ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ

Tablo 1: Elektrik Sistemine İlişkin Temel Verilere Bakış
(2002-2014)
Sistem Verileri

2002 Yılı 2014 Yılı

Değişim
(%)

Türkiye Kurulu Gücü (MW)

31.845,8

69.519,8

118,30

Ani Puant (MW)

21.005,6

41.002,9

95,20

İletim Sistemine Giren
Enerji (GWh)

105.473,5 239.529,3

127,10

İletim Sisteminden Çıkan
Enerji (GWh)

102.032,8 234.354,6

129,69

380 kV TM Kurulu Gücü
(MWA)

19.240

50.415

162,03

154 kV TM Kurulu Gücü
(MWA)

41.834

76.317

82,43

380 kV Enerji İletim Hattı
(Km)

14.367,5

17.729,9

23,40

154 kV Enerji İletim Hattı
(Km)

26.070,9

35.384,4

35,72

Elbette söz konusu kapasitenin taşınması için iletim sistemine yönelik daha kapsamlı bir analiz çalışması yapılması
gerekmektedir. Ancak TEİAŞ da bu altyapı yetersizliğinin
farkındadır. TEİAŞ’ın, iletim sistemindeki kısıtlar (yetersizlikler) nedeniyle Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde

hidrolik potansiyelden elektrik üretimi yapan bazı HES
şirketlerine 14 Mart 2016 tarihinde “çok ivedi” notu ile
yazılı talimat vererek günün bazı saat dilimleri arasında
üretimlerini kısmalarını istemesi boşuna değildir. TEİAŞ,
bu bölgelerde hidrolik potansiyelden elektrik üreten ve
üstelik YEKDEM mekanizmasına dahil firmalara üretimlerini kısmaları için “yük at” (YAT) talimatı vermekte ve
boşa akan su için de ayrıca bedel ödemektedir. Bir taraftan
mevcut hidrolik potansiyelden yararlanılamaması diğer
taraftan da boşa akıtılan suya kamu tarafından bedel ödenmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Nisan ve Mayıs
aylarında süregelen bu uygulama sonucu bir kamu şirketi
olan TEİAŞ’ın YAT talimatı sonucu firmalara yapmış ve/veya
yapacak olduğu ve dolaylı yoldan da olsa tüketici tarifelerine
de yansıyan ödemelerinin miktarı açıklanmalıdır.
Ekonomik öncelikleri, sektöre yaklaşımları ve beklentileri
farklı birçok özel sektör firmasının faaliyet yürüttüğü serbest piyasa uygulamaları ile merkezi planlama anlayışının
rafa kaldırıldığı elektrik sektöründe böylesi sorunların ve
kesintilerin sıkça yaşanmasının tesadüf olmadığı ve her an
benzer durumlara hazır olmak gerektiğini hatırlatmakta
yarar bulunmaktadır.
Elektrik enerjisi üretimi ve sunumunda kamu hizmeti
esası göz önüne alınarak, merkezi planlama anlayışına
yönelik yeniden kamusallığı amaç edinen politik bir tercih
ve yapılanmanın zaman kaybetmeden hayata geçirilmesi
sağlanmalıdır.

PİYASA TÜKETİCİYE YÜK

E

MO Basın- Türkiye’nin elektrik enerjisi kurulu
gücü Mayıs 2016 itibarıyla 75 bin megavatı (MW)
aşmıştır. TEİAŞ verilerine göre 27 Haziran 2016 itibarıyla bu yılın en yüksek puantı 23 Haziran 2016 tarihinde
42 bin 328 MW olarak gerçekleşmiştir.
Yaz aylarında elektrik tüketiminin 2006 yılından itibaren
pik yapmaya başlamasında klimaların yaygınlaşması
önemli bir etkendir. Türkiye İklimlendirme Sanayi Sektörü Raporu 2015 verilerine göre; 2005 yılına kadar 500
bin rakamına bile ulaşmayan klima iç satış düzeyi 2005
yılında 1 milyonu aşmış; kriz yılları olan 2008, 2011 ve
2012 yılları (160-213 bin seviyelerinde kalmış) dışında
1 milyonun altına hiç düşmemiştir.
Klimaların ömürleri dikkate alınarak son 10 yıllık iç satış
rakamlarına bakıldığında; kullanımda olan klima sayısının 10 milyon civarında olduğu görülmektedir. Verilere
göre 1998-2014 yılları arasında üretilen ve ithal edilen
klimaların yüzde 85’ini split klimalar oluşturmaktadır.
Bu klimalar 2 kW tam güçle 6 saat çalışması durumunda
günlük 100 milyon kilovat saatlik tüketim yapmaktadır.
Gerçekleşen günlük tüketimler incelendiğinde de Haziran ayı başı ile 22 Haziran arasındaki tüketim farkının
yaklaşık 130 milyon kilovat saat olduğu görülmektedir.
Kalan tüketim artışının da tarımsal sulamadan kaynaklandığı düşünülmektedir.
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Bu klimaların ortalama 3 ay bu kapasite ile çalıştırıldığı
düşünülse bile, 3 aylık tüketim miktarının 9 milyar kilovat saate ulaşacağı hesaplanmaktadır. Yani yaz aylarında
klimaların tüketimi, Türkiye’nin aylık ortalama 22-23
milyar kilovat saat olan toplam elektrik tüketiminin
yaklaşık yüzde 10’unu oluşturmaktadır.
Yaz aylarında artan elektrik talebinin karşılanması; özellikle su gelirlerinin düşmesiyle birlikte doğalgaz ve ithal
kömür santralları üzerinden kapatılmaya çalışılacaktır.
Borsada oluşturulan fiyatlar nedeniyle termik santralların üretimdeki payının artması, piyasa fiyatlarında yaz
ayları için bir artış getirecektir. Ancak bu artış dönemsel
olup tüketicilere yansıtılması doğru değildir. Çünkü
piyasadaki günlük fiyatlardaki düşüş ya da yükselişlerin
doğrudan eş zamanlı olarak tüketicilere yansıtılması söz
konusu değildir. Açıklanan maliyet bazlı fiyatlandırma
mekanizması kapsamında elektrik fiyatları 3 ayda bir
değerlendirilmektedir. Ancak fiyat belirlemede, yalnızca 3 aylık enerji maliyeti ve fiyat gelişmeleri değil,
hükümetin bu yıl için öngördüğü büyüme gibi temel
makroekonomik veriler dikkate alınarak değerlendirme
yapılacağı maliyet bazlı fiyatlandırma mekanizmasında
açıkça yazılmıştır. Yani su gelirlerindeki yüksekliğe
bağlı olarak HES’lerden yapılan üretim nedeniyle düşen
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