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Rapor Özeti
Bilimsel çalışmalar başta kömür olmak üzere fosil yakıtların hızla terk edilmesini ve sıfır karbonlu
bir ekonomiye geçilmesini şart koşuyor. Küresel sıcaklık artışını 1,5° C’de tutmanın zorluğu
tartışılırken, bugün yaşanan olağanüstü iklim olaylarının olağan hale gelmesinin büyük bir
tehlike olduğu bir gerçek.
Uluslararası anlaşmalar ise bilimin ortaya koyduğu gerçekler üstüne kurulmaktadır. IPCC’nin 1.
Değerlendirme Raporu sonrası BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, 2. Değerlendirme
Raporu sonrası Kyoto Protokolü karara bağlandı. 5. Değerlendirme Raporu (AR5) sonrası ise Paris
Anlaşması ortaya çıktı. 22 Nisan 2016 tarihine imzaya açılan Paris Anlaşması’na imza koyan
ülkeler arasında Türkiye de yer aldı. İlk iki anlaşma karara bağlandıktan 12 yıl sonra taraf olan
Türkiye, Paris anlaşmasını henüz onaylamadı.
Türkiye, geç taraf olduğu bu anlaşmalara rağmen atmosfere daha fazla sera gazı salmaya devam
etti. 1990 yılında 207,8 milyon ton atmosfere sera gazları salarken, 2014’e gelindiğinde 467,6
milyon tona çıkarttı. “Enerji ihtiyacı” gerekçesi ile artışın sorumlusu enerji sektörü ve içinde yer
alan fosil yakıtlar oldu.
Enerji ihtiyacı söylemi sadece kömür ve doğalgazda karşılık buldu. 1990’da 53 milyon TEP olan
birincil enerji arzı, 2014 yılına gelindiğinde 123,9 milyon tona çıktı. Bu artışın 37,1 milyon tep
karşılığı enerji çeşitliliğini sağlamak ve kentlerde hava kirliliğini azaltmak amacı ile
yaygınlaştırılan doğalgaz kaynaklı oldu. Kömür ise bu dönemde miktarını korumaktan öte, 20
milyon tep’lik bir artış gerçekleştirdi. 1990-2014 döneminde kömür ve doğalgazdaki olağan üstü
artış sonucunda fosil yakıt dışı enerji kaynaklarının payı %18,6’dan %9,9’a düştü.
Kömür tüketimi ise 1990 yılında 54,5 milyon ton iken, 2014 yılına gelindiğinde 97 milyon tona
çıktı. Sadece üretimini arttırmakla kalmayan Türkiye, özellikle elektrik üretimi için kömür
ithalatının da önünü açtı. Böylece 24 yılda gerçekleşen 42,5 milyon ton kömür tüketimindeki
artışın 41,5 milyon tonu kömürlü termik santralleri kaynaklı gerçekleşti. Kömür ithalatı ise 5,5
milyon ton iken yaklaşık 6’ya katlanarak 2014’de 30,2 milyon tona çıktı.
Kömür kaynaklı seragazı salımları enerji sektöründe belirleyici olmuştur. 2014 yılında kömürün
yakılması sonucunda 1990’daki 56,2 milyon ton karbondioksitin üstüne 76,8 milyon ton daha
eklenmiştir. Kömür miktarındaki artışın ana sorumlusu termik santraller olduğu dikkate
alındığında, iklim değişikliği açısından durum daha da kötüdür. Kömürlü termik santraller 1990’da
22 milyon ton, 2014’e gelindiğinde 76 milyon ton karbondioksit saldı. Böylece 2014 yılında salınan
üç sera gazının biri kömür, altı sera gazının biri kömürlü termik santrallerden kaynaklandı
Kömürlü termik santrallerdeki artış Türkiye’nin son yıllarda yüksek karbon ekonomisine
dönüşünün temel göstergesi oldu. Nitekim doğalgaza rağmen kömürün rolü son 10 yılda
özellikle termik santraller yoluyla arttı. 1990’da kömür santrallerinin kurulu gücü 5 GW civarında
iken, 2002 yılına gelindiğinde sadece 2 GW yeni güç ekledi.
2014’e gelindiğinde 15 GW
mertebesine, bugün ise 16 GW mertebesine ulaştı. Bu artışta Türkiye’nin kömür pazarını
büyütmek için yerli kömürle yetinememesinin de önemli rolü oldu. Ezici çoğunluğu linyit
kullanan yerli santraller 10 GW kurulu güce ulaşırken, ithal kömür kullanan santraller ise 6 GW
kurulu güce ulaştı.
Özel sektörün yüksek karbon oyuncusu olması için 4 önemli model geliştirildi. Özelleştirme
yoluyla kamu 4,6 GW santralini devrederken, rödovans yoluyla 3 GW’lık santral ihalesi yaptı.
Strateji belgelerinde belirtildiği gibi, kamu kaynakları ile yatırım hazırlıklarını üstlenerek zaten
mevcut teşviklere kaldıraç etkisi yaratacak bir model daha eklendi. Son on yılda da 6 GW’a
ulaşan kurulu gücü ile ithal kömürün önü açılarak pazar hacmi arttırıldı.
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Şekil 1: Kömürde özel sektörü güçlendirme mekanizmaları

Özelleştirme,
4,6 GW
Yatırım
Hazırlama

Özel Sektöre
Destekler
Rödovans,
3 GW
İthal
Kömür,
6 GW

Linyit sahalarının özele açılması devlet kaynakları ile sürmektedir. Kamu eliyle geliştirilen kömür
rezervlerini elektrik üretimine kazandırmak için yatırım ön hazırlıklarının yapılması stratejik
planda yer almaktadır. Böylece 4,2 milyar ton kömür, elektrik üretimine 2019 sonrası açılacaktır.
TKİ’nin 2014 Kömür raporunda yer alan listeye göre ise, elektrik üretimine açılan rezerv
miktarının 10,2 milyar tona çıkması olasıdır.
Kurulu güç açısından bakıldığında en önemli artışı taşkömürü yakan ithal kömür santralleri
sağlamaktadır. 10 GW mevcut yerli kömür santralleri üstüne 4 GW, 6 GW ithal kömür
santrallerine ise 25 GW yeni kapasite sırada beklemektedir. Bir anlamda, her bir birim yerli kömür
gücüne karşılık, 6 birim ithal kömür gücü aday olarak izin süreçlerindedir.
Şekil 2: 2015 sonrası eklenmesi olası potansiyel kömür santralleri.

1,7 GW yerli kömür
İnşa halinde

Potansiyal Santraller

8,1 GW ithal kömür
Aday

Önlisans almış

2,3 GW yerli kömür
4,2 GW ithal kömür

Değerlendirmede

12,7 GW ithal kömür

Rödovans İhalesi

0,4 GW yerli kömür

Geliştirilen Rezervler

4,2 milyar ton

ETKB Strateji Belgesinde

Yatırıma Hazırlanan
+6 Milyar ton,

TKİ Raporlarında

( Aday santraller EPDK başvuru sürecinde olanlar olup, geliştirilen rezervler ise bir kısmı rödovans sözleşmesi,
geri kalanı ise ETKB strateji belgelerinde ve TKİ raporlarında yer alan rezerv miktarlarıdır. “Yatırıma Hazırlanan”
başlığı altındaki rezervler için kurulu güç konulmamış olup, yatırım hazırlıklarının belli bir aşamaya gelmesi ile
netleşmesi beklenmektedir. )
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İthal kömür santralleri ise pazarın geliştirilmesi için önemli bir oyuncu olarak durmaktadır. İnşa
halinde, ön lisans almış ve değerlendirmede santraller toplam 25 GW kurulu güç ile mevcut 6
GW’a ekleme potansiyeli taşımaktadır. Bu santrallerinde yapılması Türkiye’nin ileride
ekonomisini karbonsuzlaştırmasının imkansız hale getirmektedir.
Gelecekte sera gazları salımlarının daha da fazla artacağı, bunun baş aktörünün ise kömür
olacağı ortadadır. Yerli kömürde 4 GW, ithal kömürde 25 GW yeni kapasite eklenmesiyle, kömürlü
termik santraller kaynaklı karbondioksit salımlarını 250 milyon ton mertebesine çıkarması
olasıdır. Ayrıca, 2005’den sonra bulunan 7,2 milyar ton rezervi kömür santraline çevirmesi ile
atmosfere yaklaşık 8 milyar ton karbondioksitin daha salınma tehlikesi ortaya çıkmaktadır.
Sadece bu rezervin santrallerde 40 yıl boyunca yakılması yıllık 200 milyon ton mertebesinde ek
salım demektir.

Şekil 3: Türkiye’nin kömürlü termik santraller güç ve yakıt projeksiyonu

1990

2015

Aday Santraller
tamamlanmasıyla

kurulu güç

5,2 GW

16 GW
kurulu güç

kurulu güç

0,3 GW'ı
Taşkömürü

6 GW'ı
ithal kömür

31 GW'ı
ithal kömür

22

milyon ton CO2

76

milyon ton CO2
(2014)

45 GW

≈250

Milyon Ton CO2

Potansiyel
rezervler
+0,4 GW *

rödovans ihalesi

7,2

Milyar ton kömür
rezervi

+ 200**

milyon ton CO2

* İzin sürecine başlamışlar olanlar hariçtir.
** Verilen rezerv miktarının 40 yıl içinde yakılması durumunda, tahmini miktar.

Rapor Türkiye’nin, iklim değişikliğine, teslim etmiş olduğu niyet beyanına ve hatta trafo
kapasitesine rağmen kömürlü termik santrali geliştirdiğini ortaya koymaktadır. Bir taraftan
kömür rezervlerinin tamamını yakmak için model geliştirmektedir. Diğer taraftan pazarı
büyütmek için ithal kömürün önünü açmaktadır. Kömür yakan santraller toplam salımların
altıda biri iken, aday santraller Niyet Beyanı ile verilen 461 milyon ton artışın neredeyse
yarısından sorumlu olacaklardır. Ayrıca TEİAŞ’ın 2026’ya kadar 24,9 GW toplam trafo
kapasitesine rağmen adayların 29 GW olması yeni rüzgar, güneş yada başka bir kaynağa bile
yer olmadığı sonucu anlamına gelecektir.
Özetle, Türkiye iklim değişikliğinin geldiği noktaya ve elektrik sistemi kapasitesine rağmen
yüksek karbon ekonomisini büyütmeye çalışmaktadır.
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Giriş

Türkiye’nin kömür politikaları kamuoyu tarafından anlaşılmamaktadır. Bu noktada politikaların
şeffaf olmaması, verilerin kısıtlı olması yanından küresel düzeydeki eğilimler ile paralellik
içermemesi soru işaretlerinin artmasına yol açmaktadır. Mevcut politika belgeleri ile gerçekleşen
projeler arasındaki bağın kurulması, güncel gelişmeler içinde değerlendirilmesi konunun uzmanı
olmayan geniş kesimler için bir soru işareti olarak durmaktadır. Ortaya atılan her bilginin genel
resim içinde görülmesi başlı başına bir sorundur.
2015 yılında hazırlanan Kömürü Finanse Etmek raporu, alt başlığında da belirttiği gibi
Türkiye’nin yüksek karbon ekonomi aritmetiğini ortaya koymaya çalışmıştır. Rapor, Türkiye’nin
yüksek karbon ekonomi politikaları çerçevesinde genel enerji verileri içinde kömürün rolünü,
kömürlü termik santralleri ve politikaları tanımlamaya çalışmıştır. Kömür santrallerinin
gelişimini, mevcut ve izin süreçlerindeki aday santralleri de inceleyerek seragazı projeksiyonu da
dahil olmak üzere enerji-kömür-iklim değişikliği gibi üç başlığı birleştirmiştir.
2016 yılına gelindiğinde eklenen yeni veriler politikalara dair güncel sonuçlar doğurmaktadır. Bu
sonuçların kamuoyu tarafından daha iyi okunabilmesi için enerji politikaları ile kömür, termik
santrallerin rolü ve iklim değişikliği açısından incelenmeye muhtaçtır. Bu nedenle özellikle 2005
yılından sonra başlayan kömür aramaları, gelişen rödovans modeli gibi pek çok başlığa dair
veriler 2014 sonrası daha görünür hale gelmiştir. Özellikle Rödovans Yoluyla İklim Değişikliği
raporu bu çalışmaya dahil edilmiştir.
Çalışmada özellikle anlaşılması zor verileri incelerken, bu verilerin iklim değişikliği açısından
bağlantısı kurulmaya çalışılmıştır. Bu nedenle rapor kömür miktarı veya santral sayısı gibi
verilerden çok, iklim değişikliği açısından belirleyici olan verileri kullanmış, gerektiğinde de
çevirmiştir. Raporda bilinmeyenler için ayrıca soru önergeleri verilmesi sağlanmış olup, süresi
geçtiği halde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından cevabı alınmamıştır.
Kömür ve İklim Değişikliği-2016 raporu, Türkiye’nin bir taraftan iklim değişikliği sözleşmelerine
taraf olurken diğer taraftan fosil yakıt merkezli bir politikaya yönelmesinde kömürün rolünü
incelemektedir. Veriler ve analizler Türkiye’nin yüksek karbon ekonomisini özel sektöre açmaya
çalıştığını, özelleştirme, rödovans, yatırıma hazırlama ve pazarın daha büyük olması için ithal
kömürü devreye sokma politikalarını sürekli beslediğini ortay koymaktadır. Ayrıca, Türkiye’nin
iklim anlaşmalarına taraf olurken, diğer yandan da iklimi değiştirmek için geçmişten daha iştahlı
olduğunun verilerini de sunmaktadır.
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Yaklaşıma Dair Notlar...
Raporda dikkate alınan yaklaşım şöyle açıklanabilir:
♦ Kömürün iklim değişikliğine etkisini belirleyen karbon içeriğidir. Karbon içeriği ve enerji
değeri (TJ ya da kcal) arasında doğrudan bir orantı vardır. Atmosfere salınan seragazı
miktarı kömürün yanması sonucunda ortaya çıkan enerji ve enerjinin elde edilme şekli
uygulanan emisyon faktörü (implied emission factor) ile çarpılarak bulunur. (Emisyon
hesapları konusunda detaylar için bakınız; 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas
Inventories)
♦ Bu durumda, iklim değişikliği açısından önemli olan kömürün miktarı değil, verdiği
enerjiye bağlı olarak emisyon miktarıdır. Düşük ısıl değerine sahip kömürün birim miktarı
yakıldığında düşük bir enerji ve dolayısıyla düşük emisyon salarken, yüksek ısıl değere
sahip kömür için dolayısıyla daha fazla karbondioksit emisyonu demektir. Bu nedenle,
çalışmada kömürün miktarı verilirken, iklim değişikliği boyutu nedeniyle ısıl değer ve
emisyon karşılıkları kullanılmıştır.
♦ Öte yandan, enerji denge tabloları miktar (ton) ve enerji (tep) olarak verileri oraya
koymaktadır. Enerji denge tabloları ve envanter hesabında yer alan enerji verileri farklı
yöntemler kullandığı için enerji hesaplarında denge tabloları, emisyon hesaplarında
seragazı envanter raporu dikkate alınmıştır.
♦ Ulusal seragazı envanteri, enerji denge tabloları esas alınarak ve IPCC/Hükümetlerarası
İklim Değişikliği Paneli tarafından hazırlanan kılavuzlar ve istatistiki yaklaşımla
hazırlanmaktadır. Dolayısıyla, Türkiye’nin hazırlamış olduğu envanter, kullanılan kömür,
enerji değeri ve emisyon açısından iç tutarlılığı olan yegane kaynaktır. Ancak, 2014 yılı
envanterinde hesaplamalara esas olan yöntem, faaliyet verileri ve parametrelerdeki
değişimlerden kaynaklı revizyon yapılmıştır1. Bu revizyon geçmiş yıllar için de yapıldığı
için, 1990’dan bu yana bütün seragazları miktarı değişmiştir.
♦ Raporda yer alan mevcut santral ve aday projeler için EPDK’nın verileri esas alınmıştır.
Ancak, bu veriler zaman içinde başvurularda yapılan değişiklikler nedeniyle ve bunların
takip edilmesindeki zorunluluktan dolayı değişim gösterebilir.
♦ Sera gazlarına dair projeksiyon hesapları ilgili metodolojiye göre hazırlanmış olup,
projelerin gerçekleşmesi, performansları ve diğer teknik özelliklere göre farklılık
gösterebilir.

1

TÜİK’in konuyla ilgili açıklaması için bakınız: http://www.tuik.gov.tr/HbGetir.do?id=21582&tb_id=6
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Arka Plan
İklim değişikliğini durduracak politikalar bilimin ortaya koyduğu gerçeklere cevap veren
politikalara bağlıdır. Bu politikaların ülkeler tarafından tek tek ve anlaşmalar yoluyla küresel
ölçekte uygulanması gerekmektedir. Burada pek çok alt başlık bulunmakta olup, fosil yakıtların
azaltılması en temel adım olarak durmaktadır.
Nitekim 1991 yılında Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli-IPCC ilk değerlendirme raporunu
yayınladı. Rapor ardından 1992’de BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Rio’da karara
bağlandı. Benzer şekilde 1995 yılında 2. Değerlendirme Raporu (SAR) ardından 1997 yılında
Kyoto Protokolü son halini aldı. 5. Değerlendirme Raporu ise 2013 ve 2014 yılları arasında IPCC
tarafından yayınlandı.
Türkiye ise BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne 2004’de, Kyoto Protokolü’ne ise 2009’da
taraf oldu. Bu iki önemli iklim anlaşmasına geç taraf olmasına rağmen, ardından gelen
dönemlerde ekonomide fosil yakıtların ağırlığını arttırmaya devam etti. 22 Nisan 2016’da büyük
bir törenle imzaya açılan Paris Anlaşması’nı imzalayan ülkeler arasında yer alan Türkiye henüz
onay sürecine başlamadı.
Bugün ve geçmişte bilimin ortaya koyduğu tespitler ile küresel politikalar arasında doldurulması
gereken bir boşluk vardır. Benzer şekilde, Türkiye’nin politikaları ile bilimin ortaya koyduğu
bulgular arasında da artan bir boşluk bulunmaktadır.

Bilimsel Arka Plan
Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC / Intergovernmental Panel on Climate Change)
5. Değerlendirme Raporu (AR5) ile bir dizi başlıkta raporlar yayınladı. Raporlarda2 incelenen
projeksiyonların hiçbiri sıcaklık artışını 1850-1900 yılları ortalamasına göre 1,5°C’nin altında
tutmayı başaramazken, sadece RCP2.63 senaryosu sıcaklık artışını 2°C’nin altında tutabilmektedir.
RCP2.6 Senaryosu diğer senaryolara göre daha olumlu olsa da, iklimin dengelerinin devrilmesi
(iklim için kritik eşiklerin aşılması - tipping point), bir daha geri dönüşü olmayan sürece hızla
yaklaşılması riskini taşımaktadır.
IPCC’nin raporları ve benzeri çalışmalar fosil yakıtların toprakta kalması ve kullanımını azaltmaya
hemen başlanması gerektiğini ortaya koymaktadır. Kömür rezervinin en az %80’inin, petrolün
%30’unun, doğalgazın ise yarısının (% 50) toprakta kalması ve kullanılmaması gerekmektedir.
Ayrıca, geç adım atmanın maliyetini ve zorluklarını da raporlar ortaya koymaktadır. Diğer yandan,
raporlar düşük karbonlu bir ekonomiye geçmeyi tanımlarken, 2050’li yıllarda doğru sıfır karbonlu
bir ekonomiyi de telaffuz etmektedir. Paris Anlaşması ise, böylesi bir bilimsel gerçekliğin
ardından karara bağlandı.

IPCC “Summary for Policymakers. In: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of
Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change” IPCC, 2013.
Erişim için: http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_SPM_FINAL.pdf

2

3

Representative Concentration Pathways Scenario
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Paris Anlaşması
1 Ekim 2015 tarihi itibariyle ülkeler BM İklim Değişikliği Sekreteryası’na INDC- Kesin Katkılar için
Ulusal Niyet Beyanları’nı teslim ettiler. 2030 yılına kadar ülkelerin projeksiyonlarını ortaya koyan
bu beyanlar, önce 30 Ekim tarihinde sunulan bir Sentez Rapor4 ile değerlendirildi. Raporda
ortaya çıkan bulgular 21. Taraflar Konferansı COP21 kararları arasında yer aldı.
Aralık 2015’de gerçekleşen COP21’de Paris Anlaşması karara bağlandı. Anlaşmanın en önemli
noktası olan Madde 2.1’e göre ülkeler küresel ortalama sıcaklık artışını sanayileşme öncesine göre
2°C’nin oldukça altında tutmayı ve 1,5°C ile sınırlama hedefini gözetmeyi kabul ettiler. Ancak
anlaşmanın altlığı olan ülkelerin teslim ettikleri niyet beyanları ülkelerin toplam seragazları
salımlarını azaltmadığını, hatta arttırdığını ortaya koydu. Sentez Rapor, 2030 yılında emisyonların
2010 yılına göre %11—22 oranında artacağını ortaya koydu. Benzer şekilde 17/CP.21 nolu
kararda toplam emisyonların 2030’da, 55 Gt’a5 çıkacağı ifade edildi. Bu durumda, sıcaklık artışını
2°C’nin altında tutmak için gerekli olan 40 Gt, 1,5°C’ hedefi için gerekli olan 35 Gt seviyesinden
bile daha fazla atmosfere seragazları salınacağı ortaya çıkmaktadır.
Paris Anlaşması her ne kadar uluslararası diplomatik bir başarı olarak duyurulsa da, soruna
verdiği cevap açısından sorgulanan bir anlaşma olarak durmaktadır. 2020-2030 dönemini
kapsayan anlaşma, 2010 yılına göre salımları 2030’da %11-22 mertebesinde arttırması ülkelerin
verdiği taahhütlerden kaynaklanmaktadır6:
Yeterli taahhütler: Bhutan, Kosta Rika, Etiyopya, Fas ve Gambiya gibi az gelişmiş yada gelişmekte
olan az sayıda ülkenin yeterli taahhütleri.
Vasat taahhütler: Aralarında ABD, AB, Norveç gibi ülkelerin olduğu gelişmiş ülkelerin sınırlı bir
azaltım yapması, Çin, Hindistan gibi gelişmekte olan ve yüksek nüfusa sahip ülkelerin yüksek
oranda artış yapması ve Meksika, Brezilya gibi ülkelerin ise artışa devam etmeleri.
Yetersiz Taahhütler: Kanada, Avustralya, Japonya gibi gelişmiş ülkelerin azaltım taahhütlerini
sınırlı tutması, Arabistan, BAE gibi petrol zengini ülkelerin ise artışlarını sürdürmesi.
Özetle, gelişmiş ülkelerin tarihsel sorumlulukları dikkate almadan verdiği taahhütleri ve
gelişmekte olan ülkelerin ise artışlarına devam ederek bugün ve sonrası için sorumluluklarını
dikkate almamaları küresel düzeyde salımları çok daha fazla arttırmıştır. Böylece Paris Anlaşması
ve altlığı olan Niyet Beyanları’nın kabul edilmesi, yeterli sorumluluğu alan az sayıda ülkeye
rağmen, pek çok ülkenin sorumluluk almadığı bir anlaşma olarak yetersiz kabul edilmektedir.

4

UNFCCC, “Synthesis report on the aggregate effect of the intended nationally determined contributions” 2013.

Erişim için: http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/07.pdf
5

Gt: giga ton (milyar ton)

6

Climate Tracker : http://climateactiontracker.org/countries.html
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Türkiye’nin Taahhütleri
Türkiye 1 Ekim 2015 tarihinde INDC- Kesin Katkılar için Ulusal Niyet Beyanı’nı teslim etti7. Niyet
Beyanı ile 2030 yılı salımlarını 1 milyar 175 milyon ton öngördüğünü, azaltım taahhüdü ile 929
milyon ton’a düşürüleceğini iletti. Ayrıca, strateji belgelerinde 2030 için 20 bin MW rüzgar
enerjisi hedefi varken beyanda bu hedef 2030’da 16 bin MW olarak yer aldı. Güneş için lisanslı
yada lisansız yatırım girişimi şimdiden 10 bin MW seviyesine ulaşmışken, 2030 için 10 bin MW
hedefi yer aldı.
Türkiye Nisan 2016’da teslim etmiş olduğu yeni ve güncellenmiş Ulusal Envanter Raporu verileri
ile karşılaştırıldığında; 1990-2014 arası salımlarını 260 milyon ton artırmışken, 2014-2030 arası
461 milyon ton daha artış yapacağını beyan etmektedir. Başka bir deyişle, Türkiye 24 yılda
arttırdığından çok daha fazlasını 2030’a kadar eklemek gibi bir taahhütte bulundu.
Küresel düzeyde salımların azaltılması gerektiği ortada iken Türkiye’nin olağanüstü bir artışı
ortaya koyması dünyanın geri kalanının çabasını etkisiz kılacak bir sorun ortaya çıkarmaktadır.
Burada yapılan kabullenmelerden çok, ekonomik yaklaşımın ne olduğu sorusu öne çıkmaktadır.

Zorunda mıyız?
Çevre ve Şehircilik Bakanı, 7 Aralık 2015 tarihinde Paris’te yaptığı konuşmada, Niyet Beyanı’nın
dayanakları hakkında önemli bir ayrıntıyı ifade etti8. Konuşmasında yıllık ortalama %5 büyüme ve
%6 enerji talebi artışını öngördüğü anlaşılırken, konulan hedefin öneminden bahsetti.
Ekim 2015’de yayınlanan “Türkiye İçin Düşük Karbonlu Kalkınma Yolları ve Öncelikleri”9 başlıklı
çalışmada incelenen senaryolar da Türkiye’nin Niyet Beyanı’na benzer bir emisyon artışı ortaya
koydu. Mevcut politikaları içeren “Resmi Senaryo”, gerçekçi büyümeyi dikkate alan “Baz Senaryo”,
karbon vergisi, yenilenebilir enerji yatırım fonu ve enerji verimliliğini hesaba katan “İklim
Politikası Paketi” başlıklı 3 önemli senaryo bu raporda yer aldı. Resmi senaryo ile %5, Baz
Senaryo ile %3,45 büyüme rakamları esas alındı. İklim Politikası Paketinde ise büyüme rakamını
%2,8 olarak öngördü. Çalışmada 3 senaryo için 2030 yılı için seragazları miktarı tahminlerinde
bulundu. Modellemeler sonucunda, Resmi Senaryo ile 1 milyar tona, Baz Senaryo ile 787 milyon
tona, İklim Politikası Senaryosu ile de 620,9 milyon ton sera gazı salımına 2030 yılında
ulaşılacağı sonucuna ulaştı. Raporda 2°C hedefi içinde Türkiye’nin payına düşen sorumluluğu
yerine getirebilmesi için yıllık CO2 miktarının 2010 yılı değerine geri çekilmesi gerektiği ifade
edilmesine rağmen, İklim Politikası Paketi 2015’den çok daha fazla bir emisyonu öngörmektedir.

7

Türkiye’nin Niyet Beyanı için bakınız: http://goo.gl/2s6EQ9

8

7 Aralık 2015 tarihli konuşma metni için: https://goo.gl/7zQAmk

Yeldan E., Voyvoda E. “Türkiye için Düşük Kalkınma Yolları ve Öncelikleri” WWF-IPM, İstanbul, Ekim 2015. Erişim
için : http://goo.gl/nVwlPa

9
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Raporda ayrıca enerji tüketimine dair de öngörüler yer aldı. İklim Politikası Paketi, enerji
verimliliğini dikkate aldığı halde, 2030 yılında elektrik tüketiminin 2015 yılının iki katı olacağını
ortaya koydu10.
Türkiye’nin Ekim 2015’de teslim etmiş olduğu hedefler ve COP21’de yapılan konuşmalar
büyümenin yüksek karbon ekonomisine ve artan enerji tüketim-üretimine dayalı olduğunu ortaya
koyuyor. Hükümet dışı çalışmalarda salımları azaltmaktan öte, benzer şekilde artıran sonuçlara
varmaktadır. Ancak, dünyada artan bir şekilde ülkeler enerji, elektrik ve fosil yakıtları azaltan
politikalar/taahhütler verirken, Türkiye’nin arttırması oldukça ilgi çekicidir.
Nitekim, Etiyopya Niyet Beyanı ile emisyonlarını azaltma taahhüttü verdi. Etiyopya 10 Haziran
2015 tarihli Niyet Beyanı11 ile 2010’da 150 milyon ton olan salımını 2030’da 145 milyon ton
altına çekeceğini belirtti. Benzer şekilde Fas’ın teslim ettiği Niyet Beyanı, Türkiye’nin “enerji
ihtiyacı” söylemine aykırı bir şekilde, enerji üretim ve talebini azaltacağını belirtti. 5 Haziran
2015 tarihli Niyet Beyanı12 ile Fas enerjide %15 tasarruf yapmayı taahhüt etti.
Fas’ın enerji tüketimini azaltmayı, Etiyopya’nın sera gazları salımını azaltmayı taahhüt ettiği
ortada iken, Türkiye’nin aksini yapması önemli bir tartışmadır. Pek çok ülkenin tersine,
Türkiye’nin enerji ihtiyacı ve seragazları salımını arttırmak zorunda olması, yaklaşım farkını
ortaya koymaktadır.
Türkiye’nin ekonomide bilimin ortaya koyduğu verileri dikkate almaması bir yana, artan iklim
felaketlerinin de dikkate almaması de önemli bir sorundur. İklim değişikliği açısından zamanı
olduğunu düşünülmesi, mevcut felaketlerin görülmemesi, anlamına gelmektedir. Örneğin,
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün raporlarına 13 göre Türkiye’de ölçülmüş en sıcak yıl olan
2010’da rekor kırılarak 555 aşırı iklim olayı yaşanmıştır. 2015 yılında ise 959 aşırı iklim olayı ile
2010 yılının rekoru kırılmıştır. Şiddetli yağış ve sel, fırtına, sıcak hava dalgası, hortum ve benzeri
bu olayların insan yaşamına verdiği zarar gibi, ekonomik karşılığı da hesaplanmamıştır.
Türkiye’nin büyüme politikaları yüksek karbonlu iken, iklim değişikliğinin sonuçlarını yaşam
açısından değerlendirmemektedir. Oysa iklim değişikliği ekonominin meselesi olmaktan öte, var
olma meselesi olarak karşımızda durmaktadır.

10

a.g.e s:37

11

Etiyopya’nın teslim etmiş olduğu Niyet Beyanı için; http://goo.gl/1eg2bt

12

Fas’ın teslim etmiş olduğu Niyet Beyanı için: http://goo.gl/MFbZ0X

13

MGM, 2015 Yılı İklim Değerlendirmesi, Şubat 2016, Ankara. Erişim için: http://www.mgm.gov.tr/FILES/iklim/2015-yili-

iklim-degerlendirmesi.pdf
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Kömür politikaları
Türkiye 2004 yılında BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne taraf olduktan sonra 1985
yılında son verilen kömür rezervi arama çalışmalarını 2005 yılında tekrar başlattı. Böylece 2005
yılına kadar bilinen 8,2 milyar ton kömür rezervine bugüne kadar 7,2 milyar ton daha yeni rezerv
eklemiş oldu14.
Türkiye’nin Paris Anlaşması öncesi iletmiş olduğu Niyet Beyanı ile koyduğu hedef 1990-2014
arası artışın çok daha fazlasını 2014-2030 döneminde yapacağını ortaya koymaktadır. Geçmişten
daha fazla atmosfere seragazları salma iddiası kömür, petrol ve doğalgazın rolünü önemli bir
sorun hale gelmektedir. Sadece 3 fosil yakıtın yakılması kaynaklı ortaya çıkan karbondioksitin
toplam emisyonlarda %70 paya sahip olması, yüksek karbon politikası içinde kömürün rolünü
artırmaktadır.
Türkiye kömürün rolünü güçlendirmek için 2005 yılı sonrasında 5 ana politika geliştirmiştir:
♦ Rödovans sözleşmesi ile kömür üretimi modeli ile daha fazla kömür çıkartmanın yolu
açıldı. İmtiyaz ücreti karşılığı verilen ihaleler ile özel sektör düşük iş gücü ve iş güvenliği
ile kömür çıkartabilmekte, üretim ise devlet tarafından satın alınmaktadır.
♦ Rödovans sözleşmesi ile elektrik üretimi modeli ile daha fazla kömürün termik santral
yoluyla yakılmasının önünü açtı. Böylece 887 milyon ton kömür rezervi üstüne kurulu
sözleşmesi yapılmış ve bir kısmı ise işletmede olan 9 kömürlü termik santralin önü açıldı.
Böylece 3 GW toplam kurulu güç bu modelle işleme konuldu.
♦ Özelleştirme yoluyla ekonomik ömürlerini tamamlamış ya da tamamlamak üzere olan 4,6
GW kurulu güce sahip santraller varlıkları ile birlikte özel sektöre geçti. Bu sayede
gelecekte de yeni yatırımlar yapılarak bu santrallerin devamı sağlandığı gibi, özel
sektörün yüksek karbon yatırımcısı olmasında önemli bir adım atıldı.
♦ Devlet eliyle yatırıma hazırlama yoluyla toplam 10,2 milyar ton kömürü elektrik
üretimine açmak için çalışmalar sürmektedir. Bunlardan 5 tanesi, Afyonkarahisar-Dinar,
Eskişehir-Alpu, Konya-Karapınar ve Tekirdağ Çerkezköy sahaları hazırlıkları stratejik
planda tanımlanmıştır15.
♦ Dünyanın kömürünü pazara açma yoluyla ithal kömür santrallerini de ekleyerek daha
büyük ve güçlü bir kömür pazarı oluşturdu. Türkiye böylece kendi rezervleri ile sınırlı
kalacak olan pazarı büyütmek için dünyanın farklı köşelerinden artarak kömür ithal
etmektedir.
Geliştirilen bu beş model Türkiye’nin kömüre verdiği desteğin gelecekte hayata geçmesi ile iklim
değişikliği açısından sorun haline gelecektir. Türkiye’nin toplam sera gazlarının %25’inden,
karbondioksit salımlarının %41’inden sorumlu kömür kaynaklı karbondioksit kritik bir öneme
sahiptir. Termik santrallerin bu oran içinde yükselen payı kömür politikaları ile elektrik üretimini
daha önemli bir noktaya taşımaktadır.

14

Algedik Ö.“Rödovans Modeliyle Elektrik Üretimi”, 2016, s:6. Erişim için: http://www.onderalgedik.com/rodovans-

modeliyle-iklim-degisikligi/
15

ETKB, “2015-2019 Stratejik Planı”, 2014. Erişim için: http://sp.enerji.gov.tr/ETKB_2015_2019_Stratejik_Plani.pdf
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Kömür ve İklim Değişikliği
Niyet Beyanı ile Türkiye geçmişten daha fazla seragazını gelecekte arttıracağını ortaya koydu.
İklimi değiştiren politikalar açısından kömürün geçmişteki rolü, gelecekte daha fazla artacak
seragazları salımlarına katkısını anlamak açısından önemlidir.

Sera Gazlarında Kömürün Rolü
Türkiye’nin atmosfere saldığı sera gazları 1990’da 207,8 milyon tondan 2014’de 467,6 milyon tona
çıktı16. Böylece 24 yılda %125 artış gerçekleşti. Türkiye’nin atmosfere salınan sera gazları içinde
karbondioksit, sektörler içinde ise enerji, yüksek payları ile belirleyicidir.
Türkiye’nin 1990’dan sonra fosil yakıtlara daha fazla yönelimi ile bu yakıtların yanması sonucu
ortaya çıkan karbondioksit miktarı, toplam emisyonlardan çok daha fazla, %160 arttırmıştır.
Sadece karbondioksitteki 235,5 milyon tonluk artış, 1990 yılına göre toplam 259,8 milyon ton
artışın %90’ını içermektedir.
Tablo 1: 1990 ve 2014 yılları artış karşılaştırması

Gazlar içinde Karbondioksit
Sektörler içinde Enerji
Toplam Salımlar

1990

2014

Artış (Mil.ton)

Artış (%)

146,8
132,8
207,8

382,2
339,1
467,6

235,5
206,6
259,8

160%
156%
125%

Sektörler açıdan bakıldığında, yüksek paya sahip enerji sektörü yüksek artış ile de belirleyici
olmuştur. Enerji sektörü kaynaklı seragazları 1990-2014 arası %156 artış göstermiştir. Böylece
toplam emisyonlarda %64 olan payı 2014’de %73’e çıkmıştır. Bu dönemde endüstriyel işlemler
sektörü oransal olarak, %173 gibi, daha fazla artış sergilemiştir. Ancak düşük payı ile enerji
sektörü kadar belirleyici olmamıştır. Enerji sektörünün yüksek payı ve yüksek artışı, 1990-2014
arası 259,8 milyon ton olan artışın 206,6 milyon tonundan sorumlu olması anlamına gelmektedir.
Sadece enerji sektörünün ve karbondioksitin artışı belirlemedeki rolü, Türkiye’nin büyüme
kaynaklı seragazı artışı gerekçesinin kaynağını ortaya koymaktadır. Diğer sektörlerde benzer bir
artış yaşanmazken, özellikle enerjideki artış, fosil yakıtlardan kaynaklanmaktadır. Sadece kömür,
petrol ve doğalgaz kaynaklı karbondioksit salımı 1990’a göre 195 milyon ton artarak 2014’de
318 milyon tona çıkmıştır.
Şekil 4: 1990-2014 arası 3 temel fosil yakıt kaynaklı CO2 miktarında artış.
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Milyon Ton CO2
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TÜİK, “Seragazı Emisyon Envanteri, 2014” (ET: 18.03.2016),
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21582

16
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Sera gazlarındaki artışın nedeni olarak ekonominin büyümesi ve buna bağlı olarak artan enerji
ihtiyacı gösterilmektedir. Ancak, ETKB’nin enerji denge tabloları analiz edildiğinde ve enerji
arzına bakıldığında temel politik söylem daha çok üç fosil yakıt için geçerli olmaktadır:
1- 1990’da birincil enerji arzı 53 milyon tep17’e eşitken, 2014’de %134 artarak 123,9 milyon
tep’e ulaşmıştır. Arzdaki bu artış özellikle doğalgaz ve kömürden kaynaklanmaktadır.
2- Enerji kaynaklarının çeşitlenmesi ve kentlerde hava kirliliğinin azaltılması için
yaygınlaştırılan doğalgazın bugün enerji arzında bir numaralı kaynak olduğu, enerji
arzındaki artışın yarısından sorumlu olduğu görülmektedir.
3- Doğalgazın yaratacağı “enerji kaynaklarında çeşitlilik” söylemine rağmen, kömür kaynaklı
enerji arzı 1990 yılının iki katında fazla olmuştur.
4- Petrol arzındaki artış, doğalgaz ve kömürün ortaya koyduğu artışın gerisinde kalmıştır.
5- Ancak, fosil yakıt dışı kaynaklardaki değişim “enerji ihtiyacı” söylemine karşılık
gelmemektedir:
a.

Hidroelektrik santralleri kurulu güçleri 1990’a göre 2014’de dörde katlanmasına
rağmen enerji arzında 2 milyon tep’den 3,5 Milyon tep’e çıkmıştır.

b. HES dışı yenilenebilir enerjinin payı 1990’da %14 iken 2014’de %6,7’ye düşmüştür.
Böylece 1990’da 7,7 Milyon tep enerji sağlayan odun, hayvansal atık, rüzgar, güneş
ve jeotermal 2014’de sadece 8,3 milyon tep enerji sağlamıştır.

Kömür
Petrol

Tablo 2: 1990-2014 yılları birincil enerji arzı karşılaştırması
1990 (M tep) Pay (%)
2014 (M tep) Pay (%)
Artış (Milyon tep)
16,1 30,4%
36,1 29,1%
20,0
23,9 45,1%
35,4 28,5%
11,5

D.Gaz

3,1

5,9%

40,2

32,5%

Fosil Dışı
TOPLAM:

9,9
53

18,6%
100%

12,2
123,9

9,9%
%100

37,1
2,4
70,9

(kaynak: ETKB Enerji Denge Tabloları)

Veriler kömürün doğalgazdaki artışa rağmen enerjide yerine koruduğunu göstermektedir. Birincil
enerji arzı değişimine bakıldığında 1990’dan sonra doğalgazdaki artışa 2002’den sonra
kömürdeki enerji arzının eklendiği ortadadır.

Milyon TEP

Şekil 5: Birincil enerji arzı değişimi
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(kaynak: ETKB Enerji Denge Tabloları)
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Kömür Arzında Sektörler
1990 yılında 54,5 milyon ton kömür tüketen Türkiye, 2014 yılına geldiğinde tüketimini 97 milyon
tona çıkarttı. Böylece kömürden elde edilen enerji 16,1 milyon tep’den 36,1 milyon tep’e çıktı.
Sektörlerin tüketiminin hem miktar hem de enerji olarak incelendiğinde Türkiye’nin yüksek
karbon ekonomisinde kömürlü termik santrallerinin üstünlüğü görülmektedir.
Kömür tüketim miktarındaki artışın kaynağı açık ara ile kömür santralleridir. 1990-2014 arası
42,5 milyon ton kömür tüketimi artışının 41,5 milyon tonluk kısmı termik santrallerden
kaynaklıdır. Enerji açısından bakıldığında ise, yaklaşık 20 milyon tep artışın 15,9 milyonu yine
termik santral kaynaklıdır.
Ekonomik büyümenin anahtarı olan sanayi sektöründe oransal bir artış olsa da, termik santraller
gibi katlanmamıştır. Buna rağmen 13,1 milyon ton tüketime 1,1 milyon ton eklenerek tüketim
14,2 milyon tona çıkmıştır.
Konut ve hizmet sektörünü kapsayan tüketimde ise miktar olarak artış olmasa da, enerji olarak
bir artış görülmektedir. Bu durumda (a) doğalgaza rağmen binalarda kömür azalmamış, (b) daha
yüksek kalori değerine sahip kömürün, özellikle ithal kömürün kullanılması ile enerji açıcısından
1,8 milyon tep’lik bir artış olmuştur.
Şekil 6’da özetlenen yukarıdaki veriler, Türkiye için birkaç tehlikeyi ortaya koymaktadır.
Türkiye’nin yüksek karbonlu ekonomisinde üretimini belirleyen sanayiden çok termik
santrallerdir. Ayrıca, özellikle termik santraller ve binalarda da görüleceği üzere, yüksek kalorili
ithal kömürün artışı büyümeyi katlamaktadır. İklim değişikliği açısından atmosfere salınan
karbondioksit miktarını belirleyen karbon içeriği ve bunun karşılığında verdiği enerjidir. Bu
anlamıyla Türkiye kömür miktarındaki artışa yüksek kalorili ithal kömürü ekleyerek sera
gazlarının salınmasını tüketim miktarından daha çok arttırmaktadır.

Şekil 6: Kömürü miktarı ve enerji arzında 1990 ve 2014 yılları karşılaştırması
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Mtep (Milyon tep), Mton (Milyon ton) olarak grafik içinde yazan sayılar miktarı, grafik altında verilen oranlar payı
vermektedir. Kok fabrikaları ve kayıp içine giren rakamlar ayrıştırılmamıştır. (Kaynak: ETKB Denge Tabloları.)
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Kömür tedariki
Türkiye bir yandan kömür tüketimini arttırırken, diğer yandan üretim ve ithalatı da
arttırmaktadır. 1990 yılında çoğunluğu linyit olmak üzere 48,9 milyon ton kömür üreten Türkiye,
5,5 milyon ton ithal kömür ile toplam 54,5 milyon ton kömür karşılığı atmosfere 56 milyon ton
karbondioksit saldı. Özellikle son yıllarda hem yerli kömür üretimini artırmak, hem de kömür
pazarını daha güçlü kılmak için ithal kömürün önünü açma politikası sonucunda tedarik
miktarında önemli bir artış oldu. 2014’e gelindiğinde üretim 67 milyon tona çıkarken ithal kömür
6’ya katlanarak 30,2 milyon tona çıktı. Böylece 97,2 milyon ton toplam kömür tüketimine karşı
133 milyon ton karbondioksiti atmosfere saldı. Bir anlamda Türkiye’nin yerli üretimi ve ithalatı
arttırması sonucunda kömürün yakılması kaynaklı karbondioksit salımı katlandı.

Böylece Türkiye bir taraftan kendi kömürünü daha fazla üreterek iklimi değiştirirken, diğer
taraftan dünyanın dört bir yanından ithal ettiği kömürü de yakarak iklimi değiştirmektedir.
1990’lı yıllarda ithal edilen kömürün daha çok kok kömürü elde etmede kullanıldığı dikkate
alındığında, Türkiye’nin ithal kömürde en büyük kullanım adresinin öncelikle termik santraller
olduğu ortaya çıkmaktadır.
Şekil-7’de verilen kömür ithalatı, toplam kömür arzı ve kömür kaynaklı karbondioksit dikkate
alındığında, 2004 yılından sonra hem tedarikte, hem ithalatta artış ile birlikte karbondioksit
salmada da bir artış olduğu görülmekte, milyon ton olarak verilen kömür arzı ile milyon ton
olarak verilen karbondioksit arasındaki bire bir ilişki ithal kömür ile değişmektedir.

Milyon Ton

Şekil 7: 1990-2014 arası kömür arzı ve karbondioksit salım karşılaştırması
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Kömürlü Termik Santraller
Türkiye’nin 1990 yılında sahip olduğu kömürlü termik santralleri, ETKB denge tablolarına göre,
5.228 MW kurulu güce sahipti. Bunun 4.896 MW’lık kısmı linyit tüketmekte, kalan kapasite ise
taşkömürünü yakıt olarak kullanmakta idi. 2014 yılına gelindiğinde kurulu güç 14.814 MW’a çıktı.
Böylece 9538 MW yeni üretim kapasitesi eklenmiş oldu.
1990-2014 arası eklenen yeni kapasitenin üçte ikisi 6.066 MW’ının yakıtı taşkömürü sınıfına
giren ve genelde ithal kömür olan santrallerdir. Geriye kalan 3.385 MW’ı linyit, 135 MW ise
asfaltit yakmaktadır. Böylece yerli kömür bir birim kapasite eklerken, ithal kömür iki birim
kapasite arttırmış oldu.

Salımlar
Mevcut termik santraller 1990 yılında 30,4 milyon ton kömür yakarak atmosfere 22 milyon ton
karbondioksit saldı. Dönemin ekonomi politikaları neticesinde 2002 yılına kadar çoğunluğu linyit
yakan sadece 1755 MW kapasite eklendi. Bu dönemden sonra eklenen linyit ve ithal kömür
santraller ile Türkiye yüksek karbonlu ekonomi politikalarını hızlandırmış oldu. Böylece, kömürlü
termik santrallerde kömür tüketim miktarı %134 artarken, bu santraller kaynaklı seragazları
%245 arttı.
Türkiye’nin kömürlü termik santralleri 1990 yılında atmosfere 22 milyon ton karbondioksit saldı.
2014 yılına gelindiğinde bu miktar 76 milyon tona ulaştı. Bir başka deyişle, 1990 yılı
karbondioksit salımlarına 54 milyon ton eklenmiş oldu. Kömürlü termik santrallerdeki
tüketimden daha fazla oranda karbondioksit miktarındaki artışta ithal kömürün önemli rolü oldu.

Milyon Ton

Şekil 8: 1990-2014 dönemi termik santrallerde kömür tüketimi ve CO2 salım
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Mevcut Santraller
EPDK verilerine göre 2014 sonu itibariyle Türkiye’de 14.766 MW18 kurulu güce sahip 56 adet
termik santral bulunmaktadır. 2015 ve sonrasında Silopi TES, Kardemir Demir Çelik ve Tufanbeyli
TES’in inşa halindeki kapasiteler işletmeye almıştır. Yeni 3 adet termik santral de işletmeye
alınarak, toplam termik santral sayısı 59’a çıkmıştır.

Tablo 3 : 2014 sonrası yeni eklenen santraller ve kapasiteleri
Yakıt Türü
Tesis İli
Eklenen Kap.
(MWe)
Silopi Termik Santrali
Asfaltit
Şirnak
270
Tesis Adı

İşletmeye alma

Kardemir Demir Çelik

Linyit

Karabük

15

ü2: Mayıs 15
ü3: Aralık15
10/01/2015

Bolu-Göynük Elektrik Santralı

Yerli Kömür

Bolu

135

ü2: 15/07/15

Tufanbeyli Termik Santrali

Yerli Kömür

Adana

450

Yunus Emre TES

Yerli Kömür

Eskişehir

145

ü1-ü2: aralık 15,
ü3: Nisan 16
ü1:Şubat 2016

2014 sonrasında işletmeye alınan 1150 MW kapasite ve 3 yeni termik santral eklenmesi ile
(Tablo-3), 15.916 MW’a ulaşan kömürlü termik santral kapasitesi bulunmaktadır. 59 santralin
listesi Ek-1’de verilmiştir.
Temel olarak mevcut santraller incelendiğinde;
•

Taşkömürü yakan ve biri hariç geri kalanı kömür ithal eden termik santrallerin sayısı az
olmakla birlikte (9), sadece en büyük 4 tanesi 5 bin MW güce karşılık gelmektedir.

•

59 santralin 24’ü 50 MW’dan büyük kurulu güce sahip olup, kalan 25 santral ise genelde
tesislerinin ihtiyacını karşılayan küçük santrallerdir.

•

Bugün ithal kömüre dayalı 6 GW, yerli kömüre dayalı 10 GW kurulu güce sahip kömürlü
termik santral bulunmaktadır. Ancak, yerli ve ithal kömüre dayalı santrallerin elektrik
üretimleri başa baştır. Yüksek kalori değerine sahip ithal kömürü yakan termik santraller
2014’de 38,7 terawatt saat elektrik üretirken, yerli kömür santralleri ise yaklaşık 37,6
terawatt saat üreterek benzer miktarda üretim yapmışlardır.

•

Dolayısıyla, elektrik üretimi ile orantılı karbondioksit salımı da gerçekleşmiştir. 2014’de
kömür santrali kaynaklı karbondioksit salımlarının yarısı ithal kömürden, diğer yarısı ise
yerli kömür kullanan santrallerden kaynaklanmaktadır. Bir başka deyişle, Türkiye yerli
kömürü ile bir birim karbondioksit salarken, ithal kömür ile bir birim daha salmaktadır.

•

Bir kısmı işletmede olan Çatalağzı (1320 MW) ve Yunusemre (145 MW) termik
santrallerinin toplam 1545 MW eksik ünitelerinin tamamlanması ile bu kapasite
artacaktır.

ETKB denge tablolarına göre 2014 sonu itibariyle 14.884 MW kömürlü termik santral bulunmakta olup, bu
kısımda EPDK verilerinden derlenen bilgiler kullanılmıştır.

18
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Aday Santraller
Türkiye’de sisteme eklenecek yeni termik santraller bütüncül bir planlamaya göre değil, talep
projeksiyonu ve bu projeksiyonu tamamlayan piyasa mekanizmaları ile belirlenmektedir. Talep
projeksiyonu ise temel olarak “artan enerji ihtiyacı” söylemine dayanmaktadır. Bu söylem
neticesinde kömür ile ilgili hedefler kalkınma planlarında19 tanımlanmakta, enerji sektöründe
karşılığını içeren stratejik planlar bulunmakta, kurumların hazırladığı arz ve talep projeksiyonları
ile de desteklenmektedir. Kamu tarafından yapılacak yatırımlar bu anlamıyla planlamada yer
bulsa da, özel sektörün yapacağı yatırımlar planlamadan çok girişimci bir yapıda sürmektedir.
Termik santrallerini özelleştirmeden önce elektrik üretiminde kamu önemli bir oyuncu idi. 20122014 döneminde özelleştirilen termik santraller ile elinde kalan bir miktar santral ile sınırlı bir
üretici pozisyonuna düştü. Bir süredir kamunun rolü, özel sektörün yatırımlarının önünü açmak
için teşvikler sağlamak20, yatırım ön hazırlıklarını özel sektör için hazırlamak yada rödovans
modeliyle elektrik üretimi21 gibi yeni piyasa mekanizmaları oluşturmak konusunda çalışmaları
sürdürmektedir.
Yüksek karbon pazarının özel sektöre açılması ile, yatırım girişimini önce başlatan ve gerekli
işlemleri tamamlayan projeler santrale dönüşebilmektedir. Dolayısıyla, Türkiye’de termik santral
yatırımları hakkında planlama kavramından söz etmekten çok, girişimden bahsedilebilir. Bu
girişimlerin de resmi olarak izlenebildiği iki temel aşama vardır:
1- TEAİŞ bağlantı görüşü: Türkiye Elektrik Anonim Şirketi-TEİAŞ’dan alınacak yatırımın trafo
bağlantı görüşü santral için önemli ilk adımdır. Ancak TEİAŞ’ın vermiş olduğu bağlantı
görüşleri ya da başvurular kamuoyu tarafından bilinmemektedir22.
2- EPDK Başvurusu: Bir düzenleme kurumu olan ve yatırım için gerekli izinleri veren EPDK,
termik santralın ön değerlendirme, ön lisans, gibi süreçlerden geçerek lisans verilmesine
kadar geçen sürede en yetkili kurumdur. Bu süreçlerin gereklilikleri olan hazırlıkların
tamamlanması ile bu süreçler bir üst aşamaya geçebilmektedir23.
Yatırım süreçlerinde TEİAŞ’dan alınacak trafo bağlantı izni ve yapılacak sözleşme ile EPDK’nın
lisans süreci iki önemli kilometre taşıdır. Ancak, bugün mevcut kurulu güce hizmet eden trafolara
ek olarak, TEİAŞ raporunda24 2021 yılı için 14,4 GW, 2026 içinse ek 9,5 GW trafo kapasitesi
sağlayacağı belirtilmektedir. Bu durumda 2026’ya kadar trafolarda izin verilebilecek santral
kapasitesi 24,9 GW ile sınırlıdır. Ancak, mevcut trafo bağlantı başvuruları bilgileri kamuoyuna
açık değildir 25 . Bu durumda, EPDK izin süreçlerinde ön değerlendirme aşamasından lisans
aşamasına kadar olan başvurular ve izin sürecini tamamlayarak inşa aşamasındaki olan lisans
almış santraller mevcut sisteme eklenmeye aday olan santrallerdir.
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10. Kalkınma Planı sayfa 174’de “Yerli Kömürlerin Elektrik Üretimi Amaçlı Değerlendirilmesi” hedef olarak yer

almaktadır.
20

Kömürü Finanse Etmek, s:25

21

Rödovans Modeliyle Elektrik Üretimi, s:7

Rapor çerçevesinde TBMM’de Enerji Bakanı’nın cevaplaması için 7/3951 esas numarası ile 25 Mart 2016
tarihinde soru önergesi verilmesi sağlanmıştır. Süresi içinde cevap alınamamıştır. Soru önergesine erişim için:
http://www2.tbmm.gov.tr/d26/7/7-3951s.pdf

22

EPDK’nın “Elektrik Piyasasında Önlisans Ve Üretim Lisansina İlişkin Lisanslama Süreci” belgesine erişim için:
http://www.epdk.org.tr/TR/Dokuman/5220

23

TEİAŞ, Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu (2016 - 2026 Dönemi), Nisan 2016. Erişim için:
http://www.teias.gov.tr/YayinRapor/APK/projeksiyon/KapasiteRaporu.pdf

24
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Bu çerçevede bakıldığında 12.647 MW’ı ön değerlendirmede, 6.511 MW’ı ön lisans almış,
8.288 MW lisans almış ve inşa aşamasında aday santral bulunmaktadır. Ünitelerinin bir kısmı
çalışan ve geri kalanı inşa halinde olan 1.545 MW’ı ise ayrıca tamamlanmayı beklemektedir.
Bu durumda aday santraller;
1- İnşa halindeki santraller: Lisans alınması ardından, projeler idari ve teknik çalışmalardan
oluşan inşa sürecine başlamaktadır. Toplam 8.288 MW’a sahip 12 santral EPDK
tarafından lisans almış ve inşa halinde olarak tanımlanmaktadır26.
2- Ön lisans almış santraller: Ön değerlendirmeyi geçen projeler ön lisans alması ardından
lisans süreci hazırlıklarını sürdürürler. Toplam 6511 MW kurulu güce sahip 12 santral
EPDK’nın ön lisans almış santralleri listesinde yer almaktadır.
3- Değerlendirmedeki santraller: Ön lisans başvuru için gerekli bilgileri sağlayarak ön lisans
değerlendirme sürecine giren, EPDK tarafından değerlendirmeye alınan projeleri içerir.
Lisansı değerlendirilen santraller: 12.647 MW kurulu güce sahip olan 13 santralden
oluşmaktadır.
Burada belirtilen eksik ünitelerinin tamamlanmasını beklenen 2 santral dışında kalan 37 aday
santral, toplam 29 bin 411 MW27 yeni kapasiteyi göstermektedir. Aday santrallerin tam listesi Ek2’de verilmiştir.

Geliştirilen Sahalar
Türkiye bir taraftan lisanslama süreçleri ile hem yerli hem de ithal kömürün önünü açarken, diğer
taraftan rezervlerini yüksek karbon ekonomisine kazandırmak için çeşitli modeller
geliştirmektedir. Burada temel amaç, Isıl değeri düşük, barındırdığı kül ve nem miktarı fazla olduğu
için genellikle termik santrallerde yakıt olarak kullanılması28 olarak tanımlanmaktadır.
Elektrik üretimi için geliştirme çalışmaları 3 aşamadan oluşmaktadır:
1- Rezerv Arama Çalışmaları: 1985’de ara verilen kömür rezervlerini arama çalışmalarına
2005’de tekrar başladı. Bu sayede bilinen 8,3 milyar ton linyit rezervine 7,2 milyar ton
yeni rezerv eklemiş oldu. Eklenen bu rezervlerin tamamının yakılması, yaklaşık olarak 8
milyar ton karbondioksitin salınması anlamına gelmektedir.
2- Rödovans Modeli: Kamu toplam 887 milyon ton kömür rezervini kapsayan, 3 GW kurulu
güce sahip 9 adet rödovans yoluyla elektrik üretimi sözleşmesini hayata geçirmiştir29. Bu
santrallerden Bingöl-Karlıova ve Şırnak hariç geri kalanının üretim yada lisans sürecine
başlamasını sağlamıştır (Ek-3). Rödovans sözleşmeli bu projelerin koşulları ve detayları
açık bir şekilde kamuoyu tarafından bilinmemektedir30.

Bartın-Amasra’da bulunan HEMA Madenciliğe ait 1100 MW gücündeki termik santral için ÇED olumlu kararı
sonrası açılan dava neticesinde karar iptal edilmiştir. Ancak, EPDK listelerinde halen inşa halinde ve lisans almış
santral statüsünde olup, burada listeye dahil edilmemiştir.

26

Geliştirilen sahalar başlığı altında yer alan rödovans sözleşmesi olan toplam 420 MW proje buraya dahil
edilmiştir.

27

28

"TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - Kömür."; http://goo.gl/RAdbJ8 (ET: 04.04.2016)

29

Rödovans Modeliyle İklim Değişikliği, s:3

Rödovans Modeliyle İklim Değişikliği raporunda bahsi geçen konular daha sonra TBMM’de 7/5522 esas
numarası ile 10 Mayıs Mart 2016 tarihinde soru önergesi olarak Enerji Bakanı’na verilmiştir. Soru önergesine
erişim için: http://www2.tbmm.gov.tr/d26/7/7-5522s.pdf

30
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3- Yatırıma Hazırlama: Nitekim 2015-2019 yılına ait Enerji Bakanlığı Stratejik Planı’nda31
Afyonkarahisar-Dinar, Eskişehir Alpu, Konya-Karapınar ve Tekirdağ Çerkezköy sahalarının
özel sektörün elektrik üretimi için 2019 yılına kadar yatırıma hazır hale getirileceği hedef
olarak konulmuştur. Böylece kamu kaynakları ile yatırım öncesi süreçler hazırlanacak, bu
4 sahada bulunan 4,7 milyar ton kömürün ise 2020 sonrası elektrik üretimi için
kullanılmasının önü açılacaktır. TKİ raporlarında da verilen 10 saha içinde yer alan bu
sahalar ve programa alınmamış diğer sahaların elektrik üretimine açılması toplam 10,2
milyar ton rezerv anlamına gelmektedir. Rezervlerin listesi Ek-3’de verilmektedir.
Devlet kaynakları ile geliştirilen bu sahalar için kurulabilecek kapasite, yatırım hazırlama dönemi
sonrası yada TKİ’nin elinde olan sahaların ihaleye çıkması ile netleşecektir. Rezerv belirleme
çalışmaları sonrası hazırlanan raporlarda yer alan kurulu güç teknik anlamda olup, gerçekleşme
aşamasından kurulu güç daha düşük olacaktır.
Türkiye’nin potansiyel sahalarını da katma girişimi seragazı salımlarında ciddi bir artış tehlikesi
barındırmaktadır. Bu artış salım artış küresel çabaları etkileyecek düzeydedir. TKİ raporlarında
yer alan 10,2 milyar ton rezervin sadece bir kısmını, örneğin 2005’den sonra bulunan 7,2 milyar
ton kömürün 40 yıl boyunca santrallerde yakılması, mevcut emisyonlarına yıllık 200 milyon ton
mertebesinde karbondioksit salımı anlamına gelmektedir.

31

ETKB, 2015-2019 Stratejik Planı, 2014. Erişim için: http://sp.enerji.gov.tr/ETKB_2015_2019_Stratejik_Plani.pdf
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Emisyon Projeksiyonu
1990 yılında kömürlü termik santraller atmosfere 22 milyon ton karbondioksit salarken, bu
miktar 2014’de 76 milyon ton mertebesine çıktı. 2014 yılında 14,8 GW kurulu güce sahip kömürlü
termik santraller, 1,2 GW’ın bugüne kadar eklenmesi ile bugün 16 GW kurulu güce ulaştı.
EPDK’nın sınıflandırmasına göre lisanslı ve inşa halinde, ön lisans almış, değerlendirmeye
alınanlar ve sadece rödovans sözleşmesi olanların toplamı olan 29 GW kapasite
tamamlandığında kurulu güç 45 GW’a ulaşacaktır.
İklim değişikliği açısından önemli olan santral sayısından çok kullanılan yakıtın enerji miktarıdır.
Tüketilen enerji (kalorifik değer olarak) ile karbon emisyonları arasında bir ilişki vardır. Tüketilen
enerji ile üretilen elektrik arasında ise ilişkiyi verim belirlemektedir. Bu durumda, mevcut
santrallerin gerçekleşen performansları ile aday santrallerin benzer performans sergileyeceği
dikkate alındığında, aday santraller, 1990 yılında mevcut santrallerin emisyonlarını 10’a
katlayacağı, 250 milyon ton karbondioksit miktarına ulaşma potansiyeli ortaya çıkmaktadır.
Ancak, 2005 sonrası bulunan rezervlerin elektrik üretimine açılmasının tamamlanması ile birlikte,
7,2 milyar ton rezerve karşılık gelen 8 milyar ton karbondioksitin salınmasının önü açılacaktır. Bu
sahaların bir kısmının 2030 yılına doğru açılacağı düşünüldüğünde, kurulu güçlerine,
kullanacakları rezerv miktarına göre de kömür santrali kaynaklı karbondioksit salımların 250
milyon tonun çok üstüne çıkması olasıdır.

Şekil 9: Kömür santralleri kaynaklı geçmiş ve aday santraller kaynaklı CO2 salımları
Değerlendirmede*
Ön Lisanslılar
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(Hesaplamalar gerçekleşen emisyonlar ve santral performansları dikkate alınarak yapılmıştır. Bu veriler fikir
vermek için hesaplanmış olup, gerçekleşmesi durumunda farklılıklar gösterebilir. Rödovans sözleşmesi yapmış
ama EPDK listelerinde gösterilmeyen santraller Değerlendirmede* başlığı altında hesaplanmıştır)
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Sonuç
Türkiye bir taraftan iklim anlaşmalarına taraf olurken, diğer taraftan ekonomisini daha fazla fosil
yakıt merkezli hale getirdi. Dünya iklim değişikliğinin sonuçlarını daha fazla yaşamaya başladı.
Türkiye ise de sıcaklık rekorlarının kırıldığı, su baskınları gibi aşırı iklim olaylarının yaşandığı bu
dönemde ülke ekonomisi daha faza fosil yakıt merkezli bir hale getirdi.
Kömürü Finanse Etmek raporu ile ortaya konan aday santraller ve onların yaratacağı seragazı
salımları, Türkiye’nin hem yerli kömürü geliştirmeye, hem de ithal kömürü portföyüne katmaya
çalıştığı çok net ortaya koymaktadır.
Benzer şekilde, Rödovans Modeliyle İklim Değişikliği raporu ise yerli kömürü pazara açmada
rödovans sözleşmesinin geldiği noktayı ve gelecek yerli kömür santralleri için nasıl bir potansiyel
olduğunu ortaya koymaktadır.
Bu rapor ise 2016 yılına gelindiğinde resmi güncellemiştir:
1- Türkiye’nin sera gazı salımlarındaki artışın en kritik sorumlusu kömür ve doğalgazdır.

1990-2014 arası 259,8 milyon ton emisyon artışının 167,2 milyon tonu kömür ve
doğalgazın yakılması ile ortaya çıkan karbondioksit kaynaklıdır.
2- Bu artışlara gerekçe gösterilen “enerji ihtiyacı” aslında sadece fosil yakıtların üretimini

ve tüketimine arttırmaya yöneliktir. Bu nedenle, 1990’da %18,6 olan fosil yakıt dışı
enerji kaynaklarının payı, 2014’de %9,9’un altına düşmüştür.
3- Kömür tüketimindeki artışın belirleyicisi 1990-2014 yılı arasındaki 42,5 milyon ton artışın
41,5 milyon tonundan sorumlu termik santrallerdir.
4- Termik santraller bir taraftan yerli kömür santralleri, diğer taraftan ithal kömür santralleri
ile çift kulvarda büyütülmektedir. Türkiye toplam kömür tüketimini neredeyse ikiye
katlama yolunda giderken, kömür ithalatı 2014’de 1990’ın 6 katı mertebesine ulaşmıştır.
5- Bugün EPDK listelerine göre 59 santral çalışmakta olup, 16 GW kurulu güce sahiptir.
Kurulu gücün yaklaşık 6 GW’ı ithal kömür santralleri olup, elektrik üretimi ve kömür
santralleri kaynaklı emisyonların yarısından sorumludur.
6- Sadece kömür yakan termik santraller 1990’da atmosfere 22 milyon ton karbondioksit
salarken, bu miktar 2014’de 76 milyon tona çıkmıştır. 2014’den sonra eklenen üniteler ile
bu miktar daha da artacaktır.
7- Lisans almış ama hiçbir ünitesi çalışmaya başlamayan, ön lisans almış, yada ön lisans
başvurusu değerlendirilen 37 santral EPDK listelerinde aday olarak yer almaktadır. Bu
aday santrallerin 14 tanesi linyit ve asfaltit yakacak olup, kalan 23 santral kömürü ithal
edecektir. Bu santrallere rödovans sözleşmesi olan 2 proje de dahil edildiğinde 29,4 GW
aday santral bulunmaktadır.
8- Türkiye’nin yüksek karbon politikaları sonucunda kendi kömürünü yakmak için 4 GW
kurulu güç, dünyanın kömürünü yakmak için 25 GW kurulu güç ekleme durumu söz
konusudur.
9- Türkiye’nin kömür santralleri geliştirme programı sadece EPDK lisanslama süreçleri ile
sınırlı değildir. 2005’de tekrar başladığı kömür arama çalışmaları ile yeni 7,2 milyar ton
rezerv eklemiştir. Mevcut ve yeni bulunan rezervler devlet eliyle geliştirilmektedir.
10- Rödovans modeli ile toplam 3 GW güce sahip 9 santral kazanılmış, bunlardan iki tanesi
henüz lisanslama süreçlerine başlamamıştır. Ayrıca 5 saha devlet eliyle geliştirilmektedir.

Bütün bu veriler, bugün toplam emisyonların altıda birinden sorumlu kömürlü termik
santrallerin 2030’a kadar yapılacak artışın yarısından sorumlu olduğunu ortaya koymaktadır.
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EKLER
Ek-1 : Üretimdeki Kömürlü Termik Santralleri
Tesis Adı

Yakıt Türü

Tesis İli

Kurulu Gücü
(MWe)

İşletmedeki Kap.
MWe)

1
2

Çatalağzı TES ( ZETES I-I-III)
Afşin-Elbistan-A

İthal Kömür
Linyit

Zonguldak
Kahramanmaraş

2.790
1.355

1.390
1.355

3

İSKEN - Sugözü Enerji Santralı

İthal Kömür

4

İÇDAŞ

İthal Kömür

Hatay

1210

1210

Çanakkale

1.200

1200

5

Atlas Termik Santrali

6

Afşin - Elbistan B

İthal Kömür

Hatay

1.200

1200

Linyit

Kahramanmaraş

1.355

1.355

7
8

Soma T.S.

Linyit

Manisa

1.034

1.034

Yatağan Termik Santrali

Linyit

Muğla

630

630

9

Kemerköy Termik Santralı

Linyit

Muğla

630

630

10

Çayırhan Termik Santrali

Linyit

Ankara

620

620

11

Seyitömer TES

Linyit

Kütahya

600

600

12

Kangal TES

Linyit

Sivas

457

457

13

Tufanbeyli Termik Santrali (*)

Yerli Kömür

Adana

450

450

14

Yeniköy

Linyit

Muğla

420

420

15

İçdaş Biga Termik Santrali

İthal Kömür

Çanakkale

405

405

16

Silopi Termik Santrali (*)

Asfaltit

Şirnak

405

405

17

Tunçbilek

Yerli Kömür

Kütahya

365

365

18

İzdemir Enerji

İthal Kömür

İzmir

350

350

19

Çan

Yerli Kömür

Çanakkale

320

320

20

Çatalağzı

Taş Kömürü

Zonguldak

300

300

21

Orhaneli

Yerli Kömür

Bursa

210

210

22

Çolakoğlu-2 Termik Santrali

İthal Kömür

Kocaeli

190

190

23

Yunus Emre TES

Yerli Kömür

Eskişehir

290

145

24

Bolu-Göynük Elektrik Santralı

Yerli Kömür

Bolu

270

270

25

Polat-1 Termik Santrali

Linyit

Kütahya

51

51

26

Beypazarı ETİ-SODA Kojen.

Linyit

Ankara

24

24

27

Çumra Termik Santrali -Konya
Şeker
Kardemir Demir Çelik (*)

Linyit

Konya

37

37

28

Linyit

Karabük

87,5

37,5

29

Konya Şeker Sanayi-Çumra

Linyit

Konya

23,8

23,8

30

Türkiye Şeker Fab.A.Ş.

Diğer

Konya

14,4

14,4

31

Türkiye Şeker Fab.A.Ş.

Linyit + fueloil

Tokat

14,2

14,2

32

Eti Alüminyum A.Ş.

Linyit + fueloil

Konya

12,9

12,9

33

Türkiye Şeker Fab.A.Ş.

Linyit + fueloil

Afyonkarahisar

12,8

12,8

34

Türkiye Şeker Fab.A.Ş.

Linyit + fueloil

Burdur

11,0

11,0

35

Eti Maden İşletmeleri

Linyit

Balikesir

10,7

10,7

36

Türkiye Şeker Fab.A.Ş.

Linyit

Sakarya

10,4

10,4

37

K.maraş Kağıt San.A.Ş. (****)

İthal Kömür

Kahramanmaraş

15,7

15,7

38

Türkiye Şeker Fab.A.Ş.

Linyit + fueloil

Niğde

9,6

9,6

39

Türkiye Şeker Fab.A.Ş.

Linyit + fueloil

Balikesir

9,6

9,6

40

Türkiye Şeker Fab.A.Ş.

Linyit

Konya

9,6

9,6
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Tesis Adı

Yakıt Türü

Tesis İli

Kurulu Gücü
(MWe)

İşletmedeki Kap.
MWe)

41
42

Türkiye Şeker Fab.A.Ş.
Çimsa Atıkısı Santrali

Linyit + fueloil
Linyit

Kahramanmaraş
Mersin

9,6
9,6

9,6
9,6

43

Amasya Şeker Fab.A.Ş.

44

Türkiye Şeker Fab.A.Ş.

Linyit

Amasya

7,8

7,8

Linyit + fueloil

Kastamonu

7,3

7,3

45
46

Kütahya Şeker Fab.A.Ş.

Linyit

Kütahya

7,1

7,1

Petlas Otoprodüktör Tesisi

Linyit

Kirşehir

6,0

6,0

47

Türkiye Şeker Fab.A.Ş.

Linyit + fueloil

Yozgat

6,0

6,0

48

Türkiye Şeker Fab.A.Ş.

Linyit + fueloil

Kirşehir

6,0

6,0

49

Aynes Gıda A.Ş.

Linyit

Denizli

5,5

5,5

50

Türkiye Şeker Fab.A.Ş.

Linyit + fueloil

Kirklareli

5,4

5,4

51

Türkiye Şeker Fab.A.Ş.

Linyit + fueloil

Erzurum

5,4

5,4

52

Küçüker Termik Kojen. Tesisi

Linyit

Denizli

5,0

5,0

53

Türkiye Şeker Fab.A.Ş.

Linyit + fueloil

Samsun

4,8

4,8

54

Türkiye Şeker Fab.A.Ş.

Linyit + fueloil

Erzincan

4,0

4,0

55

Türkiye Şeker Fab.A.Ş.

Linyit + fueloil

Uşak

3,7

3,7

56

Türkiye Şeker Fab.A.Ş.

Linyit

Afyonkarahisar

3,4

3,4

57

Çankırı Tuz Fabrikası Kojen.

Linyit

Çankiri

1,6

1,6

58

Göknur A.Ş. TES

Linyit

Niğde

1,6

1,6

59

Bolluk Tesisi (Kojenerasyon)

Linyit

Konya

1,4

1,5

TOPLAM:

15.916 MW

İnşa halindeki üniteler ile birlikte:

17.461

(*) 2014’den sonra işletmeye alınan üniteleri bulunan tesislerdir.
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Ek-2 : Aday Kömürlü Termik Santralleri
Lisans Almış ve İnşa Halinde

Tesis Adı

Yakıt Türü

Tesis Yeri

Lisans Kurulu
Güç (MWe)
1.380,0
1320

İnşa Halindeki Kap.
(MWe)
1.320,0
1320

1200

1200

1
2

Cenal Termik-Enerji Santrali
Karaburun Termik Santrali

İthal Kömür
İthal Kömür

Çanakkale
Çanakkale

3

Hunutlu Termik Santralı

İthal Kömür

Adana

4

Selena Kömür Santrali

İthal Kömür

Hatay

936

900

5

Ayas Enerji Santralı

İthal Kömür

Adana

635,1

625,5

6

Kirazlıdere Termik Santrali

İthal Kömür

Çanakkale

1280

1260

7

Ilgın Termik Santrali

Yerli Kömür

Konya

505,0

500,0

8

Soma Kolin TES

Yerli Kömür

Manisa

460

460

9

ÇAN-2 Termik Santrali

Yerli Kömür

Çanakkale

330

330

9

Silopi Elektrik Santrali

Yerli Asfaltit

Şirnak

137,8

135,0

10

Etyemez KömürTermik Santrali

Yerli Kömür

Sivas

137,7

135,0

11

Hakan Kömür Santrali

İthal Kömür

Adana

110,0

100,0

12

Çayırhan Tesisleri Koj. Projesi

Kömür

Ankara

2,8

2,7

Toplam:

8.288 MW

Kısmi İşletmedekilerle tamamlanması ile

9.833 MW

Ön-Lisans Almış Projeler

Tesis Adı

Yakıt Türü

Tesis İli

Kurulu Güç (MWe)

1
2

DOSAB Buhar ve Elektrik Üretim Tesisi*
AğanTES

Yerli Kömür
İthal Kömür

Bursa
Çanakkale

49,5
1.540

3

Kınık TES

Kömür

İzmir

691

4

ÇANKIRI-ORTA TERMİK SANTRALİ

Yerli Kömür

Çankiri

150

5

Sanko Yumurtalık Termik Santrali

İthal Kömür

Adana

800

6

Diler Elbistan Termik Santralı

Yerli Kömür

Kahramanmaraş

400

7

Gürmin Enerji Amasya Termik Santrali

Yerli Kömür

Amasya

300

8

Atakaş Termik Santrali

İthal Kömür

Hatay

660

9

Çelikler Domaniç TES **

Yerli Kömür

Kütahya

10

Tosyalı İskenderun Termik Santralı

İthal Kömür

Hatay

1.200

300

11

Çelikler Keles Termik Santrali**

Yerli Kömür

Bursa

270

12

Sanko Gölbaşı Termik Santrali

Yerli Kömür

Adiyaman

150
Toplam:

6.511 MW

* : Bursa İdare Mahkemesi tarafından ÇED olumlu kararı iptal edilmiştir.
**: Rödovans sözleşmesidir.
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Değerlendirmedeki Projeler

Tesis Adı

Yakıt Türü

Tesis İli

Kurulu Güç (MWe)

1
2

Petkim Yeni Buhar Üretim Tesisi*
Biga Entegre TES**

İthal Kömür
İthal Kömür

İzmir
Çanakkale

3

MİSİS TERMİK SANTRALİ **

İthal Kömür

Adana

830

4

Sedef II-Termik Santrali***

İthal Kömür

Adana

615

5

Zorlu Enerji Kumpınar TES**

İthal Kömür

Düzce

1.240

6

Güreci TES**

İthal Kömür

Çanakkale

1.340

7

Akdeniz Termik Santralı

İthal Kömür

Adana

607

8

Adana Yumurtalık TES****

İthal Kömür

Adana

606

9

Bandırma III TES

İthal Kömür

Bandırma

810

10

Gölovası Termik Santrali***

İthal Kömür

Adana

1.400

11

Ada Enerji Santrali***

İthal Kömür

Adana

1.340

12

Kilikya TES***

İthal Kömür

ADANA

13

Irmak Elektrik Santrali

İthal Kömür

ÇANAKKALE

670
TOPLAM:

*

278
1.564

1.348
12.647 MW

: 2016'da tekrar başvuru yapmış, kapasite revize edilmiştir.

** : 2015 ve sonrası başvurularıdır.
*** : 2012 yılından bu yana değerlendirme aşamasında olup davaları bulunmaktadır.
**** : 2014 sonunda değerlendirme başvurusu yapmıştır.
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Ek-3: Potansiyel Sahalar
Rödovans Sözleşmeli Projeler
Bütün projeler toplu olarak verilmiş olup, sadece son ikisi hakkında rödovans sözleşmesinin ötesine
geçtiğine dair bilgiye ulaşılamamıştır.
Yer
Silopi Harpul

İhale
Tarihi
2003

Rezerv
(Mil.Ton)
41,6

Kurulu
Güç (MW)
405

Kazanan Firma

Son Durumu

Park Elektrik

üretim

Bolu Göynük

2006

39

270

Aksa Enerji

üretim

Eskişehir-Mihalıççık

2007

40

290

Adularya

üretim

Adana-Tufanbeyli
Manisa-Soma

29.05.12
28.08.12

323
153

600
450

Teyo
Hidrojen -Kolin

EPDK listesinde yer almıyor*
inşa

Bursa-Keles
Kütahya-Tunçbilek

01.11.12
26.03.13

61
117

270
300

Çelikler
Çelikler

Ön lisans
Ön lisans

Bingöl-Karlıova
Şırnak

30.05.13
29.08.14

80
31,2

150
270

Flamingo
MAM Enerji

İhaleyi kazanan firma
İhaleyi kazanan firma

* : TKİ raporlarına göre 02.01.2013 tarihinde firma 700 MW kurulu güç için Enerji Üretim Lisansı başvurusunu
yapmıştır.

Geliştirilen Sahalar
TKİ raporlarına göre “Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanılabilecek Başlıca Kömür Sahaları”
Saha

Toplam Rezerv (ton)

Afşin-Elbistan Havzası
Çayırhan Havzası
Kütahya Seyitömer
Konya Karapınar *
Afyon Dinar *
Eskişehir Alpu*

4.831.902
425.896
160.000
1.833.000
941.000

Kurum
EÜAŞ
EÜAŞ
Özel sektör
EÜAŞ
MTA

1.453.000

TKİ

Adana Tufanbeyli**

323.329

TKİ

Bingöl Karlıova **

103.662

TKİ

Bolu Göynük **

37.875

TKİ

Manisa Soma **

688.000

TKİ

Kütahya Tunçbilek**

253.000

TKİ

Tekirdağ Saray *

283.000

TKİ

Şırnak Asfaltit **

71.000

TKİ

Konya Ilgın

143.000

Özel

Çankırı Orta

94.390

Özel

Adıyaman Gölbaşı

32.000

Özel

*

: ETKB Stratejik Planda yatırım hazırlığında yer verilen santrallerdir.

**

: Rödovans sözleşmesi yapılmış sahalardır.
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