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31 Mart 2015 Tarihinde Ya anan ebeke Çökü ünün Ardõndaki Gerçekler…

TÜRK YE NASIL KARANLIKTA KALDI?
Nedim Bülent Damar-EMO Enerji Çalõ ma Grubu Ba kanõ

Emre Metin-Elektrik Mühendisleri Odasõ Müdürü

31 Mart 2015 tarihinde saat 10:36 civarõnda Türkiye 
enterkonnekte sistemi tamamen çökmü  ve ran’dan 

beslenen Van ilinin küçük bir bölümü hariç olmak üzere 
Türkiye yakla õk 10 saat boyunca elektriksiz kalmõ tõr.

Yõllardõr Türkiye enterkonnekte sisteminde meydana gel-
memi  olan bu sistem çökmesinin nedenleri aradan 3 aydan 
fazla bir zaman geçmi  olmasõna ra men henüz yetkililer 
tarafõndan kamuya açõklanmamõ tõr. Yapõlan bir takõm yu-
varlak açõklamalar ise hiç bir somut bilgi vermemekte olup; 
olayõ geçi tirmeye yöneliktir. Bu durum akõllara iki olasõlõ õ 
getirmektedir:

- Sistem çökmesinin teknik ve idari nedenleri henüz 
çözülememi tir. 
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõ õ halka bu açõk-
lamayõ yapmaya gerek görmemekte ya da uygulanan 
yanlõ  politikalarõn sorumlulu unu örtmek üzere halktan 
gerçekleri saklamak istemektedir.

Bu iki olasõlõk da birbirinden daha kötü sonuçlar içermekte-
dir. E er sistem çökmesinin nedenleri aradan geçen bunca 
zamana ra men hala çözülememi se; bu durum TE A  
teknik kadrolarõnõn i letme yeterlili ine sahip olmadõ õnõ 
ifade eder ki bu kabul edilemez bir durumdur ve ivedilikle 
incelenerek çözüm bulunmasõ gerekir. Aksi halde sistem 
çökmeleri bundan böyle çokça kar õla aca õmõz “aksilikler” 
olarak kar õmõza çõkacaktõr ve sistem çökmesi sonucu olu-
an hem ya amsal anlamda hem de maddi anlamda zararlar 

artacaktõr. 

Yok, e er sistem çökmesinin nedenleri yetkililer tarafõndan 
biliniyor ve halka açõklanmõyor ise bu da Türkiye elektrik sis-
teminin siyasi sorumlularõnõn halkõ hiçe saydõ õnõ gösterir ki 
bu affedilmeyecek bir suçtur. Sistemin yapõlmasõnõ vergileri 
ile sa layan, i letenlerin ücretlerini vergileri ve faturalarõyla 
ödeyen, aynõ zamanda sistem çöktü ünde elektriksiz kalõp 
bundan zarar gören de yine halktõr. Dolayõsõ ile bu olayõn 
nedenlerinin halka açõklanmasõ bir zorunluluktur. Sistem 
çökmesinde sorumlulu u olanlar kadar, sistem çökmesinin 
nedenlerini kamuoyundan saklayanlar da suçludur ve hesap 
vermeleri gerekir.

Aradan geçen bunca zamana kar õn yetkililer gerekli açõkla-
malarõ yapmayõnca bu konuda elde olan bilgiler ile açõklama 
yaparak halkõn aydõnlatõlmasõ gere i ortaya çõkmaktadõr. 

30 Mart-22 Nisan 2015 tarihleri arasõndaki 23 günlük süre 
içerisinde iletim sistemi 6 kez büyük çaplõ sistem dengesiz-
li i ile kar õ kar õya kalmõ ; sistem yük atma ve yük alma ma-
nevralarõ ile toparlanmõ tõr. Bu dengesizliklerin gerçekle me 
zamanlarõ ve 31 Mart haricinde sistemin aya a kaldõrõlõ õnõn 
nasõl sa landõ õna ili kin bilgiler öyle:

1) 30.03.2015-10:34- Bölgesel Sistem Çökmesi ve Yük 
Atõlmasõ
2) 31.03.2015-10:36- Genel Sistem Çökmesi
3) 31.03.2015-19:30- Bölgesel Sistem Çökmesi ve Yük 
Atõlmasõ
4) 11.04.2015-23:59- Bölgesel Sistem Çökmesi ve Yük 
Atõlmasõ
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5) 12.04.2015-09:30- Genel Sistem Dengesizli i ve Yük 
Atõlmasõ
6) 22.04.2015-20:01- Bölgesel Sistem Çökmesi ve Yük 
Atõlmasõ

Bu veriler de sistemin toparlanmasõ sonrasõnda bile büyük 
çökmelerin önlemler alõnmadõ õ sürece her zaman ya ana-
bilece ini göstermektedir.

Zaman içerisinde konunun unutularak üzerinin örtülme-
sinin ötesinde, 31 Mart 2015 çökmesinden sonra da kõsmi 
sistem çökmeleri ya andõ õ için bir an evvel gerekli önlemle-
rin alõnabilmesi için ya anan büyük çöküntünün nedenlerini 
irdelemeye çalõ aca õz.

Sistem Çökü ünün Göz Göre Göre Geli i
TE A  yetkililerinden ve Milli Güç Kalitesi Projesi’nden 
(MGKP) elde edilen bilgiler õ õ õnda sistem çökmesi ile 
ilgili olarak a a õdaki özet teknik veriler olu turulmu tur.

Elektrik ebekesinin tümüyle çökmesi öncesinde elektrik 
sistem i letmesinin içinde bulundu u ko ullarõ öyle sõra-
layabiliriz:

- letim ebekesinin 400 kilovoltluk (kV) bölümündeki 5 
hattõn arõza, bakõm, tevsiat vb. sebeplerden dolayõ açõk 
oldu u açõklanmõ tõr. Bu hatlar; Gölba õ Trafo Merkezi-
Kayseri Kapasitör Trafo Merkezi (Kuzey) Enerji letim 
Hattõ, Atatürk HES alt Sahasõ-Gaziantep-2 Trafo Mer-
kezi Enerji letim Hattõ, Gölba õ Trafo Merkezi-Kayseri 
Kapasitör Trafo Merkezi (Güney) Enerji letim Hattõ, 
Oymapõnar HES alt Sahasõ-Ermenek Trafo Merkezi 
Enerji letim Hattõ ile Kayaba õ Trafo Merkezi-Ba lum 
Trafo Merkezi Enerji letim Hattõ’dõr.
- Edinilen bilgilere göre arõzadan önce 400kV iletim 
sistemindeki sistem dengesini sa lamakta önemli görevi 
olan16 adet seri kapasitörün tamamõ devre dõ õydõ. 

- Hidrolik kaynaklara dayalõ elektrik üretiminin 
sa ladõ õ fiyat avantajõ nedeniyle bu yõl su gelirlerin-
deki artõ õn da yarattõ õ olumlu etkiyle borsa sistemi 
içerisinde HES’lerden daha fazla alõm yapõlõrken, 
do algaza dayalõ santrallar ba ta olmak üzere ter-
mik santrallardan alõmlar kõsõtlanmõ tõ. Ülkenin 
batõsõnda bulunan 900 MW’lik Bandõrma Do algaz 
Kombine Çevrim Santralõ, 1400 MW’lõk Bursa Do al-
gaz Kombine Çevrim Santralõ gibi büyük santrallar 
devrede de ildi. Devrede olmayan do algaza dayalõ 
büyük santrallarõn ülkenin batõsõnda, üretim yapan 
büyük HES’lerin de ülkenin do usunda konumlan-
mõ  olmasõ yük dengesi açõsõndan ülkenin batõsõ ve 
do usu arasõnda dengesizlik yaratmõ tõr. Elbette bu 
dengesizlik iletim hatlarõyla enterkkonnekte sistem 
içerisinde dengeli bir hale getirilebiliyorsa sorunsuz 
sistem i letilebilirdi. Ucuz üretim yapan HES’lerden 
öncelikli alõm yapõlmasõ piyasa ko ullarõnda ola an 
olmakla birlikte, bu tarz i letmenin elektrik sistemini 
riske atmayacak ekilde yapõlmasõ zorunludur. 

lk Arõza ve Sistemde Denge Kaybõ
Elektrik kesintisinden önce Keban Santralõ’nõn 8 ünitesin-
den 150 megavatlõk (MW) yalnõzca bir ünitesi devredeydi. 
Sistem dengesinin sa lanmasõ amacõyla Milli Yük Tevzi ta-
rafõndan Keban Santralõ’na yedek olarak tutulan 2 ünitesini 
(toplam 300 MW) devreye almasõ talimatõ verilmi ; ancak 
bu 2 ünitenin devreye alõnmasõ teknik nedenlerle sa lana-
mamõ tõr. Ayrõca devrede olan 150 MW’lõk ünitenin de arõza 
bildirimiyle devreden çõktõ õ ö renilmi tir.

Bu olaydan sonra iletim sistemi kayõtlarõna göre 31 Mart 
2015 tarihinde saat 10:36’da saniyelik dilimler içerisinde; 
400 kV’luk hatlarda ya anan açmalar ve güç salõnõmlarõ Tablo 
1’de gösterilmektedir.

Tablo 1: 31 Mart 2015 Tarihinde Saat 10:36’da Saniyeler tibarõyla 400 kV’luk Hatlarda Ya anan Dengesizlikler

09:426- Osmanca-Kur unlu Enerji letim Hattõ açtõ.

10:985- Atatürk HES - Ye ilhisar (kuzey) Enerji letim Hattõ açtõ. 11:146- Elbistan A - Kayseri Kapasitör Enerji letim Hattõ güç salõnõmõ olu tu.

11:147- Elbistan B - Sincan Enerji letim Hattõ açtõ. (Sincan’a 550 MW yük akõ õ)

11:219- Elbistan A - Sincan Enerji letim Hattõ açtõ. (Sincan’a 581 MW yük akõ õ)

11:243- Atatürk HES - Ye ilhisar (güney) Enerji letim Hattõ açtõ. (Ye ilhisar’a 468 MW yük akõ õ)

11:309- Keban alt-2 - Elbistan-A Enerji letim Hattõ güç salõnõmõ ba ladõ.

11:316- Keban alt-2 - Kayseri Kapasitör (kuzey) Enerji letim Hattõ güç salõnõmõ var.

11:318- Konya-4 - Seydi ehir Enerji letim Hattõ güç salõnõmõ var.

11:320- Konya-4 - Ye ilhisar Enerji letim Hattõ güç salõnõmõ var.

11:351- Keban alt-2 - Kayseri Kapasitör (güney) Enerji letim Hattõ güç salõnõmõ var.

11:382- Keban alt-2 - Kangal Enerji letim Hattõ güç salõnõmõ var.

11:414- Keban alt-2 - Özlüce Enerji letim Hattõ güç salõnõmõ var.

12:269- Hamitabat - Bulgaristan-2 Enerji letim Hattõ açtõ. 

12:318- Adana - Seydi ehir Enerji letim Hattõ açtõ. (Seydi ehir’e 800 MW yük akõ õ)

12:446- Babaeski - Yunanistan Enerji letim Hattõ açtõ.

12:524- Hamitabat - Bulgaristan-1 Enerji letim Hattõ açtõ.
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Avrupa ile Ba lantõ Erken Koptu
letim sistemi kayõtlarõna göre ilk açmanõn ya andõ õ 

Osmanca-Kur unlu Hattõ’nda, 400 kV Kayaba õ-Ba lum 
Enerji letim Hattõ’nõn devrede olmamasõ nedeniyle fazla 
yük olu masõ etken olmu tur. Yine iletim sistemi kayõtlarõna 
göre ilk Osmanca-Kur unlu Hattõ açtõktan 3 saniye sonra 
Hamitabat alt Trafo Merkezi’ndeki Bulgaristan Hat-2 
kesicisinin hatalõ açmasõyla Avrupa ile Türkiye arasõndaki 
ebeke ba lantõsõ kopmu tur. 

Kõsmi Kesintiler Yetmedi
Son a amada ise yedek güçlerin devreye alõnamamasõ ne-
deniyle üretimin talebi kar õlayamadõ õ noktada yük atma 
denilen talebi azaltma yöntemi devreye sokulmaya çalõ mõ -
tõr. letim sistemdeki dü ük frekans rölelerinin kademe 1, 
2, 3 ve 4 seviyelerinden toplam 7 bin 500 MW civarõnda yük 
atõlmõ tõr. Oysaki böylesi durumlar için yapõlan programlara 
göre atõlmasõ gereken yük miktarõnõn 11 bin MW’õn üzerinde 
oldu u ve bu miktara ula õlamadõ õ anla õlmõ tõr. 

Santrallarla lgili Soru aretleri Sürüyor
Elektrik sisteminin çökü ünde; ebekedeki bakõm, arõza gibi 
sorunlar, Do u-Batõ arasõnda sürdürülmeye çalõ õlan bõçak 
sõrtõ dengenin yanõnda Avrupa sisteminden hatalõ bir açma 
nedeniyle erken kopmanõn da etkili oldu u dü ünülmekte-
dir. Bu erken kopma nedeniyle sistemden atõlan yükle sis-
teme giren enerjinin dengelenmesinin mümkün olamadõ õ 
dü ünülmekte, daha fazla yük atma ihtiyacõnõn kar õlanama-
dõ õ belirtilmektedir. Ancak üretim santrallarõnõn hem yük 
alma talimatõnõ yerine getirip getiremedikleri noktasõnda, 
hem de sistemden erken çõkmalarõ açõsõndan ayrõntõlõ ola-
rak incelenmesi gerekmektedir. Özellikle bazõ santrallarõn 
hukuki mevzuatõn kendilerine yükledi i sorumlulu a aykõrõ 
olarak 52.5-47.5 Hz frekans aralõ õndaki sõnõr de erlere var-
madan devre dõ õ kaldõklarõ bilinmektedir. Dolayõsõyla sistem 
çöküntüsüne ili kin yalnõzca iletim hatlarõ üzerinden yapõlan 
açõklama ve incelemeler yeterli de ildir. Keban HES’e ili kin 
yapõlan saptamalarõn tüm özel sektör üretim santrallarõnõ da 
kapsayacak ekilde sistem çöküntüsünün ya andõ õ dönem 
için masaya yatõrõlmasõ gerekmektedir. 

Batõdaki Çökmenin Nedenleri
31 Mart 2015’de saat 10:36’da ebekenin Do u/Batõ olarak 
ayrõlmasõ ve Türkiye’nin Avrupa sisteminden kopmasõ; 
Osmanca-Kur unlu Hattõ’nõn açmasõndan yakla õk 1 sa-
niye sonra meydana gelen kararsõzlõk ve senkronizasyonun 
kaybedilmesi sonucunda hemen hemen aynõ zamanda 
meydana gelmi tir.

ebekenin çökmesinden önce Türkiye’nin batõsõndaki talep 
nedeniyle olu an yükün yakla õk 23 bin MW kadar oldu u ve 
ebekenin bölünmesiyle Batõ Bölgesi’nde olu an ani kaybõn 

yakla õk 5 bin MW düzeyinde oldu u belirtilmektedir. Bu 
büyüklükteki üretim eksikli inde frekanstaki dü ü ün 49 
Hz’den 48.4 Hz’e kadar yakla õk 5 bin MW yük atan dü ük 
frekans röleleri tarafõndan dengelenmesi beklenirdi. 

Santrallar Neden Erken Devreden Çõktõ?
Dü ük frekans yük atma röleleri Hamitabat’da 377 MW 
yük atan özel koruma sistemi ile desteklenmi tir. Buna 
ra men ebekedeki birçok santralõn ebeke Yönetmeli-

i’nde belirtilen alt sõnõr olan 47.5 Hz de erine inilmeden 
devreden çõktõ õ için frekans dü meye devam etmi  ve bu 
durum dengesizli i arttõrarak tüm ülke çapõnda genel çök-
meye sebep olmu tur. Bu tür olaylarda termik santrallarõn 
düzensiz devre dõ õ olmasõnõn elektriksel, mekanik ve ter-
mik nedenlere ba lõ çe itli sebepleri olabilir. Bu sebeplerin 
bazõlarõnõ öyle sõralayabiliriz:

- Üretim irketi tarafõndan jeneratör dü ük frekans ko-
ruma ayarõnõn 47.5 Hz’in üzerinde ayarlanmasõ.
- Jeneratördeki a õrõ gerilim veya gerilim dü ümü de-
erlerinin yönetmelikte belirtilen de erleri a masõ veya 

dü ük ve a õrõ gerilim koruma ayarlarõnõn santral irketi 
tarafõnda çok dar bir aralõkta ayarlanmasõ. 
- Belirlenen dü ük ikaz de erinde sürekli çalõ amayan 
0.95 güç faktöründeki (dü ük ikaz) termik santrallarda 
jeneratörün rotor alanõnõn kaybedilmesi.
- Primer frekans tutan santrallarõn buhar türbinlerinde 
dü ük sõcaklõk/basõnç, gaz türbinlerinde gaz giri i yüksek 
sõcaklõk korumanõn devreye girmesi. 
- Büyük frekans de i imi sonucunda yüksek miktarda 
MW artõ  tepkisi sonucu olu an açmalar.

31 Mart arõzasõnda bazõ termik santrallar yukarõda belirtilen 
sebeplerden dolayõ ebekeden kopmu  olabilir. Di er ta-
raftan ebekede meydan gelen büyük ölçekli salõnõmlardan 
kaynaklõ senkronizasyon ba lõ termik ve elektriksel koru-
madan dolayõ da ebekeden kopmu  olabilirler.

letim Sisteminde Alõnmasõ Gereken Önlemler
Tüm Türkiye genelinde elektrik ebekesinin çökmesi gibi 
dünyanõn 7. büyük kesintisi olarak adlandõrõlan sorunun 
arkasõnda yatan nedenler masaya yatõrõldõ õnda, ivedilikle 
alõnmasõ gereken önlemler bulunmaktadõr. Bu önlemleri 
öyle özetleyebiliriz:

1. letim hatlarõ bir arõza durumunda kritik yükleri ta õyacak 
kapasitede de ildir; bu nedenle yeniden yapõlacak bir plan-
lama do rultusunda takviye edilmelidir. Türkiye gerçekleri 
dikkate alõnarak ve yük akõ õ etüdleri tekni ine uygun olarak 
hazõrlanõp, hayali talep tahminleri yerine gerçekçi talep tah-
minleri ile iletim planlamasõ yapõlmalõdõr.
2. letim hatlarõ röle koruma sistemleri fonksiyonlarõnõ tam 
olarak yerine getirememi  ve koordinasyon problemiyle bazõ 
aksamalar ya anmõ ;bunun sonucunda iletim hatlarõnõn dev-
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re dõ õ kalmalarõ da arõzanõn büyümesine neden olmu tur. 
letim hatlarõ röle koruma sistemleri geli mi  teknolojiler 

ile donatõlmalõ ve koruma sistem fonksiyonlarõ dinamik bir 
bilgisayar programõ vasõtasõ ile denetlenmelidir.
3. Aynõ trafo merkezine çok sayõda hat gelmesi ve bu hat-
larõn birindeki fazla yüklenme nedeni ile olu an arõzanõn 
aynõ Trafo Merkezi’ne ba lõ öteki hatlarõ da etkileyerek 
açtõrmasõ arõzanõn yayõlmasõna neden olmaktadõr. Bunu 
önlemek ve sistem güvenilirli inin arttõrõlmasõ için 400 
kV trafo merkezlerinin sayõsõ arttõrõlmalõ ve hatlar yükleme 
kapasitelerinin maksimum seviyesinin altõnda yani güvenli 
oranda yüklenmelidir. Bu konuda insan faktörüne gerek 
kalmayan bir yapõ olu turulmalõdõr.
4. Mevcut Milli Yük Tevzi Merkezi; izleme merkezinden 
bilgisayarlõ kumanda merkezine çevrilmelidir. Böylece bu 
merkez, sistemin durumunu izleyip sesli komut verecek 
bir yapõdan bilgisayarla müdahale edebilecek bir yapõya 
dönü türülerek bu gibi arõzalarõn önlenmesinde daha aktif 
bir konuma geçirilebilir.
5. Türkiye iletim sisteminin büyük bir sistem oldu u ger-
çe inden hareketle yüksek e itimli bir i letme personeli 
politikasõ geli tirilmeli, minimum yetkili ta eron i letmeci 
uygulamalarõna son verilmelidir.
6. letim ebekeleri i letmesi salt teknik bir konu oldu u için 
gerek TE A  içerisindeki yönetim kademelerinin gerekse 
daha üst yönetimlerin siyasi nedenlerle konuya yakla mama-
larõ ve konuyu uzman elektrik mühendislerinin denetimine 
bõrakmalarõ gereklidir.

letimdeki Sorunlarõn Ardõndaki Buz Da õ
Sistemin çökmesinin sadece 1 üretim ünitesi veya sadece 
1 hattõn herhangi bir nedenle servis harici olmasõyla izahõ, 
sistem dengesi planlamasõ kavramõna aykõrõdõr. Ba ka bir 
deyi le gün öncesi planlanan üretim-tüketim dengesi; her-
hangi bir rölenin yanlõ  çalõ masõ, herhangi bir kesicinin 
açmasõ, herhangi bir teçhizat arõzasõ, herhangi bir üretim 
ünitesinin sisteme girememesi veya sistemden çõkmasõ gibi 
tek bir olaya ba lõ kalõyor ise, o sistem zaten asgari kriterlere 
göre planlanmamõ  demektir.

Bu yazõda incelenen iletim sistemi ile ilgili sorunlar dõ õnda 
Türkiye elektrik sistemini ilgilendiren di er hususlar da 
sistem çökmesi gibi arõzi durumlarõn olu masõnda hayati 
öneme haizdir. Bunlarõn ba õnda üretim tesislerinin belli 
bölgelerde kümele mi  olmasõ gelmektedir. Bazõ tesislerin 
üretim kayna õnõn bulundu u yer, o tesisin kurulaca õ yerin 
saptanmasõnda belirleyici unsurdur. Ne yazõk ki do algaz 
ve ithal kömür gibi kaynaklara ba lõ üretim tesisleri de belli 
bölgelerde toplanmõ tõr. Nasõl ki çarpõk kentle me ile bü-
yük mega kentlerde yõ õlmalar söz konusu ise, bunun bir 
yansõmasõ olarak çarpõk bir yatõrõm süreci oldu undan söz 
edebiliriz. Burada ta õma ve kolay ula õm kriterleri dikkate 
alõnarak hareket edildi i söylense bile bu kümelenmelerin 
neden olabilece i iletim sorunlarõ göz ardõ edilmektedir. 
Genellikle gerekli iletim hatlarõnõn yapõmõ sonraya kalmak-
ta ve devreye giren üretim tesislerinin yükü mevcut iletim 
hatlarõna payla tõrõlmaktadõr. Bu ise hatlarõn yüklenme ora-
nõnõ arttõrmakta ve arõza durumlarõnda arõzanõn büyümesine 
neden olmaktadõr.

kinci sorun noktasõ da tüketimin çok büyük oranda bir 
bölgede kümelenmi  olmasõdõr. Bugünkü nesnel durum 

budur ve tüketim merkezlerinin yaygõnla tõrõlmasõ müm-
kün olmamõ tõr. letim hatlarõ ve enterkonnekte sistemin 
olu umu bu gerçekten hareketle yapõlmalõdõr.

Da õtõm sistemi planlamasõ hemen hemen hiç olmadõ õ için 
tüketim noktalarõnõn artmasõ veya yükünün artmasõ tama-
men öngörülemez olmaktadõr. Bu konu yalnõzca arzõ (üretim 
tesislerini) arttõrarak çözülemez. Tüketim merkezlerine 
gelen iletim hatlarõnõn da takviyesi ve bu gibi öngörülmesi 
zor durumlara kar õ hazõr olmasõ zorunludur.

Elektrik Sistemi Piyasa Kar õsõnda Korumasõz Kaldõ 
Sisteme ili kin teknik ayrõntõlarla inceledi imiz sorunla-
rõn tümünün kayna õna yöneldi imizde ise, Türkiye’de 
elektrik hizmetinin bir kamu hizmeti olarak tarif edilmesi 
yerine bir piyasa malõ olarak tarif edilip merkezi planla-
manõn ikinci plana atõlmasõ ile kar õ kar õya kalõyoruz. 
Elektrik sistemi bir merkezi planlama ve denetleme 
sistemi olmaksõzõn güvenli bir ekilde tesis edilemez 
ve i letilemez. Bugünkü dünya ko ullarõnda elektrik ol-
maksõzõn bir insanõn sa lõklõ ve güvenli bir ça da  ya am 
sürmesi olanaksõzdõr ve bu yüzden elektrik bir insan hakkõ 
olma vasfõnõ almõ tõr. Bu nedenle de bir piyasa malõ olarak 
görülemez ve piyasaya terkedilmemelidir. Elektrik ticari 
bir meta olmamalõdõr.

Elektrik bir ticari meta olmaktan çõkarõlõp kamu hizmeti 
olarak kabul edilmesi ve merkezi bir planlama vasõtasõ ile 
tesis edilmesi durumunda Türkiye’nin bugünkü mevcut 
teknik gücü ile bu tür sistem çökmelerinin kolayca önüne 
geçilebilece i a ikârdõr. 


