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TE A ’a 1 Temmuz 2006 Bölgesel Çökmesine li kin Rapor Hazõrlayan liceto, 
irketlerin Çõkarlarõnõn Kar õsõnda Sistem Güvenli i Uyarõsõ Yapmõ tõ…

BÖLGESEL ÇÖKÜNTÜDEN 
ULUSAL ÇÖKÜ E

Banu Salman

EMO Basõn- Tüm yurtta elektriklerin kesilmesiyle so-
nuçlanan sistem çökmesinin ya andõ õ 31 Mart 2015 

tarihinden önce özelle tirme ve piyasala tõrma sürecinin 
getirece i olumsuzluklara ilk i aret olarak 1 Temmuz 2006 
tarihinde ülkemizin batõsõndaki 13 ilde 6 saat süren bölgesel 
elektrik kesintisi ya anmõ tõ. Bu kesintiden ders çõkarõlmak 
yerine elektrik sistemini karaborsaya bõrakan dengeleme ve 
uzla tõrma piyasasõ denilen sisteme geçi  yapõldõ. 
Bugüne kadar 2006 yõlõndaki elektrik kesintisinin neden-
lerine ili kin herhangi bir rapor, kamuoyu ile payla õlmadõ. 
Otoprodüktör santrallarõn piyasada fiyatlarõn dü tü ü saat-
lerde elektrik üretmemeleri, hatta Milli Yük Tevzi Merke-
zi’nin talimatõna ra men Cengiz Holding’e Eti Alüminyum 
Tesisi’yle birlikte bedavaya devredilen Oymapõnar Santralõ 
ve bazõ otoprodüktör santrallarõnõn alter indirmeleriyle 
ya anan bölgesel çöküntünün üstü teknik arõzalarla örtül-
meye çalõ õlmõ tõ. Bu çöküntünün ardõndan ba ta Elektrik 
Mühendisleri Odasõ olmak üzere konuyla ilgilenenlerin yap-
tõklarõ uyarõcõ açõklamalar dikkate alõnmamõ ken, ne yazõk ki 
TE A ’õn kendi verilerini a arak rapor hazõrlattõ õ talyan 
Elektrik Mühendisi Prof. Dr. ng. Francesco liceto’nun 
saptama ve önerilerinden de faydalanõlmadõ õ 31 Mart 2015 
tarihinde a õr bir bedelle ortaya çõktõ.
Ülkemizin her yerinde elektrik sisteminin çökmesine yol 
açan geli meleri anlayabilmek için 1 Temmuz 2006 tarihli 
çöküntüye ili kin Prof. Dr. liceto’nun raporu önemli bir 
kaynak olarak õ õk tutuyor. Prof. liceto’nun hazõrladõ õ Gü-
neybatõ Anadolu Bölgesi’nde Elektrik Sisteminin Çökmesi 
Raporu’nda, iletim sistemi ve üretim kurulu gücüne ili kin 
sistem güvenli i açõsõndan kriterlere göre büyük bir sorun 
tespit edilmedi inin altõnõ çizmek gerekiyor. Tam tersine 
sistem i letmesine ili kin uyarõlar ve özelle tirmelerin sa-
kõncalarõnõn ortaya konuldu u görülüyor. 

Güvenlik Kriterleri ve Riskler
liceto, raporunda öncelikle temel ilkelere i aret ediyor. Ge-

li mi  ülkelerde elektrik iletim sistemlerinin esas olarak “N-
1 Güvenlik Kriteri”ne uygun olarak planlanõp i letildi ini; 

buna göre de sistemde herhangi bir bile ende ya anacak 
kopma durumunda sistemin çökmeden elektriksel beslen-
menin sürdürülebilmesi gerekti ini belirtiyor. N-2 güvenlik 
kriterinde ise sistemde aynõ anda iki bile en kopsa bile siste-
min güvenli i leyi ine devam etmesinin sa landõ õnõ anlatõ-
yor. Türkiye’de de uygulanan bu sistemde çoklu kopmalarõn 
ya anabildi ini; ancak nadir olan bu durumun, planlamada 
gereksiz yatõrõm harcamasõ ve çevre tahribatõndan kaçõnmak 
amacõyla göz önüne alõnmadõ õnõ kaydediyor. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner Yõldõz’õn da “do-
mino etkisi” olarak ifade etti i bu çoklu sorunlar, 31 Mart 
2015 tarihinde de ya anmõ  görünmektedir. Ancak hem 1 
Temmuz 2006 tarihli bölgesel çöküntü hem de 31 Mart 2015 
tarihinde ya anan ulusal düzeydeki çökü ün nedenlerine 
bakõldõ õnda; bu nedenlerin liceto’nun çoklu kopmalara 
ili kin yaptõ õ tanõmlamayõ da a tõ õ görülmektedir. liceto; 
çoklu kopmalara ili kin olasõlõklarõ öyle sõralõyor: 

“1- Do al felaketler.
2- Çok nadir arõzalar (iki barada birden arõza olmasõ, 
büyük üretim kaybõ).
3- ebekedeki eskime, yetersiz bakõm ve/veya kalitesiz 
malzeme kullanõlmasõ yüzünden sistemde olu an a õrõ 
arõzalar. 
4- Kontrol ya da trafo merkezindeki çalõ anlarõn ha-
talarõ.
5- Koruma röleleri gibi bazõ teçhizatõn düzgün çalõ -
mamasõ.”

Dikey Tekelde Önlemler ler
31 Mart’ta bir do al felaket gerçekle memi ken, aslõnda 
büyük bir üretim kaybõ da olmamõ ken; ebekede bakõm 
çalõ malarõ yürütülürken gerekli planlamanõn yapõlmamõ  
olmasõnõn ve fiyatlarõn piyasada ucuz oldu u dönemde Ba-
tõ’daki termik santrallarõn büyük ölçüde devre dõ õ olmasõnõn 
etken oldu u bir çökmenin ya andõ õ görünmektedir. te 31 
Mart çöküntüsünün de gerçek nedeni; liceto’nun dünya-
da ya anan çökmelere ili kin kõsa örneklemelerin ardõndan 
yaptõ õ u saptamayla açõ a çõkmaktadõr:

“Deneyimler, dikey örgütlü elektrik sistemlerinde (üre-
tim, iletim ve da õtõm mekanizmalarõ tek çatõ altõnda), 
sistem çökmeleri riskini en aza indirmeyi hedefleyen kar-
õ önlemlerin çok daha kolaylõkla uygulanabildi ini gös-

termektedir. Oysa liberal sistemde; birbirinden ayrõlmõ  
çok sayõda farklõ irket; üretim, iletim-i letme, da õtõm, 
ileti im ve pazarlamada mülk sahibi ya da sorumlu du-
rumdadõr. irketlerin kendi çõkarlarõ öncelikli olabilir; o 
zaman, örne in sistem çökmesine kar õ eylemlerin ba a-
rõyla uygulanabilecek bölümlerinin tehlikeye girmesi gibi, 
i letme e güdümünde yetersizlik ya da uygun olmayan 
durumlar meydana gelebilir.”
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Oymapõnar ve Otoprodüktörler alter ndirdi
irketlerin kendi çõkarlarõnõ kovalõyor olmalarõnõn yani pi-

yasala tõrmanõn elektrik sistemi üzerinde yarattõ õ güven-
lik sorunu, 1 Temmuz 2006 tarihinde de ya anmõ tõr. Eti 
Alüminyum özelle tirmesiyle bedavaya devredilen ve yargõ 
kararõna ra men halen geri alõnmayan Oymapõnar Santralõ ve 
bazõ küçük otoprodüktör santrallarõnõn fiyatõ dü ük buldu u 
için üretimden çekilmesi 2006 yõlõndaki bölgesel çöküntü-
nün çõkõ  noktasõ olmasa da temel kayna õdõr. Bu durum, 
liceto’nun raporunda öyle saptanmõ tõr: 

“Milli Yük Tevzi Merkezi’nin talimatõna uygun olarak 
Oymapõnar Santralõ’ndaki 3 ünite çalõ maya devam et-
mi  ve bölgedeki otoprodüktör santrallarõ 1 Temmuz 2006 
tarihinde saat 22:00’de üretimlerini kesmemi  olsalardõ, 
Seyitömer’deki 380 kilovolt (kV) bara ba lantõ kesicisinin 
a õrõ akõm rölesi müdahalede bulunmayacak; bu sayede 
Güneybatõ Anadolu Bölgesi alt sistemindeki çok dü ük 
gerilim ve/veya hatlardaki a õrõ yüklenmenin giderilmesi 
amacõyla zmir ve Bursa bölgesinden geçici olarak yük 
atõlabilmesi için sistem i letmecilerine zaman kalacaktõ. 
Bursa’da çoklu kopmalar olmasõna ra men Oymapõnar 
Santralõ ve bölgedeki otoprodüktörler saat 22:00’de dev-
reden çõkmasalardõ, çökmeler önlenebilirdi.” 

Bölgede HES Az ve Termikler Hizmet Dõ õ Kaldõ
Raporda, bölgesel çöküntünün ya anmasõnda henüz sistem 
tam olarak toparlanamadan ikinci kez çökme ya anmõ  ol-
masõ ve enerji kaynaklarõna göre santrallarõn bölgesel da õlõ-
mõndan kaynaklanan sõkõntõya da dikkat çekiliyor. Bu sõkõntõ, 
31 Mart 2015 tarihinde tüm Türkiye’de ya anan çökmede 
de satõ  fiyatõ ba lantõlõ olarak kendini göstermi tir. Raporda 
buna ili kin saptamalar öyle aktarõlõyor:

“1 Temmuz 2006 tarihinde saat 22:08’de olan bölgesel 
sistem çökmesinin toparlanmasõnõn bu kadar uzun sür-
mesinin ana nedeni; 1-1.5 saat sonra sistemin önemli 
bölümü yeni toparlanmõ ken ikinci çökmenin meydana 
gelmi  olmasõdõr. Uzun süre hizmet dõ õ kalmalarõ ne-
deniyle termik santrallarõn buhar õsõsõ dü mü  ve bu da 
yeniden senkronize olma sürelerini uzatmõ tõr. Güneybatõ 
Anadolu Bölgesi’nde hõzlõ yeniden devreye alõnabilen 
hidrolik santrallar az miktarda olup sistem toparlanma 
süresi bu nedenle de uzun olmu tur. Ayrõca i letmecilerin 
bütün gece boyunca stres altõnda olmalarõ da sistemin 
toparlanmasõnõn uzun sürmesinde etken olmu tur.”

Uluslararasõ Kriterlere Göre Sistem Güvenli
Milli Yük Tevzi Merkezi’nden edinilen raporlar kapsamõn-
da bölgenin üretim ve iletim durumunu inceleyen liceto, 
bölgedeki kurulu gücün yalnõzca yüzde 35’inin kullanõldõ õ 1 
Temmuz 2006 tarihindeki çökmeye neden olabilecek iletim 
hatlarõ ya da üretim tesisleri açõsõndan bir zafiyet olmadõ õnõ 
raporunda ortaya koyuyor. Raporda, bu durum Güneybatõ 
Anadolu Bölgesi’ndeki ebekenin durumunun incelendi i 
bölümde öyle anlatõlõyor: 

“-Termik santrallarõn bakõm ve gerekmesi durumunda 
iyile tirme çalõ malarõnõn kabul edilebilir makul seviye-
de (en iyi uluslararasõ standartlara uygun olmasa bile) 
yapõldõ õ varsayõlmõ , Güneybatõ Anadolu Bölgesi’ndeki 
santrallarõn gereksinimi kar õlayacak yeterli yakõt (lin-
yit ve do algaz) bulundu u bildirilmi tir. Bu durumda 
bölgedeki üretim kapasitesinin Güneybatõ Anadolu’daki 
illerin (Bursa, Balõkesir, Çanakkale, zmir, Manisa, Ay-
dõn, Mu la, Denizli) tüketiminin tamamõnõ fazlasõyla 

L CETO RAPORU’NDAK  
TEMEL SAPTAMALAR

Türkiye’de 1968 yõlõnda Türkiye Elektrik Kuru-
mu’nda (TEK) planlama için verdi i danõ manlõk 
hizmetinden itibaren çe itli dönemlerde Türkiye’de 
farklõ görevler üstlenen Prof. liceto’nun yaptõ õ in-
celemede ula tõ õ temel sonuçlar özetle öyle sõra-
lanabilir:

“- Güneybatõ Anadolu Bölgesi’ni ulusal iletim 
sistemine ba layan 4 adet 380 kilovolt (kV) 
iletim hattõyla bölgede dü ük üretim yapõldõ õ 
durumda bile yeterli güç transferi garanti edil-
mektedir. Böylece Avrupa Elektrik letim ebekesi 
(UCTE/ENTSO-E) ‘N-1 Güvenlik Gereklili i’ne 
uyumluluk, geni  marj ile garanti edilmektedir. 
- Bölgedeki termik santrallarõn bakõm ve kullanõ-
mõnõn normal standartlarda gerçekle tirilmesi du-
rumunda, (mevcut durumda ulusal puant yükün 
yüzde 20.5’i olan 5 bin 250 megavat), Güneybatõ 
Anadolu Bölgesi’nde kurulu güç (Bursa Do al-
gaz Santralõ dahil olmak üzere 9 bin 665 MW 
olup ulusal kapasitenin yüzde 24.2’sine kar õlõk 
gelmektedir) üretim kapasitesi, ihtiyacõ fazlasõyla 
kar õlayacak miktardadõr. 
- Bursa Sanayi Trafo Merkezi’nde (TM) bulunan 
ayõrõcõnõn eski klemens ve eski ba lantõ konta-
õnõn a õrõ õsõnmasõyla arõzalanmasõ ile birlikte 

380 kV Seyitömer TM’de bulunan çok dü ük 
(1600A) akõm ta õma kapasitesine sahip bara 
kuplaj kesicisi arõzasõ 1 Temmuz 2006 tarihinde 
gerçekle en bölgesel çökmenin ana sebepleridir. 
Bursa Sanayi TM’de aynõ gecede iki farklõ barada 
oldukça ucuz iki teçhizatõn arõzalanmasõ, lokal 
bir sorun oldu unu, küçük aksesuarlarõn (kontakt 
vs.) kontrol, bakõm ve de i tirilmesi konularõnda 
yetersizlikler oldu unu göstermektedir. 
- 1 Temmuz 2006 tarihinde saat 22:00’den sonra 
TE A  Milli Yük Tevzi Merkezi’nin talimatõna 
uygun olarak Oymapõnar Santralõ 3 ünitesiyle 
serviste kalmõ  olsa ve Güneybatõ Anadolu Böl-
gesi’nde üretim yapmakta olan bazõ otoprodüktör 
santrallar üretimlerini durdurmayõp ulusal elekt-
rik sistemine üretimlerini aktarmaya devam etmi  
olsalardõ; Seyitömer TM’de bara kuplaj kesicisi 
a õrõ yükten açmayacak ve bölgesel sistem çök-
meleri de meydana gelmeyecekti. 
- Sistemdeki küçük parçalarõn bakõm yenileme 
çalõ malarõndaki yetersizliklerin giderilmesi 
yerine Do u Anadolu Bölgesi’nden Güneybatõ 
Anadolu Bölgesi’ne daha fazla güç ta õnmasõ 
için ilave 380 kV iletim hatlarõnõn yapõlmasõnõn 
önerilmesi, ekonomik ve çevre açõsõndan kabul 
edilemez bulunmaktadõr. Ayrõca acil durumda; 
Antalya ve zmir bölgelerinde ani büyük yük artõ-
õnõn olmasõ gibi öngörülemeyecek durumlarda i e 

yaramayacaktõr. Zaten birkaç yüz km uzunlukta 
380 kV, hat yatõrõm programõna girdikten sonra 
3-4 yõldan önce i letmeye alõnamamaktadõr.” 
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kar õlamaya yetece i açõktõr. Sadece Güneydo u Ana-
dolu Bölgesi’nden Antalya Bölgesi’ni beslemek üzere bir 
miktar güç ta õnmasõ (yaz puant döneminde yakla õk 500 
MW) gerekmektedir, ancak Bursa Termik Santralõ’nõn 
Kuzeybatõ Anadolu Bölgesi’ne üretimini aktarmasõyla 
bu miktar kar õlanmaktadõr.
-1 Temmuz 2006 tarihinde saat 20:50’de arõza öncesi, 
Güneybatõ Anadolu Bölgesi’nde toplam üretim oldukça 
dü üktür; özellikle kurulu gücü 1034 megavat (MW) 
olan Soma A ve B santrallarõnõn sisteme aktardõ õ üre-
tim miktarõ sadece 292 MW olmu tur.
-Üretim programõ nedeniyle bölgeyi ana ebekeye ba la-
yan 4 adet 380 kV iletim hattõ ile önemli miktarda (yakla õk 
1750 MW) güç transferi yapõlmakta iken, saat 20:51’de 
meydana gelen 380kV Bursa Sanayi TM’de kõsa devre 
arõzasõ sonrasõnda bile sistem hizmet vermeyi sürdürebil-
mi tir. Söz konusu arõza çok uzun (yakla õk 0.5 saniye) 
sürmü  ve Bursa TS barasõna ba lõ dört 380 kV iletim 
hattõnõn, üç ototrafonun ve üç santral ünitesinin (600 MW) 
aynõ anda açmasõna neden olmu tur. Bu çok tehlikeli ve 
nadir görülen bir çoklu kopma durumudur. Söz konusu 
durum Güneybatõ Anadolu Bölgesi’ndeki sistem i letme 
ko ullarõnda, ‘N-1 Güvenlik Kriteri’ gere i sa lanmasõ 
gereken dinamik ve kararlõ durum güvenlik payõnõn üze-
rinde geni  imkanlarõn bulundu unun kanõtõdõr. 
-Özetle geçen yõl deniz kõyõsõnda yer alan turistik bölge-
lerde öngörülemeyecek büyüklükte yük artõ õ olmasõna 
ra men Güneybatõ Anadolu Bölgesi alt iletim sistemini 
ana iletim sistemine ba layan mevcut 380 kV iletim 
hatlarõnõn sayõsõ ve kapasitesi yeterli olup (özellikle 
Avrupa’da UCTE (Avrupa letim ebekesi-ENTSO-E) 
tarafõndan uygulanmasõ istenen ‘N-1 Güvenlik Kriteri’) 
uluslararasõ güvenlik kriteriyle de uyumludur.
- Gelecekte bölgede meydana gelebilecek yük artõ õ da 
dikkate alõnarak, i letme emniyeti açõsõndan ve ekonomik 
açõdan, yeterli üretimin bölgedeki 14 üretim ünitesinden 
olu an termik santrallar tarafõndan, özellikle de Yata an, 
Kemerköy, Yeniköy ve Soma linyit santrallarõ tarafõndan 
sa lanmasõ tavsiye edilir. Bu santrallarõn ortalama ka-
pasite kullanõm faktörü, tam kapasite olarak ifade edilen 
yõllõk yakla õk 5 bin 500 saatlik çõkõ  güçlerinin düzeyine 
yükseltilmelidir. (2005 yõlõnda 3 bin 840 saat)”

Arz Talep Dengesi Sa lanmalõydõ
Bu saptamalardan sonra liceto, birinci ve ikinci bölgesel 
çökme öncesinde transfer bara ayõrõcõsõnõn sõrasõyla 18 ve 77 
dakika hizmette oldu una dikkat çekerek, arz-talep denge-
sinin sa lanmasõ gerekti i üzerinde duruyor:

“Akõm de eri çok yükseldi i zaman kontaktlarda ark 
gözlenmekte; bu ko ulda en iyi çözümün hatlarõn açõl-

masõ yerine kusurlu ayõrõcõ üzerindeki akõmõn azaltõlmasõ 
için; sistemin yeniden düzenlenmesi (reconfiguring) ve/
veya üretim programõnõn yeniden düzenlenmesi (redis-
patching) veya acil durum için Milli Yük Tevzi Merkezi 
ve Bölge Yük Tevzi’nin talimatlarõ uyarõnca Bursa Böl-
gesi’nden yük atõlmasõ daha uygun bulunmaktadõr.”

Yani sorunun yayõlmasõnõ önlemeye yönelik olarak ya üretim 
kaybõnõ kar õlamak üzere yedek güç olan üretim santrallarõ-
nõn devreye alõnmasõnõ ya da sistemde yük attõrõlarak elektrik 
talebini kesmeyi öneriyor. 

Küçük Maliyetlerden Devasa Sorunlara
Raporda yer alan çarpõcõ bir saptama ise son 1996-2006 
yõllarõ arasõnda 3 önemli sistem çökmesinin küçük teçhizat 
arõzalarõndan kaynaklandõ õna ili kin anõmsatma ile yapõlan 
u de erlendirmede yer almaktadõr:

“…çok önemli ve geni  alanlarda sistem çökmelerine ne-
den olabilecek arõzalarõn önlenmesi için, çok küçük bir 
bütçeyle gerçekle tirilebilecek iyile tirme, tesis, i letme ve 
bakõm çalõ malarõnõn en küçük teçhizata kadar titizlikle 
yürütülmesine büyük önem verilmesi gerekti ini açõkça 
göstermektedir.”

1 Temmuz 2006 tarihinde ya anan kesintiye ili kin olarak da 
aynõ ak am birbirinden ba õmsõz iki arõzanõn Bursa Sanayi 
TM’nde gerçekle mi  olmasõ, kontrol ve bakõm yetersizli-

inin göstergesi olarak de erlendirilirken, di er öneriler de 
raporda özetle öyle sõralandõ:

-Bölgede bazõ trafo merkezleri 30 yõldan daha eskidir. 
Bazõ teçhizatlar günümüzde yetersiz kalmõ lardõr. Özel-
likle 1600 Amper (A) nominal i letme de eri olan 380 kV 
ayõrõcõlar, yetersiz bulunmaktadõr. Türkiye’deki bütün 
modern 380 kV trafo merkezlerindeki ayrõcõlarõn 3150 A 
nominal de erde olmalõdõr. Daha geni  marjlara sahip 
olmak için yeni ayõrõcõlarõn, Uluslararasõ Elektroteknik 
Komitesi (IEC) standartlarõ yerine 30 dakika yüzde 150 
a õrõ yük altõnda çalõ ma kapasitesinde ANSI (Kuzey 
Amerika) standartlarõnda istenmesi önerilmektedir.
- Bütün bölgelere sa lanmõ  oldu u bildirilen termal 
görüntüleme araçlarõ ile kontroller yapõlmalõdõr. 
- Yeni 380 kV Alia a-Manisa-I õklar Hattõ acilen ta-
mamlanmalõ.
- Antalya Bölgesi’ndeki ola andõ õ hõzla artan yükün 
kar õlanmasõ için, Konya ve Varsak’taki 380 kV trafo 
merkezlerine Dokurcun seri kapasitör banklarõnõn ta-
õnmasõ da çok acil bir i tir. 

- Yeni SCADA sistemi fonksiyonlarõ kullanõlmalõ. 
- Sistem güvenli i için acil durumda Milli Yük Tevzi 
Merkezi’ne talimat verme yetkisi verilmeli. 
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1 TEMMUZ 2006 ÇÖKÜ ÜNÜN KRONOLOJ S
TE A ’õn verilerini de erlendirerek, 1 Temmuz 2006 ta-
rihli bölgesel elektrik çöküntüsü üzerine rapor hazõrlayan 
talyan Elektrik Mühendisi Prof. Dr. ng. Francesco lice-

to’nun raporunda ya anan sorunlar kronolojik olarak öyle 
aktarõlõyor:
20:50: 380 kilovolt (kV) Bursa Sanayi Trafo Merkezi’nde 
(TM) Bursa Do algaz hattõ ayõrõcõsõ klemens ba lantõsõnda 
meydana gelen tehlikeli a õrõ õsõnma ve ark olu umu, söz 
konusu ayõrõcõnõn ba lõ oldu u barada iki faz arasõnda iyoni-
zasyona ve atlamaya sebep olmu tur.
Türkiye’de bütün modern 380kV TM’lerinde bulunan bara 
koruma (busbar differential protection), eski trafo merkezle-
rinden Bursa Sanayi TM’de bulunmamaktadõr. Sonuç olarak; 
3 hattõn ba lõ oldu u Bursa Sanayi baralarõ, kar õ merkezdeki 
mesafe koruma röleleri nedeniyle (3. bölge) sekteye u ra-
mõ tõr. Her barada iki er iki er ba lõ olan ototrafolar, 380 kV 
hat üzerindeki a õrõ akõm röleleri tarafõndan açõlmõ tõr. Bursa 
Do algaz 380 kV barasõna ba lõ olan, güç çõkõ õ 600 megavatlõk 
3 üretim ünitesinin de ba lantõsõ (dü ük empedans koruma 
röleleri nedeniyle) kopmu tur. 380 kV Bursa Do algaz-Ada-
pazarõ-Tepeören Hattõ, Tepeören tarafõndan (muhtemelen 3. 
Bölge mesafe koruma rölesi nedeniyle) açõlmõ tõr. 154 kV’luk 
Bursa Sanayi-Bursa DG (N° 4902) ve Bursa Sanayi-Orhaneli 
(N° 3422) hatlarõ otomatik olarak açõlmõ tõr. 600 MW üretim 
kaybõ primer frekans kontrolü ile kar õlanmõ tõr.
20:52-21:10: Bursa Sanayi TM’de mevcut ototrafolarõn 154kV 
tarafõ ve 154kV baralardaki hatlarõn tamamõ, trafo merkezin-
deki operatörler tarafõndan kendi inisiyatifleriyle açõlmõ tõr. 
Aynõ zamanda Orhaneli Termik Santralõ (yakla õk 150 MW), 
bölgedeki otoprodüktörler (yakla õk 400 MW üretim yapõldõ õ 
bildirilmi tir) ve bölgedeki yükler sistemden ayrõlmõ tõr. Üre-
tim kaybõ primer frekans kontrolü ile kar õlanmõ tõr.
21:23: Bursa Sanayi 154 kV hatlarõnõn açõlmasõ nedeniyle, 154 
kV Bursa Do algaz TM baralarõna ba lõ 3 ünitenin üretimini 
ta õmakta olan 154 kV hatlar da a õrõ yükten açmõ tõr. Bu ne-
denle Bursa Do algaz altõna ba lõ ikinci üretim blo u (600 
MW) kaybedilmi , üretim açõ õ yine primer frekans kontrolü 
ile kar õlanmõ tõr.
21:15-21:50: Bursa Bölgesi’nde 154 kV hatlarõn elle açõl-
masõ nedeniyle sistemden ayrõlan yükler tekrar beslenmeye 
ba lanmõ tõr. Ancak özellikle 380 kV Gökçekaya-Seyitömer 
Hattõ’ndaki akõ larõn (Bursa Bölgesi’ndeki üretimin kay-
bedilmesi ve Bursa Sanayi-Bursa Do algaz Hattõ’nõn açõk 
olmasõ nedeniyle a õrõ yüklenmi  olan) azaltõlmasõ için saat 
21:30’dan sonra zmir Bölgesi’nden elle yakla õk 440 MW 
yük atõlmõ tõr.
21:50: 380 kV Bursa Sanayi-Bursa Do algaz Hattõ transfer 
kesicisi üzerinden kapatõlmõ tõr. Saat 21:35’te hattõn trans-
fer kesici üzerinden sadece 1 dakika kadar enerjilenebildi i 
bildirilmi tir. 
21:50-22.07: zmir Bölgesi’nde ve di er yerlerde daha önce 
atõlan yükler tekrar beslenmeye ba lanmõ tõr. Acil durum 
nedeniyle 3 ünitesiyle 390 MW üretim yapmakta olan Oy-
mapõnar HES’e Milli Yük Tevzi Merkezi tarafõndan iletilen 
üretim yapõlmasõna devam edilmesi talimatõna ra men, 
Oymapõnar Santralõ (tarife de i ikli i zamanõ olan) saat 22:
00’de bütün üretim ünitelerini ebekeden ayõrmõ tõr. Milli 
Yük Tevzi Merkezi’nin tahminlerine göre toplam 115 MW 
üretim yapmakta olan bazõ otoprodüktörler de saat 22:00’de 
sistemden ayrõlmõ tõr. Söz konusu santrallarõn üretimlerini 
(yakla õk 500 MW) durdurmasõ ve daha önce atõlan yüklerin 
yeniden beslenmeye ba lanmasõ nedeniyle Güneybatõ Anado-
lu Bölgesi’yle ana iletim ebekesi arasõnda güç ta õyan 4 adet 
380 kV iletim hattõnõn ta õdõ õ güç (saat 21:52’deki kayõtlara 

göre) olan 1600 MW’tan tam sistem çökmesi öncesinde 
2 bin 440 MW’a yükselmi tir.
22:07:33: Bursa Sanayi TM’deki tablocular tarafõndan, trans-
fer fiderindeki ayõrõcõda ark oldu u bildirildi i için, yakla õk 
796 MW ta õmakta olan 380 kV’luk Bursa Do algaz Hattõnõ 
elle açõlmõ tõr. Güneybatõ Anadolu Bölgesi’ni ana ebekeye 
ba layan hatlar aniden yüklenmi tir. Özellikle Gökçekaya-
Seyitömer Hattõ 1200 MW yüklenmi tir.

Birinci Sistem Çökmesi
22:08:15: Ayõrõcõ ve akõm trafolarõnda oldu u gibi, çalõ ma 
ayar de eri 5 Amper, 1600 Amper (A) primer akõm de eri 
olan Seyitömer TM bara kuplaj kesicisi, ters zamanlõ a õrõ 
akõm rölesi tarafõndan otomatik olarak açõlmõ tõr. Bara kuplaj 
kesicisinde SCADA kayõtlarõna göre akõm de eri 1600 A ola-
rak hesaplanmõ tõr. Bu anda Güneybatõ Anadolu Bölgesi’nde 
birinci sistem çökmesi ba lamõ ; kesinti ile geçici durum 
kararsõzlõ õ olu mu ; a õrõ yüklenmeler, gerilim ve frekans 
çökmesi gerçekle mi tir.
22:08:20: Karakaya HES’te 5 ünitenin (yakla õk 1400 MW), 
Karkamõ  HES’te de 5 ünitenin (yakla õk 100 MW) otomatik 
olarak ba lantõsõnõn kesilmesi nedeniyle ana sistemde frekans 
51 Hertz (Hz) olmu tur. Güneybatõ Anadolu sistemini besle-
yen üretimin kaybõ ve bölgesel çökmeye ilave olarak Adapazarõ 
ve Tepeören TM’lerindeki ototrafolarõn devre dõ õ olmasõ bir 
miktar yük kaybõna neden olmu tur.
22:10-23:35: Bazõ yüklerin beslenmeye ba lamasõyla ebeke 
kõsmen toparlanmõ tõr. Ancak saat 22:21’de 380 kV Bursa 
Sanayi-Bursa Do algaz Hattõ, transfer bara üzerinden ve 
kusurlu ayõrõcõ yardõmõyla kapatõlmõ tõr. 
23:38:04: 380 kV Bursa Sanayi-Bursa Do algaz Hattõ’nõn 
yükü tekrar 795 MW olmu tur. TM’deki tablocular, kusurlu 
transfer barasõ ayõrõcõsõnda ark görüldü ü gerekçesiyle hattõ 
tekrar elle açmõ lardõr. Birinci sistem çökmesi öncesinde 
oldu u gibi, di er 380 kV hatta akõ  aniden yükselmi tir.

Sistem kinci Kez Çöktü
23:39:47: Seyitömer TM bara kuplaj kesicisi, yeniden ters 
zamanlõ a õrõ akõm rölesi tarafõndan otomatik olarak açõl-
mõ tõr ve Güneybatõ Anadolu Bölgesi sistemi, geçici durum 
kararsõzlõ õ, a õrõ yüklenmeler, gerilim ve frekans çökmesi 
nedeniyle tekrar çökmü tür. 
Sistem frekansõ 50.94 Hz.’e yükselerek, Gebze Termik 
Santralõ’nõn gaz türbininin (ayrõca buhar türbini tarafõndan 
sa lanan yakla õk üretimin yüzde 50’sinin) ve Karakaya 
HES’te iki üretim ünitesinin otomatik olarak sistemden 
ayrõlmasõna yol açmõ tõr.
1 Temmuz 2006/23:50-2 Temmuz 2006/3:00: Saat 23:
53’te Bursa Sanayi-Bursa Do algaz Hattõ, transfer barasõ 
üzerinden yeniden kapatõlmõ tõr, ancak 20:51’de arõzalanan 
ba lantõ hattõ ayrõldõktan sonra, aynõ hat ikinci baradaki ayõrõcõ 
üzerinden ana baraya yeniden ba lanõncaya kadar güç akõ õ 
150 MW ile sõnõrlandõrõlmõ tõr.
Sonradan, iletim sistemi adõm adõm toparlanmõ tõr. 2 Tem-
muz 2006 tarihinde saat 3:00 sularõnda bütün trafo merkez-
lerinin yeniden enerjilendi i bildirilmi tir. 
2 Temmuz 2006/03:00-07:40: Saat 04:40’ta 154 kV/Orta Ge-
rilim (OG) indirici trafolarõn tamamõ devreye alõnmõ , ancak 
bölgedeki üretimin ve ebekenin toparlanmasõna ba lõ olarak 
sa lanan güç miktarõ oranõnda bölgedeki sistem ve üretim 
tesisleri a amalõ olarak toparlanmõ tõr. Saat 07:40’ta bütün 
termik santrallar devreye alõnmõ  ve sistem toparlanmasõ 
tamamlanmõ tõr. 


