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ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, 
PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN 

DETAYLI İNCELENMESİ

YUSUF BAYRAK
TEİAȘ

APK Daire Bașkanlığı

1. GİRİȘ
4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve sektörün yeniden yapılanmasından önce 

TEAȘ tarafından Türkiye Elektrik Sistemi için üretim planlaması yapılmakta iken, 
Kanun, Elektrik Piyasası faaliyetleri ve yönetmelikler çerçevesinde dağıtım șirketleri 
tarafından hazırlanan talep tahminlerini esas alan üretim kapasite projeksiyonunun 
hazırlanması ve Kurul onayına sunulması görevini TEAȘ’ın üçe bölünmesi ile olușan 
Türkiye Elektrik İletim A.Ș.’ne vermiștir. 

Üretim tesislerinin üretim kapasitelerinin belirlenmesinde elektrik sistemine bağlı 
olan mevcut santrallar, inșa halindeki Kamu ve özel sektöre ait santrallar ile Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumundan Haziran 2003 tarihi itibariyle lisans almıș santrallar 
dikkate alınmıștır. Özellikle kamu santrallarının üretim kapasiteleri hesaplanırken 
proje ve güvenilir üretim kapasiteleri ayrı ayrı dikkate alınmıștır.

Mevcut sisteme ilave olarak inșaatı devam eden ve yeni lisans almıș üretim tesisleri 
dikkate alınarak 2003-2012 yılları arasında Türkiye elektrik üretim sisteminin geli-
șimi, proje ve güvenilir üretim kapasitelerine göre yakıt tüketimleri ile üretim-tüketim 
dengesi bu çalıșmada incelenmiștir. Elektrik enerjisi talebinde yüksek oranda artıș 
beklenmektedir. Bu gelișen talebin ileriki yıllarda güvenilir bir șekilde karșılanması 
için olușması gerekecek sistem kompozisyonu bu çalıșma kapsamı dıșındadır. Çalıșma 
döneminin ikinci yarısından itibaren görünen açığın, ileride gerçekleștirilecek yeni 
üretim tesisleri yatırımları ile kapatılması gerekecektir. Yapılması gerekecek yeni üretim 
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tesislerinin hangi kaynaklardan olacağı ve zamanlaması için uzun dönem elektrik 
enerjisi üretim planlama çalıșması gerçekleștirilecektir. Bu çalıșma sonucunda talebin 
zamanında ve güvenilir olarak karșılanması için sisteme yeni ilave edilmesi gerekecek 
kapasitenin kaynaklara dağılımı ve yıllık miktarları belirlenecektir. 

2. GERÇEKLEȘEN TÜKETİM VE TALEP GELİȘİMİ
Son yıllardaki gerçekleșen tüketim değerlerine bakıldığında (Tablo 1) iki ekono-

mik kriz ve Marmara depreminin görüldüğü yıllarda artıș hızı yavașlamıș olmakla 
beraber genellikle tüketimde büyük oranda bir artıș gerçekleșmiștir. 

En düșük yük değerinden daha düșük olan seviye Baz Yük Seviyesi olarak 
adlandırılmakta olup bu seviyedeki elektrik tüketimi kesintisiz ve sabit olacaktır. 
Dolayısıyla baz yük seviyesinde, üretim seviyesi çok çabuk değiștirilemeyen termik 
santrallar ile kanal tipi hidroelektrik santrallar çalıștırılmalıdır. Yük eğrisinde, mini-
mum yük seviyesinin üstünde kalan kısımda tüketim sürekli olarak ve kısa zaman 
aralıkları ile değișmektedir. Bu nedenle bu kısımda, ani yük değișimlerine çok çabuk 
uyum sağlama özelliği olan barajlı hidroelektrik santrallar ile sıvı yakıtlı santrallar 
çalıștırılabilir. 

Tablo 1: Gerçekleșen tüketim

2002 yılında puant talep 21006 MW, minimum yük 9127 MW olarak gerçek-
leșmiștir. 2003 yılında ise puant talebin 22800 MW, en düșük tüketim seviyesinin 
(Minimum Yük) 10000 MW olacağı beklenmektedir. 2002 yılında minimum, yük 
puant talebin %44’üne karșılık gelmektedir. Bu durumun 2003 ve sonraki yıllarda da 
benzer șekilde devam edeceği, yük eğrisi karakteristiğinin bu çalıșma döneminde beș 
yılda bir değișiklik göstererek aradaki yıllarda değișmeyeceği kabul edilmiștir.
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2002 yılında en yüksek tüketimin olduğu günde puant talep 21000 MW, mini-

mum yük ise 14000 MW dolayında gerçekleșmiștir. 2002 yılında toplam termik 

kapasite 19568.5 MW olmasına karșın termik kapasite 12000 MW dolayında 

kullanılmıștır. 

Temel parametreler olarak nüfus, sanayi ve ekonomik gelișmelerin dik-

kate alınarak yapılan talep tahmini çalıșmaları sonuçlarına göre önümüzdeki 

dönemde de talebin yüksek oranda artarak devam edeceği beklenmektedir. 

(Tablo 2)

Bu çalıșmada 2003 yılı için TEİAȘ Yük Tevzi Dairesi Bașkanlığı’nca yapılan 

talep tahmini, uzun dönem için ise ETKB’nca hazırlanan talep tahminleri kullanılmıș 

olup talebin yüksek oranda artması beklenmektedir. 

Tablo 2: Talep tahmini

Gerek gerçekleșen ve gerekse ileriye yönelik beklenen Talep değerleri brüt olup 

iletim ve dağıtım hatlarındaki kayıplar, iletim ve dağıtım sistemine bağlı santralların 

iç ihtiyaçları bu miktarlara dahildir. 

3. KABULLER
• Üretim tesislerinin kapasitelerinin belirlenmesinde elektrik sistemine 

bağlı olan mevcut santrallar, inșa halindeki santralar (Tablo 3) ile Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumundan lisans almıș santrallar (Tablo 4) dikkate 

alınmıș olup kamuya ait (EÜAȘ ve DSİ) santralların üretim kapasitelerinin 

hesaplanmasında proje ve güvenilir üretim kapasiteleri ayrı ayrı dikkate 
alınmıștır.
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Tablo 3: İnșa halindeki santrallar ve ișletmeye giriș tarihleri 

Tablo 4: EPDK’dan lisans alan santrallar ve ișletmeye giriș tarihleri
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• EÜAȘ termik santralları proje üretimleri;
- Kömür santrallarının kurulu güç ile 6500 saat/yıl 
- Fuel oil santrallarının kurulu güç ile 6500 saat/yıl 
- Doğal gaz santrallarının kurulu güç ile 7000 saat/yıl 
- Motorin santrallarının kurulu güç ile 6500 saat/yıl 

çalıșacağı kabul edilerek hesaplanmıștır.

• EÜAȘ termik santralları güvenilir üretimlerinin hesaplanmasında, santralların 
1998-2002 yıllarındaki bakım, revizyon, arıza durumları ile su gelirleri ve yük 
tevzi talimatları doğrultusunda gerçekleșen elektrik enerjisi üretimleri dikkate 
alınmıștır. 

• EÜAȘ hidroelektrik santralları proje ve güvenilir üretimlerinin hesaplanmasında 
DSİ Genel Müdürlüğü görüșleri ve ișletme yılları ortalama su gelirleri dikkate 
alınmıștır.

• Yap İșlet Devret (YİD), Yap İșlet (Yİ) ve İșletme Hakkı Devri (İHD) kapsamın-
daki santralların proje ve güvenilir üretimleri için TETAȘ Genel Müdürlüğünden 
alınan, sözleșmelerinde bulunan ve arz etmekle yükümlü bulundukları üretim 
miktarları ve güç değerleri kullanılmıștır. Yıllık üretim olarak sözleșmelerinde 
tek değer taahhüt ettikleri için bu değer proje ve güvenilir üretim olarak aynı 
alınmıștır.

• Mobil santralların sözleșme süreleri tamamlanıncaya kadar taahhüt ettikleri 
üretim miktarları, daha sonraki yıllar için ise kurulu güçlerinde yılda 7200 saat 
çalıșacak șekilde üretim yapacakları kabul edilmiștir. 

• Mevcut çalıșan otoprodüktörlerin geçmiș yıllardaki üretimleri ve 2003 yılı için 
öngördükleri üretimler, 2004 yılı ve sonrasında ișletmeye girecek olan santrallar 
için ise lisanlarında öngördükleri üretimler dikkate alınmıștır.

• EÜAȘ termik santrallarının yakıt tüketimleri için TEİAȘ Yük Tevzi Dairesi 
“2002 YILI İȘLETME FAALİYETLERİ RAPORU”ndan 2002 yılındaki kalorifik 
değerler (gr/kWh, Nm3/kWh), diğer santralların yakıt tüketimleri ise șirketle-
rin anket çalıșması kapsamında Kurulușumuza verdikleri bilgiler kullanılarak 
hesaplanmıștır. 

• 2004-2012 döneminde devam eden rehabilitasyon çalıșmalarından dolayı termik 
santralarda eksik üretim yapılacağı kabul edilmiștir.
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• Bu çalıșmada ithal edilecek elektrik enerjisi miktarı dikkate alınmamıștır. İhraç 
edilecek elektrik enerjisi miktarı ise mevcut sözleșmeleri kapsamındaki değerler 
dikkate alınmıștır.

4. 2002 YILI ÜRETİMİNİN KURULUȘLARA DAĞILIMI
2002 yılında Türkiye toplam talebinin %97.3’ü üretim ile %2.7’si ise ithalat 

ile karșılanmıștır. Toplam 129.4 Milyar kWh olan üretimin %60’ı EÜAȘ ve Bağlı 
Ortaklık santralarından, %16’sı Otoprodüktör santralarından ve geriye kalan 
%24’ü özel șirket santralarından (YİD, Yİ, İHD, ve MOBİL) karșılanmıștır. 
(Tablo 5) Ancak, Yİ modeli kapsamındaki santraların 2001 ve 2002 yıllarında 
yeni ișletmeye girmeye bașladıklarından sözleșmelerindeki üretimin tamamına 
ulașamamıșlardır. 2003 ve sonraki yıllarda Yİ kapsamındaki santraların üretim-
leri artacaktır. 

Tablo 5: 2002 yılı üretiminin ve talebin karșılanmasının kurulușlara dağılımı

5. 2002 YILI KURULU GÜCÜN KAYNAKLARA 
DAĞILIMI
2002 yılı sonu itibariyle toplam kurulu güç ve toplam üretimin kaynaklara dağı-

lımına bakıldığında (Tablo 6) hidrolik kurulu gücün toplam içindeki payı %38 iken 
toplam üretimdeki payı %26’dır. Buna karșılık kurulu güç içinde doğal gazın payı 
%30 iken üretimdeki payı %40’tır. 
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Tablo 6: 2002 yılı kurulu güç ve üretiminin kaynaklara dağılımı

6. KURULU GÜÇ VE ÜRETİM KAPASİTESİ GELİȘİMİ
2003-2012 yılları arasında mevcut sisteme ilave olarak halen inșaatı devam eden 

ve yeni lisans almıș bulunan kapasite ilavesi ile kurulu gücün gelișimi ve kaynak-
lara dağılımı Tablo 7’de gösterilmektedir. Bu dönemde sisteme yeni ilave edilecek 
kapasitenin, Tablo 3 ve Tablo 4’ten de görüleceği üzere ağırlıklı olarak linyit ve 
hidrolik kaynaklardan geldiği görülmektedir ki bunlar da halen inșaatı devam eden 
üretim tesisleridir. İnșaatı devam eden projelerin tamamının 2008 yılı sonuna kadar 
ișletmeye alınmaları beklenmektedir. Tablo 7 incelendiğinde 2010 yılından itibaren 
toplam kurulu güç değerinin puant talepten daha düșük olduğu görülecektir. 

Tablo 7: Kurulu gücün kaynaklara göre gelișimi (MW)

Aynı dönem için proje ve güvenilir üretim kapasitelerinin kaynaklara göre geli-
șimi Tablo 8 ve Tablo 9’da gösterilmektedir. Proje üretim kapasitelerine göre 2008 
yılından ve güvenilir üretim kapasitelerine göre de 2007 yılından itibaren talebin 
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toplam üretim kapasitesinden daha fazla olduğu görülmektedir. Diğer bir deyișle, 
mevcut sisteme inșaatı devam edenler ile yapım kararı kesinleșmiș bulunanlar dıșında 
yeni kapasite ilavesi yapılmadığı takdirde belirtilen yıllardan itibaren tüketim kar-
șılanamayacaktır.

Tablo 8: Proje üretim kapasitesinin kaynaklara göre gelișimi (Milyon kWh)

Tablo 9: Güvenilir üretim kapasitesinin kaynaklara göre gelișimi (Milyon kWh)

7. ÜRETİM-TÜKETİM DENGESİ
Çalıșma döneminde puant talep ile toplam kurulu güç gelișimine bakıldığında 

ilk yıllarda yüksek olan güç yedeğinin ileride hızlı bir șekilde azaldığı Tablo 10’da 
görülmektedir. Kabullerde de belirtildiği üzere bu çalıșmada mevcut sisteme ilave 
olarak inșaatı devam eden ve yeni lisans almıș bulunan bașvurular dikkate alınmıștır. 
Diğer taraftan puant talebin yüksek bir oranda artması beklenmektedir. Türkiye elekt-
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rik sisteminde hidrolik oranın büyük bir orana sahip olduğu göz önüne alındığında 
ilk yıllarda %50’ler düzeyinde olan güç yedeğinin 2007 yılında %24, 2009 yılında 
%4 seviyesine düșmesi puant talebin karșılanmasında sıkıntılar ortaya çıkaracaktır. 
2010 yılı ve sonrasında ise puant talebin toplam kurulu güçten daha yüksek olduğu 
görülmektedir.

Tablo 10: Toplam kurulu güç ve güç yedeği

Aynı kabullerle sistemin ileriye yönelik olarak toplam üretim kapasitesine ve 

enerji talebine bakıldığında, Tablo 11’den de görüleceği gibi üretim yedeğinde de hızlı 

bir düșüș olmaktadır. Türkiye elektrik sisteminde hidrolik kapasite payının yüksek 

olmasına bağlı olarak güvenilir üretim yedeğinin proje üretim yedeğine göre belirgin 

bir șekilde düșük olduğu da yine tablodan görülmektedir. Proje üretim kapasitesine 

göre 2008 yılından, güvenilir üretim kapasitesine göre de 2007 yılından itibaren 

enerji talebinin toplam üretim kapasitesinden daha yüksek olduğu, dolayısıyla bu 

yıllardan itibaren talebin öngörülen seviyede artması durumunda enerji açığı olacağı 

beklenmektedir.

Tablo 11: Toplam üretim kapasitesi ve enerji yedeği



168

Elektrik enerjisi talep tahminleri, planlaması ve elektrik sisteminin detaylı incelenmesi 

8. SONUÇ
Bu çalıșmada üretim tesislerinin proje ve güvenilir üretimlerine göre, mevcut, 

inșa halinde, lisans almıș ve ișletmeye giriș tarihi belirlenmiș olan üretim tesisleri 
dikkate alınarak, gelecek 10 yıl için öngörülen elektrik enerjisi talebinin nasıl kar-
șılanacağını gösteren üretim tüketim dengesi hesaplanmıș olup așağıdaki sonuçlar 
saptanmıștır.

1. Elektrik enerjisi talebinin, son 10 yılda ortalama %7.3 artarak gerçekleșmiș 
olup gelecek 10 yıl için ise yılda ortalama %9.5 artıșla gelișeceği ve 2003 yılında 
142.1 Milyar kWh olacağı tahmin edilen elektrik enerjisi talebinin 2012 yılında 
323.2 Milyar kWh’e ulașacağı,

Puant güç talebinin son 10 yılda ortalama %7.1 artarak gerçekleșmiș olup gelecek 
10 yıldaki artıșın yılda ortalama %9.5 artıșla gelișeceği ve 2003 yılında 22800 
MW olacağı tahmin edilen puant gücün 2012 yılında 50520 MW’a ulașacağı 

görülmektedir.

2. Üretim tüketim güç dengesi sonuçlarına bakıldığında; güç yedeğinin 
• 2003 yılında %58
• 2005 yılında %45
• 2007 yılında %24
• 2009 yılında %4

olacağı ve daha sonraki yıllarda talep karșılanamadığından güç yedeğinin eksilere 
düșeceği, 

Proje üretimlerine göre hazırlanmıș olan üretim tüketim dengesinde proje üre-
timlerine göre üretim yedekleri; 
• 2003 yılında %25.7
• 2005 yılında %18.8
• 2007 yılında %3.4

olarak hesaplanmıș olup daha sonraki yıllarda talep karșılanamadığından proje 
üretim yedeğinin de eksiye düșeceği,

Güvenilir üretime göre hazırlanan üretim tüketim dengesindeki güvenilir üretim 
yedekleri ise; 
• 2003 yılında %16.0
• 2005 yılında %8.5
• 2006 yılında %0
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olarak hesaplanmıș olup daha sonraki yıllarda talep karșılanamadığından güve-
nilir üretim yedeğinin eksiye düșeceği görülmektedir.

2010 yılından itibaren puant talebi karșılamak için mevcut toplam kurulu güce 
ilave edilmesi gereken yeni kapasitenin güç talebini güvenilir bir yedek ile kar-
șılayacak miktar olarak, üretim yedeğinin de enerji talebini güvenilir bir șekilde 
karșılayacak miktar olarak göz önüne alınması gerekmektedir.

3. Kurulu gücün yakıt cinslerine göre dağılımının gelecek 10 yılki gelișimine 
bakıldığında; 
• 2003 yılında %33 olan doğal gaz 2009’da %29.8
• linyit+tașkömürünün 2003 yılındaki payı %19.5 iken 2009 yılında %21.6 
• ithal kömürün 2003 yılında %3.8 olan payı 2009 yılında %3.3 
• hidroliğin 2003 yılında %34.8 olan payı ise 2009 yılında %37.6 

olacağı görülmektedir.

4. Kurulu güçteki yerli ve ithal kaynak dağılımının gelecek 10 yıldaki gelișimi 
incelendiğinde ise; 2003 yılında %54.5 yerli, %45.5 ithal olan oranlar 2009 
yılında %59.2 yerli, %40.8 ithal olarak gelișeceği görülmektedir. Enerji açığı olan 
yıllar için bu oranlar ilave edilecek kapasitenin cinsine göre değișebilecektir.




