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Rapor Özeti
2016 yılı aşırı iklim olaylarının daha sık ve daha şiddetli yaşandığı bir yıl oldu. Dünyada ölçülmüş en sıcak yıl
olarak 2016 yılı kayıtlara geçerken, Türkiye'de en sıcak dördüncü yıl olarak ölçüldü. Türkiye'de aşırı iklim
olaylarının sıklığı ve şiddet arttı. Yıl içinde yaşanan 752 aşırı iklim olayı ile 1990-1999 ortalaması olan 67 olay
sayısının çok üstüne çıktı. Şubat ayında 59 istasyonda aylık sıcaklık rekorları tespit edildi.
Paris İklim Anlaşması iklm değişikliğinin hızlandığı bir dönemde yürürlüğe girdi. 1 yıl gibi kısa bir sürede
yürürlüğe girme koşullarını sağlayan Anlaşma'ya Haziran 2017 itibariyle 153 ülke taraf oldu. ABD'nin anlaşmadan
çıkmak istemesini ifade etmesi takip eden günlerde gerçekleşen G20 zirvesinde Türkiye de Paris Anlaşmasına
taraf olmayacağını açıkladı.
Türkiye 1990 yılında atmosfere 214 milyon ton, 2015 yılına ise 475,1 milyon sera gazı salarken, Paris Anlaşması
öncesinde 2030 hedefinin 929 milyon ton olduğunu niyet beyanı( INDC) ile iletmişti. 25 yılda salımlarını 262
milyon ton arttıran Türkiye'nin 2015-2030 arasınaki 15 yılda 454 milyon ton arttırmak istediğini beyan etmesi
anlaşmayı onaylamamasının gerekçesini zaten ortaya koymaktaydı.
Türkiye'nin seragazı salımlarındaki artış ile enerji ihtiyacı söylemi ve dolayısıyla fosil yakıt tüketiminin bir
ilişkisi vardır. 1990'da Türkiye 53 milyon tep enerji tüketirken, bu miktar 2015'de %142 artış ile 129 milyon tep
enerjiye çıktı. Bu artışın yarısınını tek başına doğalgaz sağladı. Doğalgazın "enerjide çeşitlilik yaratma" söylemi
diğer fosil yakıtlarda çalışmadı. 2010'dan sonra kömür tüketimi, petrol ve doğalgaz tüketimi ile beraber
artmaya başladı.
Türkiye artık hem ithal kömüre, hem ithal doğalgaza hem de ithal petrole "tam bağımlı" bir ülkedir. Doğalgaz
Türkiye'nin enerji artışının yarısını temsil etmektedir. Enerji çeşitliliği söylemi ile önü açılan doğalgaza rağmen
kömür ve petrol artmaya devam etmiştir. Türkiye'nin enerji tüketmindeki 75,9 milyon tep artışın 70,2 milyon tep'i
fosil yakıt kaynaklıdır.
Türkiye kamu kaynakları ile fosil yakıt bağımlılığını desteklemektedir. Sadece 2016
yılında kamu kaynaklarından kömür santrallerine aktarılan kaynak yada verilen muafiyet 2
milyar TL'yi aşmış durumdadır. 1,31 milyar dolarlık ithal türbin ve aksama teşvik
verilmiştir. Verilen teşviklerle 2530 MW'lık ithal kömür santrali projesi desteklenmiştir.
Devletin sağlamış olduğu garantiler ve destekler neticesinde yerli bankalar kömür projelerinin finansörü oldu.
7 bankanın toplam 9 GW'lık kurulu güce sahip termik santral projesine kredi sağladı. Böylece kömür santralleri
kaynaklı emisyonların yarısından Türk bankaları doğrudan sorumlu hale geldi.
2017 yılı kömürün desteklenmesine rağmen pahalı olduğunu ortaya koydu. Çayırhan B özelleştirmesinde
ihaleyi kazan firma her bir kwh elektrik üretimi için 6,04 cent isterken, rüzgar ihalesinde ortalama 3,3 sent, en
düşük -1,61 sent teklif etti. Güneş konusunda yapılan ihalede parçaların yerli üretimi ve bunun için fabrika
kurulmasına rağmen verilen 6,99 sent fiyat, neredeyse bütün parçaları ithal edilen kömür santrali ile yarışabilir
olduğunu gösterdi.
Kömürdeki artışın nedeni ithal kömürden ve bunları yakan santrallerden kaynaklandı.
Türkiye 1990 yılında sadece 54,5 milyon ton kömür tedarik ederken bu miktar 2015'de 93
milyon tona çıktı. Kömür tüketimdeki artışın 29 milyon tonu ithalattan kaynaklandı.
1990'da 5,5 milyon ton kömür ithalatını 2015'de 34,5 milyon tona çıkartarak, ithalatını
6'ya katladı.
Yerli kömür politikası ithal kömür santrallerinin önünü açtı. Türkiye'nin 1990'da kömür
santralleri 5,2 GW kurulu güce sahipti ve 2000 yılına kadar ithal kömür ile çalışan hiçbir
santrali yoktu. Türkiye'nin bugün 16,7 GW kurulu güçte 62 adet kömürlü elektrik
santrali, KES'e sahip. Bu kapasitenin 7 GW'i ithal kömür kullanmakta diğer kömür
santrallerinde çok daha fazla elektrik üretmektedir.
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İthal santrallerin gücü daha da artıyor. 2015'den sonra kabulü yapılan ve işletmeye alınan 1890 MW'ın 1400
MW'ı ithal kömür santrali oldu. Lisans almış ve inşa halinde 9,4 GW'lık 20 santralin 7,6 GW'ı ithal kömür yakacak.
Gelecekte de yerli kömür politikaları ithalatın önünü açacak. EPDK'dan ön lisans almış 12 santralin toplam gücü
6,3 GW olup, bunun 4,2 GW'i ithal kömür yakacak. Değerlendirmedeki 9 santralinin tamamı ithal kömür santrali
olup 8,4 GW güç anlamına gelmektedir. Mevcut 16,2 GW kurulu güce 25,2 GW aday santrallerin eklenmesi ile
41,9 GW'lık bir potansiyel ortaya çıkmaktadır.
Bu durumda, inşa halinde, ön lisans ya da değerlendirmede ve
özelleştirme/rödovans aşamalarında 5 GW yerli kömür projesine karşılık, çalışamları
çeşitli aşamalarda 20,2 GW ithal santrali projesi bulunmaktadır.
Türkiye'nin fosil enerji bağımlılığı seragazı salımlarının daha hızlı artmasını sağladı.
1990-2015 yılları arasındaki 261,1 milyon tonluk artışın 235,2 milyon tonu
karbondioksit kaynaklı oldu. Karbondioksitteki artışın 193,7 milyon ton'u üç fosil yakıttan kaynaklandı.
Artan seragazlarında KES'ler önemli bir role sahip. 1990 yılında kömürlü termik santraller atmosfere 24,1
milyon ton karbondioksit salarken, bu miktar 2015’de 80,3 milyon tona çıktı. EPDK'da işlemleri süren aday
santrallerin tamamlanması ile 225 milyon tona çıkması olası hale gelecektir. Yeni
KES'ler ile eklenecek bu yeni karbondioksit salımı ile Türkiye'nin ileride ekonomisini
karbonsuzlaştırması imkansız hal gelecektir. Dahası yaşadığı iklim felaketlerini
arttıracak, telafisi imkansız daha fazla zararlar oluşturacaktır.

Türkiye 2016 yılında kömür santrallerine 2 Milyar TL'lik teşvik verip daha pahalıya kömürden elektrik elde
etti. Bu politikalar ile geçmiş 25 yılda yaptığının fazlasını gelecek 15 yılda yapacak. Bütün bunları 1990'da
yaşanan aşırı iklim olaylarının bugün neredeyse on katını yaşama pahasına yapıyor. Yüksek karbon
ekonomisine verdiği destek ile bu ekonomiye daha bağımlı hale gelen Türkiye, bugün Paris Anlaşmasını
imzalamak için finansman ve teknolojiden yararlanmak istiyor. Ancak bundan çok daha fazlasını kömürü ve
fosil yakıtları deteklemek için harcıyor. Bugün Türkiye'nin ekonomisi ithal kömür, doğalgaz ve petrole
bağımlı hale gelmiş durumda. Son yıllarda ise bu üç yakıtın birbiri ile yarışır bir şekilde artırma eğiliminde
olduğu ortada. Bu politikaların gelecekte Türkiye'de "telafisi imkansız çok daha fazla zararlar" doğaracağını
söyleyebiliriz.

Şekil 1- Türkiye’nin kömürlü termik santraller güç ve yakıt projeksiyonu

1990

2016

Aday Santraller tamamlanmasıyla

5,2 GW

16,7 GW

41,9 GW

0,3 GW'ı Taşkömürü

7 GW'ı
ithal kömür

25 GW'ı
ithal kömür

kurulu güç

24,1

milyon ton CO2

kurulu güç

80,3

milyon ton CO2
(2015)

kurulu güç

≈225

Milyon Ton CO2
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Giriş
2015 yılında yayınlanan "Kömürü Finanse Etmek" raporu, kısıtlı verilere rağmen iklim meselesini kendi meselesi
olarak gören ama kömür ve enerji politiakalarını kavramayanlar için farklı bir bakış açısı vermeyi amaçlamıştı.
2016 yılında yayınlanan "Kömür ve İklim Değişikliği - 2016" raporu ise 2015'de ortaya çıkan verilerin daha
netleşmesinde önemli rol oynadı.
Kömür ve İklim Değişikiği 2017 raporu, 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. Özellikle Türkiye'nin fosil yakıt ve
kömüre bağımlılığını, "yerli kömür" söyleminin bundaki rolünü ve ithal kömür santrallerini nasıl arttırdığını ortaya
koymuştu. Kömür ve İklim Değişikliği 2017 raporu ise bu bilgiler ve analizlerin hem geliştirmeyi hem de
ilerletmeyi amaçlamaktadır.
Önceki raporda ortaya konan yaklaşım aynen bu raporda da kullanılmıştır1. Ancak, Türkiye'nin 2015 yılı verilerini
ortaya koyduğu Nisan 2017 tarihli envanterinde tekrar hesaplama (re-calculation) yaptığı için geçmiş
yıllardaki bütün veriler değişmiştir. Bu nedenle Kömür ve İklim Değişikliği-2017 raporu geçmiş yıllardaki
verilerin hepsini baştan yenilemiştir. Ayrıca konunun uzmanı olmayanlar için her konu kendi bağlamında kendi
kapsamı ile incelenmiştir.
Bu çalışma özellikle anlaşılması zor verileri incelerken, verilerin iklim değişikliği açısından bağlantısı kurmaya
çalışmaktadır. Bu nedenle rapor kömür miktarı veya santral sayısı gibi verilerden çok, iklim değişikliği açısından
belirleyici olan verileri kullanmış, gerektiğinde de çevirmiştir. Rapor sadece var olan verilerle yetinmemiş,
TBMM'de soru önergeleri verilmesi sağlanarak politikalara dair altlıklar oluşturulmuştur. Verilen soru
önergelerine gelen cevaplar raporda ayrıca irdelenmiştir.
Türkiye’nin BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf olduğu 20004 yılından sonra kömür aramalarına
tekrar başlaması ve rödovans modelini geliştirmesini, 2009 yılında da Kyoto Protokolüne taraf olduktan sonra
2012 yılın kömür yılı ilan etti. Paris Anlaşmasına ise taraf olmayarak rekor fiyatla kömür ihaleleri yaptı. Kömür ve
İklim Değişikliği-2017 raporu, bu noktada bir taraftan iklim değişikliği sözleşmelerine taraf olurken diğer
taraftan Türkiye'nin 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.

1

Algedik Ö. Kömür ve İklim Değişikliği 2016, sf:8 erişim için: https://goo.gl/AHxL9D
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Arka Plan
İklim değişikliği açısından 2016 yılında 3 önemli gelişme oldu; yeni sıcaklık rekorları kırıldı, aşırı iklim
olaylarında ciddi artış yaşandı ve Paris İklim Anlaşması yürürlüğe girdi. İlk iki gelişme iklim değişikliğini geldiği
noktayı ortaya koyarken, üçüncü gelişme ise -geç kalmış bile olsa- küresel bir anlaşma konusunda ülkelerin
istekliliğini ortaya koyuyor.
12 Aralık 2015'de karara bağlanan Paris Anlaşması, 22 Nisan 2016'da 195 ülkenin katıldığı bir törenle imzaya
açıldı. Anlaşma'nın yürürlüğe girmesi için 55 ülkenin sözleşmeye taraf olması ve bu ülkelerin seragazlarının
%55'inden sorumlu olması gerekiyordu. Diğer anlaşmalarda birkaç yıl süren bu süreç, Paris Anlaşması'nda çok
daha kısa sürdü. 5 Ekim 2016'da şartların sağlanması ile 4 Kasım 2016'da Paris Anlaşması yürürlüğe girdi.
Haziran 2017 itibariyle 153 ülke taraf oldu2.
Türkiye ise BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne 2004’de, Kyoto Protokolü’ne ise 2009’da taraf oldu.
Çerçeve Sözleşmeye taraf olması ardından Türkiye kömür arama çalışmalarına tekrar başladı. Ayrıca rödovans
yoluyla kömür üretimi ve rödovans yoluyla elektrik üretiminin önünü açtı3. Protokole taraf olduktan 3 yıl sonra,
2012 yılını "Kömür Yılı" olarak ilan etti. 22 Nisan 2016’da büyük bir törenle imzaya açılan Paris Anlaşması’nı
imza atan ilk 195 ülke arasında yer alsada, halen anlaşmayı meclisten geçirmedi. ABD'nin attığı anlaşmadan geri
çekilme adımları4 ardından meclisten geçirmeyeceğini ifade etti5.
Haziran 2017'de ABD başkanın Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme konusundaki adımı ise süreci başka bir boyuta
taşıdı. Seragazları açısından Çin'den sonra ikinci büyük ülke olan ABD'nin varlığı gibi çekilmesinin de farklı
etkileri olacağı açıktır.
2020-2030 yılları arasında ülkelerin yükümlülüklerini üstüne kurulu Paris Anlaşması'nın yürürlüğe girdiği
dönemde iklim değişikliğinde önemli olaylar yaşandı. Dünya Meteoroloji Örgütü 2016 yılının sanayileşme
öncesine göre 1,1° C daha sıcak geçtiğini ve ölçülmüş en sıcak yıl olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı6. Sıcaklık
açısından 2016 yılını ise sıra ile 2015 ve 2014 takip etti. Paris Anlaşması'ndaki sıcaklık artışını 1,5°C'nin altında
tutma hedefi çok uzaklarda değildi. Böylece bilimin riskli bulduğu sıcaklık artışını 2°C'nin altında tutma hedefine
hala zaman kalsada, 1,5°C'nin altında tutma hedefi için pek de bir zaman kalmadığı ortaya çıktı.
Bu esnada sanayileşme öncesi atmosferede karbondioksit miktarı da yeni rekorlar kırdı. IPCC'nün kurulduğu yıl
atmosferedeki karbondioksit miktarı güvenli sınır olan 350 ppm'i7 yeni geçmişti. Bu oran Haziran 2017'de 408,87
ppm'e ulaştı. Böylece sanayileşme öncesi 280 ppm mertebesinde olan karbondioksit yoğunluğu artık kalıcı bir
şekilde 400 ppm sınırını üstüne yerleşmişti. Dünya 4,5 milyon yıl önce sahip olduğu karbondioksit miktarına fosil
yakıt endüstrisi 150 yılda geri dönmüş oldu8.

2

Güncel liste için: http://unfccc.int/paris_agreement/items/9444.php

3

Algedik Ö, Rödovans Modeliyle Elektrik Üretimi; Rödovans Modeliyle İklim Değişikliği, Mayıs 2016. Erişim için:
https://goo.gl/RRbZMt

4

Romm J. Domino effect: Turkey won’t ratify Paris climate accord, citing Trump’s exit, 10 Temmuz 2017 erişim için
https://goo.gl/kt2CHM
5

Anadolu Ajansı haberi, erişim için http://aa.com.tr/en/world/g20-split-on-climate-/857258

6

WMO, Bulletin nº : Vol 66 (1) - 2017 https://goo.gl/emPULg

7

Milyonda parçacık sayısı- parts per million

8

https://350ankara.org/400-ppm-nedir/
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Aşırı İklim Olayları ve Türkiye

2016 yılında ortaya çıkan bulgular ve yaşanan olaylar iklim değişikliğinin küresel düzeyde olduğu gibi ulusal
düzeyde de etkisini gösterdiğini ortaya koydu. 2016 yılı dünyada ölçülmüş en sıcak yıl olurken, Türkiye'de ise
14,5°C sıcaklık ortalaması ile en sıcak 4. yıl oldu. Diğer bir açıdan bakıldığında, 1981-2010 yılı ortalamasına
göre 1°C daha sıcak bir yıl yaşandı. Türkiye'de ölçülmüş en sıcak yıl olan 2010 yılı 15,5°C ile 2°C daha sıcak bir yıl
olmuştu.
Tablo 1- Türkiye'de yıllık sıcaklık rekorları
Yıl

Sıcaklık Ortalaması

2010
2014

15,5 ° C
14,9° C

2001

14,6° C

2016

14,5° C

2015

14,3° C

(Kaynak: MGM Verileri)

Aşırı sıcaklar yaz ayları ile sınırlı kalmadı, kış aylarında da sıcaklık rekorları kırıldı. Meteoroloji Genel
Müdürlüğü (MGM) 2016 yılı için yaptığı çalışmaya9 göre 15-19 Şubat 2016 tarihlerinde Türkiye’deki istasyonlar
maksimum sıcaklık rekorları kırdı. 59 istasyon maksimum sıcaklık rekoru ölçerken, 8 istasyonda eski rekorlar
tekrarlandı. Hatta Ankara, İzmir, Aydın, Şanlıurfa ve Siverek meteoroloji istasyonlarının her birinde maksimum
sıcaklık rekorları 15-19 Şubat tarihleri arasında 5 günde üç defa kırıldı. Uzun yıllar Şubat ayı sıcaklık rekoru
24,9°C olan Milas'ın rekoru olağan üstü oldu 15-19 Şubat sürecinde Milas’da ölçülen en yüksek sıcaklık 32,4° C
ile 16 Şubat günü gerçekleşti. Böylece Milas'ın uzun yıllar Şubat ayı sıcaklık rekoru 7,5° C yükseldi.
Yaşanan aşırı iklim olaylarının sayısı rekor kırdı. MGM'nin raporlarına göre sıcaklık rekorunun kırıldığı 2010'da
555 aşırı iklim olayı yaşandı. Bunun neredeyse yarısı fırtına ve son yıllarda görmeye başladığımız hortumlardan
oluşurken, 156’sı su baskını olarak gerçekleşti. 2016 yılında ise 2010 yılında çok daha fazla aşırı iklim olayı
yaşandı. 752 aşırı iklim olayı yaşanan 2016 yılında 341 fırtına ve hortum, 144 su baskını yaşandı. Küresel
düzeyde olduğu gibi, ulusal düzeyde de artık aşırı iklim olaylarının daha sık ve daha şiddetli yaşanmaya başladı.
Kentlerin sık sık su altında kaldığı 2015’teki aşırı iklim olaylardan sonra, 2016 yıılı en çok aşırı hava olayı yaşanan
ikinci yıl oldu. Ayrıca uzun dönem ortalamsları açısından da artış oldu. 1990-99 döneminde yılda ortalama 67
aşırı iklim olayı yaşanırlen, 2010-2016 yılları ortalaması 584 oldu.

Şekil 2 – Türkiye'de aşırı iklim olayları sayısının değişimi
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MGM, 15-19 Şubat 2016 Aşırı Sıcaklıklar, https://goo.gl/8P3tSB
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Türkiye'nin Kömür Politikaları
Türkiye'nin geleneksel enerji politikasında kömür her zaman önemli bir role sahip olmuştur. Kömür politikaları
son yıllarda hem şekil hem de boyut değiştirmiştir. Bir taraftan kömür rezervlerini artırma çalışmaları, diğer
taraftan daha çok kömür çıkartmak ve yakmak için modeller, bu modellerin desteklenmesi ve ötesinde de ithal
kömürünü önünün açılması gibi bütüncül bir yaklaşım sürekli geliştirilmektedir.
Rödovans sözleşmesi ile kömür üretimi modeli ile Türkiye daha fazla kömür çıkartmanın yolunu açtı. Daha
öncede uygulanan rödovans modeli ile 2004'de sadece 447 bin ton kömür çıkartılırken, ısrarlı politikalar ile bu
miktar 2014'de 4,7 milyon tona çıktı10.
Rödovans sözleşmesi ile elektrik üretimi modeli ile daha fazla kömürün termik santral yoluyla yakılmasının
önünü açtı. Türkiye bu modelle 887 milyon ton rezerv üstüne kurulu 3 bin MW toplam güce sahip ve bir kısmı
çalışan santral portföyüne sahip oldu11.Türkiye 9 adet rödovans yoluyla elektrik üretimi sözleşmesini hayata
geçirmiştir Bu santrallerden Bingöl-Karlıova ve Şırnak hariç geri kalanının üretime yada lisans sürecine
başlamasını sağlamıştır (Ek-2). Rödovans sözleşmeli bu projelerin koşulları ve detayları açık bir şekilde kamuoyu
tarafından bilinememektedir. Bu konuda 22 Ocak 2016 tarihinde verilen ilk önerge 1 Eylül 2016'da verilen
cevapta12 Bolu Göynük santrali için sadece "ödemeler rödovans sözleşmesine uygun" olduğu belirtildi. 3 Mayıs
2016 tarihinde verilen bir başka soru önergesine verilen cevapta 2005 yılı sonrasında çeşitli santrallerin ihale
edilerek devreye girdikten sonra 30 yıl boyunca üretilecek elektrik için kwh başına bedel alınacağı13 belirtilmiştir.
Bir anlamda rödovans modeliyle elektrik üretimi modeli bakanlık yanıtlarında açık iken, 10 Mayıs 2016 tarihli bir
başka soru önergesine 1 Eylül 2016 tarihinde verilen cevapta "rödovans yoluyla üretilen ve TETAŞ tarafından
satın alınan elektrik enerjisi bulunmamaktadır" denilmektedir14.
Çok açık ki Türkiye'de özellikle 2005'den sonra süregelen rödovans modeli ile yatırıma hazırlanan sahaların
alım garantisi karşılığında küçük bir bedelle verilmesi yöntemi artık tercih etmemektedir. Bu sürecin
beraberinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı "kömür sahalarının işletilmesinde rödovans sistemine çok sıcak
bakmadığını" ifade etti. Açıklamasında15 "Daha verimli olacağını düşündüğümüz yeni modeli bu yıl devreye
alabileceğimizi düşünüyorum" diyerek MTA tarafından bulunan ve elektrik üretimi için Elektrik Üretim A.Ş.
tarafından hazırlanan sahaların Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından ihaleye çıkarılacağını açıkladı.
Özelleştirme modelini Türkiye kamuya ait santralleri özel sektöre devretmek için daha önce kullanmıştı.
Böylece 4,6 GW kurulu güce sahip santraller varlıkları ile birlikte özel sektöre geçti. Bu politika ile 2010 yılından
sonra çalışmalar hızlandı ve bugün itibariyle kamunun elinde Afşin-Elbistan gibi sınırlı sayıda santral kaldı.
Elektrik üretimi amacıya rezerv özelleştirmesi modeli ise uygulamaya konuldu. Bu modele göre rezerv elektrik
üretim hakkı karşılığında özelleştirilecekti. Modelinin ilk örneği Çayırhan B termik santrali oldu. EÜAŞ’a ait
ruhsat sahası içinde yer alan Çayırhan-II bölümündeki rezervin yerli kömüre dayalı elektrik üretim tesisi kurulması
amacıyla ÖİB tarafından özelleştirilmesi için 26.09.2016 tarih ve 2016/57 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu
kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alındı. Ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafında plan
değişikliği çalışmaları başladı. 6 Ocak 2017 tarihinde plan değişikliği itirazlar için bir aylık askıya16 çıktı. 720 MW
gücünde olması planlanan proje ile yılda 3 milyon 850 bin ton kömür yakılacağı tahmin ediliyor. Ayrıca her yıl 1
milyon ton külün çıkması ve atmosfere yılda 4 milyon ton karbondioksitin yayılması bekleniyor. Proje itirazları
bitmeden ÖİB teklifleri topladı ve askı süresinin sonunda ve halen plan kesinleşmeden kararı açıkladı. Kilowatt
saat başına 6,04 sent teklif eden grup ihaleyi kazandı. Özelleştirme Yüksek Kurulu, 3 Mart 2017'de yaptığı
10

Algedik, Ö. Rödovans Modeliyle İklim Değişikliği, 2015, sf:6, erişim için https://goo.gl/fQUBJN

11

a.g.e, sf: 4

Ankara milletvekili Bülent Kuşoğlu tarafından verilen soru önergesine Bakan tarafından verilen cevaba erişim için:
http://www2.tbmm.gov.tr/d26/7/7-1955sgc.pdf

12

Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın tarafından verilen soru önergesine Bakan tarafından 1 Eylül 2016 tarihinde verilen cevaba
erişim için: http://www2.tbmm.gov.tr/d26/7/7-5320sgc.pdf

13

Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın tarafından verilen soru önergesine Bakan tarafından verilen cevaba erişim için:
http://www2.tbmm.gov.tr/d26/7/7-5522sgc.pdf

14

15

Sabah Gazetesi, 23 Mart 2016, erişim için: https://goo.gl/UWmSsn

16

http://www.csb.gov.tr/iller/ankara/index.php?Sayfa=duyurudetay&Id=179093
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toplantı ile ihaleyi onayladı17. İtirazlar ise ÖİB'nin onayından çok sonrasında kabul edilmedi ve plan değişikliğinin
kabul edildiği Mayıs ayının sonunda tebliği edildi18.
Özelleştirme yoluyla kömür sahalarının üretime açılması modelinin 2015-2019 yılına ait Enerji Bakanlığı
Stratejik Plan'da 19 yer alan Afyonkarahisar-Dinar, Eskişehir Alpu, Konya-Karapınar ve Tekirdağ Çerkezköy
sahalarında da uygulanması beklenmektedir 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.
Devlet eliyle yatırıma hazırlama çalışmaları ise bu modellere paralel devam etti. Kömür sahalarının etüt
çalışmasından Çevresel Etki Değerlendirmesi‘ne kadar çeşitli ön yatırım hazırlıklarının kamu kaynakları ile
yapıldığı görülmektedir.
Kömür ithalatı bu politikaların hem tamamlayıcı hem de boyutunu belirleyicisi oldu. Yerli üetim ile kısıtlı kalan
pazar ithal kömüre açıldı ve böylece üretimden daha fazla ithalatın artması sağlandı.
Bugün rödovans elektriğinin maliyeti bilinmemekle beraber, son gelişmeler ile tahmin edilebilmektedir.
Haziran 2016'de Elektrik Piyasası Kanunu yapılan değişiklik ile Bakanlar Kurulu kararı ile yerli kömüre özel fiyatla
satın almayı sağlayan bir madde geçirildi. Bakanlar Kurulu kanun değişikliği ardından 18,5 krş/kwh gibi bir fiyat
ödenerek alım yapılmasının önün açtı. Bu miktar 2016 yılı ortalaması olan 14,04 krş/kwh'ın oldukça üstünde bir
fiyattır. İkinci gelişme ise Şubat 2017'de yaşandı. Çayırhan'daki kömürü rezervi üstüne ikinci bir santral yapılması
için santral alanı ve üretim hakkı ihale ile özelleştirildi. 15 yıl boyunca alım garantili 720 MW kurulu güce sahip
santral için 6,04 sent/kwh teklif eden konsorsiyum20 kazandı. Böylece 2016 yılı toptan elektrik üretim fiyatı
ortalamasının yaklaşık 7 kuruş üstünde bir fiyat ödenmesi kabul edildi. Bir anlamda kömürden elde edilen
elektriğe alım garantisi yanında yüksel alım bedeli de verilmiş oldu.
Soma maden faciası gibi bir olay toplumun hafızasında iken, elektrik üretiminde rödovans sorgulanıyorken
Türkiye bu modeli telaffuz etmekten vazgeçti. Yerine Paris Anlaşması gibi küresel bir anlaşmanın hayata geçtiği
bir dönemde üretim hakkını özelleştirerek açık bir şekilde alım garantisi ve yüksek fiyat garantisini sundu. Böyle
bir politikanın Şili'nin güneşten elde edilen elektriğe 2,91 sent verdiği bir dönemde gelmesi önemli idi. Çayırhan
B ihalesinden sonra yapılan rüzgar kapasite tahsis ihalesinde ortalama 3,3 sent/kwh teklif toplanırken en düşük
eksi 1,62 sent/kwh teklif21 alınması, kömürün rekabetçi olmadığı kadar çok da pahalı olduğunu bir kez daha
gözler önüne serdi.
Şekil 3- Türkiye’nin kömür pazarını büyütme mekanizmaları
Kömür İthalatı
Yatırıma Hazırlama
Özelleştirme

Rödovans
modeliyle kömür
üretimi

2,91

Rödovans
modeliyle elektrik
üretimi

sent

Şili’nin 1 Kwh güneş elektriği için
üreticiye ödeyeceği bedel.

3,3

6,04 sent

sent

Haziran 2017'de yapılan rüzgar
yarışmalarında 1 kwh için ortalama bedel

17

Karar Resmi Gazete’nin 9 Mart 2017 tarih
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170309-17.htm

ve

30002

Çayırhan B ihalesinde 1 Kwh elektrik
için üreticiye ödenecek bedel

sayılı

sayısında

18

Tebliğin bir kopyası için: https://350ankara.org/nallihan-itirazina-bakanlik-cevabi/

19

ETKB, 2015-2019 Stratejik Planı, erişim için: http://sp.enerji.gov.tr/ETKB_2015_2019_Stratejik_Plani.pdf

20

http://www.bik.gov.tr/cayirhan-ozellestirme-ihalesi-sonuclandi/

21

Tam liste için: http://www.tureb.com.tr/files/yarismalar/res_yarisma_sonuclari.pdf
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Kömür Santrallerinin Finansmanı
Geçmişte kamu kaynakları ile finanse edilen termik santraller enerji sektöründeki "liberalleşme" ile birlikte özel
sektörü devredildi. Sektörün liberalleşmesi ile birlikte yeni yatırımların maliyetlerinin yatırımcı tarafından finanse
edilmesi, bu bedelin ise üretimden elde edilen satış ile karşılanması beklenir. Ancak serbestleşen enerji
sektöründe kömür santralleri geçmişten pek de farkı olmayan bir şekilde desteklenmektedir. Kamu kaynakları
özel sektörün yatırımlarını her aşamada desteklemektedir;
1- Ön yatırımın finansmanı: Yatırım ön hazırlıkları kamu kaynakları ile devlet tarafından sağlamaktadır. Kamu
kaynakları ile hazırlanan bu yatırımların harcama kalemleri hem bütçede, hem de strateji planlarında da yer
almaktadır. 2016 yılı bütçesinde EÜAŞ'ın kömür rezervleri ile ilgili ayırmış olduğu etüt ve proje bütçesi 160
milyon TL olarak 2016 Yılı Yatırım Programında ayrılmıştır. Bu bütçeler Afyonkarahisar-Dinar, Afşin-Elbistan,
Çayırhan, Trakya gibi hedeflerde olan sahalar ile ilgilidir.
2- Yatırımın Finansmanı: Kömür santralleri yatırım maliyetlerinin yenilenebilir ile rekabet etmesi için desteğe
ihtiyaç duymaktadır. 2016 yılında Türkiye toplam 6,3 Milyar TL'lik termik santralin ilk yatırımına ve
modernizasyonuna teşvik verdi22. 2016 yılında verilen teşvik belgeleri incelendiğinde:
•

Türkiye 6,3 Milyar TL sabit yatırım bedeline sahip toplam 3 535 MW'lık kömür santrali yatırımına teşvik
vermiştir. Teşvik edilen yatırımın 2 570 MW'ı yeni ve ithal kömür yakan yatırımlardır. Kalanları ise mevcut
santrallerin modernizasyonudur.

•

Bu yatırımlar için toplam 1,3 milyar $'lık makine ithalatı yapılacaktır. Bu miktar gümrük vergisinden
muaftır.

•

Verilen teşvikler ile Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Vergi İndirimi Oranı, Faiz Desteği gibi
kalemler ile yaklaşık 1,2 milyar TL'lik bir miktarda paranın alınmadığı görülmektedir.

Bu yatırımlardan alınmayan vergiler sonuç olarak toplum tarafından ödenmektedir.
Ekonomide ödenen vergilerden muaf olarak yatırımlarını sürdüren kömür santralleri, bu yatırımlardaki ana paralar
için ayrıca kredi kullanmaktadır. Küresel düzeyde kömür kredilerindeki düzenlemeler neticesinde yerli bankaların
kredi vermesi daha öne çıkmaktadır. Verilen kredinin daha düşük faizli olması ile yatırım risklerinin bir ilişkisi
vardır. Özellikle alım garantisi gibi bir araç bu yatırımları rahatlayacağı gibi, kredi faizlerini de düşürerek maliyeti
azaltacaktır. Kömür Üreticileri Derneği ilgili açıklamasında23 gelecek yatırımlar için dış kredinin zorluklarını
belirtirken, alım garantisinin yatımlarda artış getireceğini ifade etmektedir. Nitekim 2016 yılında Elektrik Piyasası
Kanunu'nda yapılan değişiklik ve sonrasındaki özelleştirme ihaleleri alım garantisini önemli ölçüde sağlamış
oldu. Böylece Türkiye kömür santralleri yatırımlarının maliyetini düşürmek için yatırımcıya muafiyetler vermekte,
yatırımcının alım garantisinin maliyetini düşürmek için alım garantisi sağlamaktadır. Bu sayede yatırımcı kısıtlı bir
öz sermaye ile büyük bir yatırımı yapabilir hale gelmektedir.
Tablo 2 - 2016 Yılında Teşvik Verilen Kömür Santrali Projeleri Listesi
Proje

Güç

Polat Enerji
Kütahya
Tosyalı KES
/Hatay
EMBA KES
Adana
Yatağan Termik

51 MW (Linyit)
Modernizasyon
1236 MW (ithal)
1334 MW
(İthal)
639 MW
Modernizasyon
275 MW
Modernizasyon

Aksa-Göynük
Bolu

TOPLAM

Yatırım
Milyon TL

İthal Makine
Milyon $

Muafiyetler

3,5

0,61

2 800
3 500

541,5
767,7

0,39

0

1,9

0

6,3 Milyar TL

1,31 Milyar $

Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası,
Vergi İndirimi Oranı, Faiz Desteği
KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti
KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti
Faiz Desteği, Vergi İndirimi, KDV
İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti
Faiz Desteği, Vergi İndirimi, KDV
İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti

22

Resmi Gazetede Yayınlanan Yatırım Teşvik Belgesi Listesi, erişim için: https://goo.gl/b4kk8e

23

Dünya Gazetesi, 21 Kasım 2016 tarihli haberi, erişim için: https://goo.gl/wjWCXE
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3- Üretimin Finansmanı: Ön yatırım ve yatırım döneminde verilen bir dizi teşvik ve araç ile yatırımcıya sağlanan
finansman kaynakları yanında üretim maliyetlerini ve kredi ödemelerini rahatlatan 2 önemli politika
bulunmaktadır.
a) Mevcut santrallerden imtiyazlı alım. Haziran 2016'da Elektik Piyasası Kanununda bir değişiklik24
yapıldı. Yapılan değişiklik ile Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi-TETAŞ'a Bakanlar Kurulu
tarafından belirlenen fiyatla "yerli kömür yakıtlı elektrik üretim santrallerinden" elektrik alım sözleşmesi yapma
hakkı verildi. Bakanlar Kurulu ise 4 Ağustos 2016 tarihli toplantısında aldığı 2016/9096 sayılı karar ile 6 Milyar
Kwh elektrik alımı için 185 TL/MWh fiyat belirledi25. Böylece 2016 yılı elektrik piyasası takas fiyatı26 olan 140,06
TL/MWh'ın çok üstünde bir fiyat ile yerli kömür santrallerine yüksek fiyat sağlanmıştır. Bir anlamda piyasaya
ödenenden 270 Milyon TL fazlası 2016 yılında kömürden üretilen elektriğe aktarıldı. TETAŞ aynı uygulama
çerçevesinde 2017 yılında 18 milyar Kwh'lık elektrik satın alacağını açıkladı27.
b) Yeni santraller için yüksek fiyatlı ihaleler. Haziran 2016'de Elektrik Piyasası Kanunu'nda yapılan
diğer bir değişiklik28 ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na enerji özelleştirmelerinde rol veren bir düzenleme
yapıldı. Böylece Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) "Elektrik Satış Anlaşması" yapma görevine sahip oldu. ÖİB
ilk olarak Çayırhan B termik santrali ihalesi gerçekleştirdi. 06.02.2016 yapılan ihaleyi 15 yıllık alım garantisi ile
6,04 cent/Kwh fiyat teklif eden konsorsiyum kazandı. Yaklaşık olarak 22 kuruş/kwh'a gelen bu fiyat 2016 yılı
ortalamasından da çok yüksek bir bedel oldu. Özelleştirme Yüksek Kurulu 3 Mart 2017'de kararı onayladı29.
Bugün Türkiye kömür santrallerinin maliyetlerini finanse eden bütüncül bir politika sahip. Kamu kaynakları ile
ön yatırımı finanse ederken ve teşviklerin yanında alım garantileri sağlanması bankacılık sektörünün de kredi
sağlama rolünü güçlendirdi. Bu süreç yerli bankalarının önemini arttırdı. 2015 yılına kadar 4 bin 700 MW kömür
santrali projesine bankalar kredi sağladı30. 2017 yılına gelindiğinde yeni eklenenler ile bankaların kredi sağladığı
kurulu güç 9 bin MW mertebesine ulaştı. Böylece, Türkiye'nin kömür santralleri kapasitesinin yarısından fazla
karşılık gelen projeler özel bankalar tarafından finanse edilmiş oldu.
Tablo 3- Türk bankaları tarafından kredi verilmiş kömür projeleri
Tesis Adı

Statüsü

Yakıt

Kurulu Güç

Kredi Bankası

Aksa Göynük
Zetes-3

Rödovans
İnşa

Linyit
İthal

270
1320

Linyit

600

İş Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat, Deniz Bank

350

Garanti

Garanti, İş Bankası
Garanti, İş Bankası

Seyitömer KES

2Özelleştirme
Milyar TL

Aliağa KES

Lisans

İthal

Silopi KES

lisans

Asfaltit

270

Garanti

Atlas Termik Sant.

lisans

İthal

1200

Garanti

Cenal KES

lisans

İthal

1320

Ziraat, Halk bank, Denizbank, Finans Bank

Kemerköy KES

Özelleştirme

Linyit

630

İş Bankası, Ziraat Bankası, Garanti

Yeniköy

Özelleştirme

Linyit

420

İş Bankası, Ziraat, Garanti

Kangal KES

Özelleştirme

Linyit

457

İş Bankası, Garanti, Vakıfbank, Ziraat, Yapı Kredi

Yatağan KES

Özelleştirme

Linyit

630

İş bankası

Çan Termik-2

İnşa

Linyit

330

Halkbank, Yapı Kredi

Bekirli 1 & 2

İnşa

İthal

1200

2016’da kömüre aktarılan yaklaşık kaynak.

9000

MW

Türk bankaları tarafınan kredi sağlanan kömür santrali gücü

İş Bankası

(Kaynak: Banka raporları)

24

6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu Ek: Ek: 4/6/2016-6719/24 md

25

Resmi Gazete, 9 Ağustas 2017 tarihli sayısı, erişim için https://goo.gl/1bLz7t

26

Epiaş, 2016 Yılı Elektrik Piyasasi Özet Bilgiler Raporu, erişim için: https://goo.gl/LrffpH

27

Enerji Günlüğü 30.12.2016 tarihli haberi. erişim için: https://goo.gl/wTzWDk

28

6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu Ek: 4/6/2016-6719/22 md.

29

Resmi Gazete, 9 Mart 2017, erişim için: https://goo.gl/sJLyuS

30

Algedik Ö., 2015, Kömürü Finanse Etmek, erişim için https://goo.gl/vHukrq
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14 krş/kwh

18,5 krş/kwh

2016 yılı elektrik piyasası ortalama takas fiyatı

2016 yılında yerli kömüre ödenen bedel

İthal kömür de bu politikalardan yararlanırken son yıllarda önemli bir gelişme oldu. Şimdiye kadar uluslararası
kaynaklardan kredi bulabilen ithal kömür santralleri, Paris Anlaşması ile yeni bir sorun ile karşı karşıya kaldı.
Anlaşma sonrası kredi sağlayan uluslararası kuruluşlar kömür kredilerinden çekilmeye başladı. Bu noktada kredi
ihracat bankaları- Eximbank'lar önemli hale geldi. Paris Anlaşması'na paralel olarak OECD ihracat kredisi
konusunda düzenleme yaptı31. Bu düzenleme Türkiye'deki yeni santrallerin finansman bulmasını zorlaştıran bir
durum oldu32. Bu düzenleme ile OECD’ye bağlı ülkelerin ihracat kredi bankaları 500 MW'dan büyük projelerde
sadece ultra-süper kritik teknolojisi olanları desteklerken, küçük olanlarda daha sıkı kriterler tanımlamıştı. Bu
durumda, yerli kömür projelerine kredi sağlayan ulusal bankaların ithal kömür için de benzer krediyi sağlama
tehlikesi oluştu.
Türkiye 2016 yılında 160 milyon TL yatırım ön hazırlığına ayırdı. Aynı yıl 6,3 milyar TL'lik sabit yatırım bedeline
sahip kömür projelerine muafiyet verdi. Böylece 1,3 milyar dolarlık ithal malzeme vergilerden muaf bir şekilde
ithal edildi, 2 bin 570 MW'ı ithal kömür yakacak olan yeni santral projeleri kamu kaynaklarınca desteklendi.
Mevcut santraller içinse yüksek alım garantisi verilerek yerli kömür santrallerine piyasadan daha yüksek bir fiyat
ile elektrik satmasının yolu açıldı. Yeni projelere ise daha uzun alım garantisi ve daha yüksek fiyat verdi Sadece
bu resim bile yıllık 2 milyar TL'ye yakın bir kaynağın ya yatırımcıdan alınmadığını ya da fazladan verildiği
anlamına gelmektedir.

2 Milyar TL
2016’da kömüre aktarılan yaklaşık kaynak.

9000

MW

Türk bankaları tarafınan kredi sağlanan kömür santrali gücü

OECD, Arrangement On Officially Supported Export Credits, 2017.
http://www.oecd.org/tad/xcred/theexportcreditsarrangementtext.htm

31

Çanakkale’ye yapılmak istenilen Kirazlıdere 1 ve 2 projeleri 5 Mayıs 2015 tarihinde projeleri peş peşe Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından ÇED olumlu kararını almış, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından da lisans birleşimine
gidilmişti. Kerdi almak için ihracat kredi bankalarına başvuran firma krediye uygun olarak teknolojisini değiştirmek zorunda kaldı
ve ÇED başvurusunu yeniledi.

32
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Türkiye'nin Fosil Yakıt Bağımlılığı
Enerji ihtiyacı söylemi üstüne kurulu politikalar bir tarafta üretim, diğer taraftan da tüketim tarafını
etkilemektedir. Enerji üretimini bir taraftan arttırırken, Türkiye diğer taraftan enerji tüketimini arttıracak
politikalar uygulamaktadır. Nitekim 2 Mayıs 2017'de bazı yükümlüklerinin süresi dolacak olan Binalarda Enerji
Performansı Yönetmeliği 1 Ocak 2020'ye ertelenerek binalarda ilgili adımların atılması ertelenmiştir. Resmi
Gazete'de yayımlanan değişiklik 33 ile binaların enerji kimlik belgesi alması ve almaması durumunda ortaya
çıkacak yaptırımlar ertelenmiş oldu. Böylece enerji talebini canlı tutan bir adım atılmış oldu.
Enerji ihtiyacı söylemi içinde kömürün rolünü anlamak için üretim tarafının incelenmesi, üretim tarafındaki
değişim içinde fosil yakıtların rolünün ve bu yakıtlar içinde kömürün rolünün belirlenmesi gerekmektedir. Bir
anlamda enerjiye, fosil yakıtlara ve kömüre bağımlılık eğilimlerinin tespit edilmesi gerekmektedir.
Enerji ihtiyacı söylemine uygun artışın belirleyicisi fosil yakıtlar olmuştur.Türkiye 1990 yılında 53 milyon tep
enerji kullandı. 2015 yılına gelindiğinde Türkiye'nin toplam enerji tüketimi %143 artırak 129 milyon tep'e ulaştı.
Bu artışın nedeni enerji tüketimindeki artışa bağlı olarak üretimin artması olduğu yaklaşımı burada durumu
açıklamaya yetmemektedir. Nitekim 1990 yılında fosil yakıtların toplam enerjide %82'lik payı 2015'de %88'e
çıktı.
Doğalgazdaki olağanüstü artışa rağmen kömür de olağanüstü arttı. 1990'dan bu yana "enerji çeşitliliğini
arttırmak" söylemine karşılık olarak doğalgazı geliştiren politikalar uygulanmaktadır. 1990'da doğalgaz 3,1
milyon tep enerji sağlarken, 2015 yılına gelindiğinde 39,2 Milyon tep'e çıkarak ciddi bir sıçrama sağladı.
Doğalgazdaki olağanüstü artışa rağmen kömür de ciddi bir oranda arttı. 1990-2015 arası kömürden sağlanan
enerji %116 oranında arttı.
Hidroelektrik santrallerine yapılan olağanüstü yatırıma rağmen sağladığı 5,8 Milyon tep ile 2015'de en düşük
yakıt olmaya devam etti. HES dışı yenilenebilir enerjinin payı ise 1990’da %14,5 iken 2015’de %7,4’e düştü.
Böylece 1990’da 7,7 Milyon tep enerji sağlayan odun, hayvansal atık, rüzgar, güneş ve jeotermal 2015’de sadece
9,6 milyon tep enerji sağladı.

Şekil 4 - Birincil enerji kaynakları payları

Kaynak: ETKB Enerji Denge Tabloları
33

Resmi Gazete 28 Nisan 2017, Sayı :30001, https://goo.gl/MJh4F
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1990-2015 arası artışın dağılımına bakıldığında, bunun 3/4'ü doğalgaz ve kömürden kaynaklı olduğu
görülmektedir. Petrolde eklendiğinde aslında Türkiye'nin enerji ihtiyacı söylemine cevap veren unsurun bir kez
daha fosil yakıtlar olduğu görülecektir.

Tablo 4- 1990-2015 arası birincil enerji arzı karşılaştırması

Milyon TEP

1990

2015

Kömür

16.1

34.7

18.6

Petrol

24.2

39.2

15.1

Doğalgaz

3.1

39.7

36.5

Hidro

2.0

5.8

3.8

Yenilenebilir

7.7

9.6

1.9

53.1

129.0

75.9

Toplam

Artış (M TEP)

(Kaynak: Enerji Denge Tabloları, ETKB)

Eğilim açısından 2010 yılında önemli bir durum ortaya çıktı. Doğalgazın artıştaki öncü rolüne 2000 yılından
sonra eşlik eden kömüre ek olarak, petrol de 2010 yılında sonra eşlik etmeye başladı. Böylece 3 fosil yakıt
birbirinin alternatifi olmadan benzer bir artış eğilimine girdi. Bir anlamda 2004'de İklim Değişikliği Çerçeve
Sözleşmesine taraf olduktan sonra kömürde, 2009'da da Kyoto Protokolü'ne taraf olduktan sonra petrolde
doğalgazdaki artışa eşlik ettiği görülmektedir. Enerji ihtiyacı söylemi mutlak bir fosil yakıt bağımlılığı olarak
2010 yılından sonra çok daha fazla netleşmiştir .

Milyon TEP

Şekil 5 - Birincil enerji kaynakları değişimi
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Kaynak: Enerji Denge Tabloları, ETKB
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Türkiye'nin Kömür Bağımlılığı
Türkiye'nin kömür tüketimi miktar olarak istikrarsız şeklinde artsada, enerji miktarı olarak neredeyse doğrusal
bir artış sergiledi. 1990 yılında 54,5 milyon ton kömür tüketirken bunu sadece 5,6 milyon tonunun ithal etti.
2015 yılına gelindiğinde toplam kömür tüketimi 93 milyon tona çıktı. Böylece 1990 yılına göre %71 artmış oldu.
Kömürden elde edilen enerji miktarı ise daha doğrusal ve istikrarlı bir şekilde artış ortaya koydu. Bu artış 2000
yılından sonra hızlandı. 1990 yılında kömürden elde edilen enerji 16,1 milyon TEP iken 2015'e gelindiğinde 34,7
milyon TEP'e ulaştı. Kömür miktarındaki %71'lik artışa rağmen kömürden elde edilen enerjide çok daha fazla
oldu, %116 olarak gerçekleşti.

Tablo 5- 1990 ve 2015 yılı kömür tüketim verileri

1990

2015

Artış %

Kömür Tüketimi (milyon ton)

54.5

93.0

71%

Kömür Tüketimi,Tep

16.1

34.7

116%

Kömür İthalatı (milyon ton)

5.6

34.5

520%

(Kaynak. Enerji Denge Tabloları, ETKB)

Burada asıl sorun kömür miktarındaki artıştan çok, kömürden elde edilen enerjideki artıştır. Bunun da nedeni
kömür ithalatındaki artıştır. Türkiye 1990'da sanayide kullanmak üzere 5,6 milyon ton kömür ithal etmişti. 2015
yılına gelindiğinde ise 29 milyon tona yakın bir artış ile ithalat 34,5 milyon tona çıktı. Böylece kömür ithalatı
%520 artış gösterdi.
Bu durumda 1990'da 60,4 milyon ton olan kömür kaynaklı karbondioksit salımı 2015 yılında 123 milyon tona
çıktı.

150
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Şekil 6- 1990-2015 arası kömür tüketimi, ithalatı ve karbondioksit miktarında değişim.
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Kömür ve İklim Değişikliği
Türkiye'nin enerji bağımlılığı ve bu bağımlılığın baş rolünde yer alan fosil yakıtlar nedeniyle atmosfere daha
fazla seragazı salıyor. İklim değişikliği açısından belirleyici olan yakılan yakıtın kütlesinden çok enerji miktarıdır.
Türkiye^nin tükettiği kömür miktarından çok, kömürden elde ettiği enerji miktarı ile orantılı olarak iklim
değişikiğine katkıda bulundu. Dolayısıyla miktardaki artıştan çok, enerjideki artışla bağlantılı olarak daha fazla
sera gazını atmosfere verdi.

Sera Gazlarında Kömürün Rolü
Türkiye 1990 yılında asmofere 214 milyon ton sera gazı saldı. 2015 yılına gelindiğinde saldığı miktar 475,1
milyon tona çıktı. Bu dönemde %122'lik bir artış gerçekleşti. Böylece 261,1 milyon ton daha fazla sera gazı saldı.
Bu artışın içinde 235,2 milyon ton ile karbondioksit en yüksek pay sahip. Sektörler içinde ise enerji sektörü 205,7
milyon ton artış ile belirleyici oldu. Enerji sektöründeki artış Türkiye'nin 1990 yılındaki toplam salımlarından
fazla gerçekleşti.
Tablo 6 - 1990 ve 2015 yılları arasında CO2 ve enerji sektörü emisyon karşılaştırması

1990

2015

Artış (Mil. Ton)

Artış (%)

Gazlar içinde Karbonioksit

148,2

383,4

235,2

159%

Sektörler içinde Enerji

134,4

340,0

205,7

153%

Toplam

214,0

475,1

261,1

122%

1990-2015 arası segazlarının 261,1 milyon ton daha fazla salınmasının ana nedeni fosil yakıtılardır. Sadece
doğalgaza kaynaklı karbondioksit miktarı 84,4 milyon ton artmıştır. Enerji miktarındaki artış gibi, doğalgaza
rağmen kömürden elde edilen enerjinin artması salınan karbondioksit miktarına da etki etti. 1990 yılında kömür
kaynaklı karbondioksit miktarı 60,3 milyon ton iken, 2015 yılında 62,7 milyon ton daha eklenmiştir. Petroldeki
artış oransal olarak daha az gözüksede, 1990 yılındaki salımlara 40 milyon ton daha ekleyerek önemli bir paya
sahip olmuştur.
1990-2015 arası karbondioksit miktarındaki 235,2 milyon ton artışın 193,7 milyon tonu üç fosil yakıtın yakılması
kaynaklıdır. Çok açıktır ki artış miktarında belirleyici olan doğalgaz olsada, doğalgaza rağmen kömürün olağan
üstü artışı ciddi bir role sahiptir.

261,1

193,7 milyon ton

milyon ton

1990-2015 arası emisyon artışı.

1990-2015 arası 3 fosil yakıt kaynaklı CO2 artışı

Şekil 7- 1990-2015 arası 3 fosil yakıt kaynaklı karbondioksit artışı

Milyon Ton CO2
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84.4
5.6
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64.2
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Kömür Arzında Sektörler

1990'da Türkiye'de 30,4 milyon ton kömürü termik santrallerde yaktı. O dönemde ithal kömür ile çalışan bir tek
santral bile yoktu. 2015 yılına gelindiğinde termik santrallerde 65,4 milyon ton kömür yakıldı. Böylece 1990
yılında tüketilen toplam kömüründen daha fazlası tek başına termik santrallerde tüketilir oldu.
Enerji miktarı olarak bakıldığında artış daha fazladır. 1990 yılında termik santraller 5,2 Milyon tep enerji
sağlarken, 2015'de 17,9 milyon tep enerji sağladı. Böylece termik santrallerde miktardan daha fazla yakılan
kömürün enerjisinde artış oldu.
1990-2015 arası Türkiye kömür tüketimini miktar olarak 38,5 milyon ton, enerji olarak da 18,4 milyon tep arttırdı.
38,5 milyon ton artışın 35,1 milyon tonu termik santral kaynaklı oldu. Kömürden elde edilen enerjideki 18,4
milyon tep'lik artışın ise 12,4 milyon tep'inden termik santraller tek başına sorumlu oldu. Böylece kömür
miktarındaki artışın %90'dan fazlası, kömürdeki enerjideki artışın ise üçte ikisi kömür santrallerinden
kaynaklandı.
Ekonomik büyümenin anahtarı olan sanayi sektörlerinde 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. Kömürden elde edilen enerji açısından ise 1990'da 5,8 milyon tep olan tüketime sadece 1,8 milyon tep
eklendi.
Konut ve hizmet sektörü ise 1990 yılında 8,9 milyon ton kömür tüketirken, 2015'de ise bunun sadece 1 milyon
ton üstüne çıktı. Elde edilen enerji açısından bakıldığında ise artış çok daha fazla oldu. 3,3 milyon tep olan
tüketim 2015'de 6 milyon tep'e çıktı. Bu durumda (a) doğalgaza rağmen binalarda kömür azalmamış, (b) daha
yüksek kalori değerine sahip kömürün, özellikle ithal kömürün kullanılması ile enerji açısından 2,7 milyon tep’lik
bir artış oldu.
Türkiye kömür arzındaki artış sanayi üretimi ile ilişkisiz, daha çok termik santraller ile ilişkili olarak
arttırmaktadır. 2015 yılına gelindiğinde artışın termik santrallerden, özellikle ithal kömür yakan santrallerden
kaynaklandığı açıkça görülmektedir.

Şekil 8- Kömürün sektörel tüketim karşılaştırması
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Kömürlü Termik Santralleri
ETKB verilerine göre 1990 yılında Türkiye'nin kömürlü termik santralleri kapasitesi 5.228 MW idi. Bu kapasitenin
4.896 MW’lık kısmı linyit tüketmekte, kalan kapasite ise taşkömürünü yakıt kullanan termik santrale ait
kapasitedir. 2000 yılına kadar ithal kömür yakan hiçbir santrali olmayan Türkiye, 2000 yılında 145 MW'lık
Çolakoğlu KES, 2003 yılında ise 1210 MW'lık İsken Sugözü KES'i açarak ithal kömüre bağımlılık sürecine
başladı.
Türkiye bugün kömürle çalışan 16.715 MW kurulu güce sahip. Bunun 6 bin 975 MW'ı ithal kömür ile çalışmakta
olup, kalanı yerli kömür ile çalışmaktadır. Bir anlamda, Türkiye 11,5 GW yeni kapasite ekledi ve bu kapasitenin 7
GW'ı ithal, sadece 4,5 GW ise yerli kömür santrali oldu. Özellikle 2003 yılında açılan ithal kömür santrali
sonrasında denge tamamen ithal kömür tarafına geçti.
1990'dan bu yana yerli kömür yakan santrallere bir birim yeni kapasite ekleyen Türkiye, daha kısa bir süerde,
2000 yılından sonra ithal kömür yakan santrallere 1,5 birim kapasite eklemiş oldu.

Karbondioksit Salımları
Mevcut termik santralleri 1990 yılında 30,4 milyon ton kömür yakarak atmosfere 26 milyon ton karbondioksit
saldı. 2000 yılından sonra linyit ve asfaltit'ten çok ithal kömür santral kapasitesi eklendi. Böylece, kömürlü
termik santrallerde kömür tüketim miktarı %116 artarken, bu santraller kaynaklı seragazları %233 arttı.
2015 yılına gelindiğinde kömürlü termik santralleri atmosfere 80,3 milyon ton karbondioksit saldı. Bir başka
deyişle, 1990 yılı karbondioksit salımlarına 54,3 milyon ton eklenmiş oldu. 1990 yılına kadar bir birim kömür 0,8
birim karbondioksit salınması anlamına geliyordu. 2010'a sonra bu denge tamamen tersine döndü. İthal
kömürdeki aşırı artıştan dolayı 2015'de 1 birim kömür atmosfere 1,2 birim karbondioksit verilmesi anlamına
geldi. Böylece 1 kg kömür karşılığı atmosfere daha fazla seragazı salmış oldu.
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Şekil 9 - 1990-2015 arası termik santrallerde kömür tüketimi ve CO2 üretimi
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Mevcut Santraller
EPDK verilerine göre 2015 sonu itibariyle mevcut termik santraller 14.825 MW34,35 kapasiteye sahiptir. 2016 ve
sonrasında 6 projeye ait 7 ünite işletmeye alınmıştır. Böylece 16 bin 175 MW toplam kurulu güce sahip 62 santral
bulunmakta olup, bunların yaklaşık yarısı daha önce otoprodüktör statüsünde olan ve daha sonra lisanslı hale
getirilen projelerdir. 62 santralin tam listesi Ek-1’de verilmiştir.
2015 yılından sonra eklenen kapasitede enerji ve kömüre bağımlılık devamında oluşan ithal kömüre
bağımlılık açıkça görülmektedir. Ocak 2016'dan 2017 yılının ilk çeyreğine kadar 1890 MW yeni kömür santrali
kapasitesi işletmeye alındı. Bunun 1400 MW'ı ithal kömür36 yakan santrallerden geldi. Bir anlamda 490 MW yerli
kömür eklenirken, ithal kömürde eklenen kapasite 1400 MW oldu.

Tablo 7- 2015'den sonra eklenen yeni kömür santralleri ve kapasiteleri

Tesis Adı

Yakıt Türü

Bolu-Göynük KES

Linyit

135 MW

29/01/16

Yunusemre KES

Linyit

145 MW

25/02/16

Tufanbeyli KES

Linyit

150 MW

25/03/16

Kahramanmaraş Kağıt San. KES

İthal

9,7 MW

09/06/16

Eren Enerji (Zetes)

İthal

700 MW

30/06/16

Eren Enerji (Zetes)

İthal

700 MW

11/08/16

Kardemir Demir Çelik KES

Çeşitli

50 MW

06/01/17

TOPLAM

Eklenen Kapasite

İşletmeye Alma

1890 MW

Kaynak: TEİAŞ

Temel olarak mevcut santraller incelendiğinde;
•

62 santralin 26’sı 50 MW’dan fazla kurulu güce sahip olup, kalan 36 santral ise genelde tesislerinin
ihtiyacını karşılayan küçük santrallerdir.

•

Bugün ithal kömüre dayalı 7 GW, yerli kömüre dayalı 9,8 GW kurulu güce sahip kömürlü termik santral
bulunmaktadır. Ancak, ithal kömürden elde edilen elektirk miktarı açık bir şekilde yerli kömür fark
atmıştır. Yüksek kalori değerine sahip ithal kömürü yakan termik santraller 2015’de 43,75 terawatt saat
elektrik üretirken, yerli kömür santralleri ise yaklaşık 32,4 terawatt saat üretmiştir.

•

Dolayısıyla, elektrik üretimi ile orantılı karbondioksit salımı da artmıştır. 2015’de kömür santrali
kaynaklı karbondioksit salımlarının yarısından fazlası ithal kömürden, yarısından azı ise yerli kömür
kullanan santrallerden kaynaklanmaktadır. Bir başka deyişle, Türkiye yerli kömürü ile bir birim
karbondioksit salarken, ithal kömür ile bir birimden fazla salmaktadır.

ETKB denge tablolarına göre 2015 sonu itibariyle 15.523 MW kömürlü termik santrali bulunmakta olup, bu kısımda EPDK verilerinden
derlenen bilgiler kullanılmıştır.

34

35

TKİ Kömür Sektör Raporu 2015’de 2015 yılı sonu itibariyle 61 santral ve 15 687 MW kurulu güç açıklamıştır.

36

Kardemir Demir Çelik KES’in yakıtının ithal olduğu tahmin edilmektedir.
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Aday Santraller
2000 yılında ilk ithal kömür santrali açan, 2005 yılında kömür aramalarına başlayan Türkiye 2012 yılını kömür yılı
ilan etmişti. Bugün gelinen noktada ithal kömür yerli kömürden daha fazla elektrik üretimine katkıda bulunuyor.
2015 yılında yerli kömür santralleri 32,4 Milyon Mwh üretirken, ithal kömür santralleri 43,75 milyon MWH üretti.
Türkiye'nin artan enerji bağımlılığında artan fosil yakıt ve kömür bağımlılığı içinde ithal kömüre bağımlılık aday
santraller arasında daha net görülmektedir. Her ne kadar yerli kömür söylemi kalkınma planlarında 37
tanımlanmakta olsa bile, pratikte ithal kömürün önü açılmaktadır.

"Kamu elinde bulunan yerli linyit kaynaklarının ülke ekonomisine kazandırılarak, bu potansiyelin elektrik
enerjisine çevrilmesinin sağlanması ile arz güvenliğimize, enerjideki dışa bağımlılığımıza ve cari açık üzerindeki
enerji payının azaltılmasını hedefliyoruz"
10. Kalkınma Planı38.

Mevcut santrallere eklenmesi olası aday santraller incelendiğinde yerli kömürden çok daha hızlı bir şekidle ithal
kömürün arttığı görülmektedir:
1- İnşa halindeki santraller: Lisans alınması ardından, projeler idari ve teknik çalışmaları yaparak inşa
sürecine başlamaktadır. Toplam 9.447 MW’a sahip 20 santral EPDK tarafından lisans almış ve inşa
halinde olarak tanımlanmaktadır. Bu santrallerin ezici çoğunluğu olan 7266 MW'ı ithal kömür
kullanacaktır.
2- Ön lisans almış santraller: Ön değerlendirmeyi geçen projeler ön lisans alması ardından lisans süreci
hazırlıklarını sürdürmektedir. Toplam 6254 MW kurulu güce sahip 12 santral EPDK’nın ön lisans almış
santralleri listesinde yer almaktadır. Bu santrallerin 4200 MW kurulu gücü ithal kömüre dayanmaktadır.
3- Değerlendirmedeki santraller: Ön lisans başvuru için gerekli bilgileri sağlayarak ön lisans
değerlendirme sürecine giren, EPDK tarafından değerlendirmeye alınan projeleri içerir. Lisansı
değerlendirilen santraller 8.386 MW kurulu güce sahip olan 9 santralden oluşmaktadır.
Değerlendirmedeki santrallerin hepsi ithal kömüre kullanacaktır.
Burada belirtilen eksik ünitelerinin tamamlanmasını beklenen 7 santral dışında kalan 34 aday santraller, toplam
24 bin 87 MW yeni kapasiteyi göstermektedir. Aday santrallerin tam listesi Ek-3’de verilmiştir.

Tablo 8- Aday santral sayı ve kapasiteleri

Santral Sayısı

Kapasite

İthal Kömür

İnşa halinde

20

9.447 MW

7.266 Mw

Ön lisans almış

12 adet

6254 MW

4.200 MW

Değerlendirmede

9 adet

8.386 MW

8.386 MW

37

10. Kalkınma Planı sayfa 174’de “Yerli Kömürlerin Elektrik Üretimi Amaçlı Değerlendirilmesi” hedef olarak yer almaktadır.

38

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı 2017 Bütçe Sunuşu, sf:33 https://goo.gl/DxxQ2l
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Devlet Tarafından Geliştirilen Projeler/Sahalar
TKİ raporlarına39 göre, 1939-1984 yılları arasında MTA tarafından 40.000 km² alanın detay etüdü yapılmış ve
toplam 1.459.000 m sondaj yapılarak 117 adet linyit sahası saptanmıştır. MTA tarafından 2005 yılında kömür
arama çalışmalarına tekrar başlanmıştır. 2015 yılı sonu itibari ile toplam 1.636.940 metre sondaj yapılmıştır.
1985 yılında bırakılan kömür arama çalışmalarına tekrar başlandığında Türkiye'nin 8,3 milyar ton linyit kömürü
rezervi40 bulunmaktadır. 2005'da başlayan arama çalışmaları sonrasında bugün Türkiye'nin linyit rezervi yaklaşık
15,9 milyar tona çıkmıştır41. Bu rezervin yaklaşık 8.8 milyar tonu EÜAŞ bünyesinde bulunmaktadır. 2005'den sonra
bulunan rezervler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Taşkömürü açısından durum daha basittir. En önemli taşkömürü rezervleri Zonguldak havzasında bulunmaktadır.
Havzada bugüne kadar yapılan rezerv arama çalışmalarında 1,3 milyar ton tespit edilmiş rezerv olup, bunun
yaklaşık 503 Milyon tonu görünür rezerv olarak kabul edilmektedir42.
Asfaltit için tahmin edilen rezerv 70 milyon tondur43.
Türkiye'nin rezerv arttırma çalışmaları arama ruhsat sayılarına da yansımaktadır. MTA’nın toplam arama ruhsat
sayısı 2004 yılında 25 iken, 2016 yılı Eylül ayı itibariyle sadece kömür arama ruhsatı 93 adettir44.

Tablo 9- Tablo 10- 2005-2015 yılları arasında bulunan linyit rezervleri miktarı

Milyon ton
Konya-Karapınar
1 800
Eskişehir-Alpu
1 500
Elbistan EÜAŞ
1 300
Afşin-Elbistan (EÜAŞ)
1 300
Afyon-Dinar
941
Tekirdağ Çerkezköy
495
Isparta-Şarkikaraağaç
306,7
Manisa Soma (TKİ)
205
Pınarhisar-Vize
140
Beypazarı-Çayırhan EÜAŞ
83,3
Denizli Çardak
44,2
Konya-Ilgın
31
Malatya-Yazıhan
17
Amasya-Merzifon
9,2
Denizli Çivril
7,5
TOPLAM 8 milyar 180 milyon ton
Kaynak: TKİ, 2015 Kömür (Linyit) Raporu

39

TKİ 2015 “Kömür (Linyit) Sektör Raporu”, 2016, s:43 erişim için: http://www.tki.gov.tr/depo/2017/KomurSektorRaporu2015.pdf

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

40

41

2017 Bütçe Sunuşu sf:32

42

TTK, “Taşkömürü Sektör Raporu”, 2016 s:24 erişim için: http://www.taskomuru.gov.tr/file//duyuru/TTK_2015_Sektor_Raporu.pdf

43

TKİ 2015 “Kömür (Linyit) Sektör Raporu”, 2016, s:42

44

ETKB 2017 yılı bütçe görüşmesi,s:134, erişim için: https://goo.gl/82fEKN
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Emisyon Projeksiyonu
1990 yılında kömürlü termik santraller atmosfere 24,1 milyon ton karbondioksit salarken, bu miktar 2015’de 80,3
milyon ton mertebesine çıktı. 2015 yılında 14,8 GW kurulu güce sahip kömürlü termik santraller, 1,9 GW’ın
bugüne kadar eklenmesi ile 16,7 GW kurulu güce ulaştı. EPDK’nın sınıflandırmasına göre lisanslı ve inşa halinde,
ön lisans almış, değerlendirmeye alınanlar ve sadece rödovans sözleşmesi olanların toplamı olan 25,2 GW
kapasite tamamlandığında kurulu güç 41,9 GW’a ulaşacaktır.
İklim değişikliği açısından önemli olan santral sayısından çok tükettiği enerji belirleyicidir. Tüketilen enerji 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 ortaya 1990 yılı salımlarını neredeyse 10 kat kadar ekleyecek bir
karbondioksit salımı, 225 milyon mertebesine ulaşma potansiyeli ortaya çıkmaktadır.
Bu durumda, 1990'da Türkiye kömür santralleri nedeniyle 1990'da atmosfere 1 birim karbondioksit salarken,
2015'de bu 3 birime çıkmıştır. İnşa halindekiler de bittiğinde 5 birim, ön lisans ve değerlendirmedekilere
tamamlanırsa 10 birim atmosfere karbondioksit salacaktır.
Bu resimde ortaya çıkan rezervler kaynaklı salımlar yer almamaktadır. Ancak, 2005 sonrası bulunan rezervlerin
elektrik üretimine açılmasının tamamlanması ile birlikte, 7,2 milyar ton rezerve karşılık gelen yaklaşık 8 milyar
ton karbondioksitin salınmasının önü açılacaktır. Bu sahaların bir kısmı 2030 yılına doğru açılacağı
düşünüldüğünde, kurulu güçlerine, kullanacakları rezerv miktarına göre de kömür santrali kaynaklı karbondioksit
salımların 1990 yılının 10 katı, 2015 yılının ise 3 katı olması olasıdır.

Şekil 10- Kömür santralleri kaynaklı geçmiş ve aday santraller kaynaklı CO2 salımları
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Sonuç
2016 yılının en önemli siyasi olayı Paris Anlaşması'nın 4 Kasım 2016'da yürürlülüğe girmesi oldu. Kısa sürede
taraf bulan bu anlaşma 2020'de süresi dolacak olan Kyoto Protokolü sonrası için önemli bir yere sahip. 2016
yılının ikinci önemli olayı ise aşırı iklim olaylarının olağan hale gelmesi ve rekorların kırılması oldu. 2016 yılı
dünyada ölçülmüş en sıcak yıl olarak yaşanırken, sanayileşme öncesine göre 1,1° C daha sıcak geçti. Gelinen
nokta Paris Anlaşması'nın sıcaklık artışını 2°C, mümkünse de 1,5° C'de tutma hedefinin zayıflığını ortaya koydu.
Türkiye Mayıs 2017 itibariyle Paris Anlaşması'nı onaylayan ilk 153 ülke arasında yer almadı. Ancak iklim
değişikliğinin aşırı hava olayları sonuçlarına maruz kaldı. 2016 yılı ölçülmüş en sıcak dördüncü yıl olarak
yaşanırken, aşırı iklim olaylarında ciddi bir artış yaşandı. 1990-1999 arası ortalama 67 aşırı iklim olayı yaşanan
Türkiye'de 2016 yılı içinde tam 752 aşırı iklim olayı gerçekleşti.
Bütün bunlar yaşanırken 2016 yılı Türkiye'nin kömür politikalarının olgunlaştığı, şekil değiştirdiği, hatlarının
netleştiği bir yıl oldu. Rödonvans modeliyle kömür üretimi devam ederken, rödovans modeliyle elektrik
üretiminde 3 GW'lık çalışan yada yatırım aşamasında projeyi sürdürdü. Mevcut santralleri özelleştirmenin yanında,
rezervleri de elektrik üretimi şartı ile özelleştirmeye başladı. Bu modellere kamu eliyle yatırıma hazırlama
politikaları eklensede, pazarın daha güçlü olması için Türkiye enerji pazarı ithal kömüre de açıldı. Sadece bu 5
temel politika 2016 yılında çok önemli sonuçlar doğurdu.
Türkiye kömür santrelleri projesine 2016 yılında 2 milyar TL'lik kaynak sağladı. 160 milyon TL'lik yatırım
hazırlığı kamu kaynakları ile yapıldı, yatırım döneminde 6,3 milyar TL'lik sabit yatırıma teşvik verildi. Bu teşvikten
aslan payı ithal kömür aldı. 2016 yılında teşvik verilen 3535 MW'lık yatırımın 2530 MW'ı yeni ithal santrallerdi.
Bu santraller 1,31 milyar $'lık techizat için gümrük vergisi vermedi. Ayrıca yerli kömür santralleri elektrik üretim
teşviki aldı. 2016 yılında piyasa ortalaması 14 krş/kwh iken, yeni düzenleme ile yerli kömürden elektriğe 18,5
krş/kwh'dan satın alındı.
Devletin geliştirdiği bu politikalar neticesinde yerli bankalar kömür projelerinin finansörü oldu. Bugün için
bilinen, 7 bankanın toplam 9 GW'lık kurulu güce kredi sağlamış olduğudur. 2015 yılındaki raporda kredi verilen
proje gücü 4,7 GW idi.
Son dönemde kömüre verilen destekler olmasa rüzgar ve güneş ile rekabet edemeyeceği ortaya çıktı. 2017'de
yapılan güneş enerjisi yenilenebilir kaynak alanı-YEKA ihalesinde bütün aksamların Türkiye'de üretilmesi şartına
rağmen oluşan fiyat 6,99 sent/kwh oldu. Haziran 2017'deki rüzgar enerjisi kapasite tahsis ihalesinde ortamala
teklif fiyatı 3,3 sent/kwh, en düşük teklif fiyatı ise -1,61 sent/kwh olarak çıktı. Bir taraftan mevcut kömür
santralleri üretimine 18,5 krş/kwh veren Türkiye, Çayırhan B ihalesinde 6,04 cent/kwh gibi rekor bir teklifi
ödemeyi kabul etti.
Türkiye'nin kömür desteğinin arkasında fosil yakıt bağımlılığı vardır ve 2010 yılından sonra tam bağımlı
olmuştur. 1990 yılında Türkiye 53 Milyon tep enerji kullanırken bu 2015'de 129 Milyon tep'e çıktı. Yaklaşık 76
milyon tep'lik artışın yarısı doğalgaz, kalan kısmın yarısı ise kömürden kaynaklandı. Asıl önemlisi, doğalgazın
gelişmesi kömür ve petrolü frenler hatta azaltırken, 2010 yılından sonra böyle bir etkisi kalmadı. 3 fosil yakıt son
yıllarda aynı ivme ile artmaya başladı. Böylece Türkiye 1990'da fosil yakıtlar toplam enerji ihtiyacının %82'sini
karşılarken, 2015'de bu oran %88 oldu.
Türkiye'nin fosil enerji bağımlılığı seragazı salımlarının daha hızlı artmasını sağladı. Türkiye 1990 yılında
atmosfere 214 milyon ton sera gazı saldı. 2015 yılına gelindiğinde saldığı miktar 475,1 milyon tona çıktı. 261,1
milyon tonluk artışın 235,2 milyon tonu karbondioksit kaynaklı oldu ve 3 fosil yakıt 193,7 milyon ton artıştan
sorumlu oldu.
Kömürdeki artışın kaynağı termik santraller oldu. 1990-2015 arası Türkiye'nin kömür tüketimi 38,5 milyon ton
artarken, bu artışın 35,1 milyon tonu termik santral kaynaklı oldu. Kömürdeki artış, yerli üretimden çok ithal
kömür kaynaklı oldu. Türkiye'nin tedarik ettiği kömürde yerli üretim kaynaklı artış 11 milyon ton iken, ithal
kaynaklı artış 29 milyon ton oldu. Bir anlamda her 1 birim yerli kömür artışı 3 birim ithal kömür artışı ile karşılık
buldu.
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Yerli kömür politikası ithal kömür santrallerinin önüne açtı. Türkiye'nin 1990'da kömür santralleri 5,2 GW
kurulu güce sahipti. 2000 yılına kadar Türkiye'nin ithal kömür ile çalışan termik santrali yoktu. Türkiye'nin bugün
sahip olduğu 62 termik santrali 16,7 GW kurulu güce sahip. Bu kapasitenin 7 GW'i ithal kömür kullanmakta.
Üretilen kömürden elektrik elde eden santral kapasitesi daha yüksek göründese, bugün artık ithal kömür
santralleri daha çok elektrik üretiyor.
İthal santrallerin gücü daha da artıyor. 2015'den sonra kabulü yapılan ve işletmeye alınan 1890 MW gücün 1400
MW'ı ithal kömür santrali oldu. Gelecekte de benzer bir durum söz konusu:
- Lisans almış ve inşa halinde olan 9,4 GW güce sahip 20 santralde ithalin payi 7,6 GW.
- Ön lisans almış 12 santralin toplam gücü 6,3 GW içinde ithal kömürn payı 4,2 GW.
- Değerlendirmedeki 9 santralinin tamamı ithal kömür santrali olup 8,4 GW güçe sahip.
- Rödovans ihalesi yada özelleştirme aşamasında proje 1,1 GW.
Bu durumda mevcut 16,7 GW kurulu güce 25,2 GW aday santrallerin eklenmesi ile 41,9 GW'lık bir potansiyel
ortaya çıkmaktadır.
Türkiye'nin kömür politikası iklim değişikliğini hızlandırmaktadır. 1990 yılında kömürlü termik santraller
atmosfere 24,1 milyon ton karbondioksit salarken, bu miktar 2015’de 80,3 milyon ton mertebesine çıktı. EPDK'da
işlemleri süren aday santrallerin tamamlanması ile 225 milyon tona çıkması olası hale gelecektir. Eklenecek bu
yeni karbondioksit salımı 2050'ye doğru karbonsuzlaşmak bir yana, Türkiye'nin yaşadığı iklim felaketlerini
arttıracak, telafisi imkansız daha fazla zararlar oluşturacaktır.
İklim değişikliğine rağmen Türkiye kömüre daha fazla yatırım yapmaktadır. 1980'lerde bitirilen kömür arama
çalışmaları 2005'de tekrar başlaması ile rezerv miktarı 8,3 Milyar tondan 15,9 milyar tona çıkmış durumdadır.
İklim değişikliği bir yana, düşük kalitesi, yüksek nemi, yüksek tozu ve pahalı olmasına rağmen elektrik üretimi için
olağan üstü kaynak harcanmaktadır. Çayırhan B projesinde olduğu gibi projelerin gerçekleşmesi için kamu yüksek
fiyat ve uzun alım garantileri vermektedir.
Türkiye'nin düşük kaliteli kömürü ekonomiye kazandırma politikası yüksek maliyeti, yüksek tahribatı ve ithalatın
önünü açan etkisini kanıtlamış durumdadır. Yılda 2 Milyar TL'lik teşvik maliyeti ile bugün geçmişe göre 10 kat
daha fazla
aşırı iklim olayı yaşamaktadır. Veriler Türkiye'nin 2030 yılına doğru ekonomisini
karbonsuzlaştırmasının imkansızlığını ortaya koymaktadır.
Şekil 11- 2016 sonrası eklenmesi olası potansiyel kömür santralleri.
1,8 GW yerli kömür
İnşa halinde
7,6 GW ithal kömür

Potansiyal Santraller

Aday

Geliştirilen Rezervler

Önlisans almış

2,1 GW yerli kömür
4,2 GW ithal kömür

Değerlendirmede

8,4 GW ithal kömür

Rödovans İhalesi

0,4 GW yerli kömür

Özelleştirme

0,7 GW yerli kömür
4,2 milyar ton (ETKB)

Yatırıma Hazırlanan
+6 Milyar ton rezerv (TKİ)

( Aday projeler EPDK başvuru sürecinde olanlar olup, geliştirilen rezervler ise bir kısmı rödovans sözleşmesi, özelleştirme ve
geri kalanı ise ETKB strateji belgelerinde ve TKİ raporlarında yer alan rezerv miktarlarıdır. “Yatırıma Hazırlanan” başlığı
altındaki rezervler için kurulu güç konulmamış olup, yatırım hazırlıkları belli bir aşamaya gelince netleşecektir )
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Ek-1 : Üretimdeki Kömürlü Termik Santralleri

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Tesis Adı

Yakıt Türü

Tesis İli

Tesis İlçesi

Çatalağzı Termik
Afşin - Elbistan B
Afşin-Elbistan-A
İsken- Sugözü
Atlas Termik Santrali
İÇDAŞ Kes
Soma B Termik Santrali
İzdemir KES*
Kemerköy Termik Santralı
Yatağan Termik Santrali
Çayırhan Termik Santrali
Seyitömer TES
Kangal TES
Tufanbeyli Termik Santrali
Yeniköy Termik Santrali
İçdaş Biga Termik Santrali
Silopi Termik Santrali
Tunçbilek
Çan
Çatalağzı
Yunus Emre KES
Bolu-Göynük Elekt. Santralı
Orhaneli
Çolakoğlu Termik Santrali
Karabük Demir Çelik
Polat-1 Termik Santrali
Eti Maden İşletmeleri
Soma Termik Santrali**
Çumra Termik Santrali
Beypazarı ETİ-SODA Kojen.
Konya Şeker Sanayi
Kahramanmaraş
Türkiye Şeker Fab.A.Ş.
Türkiye Şeker Fab.A.Ş.
ETİ - Seydişehir Santrali
Türkiye Şeker Fab.A.Ş.
Türkiye Şeker Fab.A.Ş.
Eti Maden İşletmeleri
Türkiye Şeker Fab.A.Ş.
Türkiye Şeker Fab.A.Ş.
Türkiye Şeker Fab.A.Ş.
Türkiye Şeker Fab.A.Ş.
Türkiye Şeker Fab.A.Ş.
Çimsa Atıkısı Santrali
Amasya Şeker Fab.A.Ş.
Türkiye Şeker Fab.A.Ş.
Kütahya Şeker Fab.A.Ş.
Petlas Otoprodüktör Tesisi
Türkiye Şeker Fab.A.Ş.
Türkiye Şeker Fab.A.Ş.
Aynes Termik Kojen.
Türkiye Şeker Fab.A.Ş.
Türkiye Şeker Fab.A.Ş.
Küçüker Termik Kojen.
Türkiye Şeker Fab.A.Ş.
Türkiye Şeker Fab.A.Ş.
Türkiye Şeker Fab.A.Ş.
Türkiye Şeker Fab.A.Ş.

İthal
Linyit
Linyit
İthal
İthal
İthal
Linyit
İthal
Kömür
Kömür
Linyit
Linyit
Linyit
Linyit
Linyit
İthal
Asfaltit
Kömür
Linyit
İthal
Linyit
Linyit
Kömür
İthal
Linyit
Linyit
Linyit
Linyit
Kömür
Linyit
Linyit
İthal
Diğer
Linyit + f.oil
Kömür
Linyit
Linyit + f.oil
Linyit
Linyit
Linyit + f.oil
Linyit + f.oil
Linyit
Linyit + f.oil
Linyit
Linyit
Linyit + f.oil
Linyit
Linyit
Linyit + f.oil
Linyit + f.oil
Linyit
Linyit + f.oil
Linyit + f.oil
Linyit
Linyit + f.oil
Linyit + f.oil
Linyit + f.oil
Linyit

Zonguldak
K.Maraş
K.Maraş
Adana
Hatay
Çanakkale
Manisa
İzmir
Muğla
Muğla
Ankara
Kütahya
Sivas
Adana
Muğla
Çanakkale
Şirnak
Kütahya
Çanakkale
Zonguldak
Eskişehir
Bolu
Bursa
Kocaeli
Karabük
Kütahya
Balıkesir
Manisa
Konya
Ankara
Konya
K.Maraş
Konya
Tokat
Konya
Afyonkarahisar
Burdur
Balikesir
Sakarya
Niğde
Balikesir
Konya
Kahramanmaraş
Mersin
Amasya
Kastamonu
Kütahya
Kirşehir
Yozgat
Kirşehir
Denizli
Kirklareli
Erzurum
Denizli
Samsun
Erzincan
Uşak
Afyonkarahisar

Merkez
Afşin
Afşin
Yumurtalık
İskenderun
Biga
Soma
Aliağa
Milas
Yatağan
Nallihan
Merkez
Kangal
Tufanbeyli
Milas
Biga
Silopi
Tavşanli
Çan
Merkez
Mihalıçcık
Göynük
Orhaneli
Gebze
Tavşanlı
Bandırma
Soma
Çumra
Beypazari
Çumra
Ilgın
Seydişehir

Acıpayam

Kurulu
Güç(Mwe)

2790
1440
1355
1210
1200
1200
990
700
630
630
620
600
457
450
420
405
405
365
320
314,7
290
270
210
190
77,5
51
46,7
44
37
24
23,75
15,7
14,40
14,24
12,93
12,8
10,96
10,66
10,4
9,6
9,6
9,6
9,6
9,56
7,76
7,32
7,13
6
6
5,9
5,50
5,40
5,40
5,00
4,75
4,00
3,72
3,39

İşletmedeki
(Mwe)
2090
1440
1355
1210
1200
1200
990
350
630
630
620
600
457
450
420
405
405
365
320
314,7
145
270
210
190
27,5
51
10,7
44
37
24
22
15,7
14,4
14,2
12,9
12,8
10,96
10,66
10,4
9,6
9,6
9,6
9,6
9,56
7,76
7,32
7,13
6
6
5,9
5,50
5,40
5,40
5,00
4,75
4,00
3,72
3,38
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59
60
61
62

Çankırı Tuz Fabrikası Kojen.
Göknur A.Ş. TES
Bolluk Tesisi (Kojenerasyon)
Alkim Kimya Bolluk Tesisi***

Kömür
Linyit
Linyit
Kömür

Çankiri
Niğde
Konya
Konya

1,64
1,55
1,45
0,39
İşletmede:

Cihanbeyli

1,64
1,55
1,45
0,39
16.715 MW

* İzdemir I ve II olarak iki ayrı 2 ayrı proje olup EPDK'da tek lisanslı olarak görülmektedir.
** Nisan 2016'da lisans uzatımı almıştır
*** Otoprodüktör iken 2014'de lisans dönmüş, EPDK listelerinde yeni yeralmıştır.

Ek-2: Potansiyel Sahalar
Rödovans Sözleşmeli Projeler
Yer

İhale Tarihi

Rezerv

Kurulu Güç

(Mil.Ton)

(MW)

Kazanan Firma

Son Durumu

Silopi Harpul

2003

41,6

405

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

-**
-**

* : TKİ raporlarına göre 02.01.2013 'de firma 700 MW kurulu güç için Enerji Üretim Lisansı başvurusu yaptı.

** : Güncelleme bulunmamaktadır.

Geliştirilen Sahalar
TKİ raporlarına göre “Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanılabilecek Başlıca Kömür Sahaları”
Saha
Afşin-Elbistan Havzası
Konya Karapınar
Eskişehir Alpu
Afyon Dinar

Rezerv (Bin ton)
4.831.902
1.833.000
1.453.000
941.000

Kurum
EÜAŞ
EÜAŞ
TKİ
MTA

Saha
Kütahya Tunçbilek*
Kütahya Seyitömer
Konya Ilgın
Bingöl Karlıova *

Toplam
Rezerv (Bin
253.000
ton)
160.000
143.000
103.662

Kurum
TKİ
Özel sektör
Özel
TKİ

Manisa Soma *
Çayırhan Havzası **
Adana Tufanbeyli*

688.000
425.896
323.329

TKİ
EÜAŞ
TKİ

Çankırı Orta
Şırnak Asfaltit *
Bolu Göynük *

94.390
71.000
37.875

Özel
TKİ
TKİ

Tekirdağ Saray

283.000

TKİ

Adıyaman Gölbaşı

32.000

Özel

*: Rödovans sözleşmesi yapılmış sahalardır.
**: Mart 2017 tarihinde Çayırhan B sahası elektrik üretimi amacıyla özelleştirilmiştir.
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Ek-3 : Aday Kömürlü Termik Santraller
Lisans almış ve inşa halinde
Tesis Adı
Cenal Termik-Enerji Santrali
Hunutlu TES
Karaburun Termik Santrali
Kirazlıdere Termik Santrali
Selena Kömür Santrali
Zetes
Ayas Enerji Santralı
Ilgın KES
Soma Kolin TES
İzdemir Enerji
Çan -2 Termik
Yunus Emre Termik Santrali
Silopi Elektrik Santrali
Etyemez KömürTermik Santrali
Hakan Kömür Santrali
Karabük Demir Çelik
Eti Maden
Bandırma Bor ve Asit Fab. Kojen
Çayırhan Sodyum Sülfat Kojen.
Konya Şeker Sanayi

Yakıt Türü

Tesis İli

İthal
İthal
İthal
İthal
İthal
İthal
İthal
Linyit
Linyit
İthal
Linyit
Linyit
Asfaltit
Linyit
İthal
Linyit
Linyit
Kömür
Linyit
Linyit

Kurulu Güç
(MWe)

Çanakkale
Adana
Çanakkale
Çanakkale
Hatay
Zonguldak
Adana
Konya I
Manisa
İzmir
Çanakkale
Eskişehir
Şırnak
Sivas
Adana
Karabük
Balıkesir
BALIKESİR
Ankara
Konya-Çumru

İnşa Halinde
(MWe)

1320
1320
1320
980
900
2790
625,5
505
460
700
330
290
135
135
100
77,5
46,66
46,66
2,66
23,75
İnşa Halinde

İşletmedeki Kapasite
(MWe)

1.320
1.320
1.320
980
900
700
625,5
500
460
350
330
145
135
135
100
50
36
36
2,7
1,75
9 447 MW

0
0
0
0
0
2090
0
500
0
350
0
145
0
0
0
27,5
10,66
0
0
22

Ön Lisans Almış:
Tesis Adı

Yakıt Türü

Tesis İli

Tesis İlçesi

AğanTES
Tosyalı İskenderun Termik Santralı
Sanko Yumurtalık Termik Santrali
Kınık TES
Atakaş Termik Santrali
Gürmin Enerji Amasya Termik Santrali
Çelikler Domaniç KES
Çelikler Keles Termik Santrali
ÇANKIRI-Orta Termik Santrali
Sanko Gölbaşı Termik Santrali
Diler Elbistan Termik Santralı
DOSAB Buhar ve Elektrik Üretim Tesisi

İthal
İthal
İthal
Yerli
İthal
Yerli
Yerli
Yerli
Yerli
Yerli
Yerli
Yerli

Çanakkale
Hatay
Adana
İzmir
Hatay
Amasya
Kütahya
Bursa
Çankiri
Adiyaman
Kahramanmaraş
Bursa

Kurulu Gücü (MWe)

Biga
İskenderun
Yumurtalik
Kinik
İskenderun
Merzifon
Domaniç
Keles
Orta
Gölbaşi
Elbistan
Osmangazi
Ön Lisans Kapasitesi

1540
1200
800
700
660
300
300
270
150
150
135
49,5
6.245 MW

Değerlendirmede
Tesis Adı

Yakıt
Türü

Tesis İli

Tesis İlçesi

Zorlu Enerji Kumpınar Termik Santralı
Akdeniz Termik Santralı
Adana Yumurtalık İthal Kömür Santralı
Bandırma III İthal Kömür Santrali
Gölovası Termik Santrali
Ada Enerji Santrali
Kilikya Termik Elektrik Santrali
Çebi Enerji Santrali
Irmak Elektrik Santrali

İthal
İthal
İthal
İthal
İthal
İthal
İthal
İthal
İthal

Düzce
Adana
Adana
Balikesir
Adana
Adana
Adana
Tekirdağ
Çanakkale

Akçakoca
Yumurtalik
Yumurtalik
Bandirma
Yumurtalik
Yumurtalik
Yumurtalik
Marmaraereğlisi
Ezine
Toplam:

Kurulu Gücü
(MW)
1.240
606,8
606
810
1.400
1.340
670
365
1.348
8386 MW

Değ.Alınma
19.02.2015
19.11.2014
01.10.2014
11.09.2014
08.01.2013
05.11.2012
11.01.2012
01.05.2013
28.08.2013

Not: Kömür ve İklim Değişikliği 2016 raporunda yer alan 6 GW'lik Ada KES, Biga KES, Misis KES, Sedef II, Güreci KES ve
Petkim KES'e dair bilgi bulunmadığından bu listede yer almamıştır.
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