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SİNAN TARTANOĞLU

ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar
BakanY Taner Yıldız, Türkiye’nin pet-
rol üretimi konusundaki projelerini de
2023 vizyonuna bağladY. YYldYz, elektrik
enerjisi ihtiyacY iki katYna çYkacağY için
2023 yYlYna kadar 2 nükleer santralin ku-
rulucağYnY, 3. santralin inşaatYna da baş-
lanacağYnY açYkladY. 

Enerji ve Tabi Kaynaklar BakanY Ta-
ner YYldYz, TBMM Plan ve Bütçe Ko-
misyonu’nda bakanlYğYnYn 2013 yYlY
bütçesinin sunumunu yaptY. Bakan YYl-
dYz, Türkiye’deki petrol arama faali-
yetlerinden, nükleer santral çalYşmalarYna,
sosyal devlet gereği kömür dağYtYmYndan,
kayYp kaçak oranlarYnYn azaltYlmasYna ka-
dar çok farklY başlYklar altYnda açYkla-
malarda bulundu.

Petrolü yabancılar arıyor
YYldYz, Türkiye’de 31 Ekim 2012 ta-

rihi itibarYyla toplam 52 tane petrol ara-
ma ve üretim şirketinin faaliyette bu-
lunduğunu açYkladY. YYldYz, “Eylül 2012
tarihi itibarıyla ülkemizde 25 yerli 26
yabancı olmak üzere toplam 51 pet-
rol şirketi 388 adet arama, 83 adet iş-
letme ruhsatında ham petrol ve do-
ğalgaz arama faaliyeti yapmıştır”
dedi.

1222 kuyudan 
petrol çıkıyor
2012’nin 9 aylYk döneminde 90 ara-

ma ve tespit kuyusu, 35 tane de üretim
kuyusu olmak üzere 125 tane petrol ve
doğalgaz bulmak amacYyla kuyu açYl-
dYğYnY belirten YYldYz,  “Böylece, 1934
yılından 30 Eylül 2012 yılı sonuna ka-
dar ülkemizde 2 bin 542 tane arama
ve tespit kuyusu 1687 tane üretim ku-
yusu olmak üzere toplam 4 bin 229
adet kuyu açılmış ve toplam 7 bin 882

kilometre sondaj yapılmıştır. Açılan
kuyuların yüzde 70’i Güneydoğu
Anadolu Bölgesi’nde, yüzde 22’si
Trakya Bölgesi’nde, yüzde 8’i de di-
ğer bölgelerimizde yer almaktadır. Bu
çalışmalar sonucu 118 adet ham pet-
rol sahası, 54 adet doğalgaz sahası keş-
fedilmiştir. Bu sahalarda halen; 1222
kuyudan ham petrol 281 kuyudan ise
doğalgaz üretimi yapılmaktadır” açYk-
lamasYnY yaptY.

44 milyon 
petrolümüz kaldı
YYldYz, yYlYn 9 aylYk döneminde 1,7

milyon ton ham petrol, 503
milyon metreküp ise do-
ğalgaz üretiminin yapYldY-
ğYnY, “ortalama günlük
ham petrol üretiminin 43
bin 778 varil, doğalgaz
üretiminin ise günlük 1,84
milyon metreküp olduğu-
nun” bilgisini verdi. 1934
yYlYndan 30 Eylül 2012 yYlY
sonuna kadar 139,7 milyon
ton ham petrol ve 13,32
milyar metreküp doğalgaz
üretiminin yapYldYğYnY be-
lirten Bakan YYldYz, “Eylül
2012 itibarıyla 44,74 mil-
yon ton ham petrol, 7 milyar metre-
küp doğalgaz rezervimiz kalmıştır”
dedi. 

Gemi alacağız
Petrol ve doğalgaz arama faaliyetle-

rinin hem yurtiçinde hem de yurtdYşYn-
da yürütüldüğünü açYklayan Bakan YYl-
dYz, “Türkiye arama faaliyetlerini
Karadeniz ve Akdeniz’e yönlendire-
rek, yatırımlarına büyük bir ivme ka-
zandırmıştır. Ülkemizin hampetrol ve
doğalgaz arzına katkıda bulunmak
amacıyla yurtdışında Azerbaycan,

Irak, Libya, Kazakistan, Afganistan
Kolombiya ve Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nde çalışmalarını sür-
dürmektedir. Yüksek donanımlı ve
modern petro arama sismik geminin
satın alınmasına ilişkin süreç devam
etmektedir” diye konuştu.

UluslararasY Atom Enerjisi AjansY
verilerine göre dünyada elektrik üreti-
minin yüzde 13,5’inin nükleer enerjiden
kaynaklandYğYnY söyleyen Taner YYldYz,
Türkiye’de nükleer enerji üretiminin öne-
mine, “Ülkemizde ise nükleer enerji-
nin enerji arz kaynaklarımız arasına
dahil edilmesi, artan elektrik enerji-

si talebinin karşılan-
ması ve ithal yakıtla-
ra bağımlılıktan kay-
naklı risklerin azal-
tılması için elzemdir”
ifadeleriyle vurgu yap-
tY. YYldYz, şu değerlen-
dirmeyi yaptY:

“Cumhuriyetimi-
zin kuruluşunun 100.
yılında elektrik ener-
jisi ihtiyacımızın bu-
günkü düzeyin iki ka-
tından daha fazla
yaklaşık 500 milyar
kWh olacağı tahmin

edilmektedir. Kaynaklarımızın, hız-
la artan elektrik enerjisi ihtiyacımızı
karşılamaya yetmemesi nükleer sant-
ralları bir zorunluluk olarak karşı-
mıza çıkarmaktadır. Bunun yanısıra
nükleer enerjiye alternatif olan fosil
yakıtların kullanımı karbon salınımını
arttırdığı için çevreye olumsuz etkileri
olabilmektedir. Bu gerçekler karşı-
sında ülkemizde, 2023 yılına kadar 2
nükleer güç santralinin devreye alın-
ması ve 3. santral inşasına başlanması
ile nükleer enerjinin elektrik enerji-
si üretimimiz içerisindeki payının
arttırılması hedeflenmektedir.”

Hükümetin enerjide 2023 vizyonu

Eneji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız,
bakanlığının 2013 yılı bütçesinin görüşmelerinde
Türkiye’deki enerji alanıyla ilgili hedeCerini
anlattı. Yıldız, Cumhuriyetin 100. kuruluş
yıldönümünde üçüncü nükleer santralın inşasının
başlamış olacağını dile getirdi. Yıldız, son 9 yılda
yardım amacıyla 15 milyon ton kömür
dağıtıldığını bildirdi.

‘15 milyon ton 
kömür dağıtıldı’
Bakan YYldYz’Yn enerji sektörüne ilişkin diğer de-
ğerlendirmeleri ise konu başlYklarYyla şöyle:

� Verimsiz lambadan 50 milyon TL: 2008 yY-
lYnda çYkarYlan BaşbakanlYk Genelgesi ile kamu-
da verimsiz lamba kullanYmY yasaklandY. Kamu-
da verimli aydYnlatmaya geçiş ile her yYl yaklaşYk
50 milyon lira tasarruf ediliyor.

Sanayi ve bina sektörlerine yönelik Enerji Yö-
netim ProgramY kapsamYnda düzenlenen eğitim-
ler sonucunda Ağustos 2012 tarihi itibarYyla 4 bin
504 kişi enerji yöneticisi olmak üzere sertifika-
landYrYldY.

� 9 yılda 2,5 milyar TL kayıp kaçak: TEDAŞ
Genel Müdürlüğü, kayYp-kaçak tarama çalYşma-
larY kapsamYnda 2003 yYlYndan 1 KasYm 2012 ta-
rihine kadar 46,9 milyonun aboneyi kontrol etti.
Bu kapsamda 10,04 milyar kilovat/saat kayYp-
kaçak kulanYmY belirlendi. 2 milyar 500 milyon TL
kayYp-kaçak tahakkuku gerçekleştirildi. 629 bin
abone hakkYnda savcYlYğa suç duyurusunda bulu-
nuldu. Tüm bu çalYşmalar sonucunda elektrikte-
ki kayYp kaçak oranY özel şirketler dahil yüzde 16,8
seviyesine geldi. Hemen hemen tüm enerji poli-
tikalarYnda kendisine bir 2023 hedefi belirleyen
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlYğY, kayYp kaçakta
2015 yYlY hedefini yüzde 10 olarak belirledi.

� 15 milyon ton kömür: Bakan Taner YYldYz,
kömür dağYtma çalYşmalarYnY sosyal devlet olma
ilkesinin gereği olarak nitelendirdi ve “2003-2012
yılları arasında 10 yıllık dönemde her yıl or-
talama 1 milyon 800 bin aileye kömür yardı-
mı yapılmıştır. Dağıtılan kömür miktarı ise 2012
yılı Ekim ayı sonu itibarıyla teslimatı gerçek-
leştirilen 1 buçuk milyon ton kömür ile birlikte
yaklaşık 14,8 milyon tona ulaşmıştır. Van ilin-
de meydana gelen deprem sonucunda, deprem
mağduru olup olmadığına bakılmaksızın 2011-
2012 kış sezonu için 236 bin 805 ton kömürün
dağıtımı yapılmıştır” bilgilerine verdi.

Üçüncü nükleer yolda

Taner Yıldız


