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Günlük yașantının ayrılmaz bir 

parçasını olușturan enerji, ülkelerin 

sosyo-ekonomik yapıları içerisindeki 

yerini ve önemini korurken, enerjinin 

önemli bir bileșenini olușturan elekt-

rik enerjisi ağırlığını giderek artan bir 

oranda geliștirmektedir.

Çağdașlığın ve kalkınmanın bir 

simgesi olan elektrik enerjisinin tüm 

ülke sathında vatandașın, sanayi ve 

tarımın ihtiyaçları için emre amade 

tutulması, her șeyden önce “Ulusal 

Elektrik Sistemi” olarak anılıp ülke 

genelinde yaygın bir yerleșimi ve 

șebeke ağı olan üretim-iletim hiz-

metlerindeki kalite ve devamlılığa 

bağlı bulunmaktadır.

2006 yılı sonu itibariyle, 27 bin 41 

megavatı termik, 13 bin 144 mega-

vatı hidrolik, jeotermal ve rüzgar 

olmak üzere Türkiye toplam kurulu 

gücü 40 bin 185 megavata ulașmıștır. 

Toplam kurulu gücün yüzde 67.3’ü 

termik, yüzde 32.7’si ise rüzgar, 

jeotermal ve hidrolik santrallardan 

olușmuștur. 

2006 yılı sonu itibariyle brüt elektrik 

enerjisi talebi yüzde 8.2 artıșla 174 

milyar kilovatsaat ve puant güç tale-

bi ise 2005 yılına göre yüzde 9.6’lık 

bir artıșla 27 bin 594 megavat olarak 

gerçekleșmiștir. Toplam 175.7 mil-

yar kilovatsaat üretim gerçekleștiri-

lirken, 0.6 milyar kilovatsaat ithalat 

yapılmıș, arz edilen toplam elektrik 

enerjisinden 2.2 milyar kilovatsaat 

ihracat gerçekleștirilmiș ve 174 mil-

yar kilovatsaat olan tüketim talebi 

karșılanmıștır.

at, hidrolik ve rüzgar santrallarından 
41.9 milyar kilovatsaat olmak üzere 
toplam 187.7 milyar kilovatsaat üre-
time ilaveten 0.5 milyar kilovatsaat 
dıș alım gerçekleșeceği ve 3.1 milyar 
kilovatsaat dıș satımla enerji talebinin 
karșılanacağı tahmin edilmektedir. 
Bu yılda 241 milyar kilovatsaat ola-
cağı hesaplanan toplam proje üretim 
kapasitemizle karșılaștırıldığında 
talebin yüzde 30 yedekle karșılana-
bileceği beklenmektedir. 

2007 yılında 505 megavatı kamuya 
ait olmak üzere toplam 999 megavat 
gücünde yeni üretim tesislerinin daha 
ișletmeye girmesiyle kurulu gücün 
41 bin 184 megavat olması beklen-
mektedir. Sürdürülebilir gelișimin 
anahtarı olan Üretim Gelișim Planları 
yerine son yıllarda uygulaması bașlatı-
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2006 yılı sonu itibariyle en yüksek 
tüketimin olduğu günde puant talep 
27 bin 500 megavat, enerji tüketimi 
ise 174 milyar kilovatsaat olarak 
gerçekleșmiștir. Bu talebin tamamı 
üretim tesislerinden karșılanmıș olup, 
ayrıca üretilen enerjinin 2.2 milyar 
kilovatsaati ihraç edilmiștir. Toplam 
175.7 milyar kilovatsaat olan üreti-
min yüzde 48.4’ü EÜAȘ, bağlı or-
taklık ve mobil santralarından, yüzde 
9.4’ü otoprodüktör santrallarından ve 
geriye kalan yüzde 42.2’si özel șirket 
santrallarından karșılanmıștır. 

2007 yılında ise elektrik enerjisi 
talebinin bir önceki yıla göre yakla-
șık yüzde 7’lik artıșla 185.2 milyar 
kilovatsaat olacağı beklenmektedir. 
Bu talebi karșılamak üzere termik 
santrallardan 145.8 milyar kilovatsa-
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lan liberal elektrik piyasaları nedeniyle 
Üretim Kapasite Projeksiyonu çalıșma-
ları yapılmaya bașlanmıștır. 2006-2015 
dönemini kapsayan bu çalıșmada halen 
ișletmede, inșaatı devam eden ve Mayıs 
2006 sonu itibariyle lisans almıș üretim 
tesisleri ile üretim sisteminin gelișimi 
dikkate alınarak üretim–tüketim den-
gesi incelenmiștir. 

10 yıllık üretim kapasite projeksiyo-
nuna bakıldığında, 2008 yılında 
201 milyar kilovatsaat olarak geli-
șeceği tahmin edilen enerji talebi-
nin; halen ișletmede, inșaatı devam 
eden ve toplam 643 megavat kurulu 
gücündeki lisans almıș yeni üretim 
tesisleri ile ortalama yağıș koșulla-
rının dikkate alındığı proje üretim 
kapasitelerine göre yüzde 21, kurak 
yağıș koșullarının dikkate alındığı 
güvenilir üretim kapasitelerine göre 
ise yüzde 4.6 yedekle karșılanabile-
ceği beklenmektedir. Güvenilir ola-
rak belirlenmiș olan bu enerji talep 
projeksiyonuna göre, sistemin yeterli 
bir yedekle ișletilebilmesi için 2009 
yılından itibaren elektrik sistemine 
yeni santralların ilave edilmesinin 
gerekeceği görülmektedir. 

Ülkemiz elektrik enerjisi talebinin 
sürekli, güvenilir, kaliteli ve eko-
nomik bir șekilde karșılanabilmesi 
için elektrik enerjisi üretim ve iletim 
gelișim planlamaları yapılmaktadır. 
Kurulușumuz üstlendiği sorumlulu-
ğun önem ve bilinciyle faaliyetlerini 
büyük bir titizlik ve özverili hizmet 
anlayıșıyla sürdürmektedir.

Son yıllardaki gerçekleșen tüketim 
değerlerine bakıldığında iki ekono-
mik kriz ve depremin olduğu yıllarda 
tüketim artıș hızı yavașlamıș olmakla 
birlikte genellikle büyük oranda bir 
artıș gerçekleșmiștir. Temel para-
metreler olarak nüfus, sanayi ve 
ekonomik gelișmeler dikkate alına-
rak yapılan talep tahmin çalıșmaları 
sonucuna göre önümüzdeki 10 yıllık 
dönemde talebin ortalama yüzde 8.4 
oranında artması beklenmektedir. 
Böylece 2010 yılında 236.7 milyar 
kilovatsaat olması beklenen enerji 
talebinin 2015 yılında 354.3 milyar 

kilovatsaate ulașacağı tahmin edil-
mektedir. Buna karșılık 2010 yılında 
37 bin 971 megavat olması beklenen 
puant güç talebinin 2015 yılında 56 bin 
832 megavata ulașacağı tahmin edil-
mektedir.

2007 ve sonraki yıllarda kurulu gücün 
gelișimine ve kaynaklara dağılımına 
bakıldığında; yeni ilave edilecek ka-
pasitenin ağırlıklı olarak linyit, doğal-
gaz ve hidrolik kaynaklardan geldiği 
görülmektedir. Yeni ilave kapasite, 
2011 yılı sonuna kadar ișletmeye gi-
receği beklenen inșası devam eden 
ve Mayıs 2006 sonu itibariyle lisans 
almıș üretim tesislerinden olușmak-
tadır. Önümüzdeki on yıllık kurulu 
güç dengesi incelendiğinde ise; 2010 
yılından sonra güç yedeğinin yüzde 
20’nin altına düșerek kritik bir durum 
olduğu ve 2013 yılından itibaren de 
puant talebin kurulu güçten yüksek 
olduğu görülmektedir.

Aynı kabullerle üretim sisteminin 
2007-2015 dönemi toplam üretim ka-
pasitesi gelișimine ve enerji talebinin 
karșılanması durumuna bakıldığında 
ise; enerji yedeğinde de hızlı bir dü-
șüș olmakta ve talebin 
öngörülen seviyede 
artması durumunda 

proje üretim kapa-

sitesine göre 2011 

yılından, güvenilir 

üretim kapasitesine 

göre 2009 yılından iti-

baren mevcut, inșası 

devam eden ve lisans 

almıș üretim tesisle-

riyle enerji talebinin 

karșılanamayacağı 

tespit edilmiștir. Ay-

rıca Türkiye elektrik 

sisteminde hidrolik 

kapasite payının 

yüksek olmasına 

bağlı olarak güveni-

lir üretim yedeğinin 

proje üretim yedeği-

ne göre belirgin bir 

șekilde düșük olduğu 

da görülmektedir.

2015 yılına kadar olan dönemde 
elektrik enerjisi talebinde yüksek 
oranda artıș beklenmektedir. Hızla 
gelișmesi beklenen talebin ileriki 
yıllarda güvenilir bir șekilde kar-
șılanması için olușması gerekecek 
sistem kompozisyonu bu çalıșma 
kapsamında değildir. Ancak, ileriki 
yıllarda görünen enerji açığının yeni 
üretim tesisleri ile kapatılması gere-
kecektir. Yapılması gerekecek yeni 
üretim tesisi yatırımlarının miktarı-
nın, hangi kaynaklardan olacağının 
ve zamanlamasının tespiti, uzun dö-
nem elektrik enerjisi üretim planlama 
çalıșması ile gerçekleștirilmektedir.

En son yapılan üretim planlama 
çalıșması sonuçlarına göre; halen 
ișletmede, inșaatı devam eden ve 
lisans almıș olan kapasiteye ilave 
olarak 2015 yılına kadar yaklașık 26 
bin 300 megavat yeni kapasitenin 
ișletmeye girmesi, böylece proje 
üretim kapasitesine göre yüzde 15-
17, güvenilir üretim kapasitesine 
göre ise yüzde 2-5 yedek ile talebin 
güvenilir olarak karșılanabileceği 
öngörülmektedir. 


