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ÜRETİMİN YARISINI ÜRETİMİN YARISINI 
EÜAȘ KARȘILIYOREÜAȘ KARȘILIYOR
Sefer BÜTÜN - Sefer BÜTÜN - EÜAȘ Genel Müdürü EÜAȘ Genel Müdürü 

Üretim FaaliyetlerimizÜretim Faaliyetlerimiz
2006 yılsonu itibariyle ülkemizin 
kurulu gücü 40 bin 280 megavattır. 
Șirketimiz 23 bin 714 megavat kuru-
lu gücü ile Türkiye kurulu gücünün 
yüzde 58.7’sine sahip bulunmak-
tadır. Yaklașık 173 milyar kilovat-
saat olarak gerçekleșmesi beklenen 
Türkiye elektrik enerjisi üretiminin 
yüzde 48’ini (84 milyar kilovatsaat) 
karșılamaktadır. Șirketimiz, elektrik 
üretimi faaliyetlerini, 719’u merkez-
de olmak üzere 13 bin 184 çalıșanı ile 
sürdürmektedir.

Șirketimiz, 2006 yılı itibariyle, top-
lam 11 bin 159 megavat kurulu güce 
sahip 109 adet hidroelektrik santrale 
sahip bulunmaktadır. Bu toplam ku-
rulu gücümüzün yüzde 47’sine karșı-
lık gelmektedir. Ayrıca șirketimizin 
toplam 12 bin 555 megavat elektrik 
kurulu gücüne sahip 20 adet de ter-
mik santralı bulunmaktadır. 

EÜAȘ 2006 yılında, daha önceki 
yıllarda olduğu gibi üretim ve kapa-
sitesini geliștirmek için büyük çaba 
sarf etmiștir. Bu çabaların sonucun-
dan 2003 yılında 20 bin 150 megavat 
olan kurulu güç, 2006 yılında yüzde 
17’lik bir artıșla 23 bin 714 megavat 
düzeyine yükselmiștir. Bunu üretim 
artıșı da takip etmiș ve 2003’de 
60.5 milyar kilovatsaat olan toplam 
üretim, 2006 yılında yüzde 39 artarak 
yaklașık 84 milyar kilovatsaat dü-
zeylerine çıkmıștır. 2005 yılına göre 
üretim artıșı ise yüzde 14 civarında-
dır. 2006 üretim programımıza göre, 
üretimde fi ili gerçekleșme oranının 
yüzde 105 civarında gerçekleșmesi 
beklenmektedir.

Șirketimiz yerli kaynak kullanımı-
na büyük önem vermektedir. Yerli 
kaynak kullanımında önem tașıyan 
iki enerji kaynağı, kömür yakıtlı 
termik santrallar ve hidrolik sant-
rallardır. Kömür yakıtlı santralların 
farklı nedenlerden dolayı geçtiğimiz 
yıllarda kapasite kullanımları olduk-
ça düșük gerçekleșmiștir. Șirketimiz 
geçtiğimiz 2-3 yıl süresince yerli 
kaynak kullanımına büyük önem 
vermiș ve kömür santrallarımızın 
kapasite kullanım oranlarını arttır-
maya yönelik iyileștirme çalıșmaları 
gerçekleștirmiștir. Bu çalıșmalar 
sonucunda kömür yakıtlı santral-
larda 2003 yılında yüzde 39.5 olan 
kapasite kullanım oranı, 2006 yılında 
yüzde 51.5 oranlarına çıkartılmıștır. 
Bu yaklașık yüzde 30’luk bir ar-

tıș anlamına gelmektedir. Termik 
santralların üretimleri de yine aynı 
dönem boyunca 33.2 milyar kilo-
vatsaat düzeylerinden yüzde 37’lik 
bir artıșla 45.5 milyar kilovatsaat 
düzeylerine yükseltilmiștir. 2006 
yılındaki üretimimiz 2005 yılına göre 
yüzde 18 civarında artmıștır.

Hidrolik santralların üretimleri, 
mevsimsel değișimler, yağıș miktarı 
gibi kontrol dıșı doğal faktörden 
etkilenmektedir. Fakat yine de yerli 
kaynaklarımız arasında bulunan hid-
rolik santrallara önem verilerek, 2003 
yılında 30 milyar kilovatsaat olan yıl-
lık üretim, 2006 yılında 38.5 milyar 
kilovatsaat düzeylerinde gerçekleș-
mesi sağlanmıștır. 2006 yılındaki 
üretimimiz 2005 yılına göre yüzde 
10 civarında artmıștır.

dosya
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Hem kömür yakıtlı santrallarla hem 
de hidrolik potansiyele verilen önem 
neticesinde yerli kaynak kullanım 
oranları 2002 yılında yüzde 60’lı se-
viyelerde iken, bu oran 2006 yılında 
yüzde 80’li seviyelere yükseltilmiștir 
(2003 yılı yerli kaynak kullanım ora-
nı yüzde 67, 2006 yılı yerli kaynak 
kullanım oranı yüzde 81.5).

YatırımlarımızYatırımlarımız
2006 yılında iki önemli yatırım proje-
si tamamlanarak ișletmeye alınmıștır. 
Bunlardan ilki her biri 360 megavat 
kapasiteli 4 üniteden olușan Afșin-
Elbistan B Termik Santralı projesidir. 
Bu proje yaklașık 2 milyar dolara mal 
olmuștur. Santralın yıllık üretim ka-
pasitesi 9.3 milyar kilovasaat ola-
caktır. Bu santralda toplam 1075 kiși 
istihdam edilmeye bașlanmıștır. 
Bu 4 ünitenin de geçici kabulü ya-
pılmıș ve ticari ișletmeye alınmıștır. 
İșletmeye alınan diğer önemli santral 
da her biri 160 megavat kapasiteli 18 
Mart Çan Termik Santralı’dır. Top-
lam 510 milyon dolara mal olan bu 
santral, yılda 2 milyar kilovatsaat 
elektrik üretecektir. Bu tesisde 413 kiși 
istihdam edilmeye bașlanmıștır. Bu 
tesis, çevreye duyarlı olan akıșkan-
yataklı ileri bir teknolojiye sahip 
bulunmaktadır. 18 Mart Çan Termik 
Santralı’nın 2006 yılında geçici 
kabülü yapılmıș ve ticari ișletmeye 
alınmıștır.

EÜAȘ, 2006 yılı boyunca da çevre 
yatırımlarına büyük önem vermeye 
devam etmiștir. Baca gazı arıtma 
tesislerine 518 milyon dolar, kül 
tutuculara 39 milyon dolar, kül de-
polama alanlarına 24 milyon dolar 
olmak üzere son 3-4 yıl içinde 
toplam 581 milyon dolarlık çevre 
yatırımı gerçekleștirilmiștir. EÜAȘ, 
önümüzdeki yıllarda yaklașık 1 milyar 
dolarlık çevre yatırımını da gerçek-
leștirmeyi planlamaktadır.

Șirketimizin önem verdiği dev pro-
jelerden bir tanesi de Afșin-Elbistan 
Havzası projeleridir. Bu havzada 5 adet 
kömür sahası belirlenmiștir. Bu sa-
halara, Kıșlaköy, Çöllolar, C, D ve 

E sahaları adları verilmiștir. Kömür 
havzasında; Kıșlaköy sahasında 
346 milyon ton, Çöllolar sahasında 
544 milyon ton, C sahasında 680 milyon 
ton, D sahasında 680 milyon ton ve 
diğer sahalarda 526 milyon ton olmak 
üzere toplam 2 milyar 776 milyon 
ton linyit rezervi bulunmaktadır. Bu 
Türkiye’deki toplam linyit rezervinin 
yüzde 40’ı anlamına gelmektedir.

Kıșlaköy kömür sahasından hali 
hazırda Afșin-Elbistan A Termik 
Santralı ve Afșin-Elbistan B Termik 
Santralı beslenmektedir. Afșin-
Elbistan A Termik santralı 1355 
megavat elektrik kurulu gücüne 
sahip bulunmaktadır. Yıllık üretim 
kapasitesi 7.5 milyar kilovatsaat 
dolaylarındadır. Afșin-Elbistan A 
Termik Santralı’nın rehabilitasyon 
ihtiyacını karșılamak amacıyla 2006 
yılı içerisinde ihaleye çıkılmıș olup, 
ihale süreci devam etmektedir. İhale 
sürecinin 2007 yılının ilk yarısında 
sonuçlandırılacağı beklenmektedir. 
Rehabilitasyonun 2008 sonunda bi-
tirilmesi planlanmakta olup rehabi-
litasyon sonucunda, yılda 4.5 Milyar 
kilovatsaat üretim artıșı sağlanması 
hedeflenmektedir.

Çöllolar Kömür Sahası İșletme Proje-
si İhalesine, Afșin-Elbistan B Termik 
Santralı’nın ihtiyacı olan 18 milyon 
ton kömürü hizmet alımı yolu ile 
temin etmek üzere çıkılmıștır. İhale 
ilanı 31 Temmuz 2006’da KİK Bül-
teni’nde yayınlanmıștır. Teklifler 
16 Ocak 2007 tarihinde alınacaktır. 
Proje süresi, 3 yılı yatırım ve ilk 
ișletme dönemi, 25 yılı ise ișletme 
dönemi olmak üzere toplam 28 yıldır. 
Proje tamamen özel sektör yatırımı 
olacaktır.

Afșin-Elbistan kömür havzasındaki 
“C” ve “D” kömür sahasından, ter-
mik santral kurmak ve ișletmek üzere 
belli bir süre ile rodövans karșılığı 
kömür üretim hakkı verilmesi iși 
için ihaleye çıkılmıștır. İhale ilanları 
Ağustos 2006’da Resmi Gazete’de 
yayımlanmıștır. Teklifler 23 Ocak 
2007 tarihinde alınacaktır. Bu pro-
jenin tamamlanması ile her birinin 
kurulu gücü en az 1200 megavat olan 
2 termik santral ülkemize kazandırıl-
mıș olacaktır. İșin süresi 30 yıldır. 
Proje tamamen özel sektör yatırımı 
olacaktır.

Çöllolar Kömür Sahası’nın ișletil-
mesi ile C ve D kömür sahalarının 
santral kurmak üzere özel sektöre 
açılması ișleri için bölgede yaklașık 
5 milyar ABD Doları tutarında bir 
yatırım yapılacaktır. Çöllolar, C ve 
D sahalarının yapım așamasında yak-
lașık 15 bin kiși çalıșacaktır. Bu üç 
projenin tamamlanmasını müteakip 
8 bin 500 kișinin istihdam edilmesi 
beklenmektedir. Havzada yılda top-
lam 70 milyon ton kömür üretilecek, 
30 milyar kilovatsaat civarında elekt-
rik üretimi gerçekleștirilecektir.

Șirketimizin 2006 yılında önem ver-
diği bir diğer çalıșma da termik sant-
rallarımızın rehabilitasyonu ve sonuç 
olarak elde ettiğimiz kazanımlardır. 
Uzun yıllardır ișletilen termik sant-
rallarımızda yeterli bakım ve iyileș-
tirmeler zamanında yapılamamıștır. 
Bu nedenle olușan rehabilitasyon 
ihtiyacı ile ilgili çalıșmalar 2004 
yılı Ağustos ayında bașlatılmıștır. 
Rehabilitasyonlar 2009 yılı sonunda 

EÜAȘ, 23 bin 714 megavat 
kurulu gücü ile Türkiye’nin 

kurulu gücünün 
yüzde 58.7’sine sahip 

bulunmaktadır. Yaklașık 
173 milyar kilovatsaat 
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tamamlanacaktır. 2006 yıl sonu iti-
bariyle rehabilitasyonu biten termik 
santral üniteleri Ambarlı, Çatalağzı 
1-2, Soma 1-2, Orhaneli, Seyitömer 
1-2 ve Tunçbilek 3-4 üniteleridir. 
Tamamlanan bu rehabilitasyonlarla 
3.3 milyar kilovatsaat üretim artıșı 
sağlanmıștır. Bu 500 megavatlık 
yeni bir santralın yıllık üretimine 
eșdeğerdir. 

Hali hazırda Aliağa, Soma 3, 4, 5, 6, 
Seyitömer 3, 4, Yeniköy ve Kangal 
Termik Santralı’nda rehabilitasyonla 
ilgili çalıșmalar devam etmektedir. 

2003-2006 döneminde șirketimiz 
termik santrallardaki kazan boru 
değișimlerine hızla devam etmiștir. 
Santrallarımız yılda ortalama 350 defa 
kazan boru patlağı nedeniyle devre 
dıșı olmaktadır. Bundan doğan üre-
tim kaybı yılda ortalama 5-6 milyar 
kilovatsaat civarındadır. Kazanlarda 
kapsamlı boru değișimlerine bașlan-
mıș olup, yoğun bir șekilde devam 
etmektedir. Amaç, boru patlakları 
nedeniyle üretilemeyen enerjinin 
geri kazanılması ve üretim mali-
yetinin azaltılmasıdır. Son üç yılda 
değiștirilen toplam boru miktarı 
417 bin 341 metreye ulașmıștır. Bu 
miktar boru değișiminin maliyeti 
12.5 milyon YTL iken, boruların 
değiștirilmesi sonucunda kazanılan 
üretim artıșı yaklașık 1.4 milyar ki-
lovatsaat düzeyindedir. Ekim 2006 
satıș fi yatlarıyla kazanılan üretimin 
yaklașık satıș bedeli 93 milyon YTL 
civarında bulunmaktadır.

Hidrolik santrallarda da rehabilitas-
yon çalıșmaları devam etmektedir. 
Bu çalıșmalar arasında Keban hid-
roelektrik santralının rehabilitasyo-
nu, diğer hidroelektrik santrallarının 
rehabilitasyonu, Fırat Havzası’nın 
tek merkezden kontrolü ve yan 
hizmetlerin geliștirilmesi projesi ça-
lıșmalarına devam edilmektedir. Re-
habilitasyonlarla ilgili ihale hazırlık 
çalıșmaları sürdürülmektedir.

Piyasa FaaliyetlerimizPiyasa Faaliyetlerimiz
• 30 Mart 2003 tarihinde Elektrik 
Piyasasında Mali Uzlaștırma Yapıl-

masına İlișkin Usul ve Esaslar Hak-
kında Tebliğ’in (Mali Uzlaștırma 
Tebliği) yayımlanması ile birlikte 
Türkiye Elektrik Piyasası, tek alıcı 
ve tek satıcılı yapıdan dengesizlikle-
rin uzlaștırılmasının yapıldığı kısmi 
açık piyasa yapısına geçmiștir.

• Nisan 2003’te tüm santrallarımız 
için 10 yıllık lisans alınmıștır. 

• Elektrik enerjisi sektörünün libe-
ralizasyonu ile yeniden yapılandı-
rılmasına ilișkin uygulama sürecini 
ortaya koyan ve yol haritasını çizen 
“Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu 
ve Özelleștirme Strateji Belgesi” 
17 Mart 2004’de yayımlanmıș 
ve belgede yer alan uygulamalar 
bașlatılmıștır.

• 3 Kasım 2004 tarihinde yürürlüğe 
giren Dengeleme ve Uzlaștırma Yö-
netmeliği gereği EÜAȘ, 18 Kasım 
2004’te Piyasa Mali Uzlaștırma 
Merkezi’ne (PMUM) kaydını yap-
tırmıștır. EÜAȘ, PMUM’a kaydını 
yaptıran ilk kuruluș olmuștur. 
8 Kasım 2004 tarihinde Dengeleme 
Uzlaștırma Yönetmeliği (DUY) sa-
nal uygulaması bașlamıștır.

• Strateji Belgesi kapsamında, 
EÜAȘ’ın; hidroelektrik üretim 
tesislerini barındıran bir EÜAȘ ve 
rekabetçi piyasa yapısına olanak 
tanıyacak sayıda üretim portföy 
șirketleri olarak yeniden yapı-
landırılması öngörülmüștür. Bu 
çerçevede; toplam kurulu gücü 7 
bin 520 megavat olan 20 hidro-
elektrik santralının EÜAȘ’ta kal-
ması, toplam kurulu gücü 15 bin 
446 megavat olan 18 termik ve 27 
hidroelektrik santralı olmak üzere 
toplam 45 elektrik üretim tesisinin 
6 portföy grubu altında yapılandı-
rılması kararlaștırılmıștır.

• Geçiș dönemi sözleșmeleri EÜAȘ 
Portföy Üretim Grupları ile TEDAȘ 
Bölgesel Elektrik Dağıtım Șirketle-
ri ve EÜAȘ ile TETAȘ arasında 21 
Haziran 2006 tarihinde imzalanmıș 
ve yürürlüğe girmiștir. Sözleșmeler 
yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl 
geçerlidir. 

• 1 Ağustos 2006 tarihinde Denge-
leme Uzlaștırma Yönetmeliği’nin 
nakdi uygulaması bașlamıș olup, 

geçen 4 aylık sürede bașarıyla sür-
dürülmektedir. Nakdi Uygulama 
bașladıktan sonra, üreticiler geçiș 
dönemi sözleșmeleri gereği gün-
lük üretim programı hazırlayarak 
üretmek için taahhüt ettikleri enerji 
miktarlarını sistem ișletmecisi Milli 
Yük Tevzi Merkezi’ne vermektedir. 
Șirketimiz emre amade olan fazla 
kapasitesini değerlendirmek ve arz 
güvenliğine katkıda bulunmak için 
Piyasa Mali Uzlaștırma Merkezi’ne 
(PMUM) Yük Alma ve Yük Atma 
teklifleri vermektedir. 

Sektörün En Önemli SorunuSektörün En Önemli Sorunu
Elektrik sektöründeki en önemli so-
run; son yıllarda elektrik tüketiminin 
hızla artmasına bağlı olarak yatırım 
ihtiyacının da hızla artmasıdır.

2007 Yılı Hedefleri2007 Yılı Hedefleri
• Kurulușumuz ve Bağlı Ortaklık-
larına ait elektrik üretim santralla-
rından 2007 yılında toplam 88 bin 
464 gigavatsaat enerji üretilmesi 
planlanmıștır.

• 2007 yılında yapılması planlanan 
önemli yatırımların bazıları așağı-
da verilmektedir.

1. Afșin-Elbistan A Termik Sant-
ralı Rehabilitasyonu. 

2. Yatağan ve Yeniköy T/S BGD 
Tesislerinin Tamamlanması.

3. Termik ve Hidroelektrik Sant-
ralların Büyük Bakım, Onarım ve 
Rehabilitasyonları.

• Kangal T/S Yanma Optimi-
zasyonu.

• Aliağa T/S Yakıt Dönüșümü 
Projesi.

• Keban HES Rehabilitasyo-
nu.

4. Çatalağzı, Seyitömer T/S Kül 
Barajı Tamamlanması.

5. Soma Kül Barajı Kapasite Ar-
tırım Projesi.

6. Çöllolar Kömür Sahası İșletme 
Projesi. 

7. Afșin-Elbistan Linyit Hav-
zasında “C” ve “D” Projeleri 
İhalesi.


