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Geçen yıllarda başlanmış enerji yatırımla
rından 90 bin kilowat kapasiteli Hopa termik
santralının ilk ünitesi bu ay içinde, ikinci ü s 
tesi Nisanda; Sevitömer linyit santralının 150
bin kilowatlık birinci ünitesi Mayısta, ikine".
ünitesi yıl sonlarında ve 300 bin kilo\vatlrk
Gökçekaya hidroelektrik santralı Haziranda is
letmeye alınacaktır.
Sayın Başkan, Yüce Senatonun değerli üye
leri; yurdumuzda yağış rejiminin düzensiz ol
ması, santrali ar arasında termik - hidrolik den
gesinin önemini daha da, artırmıştır. Yatırımla
rımız, bu dengeyi kuracak ve koruyacak seki
de planlanmıştır. Tünebil ekte kuracağımız 150
bin k;,1owat kapasiteli yeni linvit santraluu bu
günlerde «Anahtar teslimi» ihale edeceğiz. Hü
kümetimiz. bu santralın mümkün o1 an en kı?°
sünede işletmeye geçirilerek, sınaî geMsmeve
paralel şekilde hızla artan elektrik enerjisi ih
tivasının zamanında karşılanabilmesi için p'erekli bütün tedbirleri almış ve bu amaç 1 a, Ö/H
bir kararname çıkarmıştır. Sevitömer santrabnın yine 150 bin kilowat kanasiteli üçüncü gru
bunun ihalesine de çeşitli bölümler halinde baş
lanmıştır.,
Elektrik üretiminde öncelikle öz kaynakla
rımızdan yararlanılacak, enerjinin devambbğı.
güvenilirliği ve ucuzluğu sağlanacaktır. Türki
ye EVktrik Kurumumuz, nükleer tc-kııolm'iye
girecek kömür, petrol ve hidmoMk kaynakların
yarımda, bu enerjiyi de yurdumuzun istifadesi
ne sunacaktır. Ayrıca bitümlü s'st, jeote^m^l
enerji ve tabiî «vaz gibi d ; ğer enerji olanakla
rından da yararlanmaya çahsdacaktır.
Yanımın da, önceden tahmin edilemeyen çe
şitli taT~>"at sür-prizleriyle karsılasdc!1."1! iebı <re°'ken Keban Barajı, - bilmenler'n d^-mrln vmr
bi v kötü sü^ns'zle ka^sılas^madro-ı takdimde bu yıbn sonunda su tutmaya başlanacak ve Ke
ban Santralı, ^eleeek yıl eVktrik üretimine p'°çirilecektir. Yeni Tunçbilek ve Sevitömer 1inyin santralleri. Keban projesinin «•ee^kmesi ha
linde ortava çıkabilecek enerji açıklarım kana
tacaklar. Gökçekaya ve Keban gibi dev tesisle
rin arka arkava isletmeye geçiri1 m esi vb? dahi.
elektrik enerjisi ihtiyacımız bitmiş olmayacak
ve hi^iıivî ardından yeni santra 11 arın kurulması
gerekecektir. Afşin - Elbistan bölo-eçînripVi dü
şük kalorili zengin linyit rezervleri değerlendi

6 . 2 . 1973

O : 3

rerek 4 ünite halinde kuracağımız büyük linyit
santralı, toplam 1.2 milyon kilowat kapasitede
olacaktır,
Sayın Başkan, sayın senatörler; Fırat nehri
üzerinde, Keban'ın aşağı tarafında inşa edile
cek Karakaya Barajında Keban'dan daha fazla
enerji üretecek dev bir hidroelektrik santral
daha kurulacaktır. Keban'ın tek başına, 1968
yılında Türkiye'nin toplam istihlâkine eşit mik
tarda enerji üreteceği göz önünde tutulursa,
yılda yapacağı 7.5 milyar kilowatsaatlik üre
timle Keban'dan 1 milyar kilowatsaat daha faz
la elektrik istihsal edecek Karakaya Barajının
azanteti daha kolay anlaşılabilecektir. Bu dev
santralları başka büyük santrali arın yapımı iz
leyecek ve Türkiye'mizde hızla artan elektrik
ihtiyacı zamanında, yeterli ve güvenilir şekilde
karşılanmaya çalışılacaktır.
Türkiye Elektrik Kurumumuz, köylerin elek
triğe kavuşturulması çalışmalarına büyük önem
vermiş ve geçen yıla kadar bir yıllık dönem
de en çok 700 civarında köye elektrik götürü! ebilmiş iken, bu yıl ilk defa 1 00'0'den fazla köy
elektriklendiriimiştir. Şubat sonuna kadar son
malî yılda elektriğe kavuşan köy sayısı 1 3O0"c
ve böylece toplam elektrikli köy sayısı 4 bine
ulaşacaktır. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 50
nci yıldönümünü kutlayacağımız günlerde elek
triğe kavuşacak köylerimizin sayısı ise 5 bine
yaklaşacaktır. Üçüncü Beş Yılbk Kalkınma Plâ
nı döneminde elektriğe kavuşturulması önn-önii-m köy savısı 5 bindir. Bu dönemde. Sevitömer
T. ve II. üniteleri, Seyitömıer tevsı'atı. Tuneb^ek
fpvsiatı. Soma TT ve Afşin - EllrVan T r^mak
Ü7OT,e tonlam 1 250 mtpo-nvvt kuTdu .o-îi»ün^p 4
n<-inf to-».TYii'ir s^nfr-nl î'lp (röVpoVava.
K^m^k
TT r M ^ Kibarı. Hasan U * r H n f ^ v y a ^ l ^ T e ,
KöVı'ieo oln-ıak ii^ere 1 608 t n p m v ' t Vıı^nbı m i .

gücünde 6 adet
hidroelektrik
santralın
isletmeye alınması plânlanmıştır, Böv^ee 5
vıllık dönemde
10 adet elektrik
santralı
hizmete girecek ve kurulu güç
kapasite
miz 2 858 megavat artmış olacaktır. Aynı
dönemde
Türkiye
Elektrik
Kurumumuz.
•W kilovoHluk 3 403 kilometre, 154 kilovoltluk
6 360 kilometre enerji nakil hattı tesis edecek
tir.
Dördüncü Beş Yıllık Plân döneminde işlet
meye açılmaları öngörülen termik santrallar-

