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Kurulu Güç Kurulu Güç 
Otoprodüktörlerle ArttıOtoprodüktörlerle Arttı
Raporda, elektrik santralları toplam 
kurulu gücünün 38 bin 843 mega-
vattan 2006’da yüzde 1.9 artıșla 39 
bin 596 megavata ulaștığı, ancak bu 
artıșın büyük ölçüde otoprodüktör 
santrallarından kaynaklandığı kayde-
dildi. “Kurulu güçteki bu artıș, 2006 
yılı itibariyle talebin üzerinde bir 
arz imkanı sunmaktadır. Bu nedenle 
kapasitenin bir bölümü atıl kalmak-
tadır” denilen raporda, elektrik üreti-
minin yüzde 6.8 artıșla 2006 yılında 
173 milyar kilovatsaate yükseleceği, 
bu üretimde doğalgaz yakıtlı santral-
ların yüzde 43, hidrolik santralların 
yüzde 25.2, linyit yakıtlı santralların 
da yüzde 19.9 paya sahip olacağı kay-
dedildi. Böylece doğalgazın elektrik 
üretiminde 1990 yılından itibaren 
sürekli artarak 2005 yılsonunda 
yüzde 45.3’e çıkan payında küçük 
bir gerileme olması bekleniyor. 

Enerjide Yatırım UyarısıEnerjide Yatırım Uyarısı
Türkiye’nin, küçük miktarlarda ol-
makla birlikte net elektrik dıșsatımı 
yapan bir ülke olarak, 2006 yılındaki 
net dıșsatımının 1.1 milyar kilovatsa-
at olacağı tahmini yapıldı. 

Raporda, özelleștirme vurgusu sürdü-
rülürken, strateji belgesinde öngörü-
len takvimdeki gecikme de ele alındı. 
Ancak rapordaki “Serbest piyasa ya-
pısına geçiș için gerekli düzenlemeler 
yapılırken, ülkenin yakın dönemdeki 
enerji ihtiyacını riske atmayacak bir 
seviyede yatırımların sürdürülmesi 
de önem arz etmektedir” uyarısı 
dikkat çekti. 

Arz güvenliği konusundaki uyarılar 
șöyle devam etti: 

“Enerji projeleri, uzun planla-
ma, gelișim ve yatırım süreleri, 
yüksek finansman ve gelișmiș 
teknoloji gerektiren yatırımlardır. 
Bu yüzden sistemde yeniden ya-
pılandırma çalıșmaları sürerken 
ve enerji piyasası serbestleștiri-
lirken, ülkede yeniden bir enerji 
açığı meydana gelmemesi için 
planlı hareket edilmesi, yatırım 
üretim ve ișletme faaliyetlerinde 
herhangi bir aksamanın ortaya 
çıkmaması için gerekli tedbir-
lerin önceden alınması zorunlu 
görülmektedir. Ancak bu yapı-
lırken, enerjide dıșa bağımlılığı 
kabul edilebilir düzeylerde tutmak 
amacıyla yerli ve yenilenebilir 
kaynakların değerlendirilmesi-
ne, arz çeșitliliğine gidilmesine 

ve enerji verimliliği konusuna 
öncelik tanınmasına ve bu çerçe-
vede gerekli yasal düzenlemelerin 
gecikmeden yürürlüğe konulma-
sında yarar görülmektedir.”

Raporda bu tür uyarılar yapılmakla 
birlikte alınacak önlemlere ilișkin 
somut adımlar yer almıyor. 

Hükümetin enerji alanında 2007 
yılına ilișkin tahminleri de raporda 
șöyle yer aldı: 

“- Birincil enerji tüketiminin yak-
lașık yüzde 4.9 oranında artarak 
98.9 milyon ton petrol eșdeğeri-
ne, kiși bașına birincil enerji tü-
ketiminin ise yüzde 3.6 oranında 
bir artıșla 1337 kilogram petrol 
eșdeğerine ulașacağı tahmin 
edilmektedir.

- Birincil enerji üretiminin 2007 yı-
lında yüzde 3.2 artıșla 28.9 milyon 
ton petrol eșdeğerine çıkacağı tah-
min edilmektedir. Böylece birincil 
enerji talebinin ithal kaynaklardan 
karșılanma oranının 2007 yılında 
yüzde 70.7 olarak gerçekleșeceği 
hesaplanmaktadır. 

- Elektrik tüketiminin 2007 yılında 
yüzde 6.9 oranında bir büyüme ile 
183.5 milyar kilovatsaate ulașa-
cağı tahmin edilmektedir. Böylece 

TEDAȘ’IN 2007’DE ZAM YAPMASI TEDAȘ’IN 2007’DE ZAM YAPMASI 
PROGRAMLANDIPROGRAMLANDI

Hükümetin 2007 yıllık raporunda, TEDAȘ’ın 
bu yıl zam yapmasının programlandığı ortaya 
çıktı. Ancak seçim ve özelleștirmelerin zam 
olacağı gerekçesiyle ertelenmesinin ardından 
bu zammın yapılıp yapılmayacağı hala belirsiz-
liğini koruyor. 
Raporda, TEDAȘ’ın tahsilat sorununun devam 
etmesinin 2006 yılında enerji KİT’lerinin nakit 
açısından sıkıntı yașamasına neden olduğu be-
lirtilerek, șöyle denildi:

“Söz konusu tahsilat oranında bir iyileș-
me olmaması, kurulușların yașayacakları 
finansal sıkıntıyı derinleștirmenin yanı sıra 
serbestleștirme ve özelleștirme çalıșmalarını 

da olumsuz yönde etkileyebilecektir. 2006 yılı 
içerisinde Özelleștirme Fonu’ndan TEDAȘ’a, 
enerji KİT’lerinin içinde bulunduğu nakit 
sıkıntısını hafifletmek amacıyla, 600 milyon 
YTL, yatırım ihtiyacını karșılamak amacıyla 
314 milyon YTL transfer yapılmıștır. Ayrıca, 
TEDAȘ’ın tarifelerinin girdi maliyetlerindeki 
artıșa bağlı olarak değiștirilmemesi de, özel-
leștirme öncesinde, kurulușun finansal yapı-
sını bozmuștur. Bu sıkıntıların 2007 yılında 
devam etmemesi ve TEDAȘ’ın yatırımlarını 
kendi kaynaklarıyla finanse edebilecek bir kar 
düzeyine ulașabilmesi için satıș tarifelerinin 
artırılması programlanmıștır.”


