
Elektrikte tarifenin tesbiti ve yedeklerin tarifedeki rolü

Tnnfo s'stmlfr' :

EİPktrıkta tarife rlev ~\ müşteriler yal�

nız kwh basma ö d : i " ' ^ l�od�lı düşı'nür. Müs�

tahsil ir�m durum bu karini� ba°:t değildir. Zira

müşteriler arasında ccşıth karakter arzeden

hır çok çıuplai mevcut olup, her gıup ıç'n eşit

kwh bedeli talep i�tnıck imkânsızdır Bu husus

çeşitli taııfo esaslarının kurulmasına yol aç�

mıştır Bunlpıı kısaca hülâsa edelim:

I � � Müşterileri gruplandırarak hcı biri

için ayrı kwh. bedeli tesbıt etmek.

Bu usul en çok kullanılmakla beraber müs�

tahsil ile müstehlik arasında mutavassıt rolünü

oynıyan teşekküllerin bulunması zaruri olan en�

teıkonnekte sistemlerde kabili tatbik değildir.

Çünkü entevkonnekte sisteminin müşterileri şe�

hirler, kasabalar, büyük sanayi tesisle] ı gibi

yine ayu kaıakterdekı teşekküller olup aynı

gruptaki müşterilerin karakterleıı de farkhdıı

Meselâ aynı güc talep eden ıkı şehirde enerji

taleplin tamnm'.'n farklı olabilir. Bu ise her

müşteri için hususi tarife tatbiki gibi gayıı

mantıki bir netice doğurur

II — İki terimli tarife sistemi.

•Hu sistemde müşteri tarafından talep edilen

güc çın "bir terim, enerji için bir terim olmak

üzer.1 iki taııfe unsuru tesbıt edilir. Bununla

tarifenin müşteri karakterletine tamamen uy�

durulması temin edilebilir. Entetkonnekte şe�

bekelerde zaıuri olan bu sistem şehir veya ka�

saba'arda da birinci usul yerine kullanılabilir

Ancak bırmcı usulde tarife eskiden beri kullanı�

nıla^almekte olduğundan bu sistemin şehir ve

kaeabalaida tatbikine pek raslanmaz

îkı terimli tarifelerde takat ve enerji mas�
raflarının tevzi şekli tesis için yapılan yatı�
rımlara, yakıt fiyatlarına ve nihayet müşterile�
rin karakter ve ödeme kabiliyetlerine tabi olup
her sistemde gayet hassasiyetle incelenmesi icap
eden bir meseledir.

Tesis masraflanna göıe takut masrafları
çok yüksek, enerji üretimi için yapılan yakıt v.s.
masrafları çak küçük olan sistemlerde, mese�
lâ, yalnız hidrolik santrallardan müteşekkil şe�
bekeleıde bu usul ile tesbıt edilecek tarife sana�
yi gibi yüksek yük faktörü olan müşterilerde,
çok fazla ucuzluk husule getirebilir. Bu ise di�
ğer müşteriler ıçm yüksek tarifeyi intaç ede�
ceğ.nden tatbik kabiliyetini kaybeder. Bu gibi
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hallerde takat masrafının bir kısmını enerji

terimine ilâve edecek çok terimli tarifa esasları

kullanılır.

Yedeklerin tarife ürerinde ttsiri :

Yedek, gerek müstakil santralılarda, gerek

enterkonnokto şebekelerde işletme emniyeti ba�

kımından zaruridir. Ancak fazla miktardaki ye�

dekler tarifelerde bilhassa takat terimlerini çok

yükseltebilir Müstakil şehir santrallaıında yük

durumuna ve santıalın büyüklüğüne göre ye�

dek nısbctı % 30 hattâ % 50 ye kadar çıkabilir

Enterkonnekte şebekelerde bu nısbet vasati ola�

rak % 10 civarında olmalıdır. Bunlarda tesis

masrafları müstakil şehir ve sanayi santralla�

rma nazaran çok yüksek olduğundan yedek nıs�

betmin yüksalmemasinc bilhassa dikkat etmeli�

dir. Yedek miktarını sistem veya santraldakı en

büyük unıte takati tâyin ettiğine göre s.steme

girecek yeni santrallaıda ünite takatlarımn çok

tüyulc geçilmemesi icap eder Seçilerek büyük

üniteler yedek miktarını arttıracağından c'.de e�

dilmesi düşünülen tasarruf yerine b.lfıkıs taii�

fenm lüzumsuz yere yükselmesini intaç edebilir

Diğer taraftan sistemde bulunan sanayi ısı�

kuvvet santralları yanı teknolojik buhar ihtiyacı

olan sanayi ile, kömür işletmeleri, demir çolık

sanayii, kimya sanayii gibi iç enerji kaynakları

bulunan sanayi santrallan her zaman sisteme bir

yedek olarak hizmet edebılııler. Enterkonnekte

sistemde yedek nisbetıni düşürmek İçin bu sant�

ralları yedek olarak hesaba katmak en uygun

bir hal çaresıdir. Bunların takatlarınm küçük ve

özgül yakıt sarfiyatlarının nıcbeten yüksek ol�

ması hiç bir zaman yedek olarak nazarı itibara

alınmalarına mânı teşkil ötmez.

Yeni tesis edilen entei konnekte sistemlerde
eskiden mevcut olan şehir santrallarının da aynı
şekilde nazarı itibara alınmasının zaruri oldu�
ğunu unutmamalıdır.

Gerek sanayie ait ısı � kuvvet santralları,
ve gerekse eskiden mevcut olur, enterkonnekte
sisteme dâhil olan şehir santralarını yedek
olarak nazarı itibara almak, sistemdeki takat
masraflarını minimuma indirecektir Bu arada
bu santral sahiplerini tatmin edecek tarifenin
tesbiti do enterkonnekte sisteme düşen en büyük
vazifedir.

Memleketimizde enterkonnekte sistemlerin
teşekkül etmekte olduğu bu günlerde mevcut
masrafları da yedek olarak nazarı itibara alan
tarifelerin tesblt edileceğini ümit ederiz.
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