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‹STANBUL BÜLTEN

TÜRKİYE’DE ELEKTRİK ÜRETİMİ VE
DOĞALGAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALLERİ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................
Prof. Dr. Fikret KESK‹NEL
Cumhuriyetin kuruluflundan günümüze kadar Türkiye’de elektrik üretimi geliflimi k›saca gözden geçirilmifl; baz› baraj ve hidroelektrik santrallerle termik santrallere iliflkin kurulu güç ve elektrik üretimi de¤erleri
özet olarak verilmifl; ülkemizdeki
bafll›ca do¤al gaz kombine çevrim
santralleri ile ilgili bilgiler k›saca
sunulmufltur. Ülkemizde elektrik
enerjisi üretimi bak›m›ndan Yap‹fllet modelindeki en büyük projesi
olan, Adapazar›/Gebze/‹zmir Do¤al
Gaz Kombine Çevrim Santralleri
projesine iliflkin bilgiler biraz daha
ayr›nt›l› olarak verilmifl; baz› global
karfl›laflt›rmalar yap›lm›flt›r.

nelinde net toplam elektrik tüketimini 103x109 KWH/y›l, kay›p-kaçak
oran›n› %23 olarak göstermektedir.
OECD ülkeleri ortalamas› olarak bu
de¤erler, s›ras›yla, 8695 KWH/kifli,
7594x109 KWH/y›l, %7’dir. Bu verilere dayanarak 2004 y›l›nda Türkiye’de 150x109 KWH/y›l elektrik
enerjisi üretimi gerçekleflti¤i; bunun
daha önce öngörülen de¤eri do¤rulad›¤› söylenebilir. Ülkemizdeki resmi kaynaklara göre kay›p-kaçak
oran› %21 de¤erine düflmüfltür; bu
de¤er baz al›nsa bile, kay›p-kaçaklar›n önlenmesi durumunda %14
gibi önemli bir tasarruf sa¤lanabilece¤i aç›kt›r.

TÜRK‹YE’DE ELEKTR‹K ÜRET‹M‹
Enerji tüm sektörlerde temel girdidir. De¤iflen ve geliflen dünyada
enerji gereksinmesi sürekli artmakta, varolan kaynaklar ise tükenmektedir. Enerjinin yeterli düzeyde sa¤lanmas› ekonomik ve sosyal kalk›nman›n temelidir. Elektrik enerjisi
tüketimi ekonomik geliflmenin en
önemli göstergesidir. 1923 y›l›nda
Türkiye’de elektrik tüketimi 7 KWH/
y›l/kifli iken, günümüzde elektrik
tüketiminin 2000 KWH/y›l/kifli, kurulu gücün yaklafl›k 40000 MW ve
elektrik üretiminin 160x109 KWH/
y›l oldu¤u belirtilmektedir. Geçen
zaman içinde kifli bafl› tüketim yaklafl›k 300 kat artm›fl olmas›na ra¤men, ülkemiz geliflmifl ülkelerin alt›nda bir düzeydedir. Üretilebilecek/
üretilen elektrik, kay›p-kaçaklar,
net elektrik tüketimi, özen gösterilmesi gereken kavramlard›r. Uluslararas› Enerji Ajans› ‹statistikleri
2004, Türkiye’de net elektrik tüketimini 1479 KWH/kifli/y›l, ülke ge-

Ülkemizde elektrik üretimi 60 KW
gücündeki bir santralle Tarsus’ta
bafllam›fl ve ayd›nlatma amac›yla
kullan›lm›flt›r. Cumhuriyetin ilk y›llar›nda ülkemizde santrallerin kurulu
güç toplam› 29.7 MW de¤erinde
olup, yaln›z ‹stanbul, ‹zmir, Tarsus,
Adapazar›’nda elektrik vard›. Elektrik enerjisinin ayd›nlatma d›fl›nda
kullan›lmas› amac›yla üretim 1930
y›l›ndan sonra gerçekleflmifltir.
1935 y›l›nda Türkiye kurulu gücü
126.2 MW, elektrik üretimi 213x
106 KWH/y›l, elektriklendirilmifl il
merkezi say›s› 43 olmufltur. 1950
y›l›nda ülkemiz termik ve hidrolelektrik santral toplam kurulu gücü 408
MW de¤erine ulaflm›flt›r; hidroelektrik santrallerin bunun içindeki
pay› %4.4 (17.9 MW) kadard›r.
1950-1960 y›llar› aras›nda Derme
(4.5 MW), Murgul (4.7 MW), Sar›yar
(270 MW), Kayaköy (2.26 MW),
Hazar-I (19.8 MW), Ceyhan (3.6
MW), Göksu (10.5 MW), Tortum-I
(26.2MW), Kovada-I (8.25 MW)

santralleri ‹ller Bankas›, Sümerbank
ve Etibank taraf›ndan yap›lm›flt›r.
1954 y›l›nda 6200 say›l› kanun ile
DS‹ Devlet Su ‹flleri Genel Müdürlü¤ü kurulmufltur. DS‹ kuruldu¤unda,
ülkemizdeki toplam kurulu güç
516.6 MW ve toplam elektrik üretimi 1.4x109 KWH/y›l de¤erindedir;
hidro-elektrik kurulu gücün (36.7
MW) toplam içinde yaklafl›k %7 pay›
vard›r. ‹zleyen y›llarda DS‹ taraf›ndan
Kemer (48 MW), Seyhan-I (54 MW),
Demirköprü (69 MW) barajlar› yap›larak iflletmeye al›nm›fl; hidroelektrik santrallerin kurulu güçleri toplam›, 1950 y›l›na göre, 23 kat art›fl
göstererek, 412 MW de¤erine yükselmifltir.
1963 y›l›n› izleyen planl› kalk›nma
döneminde elektrik enerjisine iliflkin
amaç ve politikalar BYKP Befl Y›ll›k
Kalk›nma Planlar› ile saptanm›flt›r.
1.-2. BYKP dönemlerinde, enerji isteminin karfl›lanmas› için, öncelikle
yerli kaynaklar›n de¤erlendirilmesi
öngörülmüfl ve öncelik su kaynaklar›n›n gelifltirilmesine verilmifltir.
Ancak 2. BYKP döneminde tesislerin zaman›nda bitirilememesi nedeniyle amaçlara ulafl›lamam›fl,
d›fla ba¤›ml› kaynak kullan›ml› tesisleri ele alma zorunlu¤u ortaya
ç›km›flt›r. ‹zleyen y›llardaki 3.-6.
BYKP dönemlerinde de, öncekilere
benzer olarak, yerli kaynak kullan›m›
öngörülmüfltür. 3. BYKP dönemi
sonunda hidroelektrik enerji kapasitesi 985 MW’dan 1873 MW de¤erine yükselmifl; termik ve hidroelektrik santraller toplam kurulu gücü
toplam kapasitenin yaklafl›k %40’›na ulaflm›flt›r. Bu de¤erler s›ras›yla,
4. BYKP dönemi sonunda 3239
say› 87/2006
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MW ve %47; 5. BYKP dönemi sonunda 6597 MW ve %42.6; 6.BYKP
döneminde (1990-1995) ise,
20952 MW toplam kurulu güç
içinde, 9933 MW ve %47 olmufltur.
Ülkemizin en önemli yat›r›m projelerinden biri olan GAP Güneydo¤u
Anadolu Projesi hidroelektrik enerji
üretiminde büyük bir at›l›m sa¤lam›flt›r. GAP kapsam›nda 19 adet
hidroelektrik santral yer almaktad›r.
Bu santrallar›n toplam kurulu gücü
7485 MW (%59 varolan kurulu HES
gücü), elektrik enerjisi üretim kapasitesi ise 27.3x109 KWH/y›l (%60
varolan HES elektrik enerji üretim
kapasitesi) de¤erindedir. Hidroelektrik enerji projelerinin %73’ü üretime
geçmifl, %0.6’s› yap›ma, %19’u
ihaleye haz›r durumda; %7’si ise
planlama aflamas›nda oldu¤u belirtilmektedir. Türkiye hidroelektrik
enerji potansiyelinin 35310 MW
oldu¤u kestirilmektedir. Ülkemizde
kullan›lmakta olan hidroelektrik
enerjinin %45 kadar› GAP kapsam›ndaki barajlardan elde edilmektedir.
GAP kapsam›ndaki Karakaya (1800
MW - 7.354x109 KWH/y›l), Atatürk
(2400 MW - 8.9x109 KWH/y›l),
Batman (198 MW), Karkam›fl (189
MW), Dicle (110 MW), Kral K›z› (94
MW) baraj ve hidroelektrik santralleri yap›m› tamamlan›p EÜAfi Elektrik Üretim A.fi.’ne geçici iflletme
devri yap›lm›flt›r. Birecik Baraj› ve
HES (672 MW - 2.3x109 KWH/y›l)
ise Y‹D Yap-‹fllet-Devret modeli ile
gerçeklefltirilmifl ve iflletmeye al›nm›flt›r. fianl›urfa HES (50 MW)
2005 y›l› sonunda iflletmeye al›nm›flt›r. Kayac›k Baraj› ile fianl›urfa
Hidroelektrik Santralleri yap›m çal›flmalar› sürmektedir. Ayr›ca GAP kapsam› d›fl›ndaki HES projelerinden,
Ç›nar-Göksu Baraj›, Derik-Dumluca
Baraj›, Hac›h›d›r Baraj›, Devegeçidi
Baraj› tamamlanm›flt›r. Sadece
sulama amaçl› Hanca¤›z Baraj› ve
Çamgazi Baraj› bitmifltir. Dicle nehri
üzerindeki yap›lacak Il›su Baraj› ve
HES (1200 MW - 3.833x109 KWH/
y›l) yap›m›n›n d›fl kredi ile gerçeklefl-
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tirilebilmesi çal›flmalar› yo¤un olarak yürütülmüfl; yap›m çal›flmalar›
05/08/2006 tarihinde yap›lan
temel atma töreni ile bafllam›flt›r.
GAP projesi tamamland›¤›nda, 50
Milyar m3/y›l su ak›tan F›rat ve Dicle üzerindeki tesislerle, Türkiye toplam su potansiyelinin %28’i kontrol
alt›na al›nacakt›r. GAP projesinin
$2 Milyar/y›l ödenek ayr›larak 2009
y›l›nda tamamlanmas› öngörülmüfltür; ancak 2004 y›l› sonuna kadar
finansal aç›dan %54.1 gerçekleflme
oran›na ulafl›labildi¤i belirtilmektedir. Bu oran GAP enerji projeleri bak›m›ndan %81.1, tar›m projeleri bak›m›ndan ise %22.9 düzeyindedir.
Türkiye’de 2004 y›l›ndaki 150x109
KWH/y›l toplam enerji üretimi
(termik + hidrolik + rüzgar) içinde
GAP pay› %15 olmufltur. Ayn› y›l
içinde üretilen 46x109 KWH/y›l
hidroelektrik enerji içinde ise, GAP
22.4x109 KWH/y›l de¤eri ile %49
paya sahiptir.
DS‹ tarf›ndan Çoruh havzas›nda da
enerji projeleri planlanm›fl ve gerçeklefltirilmeye bafllanm›flt›r. Deriner (670 MW), Borçka (300 MW),
Muratl› (115 MW), Yusufeli (540
MW) Baraj ve HES’lar› d›fl kredi ile
uluslararas› anlaflma çerçevesinde
yap›lacakt›r. ‹lk proje olarak Muratl›
HES 2005 y›l› içinde devreye sokulmufl ve iflletme için EÜAfi’ne geçici
olarak devredilmifltir. Yap›m› süren
Borçka HES ve Deriner HES projelerinin de yak›n zamanda devreye
al›nmas› beklenmektedir. Yusufeli
HES kredi görüflmeleri hazine taraf›ndan yürütülmektedir.
Ülkemizde yaklafl›k 433x109 KWH/
y›l brüt hidroelektrik enerji potansiyeli vard›r; bu teorik potansiyelin
yar›s›n›n teknik olarak gelifltirilebilece¤i varsay›m› ile, ülkemizin teknik
yönden de¤erlendirilebilir hidroelektrik enerji potansiyeli 217x10 9
KWH/y›l olarak hesaplanmaktad›r.
Ekonomik olarak yararlan›labilir hidroelektrik potansiyel, beklenen gelir-

leri giderlerinden fazla olan hidroelektrik projeler enerji üretimi olarak
tan›mlan›r. Ülkemizde ekonomik
olarak belirlenmifl hidroelektrik
enerji potansiyeli 127x109 KWH/y›l
de¤erindedir ve bu yerli kaynaklar›m›zla yap›labilecek üretimin yaklafl›k yar›s› kadard›r. ‹flletmeye aç›lan
135 adet HES kurulu güç kapasitesi
12618 MW ve ortalama enerji üretim potansiyeli 45.3x109 KWH/y›l
de¤erindedir. Bu durum ülkemizde
teknik ve ekonomik olarak de¤erlendirilebilir hidroelektrik potansiyelin
ancak %35 kadar›n›n gelifltirildi¤ini
göstermektedir. Toplam kurulu gücü
3219 MW ve ortalama üretimleri
toplam› 10.6x109 KWH/y›l olan,
yap›m› süren 41 adet HES devreye
girince bu potansiyelin %44’ü de¤erlendirilmifl olacakt›r. Bugün iflletmedeki 12618 MW hidroelektrik kurulu
gücün 10215 MW (%81) de¤erindeki k›sm› DS‹ taraf›ndan infla edilmifltir. DS‹ toplam 135 adet HES’nin
yaln›z 53 adedini gerçeklefltirmifltir;
ancak bunlar yüksek kapasiteli
projelerdir. Kurulu güçleri 500 MW’dan büyük olan Atatürk, Karakaya,
Keban, Alt›nkaya, Oymap›nar, Hasan U¤urlu hidroelekrik santrallerinin toplam kurulu gücü ve y›ll›k
ortalama üretimleri, iflletmede olan
135 HES toplam kurulu gücü ve
üretim kapasitesinin yaklafl›k %58’i
kadard›r.
Hidroelektrik santrallerin ekonomik
ömrü 50 y›l; kömür yak›tl› ve do¤al
gaz kombine çevrim santrallerinin
ömürleri ise s›ras›yla 30 y›l ve 25
y›ld›r. Bir ülkenin hidroelektrik ekonomik potansiyeli, termik santrallerin yat›r›m bedellerine ba¤l› olarak
zaman içinde de¤iflebilir. Hidroelektrik santrallerde birim kurulu güç
yap›m maliyeti (yaklafl›k $1650/
MW), termik santraller (yaklafl›k
$1150/MW) ve nükleer santrallere
göre daha yüksektir; yap›m süreleri
daha uzundur; iflletme maliyeti ise
düflüktür. Do¤algaz kombine çevrim
santralleri, birim kurulu güç yap›m
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maliyeti (yaklafl›k $570/MW) ve
yap›m süresinin k›sa olmas› bak›m›ndan büyük üstünlük gösterir;
girdi aç›s›ndan d›fla ba¤›ml›l›k ve
ekonomik ömrünün hidroelektrik
santrallerin yaklafl›k yar›s› kadar
olmas› ise sak›nca olarak belirtilebilir.
Ülkemizdeki toplam elektrik üretiminde HES pay› gün geçtikçe azalmakta; 1986 y›l›ndan beri elektrik
enerjisi üretiminde do¤algaz›n
önemli bir yak›t olarak kullan›lmaya
bafllanmas› nedeniyle, termik pay›
artmaktad›r. Hidroelektrik enerjide
2023 y›l›na kadar planlanan amaçlara ulafl›labilmesi için, iletim hatlar› ve trafo merkezleri d›fl›nda, yaklafl›k $3x109/y›l yat›r›m yap›lmas›
gerekmektedir. Programlanan
amaçlara yaln›z kamu bütçesinden
sa¤lanacak kaynaklarla ulafl›lmas›
mümkün görülmemektedir. Yeni finansman modelleri üzerinde yo¤un
çal›flmalar yap›lmaktad›r.
Ülkemizde enerji gereksinimi h›zla
artmakta, bunun hangi kaynaklardan karfl›lanmas› gerekti¤i sorunu
ön plana ç›kmaktad›r. Geliflmifl ülkelerde enerji sisteminin, petrol,
do¤algaz, kömür, nükleer, hidrolik
dahil yenilenebilir enerji kaynaklar›
olarak s›ralanan, bafll›ca 5 ana kaynak üzerine oturtulmas› amaçlanmaktad›r. Ülkemizde ise toplam
enerji tüketimi yaklafl›k %90 petrol,
do¤algaz ve kömürden (fosil bazl›
yak›tlardan) sa¤lanmakta ve büyük
ölçüde d›flal›ma (%72) dayanmaktad›r. Ülkemizde enerji kayna¤› olarak büyük ölçüde do¤algaz kullan›lmaktad›r. Toplam enerji kayna¤›
içinde, do¤algaz pay› yaklafl›k
%38.6, hidroelektrik enerji pay›
%30, linyit+kömür pay› %13, rüzgar
enerjisinin pay› ise %0.04 de¤erindedir. 1987 y›l›nda 500x106 m3
ile bafllayan do¤algaz tüketimi,
2004 y›l›nda 22x109 m3, 2000 y›l›nda 27x109 m3 düzeyine ulaflm›flt›r. Gaz tüketiminin önümüzdeki
dönemde de artarak, 2010 y›l›nda
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46x109 m3, 2015 y›l›nda ise 62x
109 m3 de¤erine ulaflaca¤› hesaplanmaktad›r.
Enerji sektöründe do¤algaz›n kazand›¤› önem Türkiye’yi do¤u-bat› enerji
koridorunda kilit ülke durumuna
getirmifltir. Avrupa gaz sektöründe
h›zl› bir liberalleflme süreci yaflanmaktad›r. Rusya’n›n var olan boru
hatlar› ile satabilece¤i gaz ve Kuzey
Afrika gaz›ndan sonra, kaynak zenginli¤i ve co¤rafi yak›nl›k nedeniyle
Hazar ve Orta Do¤u gaz› bu pazar›n
en önemli oyuncusu olacakt›r. Enerji
pazar›ndaki bu yeni aç›l›mlar ve yönelimler, ülkemizi Do¤u-Bat› Enerji
Koridoru yapma politikam›z› güçlendirmekte; bu amaç do¤rultudunda
gelifltirilen projeler aflamal› olarak
devreye sokulmaktad›r. BTC BaküTiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hatt›
yap›m› 2005 y›l› ikinci yar›s›nda bitmifl ve iflletmeye alma çaliflmalar›
bafllam›fl, ilk petrol 30/05/2006
tarihinde Ceyhan-Yumurtal›k tesislerine ulaflm›flt›r.
Enerji kaynaklar›n›n kesintisiz ve
ekonomik yollardan sa¤lanmas› gerekti¤i aç›kt›r. Avrupa Birli¤i ülkelerinde sanayide elektrik kullan›m
maliyeti yaklafl›k 6 cent/KWH iken,
bu de¤erin Türkiye’de 9-10 cent/
KWH oldu¤unu belirtmek yerinde
olur. DPT verilerine göre, 2006
y›l›nda 173x109 KWH/y›l olmas›
beklenen elektrik enerjisi isteminin,
ortalama %7.2/y›l art›flla, 2020
y›l›nda 548x109 KWH/y›l olaca¤›
kestirilmektedir. 2005 y›l›nda 86.9x
109 KWH/y›l olan sanayi sektörü
isteminin ise, ortalama %8.5/y›l
art›flla, 2020 y›l›nda 295.2x109
KWH/y›l olmas› beklenmektedir.
Bu nedenle, ülkemizde varolan
enerji kaynaklar›n›n etkin kullan›lmas›, enerji tasarrufu sa¤layacak
teknolojiler gelifltirilmesi, alternatif
enerji kaynaklar› araflt›r›lmas› ve
bunlardan yararlan›lmas› kaç›n›lmazd›r. 2005-2020 y›llar› aras›ndaki 15 y›ll›k dönemde enerji sek-

törü yat›r›m gereksinmesi toplam
$128.5x109 olarak öngörülmektedir. Yaklafl›k yat›r›m de¤erlerinin,
kömürde $5x109, petrolde $16x
109, do¤algazda $2.7x109, elektrik
üretiminde $104.7x109 olmas› gerekti¤i kestirilmekte, bu konuda
özel sektörden büyük katk› beklenmektedir.
Enerji tesislerinin kaç›n›lmaz gere¤ini vurgulayan bu k›sa genel bilgilerin ›fl›¤› alt›nda, izleyen bölümlerde, yap›m y›llar› s›ras›nda, ülkemizdeki baz› önemli hidroelektrik santral, termik santral ve do¤algaz santrali projelerine iliflkin özet bilgiler
verilecektir.
H‹DROELEKTR‹K SANTRALLER
Ülkemizde infla edilmifl ve iflletilmekte olan önemli hidroelektrik
santrallerin MW olarak kurulu güçleri, KWH/y›l baz›nda enerji üretim
de¤erleri ve yap›m süreleri hakk›nda
bir fikir vermek üzere baz›s›n›n yap›m bafllama-bitme y›llar› afla¤›da
özet olarak verilmifltir.
Keban Baraj› ve HES: 1240 MW5.5x109 KWH/y›l (1965-1981)
Karakaya Baraj› ve HES: 1800 MW
-7.0x109 KWH/y›l (1976-1989)
Oymap›nar Baraj› ve HES: 540 MW
-1.3x109 KWH/y›l (1977-1984)
Atatürk Baraj› ve HES: 2400 MW
-7.5x109 KWH/y›l (1983-1999)
Hasan U¤urlu Baraj› ve HES: 1.0x
109 KWH/y›l
Gökçekaya Baraj› ve HES: 0.6x109
KWH/y›l
Alt›nkaya Baraj› ve HES: 1.2x109
KWH/y›l
Birecik Baraj› ve HES: 672 MW 2.3x109 KWH/y›l
Di¤er: 7.1x109 KWH/y›l
TERM‹K SANTRALLER
Bölgesel kömür rezervlerinin de¤erlendirilmesi amac›yla kurulmufl,
Tunçbilek II, Yata¤an 1-2-3, Yeniköy
1-2, Kemerköy 1-2-3, Çay›rhan I-IV,
Afflin-Elbistan-B termik santrallerine
iliflkin k›sa bilgiler, afla¤›da, kurulu
say› 87/2006
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güç/proje bedeli/yap›m y›l› düzeninde sunulmufl; varsa, mühendislik
bak›m›ndan önemli özellikleri belirtilmifltir. Santraller yap›m bafllama
y›llar›na göre s›ralanm›flt›r.
Tunçbilek II Termik Santrali: 150
MW / $16.9 Milyon / 1973-1978
Yata¤an Termik Santrali 1-2-3:
3x210 MW / $91.2 Milyon / 19771985
Yeniköy Termik Santrali 1-2:
2x210 MW / $96.8 Milyon / 19811987
Kemerköy Termik Santrali 1-2-3:
3x210 MW / $183.5 Milyon /
1984-1995 / 300m yüksekli¤inde
betonarme baca / 3 adet 34x103
m3/saat kapasiteli denizden so¤utma suyu alma sistemi.
Çay›rhan Termik Santrali I-II + IIIIV: 620 MW (=2x150+2x160)
$75.3 Milyon + $? / 1982-1988
+ 1987-2000 / 1.8x109 KWH/y›l
Afflin Elbistan-B Termik Santrali:
4x360 MW / $1656.3 Milyon /
2000-2005 / 8.5x10 9 KWH/y›l
DO⁄ALGAZ KOMB‹NE ÇEVR‹M
SANTRALLER‹
Trakya DGKÇ Santrali, Bursa DGKÇ
Santrali projelerine iliflkin k›sa bilgiler verilmifltir. DGKÇ santrallerinin
genel yap›s›n› ve çal›flma düzenini
belirtmek amac›yla, Gebze/Adapazar›/‹zmir DGKÇ Santralleri projeleri
daha ayr›nt›l› olarak sunulmufltur.
Trakya Do¤algaz Kombine Çevrim
Santrali: Hamitabat / K›rklareli
$298x106 / Yabanc› K›s›m $211
x106 + Yerli K›s›m $87x106
12.1984-07.1987 / 600 MW ‹lk
Santral
11.1986-08.1989 / 600 MW ‹lk
Santral Eki / Toplam 1200 MW
Türkiye’nin ilk DGKÇ santralidir. 2
adet 134m yüksekli¤inde 120m
çap›nda so¤utma kulesi vard›r. Zaman›n›n (1987) çevrim rand›man›
en yüksek (%50); birim yat›r›m maliyeti en düflük ($248.3/KW); yerli
do¤algazla elektrik üreten ilk; yerli
ekipman/malzeme/hizmet oran›
en yüksek (%41.2) DGKÇ santrali-
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dir. So¤utma suyunu kuru sistemle
(HELLER) so¤utur; santrallerin deniz
kenar›nda ya da bol sulu bölgelerde
kurulmas› zorunlulu¤unu ortadan
kald›ran ilk örnektir. Rus do¤algaz›n› kullanan ilk endüstri tesisidir
(17 Haziran 1987). Türkiye’de o
y›llarda çekilen elektrik s›k›nt›lar›n›
ortadan kald›rm›fl ve elektrik ithalat›n› durdurmufltur. 600 MW gücündeki ilk santral sözleflme süresinden 2 ay önce tamamlanm›flt›r.
Gaz Turbo Generatör’ün mühendislik/imalat/inflaat/montaj ve iflletmeye al›nmas› 10.5 ayda tamamlanan dünyada ilk santraldir.
Ambarl› Do¤algaz Kombine Çevrim Santrali: ‹stanbul
1989-1993 / 1350 MW
Bursa Do¤algaz Kombine Çevrim
Santrali: Bursa
$512.0x106 / 05.1996-06.1999
/ 1400 MW
Adapazar›/Gebze/‹zmir Do¤algaz
Kombine Çevrim Santraleri:
Adapazar›-‹zmir
Proje Bedeli: $ 2.2 Milyar
‹flveren: Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanl›¤› TEAfi Genel Müdürlü¤ü
(4283 Say›l› Yap-‹fllet Kanunu ile
01/08/1997 tarih ve 97/9853
Say›l› Yap-‹fllet Yönetmeli¤i’ne göre
ihale edilmifltir).
Aç›klama
Kurulu Güç (MW)
Üretim Bloku Say›s› (MW)
Bir Üretim Bloku Gücü (MW)
(2 Gaz Türbini + 1 Buhar Türbini)
Baca Say›s›/Yüksekli¤i (m)
So¤utmu Kuleleri (Adet/Tip)
Y›ll›k Üretim (Milyar KWH)
Sözleﬂme Tarihi
Yap›m Baﬂlama Tarihi
Yap›m Bitiﬂ Tarihi
Devreye Alma+Güvenilirlik Testi
Doruktaki ‹ﬂgücü
Ticari ‹ﬂletme Kadrosu
Ulusal Enterkonekte Elektrik
ﬁebekesine Ba¤lant› Noktas›

Do¤algaz Sa¤lanmas›: BOTAfi (Do¤algaz Sat›fl Anlaflmas› çercevesinde, iflletme süresince gerekli
do¤algaz›n tamam›, ortalama 2.90
cent/ KWH bedelle sa¤lanacakt›r.)
Elektrik Sat›n Alma: TETAfi (Elektrik
Sat›fl Anlaflmas› çerçevesinde
TETAfi sat›n al›nacakt›r.) 16 y›l›n
ortalama sat›fl fiyat› 4.2 cent/KWH
olup, bu fiyat eskalasyon göz önüne
al›nmadan ortalama 2.90 cent/KWH
do¤algaz yak›t bedeli ve yaklafl›k
0.30 cent/KWH sabit/de¤iflken
di¤er masraflar ile ortalama 1.00
cent/KWH de¤erindeki Yat›r›m+
‹flletme+Faiz+Kar pay›ndan oluflur.
Birim Kurulu Güç Yat›r›m Maliyeti:
$571/KW
Adapazar›/Gebze/‹zmir Do¤algaz
Kombine Çevrim Santralleri (DGKÇS)
ülkenin ilk Yap-‹fllet (Y‹) modeli
enerji projesidir. Projenin gerçeklefltirilmesi için gerekli proje finansman›’n›n tamam›, yerli ve yabanc›
özel sermaye taraf›ndan sa¤lanm›flt›r. Borç Ödeme Süresi 10-12
y›l; ‹flletme Süresi ise, proje gelifltirme ve yap›m süresi dahil, 20 y›ld›r. DGKÇS, k›sa inflaat süreleri,
düflük yat›r›m maliyeti, verimli çal›flma, minimum çevresel etki nedenleri ile, dünya genelinde yo¤un bir
ilgi görmektedir. Yak›t›n enerjiye

Adapazar›

Gebze

777
1

1554
2

‹zmir Toplam
1523
2

3854

2 x 244 + 1 x 273 (Her Santralde)
1/135
2/135
1/Kuru
2/Kuru
6.40
12.80
10.1998
10.1998
07.2000
04.2000
09.2002
09.2002
09.2002
09.2002
2220 (Adapazar›+Gebze)
145 (Adapazar›+Gebze)
3 (Adapazar›+Gebze)

Tablo-1: Projenin belirgin özellikleri

2/80
2/Islak
12.60
10.1998
08.2000
03.2003
28.03.2003
1700
106
2

31.80

inceleme

Aç›klama
Toprak ‹ﬂleri
BA Çeli¤i
Kal›p
Beton
Yap› Çeli¤i
Mekanik + Elektrik
Toprak Alt› Borular
Toprak Üstü Borular
Elektrik Kablolar›
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Birim

Adapazar›+Gebze

‹zmir

m3
t
m2
m3
t
t
m
m
m

1050000
11800
320000
110000
5050
54000
28500
28500
685000

400000
4078
46476
34921
3178
12749
12904
9068
412302

Tablo-2: Projenin ana yap›m kalemleri

dönüfltürülmesinde, kömürle çal›flan geleneksel termik santrallerden
yaklafl›k %40 daha yüksek bir
iflletme verimi sa¤lar. Her üç santralin yap›m›nda en son teknolojiler
kullan›lm›flt›r. Bu santraller kulland›klar› yak›t›n elektri¤e dönüfltürülmesinde %55-60 oran›nda bir verime ulaflmaktad›r; kömür santralleri
için eflde¤er rakamlar %35-40 dolay›ndad›r. Projenin belirgin özellikleri
Tablo-1’de özetlenmifl; ana yap›m
kalemleri ise Tablo-2’de verilmifltir.
DGKÇ santrallerinde bir üretim blokunun yap›s› ve çal›flma düzeni k›saca flöyledir: Her bir kombine çevrim üretim bloku, 2 Gaz Türbini+2
Gaz Türbini Jeneratörü + 2 At›k Is›
Kazan› + 2 Kondenser Birimi + 1
Buhar Türbini + 1 Buhar Türbin
Jeneratörü içerir. Bunlar›n yan›s›ra,
proje kapsam›nda Kuru Tip So¤utma Kuleleri (Adapazar›/Gebze) veya
deniz suyu so¤utmal› Islak Tip So¤utma Kuleleri (‹zmir) + Su Ar›tma
Tesisi + fialt Tesisi + Kumanda ve
Kontrol Sistemleri de yer almaktad›r.
DGKÇ Santraller üretim bloklar› birbirinden ba¤›ms›z çal›fl›r; ancak baz› ortak tesislerden yararlan›r. Elektrik üretimi iki farkl› aflamada gerçeklefltirilir. Hava ile kar›flt›r›lan do¤algaz, gaz türbinlerinde yak›larak,
türbinle ayn› flaft üzerinde bulunan
bir jeneratörü çevirir ve birinci aflama elektrik üretilir. Ayn› anda, bu
yanmadan oluflan s›cak gazlar At›k

Is› Kazan›’na gönderilir ve bu ›s› ile
buhar üretilir. Gerekli bas›nç ve s›cakl›¤a ulaflan buhar ise buhar
türbinine gönderilir ve türbini döndürür. Buhar türbini ile ayn› flaft
üzerinde bulunan jeneratör vas›tas›
ile ikinci aflama elektrik üretilir.
Buhar türbininden ç›kan buhar, so¤utma kulelerinden gelen so¤utma
suyu ile kondenserlerde yo¤uflturularak, suya dönüfltürülür. Kondenserlerin alt bölümünde biriken yo¤uflma suyu tekrar kaynat›lmak üzere kazanlara gönderilir. Kazanlarda
üretilen buhar, buhar türbinine gönderilerek çevrim tamamlan›r. Verimlili¤i maksimum düzeyde tutabilmek
için, kazanlarda buhar üç farkl› bas›nç düzeyinde (yüksek, orta, alçak)
üretilir; böylece kazanlardaki s›cak
gazlardan mümkün oldu¤unca yararlan›lm›fl olur. Kondenserlerde
borular içinde dolaflarak boru yüzeyine de¤en buhar›n yo¤uflmas›n›
sa¤layan ve ›s›nan so¤utma suyu
tekrar so¤utulmak üzere pompalarla
so¤utma kulelerine gönderilir.
Adapazar›/GebzeDGKÇS so¤utma
kuleleri kuru tiptir; kapal› çevrim
düzeninde bir otomobil radyatörü
gibi çal›fl›r. 135 m yükseklikteki
kulelerin betonarme k›s›mlar›, yüksek miktarda hava sirkülasyonu
sa¤lar; kuleleri çevreleyen Delta
So¤utucular› içinden geçen su, bu
hava ak›m›ndan yararlan›larak so¤utulur. So¤utma kulelerine gönderilen suyun çok az bir k›sm›, kaynat›lmak üzere kazanlara yönlendirilir.

Kazanlarda üretilen buhar›n, buhar
türbinine gönderilmesiyle çevrim
tamamlan›r. ‹zmir DGKÇS so¤utma
kuleleri ›slak tip ve cebri çekifllidir.
So¤utma suyu 4 km uzakl›ktaki
Nemrut Körfezi’nden sa¤lan›r. Denizden al›nan su so¤utma kulelerinde da¤›t›c›lardan ve parçalama
yüzeylerinden geçerek afla¤›ya do¤ru ya¤murlama fleklinde iner; hava
elektrik motorlu fanlar sayesinde
yukar› do¤ru hareket ederek suyun
›s›s›n› al›r ve so¤utma sa¤lan›r; bir
miktar deniz suyu tekrar denize deflarj edilir.
Buhar türbinlerinde 19 KV ve gaz
türbinlerinde 15.75 KV olarak üretilen elektrik trafolarla 380 KV düzeyine yükseltilir ve ulusal enterkonekte elektrik flebekesine kazand›r›l›r. Enterkonekte flebekeye ba¤lant› Adapazar›/Gebze santrallerinde, Adapazar› Trafo Merkezi ile Dokurcun-Temelli ve Osmanca-Habibler Ana ‹letim Hatlar› ile üç noktadan; ‹zmir (Alia¤a) santralinde ise
Alia¤a-1 ve Alia¤a-2 Ana ‹letim Hatlar› ile 2 noktadan yap›lm›flt›r.
Üç santralde de azot-oksit emisyonunu minimum düzeyde tutabilmek
için General Electric taraf›ndan gelifltirilmifl DLN (Dry Low Nox) teknolojisi kullan›lm›flt›r. Ç›kan gazlar›
atmosferde yüksek bir düzeye atmak ve atmosferik kar›fl›m› h›zland›rmak için kazanlara, Adapazar›/
Gebze santrallerinde 135 m ve ‹zmir santralinde ise 80 m yükseklikte, bacalar infla edilmifltir. Bacalardan ç›kan egzoz gazlar›, Dünya Bankas› ve Çevre Bakanl›¤› taraf›ndan
belirlenen hava emisyon limitlerinin
epey alt›nda kalmaktad›r. Kazanlarda kullan›lan demineralize su üretimi s›ras›nda oluflan kimyasal ya
da evsel at›klardan kaynaklanan
kirli sular, ar›tma tesislerinde ifllendikten sonra, ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, Adapazar›/
Gebze santrallerinde Çark Suyu
Deresi’ne deflarj edilir; ‹zmir santralinde ise Santral Genel Drenaj
Sistemine verilir.
say› 87/2006
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Adapazar›Gebze
DGKÇS

‹zmir
(Alia¤a)
DGKÇS

‹zmir
(Alia¤a)
DGKÇS
Adapazar›/Gebze/‹zmir DGKÇS
projesinin gerçeklefltirilmesinde
kullan›lan ekipmanlar›n ana üreticileri flunlard›r: Gaz Türbinleri + GT
Jeneratörleri, General Electric
(USA); Buhar Türbinleri + BT Jeneratörleri, ABB (Almanya); At›k Su
Kazanlar›, CMI (Belçika); Kondenserler, FW (USA); Kapal› So¤utma
Sistemi, EGI (Macaristan); fialt
Sahas›, Siemens (Türkiye-Almanya);
Trafolar, GEC ALSTOM (Türkiye);
Islak Tip So¤utma Kuleleri, PSI
(USA); Su Ar›tma Tesisi, Aquatech
(Belçika); Kumanda ve Kontrol
Sistemleri, ABB-Bailey (Almanya).
Adapazar›/Gebze/‹zmir DGKÇS,
kullan›lan en yeni do¤algaz kombine çevrim teknolojisi ile hava kalitesini koruma, su kirlili¤i ve gürültü
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Üretim
Blokundan
Bir Görünüfl
kontrol yönetmeliklerindeki minimum kriterlerin alt›nda de¤erlerde
üretim sa¤lamas› nedeniyle de
Türkiye’de örnek al›nacak bir enerji
yat›r›m›d›r. Ayr›ca, Kredi Veren Kurulufl taraf›ndan istenen ve Dünya
Bankas› normlar›na göre haz›rlanan
Çevresel Etki De¤erlendirmesi Raporu’nda da, bu santrallere ait sonuçlar›n minimum de¤erlerde olmas› nedeniyle, olumlu onay belgesini alm›flt›r.
Adapazar›/Gebze/‹zmir DGKÇS projesinin önemini vurgulamak için
üretim baz›ndaki baz› verileri karfl›laflt›rmal› olarak sunmakta yarar
vard›r. Ülkemizde kurulu bafll›ca
baraj ve hidroelektrik santrallerin
KWH/y›l üretim de¤erleri, Atatürk
7.5x109, Keban 5.5x109, Karakaya

7.0x10 9 , Oymap›nar 1.3x10 9 ,
Hasan U¤urlu 1.0x109, Gökçekaya
0.6x109, Alt›nkaya 1.2x109, di¤erleri 7.1x109 olmak üzere, toplam
üretim 31.2x109 KWH/y›l de¤erindedir. Adapazar›/Gebze/‹zmir
DGKÇS üretimi ise 31.8x10 9
KWH/y›l olup, bu de¤er ülkemizde
üretilen toplam elektrik enerjisinin,
2005 y›l› baz›nda yaklafl›k %17’si
kadard›r.
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