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Say n Ba kan,

De erli Milletvekilleri,

Konu mama ba larken hepinizi sayg yla selaml yorum.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl n 2010 Y  Bütçesi’ni
sunmak üzere huzurlar zda bulunuyorum.

Bütün dünyada ülkelerin enerji konusuyla ilgili kamu
örgütleri, üniversiteleri, ba ms z dü ünce kurulu lar  ve
elbette siyasî karar al lar  güvenli, sürdürülebilir, çevre
dostu ve riski en aza indirgenmi  enerji politikalar  üretmek
için çal maktad rlar. Ülkelerin ekonomik geli imlerinin
sürdürülmesi bak ndan, temel girdi durumunda olan
enerji, küresel yönelimlerin izlenerek analiz edilmesini, çok
boyutlu ve uzun soluklu politika ve stratejilerin
uygulanmas  gerektiren  bir  alan  olarak  önemini  gün
geçtikçe art rmaktad r.

Enerji güvenli i, enerji sektörüne ili kin tart ma
gündemlerinin temelini olu turmaktad r. Son bir y lda küresel
ekonomideki daralmaya kar n, art  trendinde olan enerji
fiyatlar , küresel nma ve iklim de ikli i konusunda artan
duyarl k, dünya enerji talebindeki art a kar n tükenme

ilimine girmi  olan fosil yak tlara ba ml n yak n
gelecekte devam edecek olmas , yeni enerji teknolojileri
alan ndaki geli melerin artan talebi kar layacak ticari
olgunluktan henüz uzak olu u, ülkelerin enerji güvenli i
konusundaki kayg lar  her geçen gün daha da art rmakta ve
yeni aray lara yönelinmektedir.
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Di er taraftan, enerji elde etmek için kullan lan kaynaklar ve
yürütülen faaliyetlerden kaynaklanan sera gaz
emisyonlar n ya am  tehdit eder boyutlara ula mas , enerji
kaynaklar n üretimi ve tüketiminden kaynakl  çevresel
etkiler; fosil yak tlar, kullan labilir su kaynaklar  gibi
dünyadaki do al enerji kaynaklar n h zla tükenmesi
riskleri, hem birer müstakil varl k olarak devletleri, hem de
insanl k ad na dü ünme sorumlulu unda olan bilim
adamlar  ve ayd nlar  enerji konusuna daha çok
yo unla maya ve bu alan üzerinde daha çok ara rma
yapmaya sevk etmektedir.

Dünyada nüfus art , sanayile me ve kentle me olgular ,
küreselle me sonucu artan ticaret olanaklar , do al
kaynaklara ve enerjiye olan talebi giderek art rmaktad r.

Uluslararas  Enerji Ajans  (UEA) taraf ndan yap lan
projeksiyonlar, mevcut enerji politikalar  ve enerji arz
tercihlerinin devam etmesi durumunda dünya birincil enerji
talebinin 2007 - 2030 aras ndaki dönemde yüzde 40 oran nda
artaca na i aret etmektedir. Referans senaryo olarak
adland lan ve y ll k ortalama yüzde 1,5 düzeyinde talep
art na kar k gelen bu durumda dünya birincil enerji talebi
2007’deki 12 milyar ton petrol e de eri (tep) düzeyinden 2030

nda 16,8 milyar tep düzeyine ula acakt r. Referans
senaryoya göre fosil yak tlar, 2007 ve 2030 aras ndaki
dönemde enerji tüketimindeki art n dörtte üçünden
fazlas na kar k gelerek birincil enerjide hakim kaynaklar
olarak kalmaya devam edecektir.

Küresel talep art n yüzde 93’lük bölümü OECD üyesi
olmayan geli mekte olan ülkelerden kaynaklanacak, Çin ve
Hindistan enerji tüketiminde paylar  belirgin ekilde
art racakt r.
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Söz konusu talep art n zaman nda ve güvenli bir ekilde
kar lanabilmesini teminen, 2030 y na de in küresel çapta
enerji sektörü arz altyap na 26 trilyon dolar tutar nda
yat m gerçekle tirilmesi ön görülmekte olup yaln zca elektrik
sektörüne  üretim,  iletim  ve  da m  için  13,7  trilyon  dolar
yat m gerçekle mesi gerekmektedir.

Fosil yak tlar n enerji arz ndaki a rl kl  pay , küresel nma
ve iklim de ikli i olgular  ba lam nda enerji politikalar n
ve tercihlerinin önemini peki tirmektedir. Karbondioksit

de eri de erler bak ndan referans senaryo kapsam nda
28,8 milyar ton’dan 40,2 milyar ton düzeyine ula aca
hesaplanan enerji sektöründen kaynakl  ve sera etkisi yap
gaz emisyonlar n, alternatif politikalar n belirlenmesi ve
uygulanmas  ile belirli düzeyde azalt labilece i
öngörülmektedir.

Enerji sektöründeki bu dönü üm dikkatle izlenmeli ve
teknoloji ve istihdama yönelik olas  katk lar da genç ve
dinamik nüfusumuz için bir f rsat alan  olarak görülmelidir.

Dünya genelinde yenilenebilir enerji kaynaklar n
kullan n yayg nla lmas na yönelik politikalar n yan

ra, nükleer enerjinin rolünün küresel ölçekte yeniden
tart lmaya ba land  görülmektedir. Ayr ca, yeni enerji
teknolojilerinin ticarile me süreci üzerinde aray lar n
yo unla  ve iklim de ikli ine ili kin duyarl klar
ekseninde öncelik kazand  gözlenmektedir.

Enerji arz güvenli ini temin etmek üzere yat m ortam n
iyile tirilmesi aray lar , rekabete dayal effaf piyasa
olu umlar n yayg nla mas na zemin olu turmaktad r.
Ülkeler aras nda enerji alan nda ikili ve çok tarafl  ili kiler
derinlik kazanmakta, ölçek ekonomisi temelinde i leyen
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bölgesel i birli i süreçleri ve enerji ba lant lar  önemini
art rmaktad r.

çinden geçmekte oldu umuz küresel ekonomik krizin enerji
pazarlar na ciddi etkisi olmu tur. Bir taraftan enerji talep
art nda daralma ya an rken, di er taraftan finansman
zorluklar  nedeniyle yeni projelerde gecikmeler olmaktad r.
Mevcut krizin enerji sektöründe belki de en önemli etkisi,
“ye il geli me” için al nmas  gereken uzun vadeli politik ve
ekonomik tedbirlerin gecikmesi ve iklim de ikli i gibi önde
gelen küresel çevresel tehditlere kar  al nacak önlemlerin
sekteye u ramas eklinde tezahür edebilir ve bu ekilde
ileride daha akut ekonomik sonuçlara yol açabilir.

Di er taraftan, her krizin belirli tehditler kadar baz  f rsatlar
da gündeme getirdi i unutulmamal r. Hükümetler, krizin
do urdu u yenilenme ihtiyac ndan yararlanarak verimsiz
politikalar  ve uygulamalar  ortadan kald rmak veya
iyile tirmek yoluna gidebilirler.

Ülkemizin enerji güvenli ini sa lamaya yönelik politika ve
stratejilerinde, dünyadaki genel yönelimlerin yan  s ra,
bölgesel ve küresel enerji dinamiklerinde önem arz eden tüm
aktörlerin politika ve stratejileri de yak ndan izlenmekte ve
ülkemiz ihtiyaçlar  gözetecek ve menfaatlerini art racak
yönde tutum geli tirilmektedir.
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Türkiye’nin Genel Enerji Durumu ve Enerji Politika ve
Stratejileri

Say n Ba kan,
De erli Milletvekilleri,

Konu mam n bu bölümünde bak  aç  dünyadaki genel
görünümden ülkemize çevirece im ve enerji sektöründe
politika ve stratejilerin hayata geçirilmesine ili kin çal ma ve
uygulamalar z hakk nda bilgi verece im.

Politikalar z ve stratejilerimiz, ülke gerçeklerimiz dikkate
al narak; küresel ölçekli dinamikler analiz edilerek ve özellikle
AB müktesebat  ve içinde bulundu umuz jeopolitik
perspektiften bak larak olu turulmu tur. Temel
politikalar z;

a ba ml n en alt düzeye indirilmesi,

Kaynak çe itlili ine ve yerli, yeni ve yenilenebilir
kaynaklara önem verilmesi,

Çevre üzerindeki etkilerin en aza indirilmesi,

Enerjinin verimli üretilmesi ve kullan lmas ,

Kamu yarar n ve tüketici haklar n gözetilmesi

Serbest piyasa uygulamalar  içinde kamu ve özel kesim
imkanlar n harekete geçirilmesi,
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Ülke enerji ihtiyaçlar  güvenli, sürekli ve en dü ük
maliyetler ve en az çevresel etkilerle kar layacak
tedbirleri alan politikalar n hayata geçirilmesi

eklinde özetlenebilir.

Ya anan yüksek ekonomik geli me ve artan refah seviyesinin
sonucu olarak Türkiye’nin enerji sektörünün her alan nda

zl  bir talep art  oldu u gözlemlenmektedir.

1990-2008 döneminde ülkemizde birincil enerji talebi art
 ayn  dönemde dünya ortalamas n 3 kat  olarak yüzde

4,3 düzeyinde gerçekle mi tir. Türkiye, OECD ülkeleri
içerisinde geçti imiz 10 y ll k dönemde enerji talep art n
en h zl  gerçekle ti i ülke durumundad r.

Ayn ekilde ülkemiz, dünyada 2000 y ndan bu yana elektrik
ve do al gazda Çin’den sonra en fazla talep art na sahip
ikinci büyük ekonomi konumunda olmu tur.

Bakanl zca yap lan projeksiyonlar bu e ilimin orta vadede
de devam edece ini göstermektedir.  2008 y  sonu itibariyle,
108 milyon tep de erine ula an birincil enerji tüketimimizin,
referans senaryo olarak adland rabilece imiz kabuller
çerçevesinde, 2020 y na kadar olan dönemde de y ll k
ortalama yüzde 4 oran nda artmas  beklenmektedir.

Net ithalat ba ml  yüzde 74 mertebesindeki ülkemizde
petrol ve do al gaz n neredeyse tümü, kömürün ise be te biri
ithal edilmektedir. Bu ba lamda, enerji arz nda kaynak,
teknoloji ve altyap  baz nda çe itlendirmenin art lmas na
büyük önem veriyoruz. Ülkemizde son y llarda petrol ve do al
gaz  yurt  içi  ve  yurt  d  arama  faaliyetleri  de  bu  çerçevede
yo unluk kazanm r.
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Dünyada gittikçe artan petrol fiyatlar na paralel olarak
ülkemizin de y ll k yakla k 34 milyar dolar  bulan petrol-
do al gaz ithalat faturas  dü ürmek amac yla yo un olarak
çal maktay z.

Türkiye’de Elektrik Sektörüne Genel Bak

Say n Ba kan,
De erli Milletvekilleri,

Bu a amada, baz  rakamlar ve tablolarla ülkemizde elektrik
enerjisi kullan , elektrik enerjisi tüketiminin ekonomik ve
sosyal faktörlerle olan ili kisi, kurulu güçteki gerek kapasite
gerekse mülkiyet bak ndan geli imi, yedek kapasitenin
durumu ve geli imi gibi konulara de inmek istiyorum.

Türkiye elektrik enerjisi brüt tüketimi (Türkiye brüt
üretimi+d  al m–d  sat m) 2007 y nda yüzde 8,8 art  ile
190 milyar kWh olarak gerçekle mi tir.

2008 y  için 204 milyar kWh olarak tahmin edilen brüt
elektrik tüketimi, y l içinde ortaya ç kan ekonomik
durgunlu un etkisi ile azalma e ilimine girmi  ve y l sonunda
bir  önceki  y n  tüketimine  göre  yüzde  4,3  art  göstererek
198,1 milyar kWh olarak gerçekle mi tir.

Türkiye enterkonnekte sisteminde y llar itibariyle puant
talebin de enerji talebine paralel geli ti i gözlemlenmektedir.

Puant talep;

2007 y nda 29.249 MW,

2008 y nda 30.517 MW olarak gerçekle mi tir.
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Elektrik enerjisi tüketimi ekonomik ve sosyal faktörlerle s
bir ekilde ili kilidir. Özellikle sanayi sektöründeki geli meler
ve büyüme, enerji tüketimini etkileyen unsurlard r.

Serbest Piyasan n nihai duruma getirilmesi do rultusunda
yürütülen çal malar çerçevesinde, üç uzla rma dönemini
temel alan mevcut geçi  dönemi dengeleme ve uzla rma
mekanizmas  uygulamas n yerini alacak olan nihai
Dengeleme ve Uzla rma Yönetmeli i’nin (DUY) yürürlü e
girmesi ile birlikte, mevcut dengeleme piyasas , temel amac
Sistem letmecisine (TE ) gün öncesinden dengelenmi  bir
sistem sa lamak olan ve gün öncesi ticareti için kullan lan
“Gün  Öncesi  Planlama”  ve  arz  ve  talebin  gerçek  zamanl
olarak dengelenmesi amac na hizmet etmek üzere “Dengeleme
Güç Piyasas ” olmak üzere 2 k sma ayr lacak ve dengesizlikler
saatlik olarak uzla lacakt r.

Halen TE  taraf ndan yürütülen Mali Uzla rma
lemlerinin ve olu turulacak gün öncesi piyasas  ve orta

vadede olu acak vadeli i lemler piyasalar n i letilmesinin,
mali ve idari özerkli e sahip “Piyasa leticisi” taraf ndan
sürdürülmesi için gerekli çal malar yap lacakt r.

Ülkemizdeki yüksek büyüme oranlar  sonucu, uzun y llardan
beri y ll k elektrik tüketim art  ortalama yüzde 7-8
seviyelerinde gerçekle mi tir.

1990-2008 y llar  aras nda üretimdeki y ll k art  ortalamas
yakla k olarak yüzde 7 seviyesindedir. 2009 y nda üretimin
194,5 milyar kWh olmas  beklenmektedir.

8 Aral k 2009 tarihi itibari ile sisteme 2.836 MW’l k yeni
santral eklenmi  olup kurulu gücümüz u an itibariyle
44.600 MW mertebesindedir.



9

Öte yandan 2002 y nda 4.510 km olan do al gaz boru hatt
uzunlu u, 11.294 km’ye ç kar lm r. 2002’de “sanayide ve
konutta” 5 ehrimize, “sadece sanayide” ise 9 ehrimize giden
do al gaz, bugün itibariyle 65 ehrimize ula r.

Emre amade ve görece temiz bir enerji kayna  olan do al
gaz n ehirlerde, özellikle konutlarda kullan n
yayg nla lmas  neticesinde ülkemiz sera gaz  emisyonlar
ile ve küresel iklim de ikli iyle mücadelede çok önemli bir
avantaj elde etmi tir. Ayr ca özel sektör da m irketlerimiz
önemi yads namayacak deneyimler elde etmi tir.

Elektrik da m sistemindeki en önemli sorun olan kay p-
kaçak kontrolü ba lam nda, 2003-2009 (Kas m) itibariyle
toplam 36,7 milyon abone taramas  yap lm  olup bu
çal malar sürdürülmektedir. Elektrikteki kay p-kaçak
oranlar , yap lan çal malar sonucunda, 2002 y nda yüzde
25 seviyesinden 2009 y nda yakla k yüzde 14 seviyesine
dü ürülmü tür.

Say n Ba kan,
De erli Milletvekilleri,

18 May s 2009 tarihinde Yüksek Planlama Kurulu taraf ndan
kabul edilmi  olan, Elektrik Enerjisi Piyasas  ve Arz Güvenli i
Strateji Belgesi’ndeki baz  önemli ba klara dikkatinizi
çekmek istiyorum. Strateji Belgesi çerçevesinde 2023 y na
kadar;

Tüm yerli kömür ve hidrolik potansiyelimizin
ekonomimize kazand lmas ,
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Rüzgar kurulu gücümüzün 20.000 MW mertebesine
ula mas ,

Jeotermal kurulu gücümüzün 600 MWe mertebesine
ula mas ,

Ve ayr ca 2020 y nda elektrik üretimimizin yüzde
5’inin nükleer enerjiden sa lanmas

hedeflenmi tir.

Di er taraftan, Strateji Belgesi’nde enerji verimlili i projelerine
öncelik verilmi , santral rehabilitasyonlar n yap lmas na
dikkat çekilmi , tam rekabetçi piyasa ko ullar na geçi in yol
haritas  belirlenmi , toptan sat  piyasas n geli imi,
özelle tirme uygulamalar  ve elektrik enterkoneksiyonlar
konular nda temel stratejiler ortaya konulmu tur.

Strateji Belgesi’nde belirtilen tüm hedefler ciddi bir finansman
ihtiyac  ve kamu ve özel sektör kaynaklar n daha h zl
harekete geçirilmesi gereklili ini beraberinde getirmektedir.

“Yenilenebilir enerji kaynaklar n enerji arz
içindeki pay  artt rmak”

Yenilenebilir enerji kaynaklar n enerji arz  içindeki pay n
art lmas na yönelik olarak hem yasal altyap  hem de sektörü
harekete geçirecek kapsaml  çal malar  hayata geçirmekteyiz.
2005 y nda yürürlü e giren Yenilenebilir Enerji
Kaynaklar n Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçl
Kullan lmas na li kin Kanun ile özel sektör marifetiyle
yenilenebilir kaynaklar ndan elektrik üretilmesi imkan
sa lanm r.
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Yenilenebilir enerji ile ilgili Kanunun yürürlü e girmesinden
sonra  2.887  MW  kurulu  gücünde  80  adet  yeni  rüzgar
projesine lisans verilmi tir. Bu projelerden toplam 1.000 MW
kurulu güce ula acak olan santrallar n yap  devam
etmektedir. 2002 y nda neredeyse yok say lacak düzeyde
olan rüzgar enerjisi kurulu gücü bugün 738 MW’a ula r.
Rüzgar enerjisi kurulu gücümüzün 2 y l sonunda 2.200 MW’a
ula aca  tahmin edilmektedir.

2009 y  içinde i letmeye al nan santrallerin; (8 Aral k 2009
itibariyle)

390 MW’  rüzgâr,

603 MW’  hidroelektrik,

47,4 MW’  jeotermal,

22 MW’  ise çöp gaz  ve biyogaz

kaynakl  elektrik üretim santrallar r.

“Yerli kaynaklara öncelik verilmek sureti ile
kaynak çe itlili ini sa lamak”

Yerli Kaynaklar z

Yap lan arz planlamalar nda Cumhuriyetimizin 100. y na
kadar yerli linyit, ta kömürü ve hidrolik potansiyelimizin
tamam n kullan lmas  hedeflenmi tir.

Türkiye Kömür letmeleri (TK ) ve Elektrik Üretim Anonim
irketi (EÜA ) Genel Müdürlükleri uhdesinde bulunan kömür

sahalar n santral yapma ko uluyla özel sektöre
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devredilmesi ve ekonomiye kazand lmas na yönelik
çal malar yap lmaktad r.

Elektrik üretiminde kullan lan yerli kaynaklar zdan,
linyitten elde edilebilecek elektrik enerjisi üretim potansiyeli
toplam 120 milyar kWh/y l civar nda olup halen bunun yüzde
44’lük k sm  de erlendirilmi tir. 11 milyar kWh/y l
potansiyele sahip olan ta kömürünün ise yüzde 32’lik k sm
de erlendirilmi  durumdad r. Bu potansiyelin
de erlendirilmesinde, yerli linyitlerimizin kalitesine uygun
teknolojilerin yayg nla lmas na, yeni kurulacak termik
santrallarda yüksek verim ve birim enerji ba na dü ük
emisyon elde edecek çevrim teknolojilerinin kullan lmas na,
Bakanl m taraf ndan ayr  bir önem verilmektedir.

Ülkemizde kömür aramalar  uzun bir süredir ihmal edilmi tir.
Bu nedenle, mevcut verilerin ülkemizin kömür potansiyelini
tam olarak yans tt  iddia etmek mümkün de ildir.
Dolay yla, ülkemizin kömür potansiyelini daha do ru bir
ekilde belirleyebilmek için, 2005 y ndan itibaren ba ta

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlü ü ve TK   Genel
Müdürlü ü olmak üzere,  ilgili kurulu lar n imkanlar
seferber edilerek bir kömür arama hamlesi ba lat lm r.

Kömür aramalar na yönelik olarak yap lan projelerin
uygulamas  sonucunda 2005-2009 Ekim sonu itibari ile
510.000 m sondajl  arama yap larak 4,2 milyar ton linyit
rezervi tespit edilmi , linyit rezervimiz yüzde 50 art lm r.

Ayn ekilde ekonomik kategoride oldu u belirlenen 140
milyar kWh/y ll k Türkiye hidrolik enerji potansiyelinin yüzde
37’lik k sm  i letmede, yüzde 15’lik k sm  (özel te ebbüs
taraf ndan yap  sürdürülen projeler dahil) k sm  ise in a
halindedir. Ülkemizin teknik ve ekonomik hidroelektrik
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potansiyelinin yeniden belirlenmesine yönelik çal malara
ba lanm r. Küçük HES teknolojisinin geli tirilmesi ve
yayg nla lmas  amac yla y llard r imalat  yap lamayan
mikro ve küçük güçlü HES proje ve imalat çal malar
TEMSAN taraf ndan yürütülmektedir.

“Nükleer güç santrallar  arz kaynaklar za
dahil etmek”

Nükleer Enerji

Nükleer enerjinin enerji arz kaynaklar za entegrasyonu,
artan elektrik talebi kar lan rken ithal yak tlara ba ml ktan
kaynakl  risklerin azalt lmas na yönelik ba ca araçlardan
biri olacakt r.

Bu kapsamda, “Nükleer Güç Santrallar n Kurulmas  ve
letilmesi le Enerji Sat na li kin Kanun”un 2007 y

sonunda yürürlü e girmesi ile birlikte Bakanl mca
haz rlanan “Nükleer Güç Santrallar n Kurulmas  ve

letilmesi ile Enerji Sat na li kin Kanun Kapsam nda
Yap lacak Yar ma ve Sözle meye li kin Usul ve Esaslar ile
Te vikler Hakk nda Yönetmelik” de 2008 y  Mart ay nda
yürürlü e konulmu tur. Bahse konu Yönetmeli in baz
maddelerine ili kin olarak Dan tay taraf ndan yürütmeyi
durdurma karar  verilmi tir. Konuya ili kin
de erlendirmelerimiz devam etmektedir.

Elektrik üretiminde nükleer santrallar n kullan lmas
konusunda ba lat lan çal malara devam edilecektir. Bu
santrallar n elektrik enerjisi üretimi içerisindeki pay n 2020
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na  kadar  en  az  yüzde  5  seviyesine  ula mas  ve  uzun
dönemde daha da art lmas  hedeflenmektedir.

“Serbest piyasa ko ullar na tam i lerlik
kazand rmak ve yat m ortam n iyile mesini
sa lamak”

Ülkemiz, enerji sektöründe rekabete dayal  piyasalar n
olu turulmas  stratejisi çerçevesinde, elektrik, do al gaz ve
petrol sektörlerinde sürdürülebilir bir büyümeyi temin edecek
yat m ortam n olu turulmas na yönelik önemli a ama
kaydetmi tir.

4628 say  Elektrik Piyasas  Kanunu (2001),

4646 say  Do algaz Piyasas  Kanunu (2001),

5015 say  Petrol Piyasas  Kanunu (2003) ve

5307 say  S la lm  Petrol Gazlar  (LPG) Piyasas
Kanunu (2005)’nun

yürürlü e girmesi ile birlikte enerji sektöründe rekabete
dayal  ve i leyen piyasalar n olu turulmas na yönelik önemli
ad mlar at lm , sektörde faaliyet gösteren kamu kurulu lar
yeniden yap land lm , serbestle meyi temin edecek kurallar
uygulanmaya ba lanm r.

Özel Sektör Yat mlar

Ülkemiz enerji sektörünün 2020 y na kadar toplam yat m
ihtiyac  120 milyar dolar  a maktad r. Bu çerçevede ihtiyaç
duyulan yat mlar n mümkün oldu u kadar özel sektör
taraf ndan yap lmas  sa layacak düzenlemelerin hayata
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geçirilmesi yönünde gerekli çal malar Bakanl mca
yürütülmektedir.

2002 y ndan bu yana elektrik üretim kurulu güç
kapasitemiz 31.750 MW’tan 44.600 MW düzeyine
yükselmi tir. Bu dönemde devreye giren yakla k 12.850
MW’l k ilave kapasitenin yakla k 7.000 MW’l k bölümü
dönemimizde ba layan ve özel sektör taraf ndan lisans alan
santrallerden olu maktad r.

8 Aral k 2009 itibariyle, 2009 y  içerisinde toplam 2.624 MW
kurulu gücünde özel sektöre ait 73 adet üretim santralinin
geçici kabulleri yap lm  ve i letmeye al nma izni
Bakanl mca verilmi tir. letmeye al nan tesislerin;

1’i (47,4 MW) jeotermal,

14’ü (390 MW) rüzgâr,

28’i (391 MW) hidrolik,

33’ü (1.796 MW) termik santrallerdir.

Termik santrallerin 214 MW’  kojenerasyon özellikli
santrallerdir. Buna ilave olarak 212 MW gücündeki Obruk
Baraj  ve Hidroelektrik Santral  DS  taraf ndan tamamlanarak
hizmete girmi tir. Y l sonuna kadar 2009’da sisteme ilave
edilen  özel  sektör  santral  kurulu  gücünün  2.800  MW’a
ula mas  beklenmektedir.

Rekabete dayal  yat m ortam n geli tirilmesi, enerji
sektöründeki önemli talep art  kar lamada ba ca
stratejilerimizden biri olmaya devam edecektir.
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Fiyatlar

Rekabetçi bir enerji piyasas na geçi  sürecinde maliyetleri
yans tan fiyatland rma yap n olu turulmas  hususuna
önem verilmektedir. 14 ubat 2008 tarihli ve 2008/T-5 say
YPK Karar  ile  “Enerji K T’lerinin Uygulayaca  Maliyet Bazl
Fiyatland rma Mekanizmas ” 01.07.2008 tarihinde yürürlü e
girmi tir.

Buna göre, enerji K T’lerimizin uygulad  elektrik fiyatlar  3
ayda bir, do al gaz fiyatlar  ise ayl k olarak Maliyet Bazl
Fiyatland rma Mekanizmas  çerçevesinde belirlenen
formüllere göre revize edilmektedir.

BOTA  Genel Müdürlü ü Temmuz 2008’den itibaren sat
fiyatlar  söz  konusu  karar  uyar nca  belirlemekte  ve
uygulamaktad r. Bu çerçevede, do al gaz sat  fiyatlar  “do al
gaz al m fiyat ndaki de im” ve “dolar kurundaki de im”i
gösteren parametreler göz önüne al narak hesaplanmaktad r.

Elektrik Da m ve Üretim Özelle tirmeleri

Elektrik da m ve üretim faaliyetlerinin özelle tirilmesine
yönelik haz rl k çal malar nda önemli a amalar
kaydedilmi tir. TEDA  2 Nisan 2004 tarihinde Özelle tirme
Program ’na al nm r.

TEDA n yeniden yap lanma süreci tamamlanm , yeni
olu turulan 20 bölgesel elektrik da m irketinden Ba kent,
Sakarya ve Meram elektrik da m irketlerinin özelle tirme
ve devir i lemleri tamamlanm , Denizli, Ayd n ve Mu la
illerinden olu an da m bölgesinin Aydem Elektrik Da m
A. .'ye devri gerçekle tirilmi tir.
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Son olarak; Çoruh, Osmangazi ve Ye il rmak Elektrik Da m
A. .’deki TEDA ’a ait % 100 oran ndaki hisselerin
özelle tirme ihalelerinde pazarl k görü meleri 06.11.2009
tarihinde tamamlanm r. Yap lan görü meler sonucunda 3
da m irketi için toplam 1.153.500.000 dolar teklif
verilmi tir.

Uluda , Van Gölü, Çaml bel ve F rat bölgeleri için de ilana
lm  olup, bahse konu bölgelerle ilgili son teklif verme

tarihi 29 Ocak 2010’dur. Di er 7 irketin haz rl k çal malar
ise Ö B taraf ndan sürdürülmektedir. 2010 y l sonuna kadar
da m özelle tirmelerinin tamamlanmas  hedeflemektedir.

Elektrik üretim tesislerinin özelle tirilmesindeki temel
amac z; üretim kapasitesinin geli tirilmesi, mevcut üretim
tesislerinin emre amadeliklerinin art lmas  ve kapasite
kullan m faktörlerinin yükseltilmesi ile sektördeki rekabetin
art lmas  için özel sektör kaynaklar n harekete
geçirilmesidir.

Özelle tirme yöntemi belirlenirken mevcut santrallar n ihtiyaç
duydu u rehabilitasyonlar n yap lmas  ve yak t kaynaklar n
yeterli oldu u tesislerde ilave yat mlarla santral kurulu
güçlerinin art lmas  hususlar  göz önünde bulundurulacak,
özelle tirilecek üretim tesislerinin belirlenmesinde ve
portföyler halinde grupland lmas nda piyasada rekabetin
sa lanmas  temel kriter olarak al nacakt r.

Do al Gaz Kontrat Devirleri

4646 say  Do al Gaz Piyasas  Kanunu hukuki olarak
BOTA n tekel konumunu ortadan kald rm r. Kanunda
öngörüldü ü üzere ehir içi da m lisanslar  için EPDK
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taraf ndan ihaleler düzenlenmektedir. Bununla birlikte, do al
gaz al m anla malar n özel sektöre devri ile ilgili olarak
uygulamada kar la lan sorunlar n giderilmesi amac yla
4646 say  Kanunda de iklik yap larak 64 lot (16 milyar m3)
yani pazar n yüzde 64’ü için ihaleye ç lm r. 4 milyar m3

kar  toplam 16 lot için geçerli teklif veren 4 istekli ile
sözle me devri yap lm r.

Do al gaz sektöründe rekabete dayal  serbest piyasan n
olu umu, belirli bir geçi  dönemini gerektirmektedir. Geçi
dönemi sürecinin arz güvenli i aç ndan risk
olu turmamas  sa lamak için, dünyadaki yönelimleri, di er
ülkelerin geçi  döneminde kar la klar  güçlükleri ve
deneyimleri de dikkate alarak, ülkemizde piyasa olu umuna
ili kin geli meler yak ndan takip edilmekte ve Do al Gaz
Piyasas  Kanunu’nda de iklik yap lmas  konusunda
çal malar sürdürülmektedir.

“Enerji verimlili ini artt rmak”

Enerji verimlili i, enerji kaynak çe itlili inde di er kaynaklara
destek olarak görülebilece i gibi, verimlilikten elde edilecek
kazan mlar ile ayn  zamanda tek ba na bir kaynak olarak da
de erlendirilebilecek konumdad r. Türkiye için, bu konuda
ciddi bir potansiyel bulunmaktad r. 2007 y  içerisinde TBMM
taraf ndan Enerji Verimlili i Kanunu ç kar lm r. Enerji
Verimlili i Kanunu ile enerjinin verimli kullan  te vik
eden düzenlemeler getirilmi  ve bu alandaki önemli
potansiyelin kullan lmas  hedeflenmi tir.

Kamu sektöründe enerjinin verimli kullan na yönelik
2008/2 ve 2008/19 say  iki Ba bakanl k Genelgesi
yay mlanm r. Söz konusu genelgeler kapsam nda kamunun
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ve özel sektörün ve sivil toplum kurulu lar n kat  ile
“Ulusal Enerji Verimlili i Hareketi” ba lat lm  ve 2008 y
"Enerji Verimlili i Y " olarak ilan edilmi tir.

Enerji verimlili inin süratle ve etkili bir ekilde
artt labilece i tedbirler aras nda, ayd nlatma amac yla
kullan lmakta olan akkor flamanl  lambalar n yakla k 5 kat
daha verimli olan kompakt floresan lambalarla de tirilmesi
hususuna öncelik verilmektedir. Bu konudaki çal malara
kamu kurum ve kurulu lar n öncülük etmesi amac yla
haz rlanan “Kamuda Akkor Lambalar n De tirilmesine
li kin Ba bakanl k Genelgesi” kapsamda yürütülen

çal malar neticesinde 1.800.000’in üzerinde lamba
de tirilmi tir. Söz konusu çal ma neticesinde kamu
kurulu lar nda yüzde 23 daha iyi ayd nlatma sa lanm ,
elektrik  tüketim  kapasitesi  102  MW  azalt lm  ve  bütçeye

ll k 41 milyon lira kazand lm r.

Ayr ca, Enerji Verimlili i Y nda bilinçlendirme çal malar
kapsam nda Aral k 2008 ve Nisan 2009 tarihleri aras nda
toplam 4 milyon 800 bin enerji verimli lamba, eskileri
toplanmak suretiyle kay p-kaçak oranlar n yüksek oldu u
illerde ilkö retim ö rencilerine da lm r.

Sanayi sektörü için, verimlilik art rma projelerinin ve gönüllü
anla malar n desteklenmesine devam edilmektedir.

“Enerji ve tabii kaynaklar alan ndaki
faaliyetlerin çevreye olan olumsuz etkilerini en
aza indirmek”

Ülkemiz, 2004 y nda Birle mi  Milletler klim De ikli i
Çerçeve Sözle mesi’ne (UNFCCC) taraf olmu tur. Kyoto
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Protokolü 5 ubat 2009 tarihinde TBMM taraf ndan
onaylanm  olup Türkiye Cumhuriyeti A ustos 2009’da Kyoto
Protokolü’ne resmen taraf olmu tur.

Ülkemizin 2012 y na kadar olan dönemde Kyoto Protokolü
çerçevesinde emisyon azaltma yükümlülü ü
bulunmamaktad r. Ancak, 2012 sonras  döneme ili kin olarak
ülkelerden emisyonlar  azaltma yönünde beklentiler artm r.
Bu ba lamda, enerji sektöründe enerji verimlili inin
geli tirilmesi, yenilenebilir kaynaklar n daha fazla kullan ,
temiz kömür teknolojilerinin yayg nla lmas  ve nükleer
enerjinin kullan lmas  enerji ve çevre ba lant  içinde
sorunlar  ele almada ba ca politikalar aras nda olacakt r.

“Ülkemizin enerji alan nda bölgesel ve küresel
etkinli ini art rmak”

Enerji Diplomasisi

Say n Ba kan,
De erli Milletvekilleri,

Göreve geldikten bu yana, ülkemizin enerji arz güvenli i için
yo un bir enerji diplomasisi sürdürüyoruz.

Gitti imiz ülkelerde Türkiye’nin ve bölgemizin enerji
ihtiyaçlar na çözüm olacak, ülkemizin dünya arenas nda
önemli bir aktör konumunu sa lamla racak görü melerde
bulunuyoruz; bu temaslar n somut sonuçlar  olarak
çe itli anla malar ve i birlikleri tesis ettik.

Geçti imiz alt  ayl k sürede 11 ülkede toplam 18 kez d
temaslarda bulunduk.
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Enerji koridoru ve terminali konseptimizi iyice kökle tiren bu
temaslar n ilki Çek Cumhuriyeti’nde oldu. Bunu Azerbaycan,
Rusya, Türkmenistan, Katar, talya, Nahçivan, Suriye ve ran
ziyaretleri izledi.

Di er yandan, dünyadaki meslekta lar mla bir araya
geldi imiz talya, sveç ve Fransa’da dünyam n kar la
sorunlara ortak çözüm aray lar nda bulunduk.

Bu temaslar zda yedi y l önceki Türkiye alg lamalar  ile
imdiki Türkiye alg lamalar  aras nda büyük ölçekte

farkl klar bulundu unu da mü ahede ettik.

Uluslararas  Projeler

Ülkemiz Orta Do u, Hazar Bölgesi ve Orta Asya gibi dünyan n
ispatlanm  petrol ve do al gaz rezervlerinin yüzde 72’sine
co rafi olarak yak n bir konumda bulunmaktad r. Kaynak
ülkeler ile tüketici ülkeler aras nda do al bir köprü
olu turmakta olan Türkiye enerji kaynaklar n ve ta ma
güzergâhlar n çe itlendirilmesini sa lamaya yönelik
projelerde önemli bir aktör olarak yer almaktad r.

Gelecek 25 y l içerisinde yakla k yüzde 50 oran nda artmas
beklenen dünya enerji tüketiminin büyük bir bölümünün
içinde bulundu umuz bölgeden kar lanmas
öngörülmektedir. Dünya petrol ve do al gaz rezervinin
yakla k  yüzde  75’i  Orta  Do u,  Avrupa,  Rusya  ve  Orta  Asya
ülkelerinde bulunmaktad r. Orta Asya’daki rezervler dünya
enerji talebini kar lamada önemli bir alternatif kaynak olarak
ortaya ç kmaktad r. Türkiye, gerek co rafi, gerekse jeopolitik
konumu  ile  Orta  Do u  ve  Orta  Asya’n n  üretiminin  dünya
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pazarlar na ula mas nda hem bir köprü hem de bir terminal
olma özelli i ta maktad r.

Say n Ba kan,
De erli Milletvekilleri,

imdi de k sa k sa ülkemizin bu konumunu güçlendirme
hedefi do rultusunda yürüttü ümüz uluslararas  projeler:

Do u-Bat  Enerji Koridorunun en önemli bile enini
olu turan Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hatt ,
4 Haziran 2006 tarihinde Ceyhan hraç Terminali’nden
yüklenen ilk petrol tankeri ile i ler hale gelmi  ve Azeri
petrolünün uluslararas  pazarlara ta nmas na ba lanm r.
2006’dan bugüne kadar, yükleme yap lan petrol miktar  18
Aral k 2009, yani bugün itibariyle 792 milyon varil olup
yüklenen bu petrol tam 1000 tankerle ta nm r. Güzel bir
tesadüftür ki, bugün 1000. tanker yola ç km r. 22 Haziran
2008 tarihinden itibaren günlük 1 milyon varil kapasiteye
ula lan hattan daha fazla petrol ta nmas  amac yla
kapasitenin a amal  olarak 1,2 milyon varil/güne ve 1,6
milyon varil/gün’e ç kar lmas  yönünde çal malar devam
etmektedir. 2008 y  Ekim ay ndan itibaren Kazakistan
Tengiz  sahas ndan  üretilen  petrol  de  BTC  hatt  ile  dünya
pazarlar na ula lmaktad r.

BTC projesine paralel olarak, Hazar Bölgesi ülkelerinde
üretilecek do al gaz n Türkiye’ye, buradan da di er Avrupa
ülkelerine ta nmas  öngören Hazar-Türkiye-Avrupa do al
gaz boru hatt  projesi de, Do u-Bat  enerji koridoru
politikam zda önemli bir yere sahiptir. Bu kapsamda,
Azerbaycan-Türkiye Do al Gaz Boru Hatt  ile ( ah Deniz
Projesi, Bakü-Tiflis-Erzurum DGBH) 2007 y  Temmuz
ay ndan beri do al gaz tedarik edilmektedir. BTE Do al Gaz
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Boru Hatt  y ll k 20 milyar m3 kapasitesi ile sadece
Türkiye’nin yurtiçi gaz talebinin kar lanmas  aç ndan de il,
ayn  zamanda Avrupa Birli i’nin h zla artan gaz ihtiyac n bir

sm n kar lanmas  aç ndan da önemlidir. Bu hattan
Ocak-Kas m 2009 itibar yla 4,53 milyar m3 ve  toplamda  da
10,36 milyar m3 do al gaz al nm r.

2007 y  Kas m ay nda i letmeye al nan Türkiye-
Yunanistan Do al  Gaz  Boru Hatt  ile  de Güney Avrupa Gaz
Ringi Projesi’nin ilk aya  tamamlanm , böylelikle ülkemiz
do al gaz iletim ebekesinin kom u ülkelerin altyap yla
enterkonneksiyonu gerçekle tirilmi  ve ülkemiz do al gazda
köprü tedarikçi konumuna gelmi tir. Güney Avrupa Gaz Ringi
Projesi’nin bir sonraki a amas  ise Türkiye-Yunanistan
Do al Gaz Boru Hatt ’n n, Adriyatik Denizi’nden geçecek bir
hat ile talya’ya uzat lmas  olu turmaktad r. talya ba lant
ile söz konusu hat üzerinden ta nacak toplam gaz miktar n
yakla k 12 milyar m3/y l seviyesine ç kar lmas
planlanmaktad r. Bu miktar n 3,6 milyar m3’ü Yunanistan’a,
8  milyar  m3’ü ise talya’ya ta nacakt r. 26 Temmuz 2007
tarihinde, üç ülke aras nda bir do al gaz ta ma koridoru
olu turulmas na ili kin Hükümetler aras  anla ma
imzalanm r. Yunanistan- talya ba lant  sa layacak olan
Adriyatik Denizi geçi inin 2014 y nda devreye al nmas
planlanmaktad r.

Avrupa’ya  bir  di er  gaz  rotas  ise Nabucco Projesi
olarak bilinen Türkiye-Bulgaristan-Romanya-Macaristan-
Avusturya Hatt ’d r. Proje’nin gerçekle tirilmesi için ülkelerin
ilgili irketleri aras ndaki çal malar devam etmektedir. Alman
RWE Firmas  5 ubat 2008 tarihinde projeye alt nc  e it ortak
olarak kat lm r. Y ll k maksimum 31 milyar m3 kapasiteye
sahip olacak olan boru hatt  projesi Avrupa’n n kaynak ve
güzergâh çe itlili ine önemli katk  sa layacakt r. Nabucco



24

Projesi Hükümetleraras  Anla mas  13 Temmuz 2009
tarihinde Ankara’da imzalanm r. Proje Destek Anla mas
müzakereleri 14 Temmuz 2009 tarihinde yine Ankara’da
ba lat lm  olup 2009 y  içerisinde tamamlanmas , hatt n
2014 y nda i letmeye al nmas  planlanmaktad r.

r gaz n Ürdün ve Suriye üzerinden ülkemize ve
ülkemiz üzerinden de Avrupa’ya ula lmas  hedefleyen
Arap Do al Gaz Boru Hatt  Projesi’nde, Suriye, 2008
Temmuz ay ndan itibaren M r gaz  almaya ba lam r.
Gelinen a amada boru hatt  Suriye’nin Humus ehrine
ula  olup Türkiye s na kadar olan yakla k 230
kilometrelik k sm n tamamlanmas  ile iki ülke do al gaz
ebekelerinin birbirine ba lanmas  planlanmaktad r. 20

ustos 2009 tarihinde Türkiye ve Suriye aras nda imzalanan
mutabakat zapt  çerçevesinde iki ülke do al gaz ebekelerinin
birbirine ba lanabilmesi için gerekli artlar  görü mek
amac yla bir ortak çal ma grubu kurulmas
kararla lm r. Mutabakat Zapt  ayr ca, Türkiye’den
Suriye’ye gaz sat , M r do al gaz n Suriye üzerinden
Türkiye’ye geçi ini, Türkiye’den di er Arap ülkelerine Suriye
üzerinden geçi ini, do algaz n di er ülkelerden Türkiye
üzerinden Suriye’ye geçi ini ve gelecekte Suriye gaz n da
Türkiye’ye ula lmas  öngörmektedir.

Irak do al gaz n ülkemize ve Avrupa ülkelerine gaz
sa layacak projeler için önemli bir kaynak olma potansiyeli
dikkate al narak 15 Ekim 2009 tarihinde Irak-Türkiye Do al
Gaz Boru Hatt ’n n geli tirilmesine yönelik bir Mutabakat
Zapt  imzalanm r.

Di er taraftan Türk Bo azlar  Karadeniz’e ileride inecek
petrolü emniyetli olarak daha fazla ta yamayacak
durumdad r. Halihaz rda y ll k yakla k 150 milyon ton
tehlikeli yük bo azlar zdan geçmektedir. Bo azlardaki
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tehlikeli yük trafi ini azaltmay  hedefleyen Samsun-Ceyhan
Ham Petrol Boru Hatt , Kuzey-Güney Enerji Koridoru’nun da
ana ö esi olmak üzere tasarlanm r. Projenin temel atma
töreni 24 Nisan 2007 tarihinde Ceyhan’da gerçekle tirilmi tir.

6 A ustos 2009 tarihinde Türkiye ve Rusya aras nda petrol ve
gaz konular nda ortak i birli ini öngören protokoller
imzalanm r. Petrol protokolünde, Türk ve Rus petrol
irketleri aras nda ortak giri imlerin desteklenmesi, Samsun-

Ceyhan  Ham  Petrol  Boru  Hatt  Projesi’nin  hayata
geçirilebilmesi için gerekli olan petrol taahhüdünün
sa lanmas  gibi hususlar yer almaktad r. Ayr ca 19 Ekim
2009 tarihinde talya’n n Milano kentinde Türkiye- talya-
Rusya taraflar  aras nda, Samsun-Ceyhan Boru Hatt
Projesi’ne yönelik Ortak Bildiri (Joint Statement)
imzalanm r.

Yine, 6 A ustos 2009 tarihindeki Türkiye ve Rusya
protokollerinden gaz protokolü ile ise: “14 ubat 1986 tarihli
Al m Sat m Anla mas ”n n uzat lmas , Rus gaz n Türkiye’ye
ve Türkiye üzerinden di er hedeflere ula labilmesi
amac yla var olan boru hatlar n geni letilmesine ve yeni
boru hatlar n in a edilmesine yönelik fizibilite
çal malar n yap lmas  hedeflenmektedir. Ayr ca Türkiye,
Güney Ak m Do al Gaz Boru Hatt n in as na yönelik
Karadeniz’deki ekonomik bölgesinde ke if ve çevresel
ara rmalar n yap lmas na izin vermi tir.

Bir di er önemli husus önemli do al gaz rezervlerine
sahip olan Katar ile 6 Ekim 2009 tarihinde Doha’da

la lm  do al gaz (LNG) al na yönelik bir Mutabakat
Zapt  imzalanmas r. Ayr ca Suudi Arabistan, Ürdün ve
Suriye üzerinden Türkiye’ye ula mas  planlanan bir boru
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hatt n in a edilmesine yönelik ikili görü meler de devam
etmektedir.

28 Ekim 2009 tarihinde ran ile do algaz alan nda
anla ma imzalanm r. Anla maya göre, Türkiye Petrolleri
Anonim Ortakl  (TPAO), ran’ n Güney Pars Bölgesindeki
baz  sahalarda ihale ko ulu olmaks n do algaz
arayabilecektir. Ayr ca, ran do algaz  ülkemiz üzerinden
Avrupa’ya, Türkmen do algaz  ise ran üzerinden Türkiye’ye
ta nabilecektir.

Elektrik ebekelerinin enterkoneksiyonu hususuna;
elektrik ithalat ve ihracat potansiyelini art rmak, elektrik arz
güvenli ini desteklemek ve enterkonnekte ebekelerin di er
teknik avantajlar ndan yararlanmak aç ndan ülkemizce
önem verilmektedir.  Ülkemiz aç ndan öncelik ve temel
amaç, elektrik iletim ebekemizin Avrupa letim ebekesi
(UCTE) ile senkron-paralel çal mas  temin etmektir. Söz
konusu proje AB Trans-Avrupa Enerji ebekeleri kapsam nda
“Öncelikli Proje Eksenleri” aras nda yer almaktad r. Bu
çerçevede UCTE ile ba lat lm  olan çal malarda önemli
mesafe kat edilmi tir. Ülkemiz iletim sistemi ve üretim
tesislerinde, iyile tirmelerin tamamlanmas  ile birlikte en k sa
sürede UCTE üyeli inin gerçekle tirilmesi hedeflenmektedir.
Test çal malar na ba lan lm  olup 2010 y  ortalar nda
Avrupa Elektrik Sistemi ile Türkiye Elektrik Sisteminin
enterkoneksiyonunun gerçekle tirilmesi beklenmektedir.
Elektrik ticareti olanaklar  büyük ölçüde art racak olan
UCTE üyeli imiz, enerji sektöründe dü ük karbon
teknolojilerinin önemini daha da belirgin hale getirecektir.
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“Tabii kaynaklar n ülke ekonomisine
katk  art rmak”

Ülkemiz bor madeni, endüstriyel hammaddeler, mermer gibi
baz  madenlerde dünya ölçe inde rezerve sahiptir. Bunun
yan  s ra di er madenler bak ndan da sanayi sektörü için
gerekli hammaddeleri kar layabilecek büyüklükte rezervlere
sahip nadir ülkelerden biri konumundad r. Dünyadaki bor
rezervlerinin yüzde 72’sine sahip olan ülkemizde, bor cevheri,
bor konsantresi, rafine bor ürünleri, borik asit üretimleri
önemli seviyelere ula  bulunmaktad r.  Bu noktada,
önümüzdeki on y l içindeki hedef, bor uç ürünlerine yönelerek
ülkemizi bir dünya merkezi haline getirmek, teknoloji ve
üretimde dünya liderli ine soyunmakt r. Bu amaçla kurulan
Ulusal Bor Ara rma Enstitüsü (BOREN), ba ta bor kullan m
alanlar n art lmas  olmak üzere pek çok alanda önemli
mesafeler kat etmi tir.

3213 say  Maden Kanunu’nda ve uygulama
yönetmeliklerinde bir dizi yeni düzenleme yap lm r. Yap lan
bu düzenlemelerle madencilik sektöründe bir hareketlilik
sa lanm , gerek ruhsat müracaatlar nda, gerekse ihracat ve
milli gelir (GSY H) içindeki sektörün pay nda önemli art lar
olmu tur. Ruhsat ihale i lemleri h zland lm  ve bu güne
kadar 82.600 sahan n ihale i lemi sonuçland larak at l
durumdaki sahalar n isletmeye al nmas  ve ekonomiye
kazand lmas  amaçlanm r. Böylece yeni istihdam alanlar
olu turarak ülke ekonomisine ek katma de er sa lanm r.

Bu çerçevede 2002 y nda yakla k 700 milyon dolar olarak
gerçekle en maden ihracat z, 2008 y nda 3 milyar 240
milyon dolar olarak gerçekle mi tir.  Bu dönemdeki do al ta
üretim ve ihracat n tamam  özel sektör taraf ndan
kar lanm  olup mermer ve do al ta  ihracat z 2002 y na



28

yasla 4,5 kat artarak 1,5 milyar dolara ula ; maden
ihracat  içerisinde yakla k yüzde 43’lük payla ilk s rada yer
alm r. Bu ürün grubunu, yüzde 32 pay ve 1 milyar dolar ile
metalik  cevherler,  yüzde  20  pay  ve  647  milyon  dolar  ile
endüstriyel hammaddeler, yüzde 5 pay ile di er ürünlerin
ihracat  takip etmektedir. 2009 y  Ocak-Kas m dönemindeki
maden ihracat z ise tüm dünyay  etkisi alt na alan küresel
mali krizin etkisiyle 2008 y n ayn  dönemine göre miktarda
yüzde 21,5; de erde ise yüzde 30 azalarak 2 milyar 140
milyon dolar olarak gerçekle mi tir.

Madencilik sektörünün milli gelir içindeki de eri 2003 y nda
2 milyar 600 dolar olarak gerçekle irken 2008 y nda da 10
milyar 170 milyon dolara yükselmi tir.

Tahkim Davalar

Enerji sektörünün serbestle mesini amaçlayan 4628 say
Kanun’un yürürlü e girmesinden önce 3096 say  Kanun
kapsam nda imzalanm  olan üretim ve da m tesislerinin

letme haklar n devri sözle melerinin büyük bir bölümü
Dan tay taraf ndan iptal edilmi , sözle mesi imzalanm
ancak henüz in aat na ba lanmam  olan Yap- let-Devret
projelerinin de bir bölümü serbest piyasa artlar na uymad
ve Hazine garantisi verilmedi i için uygulanamam r.

Bu projeler için Bakanl m aleyhine aç lan 8 adet tahkim
davas nda talep edilen tazminat tutar  yakla k 1 milyar 800
milyon dolar olup kesinle en tazminat tutar  288 milyon
dolard r. u ana kadar 1 milyar 600 milyon dolar tutar ndaki
tazminat talebi ise hakem heyetleri taraf ndan reddedilmi tir.
Buna ilave olarak, Atam Alapl  B.V. taraf ndan Uluslararas
Yat m Uyu mazl klar  Çözüm Merkezi (ICSID) nezdinde
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aç lan tahkim davas nda irket 93 milyon dolar tazminat
talebinde bulunmu  olup dava devam etmektedir.

letme Hakk  Devri ve Y D projeleri d nda, sözle meye
ayk  davran lar  nedeniyle iptal edilen imtiyazlar
konusunda da ICSID nezdinde aç lan tahkim davalar
mevcuttur ve bu davalar a da özetlenmi tir:

Çukurova  Elektrik  A. .  ve  Kepez  Elektrik   T.A. .
irketlerinden her  birinin  toplam sermayesinin yakla k

yüzde 66’s na sahip oldu unu iddia eden Güney K br s
men eli Libananco Holdings Co. Ltd. taraf ndan Türkiye
Cumhuriyeti Devleti aleyhine 10 milyar 100 milyon dolar
tazminat talepli olarak ICSID nezdinde enerji art  anla mas
çerçevesinde tahkim davas  aç lm r. Yetkiye ili kin
duru ma yap lm r.

Çukurova Elektrik A. .’nin toplam sermayesinin yüzde
12,24’ünü, Kepez Elektrik T.A. .’nin toplam sermayesinin ise
yüzde 10,73’ünü elde etti ini iddia eden Polonya men eli
“Cementownia Nowa Huta” taraf ndan Türkiye Cumhuriyeti
Devleti aleyhine 4 milyar 648 milyon dolar tazminat talepli
olarak, ICSID nezdinde tahkim davas  aç lm r. Söz konusu
tahkim davas  devletimiz lehine sonuçlanm  olup Hakem
Heyeti nihai karar nda irket taraf ndan devletimize yasal
ücretler  ve  harcamalar  için  5  milyon  304  bin  dolar
ödenmesine karar vermi tir.

Çukurova Elektrik A. .’nin toplam sermayesinin yüzde
10,24’üne ve Kepez Elektrik T.A. .’nin toplam sermayesinin
ise yüzde 11,61’ine sahip oldu unu iddia eden Polonya
men eli “Europe Cement Investment and Trade S.A.”
taraf ndan Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine 3 milyar 800
milyon dolardan az olmamak üzere tazminat talepli olarak
ICSID nezdinde tahkim davas  aç lm r. Söz konusu tahkim
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davas  devletimiz lehine sonuçlanm  olup Hakem Heyeti
nihai karar nda irket taraf ndan devletimize hukuki
masraflar ve harcamalar için 3 milyon 907 bin dolar ile
tahkim masraflar  olarak 129.740 dolar n ödenmesine karar
vermi tir.

D Soru turma Raporlar

Ba bakanl k Makam n 03.01.2003 tarih, TEFT .M:001
say  Olur’lar  ve yine ayn  tarih, 094-002  say  Ba bakanl k
Tefti   Kurulu  Ba kanl n  Bakanl ma  muhatap  yaz
gere ince; 3096 say  Kanun kapsam nda i letmeye geçen
Yap- let-Devret Modeli santrallara ili kin kurulan
soru turma komisyonu taraf ndan haz rlanan 4’ü do algaz,
17’si hidroelektrik ve 2’si rüzgar santral  olmak üzere toplam
23 adet projeye ait soru turma raporu düzenlenmi tir.

Bu  raporlarda  yer  alan  tespitlerin  bir  bölümü  sözle me
uygulamalar na yönelik olmakla birlikte, büyük bir bölümü
sözle melerin imzalanmas  a amas ndaki eksikliklere ve
yat m maliyetlerinin yerindelik ele tirilerine dayanmaktad r.

Raporlar konusunda Bakanl k ve Maliye Bakanl  Ba
Hukuk Mü avirli i (BAHUM) aras nda çal malar yap lm ,
hukuki de erlendirmelerin neticeleri rapora ba lanm r.

Kömür Yard mlar

Sosyal devlet olma ilkesinin gere i olarak 2003-2009 y llar
aras nda 6 y ll k dönemde her y l ortalama 1 milyon 700 bin
aileye kömür yard  yap lm r. Da lan kömür 10 Aral k
2009 tarihi itibari ile toplam 9 milyon 200 bin tona ula
olup 2 milyar lira de erindedir.
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Say n Ba kan,
De erli Milletvekilleri,

BAKANLIK BA LI VE LG  KURULU LARININ
FAAL YETLER

1. Petrol leri Genel Müdürlü ü (P GM)

Ülkemizde halen 24 adet yerli ve 24 adet yabanc  olmak üzere
toplam 48 adet petrol arama ve üretim irketi bulunmaktad r.
Bu  irketler  408  adet  arama  ve  72  adet  i letme  ruhsat  ile
faaliyet göstermektedir.

Bugüne kadar toplam 1.427 adet arama kuyusu aç lm r.
Aç lan kuyular n yüzde 55’i Güneydo u Anadolu Bölgesi’nde,
yüzde 28’i Trakya Bölgesi’nde, yüzde 17’si de di er bölgelerde
yer almaktad r.

Yap lan aramalar neticesinde 107 petrol sahas  ve 42 do al
gaz sahas  ke fedilmi  olup bu sahalardan Ekim 2009 sonu
itibariyle toplam 132,4 milyon ton ham petrol, 11,2 milyar m3

do al gaz üretimi gerçekle tirilmi tir. Günlük çal an
ortalama  kuyu  say  1.066  olup  günlük  ham petrol  üretimi
45.100 varildir.

Ekim 2009 sonu itibariyle kalan üretilebilir ham petrol
rezervimiz 39,3 milyon ton, do al gaz rezervimiz ise 6,3 milyar
m3’tür.
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2. Elektrik leri Etüt daresi Genel Müdürlü ü (E )

2003–2008 döneminde Türkiye genelinde 137 proje
geli tirilmi  olup 2 milyar 750 milyon kWh’l k hidroelektrik
potansiyel belirlenmi tir. 2009 y nda F rat-Dicle havzas nda
yap lan çal malar n tamamlanmas yla yakla k olarak 500
milyon kWh’l k ilave potansiyelin ortaya ç kar lmas
hedeflenmektedir.

2009 y  içerisinde toplam kurulu gücü 15.000 MW olan 17
adet pompaj depolamal  HES’in ilk etüt raporlar
haz rlanm r.

Rüzgar Enerjisi Santral  (RES) i letmecilerine ve TE ’a
gerçek zamanl  rüzgar tahminlerini üretmek için, E ’de
Rüzgar  zleme  ve  Tahmin  Merkezi  kurulmas na  yönelik
çal malara ba lanm r.

Elektrik enerjisi üretiminde rüzgar enerjisinin etkin ve verimli
kullan  sa lamak amac yla 09.11.2008 tarih ve 27049
say  Resmi Gazetede “Rüzgâr Enerjisine Dayal  Lisans
Ba vurular n Teknik De erlendirilmesi Hakk nda
Yönetmelik” yay mlanm r. Yönetmelik esaslar na göre
EPDK’ya teknik görü  olu turma çal malar
sürdürülmektedir.

Biyokütle kaynaklar  etkin ve verimli kullanabilmek ve bu
kaynaklar  elektrik enerjisi üretiminde de erlendirebilmek
için E  taraf ndan orman, hayvansal ve tar msal kaynakl
biyokütle haritalar  olu turulmu tur.

Sanayi ve bina sektöründe enerji yönetimi uygulamalar
kapsam nda toplam 1.750 enerji yöneticisinin e itimi
gerçekle tirilmi tir. Ayr ca, bölgesel i birliklerinin



33

geli tirilmesi amac yla ba ta Türk Cumhuriyetleri olmak
üzere Asya, Orta Do u ve Balkan ülkelerine yönelik
“Uluslararas  Enerji Yöneticisi” e itim program  2002 y ndan
bu güne kadar her y l düzenli olarak uygulanmaktad r.
Bugüne kadar düzenlenen 9 uluslararas  kursta toplam 25
ülkeden 177 ki i e itilmi tir.

Enerji Kaynaklar n ve Enerjinin Kullan nda Verimlili in
Art lmas na Dair Yönetmelik çerçevesinde Verimlilik Art
Projelere (VAP) mali destek uygulamas  2009 y  içinde
ba lat lm r. Bu kapsamda, sanayide elektrik motor
sistemleri a rl kl  olmak üzere, 12 endüstriyel i letmeye ait ve
toplam proje bedeli yakla k 1 milyon TL olan 17 adet proje
için Enerji Verimlili i Koordinasyon Kurulu taraf ndan
destekleme karar  al nm r. Bu projelerin gerçekle tirilmesi
ile 6 milyon TL’nin üzerinde enerji tasarrufu sa lanmas
öngörülmektedir.

Enerji yo unluklar  azaltmay  taahhüt eden i letmeler ile
 aras nda gönüllü anla ma yap lmas  program

kapsam nda 2009 y  içinde 24 endüstriyel i letme gönüllü
anla ma ba vurusunda bulunmu  olup ba vurular
de erlendirilmektedir. 2010 y ndan itibaren yürürlü e
girecek ekilde, yakla k 10 i letme ile anla ma yap labilece i
öngörülmektedir.

 taraf ndan yine ayn  Yönetmelik çerçevesinde yürütülen
yetkilendirme faaliyetleri kapsam nda bugüne kadar, Makine
Mühendisleri Odas  ve 10 adet enerji verimlili i dan manl k
irketi e itim, enerji etüdü ve verimlilik art  proje

faaliyetlerini yürütmek üzere yetkilendirilmi tir.



34

3. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlü ü (MTA)

MTA’n n sondajl  aramalar  2003 y nda 32.000 m civar nda
iken 2009 y nda 300.000 m olmas  hedeflenmi tir.

MTA’n n ET  MADEN ile yürüttü ü ortak çal malar
neticesinde, ülkemizin bilinen bor rezervi yüzde 50 oran nda
artm , 2 milyar ton olan bor rezervimiz 3 milyar tona
ula r.

Ülkemizin maden ve endüstriyel hammadde aramalar nda baz
olu turacak temel verileri içeren haritalar n haz rlanmas
kapsam nda 2009 y nda yürütülen projelerde Trakya, Orta
Anadolu, Güney Anadolu, Güneydo u Anadolu ve Do u
Karadeniz Bölgelerinde çal malar yap lm r. Türkiye
genelinde haz rlanan bu haritalar n say sal ortama
aktar lmas yla da Türkiye Jeoloji Veri Bankas
olu turulmu tur.

MTA, ehir planlamalar nda kullan labilecek diri fay ve
heyelan haritalar  ülke çap nda haz rlamakta olup afet
riskleri bu haritalardan yararlan larak belirlenmektedir.
Ülkemiz heyelan haritalar  tamamlanm r. Ayr ca, ilki 1992

nda MTA taraf ndan yay nlanm  olan Türkiye Diri Fay
Haritas n güncellenmesi çal malar  tamamlanm  olup
haritan n bas  2010 y nda gerçekle tirilecektir.

MTA,  ülkemizde  uygulamas  çok  yeni  olan  yerkabu unu
olu turan kayaçlar n ve yer alt  sular n insan sa
üzerindeki etkilerini ara ran T bbi Jeoloji çal malar
sürdürmektedir. 2009 y nda bu konudaki çal malar ç
Anadolu Bölgesinde tamamlanm r. Gerçekle tirilen
çal malar neticesinde elde edilen bilgi ve tecrübeler Sa k
Bakanl  ile payla lmaktad r.
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MTA’n n arama ruhsat say  2004 y nda 25 iken 2009
nda 632’ye ula r.  Son be  y lda (2004-2009 y llar

aras nda) MTA taraf ndan yap lan ara rmalar kapsam nda,
MTA ad na ruhsatl  toplam 40 adet (11 metalik, 29
endüstriyel hammadde) sahada çal malar tamamlanm r.

Kas m 2009 itibariyle endüstriyel ve metalik maden arama
ruhsat say  129, kömür arama ruhsat say  165’tir. 5686
say  Jeotermal Kaynaklar ve Mineralli Sular Kanunu
kapsam nda jeotermal kaynak aramalar na ili kin toplam 338
adet ruhsat al nm r.

Ülkemiz 31.500 MWt olan jeotermal potansiyeli ile dünyada 7.
Avrupa’da ise 1. s rada yer almaktad r. Ülkemizde 40 y lda
görünür  hale  getirilen  jeotermal   kapasitesi  3.100  MWt
iken, son 4 y lda yakla k yüzde 39 art larak 4.317 MWt‘e
yükseltilmi , y lda 2.000 m olan arama sondaj miktar  20.000
m'lere ula r.

2009 y  Kas m ay  sonu itibariyle tamamlanan toplam
16.500 m sondaj sonucunda 263 MWt  enerjisi aç a

kar larak ülkemiz ekonomisine kazand lm r.

5686 say  Kanun ile MTA’ya, buldu u jeotermal kaynaklar
ihale yolu ile devir yetkisi verilerek bu kaynaklar n h zl  bir
ekilde yat ma dönü türülmesi sa lanm r. Bu kapsamda

2008 y  içerisinde elektrik üretimine uygun 4 adet saha ve
2009 y  içerisinde ise tma ve termal turizmine uygun 7
adet saha ihale yoluyla devredilmi tir. Gelecek ihale
sürecinde ise 3 adedi elektrik üretimine uygun olmak üzere
20 adet sahan n ihalesinin yap lmas  planlanmaktad r.

MTA taraf ndan son y llarda yap lan çal malar ile y ll k
analiz/test say lar  180.000’den 2009 y nda 270.000’e
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kar lm r. 2010 y nda hedef 55.000 numunede 350.000
analize ula makt r. Analiz ve teknoloji laboratuarlar nda
analiz/test faaliyetlerinde kapasiteyi ve üretilen hizmetlerin
kalitesini art rmak amac yla modernizasyon çal malar
devam etmektedir.

4.Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Ba kanl  (TAEK):

Nükleer enerjinin bar l amaçlarla kullan n sa lanmas
kapsam nda TAEK’in en önemli görevi bu konudaki temel ilke
ve politikalar n belirlenmesine katk da bulunmakt r. TAEK
ülkemizin nükleer santral edinme çal malar  s ras nda ilgili
ve yetkili kurulu lara gerekli teknik deste i sa lam  ve
sa lamaya devam etmektedir.

Nükleer teknolojinin ülke ç karlar na uygun olarak enerji
üretiminde kullan labilmesine yönelik çal malar TAEK’in de
kat yla sürdürülmektedir.

TAEK taraf ndan Uluslararas  Atom Enerjisi Ajans  (IAEA) ve
ktisadi birli i ve Kalk nma Te kilat /Nükleer Enerji Ajans

(OECD/NEA) ile i birli i içinde nükleer enerjinin bar l
amaçlarla kullan na yönelik ara rma faaliyetleri
yap lmakta olup halen IAEA ile Teknik birli i ve Ara rma
Kontrat  Programlar  kapsam nda 2 adet ulusal proje (TUR), 9
adet  bölgesel  proje  (RER)  ve  16  adet  ara rma  kontrat
yürütülmektedir. Ayr ca 2009 y  yat m program nda
ara rma amaçl  8 adet yat m projesi yer almaktad r.

TAEK’in düzenleme ve denetleme faaliyetleri, nükleer tesisler
ve radyasyon tesislerine ili kin tüm faaliyetler ile radyasyon
uygulamalar n güvenli bir ekilde yürütülmesinin
sa lanmas  amac yla lisanslanmas  ve denetlenmesini
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kapsamaktad r. Bu görevler yürütülürken var olan mevzuat n
ulusal ve uluslararas  tecrübelere dayanarak
güncelle tirilmesi ve gerekli görülen alanlarda yeni mevzuat n
tesis edilmesi çal malar  sürdürülmektedir.

Bakanl k olarak, ülkemizin nükleer teknoloji geli tirme ve
enerji üretmeye yönelik hedeflerine ancak kararl  bir nükleer
program dahilinde, ulusal endüstrimiz ve insan gücümüz ile
ula laca  dü ünmekteyiz. Bu ba lamda, TAEK, nükleer
teknolojilerin ülke menfaatine uygun olarak güvenli ve
emniyetli bir ekilde kullan lmas na yönelik çal malara
öncülük etmeye devam edecektir.

5. Türkiye Elektrik letim A. . Genel Müdürlü ü (TE )

TE , ulusal elektrik sisteminin i letilmesini, elektrik
piyasas n rekabete dayal  i lemesini sa layacak olan Piyasa
Mali Uzla rma Sisteminin çal lmas  ve sistem

letmesine yönelik olarak yat mlar  (idame-yenileme-yeni)
gerçekle tirilmesini sa lamakla sorumludur. Bu kapsamda
TE  taraf ndan,  1,1  milyon  avro  proje  bedelli  “Uzaktan
Sayaç Okuma Projesi” ile 2 milyon avro proje bedelli “Piyasa
Yönetim Sistemi Projesi” ihaleleri gerçekle tirilmi
bulunmaktad r. Bu projelerin tamamlanmas  ve testlerinin
yap lmas ndan sonra 2011 y  Ocak ay  itibari ile Avrupa
Elektrik Piyasas  ile tam uyumlu bir elektrik piyasas
uygulamas  ba lat lm  olacakt r.

2002’de 43.000 km olan elektrik iletim hatt  yap lan
yat mlarla 2009’da yakla k 46.974 km’ye ç kar lm r.
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Elektrik iletim hatt  altyap  güçlendirmek için toplam trafo
gücü 2002’de 61.561 MVA’dan 2009’da 92.199 MVA’ya

kar lm r.

TE n 2009 Y  Yat m Program nda yer alan projelerinden
toplam uzunlu u 307 km olan 14 adet enerji iletim hatt  (380-
154 kV) ile 33 adet 1.925 MVA gücünde trafo merkezinin
(380-154 kV) tesisi 2009 Ekim sonu itibari ile
tamamlanm r.

TE n 2010 Y  Yat m Program  tasar nda ise letim
Tesisleri Grubunda 95 adet 380 kV (Proje Tutar  1,8 milyar
TL), 279 adet 154 kV (Proje Tutar  1,4 milyar TL) olmak üzere
toplam 374 adet ve di er projelerle birlikte toplam 406 adet
proje yer almaktad r. Toplam proje tutar  3,2 milyar TL’dir.

Planlanan iletim tesisleri ile; iletim sistemi i letme
performans n yükseltilmesi, enterkonnekte sistemde üretim
ve tüketim bölgeleri aras nda iletim kapasitelerinin ve
uluslararas  enterkoneksiyonlar zdaki transfer kapasite
limitlerinin art lmas  amaçlanm r. Bu kapsamda TE
taraf ndan “Borçka–S r (Gürcistan) E H (130 km) ve
“Gercü –Il su-Cizre-S r (Irak) E H (130 km)” projelerinin
tesis edilmesine ba lanm r. Ayr ca, ran ile
yap lan/yap lacak enerji al veri inin miktar  art rmak
(1.000  MW)  amac yla  Van’da  Back  to  Back  stasyonu  tesis
edilmesi üzerine fizibilite çal malar  tamamlanmak üzeredir.

TE , büyük ehirlerimizin meskun mahalleleri içerisinde
kalm , ekonomik ömürlerini doldurmu , i letme problemleri
ya anan, varl  çevre aç ndan risk olu turan enerji iletim
hatlar n yer alt na al nmas  projelerine de devam
etmektedir.
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6. Elektrik Üretim A. . Genel Müdürlü ü (EÜA )

Bakanl m ilgili kurulu lar ndan EÜA  2009 Kas m sonu
itibariyle 24.199 MW olan kurulu gücü ile Türkiye kurulu
gücünün yüzde 54,4’ünü ve Türkiye elektrik enerjisi
üretiminin yüzde 46,2’sini kar lamaktad r. 2009 y  sonu
itibari ile kurulu un elektrik enerjisi üretiminin ba
ortakl klar  ile birlikte 89,5 milyar kWh’ye ula mas
beklenmektedir.

Uzun y llard r i letilen termik ve hidrolik santrallar zda
yeni teknolojiler kullan larak verimi yükseltmek ve üretim
kapasitesini art rmak için rehabilitasyonlar yap lmaktad r.
Rehabilitasyon çal malar na 2005 y  ba nda ba lanm r.
Rehabilitasyonlar, termik santrallarda 2013 y , hidrolik
santrallarda 2014 y  sonunda tamamlanacakt r. Yakla k
2,67 milyar TL tutar ndaki 565 projeden 386 adedi 542,8
milyon TL ödenerek tamamlanm , 179 projede ise ihale

lemleri devam etmektedir.

Kangal Termik Santral  1. ve 2. Ünite Kazanlar
Rehabilitasyonu ve Optimizasyonu i i için yüklenici firma ile
07.09.2006 tarihinde sözle me imzalanm r. 1. ünitenin
demontaj ve montaj i leri yap lm  ve rehabilitasyon i leri
tamamlanarak santral A ustos 2009 sonunda i letmeye
al nm r. 2. ünitenin rehabilitasyonuna ise May s 2009’da
ba lanm  olup Aral k 2009’da tamamlanmas  planlanm r.

Hamitabat Do al Gaz Kombine Çevrim Santral n 2 Adet Gaz
Türbininin Rehabilitasyonu i inin 26.12.2007 tarihinde
sözle mesi imzalanm  olup sözle me bedeli 21,3 milyon
avrodur. Rehabilitasyonla ilgili imalat ve teslimatlar devam
etmektedir. Gaz türbinlerinin güç art  yap larak üretim
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verimlili i art lacakt r. in 2010 y  sonunda bitirilmesi
hedeflenmektedir.

Hamitabat Do al Gaz Kombine Çevrim Santral nda 4 Gaz
Türbininin Çift Yak ta (do al gaz-motorin) Dönü ümü için
yüklenici firma ile 26.12.2007 tarihinde sözle me
imzalanm r.  Sözle me bedeli 14,6 milyon avrodur. Çift
yak t sisteminin tank ve borulama i lemleri tamamlanm r.

in 2010 y nda tamamlanmas  planlanm r.

30 y ldan beri hizmet veren Keban HES’de verimin art lmas
ve kurulu gücün yükseltilmesi amac yla kapsaml  bir
rehabilitasyon yap lmas  planlanm r. Yap lan ihale
sonucunda TEMSAN ile 02.04.2009 tarihinde 50,3 milyon
avro bedelle sözle me imzalanm r. TEMSAN’a yer teslimi
yap larak i e ba lanm r. Rehabilitasyon i leri 5 y l
içerisinde tamamlanacakt r.

Atatürk-Karakaya HES Otomasyon Sistemi Rehabilitasyonu
projesi, santrallar n güvenli ve sürekli üretiminin sa lanmas
için yap lmaktad r. Sözle me bedeli 22,6 milyon avrodur.
Haziran 2007’de ba layan rehabilitasyon çal malar n 2010

nda tamamlanmas  planlanmaktad r.

Üretim kapasitemizin art lmas  için en önemli
yat mlar zdan birisi olan; Ambarl  Fuel-Oil Santral  4. ve
5. Ünitelerinin Gaz Türbini lave Edilerek Kombine Çevrim
Santral na Dönü türülmesi i i için yap lan ihale neticesinde
10.11.2008 tarihinde 384 milyon avro bedelle sözle me
imzalanm r Projenin finansman  öz kaynaklardan
kar lanmaktad r. Bu proje ile santral n kurulu gücü 540 MW
art larak 840 MW’a yükseltilecektir. Firmaya yer teslimi
yap larak i e ba lanm r. Projenin 2011 y  sonunda
tamamlanmas  planlanm r.



41

Yak n motorin olmas  nedeniyle, üretim maliyetinin
yüksek olmas  yüzünden uzun zamand r çal lmayan
Alia a Kombine Çevrim Santral ’n n 4 adet gaz türbininin
yak t sistemi, do al gaz  da kullanabilmesine olanak
sa layacak ekilde 17,6 milyon avro harcanarak çift yak ta
(motorin–do algaz) dönü türülmü  ve gaz türbinleri
15.06.2008 tarihinde i letmeye al nm r. 3 ve 4 no’lu
gruplar n buhar türbinlerinde rehabilitasyon çal malar  Eylül
2009 tarihinde tamamlanarak üniteler devreye al nm r. 1
ve 2 no’lu gruplarda ise rehabilitasyon çal malar  devam
etmekte olup Mart 2010’da bitirilmesi planlanm r. Projenin
gerçekle tirilmesi sonucunda,  hem yak t maliyeti hem de
do al gaza dönü ümden dolay  emisyonlar dü ürülmü
olacakt r.

Öte yandan, Yata an Termik Santral  Baca Gaz  Kükürt
Ar tma Tesisinin geçici kabulü 2008 y nda yap lm  olup
kesin kabul çal malar  devam etmektedir.

Yeniköy Termik Santral  Baca Gaz  Kükürt Ar tma Tesisi
May s 2008 tarihinde i letmeye al nm  olup geçici kabul
çal malar  devam etmektedir. Santral n kazanlar nda devam
eden rehabilitasyonunun tamamlanmas  müteakip 2010 y
içerisinde tesisin geçici kabulünün yap lmas  planlanm r.

Yeniköy Termik Santral  1. ve 2. Ünite Kazanlar n
Rehabilitasyonu ve Yanma Optimizasyonu i i için yüklenici
firma ile 29.11.2007 tarihinde sözle me imzalanm r.
Sözle me  bedeli  57,5  milyon  avrodur.  Tasar m  ve  tedarik
çal malar  sonras nda, 2. Ünitede kazan rehabilitasyonu
tamamlanm  ve santral devreye al nm r. 1. Ünitede ise
montaj ve demontaj çal malar na 1 Eylül 2009 tarihinde
ba lanm  olup i in 2010 y nda tamamlanmas
hedeflenmi tir.
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Soma  Termik  Santral  1.  ve  2.  Ünite  Kazan  Rehabilitasyonu
i, Yüksek Planlama Kurulunun 16.09.2009 tarih ve

2009/27 say  karar  ile 2009 yat m program na al nm r.
Proje tutar  172 milyon TL’dir. hale haz rl k çal malar
devam etmektedir.

Soma Termik Santral  1. ve 2. Ünitenin Elektrofiltre
Rehabilitasyonu tamamlanm  olup geçici kabulleri
yap lm r.

Seyitömer  Termik  Santral  1.,  2.,  3.,  ve  4.  Ünitelerin
Elektrofiltre Rehabilitasyonu tamamlanm  ve geçici kabulleri
yap lm r.

Seyitömer Termik Santral  için kül depolama baraj  yap m i i
tamamlanm  ve geçici kabulü yap lm r.

Çatala  Termik Santral nda kül ve cürufun uzakla lmas
ve depolanmas  i inin yüzde 98’i gerçekle tirilmi tir. Proje
tutar  38,3 milyon TL’dir. in 2009 y  sonunda bitirilmesi
planlanm r.

Soma Ay tl  Kül Baraj  Rehabilitasyonu i inin sözle mesi
21.07.2006 tarihinde imzalanm r. in yüzde 60’
tamamlanm  olup 2010 y nda tamamlanmas  planlanm r.

Çöllolar Kömür Sahas letme Projesi için yüklenici firma ile
04.04.2007 tarihinde sözle me imzalanm r. 03.08.2009
tarihinde sahada kömür üretimine ba lanm r. Af in-
Elbistan “B” Termik Santral na bu sahadan Kas m 2009 sonu
itibariyle 6.067.602 ton kömür sevk edilmi tir. Sözle me
süresi 25 y l olup proje tamamen özel sektör yat r.
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Ayr ca, Af in-Elbistan kömür havzas ndaki “C” ve “D” kömür
sahas ndan, termik santral kurmak ve i letmek üzere belli bir
süre ile rödovans kar  kömür üretim hakk  verilmesi i i
için 2008 y nda aç lan ihalede iki firmadan teklif al nm
ancak teklif fiyatlar n yüksek olmas  nedeniyle ihale iptal
edilmi tir. 5710 say  Kanun’da yap lacak de ikli i
müteakip 2010 y nda yeniden ihaleye ç lacakt r. Yat m
tutar , yakla k 4-4,5 milyar dolar olacakt r. Yat m,  özel
sektör taraf ndan yap lacakt r. Bu projenin tamamlanmas  ile
her  birinin  kurulu  gücü  en  az  1.200  MW  olan  2  termik
santral ülkemize kazand lm  olacakt r. in süresi 30 y ld r.

Çay rhan Kömür Havzas  I. Saha Sondaj Projesi ile ilgili
olarak, 27.09.2007 tarihinde MTA ile sözle me imzalanm r.
Yakla k 64.000 m’lik sondaj, kömür analizi, hidrojeolojik
etüt vb. i leri kapsayan bir projedir. Fiziki gerçekle me oran
yüzde 79’dur. 2010 y  sonu itibar yla i in bitirilmesi
hedeflenmektedir. Çay rhan II. Saha Sondaj Projesi için ise
MTA ile görü meler devam etmektedir.

7. Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A. . Genel
Müdürlü ü (TETA )

2008 y nda TETA , 86.950.100 MWh enerji alm ,
85.337.924 MWh enerji satm r.

2009 y nda ise Ekim ay  sonu itibariyle, 70.106.446 MWh
enerji alm , enerji al  bedeli olarak yakla k 7,9 milyar TL
ödeme yapm ; 69.252.450 MWh enerji sat ndan 8,9 milyar
TL gelir elde etmi tir.

Elektrik Piyasas  Dengeleme ve Uzla rma Yönetmeli i
çerçevesinde; 2008 y nda Piyasa Mali Uzla rma
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Merkezi’nden (PMUM) 4,196 milyar kWh elektrik enerjisi 583
milyon TL bedelle al nm , 890 milyon kWh elektrik enerjisi
152 milyon TL bedelle PMUM’a sat lm r.

1 Ocak 2009-31 Ekim 2009 tarihleri aras nda ise, PMUM’dan,
2,729 milyar kWh elektrik enerjisi 357 milyon TL bedelle
al nm , 1,424 milyar kWh elektrik enerjisi 216 milyon TL
bedelle PMUM’a sat lm r.

Türkmenistan’dan 2008 y nda 450 milyon kWh, 2009 y n
ilk 10 ayl k döneminde ise 393 milyon kWh elektrik enerjisi
ithal edilmi tir. Bu miktar n y l sonunda 550 milyon kWh
civar nda gerçekle mesi beklenmektedir.

Bakanl m ile Gürcistan Enerji Bakanl  aras nda,
26.09.2006 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde,
Gürcistan-Acara Özerk Cumhuriyeti ile mübadele
kapsam nda imzalanan, 30.10.2006 tarihli Elektrik Enerjisi
Al -Veri  Anla mas ’n n süresi, Gürcistan-Acara Özerk
Cumhuriyeti’nden gelen talep üzerine 31.12.2010 tarihine
kadar uzat lm r. Mübadele kapsam nda elektrik enerjisi
al -veri inin gerçekle tirildi i 2005-2008 y llar  aras nda
Acara’ya 319,3 milyon kWh elektrik enerjisi verilmi , ayn
dönemde 573,2 milyon kWh elektrik enerjisi al nm r. 2009

n ilk 10 ayl k döneminde ise Acara’dan 129 milyon kWh
elektrik enerjisi al nm r.

Di er taraftan, Suriye’nin, ülkenin kuzeyinde meydana gelen
enerji darbo az na çözüm aray lar  kapsam nda ülkemize
yapt  müracaat üzerine, iyi kom uluk ili kileri de
gözetilerek, 03.10.2006 tarihinde sözle me imzalanm  ve
elektrik enerjisi ihracat na ba lanm r. Suriye’den gelen
talep üzerine 2007 ve 2008 y llar nda süresi 1 y l olmak üzere
yeni sözle meler imzalanm r. Bu kapsamda Suriye’ye,
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08.11.2006 tarihinden 2008 Nisan ay  sonuna kadar 1.191
milyon kWh elektrik enerjisi verilmi tir.

Suriye ile 05.06.2009 tarihinde yeni bir Elektrik Enerjisi Sat
Anla mas  imzalanm  ve bu anla maya göre 07.08.2009
tarihinden itibaren bu ülkeye enerji verilmeye ba lanm r.

8. Türkiye Kömür letmeleri Kurumu Genel Müdürlü ü
(TK )

Kurum taraf ndan;  2008 y nda yap lan dekapaj miktar  215
milyon m3’tür. 2009 y nda ise 300 milyon m3 dekapaj
yap lmas  programlanm  olup Ekim sonu itibariyle y ll k
program n yüzde 63’ü oran nda (190 milyon m3) gerçekle me
olmu tur. 2008 y nda TK  taraf ndan 35,9 milyon ton üretim
gerçekle tirilmi  ve 2009 y nda 34,2 milyon ton üretim
yap lmas  programlanm  olup Ekim sonu itibariyle y ll k
program n yüzde 80’i oran nda (27,2 milyon ton) gerçekle me
olmu tur.

2008 y nda yap lan sat  miktar  36,4 milyon tondur. Bunun
29,4  milyon  termik  santrallere,   7  milyon  tonu  teshin  ve
sanayiye verilmi tir. 2009 y n sat  program , yüzde 79’u
termik santrallere olmak üzere toplam 34,4 milyon ton olup
Ekim sonu itibariyle y ll k program n yüzde 80’i oran nda
(27,4 milyon ton) gerçekle me olmu tur. Bunun 22,5 milyon
tonu  termik  santrallere,  4,9  milyon  tonu  da  teshin  ve
sanayiye verilmi tir.

Bakanlar Kurulu’nun 22 Eylül 2003 tarihli ve 2003/6154
say  Karar  gere ince, Sosyal Yard mla ma ve Dayan may
Te vik Genel Müdürlü ü ile yürütülen ortak çal malar
çerçevesinde ihtiyaç sahibi ailelere; 2003-2004 k  sezonu için
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663 bin ton, 2004-2005 k  sezonu için 1.047 bin ton, 2005-
2006 k  sezonu için 1.319 bin ton, 2006-2007 k  sezonu
için 1.262 bin ton, 2007-2008 k  sezonu için 1.472 bin ton,
2008-2009 k  sezonu için 1.628 bin ton kömürün sevkiyat ve
teslimat  gerçekle tirilmi tir. 2009-2010 k  sezonu için tüm
illerden gelen 2.136 bin ton kömür talebinin tamam
programlanarak sevk ile teslimata ba lanm  olup 03 Aral k
2009 tarihi itibariyle 1.617 bin ton kömürün teslimat
gerçekle tirilmi tir. Bu çal ma kapsam nda toplamda Aral k
2009 itibariyle yakla k 9,2 milyon ton kömürün teslimat
gerçekle tirilmi tir.

Çevreye  duyarl  ve  daha  kaliteli  kömür  üretmek  için  kömür
kama tesisleri yayg nla lm , 2004 y nda 10 milyon ton

civar nda olan lavvar tesisi y kama kapasitesi 24 milyon tona
yükseltilmi tir.

Kurumca i letilmeyen yeralt  rezervlerinin ekonomiye
kazand lmas  ve yöre halk na i  imkân  sa lanmas  için
yap lan çal malar kapsam nda, Soma (Eynez (2004)),
Geventepe (2005), Darkale (2005), Karanl kdere (2006) ve
Tunçbilek (Büyükdüz (2004)) havzalar ndaki sahalar n özel
sektörce i letilmesi sa lanm r. Bu yöntemle yakla k 7.800
ki iye i  imkan  sa lanm  ve 2008 y nda yeralt ndan 7,7
milyon ton ilave tüvanan kömür üretimi yap lm r.

Mu la ili dahilinde bulunan baz  sahalar TK  i tiraki olan
’a 5 y ll na rödovans kar  i letmeye verilmi tir.

Böylece asgari 150 ki iye i  imkan  sa lanm r.

Tekirda -Saray, Bolu-Göynük, Çank -Orta, Adana-
Tufanbeyli, Eski ehir-Mihal çç k sahalar  elektrik enerjisi
üretimi amaçl  kullan lmak üzere rödovans kar  özel
sektöre devredilmi tir.
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9. Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlü ü (TPAO)

2003 y nda ivme kazanan yurtiçi ve yurtd  arama yat m
hamleleri ile rekor düzeydeki yat m bütçeleri, arama ve
sondaj faaliyetlerine h z vermi tir. Yat m bütçesi 2008

nda 417 milyon dolar, 2009 y nda 461 milyon dolar
olmu tur. 2010 y nda ise 686 milyon dolar olarak
planlanm r.

TPAO’nun yurtiçi petrol ve e de eri üretimi 2008 y  ve
öncesinde 28.000 varil/gün seviyelerinde iken, 2009 y nda
yap lan arama, sondaj ve üretim yat mlar  ile yüzde 28’lik
art  sa lanarak, üretim miktar  38.000 varil/gün seviyesine
ula r.

TPAO, 2003 y ndan itibaren de en arama stratejisi ve
artan arama yat mlar na ba  olarak yurtiçi kara alanlar n
yan nda yurtd  ve özellikle denizlerdeki hidrokarbon
aramac na büyük önem vermektedir. Bu strateji
do rultusunda, Karadeniz ba ta olmak üzere kendi ba na ve
ayr ca yabanc irketlerle ortakla a yürüttü ü arama projeleri
kapsam nda 2004-2009 y llar nda denizlerimizde yo un bir
sismik program gerçekle tirilmi  olup çal malara halen
devam edilmektedir.

Akdeniz, Ege ve Marmara denizlerinde ( skenderun, K br s,
Mersin, Antalya aç klar , Çanakkale) yap lan sismik ve jeolojik
ara rmalarda bu denizlerin hidrokarbon potansiyeli
hakk nda çe itli bilgiler ve ipuçlar  elde edilmi  olup
çal malara devam edilmektedir.

Karadeniz’in derin kesimlerinde yap lacak sondaj
çal malar nda kullan lacak olan sondaj kulesi 3 Aral k 2009
tarihinde Norveç’ten Türkiye’ye do ru yolculu una
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ba lam r. Kulenin kazaca  ilk kuyu olan Sinop-1
lokasyonuna tahmini var  tarihi ubat 2010 ortas  olup bu
alandaki operasyonlar n alt  ay sürmesi öngörülmektedir.

Ülkemizde ilk kez tesis edilen 1,6 milyar m3 kapasiteli Silivri-
De irmenköy do al gaz depolama tesislerinin depolama
kapasitesinde art  sa lanmas  ve yeni depolama sahalar n
tesis edilmesine yönelik çal malar sürdürülmektedir.
Depolama kapasitesini 3 milyar m3, geri üretim kapasitesini
de,  40  milyon  m3/gün’e ç kar labilmesi için gerekli olan
jeolojik-jeofizik çal malar sürdürülmektedir.

TPAO yurtd  çal malar  kapsam nda Azerbaycan ve
Kazakistan’da ortak projeler yolu ile üretim faaliyetlerini
sürdürmekte olup bu iki bölgeden günlük yakla k 34.000
varillik hidrokarbon üretimi gerçekle tirilmektedir. Ayr ca,
Libya’da da arama ve sondaj çal malar na devam
edilmektedir.

TPAO, Irak Petrol Bakanl nca aç lan ihalelere kat lmak için
de erlendirme ve konsorsiyum kurma çal malar na devam
etmektedir. Di er taraftan, TPAO Ba dat Ofisinin kurulu
haz rl klar  tamamlanarak ofis aç a haz r hale getirilmi tir.

Kolombiya’da 2 ruhsatta arama çal malar , bir ruhsatta de
sondaja ba lama haz rl klar  sürdürülmektedir.

Ayr ca Gürcistan ve Suriye ile ilgili olarak Ortak Petrol ve
Do al Gaz Arama ve Üretim Projelerinin geli tirilmesine önem
verilmekte  olup  Rusya,  Ukrayna,  Cezayir,  M r,  Sudan,
Yemen ve Brezilya ile i  geli tirme faaliyetlerimiz
sürdürülmektedir.
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10. Boru Hatlar  ile Petrol Ta ma A.  Genel Müdürlü ü
(BOTA )

1987 y nda 500 milyon m3 olan y ll k do al gaz tüketiminin
2009 y  sonunda 31,9 milyar m3’e ula mas  beklenmektedir.

2009 y  Kas m ay  sonu itibariyle 4,7 milyar m3’ü do al gaz
 de eri s la lm  do al gaz (LNG) olmak üzere 29,6

milyar m3 do al gaz ithalat  gerçekle tirilmi tir. Yine Ekim ay
sonu itibar yla toplam 25,3 milyar m3 do al gaz sat
gerçekle tirilmi tir. Bu miktar n yüzde 57’si elektrik, yüzde
22’si konut, yüzde 21’i sanayi sektöründe kullan lm r.

Halihaz rda do al gaz al na yönelik olarak Türkmenistan
dahil toplam 6 ülke ile 8 ayr  do al gaz ve/veya LNG al m ve
sat m anla mas  imzalanm  durumdad r.

thal edilen do al gaz n tüketim noktalar na ula lmas  ve
do al gaz n ülke sath nda yayg nla lmas  için 2002

ndan bugüne kadar BOTA  taraf ndan yakla k 1,4 milyar
dolar yat m yap lm r. Bu kapsamda in a edilen do al gaz
boru hatlar n uzunlu u 2002 y nda 4.510 km iken 2009

 Kas m ay  sonu itibariyle 11.294 km’ye ula r. Ayr ca,
6 adet proje, 6 antiye ile çal malar sürdürülmektedir. 2002

na kadar 9 ile gaz arz  sa lanm ken, 2002-2009 (Kas m)
döneminde 56 ilimize, toplamda ise 65 ilimize do al gaz arz
sa lanm r.

2010 y nda; Giresun ve I r’a, 2010 y ndan sonra ise;
Hatay, Siirt, Mu la, Batman, Kilis, Bingöl, Bitlis, Mu , rnak,
Mardin,  Sinop,  Hakkari,  Artvin  ve  Tunceli  olmak  üzere  81
ilimizin tamam na bütçe imkanlar  çerçevesinde do al gaz arz
sa lanmas  planlanmaktad r.
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Kuzey Marmara ve De irmenköy’deki 1,6 milyar m3 depolama
kapasiteli do al gaz depolama tesisleri 2007 y  içinde
devreye al nm  olup Eylül 2009 tarihi itibari ile bu kapasite
2,1  milyar  m3’e kar lm r. K  aylar nda arz-talep
dengesinin sa lanmas  amac yla 2009 y  Kas m ay  sonu
itibariyle 2,11 milyar m3 do al gaz söz konusu depolarda geri
üretim yap lmak üzere haz r bulundurulmaktad r.

Ayr ca, Tuz Gölü Do al Gaz Yeralt  Depolama Projesinin
tamamlanmas  için çal malar devam etmektedir.
Mühendislik çal malar  kapsam nda sismik ve sondaj
çal malar  tamamlanm  ve ÇED Olumlu Belgesi al nm r. 8

l sürmesi planlanan Proje kapsam nda 12 adet depo
olu turularak yakla k 1 milyar m3 i letme gaz  depolanmas
sa lanacakt r. lk 6 deponun 2013-2014 döneminde, ikinci 6
deponun 2015-2017 döneminde devreye al nmas
planlanmakta olup Proje için Dünya Bankas  kredisi
kullan lacakt r. Projenin en önemli noktalar ndan biri olan
tuzlu su de arj  ile her geçen y l kurumakta olan Tuz Gölü’ne
de hayat verilecektir.

11. Türkiye Elektromekanik Sanayi A. . Genel Müdürlü ü
(TEMSAN)

TEMSAN, Ankara ve Diyarbak r’da bulunan tesisleri ile;
hidroelektrik santrallerin elektromekanik teçhizat n dizayn ,
projelendirilmesi, imalât , montaj  ve devreye al nmas

lerinin anahtar teslimi esas na göre yürütülmesi, kamu ve
özel sektör kurulu lar na çe itli tip alt malzemelerinin
üretimi, trafo merkezlerinin yap , santrallar n
rehabilitasyonu, çimento sanayi ve yan sanayi için büyük
güçte makine ve çelik konstrüksiyon imalât n yap lmas ,
termik ve hidroelektrik santrallarda kullan lan muhtelif
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güçlerdeki elektrik motorlar n yenilenmesi ile küçük hidro,
rüzgar ve güne  gibi yenilenebilir enerji kaynaklar ndan
yararlanmak amac yla enerji sistemlerinin geli tirilmesi ve
üretilmesi faaliyetlerini yürütmektedir.

Bu kapsamda; Alpaslan I HES, K lavuzlu HES, Manyas HES,
Topçam HES, Cunis HES’in (özel sektörden sipari  al nan)
imalat ve montaj çal malar ; Kürtün HES, Batman HES,
Gökçekaya HES, Demirköprü HES, Karkam -Borçka HES ve
Keban HES’in rehabilitasyon çal malar  TEMSAN taraf ndan
sürdürülmektedir.

Ayr ca Alia a Gaz Türbinleri ve Kombine Çevrim Santral ,
Kemerköy, Tunçbilek, Seyitömer, Af in Elbistan termik
santrallar  ile Alt nkaya, Gezende, Do ankent, Karakaya
hidroelektrik santrallar  için yerli kaynaklar kullan larak
çe itli rehabilitasyon i leri yap lm r. Çumra, Kuzuluk,
Karabük, Ordu ve Yozgat Trafo Merkezleri tamamlanm  olup
Çaml kaya HES, Kulp HES, Lice, Çaykara ve Pa aköy Trafo
Merkezleri’nin imalat ve montaj çal malar  sürdürülmektedir.

AR-GE çal malar  kapsam nda; küçük HES için çe itli tip ve
büyüklüklerde türbin tasar m ve imalat  yap lm  ve 20
adedinin sat  gerçekle tirilmi tir. Hidrolik ve rüzgâr
türbinlerinde kullan lacak jeneratör tasar  ve prototip
imalât  konusunda çal malar sürdürülmektedir. BOREN ile
birlikte,  dalga hareketlerinden elektrik enerjisi üretimi
konusundaki çal malar tamamlanarak, sistem Karasu
(Sakarya)  sahilinde uygun bir yere kurulmu  ve elektrik
üretimi gerçekle tirilmi tir. DPT deste inde TÜ ile birlikte
pompalar, küçük HES’lerde kullan lan türbinler ile su
türbinlerinin prototip ve modellerinin performans ve kabul
testlerinin yap lmas  ve TÜ kampüsünde AR-GE
çal malar na yönelik bir laboratuar kurulmas  projesi
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tamamlanma a amas ndad r. Ayr ca, TEMSAN, OST M
Organize Sanayi Bölgesi ve Gazi Üniversitesi aras nda,
üniversite sanayi i birli i konusunda üçlü protokol imzaland .

hracat faaliyetleri kapsam nda; Ekvator Ginesi, Azerbaycan,
Etiyopya, Fiji Adalar , K rg zistan, Madagaskar, Nijerya,
Suriye, Tacikistan ve Yemen’de çe itli ihalelere teklif
verilmi tir. Ekvator Ginesi’nde 27,5 milyon dolar tutarl
hidroelektrik santral yap  sözle mesi imzalanm r. Fiji
Adalar  ve Tacikistan’a türbin sat  gerçekle tirilmi tir.
Ayr ca, TEMSAN ve Türk birli i ve Kalk nma daresi (T KA)
aras nda, Fiji Adalar nda kurulacak enerji tesisleri
konusunda protokol imzalanm r.

12. Eti Maden letmeleri Genel Müdürlü ü (ET  MADEN)

ET  Maden ürün yelpazesi bor ürünlerinden olu maktad r.
Bor ürünleri konsantre bor ve bor kimyasallar  ve e de eri
ürünler olarak hedef pazarlar n ve kullan lar n taleplerine
uygun olarak dünya pazarlar na sunulmaktad r. Katma de eri
yüksek  bor  üretimine  büyük  önem  verilmektedir.  Bu
çerçevede bor ihracat nda, konsantre ürünlerin pay
azal rken, bor kimyasallar  ve e de eri ürünlerin pay
artmaktad r.  Be  y l  önce  yüzde  65  bor  kimyasallar  ve

de eri ürün, yüzde 35 konsantre olan sat  kompozisyonu
u  anda  yüzde  92  bor  kimyasal  ve  e de eri  ürün,  yüzde  8

konsantredir. Özellikle son be  y lda uygulanan proaktif ve
teknik pazarlama politikalar  sayesinde 2008 y  bor ihracat
tutar  2002 y na göre yüzde 179 artarak 518 milyon dolara
yükselmi tir.

2008 y nda bor kimyasallar  ve e de eri ürünler üretimi
1.312.000 ton olarak gerçekle mi tir. 2013 y nda ise bor
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kimyasallar  ve e de eri ürünler üretiminin yakla k 2 milyon
ton olmas  hedeflenmektedir.

Eti Maden’in yat m politikas ; mevcut alt yap  kullan larak
dü ük maliyetli yeni ve tevsii yat mlar yapmak ve proses
tasar  tamamen  Eti  Maden’e  ait  tesislerin  makine  ve
ekipmanlar n kamu ve yerli özel kurulu lara imal ettirilerek
döviz tasarrufu sa lamakt r. Mevcut tesislerden Emet Borik
Asit Tesisi Tevsii (ilave 100.000 t/y), Band rma Boraks
Dekahidrat Tesisi Tevsii (ilave 45.000 t/y), Sodyum Perborat
Tesisi Tevsii (ilave 14.000 t/y) projeleri bu politika
çerçevesinde yürütülmü tür.

rka’daki tesislerde rand man art rma çal malar
kapsam nda ba lat lan Zay f Çözeltiden Boraks Dekahidrat
Üretim Tesisi (80.000 t/y), Band rma’da devam eden Zirai Bor
(Eti Dot-67) Üretim Tesisi (8.000 t/y) 2009 y  içinde
tamlanarak üretime ba lam r.

Son dönemde Ba ms z Devletler Toplulu u ve Uzakdo u'daki
bor ürünleri pazar n büyüme göstermesi, Eti Maden’in bu
bölgelerde de pazarlama organizasyonu yap lanma
çal malar na h z vermesini sa lam r. Bu çerçevede,
Ba ms z Devletler Toplulu u pazar  ve Uzak Do u pazar na
yap lacak bor ürünleri sat lar n hedeflere uygun olarak
gerçekle tirilmesini teminen Rusya'da pazarlama irketi,
Çin’de ise irtibat bürosu kurulmu tur. Son 5 y l içinde
Uzakdo u’ya yap lan ihracat 7 kat, Çin’e yap lan ihracat ise
22 kat artm r.

Eti Maden’in üretim maliyetlerinin büyük bölümü TL iken,
has lat  büyük oranda döviz bazl r. 2002 y ndan itibaren
döviz kurlar n dü ük seyretmesine ra men 2008 y nda
brüt sat lar 2002 y na göre yüzde 140 artarak 724 milyon
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TL olarak gerçekle mi , dönem kâr  ise yüzde 114 artarak
293 milyon TL’ye ula r. 2009 y  brüt kar n ise 317
milyon TL olmas  hedeflenmektedir.

Eti Maden, stanbul Sanayi Odas n her y l belirledi i
Türkiye'nin 500 büyük sanayi kurulu u içerisinde, 2008 y
verilerine göre dolar baz nda ihracat s ralamas nda kamuda 1.

rada, genelde 26. s rada; en fazla kar eden ilk 50 kurulu
içinde 11. s rada, üretimden sat  tutar  s ralamas nda
kamuda 6. genelde 55. s rada (725.022.173 TL) yer alm r.
Eti Maden’in Gayri Safi Milli Has laya katk  2007 y nda
413 milyon TL iken 2008 y nda 505 milyon TL olarak
gerçekle mi tir.

Eti Maden i tiraklerinden Eti Soda A. . Beypazar  Trona
Projesi kapsam nda 290 milyon dolar sabit sermaye yat
ile kurulan 1.000.000 ton/y l soda külü ve 100.000 ton/y l
sodyum bikarbonat üretim kapasiteli tesislerin 17.03.2009
tarihinde aç  yap lm  olup temmuz ay  sonunda da tam
kapasite ile üretime geçilmi tir. Tesislerde yan ürün olarak
30.000 ton/y l kostik soda (yüzde100 bazda) üretilecektir.

13. Türkiye Ta kömürü Kurumu Genel Müdürlü ü (TTK)

TTK, ülkemizde tek ta kömürü havzas n bulundu u
Zonguldak’ta faaliyetlerini sürdürmektedir. Havzan n
hesaplanm  jeolojik rezervi yakla k 1,3 milyar ton olup (-
1.200 m derinli e kadar) bunun yüzde 40’  görünür rezervdir.

2009 y  sat labilir üretim program  2,1 milyon ton olup
Kas m ay  sonu itibariyle 1,7 milyon ton üretim yap lm r.
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Üretiminin art lmas  ve maliyetlerin dü ürülmesi amac yla
uygulanmakta olan Yeniden Yap lanma Program
kapsam ndaki çal malar sürdürülmekte olup hedef 5 milyon
ton/y l sat labilir ta kömürü üretim seviyesine ula maktad r.

Yeniden Yap lanma Program  kapsam nda yat m
miktarlar nda son y llarda önemli art  sa lanm r. Böylece
Kurumun ana alt yap  olu turan derin kuyular n büyük
bir k sm  tamamlanarak hizmete al nm  olup ana kat
haz rl klar n tamamlanmas na yönelik çal malara süratle
devam edilmektedir. Bu kapsamda, 35 km galeri ihalesi
yap lm  ve yakla k 18 km’si tamamlanm r. 2009 y
yat m tutar  30 milyon TL olup y l sonu gerçekle mesinin
yakla k 35 (34,8) milyon TL olmas  beklenmektedir. 2010 y
yat m tutar  ise 47 milyon TL’dir.

5177 say  Kanun’la getirilen düzenlemelerle özel sektörün de
Zonguldak Havzas nda rödovans yoluyla üretim yapmas n
önü aç lm r. Böylece ta kömürü potansiyelimizin en iyi
ekilde de erlendirilmesi, üretimin ve istihdam n artt lmas

ile bölge ekonomisine canl k kazand lm r.

Bu kapsamda havzada 25 saha de ik tarihlerde ihale
edilmi tir. 2009 y  Kas m ay  sonu itibariyle ise bu sahalarda
830.230 ton üretim yap lm  olup 10,6 milyon TL rödovans
geliri elde edilmi tir. u anda yakla k 4.600 ki inin istihdam
edildi i bu sahalarda tam kapasite ile üretime geçilmesiyle

ll k 5 milyon ton üretim gerçekle tirilmesi ve 9.000 ki iye
istihdam sa lanmas  hedeflenmektedir.
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14. Ulusal Bor Ara rma Enstitüsü (BOREN)

Sektörel büyüklük ve bor kullan m oran n yüksekli i
dikkate al narak öncelikle çimento, ah ap, tar m, seramik ve
bina yal  alanlar nda projeler ba lat lm  ve çal malar
sürdürülmektedir. Di er taraftan, enerji ve otomotiv
sektörlerinde uzun vadede bor kullan n büyük boyutlara
ula aca  dü ünülen teknolojik projelerin desteklenmesi ve
izlenmesi üzerinde önemle durulmaktad r.

Enstitüye kurulu undan itibaren toplam 253 adet proje
ba vurusu yap lm r. BOREN kaynaklar  ile desteklenen 86
projeden 29’u tamamlanm  olup 26 adet proje de erlendirme

amas ndad r. Tamamlanan projelerin pilot üretim ve
endüstriyel uygulama giri imleri devam etmektedir.
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Say n Ba kan,
De erli Milletvekilleri,

Bakanl m, ba  ve ilgili kurulu lar n (TEDA  dahil)
yürütmekte olduklar  projelere 2010 y  için tahsisi öngörülen
toplam ödenek miktar  4,1 milyar lirad r.

Bakanl m merkez te kilat na 2010 y  bütçesi olarak;

cari harcamalar için 39,7 milyon lira,

yat m harcamalar  için 5,3 milyon lira,

transfer harcamalar  için 13,8 milyon lira,

kamula rma harcamalar  için 24,9 milyon lira ve

borç verme harcamalar  için 38,5 milyon lira olmak
üzere

toplam 122,2 milyon lira ödenek tahsis edilmi tir.

Ödeneklerini Bakanl k bütçesi transfer kaleminden alan;

 Genel Müdürlü ü’ne 10 milyon liras  yat m
olmak üzere toplam 42,4 milyon lira,

MTA Genel Müdürlü ü’ne 100 milyon liras  yat m
olmak üzere toplam 201,1 milyon lira,

TAEK Ba kanl ’na 32 milyon liras  yat m olmak
üzere toplam 75,1 milyon lira,

Bor Enstitüsü’ne ise 7,1 milyon liras  yat m olmak
üzere toplam 7,6 milyon lira

ödenek tahsis edilmesi öngörülmü tür.
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Bakanl ma ba  genel bütçeli kurulu umuz olan P GM’ ne
2010 y  bütçesi olarak, 400 bin liras  yat m olmak üzere
toplam 5,5 milyon lira ödenek ayr lm r.

Genel Kurulumuza Bakanl m faaliyetleri ve bütçemizle ilgili
özet bilgiler sunmu  bulunuyorum. Çal malar za k
tutacak görü , ele tiri ve katk lar z için te ekkür eder,
hepinize sayg lar sunar m.

Taner YILDIZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan


