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basın açıklamaları...
ÖZELLEŞTİRMELERİN YARATTIĞI PAHALILIK,
KESİNTİLERİ BERABERİNDE GETİRİYOR…

SABİT SAAT UYGULAMASININ KARANLIĞI VE
İSRAFI ISRARLA SÜRDÜRÜLÜYOR...

Salgın hastalık nedeniyle oluşan vaka sayılarının
tekrar artış eğilimine girdiği bu sıcak yaz günlerinde,
Antalya`nın Manavgat ilçesinde başlayarak Ege ve
Akdeniz bölgesindeki yerleşim yerleri başta olmak
üzere 32 İlimizde ve yaklaşık 120 noktada eş zamanlı
olarak çıkan orman yangınları ile yüreğimiz ya-narken, 2 Ağustos 2021 pazartesi günü (bugün) Cumhurbaşkanlığı Kararı ile özelleştirme kapsamına giren
Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ) kaynaklı olduğu
öğrenilen elektrik kesintilerine maruz kaldık.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi`ne (İTÜ) hazırlattırılarak
tasarruf sağlayacağı açıklanan ancak aradan yıllar
geçmesine karşın bir türlü kamuoyu ile paylaşılma-yan bir rapora dayanılarak 2016 yılı Kasım ayından günümüze kadar geçen altı yıllık sürede de sabit
saat uygulaması ısrarla devam ettirilmektedir.

Özelleştirilmiş elektrik dağıtım şirketleri tarafından
abonelerine yapılan duyurularda, ulusal elektrik
sisteminde yaşanan kesintilerin TEİAŞ kaynaklı
olduğu bilgisi verilmektedir. Ülke genelinde yapılan
söz konusu kesintilerin, üretim-tüketim dengesinden
kaynaklandığı ve yaklaşık 5.000 MW`lık bir üretim
açığından bahisle kesintilerin gezdirildiği bilgisi edinilmiştir.

Türkiye coğrafyasını doğu ve batı bölgesi olarak iki
bölümde ele aldığımızda, elektrik enerjisinin yak-laşık
yüzde 70`inin batı bölgesinde kullanıldığı görülmektedir. Endüstriyel faaliyetlerin ve ticaret ha-yatının
yoğunlaştığı bu bölge aynı zamanda nüfus yoğunluğu açısından da yaklaşık yüzde 60-62`lik bir orana
sahiptir.

Ülkemiz elektrik enerjisi kurulu gücü 2021 Haziran
ayı sonu itibarıyla 98.162,4 MW`tır. TEİAŞ verileri-ne
göre 30 Temmuz 2021 gününe kadar maksimum
anlık talebimiz ise 53.280,9 MW olarak gerçek-leşmiştir. Maksimum anlık talebe göre 44.881,5 MW arz
fazlasının olduğu bir sistemde arz açığından bahsetmek yönetim beceriksizliği değildir de nedir?
Hava sıcaklıklarının normalin üzerinde seyretmesi ve
yaşanan kuraklık nedeniyle su gelirlerinin düş-mesine ve hidroelektrik üretimde kayıp yaşanmasına
neden olmaktadır. Hidroelektrik üretimdeki kaybın
kurulu güç içindeki diğer kaynaklar ile karşılanması
pekala mümkündür. 2014 yılında 21.476 MW olan
doğalgaz kaynaklı kurulu güç ile yaklaşık 120,6 Milyar
kWh elektrik üretimi elde edilmiştir. Bugün itibarıyla
doğal gaz kaynaklı kurulu gücümüz 25.733 MW`tır.
2021 yılı Haziran sonu itibariyle doğal gaz kaynaklı
elektrik üretimi 45,1 Milyar kWh olarak gerçekleşmiştir. Kısacası sadece doğal gaz kaynaklı kurulu
güçten bile yönetim hataları nedeniyle yeteri kadar
faydanılamamış ve arz açığı ba-hanesi ile kesintilere
başvurulmuştur.
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Elektrik enerjisi tüketiminin yüzde 70`i, nüfus yoğunluğunun yüzde 60`ı batı bölgelerindedir…

Ülkemiz, dünya üzerinde 26°-45° Doğu Meridyenleri
arasında yer almakta ve doğusu ile batısı ara-sında
1 saat 16 dakikalık saat farkı bulunmaktadır. Iğdır
ilimizden geçen 45° Doğu Meridyenini esas alan
sabit saat uygulaması ile özellikle ülkemizin batı bölgesindeki illerde güneş enerjisi ışığından ve ısısından
yararlanabilme saatleri değişmiş ve olumsuz koşullar
ortaya çıkmıştır.
Sabit saat uygulaması tasarruf değil israf yaratmıştır…
Sabit saat uygulamasının başlangıcı olan 2016 yılının
Kasım ve Aralık ile 2017 yılının Ocak-Şubat ve Mart
aylarında gerçekleşen elektrik enerjisi tüketimlerinin,
mevsimsel koşulların benzerliğine karşın bir önceki yılların aynı aylarına oranla önemli ölçüde artış
gösterdiği görülmüştür. Söz konusu beş aylık sürede
yaşanan değişimler yıllık değişim oranlarının üzerinde ve yüzde 6,5 ile 9,5 arasında deği-şen artış oranlarına ulaşmıştır.
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2021/3 Haber Bülteni

BİZİM ASIL KATİLİMİZ SÖZLEŞMEYİ FESHEDEN
İKTİDARDIR!
Günlerdir kayıp olan, Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik
Bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu, maalesef dün, canice katledilmiş olarak bulundu. Maalesef
Birliğimiz üyesi bir Şubenin Yönetim Ku-rulu Üyesi
olduğunu üzülerek öğrendiğimiz Mustafa Murat
Ayhan`ın en ağır cezayı alması için süre-cin takipçisi
olacağız. Henüz 21 yaşında hayatının baharında bizden koparılan Azra`nın katili sadece vahşi eylemleri
gerçekleştiren Mustafa Murat Ayhan değil, İstanbul
Sözleşmesi`ni tek imza ile fes-hedenler; bugüne kadar yaşanan cinayetlere caydırıcı cezalar uygulamayanlar; tacizcileri, tecavüzcü-leri serbest bırakanlar;
koruma talep eden kadınları koruyamayanlardır.
Biz kadınlar, İstanbul sözleşmesi kaldırılmak istendiğinde sokakları, meydanları inletirken bir kız kar-deşimizi daha kaybetmeye tahammülümüzün olmadığını söylemiştik. Bugün yine söylüyoruz, her bir
kadın cinayetinde, Sözleşmeyi amacı dışında hedef
alan iktidarın parmağı vardır. Bizler asıl failin kim-ler
olduğunu biliyoruz, katlettiğiniz kadınlar için hesap
vereceksiniz ve o gün gelene kadar biz çocuk-larımızı,
kız kardeşlerimizi sizden korumaya devam edecek ve
sizi her gün teşhir edeceğiz.

YETER ARTIK! KATLİAMA SESSİZ KALMA!
Denizli`de 27 Ekim 2021 tarihinde Şebnem Şirin
isimli bir kız kardeşimiz daha ayrılmak istediği erkek
arkadaşı tarafından katledildi.
2021 yılının ilk dokuz ayında 293 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Ne yazık ki Şebnem bir ilk değil, katilleri koruyan, yeteri kadar ya da hiç cezalandırmayan bu sistem hüküm sürdükçe de son olmaya-cak.
Kadın katliamını meşrulaştıran, ülkemizi bir kadın
mezarlığı haline getiren bu düzen son bulana kadar
sesimizi yükseltmeye ve mücadele etmeye devam
edeceğiz. Şebnem Şirin nezdinde erkek katlia-mına
maruz kalan tüm kız kardeşlerimizi saygıyla anıyoruz.
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EĞİTİMLERİ
İZLEMEK İÇİN

eğitim merkezinden haberler...
DÜZENLENEN WEBİNAR EĞİTİMLERİ
Geçtiğimiz Temmuz, Ekim ve Kasım aylarında düzenlenen webinar eğitimlerin başlıkları aşağıdadır.
Eğitimleri tekrar izlemek için başlığa tıklayınız.

TARİH
14.07.2021
07.10.2021
14.10.2021
26.10.2021
28.10.2021
04.11.2021
09.11.2021
11.11.2021

WEBİNAR ADI

UPS’LERDE GERÇEK MODÜLARİTE KAVRAMI VE XTRAVFI
ABB YUMUŞAK YOLVERİCİLER
ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK MÜHENDİSLİĞİ
EV TİPİ CİHAZLARDA ELEKTRİKSEL GÜVENLİK
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEMEL PROJE
HAZIRLAMA
GÜNEŞ ENERJİSİ VE KULLANIM İNTERAKTİF SÖYLEŞİSİ
DÜNYADA STANDARTLARI BELİRLEYEN DEVRE KESİCİ ABB TMAX XT

KATILIM
SAYISI
119
120
93
83
46
184
135
81
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