõ yönünde gerekli teknolojik ve altyapõ yatõrõmlarõnõn gerçekleştirilmesi ve bu sürenin 
sonunda tesisin kamuya tekrar devredilmesidir.  

Üretim sektöründe yürütülen İşletme Hakkõ Devri Programõnõn ana hedefi; özellikle işletilmekte 
olan termik santrallar üzerinde; yenileme, kapasite artõrõmõ, bilgisayar destekli yeni üretim ve 
kontrol teknolojilerin getirilmesi ve uygulanmasõ, verimliliğin arttõrõlmasõ için gerekli olan finans 
kaynaklarõnõn bulunmasõnda karşõlaşõlan darboğazlarõn aşõlmasõdõr.  
 
Üretici firmaya yapõlacak ödemeler, kapasite bedeli ve üretim bedeli olmak üzere, iki farklõ 
kalemden oluşmaktadõr. Bu kalemlerden ilki, yõllõk sabit işletme masraflarõnõn santralõn garanti 
edilen yõllõk üretimine bölünmesi sonucunda elde edilen bir bedeldir ve firmaya aylõk taksitler 
halinde ödenecektir. Bu kalemin içine İşletme Hakkõ Devir Bedeli dahil olmak üzere, anapara, 
faizler, işçilik giderleri, sigorta primleri, genel işletme masraflarõ ve vergiler girmektedir. Üretim 
bedelinin içine ise, yakõt masraflarõ ve yakõt için üçüncü şahõslara (BOTAŞ, TKİ, TTK veya 
Tüpraş) yapõlan ödemeler girmektedir. USD olarak hesaplanan yakõt fiatlarõnda meydana gelecek 
artõşlar, enerji satõş fiatõnõn yakõt kalemine aynen yansõtõlacaktõr.  

Üretici firma, TEAŞ Genel Müdürlüğü tarafõndan yayõnlanmõş olan �Enterkonnekte Sisteme Bağlõ 
Olarak Çalõşacak Üretim Tesislerinin Uymalarõ Gereken Kriterleri� belirleyen APK-359 sayõlõ 
dökümanda belirtilen kod ve kurallara uymak zorundadõr. 

Üretilen enerji için uygulanacak tarife US cent/kWh birimi üzerinden hesaplanacak, fakat 
ödemeler TL�ye çevrilerek TL üzerinden ödenecektir. Kapasite bedelinin % 20 lik bir kõsmõ  ve 
üretilen enerji için ödenen bedelin % 100�ü 01.01.1998 tarihinden başlamak üzere, Amerikan 
Tüketici Genel Fiat Endeksi (US CPI) ortalama artõş oranõ kullanõlarak eskale edilecektir.  

Yegane müşterisi devredilecek termik santral olan kömür ocaklarõ, işletme hakkõ TEAŞ�a ait 
olmaya devam etmek kaydõyla, firmaya devredilecektir. Devredilecek santral ile birlikte başka 
müşterilere de kömür sağlayan ocaklar devredilmeyecektir. Santralõn kendi kömür ocaklarõndan 
çõkarõlan kömürün USD olarak hesaplanan fiatõnda meydana gelecek artõşlar enerji fiatõnõn yakõt 
kõsmõna aynen yansõtõlacaktõr. Bununla birlikte, özel sektör kuruluşlarõndan temin edilen kömür 
fiatlarõ için bu işlem uygulanmayacak ve yapõlan kontratta yazõlõ fiat üzerinden verilmeye devam 
edilecektir.  

İşletme hakkõ devredilecek santrallar için TEAŞ Genel Müdürlüğü ve Elektrik Enerjisi Fonu 
tarafõndan yapõlacak tüm ödemeler Hazinenin garantisi altõndadõr. Yatõrõmlar için gerekli finans 
kaynağõnõn temin edilmesi ve geri ödenmesi tamamen firmanõn sorumluluğu altõndadõr. Bir 
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yatõrõmõn kapasite fiatõ içinde yer alabilmesi için yatõrõmõn fizibilite analizinde yer almõş ve 
onaylanmõş olmasõ gerekmektedir. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ tarafõndan en uygun teklifi veren firmadan, hazõrlamõş olduğu 
fizibilite raporunun Devlet Planlama Teşkilatõ tarafõndan onaylamasõnõ müteakip, yeni bir firma 
kurmasõ talep edilecektir. Firma ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ arasõndaki hazõrlanan 
İmtiyaz Sözleşmesi incelenmesi için Danõştay�a gönderilecek ve Danõştay incelemesinin ardõndan 
imzalanacaktõr. Bunun ardõndan da TEAŞ Genel Müdürlüğü ve firma arasõnda Elektrik Satõş 
Anlaşmasõ ve Devri Sözleşmesi imzalanacak ve İşletme Hakkõ Devir Bedelinin firma tarafõndan 
en geç 15 gün içinde ödenmesi kaydõ ile devir işlemleri tamamlanacaktõr.  

Santralõn çevre ile ilgili yönetmeliklere uygun bir şekilde işletilebilmesi ile ilgili olarak ortaya 
çõkan yasal sorunlar ilk dört yõl için TEAŞ, daha sonraki dönem için ile, firma tarafõndan 
çözülecektir. Yasal gerekçelerle gerçekleştirilmesinin gerekli olduğu  ortaya çõkan çevre 
yatõrõmlarõ gibi, yatõrõmlar firma tarafõndan teklif edilmiş olan kapasite fiatõna ilave edilecektir. 

Santralda ve kömür madeninde çalõşan tüm işçiler ücret ve sosyal haklarõnda herhangi bir 
değişiklik yapõlmaksõzõn devralan firmaya devredilecektir. 657 sayõlõ devlet memurlarõ kanununa 
tabi memurlar devredilmeyecektir. Bu statüdeki personelin firmaya geçişleri ancak, istifa veya 
emekli olmalarõ durumunda ve firmanõn onayõ ile mümkün olabilecektir. 
13.3.3. ÜRETİM SEKTÖRÜNDE İŞLETME HAKKI DEVRİ PROGRAMINI BELİRLEYEN 
TEMEL PRENSİPLER 
Üretim Sektöründe İşletme Hakkõ Devri Programõnõ belirleyen temel prensipler kõsaca şunlardõr; 

TEAŞ Genel Müdürlüğü ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõnõn  yükümlülükleri; 

- Santral üretmeye devam edebildiği sürece TEAŞ Genel Müdürlüğü kapasite bedelini ödemeye 
devam edecektir, 

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ firmanõn Elektrik Enerji Fonundan almõş olduğu kredileri 
ödemeleri geri ödeyebilmesi için tarifeyi ayarlayacaktõr, 

- Zorunlu ve elde olmayan nedenlerle enerji üretilememesi durumunda firmaya, kar hariç olmak 
üzere, kapasite bedeli kapsamõnda yapõlacak ödeme, Elektrik Enerji Fonu tarafõndan 
karşõlanacaktõr. 

- TEAŞ Genel Müdürlüğü ve Elektrik Enerji Fonu tarafõndan yapõlacak ödemeler Hazine 
Müşteşarlõğõ garantisi altõnda olacaktõr 

Firmanõn Yükümlülükleri; 

- Yõllõk minimum bir üretim garanti edilecektir, 
- Çevre ile ilgili olarak yapõlmasõ gereken tüm yatõrõmlar tamamlanacaktõr, 
- Yeni yatõrõmlar ve rehabilitasyon çalõşmalarõ için gerekli olan finans ihtiyacõ firma tarafõndan 

karşõlanacaktõr, 
- Yeni yatõrõmlar için inşaat süresi ve yapõlacak yatõrõmõn miktarõ sabittir, 
- Eskalasyon hariç olmak üzere, elektrik satõş fiatlarõ, tüm beklenmedik maliyet artõşlarõ da 

dahil olmak üzere, sabittir, 
- Tesisler iyi bir durumda tutulacak  ve işletilecektir. 
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13.3.4. İŞLETME HAKKI DEVRİ PROGRAMI KAPSAMINDA DEVREDİLECEK ÜRETİM 
TESİSLERİ 
 
İşletme Hakkõ Devri Programõ kapsamõnda İmtiyaz  Sözleşmeleri imzalanarak İşletme Hakkõ 
devredilen üretim tesisleri ve İmtiyaz  Sözleşmeleri imzalanmõş fakat İşletme Haklarõ henüz 
devredilmemiş hidrolik ve termik üretim tesisleri Tablo 13.10. - Tablo 13.12.�de verilmiştir. 

Tablo 13.10. İmtiyaz  Sözleşmeleri İmzalanarak İşletme Hakkõ Devredilen Küçük- Hidroelektrik 
Üretim Tesisleri 

 

Santral Tip Kurulu 
Güç 

(MW) 

Görevli Firma 20 Yõllõk 
Ortalama 

Tarife  
(¢/kWh) 

İşletme 
Hakkõ Devir 

Bedeli 
(USD) 

      
Hazar I, 
II 

Küçük-
Hidroelektrik 

29,80 Bilgin Elektrik 
A.Ş. 

4.0 Yoktur 

      
Toplam  29,80    

 
 
 
 

Tablo 13.11. İmtiyaz  Sözleşmeleri İnceleme Aşamasõnda olan İşletme Hakkõ Devredilecek 
Termik Üretim Tesisleri 
 

Santral Tip Kurulu 
Güç 

(MW) 

Görevli Firma 20 Yõllõk 
Ortalama 

Tarife  
(¢/kWh) 

İşletme 
Hakkõ Devir 

Bedeli 
(USD) 

      
Aliağa Gaz T. 

(Motorin) 
180 Aliağa Elk. Üretim ve 

Ticaret A.Ş. 
4,780 20.000.000 

Seyitöme
r 

Termik �
Linyit 

600  Koç Hold. NRG, Peabody, 
Egem, Demir Exp. 

2,258 200.000.000  

      
Toplam  780.0   220.000.000 
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Tablo 13.12. İmtiyaz  Sözleşmeleri İmzalanmõş İşletme Hakkõ Devredilecek Termik Üretim 
Tesisleri 

 
Santral Tip Kurulu 

Güç 
(MW) 

Görevli Firma 20 Yõllõk 
Ortalama 
Tarife (*) 
(¢/kWh) 

İşletme 
Hakkõ Devir 

Bedeli 
(USD) 

      
Çatalağzõ-B Taş 

Kömürü 
300 Çatalağzõ Elektrik Üretim A.Ş. 3,720 75.000.000 

Soma-A Linyit 44 Sorel- Süzer Soma Elekt. Üretim Ltd. 
Şti. 

4,390 15.000.000 

Soma-B Linyit 990 Sorel- Süzer Soma Elekt. Üretim Ltd. 
Şti. 

3,186 240.000.000 

Orhaneli Linyit 210 Sorel- Süzer Orhaneli Elekt. Şti. 2,195 90.000.000 
Yatağan (**) Linyit 630 Güney Ege Elektrik İşlet. Ltd. Şti. 2,472 160.000.000 
Kangal  Linyit 300 Kanel-Kangal Elektrik  Ltd. Şti. 2,603 75.000.000 
Kangal III Linyit 157,3 Kanel-Kangal Elektrik  Ltd. Şti. 2,603 50.000.000 
Tunçbilek Linyit 429  Temzet Elektrik Üretim A.Ş. 4,460 100.000.000  
Çayõrhan (**) Linyit 300  Park Termik Elektrik San. ve Tic. A.Ş.   4,315 85.000.000  
Çayõrhan III, IV Linyit 320 Park Termik Elektrik San. ve Tic. A.Ş.   4,315 100.000.000 
Yeniköy (**) Linyit 420  Güney Ege Elektrik İşlet. Ltd. Şti. 2,485 100.000.000  
Kemerköy (**) Linyit 630  Güney Ege Elektrik İşlet. Ltd. Şti. 2,594 150.000.000  
Afşin, Elbis. A ve 
(5+6) Üniteleri (***) 

Linyit 2064 Erg A.Ş. ve Verbund Ortaklõğõ 5.000 Yoktur 

      
Toplam  6786,3   1.240.000.000 

-----------------------------  
(*)  Bu birim fiatlar teklife esas fiatlardõr. Bu fiatlar sözleşmede yer alan hükme göre ve Amerikan Tüketici 

Genel Fiat Endeksi; US CPI ortalama artõş oranõna göre yõllõk bazda eskale edilecektir. Eskalasyon 
uygulamasõnõn başlangõç tarihi fizibilite raporunun teslim tarihidir. Devir tarihinden önceki kredi, faiz, kur 
farklarõ ile ilgili borçlar TEAŞ Genel Müdürlüğü tarafõndan ödenecek olup, bu fiatlarõn içinde yer 
almamaktadõr. Devir tarihinden sonraki devir bedeli, diğer yatõrõmlarla ilgili masraflar, kredi faizi, kur 
farklarõ ise tarifenin içinde yer almaktadõr. 

 (**) Kömür üretim tesisleri dahildir. 
(***)  5. ve 6. üniteler dahil, ancak devir esnasõnda performans testi yapõlarak gerekli olduğu anlaşõlan yatõrõm ve 

rehabilitasyonlara göre tarife değiştirilecektir. 
 

13.3.5 ÜRETİM SEKTÖRÜNDE YAP-İŞLET-DEVRET PROGRAMI 

             13.3.5.1. Üretim Sektöründe Yap-İşlet-Devret Programõnõn Yasal Dayanağõ 
Program, 3096, 3996, 4047, 4446, 4492, 4493 ve 4501 sayõlõ yasalara dayalõdõr.  

             13.3.5.2. İhale Kurallarõ ve İşlem Süreci 
Firma  tarafõndan  Enerji  ve  Tabii  Kaynaklar  Bakanlõğõna  başvuruda  bulunulur. Enerji ve 
Tabii  Kaynaklar Bakanlõğõ, ilgili kuruluşlarõn görüşlerini alõr, başvuruda bulunan firmaya 
projeye ilişkin fõzibilite hazõrlamasõ konusunda teslim tarihini bildirir. Fizibilite raporu teslim 
tarihi esas alõnarak diğer firmalar da eşzamanlõ olarak aynõ proje için fizibilite raporu vermek 
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üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõna başvurabilir. Bu uygulama, bir tür teklif alma 
yöntemi olup, fizibilite raporu şeklinde rekabet ortamõnda teklif alõnmasõnõ sağlanaktadõr. 
Fizibilite raporlarõnõn Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ tarafõndan teslim alõnmasõndan sonra 
fõzibilite raporlarõ üzerinde ilgili kuruluşlarõn görüşü alõnarak sonuçlandõrõlõr.  
 
Aynõ santral için birden fazla teklif verilmiş olmasõ durumunda ilgili kuruluşlarõn görüşü 
oluştuktan sonra Müsteşar başkanlõğõnda ilgili kuruluşlarõn genel müdürlerinden oluşan bir üst 
komisyonda hangi fõrmanõn tesisi gerçekteştireceği karara bağlanmaktadõr.  
 
Bu modelde;  
 
− Genel Enerji Planõ açõsõndan DPT�nin olumlu görüşünün alõnmasõ 3096 Sayõlõ Yasanõn 4. 

Maddesinin hükmüdür, 
− Tarife Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ tarafõndan onaylanmaktadõr,  
− Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ ile firma arasõnda Uygulama Anlaşmasõ, Tesis 

Performans Raporu,  
− TEAŞ Genel Müdürlüğü ile firma arasõnda Enerji Satõş Anlaşmasõ,  
− BOTAŞ�la Gaz Satõş sözleşmesi, TKİ veya TTK ile Kömür satõş Anlaşmasõ veya Tüpraş ile 

Akaryakõt Satõş Anlaşmasõ, 
− Hazine Müşteşarlõğõ ile Hazine Garantisi Prensipleri Belgesi, 
− İlgili kuruluşlarla firma arasõnda Mutabakat Zaptõ ve benzeri anlaşma ve protokollar 

imzalanmaktadõr 
 
             13.3.5.3. Tesisin Mülkiyeti  
 
Bu modelde tesis kamu malõ olarak kabul edildiği için sözleşme süresinin sonunda kamuya 
devredilecektir. Santralõn kamu malõ olarak ele alõnõyor olmasõ nedeniyle;  
 
− Sözleşme süresinin sonunda tesisin iyi ve çalõşõr durumda devri sözkonusudur,  
− Santralõn kurulacağõ arazinin kamulaştõrõlmasõ söz konusudur. Kamulaştõrmadan kaynaklanan 

sorunlarõn çözümü ve kamulaştõrma ile ilgili her türlü işlem Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlõğõ tarafõndan yapõlmaktadõr,  

 
             13.3.5.4. İşletme Prensipleri  
 
Santralõn devre dõşõ olmasõ veya kõsmi yüke inmesinin gerekli olduğu durumlarda firma 
tarafõndan üretileceği belirtilen kWh miktarõna emre amade kWh adõ altõnda bir tarife 
ödenmektedir. Ayrõca, kõsmi yüke düşmesi durumunda da kõsmi yük õsõ tüketimi düzeltme 
faktörü uygulamasõyla verim düşüklüğü nedeniyle fazla kullanõlan yakõt bedeli ödenmekte, 
BOTAŞ sözleşmesi olan Gaz Satõş Anlaşmasõnõn uygulamasõndan kaynaklanan cezalarõn TEAŞ 
Genel Müdürlüğü tarafõndan ödenmesi öngörülmektedir. Firma Sözleşme süresi (en az 20 yõl) 
boyunca olabilecek her türlü verim ve perfomans düşüklüğünü dikkate alarak sabit bir sözleşme 
õsõ sarfõyatõ belirlemektedir.  
 
             13.3.5.5. Sözleşme Süresi  
Sözleşmenin süresi ticari işletme tarihinden sonra en az 20 yõl olarak belirlenmektedir. Bazõ 
sözleşmelerde bu süre daha uzun olabilmektedir.  
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             13.3.5.6. İnşaat Süresinin Denetimi 
 
Gerek Yap-İşlet-Devret, gerekse, Yap-İşlet Modellerinde tesisin öngörülen tarihte veya daha 
önce ticari işletmeye açõlmasõ, firmanõn gelir elde etmesi bakõmõndan özel önem taşõmaktadõr. 
 
Geçmiş uygulamalarda, inşaat süresi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ ve ona bağlõ ilgili 
kuruluşlarõn denetimine tabidir. Doğalgaz santrallarõ için BOTAŞ ile yapõlan Gaz Satõş 
Anlaşmasõnda en erken ve en geç gaz alõm tarihleri yer almakta olup, firma yatõrõmõnõ bu tarihlere 
göre tamamlamak zorundadõr. Bununla birlikte, aşağõdaki nedenlerle, sözleşmenin yürütülmesi 
ile ilgili olarak, gerek ESA, gerekse Uygulama Anlaşmasõ inşaat süresinin kõsa tutulmasõ ve 
öngörüldüğü şekilde gerçekleştirilmesini yönlendirecek şekilde oluşturulamamaktadõr.  
 
− ESA�nõn süresi ticari işletme tarihi ile başlamaktadõr.  
− Yatõrõm süresi içinde Satõnalma (Buy-out) öngörülmektedir. 
 
             13.3.5.7. Alõm Garantisi  
 
Bu modelde TEAŞ�õn alõm garantisi verdiği enerji miktarõ firmalar tarafõndan verilen çalõşma 
süresi ile belirlenmektedir.  
 
             13.3.5.8. Firmaya ait bir Kusur Nedeniyle Eksik Üretim Yapõlmasõ Durumu 
 
Firmanõn kendisine ait bir kusur nedeniyle, taahhüt etmiş olduğu miktarda üretim yapamamasõ 
durumunda kendisine muafõyet süresinden sonra sõnõrlõ bir ceza uygulanmasõ öngörülmektedir.  
 
             13.3.5.9. TEAŞ�a ait bir Kusur Nedeniyle Eksik Enerji Alõnmasõ Durumu 
 
Doğalgaz santrallarõnda TEAŞ�a ait bir kusur nedeni ile enerji alõnamamasõ durumunda gaz alõm 
taahhüt limitleri içinde kalõndõğõ sürece yatõrõm ve sabit değişken işletme giderleri ödenmekte, 
gaz bedeli ise ödenmemektedir. 
 
Özellikle yakõt için firmanõn yakõtõ kendisinin temin etmesi durumunda bile (kömürün firma 
tarafõndan işletildiği, fuel-oil yakacak santrallarda) ürettirilmeyen enerji için TEAŞ Genel 
Müdürlüğü tarafõndan tarifenin yakõt kõsmõnõn ödenmesi öngörülmektedir.  
 
             13.3.5.10. Enerji Birim Fiyatõ  
 
Enerji Birim Fiyatõ aşağõdaki gibi iki kalemden oluşmaktadõr:  
 
− Sabit kapasite bedeli: Bu bedelin içinde yatõrõm finansman payõ, finansman masraflarõ, kredi 

faizleri, sigorta ve benzeri giderler ile sabit işletme giderleri yer almaktadõr, 
− Üretim Bedeli: değişken işletme giderleri ve yakõt masraflarõndan oluşmaktadõr, 
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İmtiyaz sözleşmesi olmasõ nedeniyle, tesislerin yeniden değerlendirmesi yapõlamamaktadõr. Bu 
durum, birim maliyetlerin yüksek olmasõna yol açmaktadõr. Ayrõca, yüksek finansman maliyetleri 
de birim fiatlarõn yükselmesine yol açan diğer bir etkendir.  
 
             13.3.5.11. Enerji Birim Fiyat Kalemlerinin Uygulanmasõ 
 
Firmaya % 100 Alõm Garantisi verilmesi öngörülmektedir. Yani, her kWh için yukarõda verilen 
iki fõyat kaleminin toplamõ ödenmektedir.  
 
             13.3.5.12. Eskalasyon  
 
İlk sözleşmelerdeki eskalasyon uygulamasõnda, tüm tarife kalemlerinin fizibilite raporlarõnõn 
hazõrlandõğõ tarihten itibaren eskalasyona tabi tutulmasõ öngörülmekteydi. Yeni yapõlan 
sözleşmelerde eskalasyon, ticari işletme tarihinden itibaren sadece işletme giderlerine 
uygulanacak şekilde düzenlenmektedir. 
 
Eskalasyon uygulanmasõ ABD tüketici fiyatlarõ genel endeksine göre öngörülmektedir. Bu 
endekslerin yõllõk artõşlarõ halen % 1.5 �2.0 düzeyindedir. Bu endeks 1992 �1997 arasõnda % 2.3 - 
% 3.0 arasõnda değişmiştir. Bazõ uygulamalarda US CPI endeksleri yerine, bu endekslerden 
genellikle daha yüksek bir değerde sabit bir eskalasyon katsayõsõnõn uygulanmasõ öngörülmüştür.  
 
             13.3.5.13. Üretim Sektöründe Yap-İşlet-Devret Modeli  ile İnşa Edilen ve Edilecek 
Tesisler 
 
İmtiyaz  Sözleşmeleri imzalanmõş, Yap-İşlet-Devret Modeli ile inşa edilen, edilecek ve edilmekte 
olan üretim tesisleri Tablo 13.13. - Tablo 13.18�de verilmiştir. 
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Tablo 13.13. İşletmede olan Yap-İşlet-Devret (YİD) Termik Üretim Tesisleri 
 

Santral Tip Görevli Firma 20 Yõllõk 
Ortalama 
Tarife (*) 
(¢/kWh) 

Kurulu 
Güç 

(MW) 

     
 Gebze Dilovasõ   Doğalgaz (Kombine Çevrim) Ova Elektrik A.Ş. 4.50 253.4 
 Marmara Ereğlisi Doğalgaz (Kombine Çevrim)  Enron-Trakya Elektrik A.Ş. 4.86 478.0 
 Marmara Ereğlisi Doğalgaz (Kombine Çevrim)  Unit International-Marubeni 4.86 478.0 
 Esenyurt Doğalgaz (Kombine Çevrim)  Doğa Elektrik  4.90 180.0 
     
Toplam    1389,4 
------------------ 
(*) Bu birim fiatlar sözleşmenin yapõldõğõ yõldaki fiatlardõr. Bu fiatlar sözleşmede yer alan hükme göre ve 

Amerikan Tüketici Genel Fiat Endeksi; US CPI ortalama artõş oranõna göre yõllõk bazda eskale 
edilecektir. Eskalasyon uygulamasõnõn başlangõç tarihi fizibilite raporunun teslim tarihidir. 

 
 
Tablo 13.14. Sözleşmesi İmzalanmõş Yap-İşlet-Devret (YİD) Modeli ile İnşa Edilecek Termik 
Üretim Tesisleri 
 

Santral Tip Görevli Firma 20 Yõllõk 
Ortalama Tarife 

(*) 
(¢/kWh) 

Kurulu Güç 
(MW) 

     
Karadeniz 
Ereğlisi  

Doğalgaz (Kombine 
Çevrim) 

 Atam Elektrik  4.892  206 

Eskişehir Doğalgaz (Kombine 
Çevrim) 

 Esel Enerji  5.145 199  

Kõrklareli Doğalgaz (Kombine 
Çevrim) 

 Alarko-Altek  5.343 74.5  

Yalova  Doğalgaz (Kombine 
Çevrim) 

 Akenerji (Akel)  4.365 306.7  

Konya-Ilgõn Termik-Linyit  Ilgõn Termik A.Ş. (PSEG)  4.982 425 (**) 
     
Toplam    1211 
------------------ 
(*)  Bu birim fiatlar sözleşmenin yapõldõğõ yõldaki fiatlardõr. Bu fiatlar sözleşmede yer alan hükme göre ve 

Amerikan Tüketici Genel Fiat Endeksi; US CPI ortalama artõş oranõna göre yõllõk bazda eskale 
edilecektir. Eskalasyon uygulamasõnõn başlangõç tarihi fizibilite raporunun teslim tarihidir. 

(**) İşletme süresi 38 yõldõr.  
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Tablo 13.15. İşletmede olan Yap-İşlet-Devret (YİD) Rüzgar Santralõ (RES) 
 

Santral Tip Görevli Firma 20 Yõllõk 
Ortalama 
Tarife (*) 
(¢/kWh) 

Kurulu 
Güç 

(MW) 

     
 Çeşme-
Alaçatõ 

Rüzgar (RES)  Ares A.Ş. 
(Güçbirliği)  

6.5 7.2 

     
Toplam    7.2 

------------------ 
(*) Bu birim fiatlar sözleşmenin yapõldõğõ yõldaki fiatlardõr. Bu fiatlar sözleşmede yer alan hükme 

göre ve Amerikan Tüketici Genel Fiat Endeksi; US CPI ortalama artõş oranõna göre yõllõk 
bazda eskale edilecektir. Eskalasyon uygulamasõnõn başlangõç tarihi fizibilite raporunun 
teslim tarihidir. 

 
 
 

 
Tablo 13.16. DPT�den Görüş Alõnarak Danõştay�a Gönderilen Yap-İşlet-Devret (YİD Rüzgar 
Santrallarõ  

 
Santral Tip Görevli Firma 20 Yõllõk 

Ortalama 
Tarife  

(¢/kWh) 

Kurulu 
Güç 

(MW) 

     
 Kocadağ Rüzgar (RES)   As Makinsan 6.21 50.4 
 Çanakkale Rüzgar (RES)  As Makinsan  6.14 30.0 
 Mazõdağõ Rüzgar (RES)  Demirer Holding  10.50 (*) 39.0 
 Bozcaada Rüzgar (RES)  Demirer Holding 6.50 10.2 
 Datça Rüzgar (RES)  Demirer Holding 6.14 28.8 
 İntepe Rüzgar (RES)  Interwind Ltd. 6.14 30 
Bandõrma Rüzgar (RES) Atlantis 6.30 15.0 
     
Toplam    203.4 

------------------ 
(*) Fenik / kWh 
 
 
 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                      Elektrik Enerjisi  Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

   http://ekutup.dpt.gov.tr/enerji/oik585.pdf   13�20 

Tablo 13.17. YİD Modeli ile İşletmeye Açõlmõş olan Küçük Hidroelektrik Santrallar 
 

Santral Tip Görevli Firma 20 Yõllõk 
Ortalama  

Tarife  
(¢/kWh) 

Kurulu 
Güç 

(MW) 

     
Aksu-Çayköy Küçük-Hidroelektrik Aksu A.Ş. 81.994 (*) 15.0 
Hasanlar Küçük-Hidroelektrik Altek A.Ş. 4.94 9.35 
Kõsõk Küçük-Hidroelektrik Ayen Enerji A.Ş. 5.91 9.6 
Berdan Küçük-Hidroelektrik Altek A.Ş. 4.68 10.0 
Gönen Küçük-Hidroelektrik Gönen A.Ş. 3.95 10.6 
Sütçüler Küçük-Hidroelektrik Sütçüler A.Ş. 3.40 2.0 
Çamlõca Küçük-Hidroelektrik Çamlõca A.Ş. 5.27 84.0 
Tohma-Medik Küçük-Hidroelektrik Altek A.Ş. 3.90 12.5 
Ahiköy Küçük-Hidroelektrik Ahiköy Enerji A.Ş. 3.96 2.1 
Ahiköy Küçük-Hidroelektrik Ahiköy Enerji A.Ş. 4.03 2.5 
Fethiye Küçük-Hidroelektrik Fetaş 4.22 16.5 
     
Toplam    174.15 

------------------ 
(*) TL / kWh 

 
Tablo 13.18. Sözleşmesi İmzalanmõş Yap-İşlet-Devret (YİD) Modeli ile halen İnşa Edilmekte olan 
Hidroelektrik Üretim Tesisleri 

Santral Tip Görevli Firma 20 Yõllõk 
Ortalama 

Tarife  
(¢/kWh) 

Kurulu 
Güç 

(MW) 

     
 Birecik (*) Hidroelektrik (6 Ünite)  Gama Liderliğinde 

Konsorsiyum 
(**) 672 

     
Toplam    672 

     ----------------- 
    (*)   Bu santrala TEAŞ Genel Müdürlüğü % 30 oranõnda ortaktõr. Santral yõlda 2.4 milyar kWh 

enerji üretecektir. 
    (**)   Kredi kullanõmõ ile ilgili koşullar tarifeyi etkilediği için ortalama tarife için kesin rakam 

santralõn ticari  işletmeye girdiği tarihte belli olacaktõr.  
 

13.3.6. ÜRETİM SEKTÖRÜNDE YAP-İŞLET PROGRAMI  

 
             13.3.6.1. Üretim Sektöründe Yap-İşlet Programõnõn Yasal Dayanağõ 
 
Program, 4283 sayõlõ yasaya dayalõdõr.  
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             13.3.6.2. İhale Kurallarõ ve İşlem Süreci 
 
İhaleden önce; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ tarafõndan Uzun Dönem Üretim Sistemi 
Gelişim Planõnda yer alan santrallardan hangilerinin Yap-İşlet Modeli ile gerçekleştirileceği 
belirlenir.  
 
Yap-İşlet Modeli ile gerçekleştirilmek üzere belirlenen santrallar için;  
 
− Devlet Planlama Teşkilatõnõn kalkõnma planlarõ, enerji plan ve politikalarõna uygunluk 

açõsõndan görüşü alõnõr,  
− TEAŞ Genel Müdürlüğü tarafõndan yapõlacak ödemelere verilecek olan Hazine garantileri 

açõsõndan ise Hazine Müsteşarlõğõnõn görüşü alõnõr.  
 
             13.3.6.3. Alõm Garantisi  
 
Alõm garantisi verilecek enerji miktarõ şirket tarafõndan teklif edilen azami üretimin % 85�idir. 
Tesis işletmeye alõndõktan sonra da firmanõn fiilen gerçekleştirdiği yõllõk üretimin izlenmesi; 
garanti ettiği değere ulaşamamasõ durumunda ise Alõm Garantisinin düşürülmesi 
öngörülmektedir.  
 
             13.3.6.4. Tesisin Mülkiyeti  
 
Santral firmanõn kendi malõ olup, sözleşme süresinin sonunda enerjinin satõşõ ile ilgili sözleşme 
tekrar yenilenebilir veya kurulacak yeni sistem çerçevesinde enerjinin belirlenen kurallarla 
satõşõna devam edilebilir. Tesisin kamuya devri sözkonusu değildir.  
 
Santralõn firmanõn kendi malõ olmasõ nedeniyle;  
 
− Sözleşme süresinin sonunda tesisin iyi performansta ve çalõşõr durumda olmasõ firmanõn 

kendi çõkarõnadõr,  
− Santralõn kurulacağõ arazinin seçilmesi satõnalõnmasõ firmanõn kendi sorumluluğundadõr, 
− Kamulaştõrma söz konusu değildir. Bununla birlikte, satõn alõnan arazinin bedelinin proje 

bedeli içine dahil olacağõ aşikardõr. 
  
             13.3.6.5. Sözleşme Süresi  
 
Sözleşme, imzalandõktan, TEAŞ Yönetim Kurulu tarafõndan onaylandõktan ve firma tarafõndan 
kesin teminat mektubu TEAŞ�a verildikten sonra yürürlüğe girmektedir. Sözleşmenin süresi tesis 
ticari işletmeye geçtikten sonra en fazla 16 yõldõr.  
 
             13.3.6.6. İnşaat Süresinin Denetimi 
 
Gerek Yap-İşlet-Devret, gerekse, Yap-İşlet Modellerinde tesisin öngörülen tarihte veya daha 
önce ticati işletmeye açõlmasõ, firmanõn gelir elde etmesi bakõmõndan özel önem taşõmaktadõr. 
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Modeller, yatõrõmõn gerçekleşme sürecini kendi içlerindeki kurallarla denetlemektedirler. İnşaata 
başlama tarihi ve ticari işletmeye geçiş tarihi sözleşme yürütümü açõsõndan denetlenmektedir.  
Ayrõca, sözleşmenin uygulanmasõ sõrasõnda fiyatlar için konulmuş olan kurallar ile firmanõn tesisi 
teklifinde öngördüğü şekilde gerçekleştirmesini sağlayacak şekilde oluşturulmuştur. Bu 
kurallardan bir kõsmõ aşağõda sõralanmõştõr;    

- Sözleşme süresi sözleşmenin imzalanmasõ ve TEAŞ Yönetim Kurulunca onaylanmasõnõn 
ardõndan kesin teminat mektubunun TEAŞ�a verilmesiyle başlamaktadõr. Tesisin öngörülen 
tarihte ve hatta daha önce Ticari İşletmeye geçirilmesi işletme dönemini etkilediğinden Firma 
adõna özel önem taşõmaktadõr.  

- Yatõrõm süresi ve yatõrõmõn gerçekleştirilmesi tamamen firmanõn sorumluluğundadõr.  
 
             13.3.6.7. Firmaya ait bir Kusur Nedeniyle Eksik Üretim Yapõlmasõ Durumu 
Firmanõn garanti ettiği yõllõk üretim miktarõna ulaşõp ulaşamadõğõ izlenecektir. Ticari işletme 
tarihinden sonra firmanõn bu sözleşmeye esas teşkil eden garanti ettiği değerlere ulaşamamasõ 
durumunda alõm garantisi verilen enerji miktarõ düşürülecektir. Düşürülecek değer fiilen 
gerçekleşen değerler dikkate alõnarak belirlenecektir.   
 
             13.3.6.8. TEAŞ�a ait bir Kusur Nedeniyle Eksik Enerji Alõnmasõ Durumu 
 
Doğalgaz santrallarõnda TEAŞ Genel Müdürlüğü herhangi bir ticari işletme yõlõnda alõm garantisi 
verdiği enerji miktarõnõn altõnda enerji miktarõnõ belirler ve teslim alõrsa; teslim edilen kWhler 
toplamõ ile alõcõ tarafõndan alõmõ garanti edilen miktar arasõndaki fark kWh miktarõ için Enerji 
Birim Fiyatõ kalemlerinden değişken işletme kalemi dõşõndaki kõsmõ ödeyecektir. TEAŞ Genel 
Müdürlüğü alõm garantisi verilen kõsmõn üzerindeki enerji için herhangi bir ödeme yapmak 
zorunda değildir. Bununla birlikte, TEAŞ Genel Müdürlüğü, kendi ihtiyarõna bağlõ olarak, bu 
enerjiyi de satõn alabilir. 
 
             13.3.6.9. Enerji Birim Fiyatõ  
 
Enerji Birim Fiyatõ aşağõda verildiği gibi dört kalemden oluşmaktadõr:  
 

− Yatõrõm Kalemi: Yatõrõm bedelinden Eneõji Birim Fiyatõna yansõyan kõsõm: Tesisin 
gerçekleştirilmesi için yapõlan yatõrõm ve fõnansman ile ilgili tüm giderier bu kalemde yer 
almaktadõr.Tesisin Sözleşme Belgelerinde belirtilen şartlarda gerçekleştirilebilmesi için 
gerekli tüm yatõrõm ile fõnansman giderlerinden her bir kWh�e yansõyan kõsõm,  

− Sabit İşletme Gideri Kalemi: (personel, yedek parça ve işletme-bakõm gibi Sabit işletme 
giderlerinden herbir kWh için Enerji Birim Fiyatõna yansõyan kõsõm, 

− Değişken İşletme Gideri Kalemi: Üretim sõrasõnda yapõlmasõ gerekli olan ve üretim miktarõ 
ile değişen giderlerden herbir kWh için Enerji Birim Fiyatõna yansõyan kõsõm,  

− Yakõt Gideri Kalemi: Üretim sõrasõnda her bir kWh için tüketilen yakõttan Enerji Birim 
Fiyatõna yansõyan kõsõm 

 
Yap-İşlet  projelerinde  finansman  maliyeti daha uzun bir süreye yayõldõğõ için, bu projelerde 
YİD Projelerinde görülen yüksek başlangõç birim fiatlar görülmemektedir. Ayrõca, imtiyaz 
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sözkonusu olmadõğõ için, tesisler yeniden değerlendirilebilmekte, bu da birim fiatlarõ 
düşürmektedir. 
 
TEAŞ Genel Müdürlüğü Şirketten satõn alacağõ elektrik enerjisinin alõm garantisi verdiği kõsõm 
için yukarõda belirtilen dört kalemin toplamõnõ bunun üzerinde alacağõ elektrik enerjisi için ise 
sadece son iki (üçüncü ve dördüncü) kalemi ödeyecektir.  
 
Yap-İşlet Devret Modelindeki tarife fiyatlarõnõn Yap-İşlet Modelinde bir santralõn fõyatlarõ ile 
karşõlaştõrõlabilmesi için Yap-Işlet Devret modelindeki tarife kalemlerinden Sabit Kapasite 
Bedelinin alõm garantisi oranõna bölünmesi gerekmektedir.  
 
             13.3.6.10. Üretim Sektöründe Yap-İşlet Modeli  ile İnşa Edilecek Tesisler 
 
Yap-İşlet Modeli ile inşa edilecek ve edilmekte olan üretim tesisleri Tablo 13.19.�da verilmiştir. 
 
 
Tablo 13.19. Sözleşmesi İmzalanmõş Yap-İşlet (Yİ) Modeli ile İnşa Edilecek Üretim Tesisleri 
 

Santral Tip Görevli Firma KuruluG
üç 

(MW) 

20 Yõllõk 
Ortalama 
Tarife (*) 
(¢/kWh) 

Adapazarõ Doğalgaz (Kombine Çevrim) Intergen-Enka 770 4.355 
Ankara Doğalgaz (Kombine Çevrim) National Power-Bayõndõr- Mimag 770 4.450 
Gebze Doğalgaz (Kombine Çevrim) Intergen-Enka 1540 4.145 
 İzmir Doğalgaz (Kombine Çevrim) Intergen-Enka 1520 4.144 
İskenderun İthal Kömür Siemens-Steag 1210 4.530 
     
Toplam   5810  
----------------- 
(*) Tarife sadece % 85 alõm garantili kõsõm için geçerlidir. Tarifeye eskalasyon uygulanmasõ 

sözkonusu değildir. % 85 in üzerindeki üretimin kWh�ine sadece yakõt gideri ile üretime bağlõ 
olarak değişen işletme gideri kalemleri ödenecektir. 

 
             13.3.6.11. Eskalasyon 
 
Yatõrõmdan yansõyan kõsõm sözleşme süresince sabittir ve eskale edilmeyecektir. Sabit işletme 
gideri ve Değişken işletme gideri kalemlerinin Ticari İşletmeye Geçiş Tarihinden itibaren (İlk 
endeks değerleri Ticari İşletmeye Geçiş tarihindeki değerler olmak kaydõyla) eskale edilmesi 
öngörülmektedir.  
 
 

13.3.7. ÜRETİM SEKTÖRÜNDE REKABET 
 
Bir sektörde  rekabet ortamõnõn,  ancak, aynõ ürünü üreten birden fazla firmanõn faaliyet 
gösteriyor olmasõ  ve  alõcõnõn  bu firmalar  arasõnda  seçme  şansõnõn mevcut olmasõ ile 
sağlandõğõ herkes tarafõndan bilinen bir husustur. Rekabetin iki önemli parametresi; ürünün 
kalitesi   ve   fiatõdõr.   Rekabetin  temel  kuralõna  göre,  kalite  ve  fiatta alõcõnõn taleplerini yerine  
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getiremeyen bir üretici ürününü satamamasõ ve bu şekilde ürettiği ürün elinde kalmasõ, yani zarar 
etmesi gerekmektedir. Bir başka ifade ile, bir pazarda serbest rekabet ortamõnõn sağlanabilmesi 
için, temel kural üretimin talepten daha fazla olmasõdõr.             
 
Yukarõdaki tanõmlardan hareket edildiği takdirde, üretim sektöründe rekabetin sağlanabilmesi 
için; (a) sektörde üretimin talepten daha fazla olmasõ, (b) buna dayanarak da alõcõnõn, yani 
TEAŞ�õn üreticiler arasõnda seçme şansõna sahip olmasõ, (c) alõcõ tarafõndan talep edilen kalite ve 
fiat kriterlerini sağlayamayan üreticinin ürününün elinde kalõyor olmasõ, yani, zarar ediyor 
olmasõ, gerekmektedir.  
 
Mevcut durum itibarõ ile, Türkiye elektrik pazarõ için yukarõda sõralanan üç şarttan her üçü de 
geçerli değildir. Bir başka ifade ile, (a) mevcut durum itibarõ ile, sektörde talep VIII. 5 Yõllõk 
Kalkõnma Plan Döneminde de aynõ hõzla büyümeye devam edecektir, buna bağlõ olarak da arz 
talep dengesi plan dönemi içine oldukça kritik bir duruma girmiştir, (b) alõcõnõn kendisine 
sunulan ürünler arasõnda ciddi bir seçme şansõ olduğunu söyleyebilmek kolay değildir, zira, gerek 
konunun orta ve uzun dönemli çözümlere tahammülünün olmamasõ, gerek dõş kredi 
mekanizmalarõnõn getirdiği kõsõtlar, gerek doğalgaza dayalõ üretim yatõrõmlarõnõn diğer üretim 
alternatiflerine göre çok daha kõsa sürelerde gerçekleştiriliyor olmasõ, ve gerekse, kamu 
yatõrõmlarõnõn 1990�larõn başõndan itibaren giderek artan bir şekilde azaltõlmasõnõ ve yükün özel 
sektöre aktarõlmasõnõ tercih eden bir politikanõn izleniyor olmasõ nedenleriyle, alõcõnõn kendisine 
sunulan ürünü, fazla geniş bir seçme alternatifi  olmaksõzõn sunulan şartlarla kabul etmekten 
başka alternatifinin kalmadõğõ görülmektedir. Bu duruma girilmiş olmasõnda elbette, arz-talep 
dengesinin kritik bir duruma girmiş olmasõnõn da elbette önemli bir rolü vardõr. 
 
Yukarõdaki düşünce doğrultusunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ tarafõndan sektörde 
yürütülen serbestleşme programõnõn kısa vadedeki ana amacõnõn enerji yatõrõmlarõnõn 
gerçekleştirilmesinin bir an önce ve de mutlaka sağlanmasõ olduğu anlaşõlmaktadõr.  
 
Arz-talep dengesinin içinde bulunduğu kritik durum ve enerji yatõrõmlarõnõn işletmeye 
alõnabilmesi için gerekli olan asgari süreler dikkate alõndõğõ zaman VIII. 5 Yõllõk Plan Dönemi 
içinde üretim sektöründe serbest bir rekabet ortamõna geçilmesinin mümkün olamayacağõ 
görülebilmektedir. Yapõlan alõm anlaşmalarõyla kayõt altõna alõnan süreler dikkate alõndõğõ zaman, 
üretim sektöründe, bu dönemi takip eden IX. 5. Yõllõk Plan Döneminde de serbest rekabet 
ortamõna geçilmesinin mümkün olamayacağõnõn ifade edilmesi zor  değildir. 
 
Kurulan üretim tesislerinin sahip olduklarõ modern teknoloji, sunulan ürünün kalitesi, yani, 
gerilim, frekans ve hizmetin sürekliliği üzerinde herhangi bir tartõşma yapõlmasõnõ gereksiz 
kõlmaktadõr. Bu nedenle, bu kõsõmda gözönüne alõnmasõ gereken yegane parametre olarak ürünün 
fiatõ kalmaktadõr. Yüksek fiatla ve uzun vadeli anlaşmalarla bir ürünün satõn alõnmasõnõn elbette 
rekabetle uzaktan yakõndan herhangi bir ilgisinin olmadõğõ hususunda herkes hemfikirdir.  
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13.4. DAĞITIM SEKTÖRÜNDE SERBESTLEŞTİRME PROGRAMI 
 
13.4.1. İŞLETME HAKKI DEVRİ UYGULAMALARI 
 
Dağõtõm sektöründe serbestleşme programõna, İstanbul Anadolu Yakasõnda halen görev yapmakta 
olan Aktaş Elektrik A.Ş. ve Kayseri ve Civarõnda görev yapmakta olan Kayseri ve Civarõ Elektrik 
T.A.Ş.�nin görevlendirilmeleri ile başlanmõştõr. 1984 yõlõnda yürürlüğe giren 3096 sayõlõ yasaya 
istinaden 01.03.1990 ve 01.09.1990 tarihlerinde Kayseri ve Civarõ Elektrik T.A.Ş. ile Aktaş 
Elektrik A.Ş.�ye yetki devrine ilişkin İmtiyaz Sözleşmeleri imzalanmõş ve aynõ yõl her iki ilde de 
dağõtõm tesislerinin fiili devir işlemleri yapõlarak kuruluşlar göreve başlamõşlardõr.  

Bu kuruluşlar tarafõndan elde edilen elektrik tahsilatõnõn TEDAŞ Genel Müdürlüğüne geri 
ödenmesinde �mahsuplaşma� sistemi benimsenmiş ve uygulanmõştõr. Bu sistemde, TEDAŞ Genel 
Müdürlüğü ile kuruluş arasõnda yõl başõnda geçici bir bütçe yapõlmakta enerji alõş fiyatõ 
belirlenmekte, daha sonra da yõl sonunda fiili gelir ve gider kalemleri tespit edilerek taraflar 
arasõnda mahsuplaşma yapõlmaktadõr. Ancak, Görevli Kuruluşun işletme giderleri ve yatõrõm 
masraf kalemlerine üzerinde taraflarca önceden mutabakat sağlanmõş bir üst sõnõr konulmamõş 
olduğu için, sistem uygulamada taraflar arasõnda birtakõm ihtilaflarõn ortaya çõkmasõna yol açmõş, 
mutabakat sağlanamadõğõ için işlemler sonuçlandõrõlamamõş ve sonunda taraflar konunun çözümü 
için yargõya başvurmak zorunda kalmõştõr [2].  

Dağõtõm sektöründe serbestleşmenin en önemli adõmõ 24 Kasõm 1996 tarihli ve 22827 sayõlõ Resmi 
Gazetede yayõnlanan Bakanlar Kurulu kararõ ile atõlmõş ve TEDAŞ Genel Müdürlüğüne bağlõ 
Türkiye çapõndaki müesseselerin işletme yetkisinde bulunan orta ve alçak gerilim dağõtõm sistemi 
29 görev bölgesine ayrõlmõştõr.  

14 görev bölgesi için Tablo 13.20.�de verilen kuruluşlar görevlendirilmiş, ayrõca, bu doğrultuda 
Bakanlar Kurulu Kararõ yayõnlanmõştõr. Geriye kalan görev bölgeleri için, yapõlan tekliflerin Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ tarafõndan uygun bulunmamasõ veya ortaya çõkan birtakõm hukuki 
sorunlarõn henüz çözülememiş olmasõ nedenleriyle görevlendirme mümkün olamamõştõr.  

Geçmişte ortaya çõkan bazõ olumsuz sonuçlardan elde edilen tecrübeler doğrultusunda Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafõndan sözkonusu mahsuplaşma 
sisteminin yol açtõğõ mahzurlarõn ortadan kaldõrõlmasõna yönelik bir düzenleme yapõlmõş ve 
sonunda 1999 yõlõ içinde görevli firmalar için uygulamaya konulan imtiyaz sözleşmeleri ortaya 
çõkmõştõr.  

Yeni düzenleme, mahiyet itibarõ ile eskiden olduğu gibi, mahsuplaşma esasõna dayanmakla 
birlikte, getirilen en önemli değişiklik, Görevli Kuruluşlardan işletme giderleri, yatõrõm masraflarõ, 
kayõp ve kaçak kalemleri ve talep edilen makul temettüyü de içeren toplam işletme giderlerinin bir 
taahhüt olarak 30 yõllõk görev süresi boyunca her yõl için ayrõ ayrõ Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlõğõna belirtmelerinin istenmiş olmasõdõr. Firmalar tarafõndan sözleşmenin eki olarak verilen 
bu rakamlar sözleşmenin firmalarõ bağlayõcõ mahiyettedir. Ayrõca, Görevli Firmalar   tarafõndan 
taahhüt edilen ve yõllara göre giderek azalan kayõp ve kaçak oranlarõnõn hiçbir nedenle 
değişmeyeceği kabul edilmektedir.  

Yapõlan bu yeni düzenleme çerçevesinde, tabloda listelenen görevli firmalarla Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlõğõ arasõnda 1999 yõlõ içinde değişik tarihlerde 30 yõllõk görevlendirme süresini 
kapsayan imtiyaz sözleşmeleri Danõştay onayõndan geçerek imzalanmõştõr. 
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Yapõlan bu yeni düzenleme çerçevesinde, Kayseri ve Civarõ Elektrik T.A.Ş. ve Aktaş Elektrik 
Ticaret A.Ş. de fizibilite analizlerini hazõrlayarak teslim etmişler ve bu fizibiliteler Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlõğõ Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafõndan  uygun görülmüştür. Kayseri ve 
Civarõ Elektrik T.A.Ş için hazõrlanan yeni sisteme uygun İmtiyaz Sözleşmesi Danõştay onayõndan 
geçmiştir. Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş.�nin yeni sisteme uygun İmtiyaz Sözleşmesi ise Danõştayda 
halen görülmekte olan bir dava nedeniyle bu dava sonuçlanõncaya kadar incelenmesi ertelenerek 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõna iade edilmiştir.  

Tablo 13.20. 1999 yõlõ içinde İmtiyaz Sözleşmesi Danõştay onayõndan geçen İmzalanan 

 görevli firmalar 

 

Firma Görev 
Bölgesi 

No. 

Görev 
Bölgesi 

Görevlendirme 
Tarihi 

    
CEDAŞ 11 Kocaeli, Gebze 07.01.1999 
SBD 12 Sakarya, Bolu 07.01.1999 
AKEDA 13 Ankara, Kõrkkale 07.01.1999 
ANDAŞ 18 Kõrşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray 07.01.1999 
KIZILIRMAK 19 Sivas, Tokat, Yozgat 07.01.1999 
GAP 22 Malatya, Elazõğ, Tunceli, Bingöl 07.01.1999 
AKEDAŞ 23 Kahramanmaraş, Adõyaman 07.01.1999 
ŞUREDAŞ 25 Şanlõurfa 07.01.1999 
BATI KARADENİZ 28 Zonguldak, Çankõrõ, Bartõn, Karabük 07.01.1999 
PARKUR 17 Samsun, Ordu, Sinop 08.01.1999 
TEKAŞ 3 Tekirdağ, Edirme, Kõrklareli 15.09.1999 
BURYAL 4 Bursa, Yalova 21.10.1999 
ZİGANA 20 Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, Gümüşhane 21.10.1999 
İSEDAŞ 29 İstanbul İli, Avrupa Yakasõ 21.10.1999 
    

 
Bu aşamadan sonra, İmtiyaz Sözleşmelerinin 19. Maddesi uyarõnca görevli firmalarla;  
 
1. TEDAŞ Genel Müdürlüğü arasõnda Elektrik Satõş Anlaşmasõ (ESA),  
2. TEDAŞ Genel Müdürlüğü arasõnda Devir Anlaşmasõ,  
3. EEF arasõnda Fon Anlaşmasõnõn,  

 
imzalanmasõ gerekmektedir. 
 
İmtiyaz Sözleşmelerinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren diğer anlaşmalarla ilgili işlemler 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõnõn koordinasyonu altõnda on iki ay içinde tamamlanacaktõr. 
Bu süre, firmanõn talebi ve Bakanlõğõn onayõ ile her biri üç ayõ geçmeyecek şekilde iki kez 
uzatõlabilecektir. Buna göre, İmtiyaz Sözleşmesi kapsamõnda kalmayõ kabul eden Şirketler için 
belirtilen anlaşmalarõn imtiyazlarõnda öngörülen tarihlere kadar tamamlanmasõ beklenmektedir. 
İmtiyaz sözleşmelerinde bu tarih Temmuz 2000 ayõ olarak öngörülmüştür.  
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İmtiyaz Sözleşmesinin 9. maddesinde görevli firma tarafõndan gerçekleştirilecek olan yatõrõmlarõn 
uygulama projelerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõnõn  onayõna sunulacağõ ve iki ay 
içinde onaylanarak yürürlüğe gireceği, projelerin Elektrik Enerjisi  Tesisleri Proje Yönetmeliği 
esaslarõ ile bu konudaki yönetmeliklere, tip proje ve teknik şartnamelere göre hazõrlanmak 
zorunda olduğu ifade edilmektedir.  
 
Yeni düzenleme ile getirilen ve bir başka uygulama da Şirkete devir tarihini takip eden dört yõl 
içinde ISO 9000 Kalite Standardõnõ alma zorunluluğunun getirilmiş olmasõdõr. Ayrõca, kullanõlan 
malzemelerin TSE 6000 Standardõna uyma yönünde bir zorunluluk getirilmiştir. Tesislerin 
TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafõndan işletildiği dönemde mevcut olmayan bu uygulama, işletme 
kalitesi üzerinde birtakõm standartlar ortaya konulmasõnõ sağlamayõ hedeflemektedir. Bu 
uygulamanõn özellikle işyerinde işçi sağlõğõ ve iş güvenliği bakõmõndan alõnmasõ gereken 
tedbirleri olumlu yönde etkileyeceği ortadadõr.   
 
Yeni düzenleme ile getirilen bir başka uygulama da görevli firmalara devredilen tüm tesislerin 
sigortalanmasõ zorunluğunun getirilmiş olmasõdõr. Tesislerin TEDAŞ Genel Müdürlüğü 
tarafõndan işletildiği dönemde dahili fondan sigortalamak şekliyle yürütülen bu uygulamanõn 
tüketiciler, firma ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ açõsõndan şu iki sonucu doğurmasõ 
beklenebilir; (a) Sigorta primleri tarifeye yansõtõlacağõ için, tarife yükselecektir, (b) TEDAŞ 
Genel Müdürlüğü devredilen altyapõnõn herhangi bir nedenle hasara uğramasõna karşõ tesisleri 
daha önce hiçbir zaman sahip olmadõğõ kapsam ve ölçülerde emniyete alacaktõr.   
 
Görevli Kuruluşlarõn devir için Elektrik Enerjisi Fonuna ödeyecekleri İşletme Hakkõ Devir 
Bedelleri firmalar tarafõndan yõllar itibarõ ile tarifeye, yani tüketiciye yansõtõlacağõ için tarifede 
buna bağlõ olarak belli bir yükselmenin ortaya çõkacağõ aşikardõr.  
 
Üretim ve dağõtõm sektöründe İşletme Hakkõ Devirleri ile ilgili diğer bir sorun da, firmalarõn 
yapacağõ yatõrõmlarõn mülkiyet hakkõndan kaynaklanmaktadõr. Bu yatõrõmlar firmanõn 
mülkiyetinde olmayacağõ için amortisman ayrõlamayacaktõr. Bu yatõrõmlarõn yõllõk bazda kamuya 
devredilmesi durumunda ise, TEAŞ Genel Müdürlüğü veya yerine kurulacak kamu üretim 
şirketinin veya TEDAŞ�õn mali gücü bu amortismanlarõ ayõrmak için yeterli olmayacaktõr. 
Mülkiyet devri yapõlamadõğõ için bu husus belirsizlik arzetmektedir.  
 
13.4.2 SERBESTLEŞTİRME PROGRAMI KAPSAMINDAKİ DAĞITIM SİSTEMLERİNİN 
İŞLETME SORUNLARI 
 
TEDAŞ Müesseseleri tarafõndan halen işletilen ve serbestleştirme programõ kapsamõnda olan 
dağõtõm sistemleri mevcut yapõlarõ itibarõ ile çoğu yatõrõm ihtiyacõnõn karşõlanamamasõnõndan ve 
kalifiye personel ve eğitim yetersizliğinden kaynaklanan ciddi işletme sorunlarõ ile karşõ 
karşõyadõr. Bu sorunlar kõsaca şöyle özetlenebilir; 
 
(a) Sistem oldukça eskidir. 
(b) Mevcut ihale sisteminin getirdiği uygulamadan dolayõ sistemde aşõrõ ölçülerde malzeme 

çeşitlenmesi ortaya çõkmõştõr.  
(c) Yatõrõm yetersizliği nedeniyle, sistemin bakõm ve onarõmõ gerektiği gibi yapõlamamaktadõr. 

Makina parkõndaki bu yetersizlik insan gücü ile kapatõlmaya çalõşõlmaktadõr. 
(d) Otomasyona dayalõ bir sistem işletmeciliği mevcut değildir.  



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                      Elektrik Enerjisi  Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

   http://ekutup.dpt.gov.tr/enerji/oik585.pdf   13�28 

(e) Sistemle ilgili teknik dökümantasyon önemli ölçüde eksiktir.  
(f) Kõrsal kesimde OG direklerin önemli bir kõsmõ ahşaptõr.  
(g) Sistem, işletmeci personelin kõsõtlõ bilgisi, tecrübesi ve gayretine dayanan bir  anlayõş ile 

işletilmekte olup personelin belirli peryotlarla iş-başõ eğitimine tabi tutulmasõ gerekmektedir. 
(h) OG Sisteminde bir gerilim standardizayonunun sağlanmasõ gerekmektedir. 
(i) Şebekenin önemli bir kõsmõ havai hattõr.  
(j) AG ve OG hatlarõnõn aynõ direk (müşterek direk) üzerinde olmasõ yaygõn bir alõşkanlõktõr.  
(k) Büyükşehirlerde özellikle merkezi kõsõmlarda GIS Sistemlerine geçilmesi gerektiği halde bu 

hususta geç kalõnmaktadõr.  
(l) Sistem başõndan beri  bir bütün olarak tasarõmlandõğõ için, idari olarak TEAŞ ve TEDAŞ 

olarak ikiye bölünmüş olmasõna rağmen, organik olarak hala tam olarak ikiye 
bölünememiştir.  

(m) Uzun yõllar süregelen özelleştirme söylentileri nedeni ile personelin güveni ve çalõşma azmi 
kalmamõştõr. Bu durum, toplumun bazõ kesimleri tarafõndan da hissedilmiş ve ortaya çõkan bu 
idari boşluk, kayõp ve kaçaklarõn artmasõna neden olmuştur.  

 
 
13.4.3. SERBESTLEŞME PROGRAMININ TARİFEYE ETKİSİ   
 
Dağõtõm Sektöründe halen yürütülmekte olan serbestleşme programõnõn tarifeye etkisi incelenmesi 
gereken bir husustur; 

Bilindiği gibi, tarife tüketiciyi ilgilendiren en önemli hususlardan birisidir. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlõğõ tarafõndan geliştirilen yeni sistemde, tarife, Görevli Kuruluşun önerisi ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõnõn  onay yazõsõ ile yürürlüğe girmektedir.  

Serbestleştirilen bir pazarda rekabetin ortaya çõkmasõ, bu rekabet sonucunda da genellikle, 
tarifenin düşmesi beklenir. Bununla birlikte, sektörde rekabetin ortaya çõkarõlabilmesi için 
uygulanan programõn stratejisinin sektörün sahip olduğu teknik özelliklere göre düzenlenmesi 
gerekmektedir. 

Görevli Şirketlerle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ arasõnda imzalanmõş olan İmtiyaz 
Sözleşmelerinde satõn alõnan elektrik enerjisi için ödenecek meblağ, işletme fiatõ ve yatõrõm 
giderleri olarak tarifeye yansõtõlmasõ öngörülen kalemler kõsaca şunlardõr; 

(G): İşletme Fiatõ: Görevli Kuruluş tarafõndan otuz yõllõk işletme süresi için yõllõk bazda taahhüt 
edilen fiat:   

 
(A): İşletme Giderleri:  

 
a. Bakõm-onarõm, idame ve işletme malzemeleri giderleri, 

b. İşçilik giderleri, 

c. Dõşarõdan sağlanan fayda ve hizmetlere karşõlõk yapõlan ödemeler, 

d. İşletme amortismanlarõ, 

e. Denetçi Şirketlere ödenecek bedeller, 
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f. Özkaynak itfasõ, 

g. Diğer giderler: Vergi, resim, istihlak ve damga vergisi ve harçlar, işletme ile ilgili 
olmak kaydõ ile emlak giderleri, görev konusu işlerle, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlõğõ tarafõndan verilecek sokak aydõnlatmasõ ve benzeri görevleri ifa, idame ve 
idaresi için lüzumlu her türlü masraflar, kanuni ihtiyatlar, fonlar, 

 

(B): İşletme Hakkõ Devir Bedeli (İHDB): 

 

(B1) İşletme Hakkõ Devir Bedeline ait kredi,  
(B2) İşletme Hakkõ Devir Bedeli ana para (özkaynak), 
(B3) İşletme Hakkõ Devir Bedeline ait faiz ödemeleri, 

 

(C): Net Makul Temettü, 

 

(D): Yatõrõm Harcamalarõ: Yatõrõmlar, yatõrõmlar için sağlanan kredilere ait ana para, faizler ve 
bunlara ilişkin kur farklarõ. Yõllõk yatõrõm programlarõna dayalõ projelerin toplam tutarlarõndan yõl 
içerisinde tahsil edilmesi öngörülen tesise iştirak bedeli düşüldükten sonra, kalan miktar Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ tarafõndan onaylanan termin programõ doğrultusunda her ay için ayrõ 
ayrõ olmak üzere yatõrõm harcamasõ olarak tarifeye yansõtõlacaktõr. Firmanõn yatõrõm programõnda 
yer almayan ancak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ tarafõndan tesisi ülke ihtiyacõ için gerekli 
görülen yatõrõmlar ek bir yatõrõm bütçesi ile gerçekleştirilecek ve tarifeye yansõtõlacaktõr. 

(E): Görevli Kuruluş tarafõndan satõn alõnan elektrik enerjisi için TEDAŞ Genel Müdürlüğüne 
ödenmesi gereken bedel,  

Yukarõda sõralanan masraf kalemlerinden (A), (B1), (B2) ve (C) terimleri Amerikan Üretici Fiat 
Endeksinin (US PPI) yõllõk artõş oranõna göre eskale edilecektir. Yukarõda (E) terimi olarak yer 
alan ödeme kalemi, tarifeden (G) ve (D) terimleri çõkarõldõktan sonra geriye kalan meblağdõr. 
Yatõrõm ve işletme giderlerinin büyüklüğüne bağlõ olarak, bazõ görev bölgelerinde (E) teriminin 
değeri, yani kamu tarafõndan tahsil edilen kõsmõ, negatif (tahsil yerine finanse edilmesi) dahi 
olabilir.  

Yukarõdaki kalemler içinde yer alan �Makul Temettü� görevli şirketlerin bölgelerinde yürüttükleri 
hizmetlerden dolayõ, yeniden değerlendirilmiş ödenmiş sermayelerine piyasa şartlarõna göre 
verilen bir temettüdür.  Teklif veren Şirketler arasõnda bir rekabet ortamõnõn yaratõlabilmesi için 
Makul Temettünün tarifi ve miktarõ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ tarafõndan firmalara 
bõrakõlmõştõr.  

Yukarõda sõralanan masraf ve ödeme kalemlerinin tümünün tarifeye, yani tüketiciye  yansõtõlacak 
olmasõ, sektörde yakõn ve orta dönemde tarifede ucuzluk sağlanmasõnõn kolay olmayacağõnõ 
göstermektedir. Bununla birlikte, şebekenin TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafõndan işletildiği 
dönemlerde de, yukarõdaki masraflarõn bazõ kalemler hariç, aynen mevcut olduğu, bu masraf 
kalemlerinin muhasebesinin yukarõdaki uygulamada olduğu gibi, iki firma arasõndaki alacak borç 
ilişkisi şeklinde son derece titiz ve detaylõ bir şekilde hiç bir zaman yapõlmamõş olduğu, bu tür 
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masraflarõn çoğunun Kuruluşun genel giderleri, yatõrõm ve işletme kalemleri içinde mütalaa 
edilerek sonunda sübvanse edildiği ve de en sonunda da net işletme zararõ olarak tarifeye, yani 
yine tüketiciye yansõtõlmak zorunda kalõndõğõ de bir gerçektir.  

Tablo 13.21.�de de görülebildiği gibi, kayõp ve kaçak oranõ son yõllarda % 16 lara kadar 
yükselmiştir. Bu durumun altõnda, dağõtõm sektöründe gerçekleştirilmesi gereken altyapõ 
yatõrõmlarõnõn çok uzun yõllardan beri ihmal edilmiş olmasõ, sektördeki özelleştirme programõnõn 
veya bu yöndeki haberlerin yayõlmõş olmasõna rağmen, yasa iptalleri ve belirsizlikler nedeniyle 
programõn bir türlü yürürlüğe konulamamõş olmasõ, bu arada da kaçak elektrik kullanõmõnõn hõzlõ 
bir şekilde artmõş olmasõ, bu tür kaçak elektrik kullanõmõnõn değil yakalanabilmesinin, tespit 
edilmesinin dahi bilgisayara ve modern ölçme ve iletişim tekniklerine dayalõ oldukça ağõr yatõrõm 
gerektiren bir altyapõnõn kurulmasõnõ gerektirmesi, yani, kõsaca, sektörün çok büyük bir yatõrõm 
ihtiyacõ içinde olmasõ yatmaktadõr.                  

Bununla birlikte, kamu tarafõndan sektöre yeterli kaynağõn ayrõlmamõş olmasõ nedeniyle, ortaya 
çõkan bu dev yatõrõm açõğõnõn görevli firmalar tarafõndan gerçekleştirilmesi sonucu ortaya çõkacak 
yatõrõm masraflarõnõn tarifeye yansõtõlmasõnõn da makul bir ölçüsünün olmasõ gerektiği, bu ölçünün 
çok fazla zorlanamayacağõ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ tarafõndan onaylanan büyük ve 
kapsamlõ yatõrõmlarõn tarifeye ancak yõllar boyunca yayõlarak yapõlabileceği, ve bu şekilde bu 
yatõrõmlarõn tarifeye olan etkisinin  stabilize edilmeye çalõşõlacağõ da bir başka gerçektir.  

Dağõtõm sektöründe son on yõlda görülen kayõp ve kaçak oranlarõ Tablo 13.21.�de verilmiştir.  

 

Tablo 13.21. Dağõtõm sektöründe son on yõlda görülen kayõp ve kaçak oranlarõ 

 
Yõllar Kayõp ve Kaçak 

Oranõ 

  

1990 9,0 

1991 10,7 

1992 12,1 

1993 12,3 

1994 13,6 

1995 14,3 

1996 14,8 

1997 15,5 

1998 15,8 

  

      ------------------- 

     Kaynak: [1], 
Yukarõdaki düşünce doğrultusunda, sektörde yürütülen serbestleşme programõndan, kõsa ve orta 
dönemde serbest bir rekabet ortamõnõn ortaya çõkmasõnõn ve bunun sonucunda da tarifede 
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ucuzlama olmasõnõn pek beklenmediği, bunun yerine, bölgelerde ciddi bir şekilde ihmal edilmiş 
olan altyapõ yatõrõmlarõn gerçekleştirilmesini tercih ve teşvik etmekle yetinileceği anlaşõlmaktadõr.  

 
13.4.4. KAYIP VE KAÇAKLARIN ÖNLENMESİ ÜZERİNDE TEKNOLOJİK GELİŞMELER 

 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ tarafõndan imtiyaz sözleşmesinde yapõlan son düzenleme ile 
kayõp ve kaçaklar Görevli Kuruluşlarõn çok yakõndan ilgilenmek zorunda olduklarõ çok ciddi bir 
konu haline gelmiştir. 

İmtiyaz sözleşmesinde Görevli Kuruluşun görev bölgesinde 30 yõllõk süre boyunca teknik kayõp, 
kaçak ve bedelsiz aydõnlatma oranõnõn yõllõk bazda taahhüt etme zorunluluğu getirilmiştir. Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafõndan firmadan, göreve 
başladõğõ yõldan itibaren her yõl için giderek azalan bir şekilde ve makul bir süre içinde hedeflenen 
değerine düşürecek ve daha sonra da bu değerde sabit kalacak bir şekilde teknik kayõp, kaçak ve 
bedelsiz aydõnlatma oranlarõnõ belirlemesi talep edilmiştir. Firma tarafõndan belirlenen bu oranlar 
İmtiyaz Sözleşmesinin ayrõlmaz bir eki olarak imza altõna alõnmõş ve firmanõn görev bölgesi içinde 
yürüteceği faaliyet kapsamõnda yerine getirmesi gereken ana yükümlülüklerden birisi haline 
gelmiştir. Firmanõn taahhüt etmiş olduğu bu kayõp ve kaçak oranlarõnõ gerçekleştirememesi 
durumunda, İmtiyaz Sözleşmesi ekinde taahhüt etmiş olduğu kayõp ve kaçak oranõ geçerli olarak 
kabul edilecek ve mahsuplaşma bu orana göre yapõlacaktõr. Bu durumda, firmanõn taahhüt etmiş 
olduğu kayõp ve kaçak oranõ ile gerçekleştirebilmiş olduğu kayõp ve kaçak oranõ arasõndaki fark 
kadar zarar edeceği ortadadõr. Tersinin gerçekleşmesi durumunda ise, firma ile yine İmtiyaz 
Sözleşmesinde yer alan kayõp ve kaçak oranõna göre mahsuplaşma yapõlacak ve bu durumda da 
firma, kayõp ve kaçaklarda gerçekleştirmiş olduğu fazla düşüş kadar kar edecektir. Bir başka ifade 
ile, kayõp ve kaçaklarõn azaltõlmasõ hususunda firma cezalandõrõlmakta veya başarõ primi 
verilmektedir. 

Kayõp ve kaçaklarõn azaltõlmasõ hususunda yukarõdaki mahiyette bir prim ve cezalandõrma 
sisteminin TEDAŞ Genel Müdürlüğü bünyesinde uygulanmasõ hiçbir zaman mümkün olamadõğõ 
bir gerçektir. Bu tür bir teşvik ve cezalandõrma sisteminin mevcut olmamasõ nedeniyle, özellikle 
G. Doğu Anadolu Bölgesinde görev yapan TEDAŞ Genel Müdürlüğü Müesseseleri % 60 lara 
varan inanõlmaz kayõp ve kaçak oranlarõ ile karşõ karşõya kalmõşlardõr. Kaybedilen elektriğin 
neticede kamu varlõğõ  olduğu ve bunlarõn bedelinin elektrik faturalarõnõ dürüst bir şekilde ödeyen 
tüketicilerden çõktõğõ ortadadõr. Bu nedenle, özellikle ülke genelinde % 20 lere, bu bölgelerde ise 
% 60 lara varan kayõp kaçak oranõ % 11 lere indirilebildiği takdirde bunun kamu adõna 
gerçekleştirilmiş bir başarõ olarak kabul edilmesi gerekecektir. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ tarafõndan kayõp ve kaçaklara önem verilmiş olmasõnõn, 
Görevli firmalarõ bu hususta teknolojik gelişmelere yönelteceği kesindir.  Daha şimdiden bazõ 
Görevli firmalar, uzaktan sayaç okuma, okunan bu verilerin merkezi bilgisayara iletimi, 
faturalama ve tahsilat, faturalarla ölçü aletlerinden iletilen değerlerinin birbirleri ile mukayesesini 
otomatik olarak yapan sistemler üzerinde çalõşmaya başlamõşlardõr. Geçtiğimiz yõl sonuda, Aralõk 
1999 da Kayseri ve Civarõ Elektrik A.Ş. tarafõndan bu yönde yürütülen çalõşmanõn tamamlandõğõ 
ve bilgisayara dayalõ uzaktan otomatik sayaç okuma ve faturalandõrma sisteminin hizmete girdiği 
firma tarafõndan basõn yoluyla ilan edilmiştir. Diğer firmalarõn da halen yürütmekte olduklarõ 
benzer çalõşmalarõ devri takiben ortaya koyacaklarõ  bilinmektedir. Şebekenin TEDAŞ Genel 
Müdürlüğü tarafõndan işletildiği dönemlerde hiçbir zaman görülmeyen ölçüde kapsamlõ ve 
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teknolojik çalõşmalara başlanmõş ve yatõrõmlara  girişilmiş olmasõ, kaçak elektrik kullanõmõndan 
dolayõ ortaya çõkan maddi zararõn neticede, diğer tüketiciler tarafõndan ödendiği gözönüne alõndõğõ 
zaman, şüphesiz kamu adõna da son derece olumlu bir gelişme olarak mütalaa edilmelidir.  

Dağõtõm bölgesinde görevli şirketlerin çalõşmaya başlamasõndan sonra kayõp ve kaçaklarõn 
düzenlenmesi ile ilk beş yõl içinde 15,106 milyar kWh, ilk on yõl içinde 48.5 milyar kWh, 30 yõllõk 
sürenin sonunda ise 145 milyar kWh civarõnda bir enerji kazancõ elde edilmesi beklenmektedir. 
Ayrõca, beş yõl içinde gelişmiş ülkelerdeki kayõp ve kaçak oranlarõna inilmiş olacak ve üretim 
tesislerine yapõlmasõ  gereken yatõrõmlar da belli bir ölçüde azalacaktõr.  

Kayõp ve kaçaklar üzerinde yapõlan bu düzenleme sonucunda, Ülke genelinde yaklaşõk olarak 12 
Milyar kWh civarõnda olan kayõp ve kaçak oranõnõn 6 Milyar kWh�e düşürülebileceği 
öngörülmektedir. Kayõp ve kaçaklarõn bu düzeye indirilmesi ile elde edilen kazanç, Afşin-Elbistan 
Termik Santralõnõn bir yõl içinde yapmõş olduğu toplam üretime karşõlõk gelmektedir. 

Görev bölgelerindeki kayõp ve kaçaklarõn önlenmesi hususunda üzerinde düzenleme yapõlmamõş 
olan önemli bir nokta da, kaçak elektrik kullanan kişi ve kuruluşlarõn firmanõn bu fiilleri 
önlenmesine yöneli alacağõ tedbirlere karşõ göstereceği tepkilerin ne şekilde önleneceği hususudur. 
Bu hususta herhangi bir düzenlemenin yapõlmamõş olmasõndan, görevli firmalarõn ortaya çõkacak 
problemleri normal adli yargõ organlarõ ile çözmek zorunda kalacaklarõ anlaşõlmaktadõr.     

Görevi devralmasõ planlanan 20 görevli firma (Bunlardan sadece 14� ü ile İmtiyaz Sözleşmesi 
imzalanmõştõr) tarafõndan görev bölgelerinde gerçekleştirilmesi taahhüt edilen işletme 
rehabilitasyon yatõrõmlarõnõn toplamõ 485.000.000 USD dõr. Bununla birlikte, bu yatõrõm hacminin 
sektörün altyapõ ihtiyacõ için ne ölçüde yeterli olacağõ incelenmesi gereken bir başka husustur. 

 

13.4.5. DAĞITIM SEKTÖRÜNDE REKABET 
 
Her sanayi ürününde olduğu gibi, elektrikte de kalite ve ucuzluk rekabet ile sağlanõr. Rekabet ise, 
bir sektörde aynõ işi yapan birden fazla ticari kuruluşun varlõğõ ile sağlanõr.  

Yukarõdaki prensiplerden hareket edildiği takdirde, gerek üretim olsun, gerek dağõtõm olsun, 
elektrik sektöründe rekabetin sağlanabilmesi için sektörde birden fazla kuruluşun faaliyet 
gösteriyor olmasõnõn, yani serbest bir rekabet ortamõnõn oluşturulmasõnõn gerekli olduğu sonucu 
ortaya çõkmaktadõr.  

Rekabetin ana amaçlarõndan birisi, fiyatlarõn düşürülmesi veya stabilizayonu olduğuna göre, fiatõ 
önceden belirlenmiş ve bu fiat üzerinden uzun bir süre alõm garantisi verilmiş olan bir malõ üreten 
bir üreticinin rekabete nasõl zorlanabileceği de bu alanda çalõşan uzmanlar tarafõndan incelenmesi 
gereken ayrõ bir husustur.  
 
 
13.4.6  ELEKTRİK (PERAKENDE) SATIŞ ŞİRKETLERİ  
 
Dağõtõm sektörünün tüketicinin kapõsõna kadar uzanan bir altyapõ olmasõ ve bu altyapõnõn �doğal 
tekel� adõ altõnda sadece bir tek Görevli Kuruluşa devredilmiş olmasõ, sektörde rekabetin nasõl 
sağlanacağõ hususunu incelenmesi gereken bir konu olarak ortaya çõkarmaktadõr.  

Prensip olarak, bir yetki bölgesinde elektrik dağõtõmõnõ üstlenen bir Görevli Kuruluşun bu bölgede 
yagane yetkili kuruluş olarak ortaya çõkmasõ, gerekli olan rekabet ortamõnõn sağlanmasõ açõsõndan 
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ciddi bir engeldir. Bununla birlikte, bu yönde gerekli düzenlemeler yapõldõğõ takdirde, dağõtõm 
sektöründe diğer batõ ülkelerinde olduğu gibi, serbest bir rekabet ortamõnõn geçişin sağlanmasõ 
mümkündür.  Bu geçiş süreci sonunda sektör, bölgelerde görev yapan mevcut görevli şirketlerin 
haklarõ da rekabete açõlmalõdõr.  

Bir bölgede yegane yetkili otorite olan bir Görevli Kuruluşun tüketici haklarõna saygõlõ olmasõnõn  
sağlanabilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ tarafõndan ortaya konulan ve yasal 
düzenlemelerden dayanağõnõ alan şu iki kurala riayet edilmesi gerekmektedir; (a) 1 MW gibi 
önceden saptanan ve zamanla giderek azalan bir şekilde, belli bir gücün üzerinde elektrik tüketen 
bir tüketicinin veya tüketici grubunun eğer isterse, başka bir Görevli Kuruluştan veya üretim 
şirketinden kendi bağlõ olduğu Görevli Kuruluşun yetki alanõna giren sistem üzerinden 
elektrik alabilmesine müsaade edilmelidir, (b) elektrik dağõtõm ve satõş faaliyetleri birbirinden 
ayrõlmalõdõr. 

Yukarõda ifade edilen iki şarttan ilki �enerji yuvarlama� (power wheeling) olarak bilinen 
faaliyettir ve tüm libaral ülkelerde elektrik ticaretinde benimsenen bir uygulamadõr. Diğeri ise 
elektrik satõş şirketlerinin kuruluşunun ana gerekçesidir. 

Halen hazõrlõk aşamasõnda olan Elektrik Piyasasõ Kanunu Taslağõnda [4]  da yer alan elektrik satõş 
şirketleri, sektörde rekabeti sağlamanõn en önemli yollarõndan birisidir. Elektrik satõş şirketi 
müessesesi, prensip olarak, Görevli Kuruluşun kendisinden veya onun üzerinden enerji 
yuvarlayarak onun arkasõndaki bir şirketten uygun fiatla toptan elektrik alõnarak, bu elektriğin belli 
bir güce sahip bir veya birkaç tüketiciye sunulmasõ esasõna dayanmaktadõr.  

Yukarõda kõsaca açõklanmaya çalõşõlan ve kõsaca �elektrik nerede daha ucuz ise, oradan 
alõnmasõ� şeklinde özetlenebilecek olan; �power wheeling� uygulamasõnõn başarõlõ olabilmesi 
için sektörde belli bir geçiş süreci konularak, dağõtõm şirketlerinin de bir sistem içinde kalacak 
şekilde, bu süreç sonunda serbest bir rekabet ortamõna geçilmesinin gerekli olduğu ortadadõr.  

Bir başka ifade ile, üretim ve iletim yetkisine sahip kuruluşlara, aynõ bölgede �münhasõran� 
dağõtõm yetkisinin verilmesi ile bölgede serbest rekabet ortamõnõn ortadan kalkacağõ şüphesizdir. 
Böyle bir yapõlanma içinde, iletim ve üretim şirketlerinin bağlõ olduğu bir şirketler grubunun 
direktifleri ile hareket eden bir dağõtõm kuruluşunun tüketici lehine bir �power wheeling� 
uygulamasõ yapmasõnõ beklemek elbette gerçekçi olmayacaktõr. 

Hazõrlõk aşamasõnda olan yasa taslağõnda, �perakande satõş şirketleri� olarak adlandõrõlan elektrik 
satõş şirketlerinin görevi; �elektriğin büyük tüketiciler dahil, tüketicilere satõşõ� olarak 
tanõmlanmõştõr. Taslakta, perakende satõş şirketlerinin Elektrik Enerjisi Düzenleme Kurulu 
tarafõndan rekabete geçilmesine karar verilmesinin ve faaliyet için Kuruldan ruhsat almalarõ 
ardõndan göreve başlamalarõ öngörülmektedir. Taslakta ayrõca, sözkonusu şirketlerin toptan satõş 
ruhsatõ almalarõ kaydõ ile toptan satõş da yapabilecekleri de ifade edilmektedir.  

Bununla birlikte, bu şirketlerin yapõlarõ, yetki ve sorumluluklarõ, dağõtõm ve üretim şirketleri ile 
olan ilişkileri, görevli firmalarõn bu şirketlere karşõ sahip olmalarõ ve de olmamalarõ gereken yetki 
ve sorumluluklar tamamen açõk bõrakõlmõştõr. Bu hususlardaki tüm düzenleme yetkisi Elektrik 
Enerjisi Düzenleme Kuruluna bõrakõlmõştõr. Konunun kapsamlõ bir inceleme gerektiren son derece 
teknik bir konu olmasõ, ileride ortaya çõkmasõ muhtemel problem ve aksaklõklarõn şimdiden 
görülmesinin mümkün olmamasõ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõnõn  bu hususta birtakõm 
düzenlemeler ortaya koyarak Elektrik Enerjisi Düzenleme Kurulunun yetki alanõna girmesinin 
doğru olmayacağõnõ kendisinin de görmesi ve bu nedenle de bu husustaki düzenlemeleri şimdiden
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 ortaya koymakta gereklilik görmemesi aslõnda anlaşõlabilir, haklõ ve yerinde bir davranõş olarak 
görünmektedir. 

Bununla birlikte, sektörde rekabetin sağlanmasõnõn yegane yolu olan elektrik satõş şirketleri 
konusunun uzmanlarõnõn katõlõmõ ile çok detaylõ ve kapsamlõ bir şekilde ele alõnmasõ ve rekabetin 
sağlanmasõ yönünde dağõtõm ve satõş şirketleri arasõndaki ilişkileri yetki ve sorumluluklarõ 
düzenleyen düzenlemelerin orta vadede yapõlmasõ gerekmektedir. 

Bununla birlikte bu noktada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus vardõr ki, o da, görev 
bölgesinde ileride oluşmasõ öngörülen serbest rekabet şartlarõ içinde faaliyet göstermeleri 
öngörülen elektrik satõş şirketlerinin bu faaliyetlerine engel olacak veya kõsõtlayacak  mahiyette, 
dağõtõm şirketi lehine birtakõm hak ve yetkilerin dağõtõm şirketleri ile halen yapõlan ve yapõlmakta 
olan yetki devri anlaşmalarõnda yer almamasõna dikkat edilmesidir. İmtiyaz Sözleşmelerinde ve 
ESA�larda yer alan; �Elektrik enerjisi satma yetkisine sahip üçüncü şahõslardan alõnacak elektrik 
enerjisinin alõş-veriş suretiyle ticaretini yapma yetkisi münhasõran Şirkete aittir� hükmünün bu 
anlamda yeniden incelenmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu hükmün tüketicilerin ve 
onlar adõna hareket etmesi beklenen elektrik satõş şirketlerinin üçüncü şahõslardan �enerji 
yuvarlama� şeklinde yapacağõ enerji alõş verişi üzerindeki hak ve yetkisini ellerinden aldõğõ ve bu 
şekilde de sektörde serbest rekabetin oluşumuna engel olduğu ortadadõr.     

Dağõtõm sektöründe rekabet ortamõnõn yaratõlabilmesi için üzerinde durulmasõ gereken bir başka 
önemli husus da, iletim ve dağõtõm yetkilerinin birbiri ile organik bağõ olan kuruluşlarõn eline 
verilmemesidir. Esasen bu husus, halen tasarõ halinde olan Elektrik Piyasasõ Yasasõ taslağõnda da 
aynen bu şekilde yer almaktadõr. Bu tür bir düzenlemenin arkasõndaki ana amaç, dağõtõm 
şirketinin, iletim şirketi tarafõndan kendisine sunulan ürün ve hizmetin kalite ve fiatõndan memnun 
olmamasõ durumunda �enerji yuvarlama� tekniği ile bu şirketin arkasõndaki bir başka şirketten 
enerji alabilmesinin sağlanmasõdõr.  Tüketici lehine olan böyle bir tercihin sözkonusu olabilmesi 
için, dağõtõm ve iletim şirketleri arasõnda herhangi bir organik bağõn mevcut olmamasõ gerektiği 
ortadadõr. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ tarafõndan bu yönde yapõlacak bir tasarrufun, halen 
tasarõ safhasõnda da olsa, Elektrik Enerji Piyasasõ Kanununun ilgili hükümlerinin ihlal edilmesi 
anlamõna geleceği, hatta henüz kurulmamõş da olsa, Elektrik Piyasasõ Kurulunun yetkilerinin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ tarafõndan kullanõlmasõ anlamõna geleceği bilinmelidir.  

 
13.5 SERBESTLEŞME PROGRAMI VE KURULUŞLAR 
 
13.5.1  ELEKTRİK ENERJİ FONU (EEF) 
 
15 Ağustos 1995 tarihli Resmi Gazetede yayõnlanan yönetmelikle kurulmuş özerk bir tüzel kişilik 
olan Elektrik Enerjisi Fonu, elektrik enerjisi üretim ve dağõtõm sektörlerinde faaliyet gösteren 
Kamu ve özel sektör kuruluşlarõnõn sektör altyapõ yatõrõmlarõnõn karşõlamak ve bu şekilde elektrik 
enerjisi fiatlarõnda istikrar sağlamak amacõyla kurulmuş olan bir finans kaynağõdõr.  
 
Fonun ana amacõ, elektrik piyasasõnõn giderek daha fazla bir şekilde rekabete açõlmasõ ile birlikte, 
rekabetin baskõsõ karşõsõnda desteğe ihtiyaç duyacak bölgelerde ve/veya sektörlerde görev 
yapacak kuruluşlara hizmetlerini sürekli ve ekonomik bir şekilde sürdürebilmelerini sağlamak 
amacõyla altyapõ projelerinin orta ve uzun vadeli kredilerle desteklenmesidir.  
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Mevcut uygulama doğrultusunda  Elektrik Enerjisi Fonuna TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarife 
üzerinden % 1 ödemekte olup, İşletme Hakkõ Devir Sözleşmesi imzalamõş olan Görevli Dağõtõm 
Şirketleri ise % 10 oranõnda pay ödeyeceklerdir.  

 
Elektrik Enerjisi Fonuna sadece Görevli Dağõtõm Şirketlerinden sağlanacak İşletme Hakkõ Devir 
Bedelleri ile aktarõlmasõ planlanan kaynak; 1.202.500.000 USD�õ peşin, kalanõ iki taksitte iki 
yõlda ödenmek üzere toplam 2.405.000.000 USD tutarõndadõr. 
 
Elektrik Enerjisi Fonuna aktarõlan paylarõn halen genel bütçeye aktarõlõyor olmasõ çok ciddi bir 
kusurdur ve bu kusurun fon kaynaklarõnõn geleceğini ve amacõ doğrultusunda harcanõp 
harcanmadõğõ hususunu yakõn bir gelecekte sektörde ve kamuoyunda ciddi bir tartõşma konusu 
haline getirmesi çok muhtemeldir.  
 
Fon Yönetiminin tasarruflarõnõn kamuoyunda tartõşma konusu haline gelmesinin önüne 
geçilmesinin en etkili yolu onun özerk bir yapõya kavuşturulmasõdõr. Bu şekilde özerk bir yapõnõn 
Fon Yönetimini hem kamunun, hem de özel sektör girişimcilerinin etki alanõndan çõkaracağõ 
ortadadõr. 
 
Her ne kadar üzerinde yeterince durulmamõş da olsa, Elektrik Enerjisi Fonu kaynaklarõnõn 
sektörde yürütülen serbestleşme programõ sonunda işsiz kalma durumu ile yüzyüze gelen işçilerin 
sosyal haklarõnõn ödenmesi amacõyla kullanõlmasõ üzerinde bir çalõşma yapõlmasõ gerektiği 
ortadadõr.  Halen imzalanmõş durumda olan İmtiyaz Sözleşmelerinde görev bölgesinde eski 
statüye göre istihdam edilmiş olan işçilerin durumu şu şekilde ele alõnmaktadõr; �Firma 1475 
sayõlõ İş Kanunun İşverenin bildirimsiz fesih hakkõnõ düzenleyen 17. Maddesinde sayõlan hususlar 
ile kendi isteği ile ayrõlanlar hariç olmak üzere, teklif mektuplarõ ekindeki fizibilitesinde 
öngörülen işçi sayõsõ ve/veya toplam işçilik giderleri ile sõnõrlõ kalmak kaydõyla, devir tarihinde 
yeni işverene devredilen ve devir kurullarõnca tespit tutanağõ ile belirlenen işçileri işten 
çõkarmamayõ ve işyerinde uygulanmakta olan Toplu İş Sözleşmelerindeki hak ve vecibelere 
uygun olarak çalõştõrmayõ kabul eder�. Buradan serbestleşme programõ sonunda şirkette sadece 
fizibilite raporunda öngörülen sayõda işçinin çalõştõrõlabileceği, geriye kalan işçilerin, eğer hak 
kazanmõşlar ise, ya kendi istekleri ile emekli olacaklarõ, ya başka kamu kuruluşlarõnda istihdam 
edilecekleri, ya da kendi istekleri ile işten ayrõlacaklarõ anlaşõlmaktadõr. Bu hususta, bugüne 
kadar, gerek Çalõşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlõğõ, gerekse Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ 
tarafõndan herhangi bir çalõşma yapõlmamõş olmasõndan konunun halen ortada olduğu 
anlaşõlmaktadõr. Ortaya çõkmasõ muhtemel birtakõm ciddi sosyal patlamalarõn şimdiden 
düşünülmesi ve sorunlarõn çözülebilmesi için bu iki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ 
tarafõndan konunun incelenmesi, Elektrik Enerjisi Fonu kaynaklarõnõn kõsmen de olsa, bu yönde 
kullanõlmasõnõn nasõl ve ne şekilde mümkün olabileceğinin üzerinde durulmasõ gerekmektedir. 
 
             13.5.1.1. Elektrik Enerjisi Fonunun Mali Ve İdari Denetimi 
 
Elektrik Enerjisi Fonu kaynaklarõ, her ne kadar büyük oranda sektörde görev alan özel sektör ve 
kuruluşlarõnõn katõlõmlarõ ile oluşturulmuş olsa da, bir kamu kaynağõdõr. Esasen, bu kaynaklar 
işletme hakkõ devir bedelleri gibi, sonunda tarifeye yansõtõlan, yani tüketicilerden tahsil edilerek 
oluşturulan kaynaklardõr. 
 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                      Elektrik Enerjisi  Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

   http://ekutup.dpt.gov.tr/enerji/oik585.pdf   13�36 

Elektrik Enerjisi Fonunun, Hazine Müşteşarlõğõnõn garantisi altõnda olan bir kamu kaynağõ 
olmasõ, fon kaynaklarõnõn kamu adõna harcanmasõnõ, yani fonun kamu adõna yönetilmesinin 
sağlanmasõnõ gerektirmektedir. 
 
Öte yandan, Fon Yönetimi tarafõndan yapõlacak tasarruflarõn kredi verme şeklinde de olsa, 
neticede, mahiyet itibarõ ile bir tür kaynak transferi olduğu, Bu nedenle, de fon yönetimi üzerine 
etkili bir mali ve idari denetim mekanizmasõnõn kurulmasõnõn gerekli olduğu ortadadõr. 
 
Fon yönetiminin sadece elektrik sektörünün kaynak ihtiyacõna cevap verecek bir şekilde şeffaf, 
sağlõklõ bir yapõ ve statüye kavuşturulmasõ, onun, gerek şirketlerin, gerekse politik güçlerin etki 
alanõnõn dõşõna çõkarõlmasõ, tamamen bağõmsõz bir yönetime sahip bir banka statüsüne 
kavuşturulmasõna bağlõdõr. Böyle bir statü, Fon kaynaklarõnõn yüksek enflasyonun hüküm 
sürdüğü ekonomik bir konjonktürde, düşük rayiçli devlet mevduatlarõna yatõrõlmasõnõn veya Fon 
Yönetiminin etki alanõ içinde olduğu özel sektör kuruluşlarõna kredi şeklinde dağõtõlmasõnõn 
önlenebilmesi için mutlaka gereklidir. Bu tür bir yapõnõn ise mesleğinde son derece uzman olan 
kimselerden oluşan bir fon yönetimi gerektirdiği ortadadõr.  
 
Mevcut Yönetmelikte Fonun mali denetiminin Başbakanlõk, Yüksek Denetleme Kurulu 
tarafõndan yapõlmasõ öngörülmüştür. Öte yandan, hazõrlõk aşamasõnda olan Elektrik Piyasasõ 
Kanununda Fonun Elektrik Piyasasõ Kurulu ile koordinasyon halinde çalõşmasõ, yani, Kurulun 
Fon Yönetimi üzerinde belli bir şekilde etkili olmasõ öngörülmektedir.  
 
Fon hesaplarõnõn bu konuda uzmanlõğõ bilinen bağõmsõz bir denetim şirketi tarafõndan muntazam 
olarak denetlenmesi ve bu şekilde, Fon Yönetiminin tasarruflarõnõnõn şeffaflaştõrõlarak sektörde 
ve kamuoyunda tartõşma konusu olmaktan çõkarõlmasõ üzerinde düşünülmesi gereken bir 
husustur.   
 
 
13.5.2. ELEKTRİK ENERJİSİ PİYASASI KURULU 
 
 
Gerek üretim, gerekse dağõtõm sektörlerinde halen son derece geniş kapsamlõ bir serbestleşme 
programõ yürütülüyor olmasõna rağmen Elektrik Piyasasõ Kanunu henüz ortada yoktur. Bu durum, 
sektörde halen yürütülmekte olan serbestleşme programõnõn henüz hazõrlõk safhasõnda olan bir 
yasada yer alacak bağlayõcõ mahiyetteki hükümlerle nasõl bir uyum içinde olacağõ sorusunu 
gündeme getirmektedir. Sektörde serbest rekabet ortamõnõn yaratõlmasõ ve kamu sektörünün özel 
sektör ile desteklenmesi amacõyla makul bir geçiş süresi içinde yeni bir yasal düzenlemeye 
gereksinim olduğu aşikardõr.  

Sözkonusu kanun ile kurulmasõ öngörülen ve sektörde en üst düzeyde tarafsõz ve adil bir şekilde 
düzenleme ve denetim işlevi yürütecek olan Elektrik Enerjisi Piyasasõ Kurulu henüz mevcut 
değildir. Sektörde gerekli düzenlemeleri yapacak idari ve mali özerkliğe sahip yetkili bir 
Kurulunun eksikliği giderek daha fazla hissedilmektedir. Sektörün rekabete açõk bir şekilde 
gelişmesini sağlayacak ve üst düzey bir denetim görevi yürütecek olan bu kurul, düzenlemeleri 
yapacak, kamu ve özel sektör kuruluşlarõ arasõndaki ihtilaflarda hakem görevi üstelenecek olan en 
üst düzey mercidir. Bu hususta atõlabilecek en önemli adõm ise, Elektrik Enerjisi Piyasasõ 
Kanunun bir an önce çõkarõlmasõ ve uygulamaya konulmasõdõr.  



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                      Elektrik Enerjisi  Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

   http://ekutup.dpt.gov.tr/enerji/oik585.pdf   13�37 

Kurulun idari özerkliğinin sağlanmasõ için kurul üyelerinin atama ve görevden alõnma usulleri 
belirli esaslara bağlanmalõdõr. Bunun yanõsõra, Kurul üyelerinin faaliyetlerinden ve alõnan 
kararlarõndan olumsuz yönde etkilenen siyasi iktidar ve özel sektör güçleri tarafõndan keyfi bir 
şekilde görevlerinden alõnmalarõnõ zorlaştõrõcõ düzenlemeler getirilmelidir. Kurulda sektörde 
faaliyet yürüten özel sektör temsilcilerine de yer verilmelidir.  

Kurul iki temel işlevi yürütecektir. Birincisi, sektörde fiyat regülasyonunun sağlanmasõdõr. Diğer 
bir ifade ile, sektörün iletim gibi, rekabete açõlamayan alanlarõnda birim fiyatlarõn belirlenmesidir. 
Kurulun ikinci işlevi ise sektörün giderek daha geniş bir şekilde rekabete açõlmasõnõ sağlamak ve 
sektörde faaliyet gösteren firmalarõn yapõlan yasal düzenlemelere uyup uymadõklarõnõ 
denetlemektir (ruhsat vermek, verilen ruhsatlarõn şartlarõnõ ve bu şartlara uyulup uyulmadõğõnõ 
denetlemek vb.).Kurulun karar almadan önce savunma, alõndõktan sonra itiraz hakkõnõn sağlanmasõ 
gereklidir. 

Öte yandan, Elektrik Enerjisi Piyasasõ Kurulu, ortaya koyacağõ regülasyonlarla, kamu ve özel 
sektör kuruluşlarõ arasõndaki ihtilaflarda bir denetleyici ve hakem olarak görev yapacak ve ortaya 
koyacağõ düzenlemelerle taraflarõn yargõ organlarõna başvurmasõna gerek kalmadan çözülmesini 
sağlayacak, bu şekilde yõllarca süren ihtilaflar ve hukuki süreçlerle sektörün işlemesini kilitleyen 
ihtilaflarõn önü alõnmõş olacaktõr.  

Elektrik Enerjisi Piyasasõ Kurulunun yukarõda bahsedilen görevlerini etkili bir şekilde 
yapabilmesinin tarafsõzlõğõ ile çok yakõndan ilgili olduğu ortadadõr. Bu Kurulun üyelerinin 
meslekte uzun yõllar hizmet etmiş, tarafsõz ve bağõmsõz kişiliği ile tanõnmõş, politik etkilerden 
uzak, mesleğinde uzman kimselerden oluşturulmasõnõn gerekli olduğu elbette tartõşmadan uzak bir 
husustur.  

İdari ve mali yapõ itibariyla bağõmsõz olan bu kurul göreve başlamadõğõ sürece, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlõğõ kendisi ile özel sektör kuruluşlarõ arasõnda çõkacak ihtilaflarda Yargõ 
organlarõ önüne taraf durumuna düşmeye ve almõş olduğu her türlü kararda ve tasarrufta bu 
kararlardan etkilenen kuruluş tarafõndan basõn ve kamuoyunda taraflõ davrandõğõ yönündeki 
eleştirilere maruz kalmaya devam edecektir.  

Bu noktada çok önemli olduğuna inanõlan bir başka husus da, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlõğõnõn  sektörde serbest rekabet ortamõnõn sağlanmasõ üzerinde Elektrik Enerjisi Piyasasõ 
Kurulu�nun görev ve yetki alanõna giren hususlarda düzenlemeler yapmamaya olabildiğince dikkat 
etmesidir. Bu hususlar kõsaca; BOT şirketleri ile uzun vadeli ve bazõlarõ sadece başlangõç 
dönemleri için de olsa, yüksek birim fiatlõ enerji alõm anlaşmalarõ yapõlmasõ, görevli dağõtõm 
şirketlerine bölgelerinde elektrik ticareti yapõlmasõ  üzerinde elektrik satõş şirketleri gibi şirketlerin 
bölgede çalõşma şansõnõ ortadan kaldõracak şekilde birtakõm sõnõrsõz hak ve yetkiler verilmesi, 
iletim ve üretim yetkisine sahip kuruluşlara aynõ bölgeler içinde dağõtõm yetkisinin verilmesi 
şeklinde özetlenebilir. Aksi yöndeki her gelişme, Kurulun ileride sektörde rekabetin sağlanmasõ ve 
serbestleştirilmesi üzerindeki kullanmasõ gerekecek olan yetkilerini daraltacak, kararlarõnõ 
etkisizleştirebilecek ve bu da sonuç olarak orta ve uzun vadede sektörde serbest rekabet ortamõnõn 
doğmasõnõ amaçlayan çabalarõn boşa çõkmasõna yol açabilecektir. 

 

13.5.3. SEKTÖRDE SERBESTLEŞTİRME VE İLETİM SEKTÖRÜ 
 
İletim sistemi elektrik enerji sisteminin belkemiğidir. Tüm işletme ve kontrol işlemleri, üretim ve 
iletim şirketleri arasõndaki enerji alõşverişleri bu sistem üzerinden yapõlmaktadõr.  
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Prensip olarak iletim sisteminin bir bütün halinde tek bir denetim merkezinden tek bir yönetim 
altõnda işletilmesi esastõr. Bu gereksinim, idari veya ticari olmaktan ziyade sistemin teknik 
özelliklerinden kaynaklanmaktadõr. Yük-frekans denetimi, optimum güç dağõlõmõ, ekonomik 
işletme, sistem güvenliği gibi birçok analiz ancak sistem bir bütün olarak işletildiği zaman anlamlõ 
ve geçerli olan incelemelerdir. Ayrõca, sistemin belli bir bölgesi için ekonomik olmayan bir çözüm 
ve işletme şekli sistemin tümü bir bütün olarak düşünüldüğü zaman, sistem ve ülke gereksinimleri 
bakõmõndan gerekli ve anlamlõ olabilir.  Gelişmiş ülkelerde de iletim sisteminin serbestleştirilmesi 
ve rekabete açõlmasõ gündemde en son olarak yer alan, hatta üzerinde düşünülmeyen bir konudur. 

Yukarõdaki ifadeden, iletim sisteminin sektörde serbestleşme ve rakabete açõlmaya direkt olarak 
katõlmayan, fakat ona destek olan önemli bir unsur olduğu kolayca anlaşõlabilir.  

İletim sisteminin üretim ve dağõtõm sistemleri arasõnda belkemiği görevi görmektedir. Tüm enerji 
alõşverişleri, satõşlar, anlaşmalar, haberleşmeler, ilişkiler bu sistem ve bu sistem etrafõnda 
örgütlenmiş olan insan, tesis ve bilgisayar altyapõsõ ile gerçekleştirilmektedir. Buradan da iletim 
sisteminin bu sistemden hizmet alan şirketler için hayati önemi haiz bir yapõ olduğu kolayca 
anlaşõlabilir. 

Tüm üretim ve dağõtõm şirketlerini yakõndan ilgilendiren hayati bir altyapõ olmasõ iletim sisteminin 
örgütlenmesinde ve tasarruflarõnda tarafsõz olmasõnõn önemini artõrmaktadõr. İletim sisteminin 
işletmesinde yapõlacak herhangi bir hata veya taraflõ karar bu şirketlerin bazõlarõnõn bazõ haksõz 
menfaatler sağlamasõna veya kaybetmesine yolaçabilecektir. Tüm bu hususlar elbette sistemden 
hizmet alan şirketler için uzun tartõşma konusu olabilecek hususlardõr. Bununla birlikte, açõk olan 
bir husus vardõr ki, o da iletim sistemi işletmeciliğinin sistemden hizmet alan şirketlerin özel 
menfaatlerinden uzak, bağõmsõz ve tarafsõz bir şekilde işletilmesinin gerekli olduğudur. 

Yukarõdaki ifadeden, iletim sisteminin bağõmsõz ve tarafsõz olarak işletilebilmesi için, ona bu 
bağõmsõzlõğõ sağlayabilecek idari bir yapõ içinde yeniden yapõlanmasõnõn gerekli olduğu sonucu 
kolayca çõkarõlabilir. 

Sektördeki tüm kod ve düzenlemeleri yapma ve ve bu düzenlemelere uyulup uyulmadõğõnõn takip 
edilmesi hususunda tüm yetkilerin Elektrik Piyasasõ Kuruluna verilmiş olmasõndan, iletim 
sisteminin işletme şeklinin de bu kurul tarafõndan düzenlenmesi ve de takip edilmesi  gerektiği 
sonucu çõkarõlabilir. 

Prensip olarak, iletim sisteminin işletmeciliğin sistemden hizmet alan şirketlerin özel 
menfaatlerinden uzak, bağõmsõz ve tarafsõz bir şekilde işletilmesinin sağlanabilmesi için kamunun, 
yani Bakanlõğõn ve bu şirketlerin tümünün temsil edildiği bir yönetim örgütü tarafõndan işletilmesi 
gerektiği ortadadõr. Nitekim, Elektrik Piyasasõ Kanununda öngörülen yapõlanma da bu yöndedir.  

Bu tür bir yapõlanma ile yönetilen bir kuruluşun gereksinim duyduğu tüm işletme ve yatõrõm 
giderlerinin sistemden hizmet alan tüm şirketler tarafõndan aldõklarõ hizmete uygun oranlarda 
ödeyecekleri katõlõm paylarõ ile karşõlanmasõ gerektiği de ortadadõr. Tõpkõ üretim şirkelerinde 
olduğu gibi, sistemden hizmet alan şirketlerden sisteme ödeyecekleri katõlõm paylarõ sabit 
(kapasite bedeli) ve değişken (sistem kaybõna bağlõ, işletme bedeli) olarak iki farklõ kalemden 
oluşmasõ gerektiği düşünülebilir. Tüm bunlar, elbette Elektrik Piyasasõ Kuruluna verilmiş olan 
yetkiler içinde düzenlenmesi gereken hususlardõr. Bu düzenlemeler yapõlõrken, gelişmiş ülkelerde 
yaşanmõş başarõlõ ve başarõsõz uygulamalarõn ve deneyimlerin incelenmesi gerektiği de ortadadõr. 
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İletim sistemi üzerinden yapõlan enerji alõşverişlerini ve sistem işletmesini gerçekleştirecek 
kuruluşlarõn farklõ örgütlenmeler altõnda yapõlanmasõnõn gerekli olup olmadõğõ üzerinde 
tartõşõlmasõ gereken bir husustur. Halen hazõrlõk aşamasõnda olan Elektrik Piyasasõ Kanununda bu 
iki faaliyetin farklõ yapõlanmalar altõnda örgütlenmesi öngörülmüştür. Bu örgütlerden ilki, temel 
olarak bugünkü TEAŞ Genel Müdürlüğü tarafõndan yürütülen sistem işletmeciliği ile ilgili her 
türlü teknik faaliyetlerin yürütülmesi görevini üstlenecek, diğeri (MAMS) ise, sektörde serbest 
piyasa ortamõnõn oluşturulmasõna yönelik olarak enerji alõm ve satõm işleri ile ile ilgili aracõlõk 
görevini yürütecektir. 

Elektrik sistem işletmeciliği ile elektrik piyasasõ yönetiminin birbirinden tamamen farklõ 
faaliyetler olmasõ yasada bu iki kuruluşun birbirinden ayrõ bir şekile yapõlanmasõnõn ana 
gerekçesidir. Bu gerekçenin ne ölçüde doğru olduğu yönünde yapõlacak tartõşmalardan sağlõklõ bir 
sonuç elde edilebilmesi için, konu üzerinde ilerlemiş ülkelerin bu husustaki uygulamalarõnõn 
incelenmesinin gerekli olduğu da ortadadõr.  

 
 
13.6. HUKUKİ SORUNLAR, DÜŞÜNCELER 
 
Sektörün serbestleştirilmesi ile ilgili hukuki sorunlar Anayasada yapõlan son değişiklerle büyük 
ölçüde giderilmiştir. Bununla birlikte çalõşmalarõn başarõsõ ancak yatõrõmcõlarõn hukuki güvenceye 
kavuşturulmasõyla mümkündür. 
 
Yatõrõmcõnõn hukuki güvenceye kavuşturulmasõ için sektörün temel yasasõ olan Elektrik Enerjisi 
Piyasasõ Kanununun çõkarõlmasõna önem verilmelidir. Bu yasayla yatõrõmcõlarõn ruhsat alarak 
sektöre yatõrõm yapmasõnõn önü açõlmalõdõr. Bu yasayla devletin hüküm ve tasarrufu altõnda 
bulunan servet ve kaynaklarõn kullanõmõnõ için kişiye has olmayan objektif kurallar getirilmelidir. 
Piyasada faaliyet gösteren şirketler arasõnda ortaya çõkabilecek uyuşmazlõklarõn çözümü için 
devlet yargõsõ yanõnda, özel hukuka dayalõ alternatif çözüm yöntemleri getirilmelidir. Böylece 
uyuşmazlõklarõn kõsa zamanda çözümü sağlanmalõdõr. 
 
Elektrik Piyasasõ Kurumunun piyasaya güven verebilmesi için gerekli olan mekanizmalar 
oluşturulmalõdõr. Bunun yanõnda sektörde faaliyet gösteren firmalara, Elektrik Piyasasõ Kurulunun 
karar almadan önce savunma, alõndõktan sonra da itiraz hakkõ verilmelidir. Ayrõca yargõ yoluna 
başvurma hakkõ tanõnmalõdõr. 
 
SONUÇLAR 
 
13.7.1 ELEKTRİK SEKTÖRÜNDE SERBESTLEŞME PROGRAMINDA GELİNEN NOKTA  
 
Elektrik Sektöründe Serbestleşme Programõ, Aralõk 1984'te yürürlüğe giren "Türkiye Elektrik 
Üretim A.Ş. (TEAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağõtõm A.Ş. (TEDAŞ) Dõşõndaki  Kuruluşlarõn  
Elektrik Üretimi, İletimi, Dağõtõmõ  ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkõndaki 3096 
Sayõlõ Yasa" ve bu yasanõn ardõndan çõkarõlan yönetmeliklerle başlamõştõr.  
 
3096 sayõlõ yasanõn çõkarõldõğõ dönemde, elektrik sektöründe bir serbestleşme programõnõn 
yürürlüğe konulabilmesi için ne kamu ve özel sektör kuruluşlarõ, ne toplum ve kamuoyundaki 
düşünce sistemi, ne de mevzuat bu çapta köklü bir değişim için henüz hazõr değildi.  
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Uygulanacak sistemin alt yapõsõ hazõrlanmamõş, ortaya atõlan yatõrõm (finansman) modelleri 
denenmemiş, muhalefet partileri, sivil toplum örgütleri, meslek odalarõ ve hatta, özelleştirilecek 
kuruluşlarõn kendi mensuplarõ tarafõndan programa karşõ gösterilmesi muhtemel muhalefet ve 
reaksiyonlar hiç bir şekilde önemsenmemiş, ülkenin hukuksal yapõsõnõn gücü ve etkinliği 
incelenmemiş, değişen konjonktürün yakõn ve uzak geleceği düşünülüp öncelikli  önlemleri  
alõnmamõş, sektörün master planlarõnõn değişen konjonktüre uyumunun sağlanmasõ için öncelikli 
çalõşmalar yapõlmamõştõr.  
 
Elektrik sektöründe yürütülecek bir serbestleşme programõ genellikle şu aşamalardan oluştuğu 
görülmüştür; 
 
1. Gerekli yasal alt yapõnõn oluşturulmasõ,  
2. Yürütülecek serbestleşme programõ için toplum ve siyasi partilerle, sivil toplum örgütleri, 

sendikalar, kõsacasõ; kamuoyu ile genel bir uzlaşmaya varõlmasõ,  
3. Elektrik Piyasasõ Kurulunun kurulmasõ,  
4. Teşvik ve fonlar üzerindeki mali mevzuatõn düzenlenmesi,  
5. Serbestleşme programõ içinde yer alan kuruluşlarõn bir koordinasyon içinde  çalõşabilmeleri 

için bu kuruluşlarõn sistemin işletilmesi ve planlanmasõ üzerindeki yetki ve sorumluluklarõnõn 
tanõmlayan planlama ve işletme kriterlerinin ve kodlarõnõn ortaya konulmasõ,  

6. Pilot bölgede denenmek üzere ihale sürecinin başlatõlmasõ, 
7. Uygulamanõn tüm sektöre yaygõnlaştõrõlmasõ 
 
Bu sürecin tamamlanmasõ İngiltere�de 10 yõl sürmüştür. Türkiye�de ise bir an önce sonuca varma 
iyi niyetiyle, doğrudan birinci aşamadan altõncõ aşamaya atlanmõş ve de üstelik de tüm sektörün 
tümünü içine alan geniş kapsamlõ bir uygulamayla işe başlanmõştõr. Ancak bu kestirme yol, 
düşünüldüğü gibi işin kõsa sürede bitirilmesini sağlayamamõştõr. 
 
Yukarõda kõsaca  ve bir özet halinde sõralanan konjonktürel nedenlerle, sistem ve yönetim alt 
yapõsõnõn bu çapta bir değişim programõna hiçbir yönden hazõr olmamasõ nedeniyle, birtakõm yasa 
iptalleri ve belirsizlikler yaşanmõş, bunlarõn sonucunda da uzun bekleyişler ve belirsizlikler 
ortaya çõkmõştõr. Bu belirsizlik ve bekleyişler ise, sonunda serbestleşme programõ kapsamõnda 
bulunan kuruluşlarda bõkkõnlõk, işten ve meslekten soğuma, yatõrõmlardan vazgeçme, verimliliğin 
düşmesi gibi birtakõm ciddi çöküntülerin ortaya çõkmasõna yol açmõştõr. Bu şartlar altõnda ilk 
serbestleşme uygulamalarõna 3096 sayõlõ yasanõn yürürlüğe girmesinden ancak beş yõl sonra 
başlanabilmiş, bu uygulama esnasõnda da aksaklõklar, şikayetler, sivil toplum hareketleri, 
çözümsüz sorunlar ve yasal mercilere başvurma hareketleri sürekli olarak devam etmiş, batõ 
ülkelerinde görülen çapta ve kapsamda bir uygulama ise yasanõn çõkmasõndan ancak on yõl kadar 
sonra gereken tempoda yürütülmeye başlanmõştõr.  
 
Elektrik Sektöründe Serbestleşme Programõ kapsamõnda ülke şartlarõ gözönüne alõnarak yapõlan 
düzenlemeler sonunda beş ayrõ yatõrõm (finansman) modeli ortaya çõkmõştõr.  Bunlar; İşletme 
Hakkõ  Devri (İHD), Yap-İşlet-Devret (YİD), Yap-İşlet (Yİ), Otoprodüktör (OP), İkili Anlaşma 
(İK) modelleridir. İşletme Hakkõ  Devri (İHD) hariç, diğer tüm modeller, yeni tesislerin yapõmõnõ 
ve devreye alõnmasõna yönelik programlardõr.  
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Geçen 15 yõlda Yap-İşlet-Devret ve otoprodüktör modelleriyle 3500 MW, 24.6 milyar kWh/yõl  
kapasitede yatõrõm geçekleştirilmiştir.  Bu yatõrõm düzeyi, ülke elektrik enerjisi talep 
projeksiyonuna çok az bir katkõ sağlayacak düzeyde olduğu için, beklentilere cevap vermekten çok 
uzak kalmõştõr.  
 
Son aşamada 1999 yõlõ içinde  sağlanan  Anayasal  değişiklikler  ve  uyum  yasalarõ  sonucu; 
İmtiyaz Sözleşmesi uygulamasõnõn terki, ulusal ve uluslararasõ tahkimin uygulanabilirliği, 
planlama anlayõşõ ve uygulamasõnda gelişim ve sonuçta hazõrlõklarõ ileri aşamaya gelmiş bulunan 
Elektrik Enerjisi Sektörünün Yeniden Yapõlanmasõ ile düzenleyici ve denetleyici kurumlarõn 
oluşturulmasõ ve Elektrik Piyasasõ Kanunu (EPK)nun gerçekleştirilmesi noktasõna gelinmiştir.  
 
Komisyon çalõşmalarõ esnasõnda KESK ve EMO Temsilcisi Sn. Üyeler tarafõndan çalõşma konusu 
üzerinde bağlõ olduklarõ kuruluşlarõn görüş ve kanaatlerini ihtiva eden bağõmsõz raporlar 
hazõrlanmõştõr. Bu raporlar DPT Müsteşarlõğõ�na Alt Komisyon Raporlarõ ile birlikte sunulmuştur.  
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14. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
VIII.Beş Yõllõk Kalkõnma Plan dönemi (2001-2005) ve daha uzun dönemde Türkiye Elektrik 
Enerjisi Sektörünün sorunlarõ ve çözüm önerileri raporun önceki bölümlerinde detaylõ bir 
şekilde incelenmiş ve her bölümün sonunda özetle verilmiştir. Bu bölümde ise sektörün 
gelişimini ve gelecekteki işleyişini doğrudan etkileyecek hususlara bir kere daha değinilmiştir. 
 
 
14.1   PLANLI GELİŞİMİN ÖNEMİ 
 

• Elektrik enerjisi talebinin sürekli, güvenilir ve kaliteli bir şekilde karşõlanabilmesi 
herşeyden önce üretim ve iletim tesisi yatõrõm kararlarõnõn planlara uygun olarak 
zamanõnda gerçekleştirilmesine ve ileriye dönük olarak yapõlacak yeni yatõrõmlarõn planlar 
çerçevesinde yapõlmasõna bağlõ bulunmaktadõr. Dolayõsõyla bu sektörde izlenecek yolun 
kõt olan ülke kaynaklarõnõ, dünyadaki trend ve uygulamalarõ da dikkate alarak ve bilimsel 
olarak tesbiti ve uygulamasõnõn da bir Devlet Politikasõ haline getirilmesi gerekmektedir. 

• Santral yatõrõm kararlarõnõn üretim ve iletim planlarõnda öngörülen zamanda, miktarda ve 
yerde yapõlmak üzere alõnarak, tesislerin uluslararasõ ihale yöntemiyle yapõlmasõ 
gerekmektedir. Aksi takdirde gereksiz yerlerde, gereksiz zamanda ve kaynak 
çeşitlendirilmesi prensibine uymayan, pahalõ ve fazla yatõrõm yapõlmasõ veya enerji 
eksikliği olmasõ, iletim sisteminin plansõz gelişmeyi takip edememesi sonucu üretilen 
enerjinin taşõnamamasõ veya çok yüksek kayõplarla taşõnmasõ gibi tehlikelerle karşõ 
karşõya kalõnabilecektir. Ayrõca üretim planlama çalõşmasõ olmadan doğal gaz talebinin ve 
diğer yakõt taleplerinin de doğru olarak belirlenmesi mümkün olamayacaktõr. 

 
 
14.2   YERLİ VE İTHAL KAYNAKLAR 
 

• Primer kaynak güvenilirliğinin sağlanabilmesi amacõyla ithal enerji kaynağõ olan doğal 
gaz için yeterli depolama imkanõnõn oluşturulmasõ, depolama kapasitesinin yõllõk tüketim 
miktarõnõn en az % 20 - % 40�õna karşõlõk gelecek şekilde belirlenmesi, 

• Fosil yakõtlarõn kilit özelliği dikkate alõnarak ülkemiz petrol, doğal gaz ve kömür 
rezervlerinin araştõrõlmasõ, bilinen rezervlerin etütlerinin tamamlanarak işletme 
projelerinin bir an önce hazõrlanmasõ , 

• Santrallarõmõzda tasarõma esas kömürlerin teminindeki sorunlarõ çözmek amacõyla kömür 
teslimini daha homojenize etmek için teslim noktalarõnda iyi bir harmanlama yapõlmasõ ve 
mümkün olan yerlerde lavvar tesisleri kurularak kömür kalitesinin iyileştirilmesi, 

• Fosil yakõta dayalõ üretim teknolojilerinin araştõrõlmasõ ve geliştirilmesi için kullanõlmak 
üzere fon oluşturulmasõ, 

• Endüstrinin, nükleer teknolojinin diğer bilinen teknolojiler ile birleştiği ortak çalõşma 
alanlarõ konusunda bilgilendirilmesi ve nükleer alanõnda hizmet verebilmesi için yerine 
getirilmesi gereken ek altyapõ koşullarõnõn hazõrlamasõ yönünde teşvik edilmelisi, 

• Elektrik enerjisi ana bileşenlerinden petrol, doğal gaz, kömür vs. gibi girdi fiyatlarõnõn 
üretim maliyetlerini arttõrmamasõ için gerekli tedbirlerin alõnmasõ 
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• Hidrolik potansiyelin değerlendirilmesi için ülkenin genel talep gelişimi ve üretim planlarõ 
doğrultusunda ekonomik projelerden başlanarak pahalõ projelere doğru gidilmesi 

• Mevcut hidrolik santrallarõn çok amaçlõ olmalarõ ve enterkonnekte sistem işletmesindeki 
önemleri de dikkate alõnarak yeni işletme hakkõ devirlerine enerji piyasasõ işleyişinin tam 
olarak düzenlenmesinden sonra karar verilmesi, 

• Yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarõnõn elektrik enerjisi üretiminde ülkemize 
kazandõrõlmasõ için AR-GE faaliyetlerinin organize edilmesi ve desteklenmesi, AB 
ülkelerinde yürütülen konu ile ilgili programlara katõlõm olanaklarõnõn değerlendirilmesi, 
yerli sanayinin yönlendirilmesi gerekmektedir. 

 
14.3. İLETİM, DAĞITIM VE OTOMASYON 
 
• İletim sisteminde mevcut kalitenin korunmasõ için üretim ve dağõtõm sistemleri ile uyumlu 

planlõ bir gelişim ile malzeme, işçilik, işletme ve bakõm açõlarõndan teknik standartlarõn 
korunmasõ ve geliştirilmesi, 

• Uluslararasõ enterkonneksiyonlar ve enerji ithalatõ için ülke ihtiyaçlarõnõ ve ekonomik 
transferini dikkate alan iletim planlama çalõşmalarõnõn yapõlmasõ, iletim şirketinin görüş ve 
onayõnõn alõnmasõ, tek yönlü uzun vadeli kontratlarla ülke enerji enterkonneksiyonlarõ 
geleceğinin riske atõlmamasõ, 

• Elektrik dağõtõm sisteminin daha kaliteli ve verimli hale getirilebilmesi için planlama, 
projelendirme, tesis ve işletme aşamalarõnda standardizasyona gidilmesi ve yenilenen 
prensip kararlarõna azami uygunluk sağlanmasõ, 

• Elektrik enerjisinin bir meta olarak ele alõnmasõ, elektriğin kaçak kullanõmõ da bir çeşit 
hõrsõzlõk olarak değerlendirilerek ceza verilmesi, 

• Elektrik enerjisi tarifelerine bu sektör ile ilgisi olmayan vergi ve fonlarõn yansõtõlmamasõ,  

• Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemiz elektrik enerjisi sektöründe de yaşanmakta 
olan yeniden yapõlanma hedeflerine ulaşõlabilmesi için: 

• İletim sisteminde canlõ olarak bilgi toplama, izleme, kontrol ve uzaktan kumanda 
uygulamalarõnõn süratle hayata geçirilmesi, 

• Elektrik dağõtõm şebekeleri ihtiyaçlarõ çerçevesinde Coğrafi Bilgi Sistemi, 
Dağõtõm Otomasyonu (SCADA, Fider otomasyonu, Müşteri Bilgi Sistemi, Arõza İhbar 
Sistemi, Yük Yönetimi vb.)  yeni teknolojilere sahip sistemlerin acilen oluşturulmasõ, 

 
gerekmektedir. 
 
14.4. PERSONEL POLİTİKALARI 
 
Her sektörde olduğu gibi, enerji sektöründe de hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde 
yürütülmesinde başlõca araçlardan biri �İnsan Gücü Planlamasõ� dõr. Bilimsel tekniklere göre 
hazõrlanmõş, amaç, görev tanõmlarõ ve personel değerlendirmesi paralelinde liyakate dayalõ ve 
dengeli bir ücret sistemi ile niteliksiz iş gücünün etkin hizmet içi eğitim yoluyla nitelikli hale 
getirilmesi, nitelikli iş gücünün de gelişen teknoloji ve yeni istihdam olanaklarõna uyum 
sağlayacak şekilde eğitimlerinin sağlanmasõnõ kapsayan İnsan Gücü Planlamasõ Sistemi 
oluşturulmalõdõr. Sistemin oluşturulmasõ sonucunda, bütçesinin bir bölümünü personel 
giderlerine ayõran sektörde iş gücünün, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikte olmasõ sağlanacağõ 
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gibi verimlilikte de artõş sağlanacak ve genel sanayileşme politikalarõ da olumlu yönde 
etkilenecektir. 
 
 
14.5. ÇEVRE 
 
• Çevre Bakanlõğõ tarafõndan yürütülen Çevre Mevzuatõ revizyon çalõşmalarõnda ülke 

gerçekleri de göz önünde bulundurularak gerek HKKY�de gerekse SKKY�de bölgesel 
ayrõmlara gidilmesi,  

• Ülkemizin AB�ne girme çalõşmalarõnõn söz konusu olduğu düşünülürse, Çevre 
Mevzuatõna uyum çerçevesi kapsamõnda, AB limitlerine tam olarak uyulup 
uyulamayacağõnõ veya hangi emisyon parametrelerinde AB limitlerinin ne kadar üstünde 
kalõnacağõnõn net bir şekilde tesbiti için gerekli hazõrlõklarõn başlatõlmasõ, 

• CO2 emisyonlarõnõn azaltõlmasõ konusunda daha verimli ve gelişmiş yeni kömür 
teknolojilerinin ülkemiz kömürlerine uygunluğunun araştõrõlmasõ, uygulamaya yönelik 
çalõşmalarõn yapõlmasõ ve elektrik tüketiminde tasarrufun artõrõlmasõ gibi tedbirlerin 
alõnmasõ gerekmektedir. 

 
14.6. TASARRUF VE VERİMLİLİK 
 
Ülkemizde  uzun yõllardõr ihmale uğramõş olan elektrik enerjisi tasarrufu ve verimlilik 
konusundaki planlõ uygulamalarõn gerekli işlemlerin ve yasal düzenlemelerin tamamlanmasõ 
ile bu plan döneminde başlatõlmasõ gerekmektedir. Bu uygulamalar sonucunda elde edilecek 
ülke elektrik enerji yoğunluğunun azalmasõ, talep artõş hõzõnõn azalmasõ, kaynak israfõnõn 
önlenmesi, emisyonlarõn azaltõlmasõ gibi çok önemli yararlar yanõnda üretim, iletim ve 
dağõtõmda yeni yatõrõm gereksinimi de azalacaktõr. 
 
14.7. YENİDEN YAPILANMA VE ÖZELLEŞTİRME 
 
Elektrik Enerjisi Piyasasõ Kanununun (EEPK) sektörde yer alacak tüm kamu ve özel sektör 
kuruluşlarõnõn görev, yetki ve sorumluluklarõnõ belirleyecek şekilde çõkarõlmasõ 
gerekmektedir. EEPK ve içerdiği yeniden yapõlanmanõn ana amacõ ve hedefi rekabetçi bir 
piyasa yapõsõ içinde enerji hizmetlerinde kalitenin yükselmesi, enerji fiyatõnõn düşmesi, 
kamunun kendisine tekrar bir yük getirmeyecek şekilde yatõrõm yükünün azalmasõ ve risklerin 
kamunun üzerinden kaldõrõlarak paylaşõlmasõ olmalõdõr. 
 
Plan döneminde öngörülen yeniden yapõlanma sonucunda, kamuda oluşacak üretim, iletim ve 
dağõtõm şirketlerinin birbirleriyle ve özel şirketlerle olan teknik ve ticari ilişkileri, taraflar 
arasõnda yapõlacak sözleşmelerle, görev, yetki ve sorumluluklarõ ise şirketlerin ruhsatlarõyla 
belirlenerek, ülkede özelleştirmenin amacõna uygun verimli, kaliteli ve güvenilir bir elektrik 
sistemi oluşturulmasõ sağlanmalõdõr. Bunun için ilişkilerin düzenlenmesi, kurallarõn ve 
yaptõrõmlarõn tarafsõz bir biçimde uygulanmasõ ve şeffaflõk gerekmektedir. 
 
İletim şirketi, üretim ve dağõtõm şirketleri arasõndaki gerekli koordinasyonu sağlayarak 
enterkonnekte sistemin işletmesini yapan, enerjinin güvenilirlik ve kalitesini temin eden 
görevleri üstleneceği için bu şirketin idari, mali ve teknik işleyişinde herhangi bir aksamanõn 
olmamasõ yönünde gerekli tüm tedbirlerin alõnmasõ çok önemlidir. 
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