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TEñAì’a 1 Temmuz 2006 Bölgesel Çökmesine ñliíkin Rapor Hazõrlayan ñliceto,
ìirketlerin Çõkarlarõnõn Karíõsõnda Sistem Güvenliði Uyarõsõ Yapmõítõ…

BÖLGESEL ÇÖKÜNTÜDEN
ULUSAL ÇÖKÜìE
Banu Salman

E

MO Basõn- Tüm yurtta elektriklerin kesilmesiyle sonuçlanan sistem çökmesinin yaíandõðõ 31 Mart 2015
tarihinden önce özelleítirme ve piyasalaítõrma sürecinin
getireceði olumsuzluklara ilk iíaret olarak 1 Temmuz 2006
tarihinde ülkemizin batõsõndaki 13 ilde 6 saat süren bölgesel
elektrik kesintisi yaíanmõítõ. Bu kesintiden ders çõkarõlmak
yerine elektrik sistemini karaborsaya bõrakan dengeleme ve
uzlaítõrma piyasasõ denilen sisteme geçií yapõldõ.
Bugüne kadar 2006 yõlõndaki elektrik kesintisinin nedenlerine iliíkin herhangi bir rapor, kamuoyu ile paylaíõlmadõ.
Otoprodüktör santrallarõn piyasada fiyatlarõn düítüðü saatlerde elektrik üretmemeleri, hatta Milli Yük Tevzi Merkezi’nin talimatõna raðmen Cengiz Holding’e Eti Alüminyum
Tesisi’yle birlikte bedavaya devredilen Oymapõnar Santralõ
ve bazõ otoprodüktör santrallarõnõn íalter indirmeleriyle
yaíanan bölgesel çöküntünün üstü teknik arõzalarla örtülmeye çalõíõlmõítõ. Bu çöküntünün ardõndan baíta Elektrik
Mühendisleri Odasõ olmak üzere konuyla ilgilenenlerin yaptõklarõ uyarõcõ açõklamalar dikkate alõnmamõíken, ne yazõk ki
TEñAì’õn kendi verilerini aíarak rapor hazõrlattõðõ ñtalyan
Elektrik Mühendisi Prof. Dr. ñng. Francesco ñliceto’nun
saptama ve önerilerinden de faydalanõlmadõðõ 31 Mart 2015
tarihinde aðõr bir bedelle ortaya çõktõ.
Ülkemizin her yerinde elektrik sisteminin çökmesine yol
açan geliímeleri anlayabilmek için 1 Temmuz 2006 tarihli
çöküntüye iliíkin Prof. Dr. ñliceto’nun raporu önemli bir
kaynak olarak õíõk tutuyor. Prof. ñliceto’nun hazõrladõðõ Güneybatõ Anadolu Bölgesi’nde Elektrik Sisteminin Çökmesi
Raporu’nda, iletim sistemi ve üretim kurulu gücüne iliíkin
sistem güvenliði açõsõndan kriterlere göre büyük bir sorun
tespit edilmediðinin altõnõ çizmek gerekiyor. Tam tersine
sistem iíletmesine iliíkin uyarõlar ve özelleítirmelerin sakõncalarõnõn ortaya konulduðu görülüyor.

Güvenlik Kriterleri ve Riskler

ñliceto, raporunda öncelikle temel ilkelere iíaret ediyor. Geliímií ülkelerde elektrik iletim sistemlerinin esas olarak “N1 Güvenlik Kriteri”ne uygun olarak planlanõp iíletildiðini;
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buna göre de sistemde herhangi bir bileíende yaíanacak
kopma durumunda sistemin çökmeden elektriksel beslenmenin sürdürülebilmesi gerektiðini belirtiyor. N-2 güvenlik
kriterinde ise sistemde aynõ anda iki bileíen kopsa bile sistemin güvenli iíleyiíine devam etmesinin saðlandõðõnõ anlatõyor. Türkiye’de de uygulanan bu sistemde çoklu kopmalarõn
yaíanabildiðini; ancak nadir olan bu durumun, planlamada
gereksiz yatõrõm harcamasõ ve çevre tahribatõndan kaçõnmak
amacõyla göz önüne alõnmadõðõnõ kaydediyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner Yõldõz’õn da “domino etkisi” olarak ifade ettiði bu çoklu sorunlar, 31 Mart
2015 tarihinde de yaíanmõí görünmektedir. Ancak hem 1
Temmuz 2006 tarihli bölgesel çöküntü hem de 31 Mart 2015
tarihinde yaíanan ulusal düzeydeki çöküíün nedenlerine
bakõldõðõnda; bu nedenlerin ñliceto’nun çoklu kopmalara
iliíkin yaptõðõ tanõmlamayõ da aítõðõ görülmektedir. ñliceto;
çoklu kopmalara iliíkin olasõlõklarõ íöyle sõralõyor:
“1- Doðal felaketler.
2- Çok nadir arõzalar (iki barada birden arõza olmasõ,
büyük üretim kaybõ).
3- ìebekedeki eskime, yetersiz bakõm ve/veya kalitesiz
malzeme kullanõlmasõ yüzünden sistemde oluían aíõrõ
arõzalar.
4- Kontrol ya da trafo merkezindeki çalõíanlarõn hatalarõ.
5- Koruma röleleri gibi bazõ teçhizatõn düzgün çalõímamasõ.”

Dikey Tekelde Önlemler ñíler

31 Mart’ta bir doðal felaket gerçekleímemiíken, aslõnda
büyük bir üretim kaybõ da olmamõíken; íebekede bakõm
çalõímalarõ yürütülürken gerekli planlamanõn yapõlmamõí
olmasõnõn ve fiyatlarõn piyasada ucuz olduðu dönemde Batõ’daki termik santrallarõn büyük ölçüde devre dõíõ olmasõnõn
etken olduðu bir çökmenin yaíandõðõ görünmektedir. ñíte 31
Mart çöküntüsünün de gerçek nedeni; ñliceto’nun dünyada yaíanan çökmelere iliíkin kõsa örneklemelerin ardõndan
yaptõðõ íu saptamayla açõða çõkmaktadõr:
“Deneyimler, dikey örgütlü elektrik sistemlerinde (üretim, iletim ve daðõtõm mekanizmalarõ tek çatõ altõnda),
sistem çökmeleri riskini en aza indirmeyi hedefleyen karíõ önlemlerin çok daha kolaylõkla uygulanabildiðini göstermektedir. Oysa liberal sistemde; birbirinden ayrõlmõí
çok sayõda farklõ íirket; üretim, iletim-iíletme, daðõtõm,
iletiíim ve pazarlamada mülk sahibi ya da sorumlu durumdadõr. ìirketlerin kendi çõkarlarõ öncelikli olabilir; o
zaman, örneðin sistem çökmesine karíõ eylemlerin baíarõyla uygulanabilecek bölümlerinin tehlikeye girmesi gibi,
iíletme eígüdümünde yetersizlik ya da uygun olmayan
durumlar meydana gelebilir.”
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Oymapõnar ve Otoprodüktörler ìalter ñndirdi

ìirketlerin kendi çõkarlarõnõ kovalõyor olmalarõnõn yani piyasalaítõrmanõn elektrik sistemi üzerinde yarattõðõ güvenlik sorunu, 1 Temmuz 2006 tarihinde de yaíanmõítõr. Eti
Alüminyum özelleítirmesiyle bedavaya devredilen ve yargõ
kararõna raðmen halen geri alõnmayan Oymapõnar Santralõ ve
bazõ küçük otoprodüktör santrallarõnõn fiyatõ düíük bulduðu
için üretimden çekilmesi 2006 yõlõndaki bölgesel çöküntünün çõkõí noktasõ olmasa da temel kaynaðõdõr. Bu durum,
ñliceto’nun raporunda íöyle saptanmõítõr:
“Milli Yük Tevzi Merkezi’nin talimatõna uygun olarak
Oymapõnar Santralõ’ndaki 3 ünite çalõímaya devam etmií ve bölgedeki otoprodüktör santrallarõ 1 Temmuz 2006
tarihinde saat 22:00’de üretimlerini kesmemií olsalardõ,
Seyitömer’deki 380 kilovolt (kV) bara baðlantõ kesicisinin
aíõrõ akõm rölesi müdahalede bulunmayacak; bu sayede
Güneybatõ Anadolu Bölgesi alt sistemindeki çok düíük
gerilim ve/veya hatlardaki aíõrõ yüklenmenin giderilmesi
amacõyla ñzmir ve Bursa bölgesinden geçici olarak yük
atõlabilmesi için sistem iíletmecilerine zaman kalacaktõ.
Bursa’da çoklu kopmalar olmasõna raðmen Oymapõnar
Santralõ ve bölgedeki otoprodüktörler saat 22:00’de devreden çõkmasalardõ, çökmeler önlenebilirdi.”

Bölgede HES Az ve Termikler Hizmet Dõíõ Kaldõ
Raporda, bölgesel çöküntünün yaíanmasõnda henüz sistem
tam olarak toparlanamadan ikinci kez çökme yaíanmõí olmasõ ve enerji kaynaklarõna göre santrallarõn bölgesel daðõlõmõndan kaynaklanan sõkõntõya da dikkat çekiliyor. Bu sõkõntõ,
31 Mart 2015 tarihinde tüm Türkiye’de yaíanan çökmede
de satõí fiyatõ baðlantõlõ olarak kendini göstermiítir. Raporda
buna iliíkin saptamalar íöyle aktarõlõyor:
“1 Temmuz 2006 tarihinde saat 22:08’de olan bölgesel
sistem çökmesinin toparlanmasõnõn bu kadar uzun sürmesinin ana nedeni; 1-1.5 saat sonra sistemin önemli
bölümü yeni toparlanmõíken ikinci çökmenin meydana
gelmií olmasõdõr. Uzun süre hizmet dõíõ kalmalarõ nedeniyle termik santrallarõn buhar õsõsõ düímüí ve bu da
yeniden senkronize olma sürelerini uzatmõítõr. Güneybatõ
Anadolu Bölgesi’nde hõzlõ yeniden devreye alõnabilen
hidrolik santrallar az miktarda olup sistem toparlanma
süresi bu nedenle de uzun olmuítur. Ayrõca iíletmecilerin
bütün gece boyunca stres altõnda olmalarõ da sistemin
toparlanmasõnõn uzun sürmesinde etken olmuítur.”

Uluslararasõ Kriterlere Göre Sistem Güvenli
Milli Yük Tevzi Merkezi’nden edinilen raporlar kapsamõnda bölgenin üretim ve iletim durumunu inceleyen ñliceto,
bölgedeki kurulu gücün yalnõzca yüzde 35’inin kullanõldõðõ 1
Temmuz 2006 tarihindeki çökmeye neden olabilecek iletim
hatlarõ ya da üretim tesisleri açõsõndan bir zafiyet olmadõðõnõ
raporunda ortaya koyuyor. Raporda, bu durum Güneybatõ
Anadolu Bölgesi’ndeki íebekenin durumunun incelendiði
bölümde íöyle anlatõlõyor:
“-Termik santrallarõn bakõm ve gerekmesi durumunda
iyileítirme çalõímalarõnõn kabul edilebilir makul seviyede (en iyi uluslararasõ standartlara uygun olmasa bile)
yapõldõðõ varsayõlmõí, Güneybatõ Anadolu Bölgesi’ndeki
santrallarõn gereksinimi karíõlayacak yeterli yakõt (linyit ve doðalgaz) bulunduðu bildirilmiítir. Bu durumda
bölgedeki üretim kapasitesinin Güneybatõ Anadolu’daki
illerin (Bursa, Balõkesir, Çanakkale, ñzmir, Manisa, Aydõn, Muðla, Denizli) tüketiminin tamamõnõ fazlasõyla
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ñLñCETO RAPORU’NDAKñ
TEMEL SAPTAMALAR
Türkiye’de 1968 yõlõnda Türkiye Elektrik Kurumu’nda (TEK) planlama için verdiði danõímanlõk
hizmetinden itibaren çeíitli dönemlerde Türkiye’de
farklõ görevler üstlenen Prof. ñliceto’nun yaptõðõ incelemede ulaítõðõ temel sonuçlar özetle íöyle sõralanabilir:
“- Güneybatõ Anadolu Bölgesi’ni ulusal iletim
sistemine baðlayan 4 adet 380 kilovolt (kV)
iletim hattõyla bölgede düíük üretim yapõldõðõ
durumda bile yeterli güç transferi garanti edilmektedir. Böylece Avrupa Elektrik ñletim ìebekesi
(UCTE/ENTSO-E) ‘N-1 Güvenlik Gerekliliði’ne
uyumluluk, genií marj ile garanti edilmektedir.
- Bölgedeki termik santrallarõn bakõm ve kullanõmõnõn normal standartlarda gerçekleítirilmesi durumunda, (mevcut durumda ulusal puant yükün
yüzde 20.5’i olan 5 bin 250 megavat), Güneybatõ
Anadolu Bölgesi’nde kurulu güç (Bursa Doðalgaz Santralõ dahil olmak üzere 9 bin 665 MW
olup ulusal kapasitenin yüzde 24.2’sine karíõlõk
gelmektedir) üretim kapasitesi, ihtiyacõ fazlasõyla
karíõlayacak miktardadõr.
- Bursa Sanayi Trafo Merkezi’nde (TM) bulunan
ayõrõcõnõn eski klemens ve eski baðlantõ kontaðõnõn aíõrõ õsõnmasõyla arõzalanmasõ ile birlikte
380 kV Seyitömer TM’de bulunan çok düíük
(1600A) akõm taíõma kapasitesine sahip bara
kuplaj kesicisi arõzasõ 1 Temmuz 2006 tarihinde
gerçekleíen bölgesel çökmenin ana sebepleridir.
Bursa Sanayi TM’de aynõ gecede iki farklõ barada
oldukça ucuz iki teçhizatõn arõzalanmasõ, lokal
bir sorun olduðunu, küçük aksesuarlarõn (kontakt
vs.) kontrol, bakõm ve deðiítirilmesi konularõnda
yetersizlikler olduðunu göstermektedir.
- 1 Temmuz 2006 tarihinde saat 22:00’den sonra
TEñAì Milli Yük Tevzi Merkezi’nin talimatõna
uygun olarak Oymapõnar Santralõ 3 ünitesiyle
serviste kalmõí olsa ve Güneybatõ Anadolu Bölgesi’nde üretim yapmakta olan bazõ otoprodüktör
santrallar üretimlerini durdurmayõp ulusal elektrik sistemine üretimlerini aktarmaya devam etmií
olsalardõ; Seyitömer TM’de bara kuplaj kesicisi
aíõrõ yükten açmayacak ve bölgesel sistem çökmeleri de meydana gelmeyecekti.
- Sistemdeki küçük parçalarõn bakõm yenileme
çalõímalarõndaki yetersizliklerin giderilmesi
yerine Doðu Anadolu Bölgesi’nden Güneybatõ
Anadolu Bölgesi’ne daha fazla güç taíõnmasõ
için ilave 380 kV iletim hatlarõnõn yapõlmasõnõn
önerilmesi, ekonomik ve çevre açõsõndan kabul
edilemez bulunmaktadõr. Ayrõca acil durumda;
Antalya ve ñzmir bölgelerinde ani büyük yük artõíõnõn olmasõ gibi öngörülemeyecek durumlarda iíe
yaramayacaktõr. Zaten birkaç yüz km uzunlukta
380 kV, hat yatõrõm programõna girdikten sonra
3-4 yõldan önce iíletmeye alõnamamaktadõr.”
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karíõlamaya yeteceði açõktõr. Sadece Güneydoðu Anadolu Bölgesi’nden Antalya Bölgesi’ni beslemek üzere bir
miktar güç taíõnmasõ (yaz puant döneminde yaklaíõk 500
MW) gerekmektedir, ancak Bursa Termik Santralõ’nõn
Kuzeybatõ Anadolu Bölgesi’ne üretimini aktarmasõyla
bu miktar karíõlanmaktadõr.
-1 Temmuz 2006 tarihinde saat 20:50’de arõza öncesi,
Güneybatõ Anadolu Bölgesi’nde toplam üretim oldukça
düíüktür; özellikle kurulu gücü 1034 megavat (MW)
olan Soma A ve B santrallarõnõn sisteme aktardõðõ üretim miktarõ sadece 292 MW olmuítur.
-Üretim programõ nedeniyle bölgeyi ana íebekeye baðlayan 4 adet 380 kV iletim hattõ ile önemli miktarda (yaklaíõk
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 sürdürebilmiítir. Söz konusu arõza çok uzun (yaklaíõk 0.5 saniye)
sürmüí ve Bursa TS barasõna baðlõ dört 380 kV iletim
hattõnõn, üç ototrafonun ve üç santral ünitesinin (600 MW)
aynõ anda açmasõna neden olmuítur. Bu çok tehlikeli ve
nadir görülen bir çoklu kopma durumudur. Söz konusu
durum Güneybatõ Anadolu Bölgesi’ndeki sistem iíletme
koíullarõnda, ‘N-1 Güvenlik Kriteri’ gereði saðlanmasõ
gereken dinamik ve kararlõ durum güvenlik payõnõn üzerinde genií imkanlarõn bulunduðunun kanõtõdõr.
-Özetle geçen yõl deniz kõyõsõnda yer alan turistik bölgelerde öngörülemeyecek büyüklükte yük artõíõ olmasõna
raðmen Güneybatõ Anadolu Bölgesi alt iletim sistemini
ana iletim sistemine baðlayan mevcut 380 kV iletim
hatlarõnõn sayõsõ ve kapasitesi yeterli olup (özellikle
Avrupa’da UCTE (Avrupa ñletim ìebekesi-ENTSO-E)
tarafõndan uygulanmasõ istenen ‘N-1 Güvenlik Kriteri’)
uluslararasõ güvenlik kriteriyle de uyumludur.
- Gelecekte bölgede meydana gelebilecek yük artõíõ da
dikkate alõnarak, iíletme emniyeti açõsõndan ve ekonomik
açõdan, yeterli üretimin bölgedeki 14 üretim ünitesinden
oluían termik santrallar tarafõndan, özellikle de Yataðan,
Kemerköy, Yeniköy ve Soma linyit santrallarõ tarafõndan
saðlanmasõ tavsiye edilir. Bu santrallarõn ortalama kapasite kullanõm faktörü, tam kapasite olarak ifade edilen
yõllõk yaklaíõk 5 bin 500 saatlik çõkõí güçlerinin düzeyine
yükseltilmelidir. (2005 yõlõnda 3 bin 840 saat)”

Arz Talep Dengesi Saðlanmalõydõ

Bu saptamalardan sonra ñliceto, birinci ve ikinci bölgesel
çökme öncesinde transfer bara ayõrõcõsõnõn sõrasõyla 18 ve 77
dakika hizmette olduðuna dikkat çekerek, arz-talep dengesinin saðlanmasõ gerektiði üzerinde duruyor:
“Akõm deðeri çok yükseldiði zaman kontaktlarda ark
gözlenmekte; bu koíulda en iyi çözümün hatlarõn açõl-
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masõ yerine kusurlu ayõrõcõ üzerindeki akõmõn azaltõlmasõ
için; sistemin yeniden düzenlenmesi (reconfiguring) ve/
veya üretim programõnõn yeniden düzenlenmesi (redispatching) veya acil durum için Milli Yük Tevzi Merkezi
ve Bölge Yük Tevzi’nin talimatlarõ uyarõnca Bursa Bölgesi’nden yük atõlmasõ daha uygun bulunmaktadõr.”
Yani sorunun yayõlmasõnõ önlemeye yönelik olarak ya üretim
kaybõnõ karíõlamak üzere yedek güç olan üretim santrallarõnõn 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 kaynaklandõðõna iliíkin anõmsatma ile yapõlan
íu deðerlendirmede yer almaktadõr:
“…çok önemli ve genií alanlarda sistem çökmelerine neden olabilecek arõzalarõn önlenmesi için, çok küçük bir
bütçeyle gerçekleítirilebilecek iyileítirme, tesis, iíletme ve
bakõm çalõímalarõnõn en küçük teçhizata kadar titizlikle
yürütülmesine büyük önem verilmesi gerektiðini açõkça
göstermektedir.”
1 Temmuz 2006 tarihinde yaíanan kesintiye iliíkin olarak da
aynõ akíam birbirinden baðõmsõz iki arõzanõn Bursa Sanayi
TM’nde gerçekleímií olmasõ, kontrol ve bakõm yetersizliðinin göstergesi olarak deðerlendirilirken, diðer öneriler de
raporda özetle íöyle sõralandõ:
-Bölgede bazõ trafo merkezleri 30 yõldan daha eskidir.
Bazõ teçhizatlar günümüzde yetersiz kalmõílardõr. Özellikle 1600 Amper (A) nominal iíletme deðeri olan 380 kV
ayõrõcõlar, yetersiz bulunmaktadõr. Türkiye’deki bütün
modern 380 kV trafo merkezlerindeki ayrõcõlarõn 3150 A
nominal deðerde olmalõdõr. Daha genií marjlara sahip
olmak için yeni ayõrõcõlarõn, Uluslararasõ Elektroteknik
Komitesi (IEC) standartlarõ yerine 30 dakika yüzde 150
aíõrõ yük altõnda çalõíma kapasitesinde ANSI (Kuzey
Amerika) standartlarõnda istenmesi önerilmektedir.
- Bütün bölgelere saðlanmõí olduðu bildirilen termal
görüntüleme araçlarõ ile kontroller yapõlmalõdõr.
- Yeni 380 kV Aliaða-Manisa-Iíõklar Hattõ acilen tamamlanmalõ.
- Antalya Bölgesi’ndeki olaðandõíõ hõzla artan yükün
karíõlanmasõ için, Konya ve Varsak’taki 380 kV trafo
merkezlerine Dokurcun seri kapasitör banklarõnõn taíõnmasõ da çok acil bir iítir.
- Yeni SCADA sistemi fonksiyonlarõ kullanõlmalõ.
- Sistem güvenliði için acil durumda Milli Yük Tevzi
Merkezi’ne talimat verme yetkisi verilmeli.
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1 TEMMUZ 2006 ÇÖKÜìÜNÜN KRONOLOJñSñ
TEñAì’õn verilerini deðerlendirerek, 1 Temmuz 2006 tarihli bölgesel elektrik çöküntüsü üzerine rapor hazõrlayan
ñtalyan Elektrik Mühendisi Prof. Dr. ñng. Francesco ñliceto’nun raporunda yaíanan sorunlar kronolojik olarak íöyle
aktarõlõyor:
20:50: 380 kilovolt (kV) Bursa Sanayi Trafo Merkezi’nde
(TM) Bursa Doðalgaz hattõ ayõrõcõsõ klemens baðlantõsõnda
meydana gelen tehlikeli aíõrõ õsõnma ve ark oluíumu, söz
konusu ayõrõcõnõn baðlõ olduðu barada iki faz arasõnda iyonizasyona ve atlamaya sebep olmuítur.
Türkiye’de bütün modern 380kV TM’lerinde bulunan bara
koruma (busbar differential protection), eski trafo merkezlerinden Bursa Sanayi TM’de bulunmamaktadõr. Sonuç olarak;
3 hattõn baðlõ olduðu Bursa Sanayi baralarõ, karíõ merkezdeki
mesafe koruma röleleri nedeniyle (3. bölge) sekteye uðramõítõr. Her barada ikiíer ikiíer baðlõ olan ototrafolar, 380 kV
hat üzerindeki aíõrõ akõm röleleri tarafõndan açõlmõítõr. Bursa
Doðalgaz 380 kV barasõna baðlõ olan, güç çõkõíõ 600 megavatlõk
3 üretim ünitesinin de baðlantõsõ (düíük empedans koruma
röleleri nedeniyle) kopmuítur. 380 kV Bursa Doðalgaz-Adapazarõ-Tepeören Hattõ, Tepeören tarafõndan (muhtemelen 3.
Bölge mesafe koruma rölesi nedeniyle) açõlmõítõr. 154 kV’luk
Bursa Sanayi-Bursa DG (N° 4902) ve Bursa Sanayi-Orhaneli
(N° 3422) hatlarõ otomatik olarak açõlmõítõr. 600 MW üretim
kaybõ primer frekans kontrolü ile karíõlanmõítõr.
20:52-21:10: Bursa Sanayi TM’de mevcut ototrafolarõn 154kV
tarafõ ve 154kV baralardaki hatlarõn tamamõ, trafo merkezindeki operatörler tarafõndan kendi inisiyatifleriyle açõlmõítõr.
Aynõ zamanda Orhaneli Termik Santralõ (yaklaíõk 150 MW),
bölgedeki otoprodüktörler (yaklaíõk 400 MW üretim yapõldõðõ
bildirilmiítir) ve bölgedeki yükler sistemden ayrõlmõítõr. Üretim kaybõ primer frekans kontrolü ile karíõlanmõítõr.
21:23: Bursa Sanayi 154 kV hatlarõnõn açõlmasõ nedeniyle, 154
kV Bursa Doðalgaz TM baralarõna baðlõ 3 ünitenin üretimini
taíõmakta olan 154 kV hatlar da aíõrõ yükten açmõítõr. Bu nedenle Bursa Doðalgaz íaltõna baðlõ ikinci üretim bloðu (600
MW) kaybedilmií, üretim açõðõ yine primer frekans kontrolü
ile karíõlanmõítõr.
21:15-21:50: Bursa Bölgesi’nde 154 kV hatlarõn elle açõlmasõ nedeniyle sistemden ayrõlan yükler tekrar beslenmeye
baílanmõítõr. Ancak özellikle 380 kV Gökçekaya-Seyitömer
Hattõ’ndaki akõílarõn (Bursa Bölgesi’ndeki üretimin kaybedilmesi ve Bursa Sanayi-Bursa Doðalgaz Hattõ’nõn açõk
olmasõ nedeniyle aíõrõ yüklenmií olan) azaltõlmasõ için saat
21:30’dan sonra ñzmir Bölgesi’nden elle yaklaíõk 440 MW
yük atõlmõítõr.
21:50: 380 kV Bursa Sanayi-Bursa Doðalgaz Hattõ transfer
kesicisi üzerinden kapatõlmõítõr. Saat 21:35’te hattõn transfer kesici üzerinden sadece 1 dakika kadar enerjilenebildiði
bildirilmiítir.
21:50-22.07: ñzmir Bölgesi’nde ve diðer yerlerde daha önce
atõlan yükler tekrar beslenmeye baílanmõítõr. Acil durum
nedeniyle 3 ünitesiyle 390 MW üretim yapmakta olan Oymapõnar HES’e Milli Yük Tevzi Merkezi tarafõndan iletilen
üretim yapõlmasõna devam edilmesi talimatõna raðmen,
Oymapõnar Santralõ (tarife deðiíikliði zamanõ olan) saat 22:
00’de bütün üretim ünitelerini íebekeden ayõrmõítõr. Milli
Yük Tevzi Merkezi’nin tahminlerine göre toplam 115 MW
üretim yapmakta olan bazõ otoprodüktörler de saat 22:00’de
sistemden ayrõlmõítõr. Söz konusu santrallarõn üretimlerini
(yaklaíõk 500 MW) durdurmasõ ve daha önce atõlan yüklerin
yeniden beslenmeye baílanmasõ nedeniyle Güneybatõ Anadolu Bölgesi’yle ana iletim íebekesi arasõnda güç taíõyan 4 adet
380 kV iletim hattõnõn taíõdõðõ güç (saat 21:52’deki kayõtlara
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göre) olan 1600 MW’tan tam sistem çökmesi öncesinde
2 bin 440 MW’a yükselmiítir.
22:07:33: Bursa Sanayi TM’deki tablocular tarafõndan, transfer fiderindeki ayõrõcõda ark olduðu bildirildiði için, yaklaíõk
796 MW taíõmakta olan 380 kV’luk Bursa Doðalgaz Hattõnõ
elle açõlmõítõr. Güneybatõ Anadolu Bölgesi’ni ana íebekeye
baðlayan hatlar aniden yüklenmiítir. Özellikle GökçekayaSeyitömer Hattõ 1200 MW yüklenmiítir.
Birinci Sistem Çökmesi
22:08:15: Ayõrõcõ ve akõm trafolarõnda olduðu gibi, çalõíma
ayar deðeri 5 Amper, 1600 Amper (A) primer akõm deðeri
olan Seyitömer TM bara kuplaj kesicisi, ters zamanlõ aíõrõ
akõm rölesi tarafõndan otomatik olarak açõlmõítõr. Bara kuplaj
kesicisinde SCADA kayõtlarõna göre akõm deðeri 1600 A olarak hesaplanmõítõr. Bu anda Güneybatõ Anadolu Bölgesi’nde
birinci sistem çökmesi baílamõí; kesinti ile geçici durum
kararsõzlõðõ oluímuí; aíõrõ yüklenmeler, gerilim ve frekans
çökmesi gerçekleímiítir.
22:08:20: Karakaya HES’te 5 ünitenin (yaklaíõk 1400 MW),
Karkamõí HES’te de 5 ünitenin (yaklaíõk 100 MW) otomatik
olarak baðlantõsõnõn kesilmesi nedeniyle ana sistemde frekans
51 Hertz (Hz) olmuítur. Güneybatõ Anadolu sistemini besleyen üretimin kaybõ ve bölgesel çökmeye ilave olarak Adapazarõ
ve Tepeören TM’lerindeki ototrafolarõn devre dõíõ olmasõ bir
miktar yük kaybõna neden olmuítur.
22:10-23:35: Bazõ yüklerin beslenmeye baílamasõyla íebeke
kõsmen toparlanmõítõr. Ancak saat 22:21’de 380 kV Bursa
Sanayi-Bursa Doðalgaz Hattõ, transfer bara üzerinden ve
kusurlu ayõrõcõ yardõmõyla kapatõlmõítõr.
23:38:04: 380 kV Bursa Sanayi-Bursa Doðalgaz Hattõ’nõn
yükü tekrar 795 MW olmuítur. TM’deki tablocular, kusurlu
transfer barasõ ayõrõcõsõnda ark görüldüðü gerekçesiyle hattõ
tekrar elle açmõílardõr. Birinci sistem çökmesi öncesinde
olduðu gibi, diðer 380 kV hatta akõí aniden yükselmiítir.

Sistem ñkinci Kez Çöktü
23:39:47: Seyitömer TM bara kuplaj kesicisi, yeniden ters
zamanlõ aíõrõ akõm rölesi tarafõndan otomatik olarak açõlmõítõr ve Güneybatõ Anadolu Bölgesi sistemi, geçici durum
kararsõzlõðõ, aíõrõ yüklenmeler, gerilim ve frekans çökmesi
nedeniyle tekrar çökmüítür.
Sistem frekansõ 50.94 Hz.’e yükselerek, Gebze Termik
Santralõ’nõn gaz türbininin (ayrõca buhar türbini tarafõndan
saðlanan yaklaíõk üretimin yüzde 50’sinin) ve Karakaya
HES’te iki üretim ünitesinin otomatik olarak sistemden
ayrõlmasõna yol açmõítõr.
1 Temmuz 2006/23:50-2 Temmuz 2006/3:00: Saat 23:
53’te Bursa Sanayi-Bursa Doðalgaz Hattõ, transfer barasõ
üzerinden yeniden kapatõlmõítõr, ancak 20:51’de arõzalanan
baðlantõ hattõ ayrõldõktan sonra, aynõ hat ikinci baradaki ayõrõcõ
üzerinden ana baraya yeniden baðlanõncaya kadar güç akõíõ
150 MW ile sõnõrlandõrõlmõítõr.
Sonradan, iletim sistemi adõm adõm toparlanmõítõr. 2 Temmuz 2006 tarihinde saat 3:00 sularõnda bütün trafo merkezlerinin yeniden enerjilendiði bildirilmiítir.
2 Temmuz 2006/03:00-07:40: Saat 04:40’ta 154 kV/Orta Gerilim (OG) indirici trafolarõn tamamõ devreye alõnmõí, ancak
bölgedeki üretimin ve íebekenin toparlanmasõna baðlõ olarak
saðlanan güç miktarõ oranõnda bölgedeki sistem ve üretim
tesisleri aíamalõ olarak toparlanmõítõr. Saat 07:40’ta bütün
termik santrallar devreye alõnmõí ve sistem toparlanmasõ
tamamlanmõítõr.

39

