
 
 

Kömürü Finanse Etmek 
(Türkiye’nin Yüksek Karbon Aritmetiği) 

 
 

 

 
 

Nisan 2015 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Hazırlayan 

Önder Algedik 



Kömürü Finanse Etmek 

 

 
  

1 

 
 
 
 

 
Kapak resimleri, Afşin-Elbistan-B Termik Santraline kömür sağlayan Çöllolar Kömür 

Havzası’ndan alınmıştır. 6 Şubat 2011'de Santralde meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını 
kaybetmiş, 10 Şubat 2011'deki ikinci göçükte ise 10 kişi toprak altında kalmıştır. 

 70 milyon m3 malzeme altında kalan 9 kişiye ise halen ulaşılamamıştır. 
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Rapor Özeti  

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC/Intergovernmental Panel on Climate 
Change)_5. Değerlendirme Raporu (AR5/Assessment Report5) çerçevesinde 1. Çalışma 
Grubu, (WG1/Working Group1) ilk raporunu 2013 yılında yayımladı. Rapora göre1 1750-
2011 yılları arasında insan kaynaklı faaliyetler atmosfere, 555 giga ton karbon (GTC), bir 
başka ifade ile 2035 giga ton karbondioksit (GTCO2) emisyonu saldı. AR5 çalışmaları içinde 
geleceğe yönelik emisyon projeksiyonlarının olduğu senaryolar yer almaktadır. Raporda 
sıcaklık artışını 1850-1900 yılları ortalamasına göre 1,5°C’nin altında tutan hiçbir senaryo 
çıkmazken, RCP2.6 2  hariç, diğer senaryolarda 2°C’nin üstünde sıcaklık artışı 
öngörülmektedir. 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 yaklaşmamız riskini taşımaktadır.  

..daha fazla fosil yakıta atmosferde yer yok.. 

AR5, sıcaklık artışını 2°C’nin altında tutmak için küresel karbon bütçesinde ortalama 270 
GTC karşılığı olan 990 GTCO2 kaldığını ortaya koyarken; 

1- Mevcut kömür, petrol ve doğalgaz rezervleri ise bu bütçeyi aşmaktadır. IPCC raporları ve 
ardından çıkan çalışmalar, kömür rezervinin en az %80’inin, petrolün %30’unun, 
doğalgazın ise yarısının (% 50) toprakta kalmasını ve  kullanılmaması gerektiğini 
göstermektedir. 

2- Diğer yandan, emisyonların 2020’den önce zirve yapmasının, ardından da azaltılmasının 
bugün ve gelecek adımlar için önemli bir kriter olduğunu IPCC’nin çalışmaları ifade 
etmektedir. 

3- Sıcaklık artışını 2°C altında tutan RCP2.6 senaryosu, enerji tüketiminin azaltılmasını ve 
fosil yakıtların devreden çıkartılması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu durumda senaryo, 
fosil yakıtları değil, iklim dostu enerji ve enerji tüketimini azaltan projelerin finansmanını 
ana gündem haline getirmektedir. 

...Türkiye iklim değişikliği ile mücadeleyi değil, fosil yakıtları finanse ediyor... 

Bugün küresel finansman gündemi, kömüre sağlanan sübvansiyonların kaldırılmasını ve 
iklim dostu enerjilere kaynak aktarılmasını beraberinde getirmekle birlikte, pek çok kredi 
kuruluşu kömür yatırımlarına dair desteklerini azalttıklarını ya da kaldırdıklarını açıklamaya 
başlamıştır. Bunun yanı sıra, Yeşil İklim Fonu (Green Climate Fund) gibi küresel fonlar ya da 
yeni bir ekonomik dönüşüm için ülkeler tarafından ulusal fon yapıları meydana 
getirilmektedir. Türkiye’ye bakıldığında, durum tam tersidir. Türkiye bir yandan mevcut 
uluslararası iklim fonlarından yararlanırken, diğer taraftan da kömür rezervlerini piyasaya 
açmak için imtiyazlar geliştirmektedir. Geliştirilen imtiyazlar sayesinde, Türkiye daha fazla 
fosil yakıtı üretmenin ve ithal etmenin yolunu güçlendiren bir finansman altyapısı 
oluşturmaktadır. 

 

                                                        
1 IPCC , 2013: 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 [Stocker, 
T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)]. 
Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. 
2 Representative Concentration Pathways Scenario 
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...Türkiye’nin ekonomi politikaları daha fazla fosil yakıt tüketimi üzerine... 

Türkiye’nin enerji tüketimi 1990 yılında 53 milyon TEP iken, 2012’de 121 milyon TEP’e 
çıkmıştır. Enerji tüketimindeki bu yüksek artış, fosil yakıtların kullanılmasından kaynaklı 
artıştan dolayı oldu. 1990 yılında 43,1 milyon TEP olan fosil yakıt kaynaklı enerji tüketimi, 
2012’ye gelindiğinde 108 milyon TEP’e yükselirken, bu dönemde enerji tüketimi %128 
artmasına rağmen, fosil yakıt tüketimi %152 artış ile toplam enerji tüketiminden daha fazla 
artmıştır.   

Türkiye, seksenli yılların sonunda enerji çeşitliliğini arttırmak için dış ülkelerle doğalgaz 
anlaşmaları yaparak kullanımı yaygınlaştırmıştır. Doğalgaz kömüre alternatif olmasına 
rağmen, aksine kömür kullanımı ve kömürden elde edilen enerji, 1990’da 16,1 milyon 
TEP’den 2012’de 38 milyon TEP’e çıkarak %136 artış göstermiştir.   

...Türkiye’nin elektrik sektörü daha fazla fosil yakıt tüketimi üzerine... 

2012’de kömür tüketiminin %63’ü elektrik santrallerinde gerçekleşti. Isıl değer açısından 
termik santrallerde kullanılan kömürün payı ise %45 oldu. Bir başka deyişle, düşük kaliteli 
kömür, elektrik üretimi üstünden yüksek karbon ekonomisine kazandırıldı. Türkiye’nin sera 
gazı emisyonları 1990-2012 arasında %133,4 artarken, kömürün Türkiye’nin yüksek karbon 
ekonomisine kazandırılmasıyla, termik santrallerde yakılan kömürden kaynaklı emisyon ise 
%219 arttı.  Böylece 2012’de atmosfere salınan her 5 karbondioksit gazından 1’i termik 
santrallerde yakılan kömürden kaynaklandı.   

.. Türkiye iklim anlaşmalarına taraf oldukça kömür imtiyazları güçlendi.. 

Türkiye 2004’de BMİDÇS’ye, 2009’da Kyoto Protokolü’ne taraf olurken, şaşırtıcı olarak bu 
dönemlerde kömüre verilen imtiyazları daha da güçlendirildi. 

Kömürlü termik santrallerine pazar yaratmak için önce üretim sahaları özel sektöre açıldı, 
ardından özelleştirme yoluyla termik santraller devredildi. Ana yakıt olan linyitin yüksek kül 
ve nem oranına ve düşük kalori değerine sahip olması, son yıllarda ithal kömür 
santrallerinin de önünü açtı. Düşük nem ve kül oranına sahip, ancak yüksek kalorili ithal 
kömür daha fazla kullanılır hale geldi. Elektrik üretiminde ithal kömür üretimi yerli kömürü 
geçti ve süren yatırımların  gerçekleşmesi ile kurulu güç açısından da yerli kömürü 
geçmeye aday oldu. Bütün bu gelişmelere rağmen, Türkiye, kömür konusunda imtiyazlar 
sağlayarak, verimsiz bir kaynağın ekonomiye kazandırılmasını kararlı bir şekilde sürdürdü. 

.. Kömür enerjiden çok emisyon üretir.... 

Kömür santrallerinin ürettiği elektrik, emre amadelik ya da kapasite faktörü gibi 
kavramlarla sunulmaktadır. Ancak iklim değişikliği açısından asıl önemli olan santralin 
teknik özelliklerinden çok, yakılan fosil yakıttır. Yerli kömür yakan 13 santral 
incelendiğinde, teorik olarak %37,5 mertebesinde dizayn ısıl verimine sahipken, %32,5 brüt 
ısıl verim, iç tüketim kaybından sonra ise %28-29 ısıl verim karşılığı enerji üretti. İklim 
değişikliği açısından ifade edecek olursak, 100 birim kömürden elde edilen enerjinin 29 
birimi şebekeye verilirken, üretimin karşılığı 100 birim kömürün sera gazı emisyonu 
atmosfere verildi. 
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Fosil yakıt ekonomisi açısından bir dizi sıkıntıya sahip yerli kömüre verilen destek, ithal 
kömürün önünü açtı. Mevcut kömür imtiyazlarının araladığı kapıdan hızla ilerleyen ithal 
taşkömürü, 2012’de 3,9 GW olan kurulu gücünü 2014’de 6,1 GW’a çıkararak 8,1 GW kurulu 
güce sahip yerli kömür santrallerine yaklaştı. Dizayn ısıl verimi %42-44 mertebesinde olan 
yeni ithal kömür santrallerin 100 birim kömür yakarak dizayn oranın altında ısıl verim 
vereceği, tesisin iç tüketiminden sonrada  daha düşük bir net ısıl verime ulaşarak 100 birim 
kömürden çıkan sera gazının tamamını atmosfere salacağı ortadadır. 

Türkiye düşük kalorili linyit sahalarını ekonomiye kazandırdıkça, bir yandan emisyonlarını 
arttırırken, diğer yandan, ithal kömür ile bu artışı katlamaktadır. Birim kömür miktarı 
itibariyle daha yüksek emisyon değerine sahip ithal kömür yakılarak, küresel rezervlerinin 
%80’den fazlasının toprak altında kalması engellenmektedir. Yani dünyanın başka bir 
köşesinde çıkartılan rezervler, ithal kömüre dayalı santrallerle iklimin değişmesi için 
Türkiye’de finanse edilmektedir. Bir başka deyişle, Türkiye kömür açısından başka ülkelerin 
karbonunu da yüksek karbon ekonomisine kazandırmaktadır. 

.. Türkiye’nin geleceği kömür üstüne kurulu.... 

Türkiye’nin kömürün üretimi ve elektrik santrallerinde kullanımı için geliştirdiği imtiyazlar, 
iklim değişikliği açısından durumu geri dönülmez bir noktaya taşırken, geleceğin bugünden 
kötü olacağını ortaya koymaktadır. 1990 yılında 5.2 GW kurulu kömür santrali gücü 2012’de 
12,5 GW’a, 2014’de ise 14,8 GW’a çıktı. Portföyde olan lisanslı ve inşa halinde olanlar, ön 
lisans almışlar ve değerlendirmede olanların da katılması ile 34,5 GW’lık bir potansiyel 
taşımaktadır. Türkiye’nin portföyünde bulunan santralleri gerçekleştirmesi durumunda, 
elektrik ve ısı sektöründe 1990’da 21,5 milyon ton, 2012’de 68,7 milyon ton olan kömür  
kaynaklı karbondioksit emisyonu 200 milyon ton’a ulaştırması beklenmektedir. 

.. Türkiye’nin kömür finansman modeli... 

Türkiye’de kömür pazarının gelişmesi için özel sektörü sürece katmanın en temel 
araçlarından biri de finans sağlayan bankaların sürece dahil edilmesi olmuştur. Dünyada 
iklim değişikliğine karşı mücadelede, emisyonları azaltmak, ormansızlaştırmayla mücadele 
etmek için bir dizi ulusal ve uluslararası fon kurularak düşük karbon ekonomisine geçiş 
hızlandırılmaya çalışılmaktadır. Bu küresel gelişmeler neticesinde, düşük karbon 
ekonomisine geçişin finansmanı uluslararası finans kuruluşlarının kömür gibi yatırımlara 
mesafe koymalarına, fosil yakıt yatırımlarını kredilendirmekten vazgeçmelerine neden 
olmaktadır. Küresel ekonomideki bu dönüşüm, Türkiye’nin kömür santrali pazarını 
büyütmesi konusunda en büyük engeldir. Türkiye’nin kömür yatırımlarına ayrıcalıklar 
sağlayan politika belgeleri ve uygulamada gösterdiği performans, kredi kuruluşlarının 
dikkatini ve ilgisini çekmektedir. Uluslararası kurumların kömüre kredileri sınırlamaları 
nedeniyle yerli bankaların önü açılmış oldu. Şimdiye kadar Türk bankaları yeni yatırım ya 
da mevcut özelleştirmeler için 4,3 Milyar dolar kredi sağlamış, kömür pazarının finansman 
ihtiyacını karşılamakta rollerini yerine getirmeye başlamışlardır. Özelleştirilen 4,6 GW 
kurulu güce sahip santral için sağlanan 8,5 Milyar dolar, mevcut kapasiteye eklenmesi olası 
20 GW kurulu güç için 20-22 Milyar dolarlık bir finansman portföyü kredi sağlayan 
bankaların motivasyonunu arttırmaktadır. Neticede, Türkiye’nin oluşturduğu bu model, 
dünyanın tersine, emisyon azaltmayı değil, daha çok kömürü, yani daha fazla karbon 
emisyonunu finanse eden yeni bir ekonomi yaratmıştır. 
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.. Bankalar yatırımı değil, yüksek karbon ekonomisini finanse ediyor... 

Türk bankaları kredi sağlayarak yatırımı finanse etmiş olsalar da, aslında yatırımın 
gerçekleşmesini sağlayarak yıllık sera gazı emisyonunun artmasını ve toprak altında 
kalması gereken karbon atmosfere salınmasını garantilemektedirler. Çünkü, maden rezervi 
üstüne kurulan bir santral sadece her yıl atmosfere karbondioksit salmayacak, aynı 
zamanda rezervin çıkartılması ile iklim değişikliğini hızlandıran potansiyel karbondioksitin 
de garantisini vermiş olacaktır. Benzer şekilde, ithal kömüre dayalı bir santral de dünyanın 
başka bir köşesinde çıkartılan rezervin, iklimi değiştirmesi için finanse edilmektedir.  
Türkiye’nin 1990’a göre, 2 kat kömür üretip 5-6 kat ithal ettiğimizi dikkate aldığımızda, 
geliştirilen imtiyazların durumu daha kötüye götüreceği açıktır. 

..Sonuç olarak.... 

Türkiye’nin “kömür pazarı” için sağladığı ayrıcalıklar ve bu ayrıcalıklar üstünden gelişen krediler 
Türkiye’nin geçmişten daha azimli bir sera gazı emisyonu artışı sergileyeceğini ortaya 
koymaktadır. Türkiye, sadece kendi kömür rezervlerini kullanmaktan öte, “karbon kaçağı” 
anlamına gelecek diğer ülkelerin rezervlerini de atmosfere salmaya devam edecek gibi 
görünmektedir.  

Küresel sera gazı emisyonlarının 2020’den önce zirve yapması ve azalmaya başlaması gerektiği 
bilim tarafından ortaya konmuşken, mevcut 55 kömür santraline ekleyeceği 43 potansiyel 
santral ile Türkiye’nin 2020 yılından sonra da emisyonları arttıracağı açıktır. Bu durumda, 
sıcaklık artışını 20C’nin altında tutmak için ülkeler daha fazla emisyon azaltmak zorunda 
kalacaktır. 
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Giriş 

 

Bu rapor, iklim değişikliğinin geldiği noktada Türkiye’de kömürün rolünü anlatmak için 
hazırlanmıştır. Kömür, geçmişte çevre ve hava kirliliği boyutu ile tartışılan bir yakıt iken, 
günümüzde hem iklim değişikliğine karşı sera gazı emisyonlarını azaltma zorunluluğu, hem 
de kömür madenciliğinin doğaya verdiği zarar neticesinde iklim değişikliğine “uyum” 
sağlamadaki  olumsuz etkisi nedeniyle ile bir kez kat daha tartışmalı bir hale gelmiştir. 

Türkiye’de şimdiye kadar yayımlanan raporlar eski “yüksek karbonlu ekonomik büyüme” 
kavramlarına göre hazırlanmaktadır. Böyle olunca, düşük karbon ekonomisi içinde yerini ve 
iklim değişikliği açısından karşılığını anlamak konunun uzmanlarına bile zor gelmektedir. 
Bu nedenle, rapor aslında Türkiye’nin yüksek karbon aritmetiğine bir giriş olarak 
değerlendirilebilir. Raporda, veriler ilgili bölümlerde açıklanmış, verilerin politika 
karşılıkları ise derinlemesine sonuç ve rapor özeti bölümünde değerlendirilmiştir. Bu 
sayede hem politikaları anlamak, hem de detayları öğrenmek isteyenler için bir opsiyon 
sağlanmıştır. Mevcut resmi raporlardaki verilerin zaman serisi olarak tutarlı olmamaları ve 
farklı raporların aynı zaman içinde verileri farklı vermesi nedeniyle, bu rapor için özel bir 
çalışma yapılarak; 

1- Raporda kullanılan verilerin ikinci bir kaynaktan da doğrulanmasına özen 
gösterilmiştir. 

2- Zaman serisi olarak verilerin tutarlılığını sağlamak güç olduğu için, bazı veriler 
kendi iç tutarlılıklarının izin verdiği sınırlarda analiz edilmiştir. 

3- Mevcut en iyi verilere (Best Available Data) öncelik verilerek, hesap 
metodolojilerinde ve analizlerde bunlar kullanılmıştır. 

Ancak, verilerin zaman içinde de değişmesi nedeniyle, güncelliğini yitirebileceğini ayrıca 
dikkate almak gerekmektedir. 

Kömürün finansmanına dair tartışmalarda sübvansiyonlar önemli bir yer tutmakla birlikte, 
bu rapora dahil edilmemiştir. Türkiye’nin kömüre sağlamış olduğu sübvansiyonlarla ilgili 
raporlar ayrıca incelenebilir3. 

Raporda, özellikle son yıllarda hızla gelişen kredi ve finans verileri Türkiye’nin gelecekteki 
yüksek karbon ekonomi modelini anlamak için özenle incelenmiştir. Böylece Türkiye’de 
kömürün gelişimi incelenirken geleceğe dair finansman mekanizmalarının da bir analizi 
yapılmıştır. Türkiye’de fosil yakıt ekonomisini tüketici finanse etmiş gibi görünse de, bugün 
gelinen noktada ilk yatırımı finanse etmek için nasıl bir politika izlendiği böylece anlaşılır 
kılınmaya çalışılmıştır.   
  

                                                        
3 Raporda kömüre sağlanan sübvansiyonlar dahil edilmemiş olup, daha fazla bilgi için Oil Change International 
(OCI). (2014). Turkey’s coal subsidies and public finance ve The International Institute for Sustainable 
Development (IISD), (2015) Türkiye’de Kömür ve Yenilenebilir Enerji Teşvikleri başlıklı raporları incelenebilir. 
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1. Türkiye’de Kömürün Yeri 

Türkiye 1990’da atmosfere 188,43 milyon ton seragazı salarken, 2012 yılına gelindiğinde 
bu miktar 439,87 milyon tona çıktı. 22 yılda Türkiye emisyonlarını %133,4 arttırmıştır. 
Böylesi bir artışta, atmosfere salınan her 4 birim gazdan üçünün kaynağı olan kömür, petrol, 
ve doğalgaz gibi fosil yakıtlar ise belirleyici olmuştur. 

Seksenli yılların sonunda enerji çeşitliliğini arttırmak ve kentlerdeki kömür kaynaklı hava 
kirliliğini azaltmak amacıyla doğalgazın önü açıldı. 1986’da Rusya ile yapılan ilk doğalgaz 
anlaşması, 1987’de ülkeye ilk doğalgaz girişi, 1988’de doğalgazın Ankara’ya ilk gelişi 
önemli kilometre taşları oldu. Doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması sonucunda, 
doğalgazın yakılması sonucunda karbondioksit emisyonu 2012’de 1990 yılına göre %1102 
artmıştır. 

30 yıl önceki politikaların temel çıkış noktalarından biri, kömürün özellikle kentlerde 
doğalgazın yerine ikame edilmesi idi. Bu politikanın etkisiyle toplam kömür kullanımı ilk 
yıllarda hemen hemen artmazken,  son 10 yılda artışa geçti. Kömür kullanımından 
kaynaklanan sera gazı emisyonları 1990 yılına göre 2012’de %130 arttı. Kömür, petrol ve 
doğalgazın yakılması sonucu ortaya çıkan karbondioksit miktarında artışın neticesinde, 
2012 yılına gelindiğinde 1990 yılına göre Türkiye %135,2 daha fazla atmosfere sera gazı 
saldı. Bugün için gelinen noktada Türkiye’nin fosil yakıt ekonomisi geçmişe göre daha 
güçlendi ve 2012 yılında sadece bu üç fosil yakıt kaynaklı emisyon 1990 yılı toplam 
emisyonlarını geçti. 

 

 
Grafik 1: Fosil yakıtlar ve diğer sera gazlarının 1990 ve 2012 yıllarına ait emisyon miktarları. 
Türkiye’nin 1990 ve 2012 yılı sera gazı emisyonları içinde fosil yakıtların yanması sonucu ortaya çıkan 
karbondioksit (*) ve diğer emisyonların (CO2eş olarak) karşılaştırması. (Kaynak Veri, 1990 ve 2012 yıllarına ait 
Ulusal Envanter Raporu) 
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Kömürün Enerji Sektöründe Yeri 

Türkiye’nin emisyonlarında belirleyici olan sektör, enerji sektörü; enerji sektöründe ise 
belirleyici yakıtlardan biri kömür oldu. 2012 yılı verilerine göre, emisyonların %70’i enerji 
sektörü kaynaklıdır. Toplam emisyonlar açısından kömür incelendiğinde, atmosfere salınan 
her 3 sera gazından biri kömürün yakılması ile ortaya çıkan karbondioksitten 
kaynaklanmaktadır4. 

Türkiye’de enerji dengesi ve bunun içinde kömürün gelişimi önemli ipuçları vermektedir: 

1- Türkiye’nin enerji arzı arttı. 1990 yılında 53 milyon TEP enerji harcanırken, sonraki 
yıllarda enerji tüketimi artarak, 2012 yılına gelindiğinde 121 Milyon TEP petrol 
eşdeğeri enerji tüketimine ulaşıldı. Türkiye , 1990-2012 yıllara arasında enerji arzını 
%128 arttırarak daha fazla enerji tüketir oldu. 

2- Fosil yakıtların sağladığı enerji arttı. Doğalgaz, petrol ve kömür kaynaklı enerji arzı 
1990 yılında 43,1 Milyon TEP iken, 2012 yılında 108,8 Milyon TEP’e yükseldi. Bir 
anlamda, Türkiye’nin fosil yakıtlardan elde ettiği enerji %152 artarak enerji 
tüketimindeki artışı geçerek, belirleyici oldu. 

3- Enerji tüketiminde fosil yakıtların payı yükseldi! 1990 yılında enerji arzında kömür, 
petrol ve doğalgazın toplam payı %81,4 iken, bu oran 2012’de 89,9’a çıktı. 
Dolayısıyla, Türkiye daha fazla enerji kullanan bir ekonomi olmanın yanında, daha fazla 
fosil yakıt kullanan bir ekonomiye de geçmiş oldu. 

4- Kömür tüketimi doğalgaza rağmen arttı! Doksanlı yıllarda kentlerde hava kirliliği 
nedeniyle kömür kullanımını azaltmak ve enerji çeşitliliğin arttırmak için doğalgaz 
kullanımı yaygınlaştırıldı. Ulusal politikaya rağmen, 1990 yılında %30,4 olan 
kömürün enerjideki payı, 2012 yılına gelindiğinde, %31,4 oldu. 1990 yılında kömürden 
16,1 milyon TEP enerji elde edilirken, 2012 yılında 38 milyon TEP enerji elde edildi. 
Doğalgaza rağmen kömür tüketimi hem payını korudu, hem de kömürden elde 
edilen enerji %136 arttı.  

 
Grafik 2: 1990 ve 2012 yılı Genel Enerji Dengesi tabloları içinde yakıtların payı 

(Kaynak: ETKB, Genel Enerji Denge Tabloları) 
                                                        
4 Referans Yaklaşım hesapları dikkate alınmış olup fosil yakıt madenciliği ile CH4 yakılması ile CH4 ve N2O 
çıkmakta olup, burada yanma sonucu ortaya çıkan karbondioksite dahil edilmemiştir. 
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Sektörlerde Tüketimi 

Türkiye’nin daha fazla enerjiye bağımlı hale gelmesi, artan enerji tüketiminde fosil 
yakıtlarının payı ve miktarındaki artış, iklim değişikliğinin geldiği noktada en önemli 
yakıtlardan biri olan kömürün yarattığı tehlikeyi arttırmaktadır.  

Kömür temelde elektrik üretimi, sanayi ve konutlarda kullanılmaktadır. 2012 yılında 
tüketilen 108 milyon ton kömürün %63’ü elektrik üretiminde kullanılmıştır. Tablo-1’de 
özetlendiği gibi, elektrik sektörünü %18 pay ile konutlarda kullanım,  %17 pay ile sanayi ve 
diğer sektörler takip etmektedir. Koklaşmaya uygun kömürler kok fabrikalarına 
gönderilmekte, işlem sırasında bir kısmı yine enerji üretiminde kullanılmaktadır. Elde 
edilen kok kömürü ise ağırlıklı olarak demir çelik endüstrisinde kullanılmaktadır. 

 
Tablo 1: Kömür kullanımının ve kömürden elde edilen enerjinin sektörlere dağılımı (2012) 

  Milyon Ton Payı Milyon TEP Enerji Payı 

Elektrik Santralleri  68 63% 17,164 45% 

Konut ve Hizmetler  19,888 18% 10,087 27% 

Sanayii ve Diğer Sektörler  18,636 17%    9.319 25% 

Kok Fabrikaları ve Kayıp    1,558 1%    1,408 4% 

Genel Toplam 108,082   37,978   

Arz edilen kömür miktarı ve bu kömürün arz ettiği enerji incelendiğinde, kalori değeri 
yüksek kömürün daha çok konutlarda ve sanayi gibi sektörlerde kullanıldığı görülmektedir. 
Miktarın %63’ü elektrik santrallerinde kullanılırken, 2012 yılında arz edilen kömürün 
toplam enerjisinin sadece %45’i elektrik santrallerinde kullanılmıştır (Tablo-1). Başka bir 
deyişle, yüksek kalori değerine sahip kömürler konut ve hizmet sektörü ile sanayi ve diğer 
sektörlerde yakılmıştır.  

Sonuç olarak: Doğalgazın yaygınlaştırılması ve enerjide 2012’de %31 paya sahip olmasına 
rağmen kömür tüketimi artış sergilemiştir. Kömür, atmosfere salınan sera gazları içinde tek 
başına lider yakıt durumundadır. Fosil yakıtların birincil enerji arzında %89,9’a yükselen payında 
kömürün toplam içinde payı %31,4’e çıkarak enerji ve iklim politikalarını belirleyen bir role 
sahip olmuştur. Aynı şekilde, karbondioksit emisyonlarının tek başına beşte ikisinin kaynağı 
olarak, en büyük emisyon kaynağı olan yakıttır. İklim değişikliğinin geldiği noktada, kömür 
Türkiye’de kullanımının arttırılması yerine azaltılması yolunun bulunması gereken en temel 
sorun olarak karşımızdadır.  
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2. Kömür Kullanımı ve Emisyonlar  

Kömürün enerjide güçlü payı ve miktarındaki artış, sera gazı emisyonlarında da artış 
anlamına gelmektedir. İklim değişikliği açısından Türkiye’deki kömür santrallerinin 
durumunu daha iyi inceleyebilmek için, karbondioksit emisyonunu yukarıda bahsedilen 
sektörler üstünden incelemek daha köklü bir açıklama imkanı verecektir. Böylece kullanılan 
kömürün miktarı ve verdiği enerji üstünden hesaplanan emisyon değerleri ortaya konularak 
iklim değişikliği perspektifli bir değerlendirme yapma imkanı olacaktır. 

Türkiye’nin kömür kullanımındaki gelişimi üç temel sektör olan i) elektrik üretimi5 ,ii) 
konutlar/binalar ve iii) sanayi6 üstünden incelemek gerekmektedir.  

Kömür Kaynaklı Emisyonlar 

Türkiye’nin enerji kullanımını arttırması, enerji kullanımı içinde fosil yakıtların payını ve 
dolayısıyla miktarını arttırması ile birlikte, kömür kaynaklı emisyonlarda da ciddi bir artış 
gerçekleşmiştir. Kömür tüketimi 2001 yılına kadar ciddi bir oranda artmamış ve 
karbondioksit emisyonu artışına paralel bir gelişim göstermemiştir. 1990 yılında Türkiye’nin 
karbondioksit emisyonlarının %44’ü kömür kaynaklı iken, 2001 yılında %33,7 ile en düşük 
paya ulaşmıştır. Kömür arzında 2001 yılından itibaren artış yaşanmış ve 2009 yılında 
karbondioksit emisyonları içinde payı %43,2 seviyesine çıkmıştır. Böylece, 1990 yılında 
sadece kömür kaynaklı emisyon 62,6 milyon ton iken, 2001’de 70,5 milyon ton’a, 2012’ye 
geldiğimizde 144,2 milyon ton’a çıkmıştır. 

 
Grafik 3: Kömürün yakılması kaynaklı karbondioksit emisyonu ve toplamda payı. 
(Karbondioksit emisyonu milyon ton olarak sol eksende verilmiş olup, sağ eksende kömürün yakılması kaynaklı 
emisyonu toplam karbondioksit emisyonları içindeki pay verilmiştir. Kaynak veri; Ulusal Envanter Raporu, 2014) 

Kömür kaynaklı emisyonların payı son dönemde doksanlı yıllara geri dönerken, %130’luk 
bir artışın iklim değişikliği açısından daha önemli bir veri olduğu ayrıca görülmelidir.  1990-
2011 arası kömür tüketiminde artış düşük seyrederken, sonraki yıllarda artış hızlanmış ve 
bunda  alt sektörlerdeki gelişmeler belirleyici olmuştur. 

                                                        
5 Sera Gazı Envanteri içinde Elektrik ve Isı Üretimi olarak geçer. 
6 Sera Gazı Envanterinde endüstri-inşaat olarak geçer. 
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Bu süreçte, elektrik üretiminde kullanılan kömür miktarı ve dolayısıyla emisyonlarda artış 
sürdü. Bu artışın sonucunda 2012 yılı itibariyle elektrik santralleri 1990’a göre %219 daha 
fazla karbondioksiti atmosfere saldı. Sanayi sektörü ise 2007 yılına kadar elektrik santralleri 
ile kömür kullanımında ve dolayısıyla emisyonlarda yarıştı. 2007’den sonra kömür kullanımı 
sanayi sektöründe azalmaya başladı7 ve 2012 yılına geldiğimizde kömür kullanımının payı 
1990’lı yılları yakaladı. Konutlarda ise kentlerde kömür kullanımının azaltılması için 
doğalgazın yaygınlaştırması politikası etkisini göstererek 2001 yılına gelindiğinde 
karbondioksit emisyonu 1990 yılının neredeyse üçte birine düştü. 2001-2007 yılları 
arasında konut sektöründe kömür kullanımı toparlanarak artışa geçti ve ardından ciddi bir 
sıçrama gösterdi. 2012 yılına gelindiğinde, 2001 yılına göre %677, 1990 yılına göre ise 
konutlarda kömür kullanımı kaynaklı karbondioksit emisyonu %177 arttı. 

 
Grafik 4: Kömür kaynaklı sektörel CO2 emisyonu 
(1990-2012 yıları arasında atmosfere salınan kömürün yakılması sonucu ortaya çıkan karbondioksitin miktarı olup, 
veriler Ulusal Envanter Raporu, 2014’den alınmıştır.) 

Emisyonlar açısından incelendiğinde, Türkiye’nin geçmişten daha yoğun kömür 
kullanmasında en önemli sektörler; elektrik üretimi ve konutlardaki kullanımdır. 2012 
yılında kömür kaynaklı emisyonların %54’ü elektrik üretiminden, %30’u konutlardan, kalanı 
ise sanayide yakıt olarak kullanımından kaynaklanmaktadır. Bu durumda, bir taraftan en çok 
kömür kullanan alan olması, diğer yandan düşük kalori değerine sahip kömürü kullanması 
nedeniyle elektrik sektörünü, iklim değişikliğine etkileri ve yarattığı riskler öne 
çıkarmaktadır.  

 
 

 

Grafik 5: 2012 yılı için kömür kaynaklı 

karbondioksit emisyonlarının sektörlere dağılımı 

 

 

                                                        
7 Sanayide kömür kullanımında azalma demir-çelik yada çimento gibi büyük sektörlerden çok “Diğer Sanayi” 
başlığı altında verilen kalemden kaynaklanmakta olup, raporun kapsamı dışında olduğu için konuya dahil 
edilmemiştir. 
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Metodoloji 

Bahsedilen yaklaşımın metodolojik nedenlerini şöyle sıralanabilir: 

- Kömürün iklim değişikliğine etkisini belirleyen karbon, içeriği ve dolayısıyla enerji değeri (TJ) ve 
kullanıldığı sektördür. 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, emisyon miktarıdır. 
Düşük ısıl değerine sahip kömürün birim miktarı yakıldığında düşük bir enerji ve dolayısıyla 
düşük emisyon verirken, 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. 
Ancak, tep cinsinden tablolara zaman serisi olarak tamamına ulaşılamamıştır.  (Raporda kullanılan 

enerji denge tabloları Dünya Enerji Konseyi-Türk Milli Komitesi arşivinden alınmış olup, rapor yazım tarihi 

itibariyle ETBK’nın sadece 2013 yılı denge tablosu sayfasında bulunmaktadır.) 

- 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. 
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 3. Kömür Üretimi ve Tedariki 

1990 yılında Türkiye kömür tedarikinin  %90’ını yerli üretim, %10’unu ise ithal kömür 
karşılamaktaydı. Temelde ithal ettiği kömür linyitte göre daha yüksek kalori değerine sahip 
taşkömürü ve benzer kalitede kömür idi. 2003 yılına gelindiğinde, ithal kömürün payı %20 
seviyesini ilk defa geçti ve 2012’de %27, 2013 yılında ise %32 gibi yüksek bir orana çıktı. 
1990 için 55.6 milyon ton olan kömür arzından ithal kömür 5,6 milyon ton’luk pay sahibi 
iken, 2012’de 108,1 milyon ton toplam kömür arzı içinde ithal kömür ithalatı 29,6 milyon 
ton paya sahip oldu. Bir başka deyişle, Türkiye 1990’a göre 2 kat daha fazla kömür üretir, 
5-6 kat daha fazla kömür tüketir hale geldi. 

 
Grafik 6:  Yıllık ithal kömür ve toplam kömür arzı   
 (Kaynak Veri: Enerji Denge Tabloları) 

Türkiye’nin kömür üretim miktarında belirleyici olan linyittir. Nitekim 2012 yılına 
gelindiğinde 77,4 milyon ton ile linyit üretiminde rekor kırıldı8. Taşkömürü üretimi ise 
1990-2013 döneminde 1,9 ila 2,8 milyon ton arası değişmekte olup, linyitin açık ara 
gerisinde ikinci yakıt olarak durmaktadır. Kısıtlı miktarda asfaltit üretimi varken, 2003  
yılından sonra artarak son yıllarda üretim 1 milyon ton mertebesine ulaşmıştır. 

Türkiye’de linyit üretimin sağlayan en önemli kuruluşlardan biri Türkiye Kömür İşletmeleri-
TKİ’dir. TKİ’ye bağlı Ege, Çan, Garp, Bursa, Ilgın, Güney Ege ve Yeniköy Linyitleri İşletmeleri  
2012 yılı itibariyle çıkartılan 31,6 milyon ton mertebesine satılabilir linyit üretimine sahiptir. 
TKİ’nin toplam linyit üretimindeki payı 20 yıl önce %85 civarındayken 2013 yılı itibariyle %38 
civarına kadar gerilemiştir9. 

Elektrik Üretim A.Ş’nin payı sahaların TKİ’den şirkete devredilmesi ile artmış, 2013 yılı 
itibariyle payı %42’ye çıkarak TKİ’yi geçmiştir. Sahip olduğu Afşin-Elbistan, Elbistan-Çöllolar, 
Sivas-Kangal, Çayırhan, Koyunağılı ve  Seyitömer Linyitleri İşletmesi’nde 2012 yılında 33,8 
Milyon ton satılabilir linyit üretimine sahiptir. Bu kapasite, Şubat 2011’de Elbistan Çöllolar 
kazası nedeniyle saha üretimi eksiği olan 20 milyon ton eklendiğinde daha da 
yükselecektir. 

                                                        
8 2013’de linyit üretimi 57.5 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. TKİ, 2013 Kömür Sektörü Raporu’nda bu rakamın 
gerekçesi olarak Çöllolar Açık Kömür Ocağı’nda Şubat 2011 tarihinde meydana gelen heyelanlar nedeniyle  
ocakta üretimin durdurulmak zorunda kalınmasını ve sektörde yeni yatırımların yeterince yapılamamasını 
göstermektedir. 
9 2013 Kömür Sektörü Raporu, TKİ, sayfa:21. 
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Özel sektörün üretimi ise şöyle sınıflandırılabilir: 

1- Sadece özel sektörün üretim yaptığı sahalar: Balıkesir, Edirne, Karaman Ermenek, 
Konya Beyşehir, Manisa ve Tekirdağ’da bulunan sahalarda 2011 yılında 4,5 milyon 
ton linyit çıkartılmıştır. 1990-2012 arasında özel sektör yıllık 4-8 milyon ton 
mertebesinde üretim yapmıştır. MİGM verilerine göre özel sektör elinde 380 adet 
linyit sahası bulunmaktadır10. 

2- Özelleştirme yoluyla son yıllarda özel sektöre geçen sahalar: Sivas-Kangal Havzası 
ile Seyitömer Havzası kömürleri 2013 yılında ve Kemerköy, Yeniköy ve Yatağan 
Termik Santrallarını besleyen kömür sahaları ise 2014 yılında özel sektöre 
devredildi. 2013 yılına kadar gerçeklesen özelleştirmeler sayesinde 2013 yılı 
itibariyle özel sektörün payı %20’ler seviyesine yükselmiştir11.  

3- Mülkiyeti kamuya ait olmakla beraber, hizmet alımı yada rödovans yolu ile özel 
sektörün çıkardığı kömür sahaları bulunmaktadır. Bunlar Soma, Milas, Bolu-Göynük, 
Tekirdağ-Saray, Çorum-Dodurga gibi linyit sahaları, Silopi’de bulunan asfaltit 
sahalarıdır12. TKİ’nin 2013 yılı faaliyet raporuna göre, Ege ve Garp Linyit İşletmesi 
sahalarında yeraltı madenciliği ile çıkartılan 13 milyon ton tüvenanın % 66,5‘i 
rödovans karşılığı, % 31‘i hizmet alımı ile % 2,5 ‘i ise kendi imkanları ile 
çıkartılmıştır13. 

Üretim açısından incelendiğinde, başlangıçta TKİ’nin üretimi belirlediği yılların ardından 
1989’da başlayarak EÜAŞ’a sahalar devredilmiş, ardından da önce hizmet alımı ve rödovans 
ile son yıllarda da özelleştirme yolu ile üretim el değiştirmiştir. Bu model, daha sonra 
geliştirilerek termik santral yapılması şartıyla rödovans yoluyla işletmeye verilmiştir. 
TKİ’nin 2012 yılı kömür raporunda açıklaması aşağıda verilmiştir: 

“Bolu-Göynük Sahası TKİ tarafından özel bir firmaya termik santral kurma şartıyla ve rödovans 
ihalesiyle verilmiştir. Firma tarafından proje çalışmalarına başlanılmış̧ ve 2x135 MW gücündeki 
santral için elektrik üretim lisansı alınmış̧ olup santralin kuruluş̧ çalışmaları sürdürülmektedir. 
Eskişehir - Mihalıççık’ta bulunan kömür rezervinden elektrik üretimine ilişkin proje de yine aynı 
model kapsamında bir özel firma tarafından yürütülmektedir. 2x145 MW gücündeki santralin 
kuruluş̧ çalışmaları devam etmektedir. “ 

 

Taşkömürü açısından incelendiğinde, Zonguldak çevresinde bulunan Amasra, Armutçuk, 
Kozlu, Üzülmez, Karadon rezervlerine Türkiye Taşkömürü İşletmesi-TKİ sahiptir. TKİ hizmet 
alımı yoluyla yada rödovans aracılığı ile kömür üretimi yapmaktadır. Üretiminin yarıya yakın 
bir kısmını Çatalağzı Termik Santrali’ne satmakta, kalan miktarı ise başta Kardemir ve 
Erdemir Demir çelik fabrikaları ile muhtelif yerlere satmaktadır. 2012 yılı verilerine 
baktığımızda 2012 yılı taşkömürü ihtiyacının %4,6’sı TTK, %2,6’sı rödovanslı sahalardan 
olmak üzere %7,2’si havzadan karşılanmaktadır14. Kalan miktar ise başta Rusya olmak 
üzere, Güney Afrika, Avustralya, ABD,  Çin ve Kanada gibi ülkelerden sağlanmaktadır. 

  

                                                        
10 Bu sahalara ait üretim verilerine ulaşılamamıştır. 
11 2013 Kömür Sektörü Raporu, TKİ, sayfa:21. 
12 2012 Kömür Sektörü Raporu, TKİ, sayfa:45-46. 
13 TKİ 2013 Yılı Faaliyet Raporu, Sf:38. 
14 TKİ 2013 yılı Faaliyet Raporu, sf:35. 
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Türkiye’de tedarik edilen kömürde linyit üretimi ve ithal kömür belirleyicidir. Ülke çapında 
kömür tedariki süreci aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

1- 1990’dan önce sektörün kömür üretiminin %90’a yakınını TKİ ve TTK karşılarken, 
kalan miktarı özel sektör karşılamakta idi. O dönemde yakılan her 3 taş kömürünün 
biri yerli üretim ile sağlanmaktaydı.. 

2- 1990’dan sonra termik santrallere kömür sağlayan bir kısım linyit sahası EÜAŞ’a 
devredildi. Böylece linyit rezervleri, son yıllarda özelleştirilen santrale ait hale 
gelmiş oldu.  

3- TKİ ve TTK sonraki yıllarda hizmet alımı yöntemini geliştirerek, mülkiyeti 
kendilerinde olan sahalardan kömür çıkartılması çalışmalarını da özel sektöre 
devretti. 

4- 1990 yılında Maden Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 32. maddesinin 
son fıkrası değiştirilerek rödovans için ilk adım atıldı15. Taşkömürü üretimi için 
dayanağa 2004 yılında yapılan yasa değişikliği ile kavuştu16. Linyit üretimi ise 
benzer sorunu yaşamış, 2005 yılında yapılan düzenleme ile rödovans önünde 
engeller kaldırılmıştır17. Bu tarihten sonra rödovans yoluyla özel sektörün payı daha 
da artmaya başladı. 

Bu veriler değerlendirildiğinde, Türkiye’nin linyit ve taşkömürü tedarikinin %70 mertebesinde 
ithalat yada özel sektörün kendi üretimiyle18 sağlandığı görülmektedir. Bu oranın, linyit ve 
taşkömürü kaynaklı enerji (tep) için hesaplandığında %80’e ulaşacağı görülecektir. 

 

                                                        
15  Kilim E.E, Madencilik Sektöründe Taşeronlaştırma ve Özelleştirme Yönetimi: Rödovans, Kamu Yönetimi 
Dünyası, Ocak-Mayıs 2005, sayfa 21, 12-16. 
16 Rödovans, 05.06.2004 gün ve 25483 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 5177 sayılı "Maden 
Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" hükümleri çerçevesinde "Maden Kanunu" 
kapsamına alınmıştır. 
17 3 Şubat 2005 tarihli  Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği, Geçici 2. Madde .  
18 Buna özel sektörün kendi ruhsatlı sahasında üretimi, kamunun rödovans veya özel sektörden hizmet alımı 
yoluyla ürettirmesi dahildir. 
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4. Türkiye’de Kömür Santralleri 

2014 yılı içinde işletmeye 2.212,89 MW’lık kapasite işletmeye alınarak 2012’de 12.234 MW 
olan kurulu güç %18 atarak 14.447 MW’a yükselmiştir. 2014 yılı itibariyle Türkiye,  55 
kömür santraline sahiptir19.  

EPDK’nın almış olduğu karar gereği, 1 Mayıs 2014 tarihinde otoprodüktör lisansına sahip 
olanlar üretim lisansına çevrilmiş, böylece 50 MW’ın altında bir dizi santralde bu listeye 
eklenmiştir. Eklenen bu santraller ağırlıkla şeker fabrikalarına ve diğer endüstrilere ait olup 
kurulu güç toplamları 295 MW’dır. Geriye kalan 50 MW’dan daha büyük kurulu güce sahip 
22 santralin toplam kurulu gücü 14.152 MW’tır (Tablo-2).  

 

 

Tablo 2: Kurulu gücü 50 MW’dan büyük olan santraller. 

 Tesis Adı Yakıt Türü Tesis İli 
Kurulu Gücü 

(MWe) 

İşletmedeki 

Kap.(MWe) 

1 Çatalağzı- ZETEs I ve II (*) İthal Kömür Zonguldak 2.590 1.390 

2 Afşin-Elbistan-A Linyit K.maraş 1.355 1.355 

3 İSKEN - Sugözü Enerji Santralı  İthal Kömür Hatay 1210 1210 

4 İÇDAŞ  İthal Kömür Çanakkale 1.200 1200 

5 Atlas Termik Santrali İthal Kömür Hatay 1.200 1200 

6 Afşin - Elbistan B Linyit K.maraş 1.080 1.080 

7 Soma T.S. (*) Linyit  Manisa 1.034 1.034 

8 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 Yeniköy (*) Linyit Muğla 420 420 

14 İçdaş Biga Termik Santrali İthal Kömür Çanakkale 405 405 

15 Tunçbilek (*) Yerli Kömür Kütahya 365 365 

16 İzdemir Enerji  İthal Kömür İzmir 350 350 

17 Çan Linyit Çanakkale 320 320 

18 Çatalağzı (*) Taşkömürü Zonguldak 300 300 

19 Orhaneli (*) Linyit Bursa 210 210 

20 Çolakoğlu-2 Termik Santrali İthal Kömür Kocaeli 190 190 

21 Silopi Termik Santrali Asfaltit Şırnak 405 135 

22 Polat-1 Termik Santrali Linyit Kütahya 51 51 
(*) ile işaretli olanlar özelleştirme kararı alınmış ya da özelleştirmesi tamamlanmış tesisleri belirtmektedir. 

 

  

                                                        
19 EPDK lisans tabloları esas alınmış olup, yeni eklenen santraller EİGM Enerji Yatırımları tablolarından 
eklenmiştir. Santrallerin tam listesi EK-1’de verilmiştir. 
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Tablo-2’de verilen ve 50 MW’dan büyük 22 santralin özeti yapılacak olursa: 

1- Mevcut santrallerin 7’si ithal kömür ile çalışmakta olup, 5945 MW’lık toplam kapasite 
elektrik üretmektedir. 

2- Kalan 15 santralden biri taşkömürü, biri asfaltit ve 13’ü linyit olmak üzere yerli kömür 
santrallerinin işletmedeki kapasitesi 8.207 MW’tır. 

3- Yakıt bazlı incelendiğinde, biri yerli, kalanları ithal taşkömürü yakan santraller 
toplam kömür santrali gücünün %44’ünü, linyit kullananlar %55’ini,  asfaltit kullanan 
tek santral ise %1’i temsil etmektedir. 

4- Linyit kullanan termik santrallerin kurulu gücü toplam kömür santrallerinde %55 
paya sahip olmasına rağmen, 2013 yılında çoğu ithal kömür kullanan taşkömürü 
santrallerinden daha az elektrik üretti.  

Enerji denge tablolarına göre, 2013 yılında işletmede olan santrallerde 11 milyon 777 bin 
ton taşkömürü, 47 milyon 120 bin ton linyit ve 329 bin ton asfaltit yakıldı. Toplam 59,2 
milyon ton kömür yakılarak elektrik üretiminin %26,6’sını sağlandı.  

Tablo 3: 2013 yılı içinde elektrik üretiminde kullanılan  kömürün payı ve elde edilen elektrik miktarı. 

 Taşkömürü Linyit Asfaltit 

Kömür Tüketimi-Bin Ton 11.777 47.120 329 

Elektrik üretimi-GWh 32.792 30.262 732 

Üretimde pay 13,7% 12,6% 0,3% 

 

Kömür Tüketimi ve Emisyon  

Elektrik üretimi için mevcut termik santrallerde 1990 yılında 30,4 milyon ton, 2012’de 68, 
2013’de ise 59,2 milyon ton kömür yakıldı. 22 yılda kömür tüketimi neredeyse ikiye 
katlanırken, elektrik santrallerinde kömürün yakılması nedeniyle atmosfere salınan 
karbondioksit miktarı ise 3’e katlandı.  

 

 

 
Grafik 7: Elektrik üretiminde kömür tüketimi ve atmosfere salınan CO2 . 
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Grafik-7’de Türkiye’nin kömür tüketimi artışına paralel bir emisyon artışı olmadığı, özellikle 
son yıllarda milyon-ton karbondioksit miktarının milyon-ton kömürü yakaladığı 
görülecektir. Bunun başlıca nedeni, ithal kömürdür. Daha fazla ısıl enerjiye sahip, yani daha 
zengin karbon içeren ithal kömür, daha az yakılmasına rağmen daha çok emisyonun atmosfere 
verilmesini sağlamaktadır. Dolayısıyla, elektrik üretiminde birim elektrik elde etmede kömür 
türlerine göre farklı oranda yakıt kullanılmaktadır. Son 5 yılda termik santrallerde yakılan 
kömür ve elde edilen enerjiye baktığımızda, taşkömüründe bir kilowatt saat elektrik elde 
etmek için 384 gr, linyit santrallerde 1kg 573 gr ve asfaltit kullanan santralde ise 462 gr 
kömür yakıldığı görülecektir. Kömür santrallerinde son 5 yılda kilowatt saat başına yakılan 
kömür miktarı aşağıda verilmiştir20.  

 

Tablo 4: Termik santrallerde bir KWh elektrik elde etmek için gerekli olan kömür miktarı  

Kömür Tüketimi- Kw/gr 2009 2010 2011 2012 2013 
Taşkömürü 394 418 381 365 359 

Linyit 1609 1542 1551 1607 1557 
Asfaltit 424 475 488 476 449 

 (Veri kaynakları: Enerji Denge Tabloları ve Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü verileri) 

 

Kömür Santrallerinin Aritmetiği 

Kömür santrallerinin üretimlerinde kapasite faktörü, emre amadelik kapasite21 ve ısıl verim 
en temel ölçütlerdir.  

Bir santralin kapasite faktörü, bir yılda elde edilen üretiminin kurulu gücün teorik üretime 
oranıdır. Tasarımda verilen değerle gerçekte olan veriler arasında fark bulunabilir. 
Türkiye’nin kömür üretiminde 7161 MW kapasiteye sahip 13 santral22 için 2010-2012 
yıllarında teorik üretim ile gerçek üretim arasındaki farkın nedenleri Tablo-5’de verilmiştir.  

Tablo-5’den de görüleceği üzere, bakım gibi tesis içi nedenler ve talep gibi dış kaynaklı 
nedenlerle santral bütün kapasitesini kullanamaz. Kömürle üretim yapan termik 
santrallerin planlı devre dışı kalması dışında, plansız devre dışı kalması da söz konusudur. 
Burada önemli bir konu, üretilen elektriğin tamamının şebekeye verilememesidir. Tesis 
içinde pek çok noktada üretilen elektrik kullanılmaktadır. Sayıştay raporlarına göre 
envanteri çıkartılmış 13 santral incelendiğinde brüt üretimlerinin %12’den fazlası iç 
tüketim için kullanılmakta, sadece şebekeye %88’dan azının verilebildiği görülmektedir23. 

İthal kömür santralleri; kapasite faktöründen, yakıtın kalitesine, üretim teknolojisine kadar 
bir dizi farklılıklardan dolayı Türkiye’de mevcut termik santrallerden daha yüksek ısıl 
değere sahiptir. Ancak, kapasite faktörü termik santral üretimi için önemi bir parametre ise 
de, asıl önemlisi santralin ısıl verimidir.     

  

                                                        
20 2012’den önce EÜAŞ’a ait olan kömür santrallerinin dizayn özgül yakıt sarfiyatı Ek-2’de verilmiştir. 
21 TEİAŞ “emre amade kapasite” için  “Üretim grubunun ESİ’ye sunulabilecek durumdaki Aktif Güç Kapasitesi 
(MW)”  tanımını kullanmaktadır. ESİ Electric Supply Industry’nin kısaltmasıdır. 
22 Bu santrallerin listesi Ek-2’de verilmiştir. 
23  Linyit dışında yakıt kullanan santrallerde verim daha yüksek olduğu için oran daha düşük çıkacaktır. 
Türkiye’de mevcut diğer santrallerin verileri açık olmadığı için örnek verilememiştir. 
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Tablo 5: Ek-2 Listesinde verilen  termik santrallerin üretim gerçekleşmesi 

Kayıp Kaynağı 2010 2011 2012 

Teorik Elektrik Üretim  %100 %100 %100 

A Grubu Elektrik Kayıpları  
Planlı ve zorunlu devre dışı kalma, tamir ve bakımdan dolayı 

devre dışı kalma ve yük düşüşü gibi nedenler 
-39% -37% -35% 

B Grubu Elektrik Kayıpları 
Yük tevzi merkezi talebi, Yakıt miktarı ve kalitesi, Su yetmezliği ve 

frekans kontrolü, Kül ve curuf sistemi, Atmosferik şartlar, Çevre ve 

Şebeke arızaları gibi nedenler. 

-13% -10% -19% 

Kayıplar Sonrası Brüt Elektrik Üretimi  49% 53% 46% 

İç Tüketim 5% 6% 6% 

 Net Elektrik Üretim %43 %47 %40 

Veriler Sayıştay tarafından hazırlanan EÜAŞ 2011 ve 2012 raporlarından alınmıştır. 

Ek-2’de verilen santrallerin ısıl verimleri incelendiğinde, elektrik üretimi için harcanan 
enerjiyi ve dolayısıyla emisyon hesabında kaynak olan aktivite verisi bulunmuş olacaktır. Bu 
termik santrallerin dizayn ısıl verimleri ortalama %37,5 olsa da24, brüt termik verimleri 
%32,6-%32,2 arasında gerçekleşmektedir25. Yukarıda verilen tablodan yola çıkarak brüt ve 
net ısıl verimleri incelendiğinde, 100 kalori değerinde kömür yakılması durumunda elde 
edilen elektriğin ısıl değeri dizaynda 37,5 olmasına rağmen brüt üretimde 32,5 kalori, iç 
tüketim kaybını da eklediğimizde 29 kaloriye düşmektedir. Bir başka deyişle, yakılan 100 
kalori kömürünü sadece 29 kalori eşiti elektrik şebekeye iletilirken, 71 kalorisi havaya 
verilmekte, iç kayıplar ve santral tüketimi için harcanmaktadır. 

 

Tablo 6: Ek-2 listesinde verilen termik santrallerin brüt ve net termik verimleri 

  2010 2011 2012 

Yakılan kömürün toplam ısıl değeri 100 100 100 

Üretilen Elektriğin Isıl Eşiti 32,6 32,5 32,2 

İç Tüketim kaybından sonra Isıl Eşiti 28,7 29 28 

Net Isıl Verim / ısıl değerinin üretime oranı 29 29 28 
 (Yakılan kömürün enerjisi 100 kcal kabul edilmiştir) 

Sonuç olarak, termik santrallerde yakılan kömürün ısısı ve santralin ısıl verimi önemlidir. 
Yakılan kömürün ısıl değeri emisyonu belirlerken, net ısıl verimi ise şebekeye verilen 
enerjinin miktarını belirlemektedir. Isıl değeri düşük olan linyit ile ithal kömür aynı 
miktarda yansa bile, ilkinin enerjisi düşük ve orantılı bir emisyona sahipken, ikincisi daha 
yüksek emisyona neden olacaktır. 

  

                                                        
24 İthal kömüre dayanan termik santrallerin Çevresel Etki Değerlendirme raporlarında ısıl verimleri %42-44 
mertebesinde verilmiştir. 
25  İthal kömüre dayanan termik santrallerin gerçekleşen brüt termik verimleri konusunda verilere 
ulaşılamamıştır. 
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5. Potansiyel Kömür Santralleri 

2014 yılı sonu itibariyle 14.447 MW kurulu güce sahip termik santrallerin yanında bir dizi 
yeni santral lisans almış, ön lisans başvurusu değerlendirilme aşamasında yada bağlantı 
başvurusu alınmış durumdadır.  Potansiyel kömür santralleri özetle 4 gruba ayrılabilir: 

1- Bağlantı başvurusu yapmış santraller. TEİAŞ yada dağıtım şirketine santralin 
kurulması için bağlantı başvurusu yapan santralleri tanımlamaktadır. TEİAŞ 
raporlarına göre 13.585 MW bağlantı görüşü verilmiş kömür ile çalışan termik 
santral girişimi bulunmaktadır26. TEİAŞ’ın vermiş olduğu kapasite lisans almış ve 
inşa halindeki santralleri kapsamamaktadır. 

2- Ön lisans başvurusu değerlendirilen santraller. Bağlantı görüşü alınan, gerekli ön 
lisans başvuru işlemlerini yapmış ve EPDK tarafından değerlendirilmeye alınan 
santral projelerini tanımlamaktadır. 2015 başı itibariyle 4603 MW toplam kapasite 
ile 14 santral değerlendirilme aşamasında olup EK-3’de verilmiştir. 

3- Ön Lisans almış santraller: Lisans başvuru yapmadan önce mülkiyet kullanım hakkı, 
yerli kömür santralleri için kaynak kullanım hakkı, yatırım için Çevresel Etki 
Değerlendirmesi raporu gibi iş ve işlemleri tamamlamak zorundadırlar. 2015 başı 
itibariyle 6875 MW toplam kapasite ile 7 santral değerlendirilme aşamasında olup 
EK-3’de verilmiştir. 

4- Lisans almış ve inşa halindeki projeler: Ön lisans işlemlerini tamamlayarak lisans 
başvurusu sonucunda  lisans alarak inşaat yapmaya hak kazanmış santrallerdir. 
EPDK ilerleme raporlarına göre, 8458 MW kurulu güce sahip  22 adet proje 
bulunmakta olup, 8273 MW’lık kapasite inşa aşamasındadır. Santrallerin listesi Ek-
4’de verilmiştir. 22 santralin ortalama üretimi yıllık 71 bin GWh27 olması tahmin 
edilmekte olup, 2012’de kömür santrallerinin ürettiği 68 bin GWH üretimden fazla 
olduğu görülecektir. 

2012 yılında 12,5 GW kurulu güce sahip kömür santralleri, 2014 sonuna kadar eklenen 2,3 
GW ile artmış, lisans almış ve inşa edilenlerle diğer aday 44 28  santralin yapılması 
durumunda, Türkiye’nin 34,7 GW gibi bir kömür santrali kurulu gücüne ulaşma potansiyeli 
ufukta görünmektedir.  

Tablo 7: Mevcut ve aday kömür santrallerinin oluşturduğu kurulu güç projeksiyonu29. 

Mevcut Kapasite-
2012 

Eklenen 
Kapasite 

İnşaa 
halinde 

Ön Lisanslı Değerlendirmede Potansiyel 
Toplam 

12,5 GW 2,3 GW 8,5 GW 6,9 GW 4,6 GW 34,7 GW 

 

  

                                                        
26 Veriler TEİAŞ tarafından 11.08.2014 tarihinde hazırlanmış olan Üretim Tesisleri Bölgesel Kapasite Raporu 
2019-2024 raporundan derlenmiş olup, özelleştirilmesi henüz yeni olan dağıtım şirketlerden elde edilmiş böyle 
bir bilgi bulunmamaktadır.  
27 EPDK’nın lisans başvuru listelerine göre. 
28  Burada verilen santral sayısına, duyurulmuş ama herhangi bir resmi onay almamış santraller dahil 
edilmemiştir. 
29 TEİAŞ’a yapılan  13,5 GW kapasite bağlantı başvurusu mevcut şartlarda en üst sınır olarak görülebilir. 
Projenin gerçekleşmesi için bağlantı başvurusu yeterli olmayıp, onay alınması gerektiğinden,   ön lisans ve 
değerlendirme başvuru yaparak kesinleşmiş 11,5 GW toplam rakamı dikkate alınmıştır. 
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2012 yılında mevcut kömür santrallerden kaynaklı emisyon 68,7 milyon ton olarak 
gerçekleşti. 2014 yılına kadar eklenen santraller ve Tablo-7’de verilen aday santrallerin 
hepsinin gerçekleşeceği, gerçekleşmeyenlerin yerine de yenisinin gelerek kapasitenin 
verilen değerlerde kalacağı öngörülebilir. Bu durumda, kömür santrallerinde kömür 
kullanımı kaynaklı karbondioksit emisyonu 2012’de 69 milyon ton olarak gerçekleşmişken, 
yeni eklenenler ve resmi süreç açısından yolda olan santraller de dikkate alındığında, 200 
milyon ton mertebesinde bir emisyona ulaşması olası görünmektedir. Yani, bütün 
santrallerin tamamlanması ile Türkiye, 200 milyon ton mertebesinde karbondioksit 
emisyonunu her yıl atmosfere salacak bir noktaya gelecektir.  

 

 

 
Grafik 8: 2012’de mevcut, 2014 yılına kadar eklenen ve aday santrallerin yaratacağı CO2 30. 

 

 
 
 

                                                        
30 ÇED raporlarında emisyon hesapları bulunmadığı için, aday santrallerin hesaplanmasında, ulaşılabilen ÇED 
raporlarından elde edilen ısıl verim ortalaması ve 2014 yılı Ulusal Envanter Raporu katsayıları kullanılmıştır. 
Şebeke ihtiyacı yada işletmeden kaynaklanan üretim değişikliği hesaplarda öngörülmemiştir. 

2012 

Yeni 

İnşa Halinde 
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6. Kömür Santrali Pazarı 

Türkiye’nin 2012’de mevcut 12,5 GW kurulu kömür santrali gücünü 34,7 MW gibi bir 
potansiyele taşıması zor görülse de, inşa halinde ve aday santrallerle bu yolda ilerlediği 
görülmektedir. 2009 tarihli Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji Belgesi, 
kömür konusundaki net mevcut politikaları tanımlamaktadır: 

• Bilinen linyit kaynakları ve taşkömürü kaynakları 2023 yılına kadar elektrik enerjisi 
üretmek amacıyla değerlendirilmiş olacaktır (Md.8.2) 

• Elektrik enerjisi ihtiyacının karşılamasında yerli ve yenilenebilir enerji öncelikli olup 
bu kaynakların kullanılmasında gelişmeler ve arz güvenliği dikkate alınarak kaliteli 
ithal kömüre dayalı santrallerden de yararlanılacaktır (Md. 8.6). 

Politika kararlarının uygulanabilmesi için kömür santrali pazarının risklerinin tanımlanması 
ve bu risklerin azaltılması için gerekli destekleyici politikaların belirlenmesi gerekmektedir. 
Nitekim Türkiye, Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji Belgesi’nin 
yayımlanması öncesinden başlamak üzere, Belge yayımlandıktan sonra da kömür santrali 
pazarını geliştirme sürecini hızlandırmıştır. 

Kömür Pazarında Riskler 

Türkiye’de kömür pazarının gelişmesinde bir dizi riskler bulunmaktadır. TKİ tarafından 
hazırlanan raporlarda tanımlanan riskler aşağıda verilmiştir: 

o Linyit rezervlerinin büyük oranda düşük kalitede olması 
o Mevcut rezervlerin zenginleştirme için uygun özelliklere sahip olmaması  
o Yüksek kül ve nem içeriğine nedeniyle enerji yorgunluğunun düşük olması  
o Özel sektör firmalarının araştırma ve geliştirme alanında son derece sınırlı faaliyet 

göstermesi  
o Sektörde faaliyet gösteren kamu kurumları arasında TKİ dışında araştırma ve 

geliştirme alanına ilginin sınırlı olması  
o Mevcut kömürlerin birim ısıl değer başına diğer enerji kaynaklarına göre çok daha 

yüksek karbondioksit emisyonuna sahip olması  
o Mevcut kömürlerin yüksek kükürt içerikleri nedeniyle çevreye olan olumsuz 

etkisinin fazla olması 

Pazarın gelişmesi için risklerin azaltılması gerektiğinden, Türkiye iki temel hedefi ve bu 
hedeflere bağlı bir dizi alt eylemi programına alarak yürütmektedir: 

1) Kamu elinde bulunan ve yatırımları gerçekleştirilemeyen linyit sahalarının 
değerlendirilmesi amacıyla özel sektöre açılması.  

2) Türkiye’deki kömür endüstrisinin uluslararası piyasalara açılma konusunda strateji 
geliştirilmesi. 

Sahaların özel sektöre açılması için yatırım risklerinin azaltılması, düşük risklerle kolay 
finansmanın yolunun açılması gerekmektedir.  
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Risk Azaltımı 

Kömür sektörünün geliştirilmesi için risklerin azaltılması yoluyla çeşitli imtiyazlar 
sağlanmaktadır. Kömür pazarını büyütme hedefi için; en başta kredi risklerini düşürecek 
maliyet azaltımları, piyasayı büyütecek kolaylıklar ve kısıtları olan linyit sektörünü cazip 
hale getirmek lazımdır.  

Yatırım Hazırlama Desteği: Bu amaçla kamu kaynakları ile, ileride termik santral 
yapılabilecek  kömür rezervlerini yatırıma hazırlama çalışmaları yapılmaktadır:  

o Ön etüd ve incelemeleri, 
o Rezerv sondajları, 
o Hidrolojik Etüd 
o Jeolojik Etüd 
o İşletilebilir rezervin belirlenmesi. 

Kömür Sahalarının Özel Sektöre Açılması: TKİ ve TTK tarafından üretimi yapılan kömür 
sahaları özel sektöre taşeron, rödovans yada üretim izni verilerek pazarın gelişmesi 
sağlanmıştır. 

Kömür Santrallerinin Özel Sektöre açılması: Özel sektörün mevcut yatırımları daha güçlü 
yapması, pazarın büyütülmesi için santraller özel sektöre satılmış, mevcut rezervlerin 
kullanılması için modeller oluşturulmuş, politika düzeyinde eylemler tanımlanmıştır.   

Kamunun kontrolünde olan kömür rezervleri ve kömür santralleri, son yıllarda hızla el 
değiştirilerek özel sektöre geçmiştir. Kömür ve kömürden elektrik elde etmenin yaşadığı 
dönüşümü görmek pazarın yeni yapısını analiz etmek için gereklidir: 

1- Kömür üretiminde rödovans modeline ek olarak, elektrik üretimi için sahaların 
rödovans yoluyla devri başladı31:  

“Elektrik enerjisi üretim amaçlı redevans yöntemi ile özel sektöre ihale edilerek sözleşmesi yapılan 
kömür sahalarındaki yatırımların tamamlanarak işletmeye geçilmesi sağlanacaktır.”32 

2- Rödovans yoluyla elektrik üretimi modelini, ETKB kendi strateji planlarına alarak 
daha fazla projenin geliştirilmesini hedeflerine koydu: 

“Kamunun ruhsat sahibi olduğu tüm kömür sahalarının uygun modellerle (büyük ölçekli rezerve 
sahip linyit sahalarının hükümetler arası anlaşma/kamu özel ortaklığı vb.) yatırıma açılması 
sağlanacaktır.”33 

3- ETKB, yerli kömür üretimine dair hedeflerini ölçülebilir, raporlanabilir ve 
doğrulanabilir hedeflerle bütünleştirdi: 

“A2. Hedef: Yerli kömürden üretilen elektrik enerjisi miktarının dönem sonunda yıllık 60 milyar 
kWh düzeyine çıkarılması sağlanacaktır. “34 

4- Ekonomi Bakanlığı, teşvik sistemin kömüre dair düzenlemeler yaparak güçlendirdi. 
Linyit, asfaltit gibi madenlerden çıkartılacak kömürler ile yapılacak yatırımların 
aşağıdaki desteklerden faydalanabilmesi sağlandı:  

o Katma Değer Vergisi İstisnası 
o Gümrük Vergisi Muafiyeti:  

                                                        
31 Burada bahsi geçen santraller Bolu Göynük ve Yunus Emre Termik santralleridir. 
32 ETKB 2015-2019 Strateji Planı Sf.43  
33 ETKB 2015-2019 Strateji Planı Sf.43  
34 ETKB 2015-2019 Strateji Planı Sf.121  
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o Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, 
o Gelir Vergisi Stopajı Desteği, 
o Sigorta Primi Desteği:  
o Kredi Faiz Desteği:  
o Yatırım Yeri Tahsisi  

5- 2012’den sonra kamuya ait kömür santralleri EÜAŞ’dan özelleştirme yoluyla özel 
sektöre devredilerek Pazar piyasaya açık hale getirildi.. 2015 itibariyle 4602 MW 
kurulu güce sahip kamu santralleri özel sektörün eline geçmiş oldu. Böylece EÜAŞ’a 
ait Çan, Soma A ve Afşin Elbistan A ve B santralleri kaldı. 

Tablo 8: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından özelleştirilen kömür santralleri 

 Kurulu Güç Satış Bedeli 
Milyon $ 

Yatağan Termik Santrali 630 1091 

Çatalağzı 300 350 

Kemerköy, Yeniköy 1050 2671 

Seyitömer 600 2248 

Kangal 457 985 

Soma B 990 685 

Orhaneli Ve Tunçbilek 575 521 

Toplam: 4.602 MW 8.551 M$ 

 

İthal Kömür İle Pazarın Büyütülmesi: Mevcut linyit rezervlerinin risklerini azaltmanın 
doğrudan yolları dışında, dolaylı yolların işleme konulması gerekmektedir. Kömür kaynaklı 
enerji üretim pazarının linyitin düşük verimi, sınırlı asfaltit ve taşkömürü rezervi nedeniyle 
ithal kömürün pazarı büyütücü bir etkisi olacaktır. Nitekim 2008 yılına kadar 1651 MW 
kurulu güce sahip olan ithal kömür santralleri 2014’de 6 bin MW kurulu gücü geçmiştir.  

Kömür Pazarının Dönüşümü 

2004 yılında BM İklim Değişikliği Taraflar Sözleşmesi’ne taraf olan Türkiye, 2009 yılında da 
Kyoto Protokolü’ne taraf oldu. Ancak ne Sözleşme, ne de Protokol Türkiye’nin kömür 
politikalarının yavaşlamasını sağlamadı, hatta Türkiye, yüksek karbonlu büyümesine 
geçmişten daha hızlı devam etti. 2004 yılından sonra geliştirilen modellerle kömürden 
elektrik üretimi ciddi bir pazar haline geldi. 

Yerli kömürden elektrik üretiminin önü açılsa da, düşük kalitede kömür ithal yakıtlı 
santralleri daha cazip hale getirdi. MTA 2013 yılı verilerine göre, 13,3 milyar ton linyit 
rezervinin %69’u 2000 kcal/kg, %25’i 2000-3000 kcal/kg, kalan kısmı ise 3000 kcal/kg ısıl 
değerinin üstünde bulunmakta. Bu değerlere %18-52 arasında değişen  yüksek kül oranı ve 
%19-40  arasında değişen  yüksek nem oranı da eklendiğinde, yatırım ve işletme açısından 
ithal kömür daha cazip hale gelmektedir. G.Afrika, Kolombiya, Venezüella, Rusya, 
Avustralya, gibi ülkelerden %10 kül, %10 nem seviyesinde 6000 kcal/kg üstünde ısı değeri 
nedeniyle Türkiye karbon bütçesine ithal karbon eklemektedir . 

Türkiye’nin kömüre dair hedeflerinin gerçekleşmesi nedeniyle, maliyet ve teknolojisi 
yatırımcıya daha uygun olan, ithal kömür daha hızlı bir gelişme gösterdi. Türkiye’nin kömür 
politikası ülkeyi karbon ithal eder bir noktaya getirdi.  
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7. Kömürün Finansmanı 

Elektrik üretiminde kömürün finansmanı; yatırımın finansmanı ve işletme aşamasında 
finansman olarak tanımlanabilir: 

Yatırım finansmanı: Devletin politik olarak kömür santrallerine verdiği destek hesaba 
katılarak alınan kredi neticesinde yatırımın finanse edilmesidir. Finansa edilen santral 
böylece rezervin izin verdiği ve/veya santralin ömrü süresince kömürün kullanılmasını 
garantilemektedir. Yatırımın finansmanı aynı zamanda rezerv yada ekonomik ömür boyunca 
tüketilen kömürden ortaya çıkan seragazı emisyonları için finansman sağlamaktadır. 

İşletme aşamasında finansman: İşletmeye alınan santralin ürettiği elektriğin satışı ile 
finanse edilen dönem olup, aslen son kullanıcı tarafından ödenmektedir. İşletme 
aşamasında finanse edilen elektrik, iklim değişikliği açısından, o yıl atmosfere salınan 
seragazı emisyonunu finanse etmektedir. 

Dolayısıyla, her finanse edilen kömür santrali yatırımı potansiyel emisyonları finanse ederken, 
işletilen her kömür santralinin, son kullanıcı faturaları ile finansmanı ise yıllık emisyon hesabına 
yazılmaktadır. Bir başka deyişle, iklim değişikliği açısından finanse edilen yatırım değil, sera 
gazı emisyonudur. 

Türkiye, kömür santrali yatırımlarını geçmişte devlet kaynakları yada dış kredi/yatırımlar 
(Sugözü Termik Santrali gibi) ile finanse etti. Pazarın özel sektöre daha fazla açılması ile 
devlet dışı kaynak bulmak daha önemli hale geldi. Ancak, uluslararası finans kurumları yada 
yatırım şirketlerinin yeni kömür santrallerini finanse etmeme, ya da “özel durumlarda”(in 
rare circumstances) finanse etmesi yerli bankaların finansman rolünü arttırdı.  

Özel bankalar ise Türkiye’de bu durumu görerek son yıllarda ciddi finansman çalışmalarına 
başladılar. Özelleştirilen 4,6 GW’lık santral için 8,5 Milyar dolar, mevcut 14,8 GW kapasiteye 
eklenmesi olası 20 GW için 20-22 Milyar 35  dolarlık bir finansman portföyü gelecek 
dönemler için değerlendirilme sırasındadır.   

İklim değişikliği nedeniyle uluslararası finansman alternatifinin azalması, pazarın özel 
sektöre etkin hale gelmesi neticesinde yerli bankalar ciddi kredi sağlamaya başlamışlardır. 
Sağlanan kredilere baktığımızda, Yunus Emre Termik Santrali’nin ana yüklenici firmanın ait 
ülkeden ihracat kredisi sağladığını, diğerlerinde ise Türk bankalarının rol oynadığı 
görülmektedir (Tablo-9). Türk bankaları son dönemde 4,7 GW kurulu güce 4,3 Milyar dolar 
finansman sağlamıştır36. 

Tablo 9:  Finansman sağlanan kömür santrali projeleri 

  
Kurulu Güc Kredi Finansör 

Aksa Göynük Termik  Linyit 270 MW 240 Milyon $ İş Bankası, Garanti  

Zetes-3 İthal 1320 MW 800 Milyon $ İş, Garanti 

Seyitömer Termik Linyit/ 
Özelleştirme 

600 MW 1671 Milyon $ İş, Garanti, Ziraat, Vakıf, Halk, 
Deniz 

Aliağa Kömürlü Termik  İthal 350 MW 280 Milyon $ Garanti 

Silopi Termik Santrali Asfaltit 270 MW 286 Milyon $ Garanti 

Atlas Termik  İthal 600 MW 262 Milyon $ Garanti 

Cenal Termik İthal 1320 MW 765 Milyon $ Deniz, Halkbank, Finans ve Ziraat  

Yunus Emre Termik Linyit 300 MW 450 Milyon $ Çek Export Bank 

                                                        
35 1 MW kurulu güç için 1-1,1 Milyon Dolar olarak bütçesel olarak öngörüldüğünde. 
36 Kesinleşmiş ve kamuoyu ile paylaşılmış verilere göre. 
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İklim değişikliği açısından incelendiğinde, özelleştirilen ve yeni yapılacak santrallerin 
finansmanı, yüksek karbon ekonomisinin finansmanı, dolayısıyla, kaynakların ekonominin 
karbonsuzlaştırılması için değil, daha karbon yoğun olması için harcandığı görülecektir. 

Tablo-9’da verilen projelerin karnesine iklim değişikliği açısından bakıldığında, finanse 
edilen santral ve kömür miktarı yanında seragazlarının da olduğu görülecektir. 

Aksa Göynük Termik Santrali 270 MW kurulu güce sahip olup, 38 milyon ton linyit rezervini 
rödovans yoluyla elektrik elde etmek için 2012 yılında temeli atıldı. Yatırımın 
gerçekleşmesi ile yıllık 1,9 milyon ton CO2 atmosfere salınacak olup, toplamda 45 milyon 
ton emisyon potansiyelinin 240 milyon dolar kredi ile finanse edileceği görülecektir. 
Emisyon potansiyelinin kredi ile oranına bakıldığında, 1 ton karbondioksit emisyonu için 5 
dolar kredi sağlandığı görülecektir. 

 

Aksa Göynük Termik Santrali 

Yakıt Kurulu Güç Rezerv 
Linyit 270 MW 38 milyon ton 

Yatırım M$ Kredi  Finansör 

320 240 Milyon Dolar İş Bankası ve Garanti 

Finanse Edilen 1 ton CO2 için sağlanan 

finansman  Yıllık Emisyon Rezerv Emisyonu 

1,9 Milyon Ton 45 Milyon Ton 5 $/ton CO2 
Karne 1- Aksa Göynük Termik Santrali için finansmanın iklim karnesi (Alt ısıl değeri 2757 

kcal/kg, kapasite faktörü %50 hesaba katıldığında elde edilen değerlerdir.) 

 

600 MW gücündeki Seyitömer Termik Santrali taşınmazlar ve 200 milyon ton kömür rezervi 
ile birlikte 2 milyar 248 milyon dolara özelleştirildi. 15.03.2013 tarihinde onaylanan işlem 
ile 1973 ile 1989 yılları arasında işletmeye alınan 4 ünitenin ekonomik olarak özelleştirme 
bedelini karşılayacak bir karlılıkla üretimi sağlanmış olacak. Ekonomik ömrünü 
tamamlamak üzere olan santralin devamlılığı sağlanacak, yılda 4 milyon ton CO2bütün 
rezervin harcanması ile birlikte 146 milyon ton emisyonun potansiyeli 1 milyar 641 milyon 
dolar kredi ile finanse edileceği görülecektir. Finansman ile 1 ton potansiyel seragazı 
emisyonu için 11 dolar kredi sağlanmış olacaktır. 

 
Seyitömer Termik 

Yakıt Kurulu Güç Rezerv 
Linyit 600 MW 200 milyon ton 

Özelleştirme Bedeli Kredi  Finansör 

2 milyar 248 Milyon $ 1 milyar 651  Milyon $ İş Bankası, Garanti, Ziraat, Halk, 

Deniz ve Vakıf Bank 

Finanse Edilen 1 ton CO2 için sağlanan 

finansman  Yıllık Emisyon Rezerv Emisyonu 

4 Milyon Ton 146 Milyon Ton 11 $/ton CO2 
Karne 2- Seyitömer Termik Santrali özelleştirmesin için finansmanın iklim karnesi (Alt ısıl değeri 

1700 kcal/kg, yıllık 6 milyon ton kömür kullanımı hesaba katıldığında elde edilen değerlerdir ) 
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1320 MW gücündeki Zetes-III termik santrali ithal kömür ile çalışacak olup, yatırım 
maliyetinin 800 milyon doları Tabloda belirtilen 2 banka tarafından kredilendirilmiştir.  
ÇED olumlu raporu almasına rağmen yerel halk tarafından süreç mahkemeye taşınmıştır. 
Yeterli rezerv bulunmaması nedeniyle ithal kömür kullanacak olan santralde yılda 8,7 
milyon ton mertebesinde karbondioksitin atmosfere salınacağı ve sadece 20 yıllık 
ekonomik ömrünün 174 milyon ton emisyon salması durumunda, her bir ton CO2 için 
bankalar 4,6 dolar kredi sağlamış olacak.  

 

 
ZETES-III Termik Santrali 

Yakıt Kurulu Güç Rezerv 

İthal kömür  1320 MW İthal 
Yatırım M$ Kredi  Finansör 

1 Milyar 50 Milyon $  800 Milyon Dolar İş Bankası ve Garanti 
Finanse Edilen 1 ton CO2 için sağlanan 

finansman  Yıllık Emisyon Rezerv Emisyonu 
8,7 Milyon Ton 174 Milyon Ton 4,6 $/ton CO2 
Karne 3- Zetes-III termik santrali projesinin finansman iklim karnesi  

( Isıl Verim: %43,84, 8 bin saat yıllık çalışma süresi, 5400 kcal/kg yakıtın alt ısıl değeri ve 20 yıl 
ekonomik ömür hesaba katıldığında) 

  

Sonuç olarak, iklim değişikliği konusunda mevcut anlaşmalar ve düşük karbon ekonomisi 
rekabeti sürerken, kaynakların fosil yakıtlara değil iklim dostu proje/yatırımlara harcanması 
konusunda gelişmelere ve küresel düzeyde 40 ülkede ve 20 bölgede mevcut37  karbonun 
vergi yada sınırla-ticaret mekanizmaları ile fiyatlandırılması sürerken, Türkiye geldiği 
noktada daha fazla karbondioksit emisyonu salmanın kredilendirildiği bir modeli 
oluşturmaktadır. 

 

                                                        
37 Daha fazla detay için bakınız: State of Trends of Carbon Pricing, Worldbank Group, Mayıs 2014. 
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8. Sonuç 

Türkiye ekonomisi 1990 yılına göre daha fazla fosil yakıt kullanımı nedeniyle daha fazla 
enerji kullanır hale gelmiştir. 1990 yılında 53 milyon TEP enerji tüketilirken, 2012’de 121 
milyon TEP enerji tüketildi. Fosil yakıt tüketimi ise enerji tüketimindeki artıştan daha fazla 
gerçekleşti. 1990-2012 arasında enerji tüketimi %128 artarken fosil yakıt tüketimi ise %152 
arttı. Bu durumda, Türkiye’nin temel politikası fosil yakıt üretim ve tüketimini arttırarak 
enerji üretim ve tüketimini arttırmak oldu. 

Doğalgaz seksenli yılların sonunda pazara girerek yeni bir enerji kaynağı oldu. . Doğalgazın 
enerji çeşitliliğe eklenmesi ile kömürü bir miktar ikame etmesi beklenirken, bu durum ilk 
yıllarda kömür tüketimini etkiledi. Ancak Türkiye, 2004 yılında BM İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi ve 2009’da Kyoto Protokolü’ne taraf olmasına denk gelen dönemde kömür 
tüketimi geliştirilen politikalar ile çok ciddi arttırdı. Kömürden elde edilen enerji 1990’da 
16,1 milyon TEP’den 2012’de 38 milyon TEP’e çıkarak %136 artmış oldu. Türkiye’nin fosil 
yakıt merkezli ekonomi modeli sonucunda, kömür tahtını daha da güçlendirdi. 

Kömür tüketimi sanayide 2007’den sonra düşerken, 2004’den sonra elektrik üretiminde, 
2007’den sonra konutlarda artışı hızlandı.2012’de kömür tüketiminin %63’ü elektrik 
santrallerinde gerçekleşti. Türkiye’nin düşük kaliteli kömürü elektrik üretimi üstünden 
ekonomiye kazandırması politikası burada sonuç verdi ve kömür kaynaklı enerjinin sadece 
%45’i 2012’de elektrik santrallerinde kullanıldı.  Toplam enerjide kullanılan kömür 
miktarında paya rağmen, santrallerde düşük kaliteli kömür yakıldı. Kömürün kullanılmasını 
arttıran politikalardan iklim değişikliği de payını aldı. Türkiye’nin seragazı emisyonları 
1990-2012 arasında %133,4 artarken, termik santrallerde yakılan kömürden kaynaklı 
seragazı emisyonu ise %219 arttı.  

Kömür, termik santrallerde kullanılan fosil yakıtlardan biridir, ancak iklim değişikliği 
açısından anlamı son derece ciddi olan bir emisyon kaynağıdır aynı zamanda.  2012’de 
Türkiye’nin atmosfere saldığı her 5 karbondioksit gazından 2’si  yakılan kömürden 
kaynaklandı. 

Türkiye’nin kömür konusunda sağladığı imtiyazlar, verimsiz bir kaynağın ekonomiye 
kazandırılmasından ibarettir. Yüksek kül oranı ve nem oranına ve düşük kalori değerine 
sahip yerli linyiti geliştirme çabaları bir pazar dönüşümü için imtiyazlar sağlamayı zorunlu 
kıldı. Politika belgelerinde daha da geliştirilen ayrıcalıklar, 2009’dan sonra daha da hızlandı 
ve uygulamada da karşılık buldu. Kömürlü termik santraller için pazar yaratmak için önce 
üretim sahaları özel sektöre açıldı, ardından özelleştirme yoluyla termik santraller 
devredildi. Ana yakıt olan linyit üretiminde yaşanan problemler, son yıllarda ithal kömür 
santrallerinin önünü açtı. Düşük nem ve kül oranına sahip, yüksek kalorili ithal taşkömürü 
daha fazla kullanılır oldu ve önce elektrik üretiminde yerli kömürü geçti. Mevcut 
yatırımların gerçekleşmesi ile kurulu güç açısından da yerli kömürü geçmeye aday oldu. 

Kömüre karbon ekonomisi açısından bakılmaması, yakıt olarak sorgulanmamasına yol açtı. 
Aslında kömür santralleri; ürettiği elektrik, emre amade kapasite yada kapasite faktörü gibi 
kavramlarla olumlu yatırımlar olarak sunulsa da, brüt ve net ısıl verimleri nedeniyle, 
temelde verimsiz kaynaklar olduklarını ortaya koyuyor. Yerli kömür yakan 13 santral 
incelendiğinde teorik %37,5 mertebesinde dizayn ısıl verimine rağmen, %32,5 brüt ısıl 
verim, iç tüketim kaybından sonra ise %28-29 ısıl verim karşılığı enerji üretti. İklim 
değişikliği açısından ifade edecek olursak, 100 birim kömürden elde edilen enerjinin 29 
birimi şebekeye verilirken, üretimin karşılığı 100 birim kömürün emisyonu atmosfere 
verildi. 
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Türkiye’nin kömürden elektrik üretme serüveni 70 yılı bulsa da, yüksek kirletici düzeye 
sahip ve düşük kalorili linyitten elektrik üretimi konusunda sorunlar hiç çözülemedi. 
Mevcut kömür imtiyazlarının araladığı kapıdan hızla ilerleyen ithal taşkömürü, 2012’de 3,9 
GW olan kurulu gücünü 2014’de 6,1 GW’a çıkararak 8,1 GW kurulu güce sahip yerli kömür 
santrallerine yaklaştı. Karbon ekonomisi açısından yeni ithal kömür santrallerinin mevcut 
tabloyu değiştirmeyeceği ise ayrı bir gerçek. Dizayn ısıl verimi %42-44 mertebesinde olan 
yeni ithal kömür  santrallerin 100 birim kömür yakarak dizayn oranın altında ısıl verim 
vereceği, iç tüketim ardından daha düşük bir net ısıl verime ulaşarak 100 birim kömürden 
çıkan sera gazının tamamını atmosfere salacağı ortadadır. 

Türkiye’nin kömür üretimi ve elektrik santrallerinde kullanımı için izlediği politikalar ve 
geliştirdiği imtiyazlar, iklim değişikliği açısından durumu geri dönülmez bir noktaya 
taşırken, geleceğin bugünde de kötü olacağını ortaya koyuyor. 1990 yılında 5.2 GW kurulu 
kömür santrali gücü 2012’de 12,5 GW’a, 2014’de ise 14,8 GW’a çıktı. Portföyle olan lisanslı 
ve inşa halinde olanlar, ön lisans almışlar ve değerlendirmede olanların da katılması ile 
34,5 GW’lık bir potansiyel taşımaktadır. Türkiye portföyünde bulunan santralleri 
gerçekleştirmesi durumunda, 1990’da 21,5 milyon ton, 2012’de 68,7 milyon ton olan, 
kömürün santrallerde yakılması kaynaklı, karbondioksit emisyonu 200 milyon ton’a 
ulaşması beklenmektedir.  

Kömürün ve kömür yakan santraller pazarının gelişmesi için özel sektörü sürece katmanın 
en temel araçlarından biri de finans sağlayan bankaların da sürece dahil edilmesi oldu. 
Uluslararası finans kuruluşlarının kömür gibi yatırımlara mesafe koymaları,  
kredilendirmekten vazgeçmeleri pazarın gelişmesinde engel olmaktadır. Türkiye’nin kömür 
yatırımlarına garanti veren politika belgeleri ulusal bankaların da sürece dahil olmasını 
sağlamış durumda. Şimdiye kadar yeni yatırım ya da mevcut özelleştirmeler için 4,3 Milyar 
dolar kredi sağlayan Türk bankaları, pazarın finansman ihtiyacını karşılama rolünü yerine 
getirmeye başladılar. Özelleştirilen 4,6 GW’lık santral için 8,5 Milyar dolar, mevcut 14,8 GW 
kapasiteye eklenmesi olası 20 GW için 20-22 Milyar dolarlık bir finansman portföyü, kredi 
sağlayan bankaları iştahlandıran bir durum oluşturmaktadır. 

Küresel düzeyde, karbonu azaltan projeleri finanse eden mekanizmalar geliştirilirken, 
Türkiye’de son dönemde karbon artışının finanse edileceği bir yapı gelişmektedir. Bankalar, 
sağlamış oldukları kredi ile yatırımı finanse ettiklerini düşünmekle birlikte, aslında 
desteklenen yıllık emisyonun ve rezerv emisyonun atmosfere salınması garantisini 
sağlamak anlamına gelmektedir. Maden rezervi üstüne kurulan bir santral sadece her yıl 
atmosfere karbondioksit salmayacak, aynı zamanda rezervin çıkartılması ile iklim 
değişikliğini hızlandıran potansiyel karbondioksitin de salım garantisini vermiş olacaktır. 
Benzer şekilde, ithal kömüre dayalı bir santral ise dünyanın başka bir köşesinde çıkartılan 
rezervin iklimi değiştirmesi için finanse edilmektedir. Türkiye’nin yaratmış olduğu “kömür 
pazarı garantisi”, mevcut emisyonlara daha fazla rezervin de katılmasını sağlayan artı-
karbon, yani ulusal ve küresel rezervin var olana daha hızlı eklemlenmesini sağlayan bir 
yüksek karbon pazar çalışmasıdır. 
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Ek-1: 2014 Sonu İtibariyle Mevcut  Kömür Santralleri 
 

 Tesis Adı Yakıt Türü Tesis İli 
Kurulu Gücü 

(MWe) 

İşletmedeki 

Kap. MWe) 

1 Çatalağzı- ZETEs I ve II İthal Kömür Zonguldak 2.590 1.390 

2 Afşin-Elbistan-A Linyit Kahramanmaraş 1.355 1.355 

3 İSKEN - Sugözü Enerji Santralı  İthal Kömür Hatay 1210 1210 

4 İÇDAŞ  İthal Kömür Çanakkale 1.200 1200 

5 Atlas Termik Santrali İthal Kömür Hatay 1.200 1200 

6 Afşin - Elbistan B Linyit Kahramanmaraş 1.080 1.080 

7 Soma T.S. Linyit Manisa 1.034 1.034 

8 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 Yeniköy Linyit Muğla 420 420 

14 İçdaş Biga Termik Santrali İthal Kömür Çanakkale 405 405 

15 Tunçbilek Yerli Kömür Kütahya 365 365 

16 İzdemir Enerji İthal Kömür İzmir 350 350 

17 Çan Yerli Kömür Çanakkale 320 320 

18 Çatalağzı Taş Kömürü Zonguldak 300 300 

19 Orhaneli Yerli Kömür Bursa 210 210 

20 Çolakoğlu-2 Termik Santrali İthal Kömür(*) Kocaeli 190 190 

21 Silopi Termik Santrali Asfaltit Şırnak 405 135 

22 Polat-1 Termik Santrali Linyit Kütahya 51 51 

23 Beypazarı ETİ-SODA Kojen.  Linyit Ankara 24 24 

24 Kardemir Demir Çelik  Linyit Karabük 87,5 22,5 

25 Konya Şeker Sanayi Linyit  Konya 23,75 22 

26 Türkiye Şeker Fab.A.Ş. Diğer Konya 14,4 14,4 

27 Türkiye Şeker Fab.A.Ş. Linyit + fueloil Tokat 14,24 14,24 

28 Eti Alüminyum A.Ş. Linyit + fueloil Konya 12,93 12,93 

29 Türkiye Şeker Fab.A.Ş. Linyit + fueloil Afyonkarahisar 12,8 12,8 

30 Türkiye Şeker Fab.A.Ş. Linyit + fueloil Burdur 10,96 10,96 

31 Eti Maden İşletmeleri  Linyit Balıkesir 10,66 10,66 

32 Türkiye Şeker Fab.A.Ş. Linyit  Sakarya 10,4 10,4 

33 K.maraş Kağıt San.A.Ş. İthal Kömür Kahramanmaraş 15,7 9,7 

34 Türkiye Şeker Fab.A.Ş. Linyit + fueloil Niğde 9,6 9,6 

35 Türkiye Şeker Fab.A.Ş. Linyit + fueloil Balıkesir 9,6 9,6 

36 Türkiye Şeker Fab.A.Ş. Linyit Konya 9,6 9,6 

37 Türkiye Şeker Fab.A.Ş. Linyit + fueloil Kahramanmaraş 9,6 9,6 

38 Çimsa Atıkısı Santrali Linyit Mersin 9,56 9,56 

39 Amasya Şeker Fab.A.Ş. Linyit Amasya 7,76 7,76 

40 Türkiye Şeker Fab.A.Ş. Linyit + fueloil Kastamonu 7,32 7,32 
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41 Kütahya Şeker Fab.A.Ş. Linyit Kütahya 7,128 7,13 

42 Petlas Otoprodüktör Tesisi Linyit Kırşehir 6 6 

43 Türkiye Şeker Fab.A.Ş. Linyit + fueloil Yozgat 6 6 

44 Türkiye Şeker Fab.A.Ş. Linyit + fueloil Kirşehir 6 6 

45 Aynes Gıda A.Ş. Linyit Denizli 5,5 5,5 

46 Türkiye Şeker Fab.A.Ş. Linyit + fueloil Kırklareli 5,4 5,4 

47 Türkiye Şeker Fab.A.Ş. Linyit + fueloil Erzurum 5,4 5,4 

48 Küçüker Termik Kojen. Tesisi Linyit Denizli 5 5 

49 Türkiye Şeker Fab.A.Ş. Linyit + fueloil Samsun 4,75 4,75 

50 Türkiye Şeker Fab.A.Ş. Linyit + fueloil Erzincan 4 4 

51 Türkiye Şeker Fab.A.Ş. Linyit + fueloil Uşak 3,72 3,72 

52 Türkiye Şeker Fab.A.Ş. Linyit  Afyonkarahisar 3,385 3,38 

53 Çankırı Tuz Fabrikası Kojen. Linyit Çankırı 1,64 1,64 

54 Göknur A.Ş. TES Linyit Niğde 1,55 1,55 

55 Bolluk Tesisi (Kojenerasyon) Linyit  Konya 1,448 1,45 

    TOPLAM: 14.447 
 
Notlar: 

1- EPDK Lisans listeleri esas alınmıştır. 
2- Esas alınan liste üstünden diğer kurum ve şirket raporları ile kontrol edilmiştir. 
3- Liste 31 Aralık 2014’e kadar olan raporlar dikkate alınarak hazırlanmış olup, 

kaynaklardaki uyumsuzluklardan dolayı eksik ve hatalı bilgiler içirebilir. 
4- Listeye 31 Aralık 2014 tarihine kadar işletmeye alınmış olanlar dahil edilmiştir. 
5- Tesis adları, daha kolay anlaşılması için bazı yerlerde tesis sahibi adıyla 

değiştirilmiştir. 
6- Otoprodüktör lisanslarını EPDK’nın kararı gereğince 1 Mayıs 2014’den itibaren 

üretim lisanslarına çevrilmiştir. Karar sonucunda listeye küçük kömür santralleri 
eklenmiştir. 

7- (*) işaretli olan santrallerin yakıtı EPDK ve TKİ raporlarında farklıdır. 
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Ek-2: 2012 Öncesi EÜAŞ’a Ait Olan Kömür Santrallerin Durumu 

 

Santral adı Sahip 
 

Kurulu 
güç 

Ünite 
no. 

İşletmeye 
açılış tarihi 

Top.ünite 
verimi (%)* 

Yakıt sarfiyatı 
gr/kWh* 

Yakıt 
türü 

ÇATALAĞZI 
(Demir 

Madencilik) 
300 

1 19.10.1990 35,3 
786 

Taş 
kömürü 2 05.07.1992 35,3 

  
TUNÇBILEK 
  

 
(Çelikler) 

 

 
3 18.08.1965 29,53 1.342   

365 4 19.12.1977 38,19 1.038 Linyit 
 5 10.10.1978 38,19 1.038   

  
SEYİTÖMER 
  
  

 
(Çelikler) 

 

 
1 18.07.1973 37,06 1.326   

600 2 07.03.1974 37,06 1.326 Linyit 
 3 03.11.1977 36,77 1.336   
 4 16.02.1989 36,98 1.453   

  
AFŞİN- 
ELBİSTAN-A 
  
  

 
EÜAŞ 

 
 

 
1 07.07.1984 37,15 2.205   

1355 2 03.05.1985 37,15 2.205 Linyit 
 3 25.01.1986 37,15 2.205   
 4 21.11.1987 37,15 2.205   

  
AFŞİN- 
ELBİSTAN-B  
  
  

 
EÜAŞ 

 
 

 
1 03.03.2006 38,82 2.110   

1440 2 18.09.2006 38,82 2.110 Linyit 
 3 23.06.2006 38,82 2.110   
 4 14.11.2006 38,82 2.110   

  
KANGAL 
  

(Konya Şeker-
Siyahbeyaz) 

 
1 06.03.1991 37,3 1.774   

457 2 05.06.1991 37,3 1.774 Linyit 
 3 26.10.2000 35,19 1.880   

ORHANELİ (Çelikler) 210 1 23.03.1992 35,6 1.028   

ÇAN EÜAŞ 320 
1 15.07.2006 42 

788 
Linyit 

2 15.07.2006 42   

  
  
SOMA-B 
  
  
  

 
 

(Konya Şeker) 
 
 
 

 
1 29.09.1981 36 995   

 
2 02.08.1982 36 995   

990 3 26.05.1985 36 995 Linyit 
 4 20.02.1985 36 995   
 5 02.08.1991 35,5 1.563   
 6 25.03.1992 35,5 1.563   

SOMA-A EÜAŞ 44 
1 26.06.1957 29,2 

886 Linyit 
2 20.12.1958 29,2 

  
KEMERKÖY 
  

(IC İçtaş) 
 

1 16.12.1993 38,16     
630 2 31.05.1995 38,16 1.288 Linyit 

 3 27.01.1995 38,16     

YENIKÖY (IC İçtaş) 420 
1 10.11.1986 38,6 

1.273 Linyit 
2 03.04.1987 38,6 

  
YATAĞAN 
  

(Elsan) 
 

 
1 20.10.1982 37,75     

630 2 15.06.1983 37,75 1.085 Linyit 
 3 18.12.1984 37,75     

 
Notlar: 

1- (*) ile işaretli sütunlar dizayn değerleridir.  

2- Parantez içinde görünen santral sahipleri özeleştirme sonucu EÜAŞ’dan alan şirketler olup 
Soma-B termik santrali daha sonra özelleştirmeden çıkartılmıştır. 

3- Veriler Sayıştay’ın EÜAŞ 2012 raporundan ve Özelleştirme İdaresi sayfasından derlenmiştir. 
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Ek-3: Ön lisans almış yada değerlendirmede olan kömür santralleri listesi  
 

Ön lisans Almış Projeler 

 Tesis Adı Yakıt Türü Tesis İli Kurulu Güç (MWe) 

1 Diler Elbistan Termik Santralı Yerli Kömür Kahramanmaraş 400 

2 Gürmin Enerji Amasya TES  Yerli Kömür Amasya 300 

3 Atakaş Termik Santrali İthal Kömür Hatay 660 

4 Çelikler Domaniç TES  Yerli Kömür Kütahya 300 

5 Tosyalı İskenderun Termik Santralı İthal Kömür Hatay 1200 

6 Hunutlu Termik Santralı İthal Kömür Adana 1200 

7 Çankırı-Orta Termik Santralı Yerli Kömür Çankırı 150 

8 Çelikler Keles Termik Santrali Yerli Kömür Bursa 270 

9 ÇAN-2 Termik Santrali Yerli Kömür Çanakkale 330 

10 Kirazlıdere-2 Termik Santralı İthal Kömür Çanakkale 660 

11 Sanko Gölbaşı Termik Santrali Yerli Kömür Adıyaman 150 

12 Karaburun II Termik Santrali İthal Kömür Çanakkale 660 

13 Karaburun Termik Santrali İthal Kömür Çanakkale 135 

14 Soma Kolin TES Yerli Kömür Manisa 460 

   G. Toplam: 6.875 MW 

 
 

Ön lisans Başvurusu Değerlendirilen Projeler 

 Tesis Adı Yakıt Türü Tesis İli Kurulu Güç (MWe) 

1 Burak 2 Termik Santrali Yerli Kömür Çanakkale 49 

2 Güreci Termik Santralı İthal Kömür Çanakkale 1320 

3 Petkim Yeni Buhar Üretim Tesisi  İthal Kömür İzmir 294 

4 Akdeniz Termik Santralı İthal Kömür Adana 600,1 

5 Bandırma III  İthal Kömür Bandırma 800 

6 MEDA Termik Santralı İthal Kömür Tekirdağ 770 

7 Ağan TES İthal Kömür Çanakkale 770 

 
  

G. Toplam: 4.603 MW 
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Ek-4: Lisans almış ve inşa halindeki kömür santralleri listesi  
 

 Tesis Adı 
Yakıt/Kaynak 

Türü 
Tesis Yeri 

 Lisans Kurulu 
Güç (MWe)  

İnşa Halindeki 
Kapasite (Mwe) 

1 Amasra Termik Santralı Taşkömürü Bartın 1100 1100 

2 Ayas Enerji Santralı İthal Kömür Adana 625,5 625,5 

3 Cenal Termik-TES (1) İthal Kömür Çanakkale 1320 1320 

4 Kirazlıdere TES(1) İthal Kömür Çanakkale 600 600 

5 Hakan Kömür Santrali İthal Kömür Adana 100 100 

6 Kahramanmaraş Kağıt San. İthal Kömür K.maraş 15,7 15,7 

7 Kipaş Kağıt San. İşl. A.Ş. İthal Kömür K.maraş 25 25 

8 Selena Kömür Santrali (1) İthal Kömür Hatay 900 900 

9 Çatalağzı (2) İthal Kömür Zonguldak 2590 1200 

15 Şırnak Termik Santrali Yerli Asfaltit Şirnak 270 270 

16 Silopi Termik Santrali Yerli Asfaltit Şirnak 405 270 

17 Silopi Elektrik Santrali Yerli Asfaltit Şirnak 135 135 

10 
Çayırhan Sodyum Sülfat Tesisleri 

Kojen Projesi 
Kömür Ankara 2,66 2,66 

11 Kardemir-Karabük Demir Çelik Kömür Karabük 87,5 65 

12 Konya Şeker-Çumra Kömür Konya 23,75 1,75 

13 Çankırı Tuz Fab. Koj. Santrali Kömür Çankırı 1,64 1,64 

14 Turyağ Termik Santrali Kömür Balıkesir 1,592 1,592 

18 Yunus Emre Termik Santrali Yerli Kömür Eskişehir 290 290 

19 Bolu-Göynük Elektrik Santralı Yerli Kömür Bolu 270 270 

20 Tufanbeyli Termik Santrali Yerli Kömür Adana 450 450 

21 Ilgın Termik Santrali Yerli Kömür Konya 500 500 

22 Etyemez TES Yerli Kömür Sivas 135 135 

   G. Toplam: 9.848 MW 8.279 MW 

 
Notlar: 

1- Projeler hakkında  mahkemelerin yürütmeyi durdurma kararları mevcuttur.  

2- Çatalağzı Termik Santrali mevcut taşkömürü yeterli gelmediği için ithal kömür kullanmakta 
olup, 1320 MW’lık kısmı lisanslı ve üretimdedir. 

3- Listede mahkeme süreçleri devam eden projeler bulunmaktadır. 
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