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ÖZET 
Fosil enerji kaynaklarından olan kömür; Dünya üzerinde yaygın olarak bulunması, 

üretilmesi ve görünür rezervlerinin şu anki üretim seviyeleri baz alındığında, ömürlerinin 

diğer fosil yakıtlardan uzun oluşu, fiyat istikrarı, taşıma kolaylığı, depolama imkanlarının 

rahatlığı, kullanımının kolaylığı yönünden emniyetli ve güvenilir olması, kullanıcıya arzının 

diğer yakıtlara göre ucuzluğu ve sürekliliği, gibi özellikleri ile vazgeçilmez bir enerji 

kaynağıdır. Kömür bu konumu ile, geçmişte olduğu gibi gelecekte de sürdürülebilir kalkınma 

ve enerjide güvenilirlik açısından önemli bir role sahip olmaya devam edecektir. 

Ülkemizde fosil kaynaklar içinde en büyük rezerve sahip olan kaynak kömürdür. Kömür 

rezervimiz içindeki en büyük pay 8,22 milyar ton ile linyite aittir. Linyit rezervlerimizin 

ağırlıklı olarak düşük ısıl değerde olması, bu kaynaklarımızın daha çok termik santrallerde 

elektrik üretimi amaçlı tüketilmesine olanak sağlamaktadır. 2004 yılında üretilen satılabilir 

linyitin % 75’i termik santrallerde tüketilmiştir. 

Zengin kömür rezervlerine sahip ülkelerdeki kömüre dayalı santrallerin üretim payları 

ile karşılaştırıldığında, Ülkemizde yerli kömüre dayalı elektrik üretiminin payının düşük 

seviyelerde olduğu görülmektedir. Son yıllarda elektrik üretiminde kömürün payı hızla 

düşerken doğalgazın payı ülke geleceğini tehdit eder boyutta oldukça yükselmiştir. 2004 

yılında doğalgaz santrallerinin elektrik üretimindeki payı % 40,3 olarak gerçekleşirken, 

kömüre dayalı santrallerin payı % 22,7 seviyesine gerilemiş, yerli kaynağımız olan linyite 

dayalı santrallerin üretim payı % 15 ile en düşük seviyesine inmiştir.  

Ülkemizde linyit sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların başında Kamu Kuruluşları 

olan Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ve Elektrik Üretim A.Ş. gelmektedir. Üretimin 

yaklaşık % 90’lık kısmı bu kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmekte ve üretilen kömürler 

ağırlıklı olarak termik santrallerde elektrik üretimi amaçlı tüketilmektedir. Kamu 

Kuruluşlarının yanı sıra teshin ve sanayi amaçlı linyit üretimi gerçekleştiren veya kamu 

kuruluşlarına bağlı olarak faaliyette bulunan birçok özel sektör kuruluşu da  sektörde yer 

almaktadır.  

Ağırlıklı olarak elektrik üretimi amaçlı kömür üretilen sektörde, son 10-15 yıllık süreçte, 

özelleştirme ve serbest enerji piyasasına geçiş amaçlı uygulamalarla birlikte elektrik 

üretiminde ithal kaynaklara bağımlı hale gelinmiş ve sektörde duraklama ve gerileme 

yaşanmıştır. Sektörde kamu yatırımları azalmış ve yeni üretim projeleri yeterince 

geliştirilememiştir. Özelleştirme politikaları beklenen sonucu vermemiş, çeşitli nedenlerle 
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sektörde özel sektör kuruluşları istenen seviyelerde yer alamamıştır. Bu durumla birlikte 

Ülkemiz yerli enerji kaynaklarından yeterli şekilde faydalanamaz hale gelmiştir. 

Yaşanan bu gelişmeler yerli enerji  kaynaklarımızdan kömüre yeterli önemin 

verilmediğini göstermektedir. 

9. Kalkınma Planı Madencilik Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları kapsamında; Enerji 

Hammaddeleri Alt Komisyonuna bağlı olarak taşkömürü, linyit ve jeotermal kaynaklar 

çalışma grupları raporları hazırlanması ve bir nevi sektör envanteri görevi görecek olan bu 

raporlarda sektörlerin Dünyada ve Ülkemizde mevcut durumu irdelenerek, bu kalkınma planı 

döneminde (2007-2013) sektörün gelişmesine ışık tutacak politika ve önerilerin geliştirilmesi 

hedeflenmiştir. 

Raporda; kömürün tanımı ve sınıflandırmasının yanı sıra, Dünya’da kömür ve linyit 

sektöründeki mevcut durum ve kömür üreticisi ülkelerde yaşanan gelişmeler sunulmaktadır. 

Ülkemizdeki mevcut durum bölümünde, linyit rezervleri, sektörde yer alan kuruluşlar, üretim 

ve tüketim, maliyet, istihdam, fiyatlar, dış ticaret, üretim teknolojileri, çevre, özelleştirme 

faaliyetleri ve sektörde yeralan kamu kuruluşları hakkında güncel bilgiler aktarılmıştır. 

Ayrıca, sınırlı olan asfaltit rezerv ve üretimleri hakkında bilgi verilmiştir. 

Türkiye’deki mevcut durumun değerlendirilmesi ve 9. Kalkınma Planı döneminde 

sektörde beklenen gelişmeler ve Avrupa Birliğine katılım sürecinin linyit sektörüne etkileri 

irdelenerek, ayrı bölümler halinde sunulmuştur.  

Çalışmanın son iki bölümünde, linyit sektörü için vizyon ve strateji belirleme, amaç ve 

politikaları gerçekleştirmeye yönelik öncelik ve tedbirler genel ve sektörde yeralan kuruluşlar 

bazında anlatılarak, sonuç bölümünde 9. Kalkınma Planı döneminde linyit sektörünün 

gelişmesi için önerilen öncelikler çerçevesinde uygulanması gereken, tedbirler ve politikalar 

değerlendirilerek sunulmuştur. 
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1. GİRİŞ 

 Kömür, fosil bir yakıttır ve yanabilen, sedimanter organik bir kayaçtır. Başlıca karbon, 

hidrojen ve oksijen elementlerini ihtiva eder.  

 Kömürün tarihi oldukça eskilere dayanmaktadır. Bazı tarihçilere göre kömür ilk kez 

ticari olarak Çin’de kullanılmıştır. Milattan önce 1000 yıllarında Çin’in kuzeydoğusunda 

bulunan bir ocaktan üretilen kömürlerin bakır eritme ve döküm işlerinde kullanıldığına dair 

raporlar vardır. 

 Kömüre yoğun talep 18 ve 19. yüzyıllarda gerçekleşen sanayi devrimi sırasında ve 

sonrasında olmuştur. Kömür kullanımındaki bu artışın sebebi 1769 yılında James Watt 

tarafından icat edilen buhar makinesindeki gelişmelerdir. Sanayi devrimi ile demir-çelik 

üretiminde, demiryolu taşımacılığında ve buharlı gemilerde kömür kullanımı artmıştır. 

 Kömürden gaz üretimi gerçekleştirilmiş, bu gaz şehirlerin aydınlatılmasında 

kullanılmıştır. 19. yüzyılda Londra gibi bazı metropol şehirlerde şehir aydınlatma lambaları 

için kömürden gaz yağı üretimi büyük gelişme göstermiştir. Sokak aydınlatması için kömür 

gazı kullanımı modern elektrik çağı ile yerini elektriğe bırakmıştır. 

 19. yüzyıldaki elektrik üretimindeki gelişmeler ile kömürün geleceği elektrik üretimine 

bağlanmıştır. Evlerin aydınlatılması amacıyla elektrik üretimi ilk kez 1882 yılında Thomas 

Edison tarafından geliştirilen kömür yakıtlı elektrik jeneratörü ile başlamıştır.  

 1960’lı yıllarda özellikle taşıma sektöründeki büyük ilerleme sonucunda petrol, dünya 

birincil enerji tüketiminde kömürü geride bırakmıştır. Ancak kömür hala Dünya birincil enerji 

kullanımında hayati öneme sahiptir. 2003 yılında dünya toplam birincil enerji tüketiminin %  

24,4’ü kömür ile sağlanmış, toplam elektrik enerjisi üretiminin % 40,1’i kömürden elde 

edilmiştir. Çelik üretiminin % 66’lık kısmı kömüre bağımlıdır. 

 Kömürün kullanım alanları ağırlıklı olarak elektrik üretimi, demir-çelik sanayi, çimento 

sektörü, ısınma ve diğer endüstri tesisleridir. Diğer önemli kömür kullanıcıları alümina 

rafinerileri, kağıt fabrikaları, kimya ve ilaç fabrikalarıdır. Birçok kimyasal madde kömürün 

yan ürünlerinden elde edilmektedir. Rafine kömür katranı kreozet yağı, naftalin, fenol ve 

benzen gibi kimyasalların üretiminde kullanılmaktadır. Kok fırınlarından elde edilen amonyak 

gazı amonyak tuzları, nitrik asit ve tarımsal gübre üretiminde kullanılmaktadır. Binlerce 

değişik ürün kömür ve kömür yan ürünlerini içerir; sabun, aspirinler, solventler, boyalar, 

plastik ve fiberler örneğin rayon ve naylon vb. Kömür ayrıca özel ürünlerin üretiminde gerekli 

bir katkı maddesidir; aktif karbon, karbon fiber, silikon metal çeşitleri bunlara örnektir. 
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 Kömür diğer birincil enerji kaynakları ile karşılaştırıldığında önemli avantajlara sahiptir. 

Kömür rezervleri diğer fosil yakıtlar gibi (petrol ve doğalgaz) dünyanın sadece belli 

bölgelerinde yoğunlaşmış değil, her tarafına yayılmış durumdadır ve 70’den fazla ülkede 

üretilmektedir. Kullanımı, depolanması ve nakliyesi açısından en emniyetli fosil yakıttır. 

Elektrik enerjisinin rekabetçi fiyatlarla ve güvenilir olarak temini açısından Dünyada yaygın 

olarak bulunması ve bir çok ülkede üretiliyor olması tedarik güvenilirliği sağlamaktadır. 

Temiz kömür teknolojileri kullanımı ile doğayı kirletmeden kullanılm imkanı bulunmaktadır. 

 Bugünkü tüketim seviyeleri ile dünya petrol rezervlerinin yaklaşık 40 yıl, doğalgaz 

rezervlerinin 60 yıl ve kömür rezervlerinin ise 200 yıldan fazla bir sürede tükeneceği tahmin 

edilmektedir. Bu karşılaştırmada sadece günümüz teknolojileri kullanılarak işletilebilecek 

kömür rezervleri dikkate alınmaktadır. Teknolojik gelişmeler ile şu an ekonomik olarak 

işletilemeyen rezervlerin işletilebileceği ve mevcut rezervlerin arama faaliyetleri sonucu daha 

da artabileceği düşünüldüğünde kömür çok daha uzun süre tüketime sunulabilecektir. 

 Ülkemizdeki taşkömürü ve linyit rezervleri toplamı 9,56 milyar tondur. Ülkemizde 

toplam enerji arzında kömürün payı 2004 yılında % 24,71 olarak gerçekleşmiş, toplam 

elektrik üretiminin ise % 22,7 lik kısmı  kömüre dayalı santrallerde üretilmiştir. Bu oranlar, 

gelişmiş ve yerli kömür kaynaklarına sahip ülkelerin birincil enerji üretim-tüketimi ve elektrik 

üretimlerinde kömürün payı ile kıyaslandığında düşük seviyededir. Arz güvenliği ve 

depolanmasının kolay olması, maliyet avantajı yönünden kömüre dayalı elektrik üretimine 

ağırlık verilmesi ve ısınma amaçlı olarak da yerli kömür tüketiminin artırılmasına yönelik 

çalışmaların hızlandırılması ülkemiz ekonomisine sağlayacağı katkılardan dolayı büyük önem 

arz etmektedir. 

1. 1. Kömürün Tanımı ve Sınıflandırılması 

Kömür; çoğunlukla karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan, az miktarda kükürt ve 

nitrojen içeren, kimyasal ve fiziksel olarak farklı yapıya sahip bir maden ve kayaçtır. Diğer 

içerikleri ise kül teşkil eden inorganik bileşikler ve mineral maddelerdir. Bazı kömürler 

ısıtılınca ergir ve plastik hale gelirler. İşlemler sonucunda katran, likör ve çeşitli gazlar elde 

edilebilmektedir. 

Kömürleşme süreci ve yataklanma, nem içeriği, kül ve uçucu madde içeriği, sabit 

karbon miktarı, kükürt ve mineral madde içeriklerinin yanı sıra jeolojik, petrografik, fiziksel, 

kimyasal ve termik özellikler yönünden kömürler çok çeşitlilik gösterirler. Bu durum birçok 

ülkede kömürlerin birbirine benzer özellikler ve yakın değerler temelinde sınıflandırılmasını 

zorunlu kılmıştır. 
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Kömür üretimi, kullanımı ve teknolojisinde ileri ülkeler öncelikle kendi kömürlerinin 

özelliklerine göre bir sınıflama yaptıkları gibi uluslararası genel bir sınıflama için ortak 

standartlar da geliştirmişlerdir. Değişik tipte kömürlerin kullanım amaçlarına göre uluslararası 

sınıflandırılmasında; ilk olarak 1957 yılında çeşitli ülkelerden üyelerin oluşturduğu 

Uluslararası Kömür Kurulu’nca birçok ülkeden temin edilen numuneler üzerinde yapılan 

çalışmalar, Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından da desteklenerek genel bir 

sınıflama yapılmıştır. Bu sınıflamada; kalorifik değer, uçucu madde içeriği, sabit karbon 

miktarı, koklaşma ve kekleşme özellikleri temel alınarak, kömürler sert  (taşkömürü) ve 

kahverengi (alt-bitümlü ve linyit) kömürler olarak iki ayrı sınıfa ayrılmıştır: 

1- Sert Kömürler (Taşkömürü-Hard Coal): Nemli ve külsüz bazda 24 MJ/kg (5700 

Kcal/kg) üzerinde kalorifik değere haiz olan kömürdür. Uçucu madde içeriği, kalorifik değer 

ve koklaşma özelliklerine göre alt sınıflara ayrılır.  

2- Kahverengi kömürler (Brown Coal): Nemli ve külsüz bazda 24 MJ/kg (5700 Kcal/kg) 

altında kalorifik değere haiz olan kömürdür. Toplam nem içeriği ve kalorifik değere göre alt 

sınıflara  ayrılırlar. 

Kömür üretimi ve ticaretinde IEA/OECD tarafından bu iki kategori kullanılmaktadır. 

IEA/OECD kömür istatistiklerinde 1978 yılından itibaren kömür pazar analizleri ve 

tahminlerinde bu iki kategori alt sınıflara bölünmektedir. 

Taşkömürü: 

Koklaşabilir Kömür: Yüksek fırınlarda kullanılabilir kalitede koklaşma özelliğine sahiptir. 

Metalurjik kömür olarakta adlandırılır. 

Diğer bitümlü kömürler ve Antrasit: Koklaşabilir kömür olarak sınıflandırılmayan 

taşkömürüdür. Buhar kömürü (steam coal) olarak da adlandırılır. Şlam, mikst ve düşük 

kalitede diğer ürünler de bu sınıfa dahildir. 

Kahverengi kömürler (Brown Coal):  

Yarı bitümlü kömür: 17-24 MJ/kg (4.165-5.700 Kcal/kg) arasında kalorifik değere haiz olan 

kömürdür. 

Linyit: 17 MJ/kg (4165 Kcal/kg) altında kalorifik değere haiz olan kömürdür. 

Uluslararası genel kömür sınıflandırması Tablo 1.1’de, genel sınıflamada yeralan 

kömürlerin tanıtıcı özellikleri Tablo 1.2’de verilmiştir. 

Uluslararası kömür sınıflamasında kabul edilen diğer bir sınıflama işlemi ise Kömür 

Rank Sınıflamasıdır (Kömürleşme Derecesi sınıflaması). Bu sınıflamada karbon içeriği temel 

değişkendir. Yüksek kömürleşme derecesine sahip kömürlerde uçucu madde içeriği, düşük 
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kömürleşme derecesine sahip kömürlerde ise kalorifik değer baz alınarak sınıflandırma 

yapılmıştır. Tablo 1.3’te kömür rank sınıflaması ve özellikleri, Tablo 1.4’te ise Amerikan 

Standardı kömür sınıflaması verilmektedir. 

Tablo-1.1. Uluslararası  genel kömür sınıflandırması 
A. TAŞKÖMÜRÜ (HARD COAL) B. KAHVERENGİ KÖMÜRLER (BROWN COALS) 

1. KOKLAŞABİLİR KÖMÜRLER 

(Yüksek fırınlarda kullanıma uygun kok 

üretimine izin veren kalitede)  

1. ALT BİTÜMLÜ KÖMÜRLER 

(4.165-5.700 Kcal/kg arasında kalorifik değerde olup 

topaklaşma özelliği göstermez) 

2. KOKLAŞMAYAN KÖMÜRLER 

a- Bitümlü Kömürler 

           b- Antrasit 

2. LİNYİT 

(4.165 Kcal/kg’ın altında ısıl değerde olup topaklaşma özelliği 

göstermez) 

Kaynak: IEA/OECD Coal Information Report, 1983.  

Tablo-1.2. Genel sınıflandırmada yeralan kömürlerin tanıtıcı özellikleri 
KAHVERENGİ KÖMÜRLER TAŞKÖMÜRÜ 

LİNYİT ALT BİTÜMLÜ BİTÜMLÜ ANTRASİT 

Kahverengi Siyah Koyu siyah Parlak siyah 

Kırılgan, çabuk toz 

halinde ufalanma 

Oksidasyonla veya 

kurutma sonucunda ince 

parçalar ve toz halinde 

ufalanma 

Blok şeklinde kırılma Merceksi kırılma 

Masif, odunsu veya 

üniform kilsi doku 
Masif Bantlı ve kompakt Sert ve dayanıklı 

Isıl Değer: 4610 

Kcal/kg’ın altında 

Isıl Değer: 4610-6390 

Kcal/kg arasında 

Isıl Değer: 5390-7700 

Kcal/kg arasında 

Isıl Değer: 7.000 

Kcal/kg’ın üstünde 

Uçucu madde miktarı ve 

nem içeriği yüksek 

Uçucu madde ve nem 

içerikleri bitümlü 

kömürlerden daha yüksek 

Uçucu madde miktarı ve 

nem içeriği düşük 

Uçucu madde miktarı ve 

nem içeriği düşük 

Düşük karbon içeriği 

Sabit karbon içeriği 

bitümlü kömürlerden 

düşük 

Sabit karbon içeriği 

yüksek 

Sabit karbon içeriği 

yüksek 

Kaynak: Mervit R. D., Coal Exploration, Mine Planning and Development.  
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Tablo-1.3. Çeşitli Ranklarda (Kömürleşme Derecesi) kömür özellikleri. 

RANK 

(Kömürleşme Derecesi) 

UÇUCU MADDE

İÇERİĞİ 

(% Ağırlık, 

ıslak-külsüz) 

KARBON 

İÇERİĞİ 

(% Ağırlık, 

ıslak-külsüz) 

KALORİFİK 

DEĞER 

(Btu/Lb, 

Mineral maddesiz) 

NEM İÇERİĞİ 

(% Ağırlık) 

1. Linyit 69-44 76-62 8.300-6.300 52-30 

2. Alt Bitümlü 52-40 80-71 11.500-8.300 30-12 

3. Bitümlü     

a) Yüksek uçuculu-B 50-29 86-76 13.000-10.500 15-2 

b) Yüksek uçuculu-C     

c) Yüksek uçuculu-A 49-31 88-78 14.000 5-1 

d) Orta uçuculu 31-22 91-86 14.000 5-1 
e) Düşük uçuculu 22-14 91-86 14.000 5-1 
4. Antrasit 14-2 99-91 14.000 5-1 
Kaynak: Tsai, S.C., Fundamaentals of Coal Beneficiation and Utilization, Elsevier, New York (1982). 

Tablo-1.4. Amerikan standardı kömür sınıflaması (ASTM, 1981). 
Sabit Karbon 

Sınırları* 

(%) 

 

Uçucu Mineral 

Madde 

Sınırları* (%) 

Isı Değeri 

(Kcal/kg) SINIF ALT GRUP 

> = < > < = > = < 

1. Meta-antrasit 98   2 7.780  

2. Antrasit 92 98 2 8 7.780  ANTRASİT 
3. Semi-antrasit 86 92 8 14 7.780  

1. Düşük uçuculu 78 86 14 22 7.780  

2. Orta uçuculu 69 78 22 31 7.780  

3. Y. uçuculu-A  69 31  7.780  

4. Y. uçuculu-B  69 31  7.220 7.780 

BİTÜMLÜ 

KÖMÜRLER 

5. Y. uçuculu-A  69 31  5.835 7.220 

1. Alt bitümlü-A  69 31  5.835 6.390 

2. Alt bitümlü-B  69 31  5.275 5.835 
ALT BİTÜMLÜ 

KÖMÜRLER 
3. Alt bitümlü-C  69 31  4.610 5.275 

1. Linyit-A  69 31  3.500 4.610 
LİNYİT 

2. Linyit-B  69 31   3.500 
(*) Kuru mineral maddesiz bazda. 

Kaynak: DPT 2001, VIII. Beşyıllık Kalkınma Planı Madencilik ÖİK Kömür Çalışma Grubu Raporu. 
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1.2. Kömürün Kullanımı ve Teknolojisi 

Kömür, termik santrallerde elektrik enerjisi üretiminde, konutlarda, sanayide, 

ulaştırmada ve ısınma amaçlarıyla kullanılır. Ayrıca, kömürlerden asilleştirme ve teknolojik 

yöntemlerle bir çok ürün elde edilebilir. Bu yöntemlerden başlıcaları; koklaştırma, 

sıvılaştırma ve gazlaştırmadır. 

1.2.1. Kömürün İçerdiği Safsızlıklar 

Kömürün içerdiği ve gerek kullanım gerekse kömür yıkamada önem taşıyan safsızlıklar 

üç grupta toplanmaktadır: Nem, Kül, Kükürt. 

Nem: Kömür, yerindeyken, kuru ve yağlı gözükmesine karşın, su ile doygundur. Bu nem 

varlığı, yatak nemi olarak adlandırılır. Nem, kömürün yüzeyinde olduğu gibi, kömür içindeki 

çatlak ve gözeneklerde de bulunabilir. Taşkömürleri, orijinal bazda, genellikle % 10'un altında 

nem içerirken, linyitler, kalitesine bağlı olarak % 55'lere kadar ulaşan oranlarda nem 

içerebilirler. 

Kül: Bütün kömürler organik olmayan maddeler içerirler. Kömürün yanmasından sonra, 

yanmayan maddelerden oluşan artığa kül denir. Külün büyük bir kısmı kimyasal bileşim 

olarak silisyum, alüminyum ve demir oksitlerinden ibarettir. 

Kömürlerde iki türlü kül bulunur: Bünye külü ve harici kül (istihsal külü – üretim külü). 

Bünye külü, kömürü oluşturan bitkilerden gelen inorganik maddelerdir ve kömürdeki toplam 

külün % 2-3' ünü oluştururlar. Harici kül ise, kömürü oluşturan bitkilerin dışında kömüre 

karışan yabancı maddelerdir. Bu maddeler, kömüre, kömürleşme esnasında karışabileceği 

gibi, kömürleşmeden sonra da kömür damarları içindeki çatlak ve kırıklar boyunca girebilir. 

Bu yabancı maddeler kil, şist, kumtaşı, kireçtaşı ve benzerleri olabilir. Bunlar, kömür içinde 

mikroskopik parçalar halinde bulunabileceği gibi, damarlar ve/veya tabakalar halinde de 

bulunabilir. Yabancı maddeler, tüvenan kömüre, üretim esnasında tavan ve taban 

yantaşlarından da karışabilir. Bunların hepsi harici külü oluştururlar. Bünye külü, kömürden, 

yıkama yöntemleriyle uzaklaştırılamazken, harici kül, kömür yıkama yöntemleriyle belli bir 

oranda azaltılabilir. 

Kükürt: Bütün kömürler az miktarda da olsa, kükürt içerirler. Kömürlerde bulunan kükürt üç 

formda olabilir: Organik, inorganik ve sülfat kükürtü. Bunlara ek olarak bazı kömürlerde 

elemanter kükürtle karşılaşılmıştır. Organik kükürt, kömürün organik materyalinin bir 

parçasıdır. Bu nedenle, kömürden fiziksel yöntemlerle uzaklaştırılması mümkün değildir. 

Sülfat kükürtü, kömürde toplam kükürtün çok az bir kısmını oluşturur. Jips (CaSO4) halinde 

bulunduğu gibi, kömürün hava ile uzun süre teması sonucu FeSO4  olarak da bulunabilir. 
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Piritik kükürt ise, pirit ve markasit minerallerine bağlı olarak bulunur. Kömür içerisinde 

bantlar, damarlar, mercekler, küresel veya dissemine tanecikler halinde türlü şekil ve 

biçimlerde dağılabilirler. İster gözle görülebilir (makroskobik), ister mikroskobik olsun piritik 

kükürt, kömürden serbestleştiği taktirde flotasyon veya diğer zenginleştirme yöntemleriyle 

kömürden temizlenebilir. 

1.2.2. Kömürün Petrografik  İçeriği 

Kömürün petrografik içeriği, koklaştırma, sıvılaştırma ve gazlaştırma alanlarında büyük 

önem kazanır. 

Bir taşkömürü numunesine gözle bakıldığında parlak ve donuk bantlardan oluştuğu 

gözlenir. Parlak bantlar vitren ve klaren iken, donuk bantlar durain ve füzendir. Bunların 

hepsine kömür kayacı anlamına gelen litotip denir. Litotipler de maserallerden oluşurlar. 

Maseraller, kömürleri oluşturan en küçük mikroskobik birimlerdir ve az veya çok homojen 

yapıya sahiptirler. İnorganik kayaçların en küçük birimleri olan minerallere benzetilebilirler. 

Tablo 1.5’te Stopes-Harleen kömür kayaç ve maseralleri sınıflandırılması verilmiştir. 

Maseraller bir araya gelip maseral gruplarını oluştururlar. Maseral grupları da gözle değil, 

sadece mikroskop altında görülebilirler. Vitrinit, inertenit ve eksinit terimleri bu maseral 

gruplarına verilen adlardır. Dört kömür kayacından sadece vitren ve füzen bir maseral veya 

maseral grubundan oluşur. Örneğin, vitren tamamen vitrinit ve füzen de tamamen inertenitdir. 

Düren ve klarende ise, bir maseral grubu hakimken diğer iki maseral grubu, bu kömür 

kayaçlarının az bir bölümünü oluştururlar. 

Tablo-1.5. Kömürün Petrografik İçeriği. 

Makroskopik Mikroskopik 

Kömür kayaçları 

Litotip 

Maseral grupları Maseraller 

Vitren Vitrinit Kollinit, Tellinit 

Klaren Vitrain çok, eksinit ve 

inertenit az bulunur 

Kollinit, Tellinit  Sporonit, Kutinit, Alganit, Resinit 

Fusinit, Mikrinit, Skeleronit, Semi-Fusinit 

Düren İnertenit çok, vitrinit ve 

eksinit az bulunur 

Fusinit,Mikrinit, Skeleronit, Semi-Fusinit, Kollinit, 

Tellinit, Sporonit, Kutinit, Alginit,Resinit 

Füzen İnertenit Fusinit 

      Kaynak: DPT 2001, VIII. Beşyıllık Kalkınma Planı Madencilik ÖİK Kömür Çalışma Grubu Raporu. 
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2. DÜNYADA MEVCUT DURUM 

2.1. Genel 

Dünya toplam birincil enerji tüketimi, 2004 yılında 10.224,4 milyon ton petrol eşdeğeri 

olarak gerçekleşmiştir. Toplam tüketimin kaynaklara göre dağılımında % 36,78 ile petrol ilk 

sırada yer almaktadır. Daha sonra % 27,17 ile kömür ve % 23,67 ile doğalgaz sıralanmaktadır. 

Tablo 2.1’de Dünya birincil enerji tüketimleri verilmektedir. 

Tablo-2.1. Dünya Birincil Enerji Tüketimleri (Milyon tep). 

Birincil Enerji Kaynağı 
2003 Yılı 

Tüketimi 

2004 Yılı 

Tüketimi 

Petrol 3.641,8 3.767,1 

Doğalgaz 2.343,2 2.420,4 

Kömür 2.613,5 2.778,2 

Nükleer Enerji 598,2 624,3 

Hidro-elektrik 604,1 634,4 

Toplam 9.800,3 10.224,4 
Kaynak: BP Statistical Review of World Energy June, 2005. 

Dünya fosil yakıt rezervlerinin bölgeler ve çeşitler itibari ile dağılımı Tablo 2.2’de 

verilmiştir.  Dünya petrol rezervleri toplamının 161,9 milyar ton, doğal gaz rezervlerinin ise 

179,53 trilyon m3 olduğu belirtilmektedir. 

Tablo-2.2. Dünya fosil yakıt rezervleri (2004). 
 

Kömür  
Milyar Ton Bölge Petrol 

Milyar Ton 
Doğalgaz
Trilyon m3

Taşkömürü Linyit 
Kuzey Amerika 8,0 7,32 115,67 138,76 
Orta ve Güney Amerika 14,4 7,10 7,70 12,19 
Avrupa ve Avrasya 19,0 64,00 112,25 174,84 
Eski SSCB Ülkeleri 16,5 58,51 94,51 132,74 
Ortadoğu 100 72,83 0,42 0 
Afrika 14,9 14,06 50,16 0,17 
Asya ve Pasifik 5,5 14,21 192,56 104,32 
TOPLAM DÜNYA 161,9 179,53 478,77 430,29 

                 Kaynak: BP Statistical Review of World Energy June, 2005. 
 

Rezerv miktarının çokluğu, kömürün uzun vadeli yeterliliğini beraberinde getirmektedir. 

Mevcut üretim seviyeleri ile, dünya görünür kömür rezervlerinin 200 yılı aşkın bir sürede 

tüketileceği tahmin edilmektedir. Buna karşılık görünür petrol ve doğal gaz rezervlerinin 

tükenme ömürlerinin mevcut üretim seviyeleri ile sırasıyla 40 ve 60 yıl süreceği tahmin 

edilmektedir. Bölgeler itibari ile fosil yakıtların tükenme ömürleri Tablo 2.3’de verilmiştir. 
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Tablo-2.3. Fosil Yakıtların Tükenme Ömürleri (Yıl). 
 

Bölge Petrol D. Gaz Kömür 

Kuzey Amerika 10,3 9,4 240 
Orta ve Güney Amerika 42 68,8 404 
Avrupa 8 16 167 
Eski SSCB Ülkeleri 22,9 75,5 >500 
Ortadoğu 92 >100 >500 
Afrika 27,3 89 247 
Asya ve Okyanusya 13,7 42 126 
TOPLAM  DÜNYA 40,6 60,7 204 

                            Kaynak: BP Statistical Review of World Energy June, 2003. 

 

2.1.2. Dünya Kömür Rezervleri 

Dünya kömür rezervlerinin ülkeler ve kömür türleri itibariyle dağılımları 2004 yılı 

değerleriyle Tablo 2.4’de verilmiştir. Tablodan görüleceği gibi 909.064 milyon ton kömür 

rezervinin % 55,66’sı antrasit ve bitümlü kömürler, % 47,34’ü linyit ve alt bitümlü 

kömürlerdir. 

Tablo-2.4. 2004 Yılı İtibariyle Dünya Kömür Rezervleri (Milyon Ton). 

Bölgeler/Ülkeler 

Antrasit
 ve  

Bitümlü

Alt 
bitümlü

 ve  
Linyit 

Toplam Toplamdaki  
Pay 
(%) 

Rezerv/Üretim
Oranı 
(Yıl) 

ABD 111.338 135.305 246.643 27,1 245 
Kanada 3471 3.107 6.578 0,7 100 
Meksika 860 351 1.211 0,1 135 
Toplam Kuzey Amerika 115.669 138.763 254.432 28,0 235 
Brezilya - 10.113 10.113 1,1 ** 
Kolombiya 6.230 381 6.611 0,7 120 
Venezüella 479 - 479 0,1 53 
Diğer Güney ve Orta Amerika 992 1.698 2.690 0,3 ** 
Toplam Güney ve Orta Amerika 7.701 12.192 19.893 2,2 290 
Bulgaristan 4 2.183 2.187 0,2 84 
Çek Cumhuriyeti 2094 3.458 5.552 0,6 90 
Fransa 15 - 15 - 17 
Almanya 183 6.556 6.739 0,7 32 
Yunanistan - 3.900 3.900 0,4 55 
Macaristan 198 3.159 3.357 0,4 240 
Kazakistan 28.151 3.128 31.279 3,4 360 
Polonya 14.000 - 14.000 1,5 87 
Romanya 22 472 494 0,1 16 
Rusya Fed. 49.088 107.922 157.010 17,3 ** 
İspanya 200 330 530 0,1 26 
Türkiye 278 3.908 4.186 0,5 87 
Ukrayna 16.274 17.879 34.153 3,8 424 
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İngiltere 220 - 220 - 9 
Diğer Avrupa& Avrasya 1.529 21.944 23.473 2,6 341 
Toplam Avrupa ve Avrasya 112.256 174.839 287.095 31,6 242 
Güney Afrika 48.750 - 48.750 5,4 201 
Zimbabwe 502 - 502 0,1 154 
Diğer Afrika 910 174 1.084 0,1 490 
Ortadoğu 419 - 419 - 399 
Toplam Afrika ve Ortadoğu 50.581 174 50.755 5,6 204 
Avustralya 38.600 39.900 78.500 8,6 215 
Çin 62.200 52.300 114.500 12,6 59 
Hindistan 90.085 2.360 92.445 10,2 229 
Endonezya 740 4.228 4.968 0,5 38 
Japonya 359 - 359 * 268 
Yeni Zelanda 33 538 571 0,1 115 
Kuzey Kore - 300 300 0,1 21 
Pakistan - 3.050 3.050 0,3 ** 
Güney Kore - 80 80 * 25 
Tayland - 1.354 1.354 0,1 67 
Vietnam 150 - 150 * 6 
Diğer Asya Pasifik 97 215 312 * 34 
Toplam Asya-Pasifik 192.564 104.325 296.889 32,7 101 

DÜNYA TOPLAMI 478.771 430.293 909.064 100 164 
   OECD 172.363 200.857 373.220 41,1 180 
   Eski SSCB 94.513 132.741 227.254 25,0 ** 
   Diğer Gelişen Pazar Ekonomileri 211.895 96.695 308.590 33,9 102 

* %0,05'ten az   ** 500 yıldan fazla               
Kaynak: BP Statistical Review of World Energy, June, 2005. 
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Şekil-2.1. Dünya Kömür Rezervlerinin Bölgeler İtibari ile Dağılımı 
 
2.1.3. Dünya Linyit Üretimleri 
 

2000-2004 yılları bölgeler ve ülkeler bazında kömür (antrasit, bitümlü, alt-bitümlü ve 

linyit gibi ticari katı yakıtlar toplamı) üretimleri Mtep (Milyon Ton Eşdeğer Petrol) olarak 

Tablo 2.5’de verilmektedir.  2004 yılında yaklaşık 2,7 milyar tep olan Dünya toplam kömür 
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üretiminin % 36,2’si Çin, % 20,8’i ABD, % 7,3’ü Avustralya, % 6,9’u Hindistan, % 5’i ise 

Güney Afrika tarafından gerçekleştirilmiştir. Ülkemizin Dünya toplam kömür üretimi içindeki 

payı ise, 10,2 milyon tep üretim miktarı ile % 0,4’tür. 2003 yılı ile kıyaslandığında 2004 

yılında Dünya toplam kömür üretimi % 7,2 oranında artış göstermiştir. 

Uluslar arası Enerji Ajansı verilerine göre 2003 yılında Dünya toplam kömür üretimi 

4.923,9 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Bu üretimin 4.037,5 milyon tonu taşkömürü, 886,4 

milyon tonu kahverengi kömürlerdir (alt bitümlü-linyit). 

Tablo-2.5. Bölgeler ve Ülkeler İtibari ile Kömür Üretimleri (2000-2004)( Milyon tep). 

Bölgeler/Ülkeler 2000 2001 2002 2003 2004 2003/2004  Top. Pay 
ABD 556,6 587,3 565,6 549,3 567,2 3,3 20,8 
Kanada 37,1 37,6 34,9 32,2 34,9 8,3 1,3 
Meksika 5,4 5,4 5,2 4,6 4,3 -6,3 0,2 
Toplam K. Amerika 608,1 630,3 605,7 586,0 606,3 3,5 22,2 
Brezilya 2,9 2,1 1,9 1,8 1,6 -6,5 0,1 
Kolombiya 24,9 28,5 25,7 32,5 35,8 9,9 1,3 
Venezüella 5,6 5,5 5,7 5,0 6,6 32,2 0,2 
Diğer G. ve Orta Amerika 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 -48,7 * 
Toplam G. ve Orta Amerika 33,9 36,7 33,7 39,6 44,1 11,5 1,6 
Bulgaristan 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 0,1 0,2 
Çek Cumhuriyeti 25,0 25,4 24,3 24,2 23,5 -3,1 0,9 
Fransa 2,3 1,5 1,1 1,3 0,5 -63,9 * 
Almanya 56,5 54,1 55,0 54,1 54,7 1,1 2,0 
Yunanistan 8,2 8,5 9,1 9,5 9,5 -0,8 0,3 
Macaristan 2,9 2,9 2,7 2,8 2,9 4,1 0,1 
Kazakistan 38,5 40,7 37,8 43,3 44,4 2,5 1,6 
Polonya 71,3 71,7 71,3 71,4 669,8 -2,2 2,6 
Romanya 6,4 7,1 6,7 7,2 6,9 -4,4 0,3 
Rusya Fed. 115,8 121,5 114,8 124,9 127,6 2,2 4,7 
İspanya 8,0 7,6 7,2 6,8 6,7 -2,0 0,2 
Türkiye 13,9 14,2 11,5 10,5 10,2 -3,0 0,4 
Ukrayna 42,2 43,8 43,0 41,5 41,9 1,0 1,5 
İngiltere 19,0 19,4 18,2 17,2 15,3 -11,2 0,6 
Diğer Avrupa ve Avrasya 14,2 14,4 15,3 15,9 16,4 2,8 0,6 
Toplam Avrupa ve Avrasya 428,7 437,3 422,4 435,0 434,4 -0,1 15,9 
Toplam Ortadoğu 0,6 0,5 0,4 0,6 0,6 1,0 * 
Güney Afrika 126,6 126,0 124,1 133,9 136,9 2,2 5,0 
Zimbabwe 2,8 2,9 2,6 2,0 2,1 6,9 0,1 
Diğer Afrika 1,2 1,2 1,4 1,3 1,4 6,3 * 
Toplam Afrika 130,7 130,1 128,1 137,1 140,3 2,3 5,1 
Avustralya 166,2 179,8 184,0 189,5 199,4 5,2 7,3 
Çin 501,8 555,1 713,4 873,4 989,8 13,3 36,2 
Hindistan 157,0 160,3 168,1 175,9 188,8 7,4 6,9 
Endonezya 47,4 56,9 63,6 69,4 81,4 17,3 3,0 
Japonya 1,7 1,8 0,8 0,7 0,7 -4,3 * 
Yeni Zelanda 2,2 2,4 2,7 3,2 3,0 -9,6 0,1 
Pakistan 1,4 1,5 1,6 1,5 1,3 -3,3 * 
Güney Kore 1,9 1,7 1,5 1,5 1,4 7,0 0,1 
Tayland 5,1 5,6 5,6 5,4 5,8 0 0,2 
Vietnam 6,4 7,2 8,6 10,7 14,8 38,6 0,5 
Diğer Asya Pasifik 19,3 19,7 19,0 19,3 19,7 2,5 0,7 
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Toplam Asya Pasifik 910,5 992,1 1169,0 1350,4 1506,3 11,5 55,1 
DÜNYA TOPLAMI 2112,4 2227,0 2359,2 2548,7 2732,1 7,2 100 

(1) Taşkömürü ve linyit gibi ticari katı yakıtlar, * %0.05’ten az. 
 

2003 yılında Dünya linyit üretimi 886,4 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. En yüksek 

üretim 179,1 milyon ton ile Almanya’da yapılmıştır. Almanya’yı, 78,4 milyon ton ile ABD ve 

Rusya, 68,3 milyon ton ile Yunanistan, 64,6 milyon ton ile Avustralya ve 60,9 milyon ton ile 

Polonya izlemektedir (Tablo 2.6). 

Tablo-2.6. Dünya Kahverengi Kömür (Linyit) Üretimleri (Milyon Ton). 
Ülkeler 2000 2001 2002 2003 

Avustralya 67,4 65,0 68,6 64,6 

Avusturya 1,2 1,2 1,4 1,2 

Kanada 35,4 36,3 37,0 35,6 

Çek Cum. 50,3 51,0 48,9 50,3 

Fransa 0,3 0,3 0,1 0,0 

Almanya 167,7 175,4 181,8 179,1 

Yunanistan 63,9 66,3 70,5 68,3 

Macaristan 14,0 13,9 13,0 13,2 

Yeni Zelanda 0,2 0,2 0,2 0,3 

Polonya 59,5 59,6 58,2 60,9 

Slovak Cum. 3,6 3,4 3,4 3,1 

İspanya 12,2 12,2 12,3 11,2 

Türkiye 60,9 59,6 51,1 46,3 

ABD 80,5 72,6 74,8 78,4 

OECD Toplam 617,1 617,0 621,3 612,2 

Hindistan 24,2 24,8 26,0 25,3 

Kore 7,2 7,4 7,1 7,4 

Malezya 0,3 0,5 0,3 0,3 

Myanmar 0,1 0,1 0,1 0,1 

Tayland 17,7 19,6 19,6 18,8 

Diğer Asya Ülkeleri 4,2 4,3 4,4 4,4 

Arnavutluk - - 0,1 0,1 

Bulgaristan 26,3 26,5 25,9 27,1 

Romanya 29,0 33,2 30,4 32,6 

Bosna-Hersek 5,3 4,7 5,4 4,9 

Makedonya 7,5 8,1 7,6 7,5 

Sırbistan 34,2 32,5 35,8 40,1 

Slovenya 4,5 4,1 4,7 4,9 



 20

Eski Yugoslavya 51,6 49,5 53,4 57,4 

Estonya 11,7 11,8 12,4 14,7 

Kazakistan 2,4 2,7 3,0 3,6 

Kırgızistan 0,3 0,4 0,4 0,3 

Rusya 87,8 83,3 74,0 78,4 

Ukrayna 1,1 0,8 0,8 0,7 

Özbekistan 2,5 2,7 2,5 2,4 

Eski Sovyetler Birliği 105,9 101,7 93,0 100,2 

İsrail 0,4 0,4 0,5 0,5 

OECD Dışı Toplam 267,1 268,0 260,7 274,2 

Dünya Toplamı 884,1 885,0 882,0 886,4 
     Kaynak: IEA Coal İnformation, 2004. 

Linyit arzı 2002 yılında % 0,3 düşüş ile 882 milyon tona gerilemiş, 2003 yılında ise % 

0,5 artış ile 886,4 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Rusya, ABD, Polonya,Çek Cumhuriyeti, 

Orta ve doğu Avrupa ülkelerinde artış gözlenirken, Almanya, Yunanistan, Avustralya, 

Türkiye Kanada ve Hindistan’da üretim düşüşü olmuştur. Kabaca üretimin % 49’luk kısmı 

OECD-Avrupa bölgesinde, % 13’ü OECD-Kuzey Amerika ve % 7’si OECD-Pasifik 

bölgelerinde gerçekleşmiştir. 2003 yılı dünya  linyit üretimi Tablo 2.7’de verilmiştir. 

Tablo-2.7. 2003 yılı Dünya Linyit Üretimi (Milyon Ton). 
Bölgeler 2003 Yılı Üretimi 
OECD-Avrupa 433,4 
OECD-Kuzey Amerika 113,9 
OECD-Pasifik 64,9 
OECD Toplam 612,2 
Geçiş Ekonomileri 217,3 
Doğu Asya 31,0 
Güney Asya 25,3 
Ortadoğu 0,5 
Dünya Toplamı 886,4 

                   Kaynak: IEA Coal İnformation, 2004. 

Linyit üretiminin hemen hemen tamamı açık ocaklardan üretilmektedir. Linyit büyük 

oranda elektrik üretiminde kullanılırken, bazı ülkelerde endüstride ve ev ısınmasında  

briketlenerek kullanılmaktadır. Bazı ülkelerde elektrik üretiminin yarısından fazlası linyit 

kömürü ile gerçekleştirilmektedir (Çek Cumhuriyeti, bazı Eski Yugoslavya Ülkeleri ve 

Yunanistan). Almanya, Avustralya, Macaristan ve Polonya gibi ülkelerde ise elektriğin 

önemli bir kısmı linyit kömüründen üretilmektedir. 



 21

OECD Üretimi: OECD ülkeleri toplam linyit üretiminin % 69’unu gerçekleştirmiştir. 

OECD-Pasifik bölgesinde bir miktar linyit kömürü olmasına karşın, OECD arzının büyük 

bölümü OECD-Avrupa ve OECD-Kuzey Amerika kaynaklıdır. 

OECD-Pasifik bölgesinde linyit üretimi Avustralya ve Yeni Zelanda’dadır. 

Avustralya’da 2003 yılında linyit üretimi % 5,8 düşüş ile 64,6 milyon ton olmuştur. Yeni 

Zelanda’da  200.000 tonun üzerinde yıllık üretim gerçekleşmektedir. 2003 yılında % 15,6 

artış ile 252.000 ton üretim yapılmıştır. 

OECD-Kuzey Amerika bölgesinde linyit üretimi ABD ve Kanada’da yapılmaktadır. 

2003 yılında bölge üretimi 113,9 milyon tona ulaşmış ve bunun % 69’luk kısmı ABD’de 

gerçekleşmiştir. ABD’de 2003 yılında % 4,7 artış ile 78,4 milyon ton üretim yapılmıştır. 

Kanada linyit üretimi  2003 yılında % 3,7 azalma ile 35,6 milyon ton olmuştur. 

OECD-Avrupa bölgesi coğrafya olarak en fazla üretimin yapıldığı bölgedir. Üretim, 

2003 yılında % 1,6 azalma ile 433,4 milyon ton olarak geçekleşmiştir. Bölgede 10 ülkede 

linyit üretimi yapılmaktadır. En büyük linyit üretici ülke Almanya olup, 2003 yılı üretimi 

179,1 milyon tondur. 2003 yılında Yunanistan linyit üretimi % 3,1 azalma ile 68,3 milyon 

ton, Polonya’da % 4,6 artış ile 60,9 milyon ton ve Çek Cumhuriyeti’nde % 2,8 artış ile 50,3 

milyon ton olmuştur. Türkiye üretimi ise % 9,4 azalma ile 46,3 milyon ton olarak 

gerçekleşmiştir. Türkiye’de linyit kömürü üretimindeki azalma eğilimi 1999 yılından beri 

devam etmektedir. Bölgedeki diğer önemli linyit üreticisi ülkeler olan Macaristan, İspanya, 

Slovak Cumhuriyeti ve Avusturya’da 2003 yılında üretim düşüşü yaşanmıştır. Fransa üretimi 

ise 9.000 ton ile oldukça düşük gerçekleşmiştir. 

OECD üyesi olmayan bölgelerde 2003 yılı linyit üretimi  % 5,1 artış ile 274,2 milyon 

ton olmuştur. Üretimin büyük kısmı geçiş ekonomilerinde olurken, bunları Doğu Asya ve 

Güney Asya ülkeleri takip etmektedir. 

Geçiş ekonomileri coğrafik bölgesinde 13 ülkede 2003 yılında linyit üretimi 

gerçekleştirilmiştir. Bu bölgedeki toplam üretim % 7,1 artış ile 217,4 milyon ton olmuştur. 

Rusya bölgedeki en büyük üreticidir ve 2003 yılı üretimi 78,4 milyon tondur. Romanya ve 

Bulgaristan’da 2003 yılında üretim artışı yaşanmış, sırasıyla 32,6 milyon ton ve 27,1 milyon 

ton linyit üretimi gerçekleşmiştir. Estonya’daki bitümlü şist üretimi İEA istatistiklerinde 

kahverengi kömür olarak nitelendirilmektedir  ve üretim 2003 yılında % 18,6 artışla 14,7 

milyon ton olmuştur.  

Eski Yugoslavya’nın bir parçası olan Makedonya’da 7,5 milyon ton, Bosna’da 4,9 

milyon ton ve Slovenya’da 4,9 milyon ton linyit üretimi gerçekleşmiştir. 
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Daha önce Sovyetler Birliğinin parçası olan Orta Asya Ülkeleri Kazakistan ve 

Özbekistan’da önemli miktarda linyit üretimi yapılmaktadır. Kazakistan’da linyit üretimi % 

21,6 artışla 3,6 milyon tona yükselmiş, Özbekistan’da ise üretim 2,5 milyon tona gerilemiştir.  

Ayrıca, Ukrayna, Kırgızistan, Arnavutluk ve Tacikistan’da küçük miktarlarda linyit 

üretimi yapılmaktadır. 

Doğu Asya bölgesinde linyit üretimi 5 ülkede yapılmaktadır. Toplam bölge üretimi 

2003 yılında 31 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Bölgedeki en büyük üretici ülke Tayland 

olup, linyit üretimi 18,8 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Resmi olmamakla birlikte Kore 

üretimi 7,4 milyon ton olarak tahmin edilmektedir. Malezya, Burma ve Filipinler’de küçük 

miktarlarda linyit üretimi yapılarak lokal ısınma ve ticari amaçlı kullanılmaktadır.  

Güney Asya’da linyit üretimi sadece Hindistan ile sınırlıdır. 2003 yılında linyit üretimi 

25,3 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 

Ortadoğu’da ise İsrail’de bitümlü şist üretimi yapılmaktadır. 2003 yılı üretimi % 2,2 

artışla 458.000 ton olarak gerçekleşmiştir. 

2.1.4. Dünya Linyit Tüketimi 

Dünyada linyit kömürü ağırlıklı olarak elektrik enerjisi ve ısı üretimi amaçlı olarak 

tüketilmektedir. Ayrıca bazı sanayi sektörlerinde, konut,ticari ve kamu hizmetlerinde 

kullanılmaktadır. Tablo 2.8’de OECD ülkelerinde sektörler bazında linyit tüketimleri ve 

Tablo 2.9’da  bazı ülkelerde elektrik ve ısı amaçlı linyit kömürü tüketim miktarları verilmiştir. 

Tablo-2.8. Kullanım Alanlarına göre OECD Ülkelerinde Linyit Tüketimi (Milyon Ton). 
Kullanım Alanı 1978 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 

Elektrik ve Isı 427,96 454,32 569,77 602,63 565,42 582,17 588,04 588,95

Patent Yakıt 136,09 141,72 144,66 110,57 24,43 13,13 12,85 12,55 

Sanayi 53,84 53,44 63,74 48,92 14,84 15,16 11,47 10,63 

Konut, Ticari ve Kamu Hiz. 31,80 33,22 46,46 38,06 14,59 8,09 5,41 6,75 

Enerji Dışı Kullanım 0,83 0,82 0,88 0,67 0,14 0,16 0,17 0,15 

Toplam 666,47 697,41 843,22 815,50 629,74 627,58 626,05 626,45
         Kaynak: IEA Coal İnformation, 2004. 

Tablo-2.9. Bazı OECD Ülkelerinde Elektrik Üretimi ve Isınma Amaçlı Linyit Tüketimi 

(Milyon Ton). 
Ülkeler 2001 2002 

Almanya 165,2 170,8 

ABD 66,3 70,3 

Yunanistan 66,7 68,2 

Avustralya 64,2 67,8 
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Polonya 59,2 57,7 

Türkiye 52,8 41,9 

Kanada 41,0 41,6 

Çek Cum. 41,9 40,7 

İspanya 12,1 13,0 

Macaristan 13,4 12,7 

Slovak Cum. 3,6 2,7 

Avusturya 1,5 1,4 

Fransa 0,3 0,2 

OECD (30) Toplam 588,0 588,9 
Kaynak: IEA Coal İnformation, 2004. 

2.1.5. Linyit Fiyatları 

Kömür fiyatları, kömürlerin spesifikasyonlarına bağlı olarak ithalatçı ve ihracatçı 

arasında pazarlık yoluyla belirlenmektedir. Bu nedenle, standart bir kömür fiyatından söz 

etmek mümkün değildir. Bununla birlikte, çeşitli ülkelerin yıllar itibariyle ortalama kömür 

ithal maliyetleri kömür fiyatlarının gelişimi hakkında yeterince fikir verebilmektedir. Tablo 

2.10’da Kuzeybatı Avrupa, ABD ve Japonya’da 1990-2004 yılları arasında gerçekleşen 

ortalama kömür satış fiyatları verilmiştir.  

Tablo-2.10. 1990-2004 Yılları Dünya Kömür Satış Fiyatları ($/Ton). 

Yıllar 

Marker Fiyat 

Kuzeybatı Avrupa 

ABD Fiyatları 

(Buhar ve 

Elektrik Üretimi) 

Japonya İthal 

Kok Kömür 

Fiyatları (CIF) 

Japonya İthal 

Buhar Kömürü 

Fiyatları (CIF) 

1990 43,48 33,33 60,54 50,81 

1991 42,80 33,06 60,45 50,30 

1992 38,53 32,23 57,82 48,45 

1993 33,68 31,57 55,26 45,71 

1994 37,18 30,75 51,77 43,66 

1995 44,50 29,85 54,47 47,58 

1996 41,25 29,19 56,68 49,54 

1997 38,92 28,79 55,51 45,53 

1998 32,00 28,31 50,76 40,51 

1999 28,79 27,46 42,83 35,74 

2000 35,99 27,13 39,69 34,58 

2001 39,29 27,62 41,33 37,96 

2002 31,65 27,89 42,01 36,90 

2003 42,52 28,33 41,57 34,74 

2004 71,90 29,93 60,96 51,34 
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2.1.6. Avrupa’da Linyit Madenciliği 

Dünya kahverengi kömür (linyit) üretiminin çoğunluğunun yapıldığı Avrupa’da linyit, 

taşkömürü ile kıyaslandığında önemli, ucuz ve yerli bir enerji kaynağıdır1. 

Linyit üretiminin çoğunluğu açık ocaklardan üretilmektedir.Üretimin tamamına yakını 

elektrik üretiminde, bazı ülkelerde de küçük miktarlarda endüstride ve ısınmada 

kullanılmaktadır. 

Birkaç ülkede (Çek Cumhuriyeti, bazı Eski Yugoslavya Ülkeleri ve Yunanistan) elektrik 

üretiminin yarısından fazlası, Almanya, Macaristan ve Polonya’da elektrik üretiminin önemli 

bir bölümü linyitten sağlanmaktadır. 

Almanya 

Almanya’da 2001 yılında 175 milyon ton kahverengi kömür/linyit düşük maliyetle açık 

ocak işletmelerinden üretilmiştir. Rhineland ve Rheinbraun bölgelerinde  94 milyon ton, 

Dresden yakınındaki Lusation bölgesinde 58 milyon ton, Leipzig çevresinde 19 milyon ton ve 

Helmstedt bölgesindeki iki ocaktan yaklaşık 4 milyon ton linyit üretilmiştir. 

Almanya’da üretilen linyit kömürünün tamamına yakını elektrik santrallerinde 

kullanılmaktadır. Almanya için linyit, elektrik üretiminde ucuz bir yakıttır. 2001 yılında linyit 

ile beslenen toplam 22 GW kapasiteli santrallerden yaklaşık 156 TWh elektrik üretilmiştir. Bu 

santarallerin çoğu modern ve verimlidir. 1990’ların ikinci yarısında toplam kapasiteleri 5,5 

GW olan ve verimleri % 40’dan fazla olan yeni santraller kurulmuştur. Ağustos 2002’de 

Niederaussern’de 1000 MW gücünde bir santral devreye alınmıştır. Yeni santralin net 

veriminin % 43’ün üzerinde olması, % 31 verimli bir santral yerine devreye alınması 

nedeniyle yakın gelecekte Almanya’da CO2 emisyonunda yıllık 2-3 Mton azalma 

beklenmektedir. 2010 yılından önce verimi daha yüksek bir santral kurulmasına yönelik 

planlar vardır. 

Orta Avrupa 

Polonya linyit üretiminin büyük bölümü Belchatow bölgesinde yapılmakta ve ocaklarda 

üretim 25 yıldır devam etmektedir.Belchatow elektrik santralindeki her biri 360 MW 

gücündeki 12 üniteye kömür beslenmektedir. Szczercow ocağı zamanla Belchatow ocağının 

yerini alacaktır. Polonya’da ayrıca, üç küçük ocaktan linyit üretimi yapılmaktadır. Bu 

ocakların rezervleri en azından 30 yıl mevcut üretimi karşılayacak durumdadır. 

                                                 
1 Development in the International Coal Market in 2001-2002 by  Coal  Industry Advisory Board, IEA. 
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Çek Cumhuriyeti’nde önemli linyit ocakları üç bölgede yoğunlaşmıştır. Kuzey Bohemya’da 

toplam 54 milyon ton/yıl üretim birkaç ocaktan sağlanmaktadır. Üretimin 25 Mton/yıl kısmı 

Doly Nastup bölgesinden, Sokolov ve Güney Morevia’dan sağlamaktadır. 

Romanya’da 28 Mton/yıl üretim Devlet iştiraki olan Compania Nationale a 

Lignitului’ne ait 9 yeraltı ve 19 açık ocak işlemesinden üç ayrı maden bölgesinde 

yapılmaktadır. Üretilen linyit kömürü Turceni ve Rovinari elektrik santrallerine 

beslenmektedir. 

Rusya’da linyit kaynakları Moskova’nın batısından kuzeydoğu Sibirya’ya kadar 

uzanmaktadır. Moskova yakınlarında üretim durmuş ve ana olarak Batı Sibirya Kansk-

Achinsk kömür havzasında yoğunlaşmıştır. 64 Mton/yıl kapasiteli üç ocak vardır, fakat 

elektrik talebindeki düşüş nedeniyle yıllık 35 Mton üretim yapılmaktadır. 

İspanya’da La Coruna yakınındaki As Pontes ocağı esas işletilebilir rezerve sahip 

ocaktır ve 2001 yılında en büyük özel elektrik üretim şirketi olan ENDESA tarafından 6 Mton 

üretim yapılmıştır. Yine La Coruna yakınındaki Union Fenosa Elektrik Şirketinin sahip 

olduğu daha küçük bir ocaktan 30 yıldan beri linyit üretimi yapılmaktadır. Bunların yanında 

üretim yapılan iki saha daha vardır. 

Bulgaristan’da 2001 yılında 26 Mton linyit üretimi 11 açık ocak işletmesinden 

yapılmıştır. Üretimin % 80’den fazlası Maritza-East Ocağından yapılmakta, üretilen kömürün 

büyük kısmı santrallere beslenirken küçük bir kısmı briket fabrikasına verilmektedir. 

Yunanistan’da,  ucuz bir yerli enerji kaynağı olarak tarihi bir role sahip olan linyit ithal 

doğal gazın baskısı altındadır. 2001 yılındaki 68 Mton üretimin 51 Mtonu Ptolemais-

Amyndeon Linyit merkezinden ve 13 Mtonu Megalopolis Linyit merkezinden yapılmıştır. 

Üretimin tamamına yakını Public Power Corparation’a ait 7 elektrik santralinde 

kullanılmaktadır. 

 

 

2.1.7. Ülkeler ve Kömür Üretim Politikalarında Değişimler2 

2.1.7.1 Kömür Üretimi İçin Devlet Yardımı 

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyesi ülkelerin bir kısmı yerel kömür üretimini 

desteklemek için değişen oranlarda mali ve diğer yardımlarını sürdürmektedir. Bir çok 

durumlarda devlet desteğinin temelini istihdam sağlamak ve bölgesel ekonomik aktivitenin 

                                                 
2Türkiye Enerji Politikalarında Kömürün Önemi, TTK Haziran , 2004. 
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sürdürülmesi gibi pragmatik kaygılar oluşturmaktadır.  Arz güvenliğinin sağlanması ve kömür 

madenciliğine dayalı endüstriyel kalkınmanın desteklenmesi konuları, kömür üretiminde 

devlet yardımlarının sürdürülmesi için daha akılcı gerekçeler olarak yaygınlaşmaktadır. Bazı 

ülkelerde ise, Norveç örneğinde olduğu gibi, kömür üretimi bir dış politika zorunluluğu olarak 

sürdürülmektedir. Norveç, Spitsbergen adasındaki varlığını kanıtlamak ve devam ettirmek 

için bu adada taşkömürü üretimini sürdürmekte ve yeni ocak açmak için yatırımlarına devam 

etmektedir. 

2.1.7.2. Ülkeler ve Kömür Sektöründeki Gelişmeler 

Dünya kömür üretiminde ve ticaretinde önemli yeri olan veya kömür madenciliği 

politikalarında önemli değişimlere sahne olan ülkeler ve bu ülkelerde yaşanan gelişmeler, özet 

olarak aşağıda verilmektedir.  

ABD 

Son on yıl içerisinde ABD’de kömür üretimi 850 milyon ton ile 950 milyon ton arasında 

değişmiştir.  ABD yerel ve uluslararası kömür pazarının durumuna göre hareket edebilen 

üretici konumundadır. Ancak son yıllarda ihraç için üretim fazlası oluşmamış veya üreticiler 

ihraç fiyatlarını cazip bulmadıkları için üretimi artırmamışlardır. İki yıl peş peşe yaşanan 

üretim düşüşünden sonra 2001 yılında % 6,3’lük, veya 56 milyon tonluk, bir artışla 951.2 

milyon ton kömür üretimi gerçekleştirilmiştir. 2001 yılındaki rekor üretimden sonra % 3,6’lık 

bir düşüş ile kömür üretimi 2002 yılında 916,7 milyon ton olmuştur. Kömür üretimindeki bu 

düşüşün nedenleri olarak; düşük ekonomik büyüme, ılımlı geçen kış, elektrik talebindeki 

düşük artış, ihraç pazarında ABD kömürlerine olan talebin azalması sayılmaktadır. 

ABD’de kullanılan bütün enerjinin % 22’sini karşılayan, elektriğin % 50’sini üreten 

kömür önemini korumaktadır. ABD dünya kömür piyasasındaki gelişmelere göre pozisyon 

alabilmekte, pazarın yapısına bağlı olarak üretimi artırıp azaltabilmektedir. Termik santrallara 

verilen metalurjik kömür, talebe bağlı olarak demir-çelik sanayisine yönlendirilebilmektedir. 

 

Avustralya 

2002 yılında Avustralya taşkömürü üretimi önemli miktarda artış göstermiştir. 

Taşkömürü üretimi 11,8 milyon ton artarak 276 milyon ton olmuştur. 2002 yılında, 106 

milyon ton koklaşabilir ve 92 milyon ton buhar kömürü olmak üzere toplam 198 milyon ton 

taşkömürü ihracı ile Avustralya kömür ihraç eden ülkeler arasında birinci sırada yer 
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almaktadır. Kömür üretimini artırmaya yönelik yatırımlar, uluslararası kömür piyasasında söz 

sahibi BHP-Billiton, Xstrata, Anglo Coal vb gibi firmalar tarafından sürdürülmektedir. 

Çek Cumhuriyeti 

Çek Cumhuriyeti, % 58’i ekonomik olarak işletilebilir 10 milyar ton, kayda değer 

kömür rezervlerine sahiptir. Kömür rezervlerinin % 37’si bitümlü, % 60’ı alt-bitümlü ve % 

3’ü linyit olarak sınıflandırılmaktadır. 1990 yılından bu tarafa Çek taşkömürü üretimi 1/3 

oranında azalarak 2002 yılında 14,5 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.  Üretilen 

taşkömürünün önemli bir kısmı, yaklaşık %60’ı, koklaşabilir niteliktedir. 1998 yılının 

sonundan itibaren taşkömürü üretimi tek bir üretici firma çatısı altında toplanmıştır. Linyit 

üreten işletmelerin özelleştirme çalışmaları sürdürülmekte olup, devlet enerji politikasının 

tamamlanması beklendiğinden gecikmiştir. Çek Cumhuriyeti 1 Mayıs 2004 tarihinden itibaren 

Avrupa Birliği üyesi olmuştur.  

Çin Halk Cumhuriyeti 

Dünyanın en çok kömür üreten ülkesidir. Taşkömürü üretimi 2002 yılında 1,32 milyar 

ton, 2003 yılında ise 1,6 milyar ton olarak gerçekleşmiştir.  Çin kömür endüstrisinde 

rasyonelleştirme çalışmaları 1996 yılında başlamıştır. Yerel hükümetler veya otoriteler 

tarafından işletilen ve verimli olmayan küçük işletmelerin kapatılması ve merkezi hükümet 

tarafından işletilen yüksek kapasiteli ve verimli işletmelerin genişletilmesini amaçlayan 

çalışma kapsamında 1997 yılından bu yana toplam üretimleri 420 milyon ton/yıl düzeyinde 

olan 50.000 ocak kapatılmıştır. Halen toplam üretimleri 200 milyon ton/yıl civarında olan 

23.000 ufak işletme mevcuttur. Bu tip küçük ocaklar, sıkça kazaların yaşandığı ve ülke kaza 

oranlarının yüksek seviyelerde seyretmesine neden olan ocaklardır. 

Kömür üretimindeki artış Çin’in Kore, Japonya, Tayvan ve Filipinler’deki pazar payını 

artırmıştır. Japonya’ya yapılan koklaşabilir kömür ihracatı iki katına çıkmış ve Brezilya, 

Avrupa ve Asya’da yeni koklaşabilir kömür pazarları gelişmiştir. Elektrik üretiminde ve 

demir-çelik sektöründe ülke kömür talebi de güçlü bir şekilde artmaktadır. 

Çin’in kömür üretiminin 2010 yılında1.406 milyon ton buhar kömürü ve 177 milyon ton 

koklaşabilir kömür olmak üzere 1.583 milyon ton/yıl seviyesine çıkacağı, buna karşılık kömür 

tüketim miktarının 1.327 milyon ton buhar kömürü ve 164 milyon ton koklaşabilir kömür 

olmak üzere toplam 1.501 milyon ton/yıl seviyelerinde olacağı beklenmektedir. 2020 yılında 
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toplam kömür üretiminin yaklaşık 1,8 milyar ton, tüketiminin ise 1,7 milyar ton olacağı, ihraç 

kapasitesinin 100 milyon ton seviyelerine çıkacağı tahmin edilmektedir3. 

Çin Halk Cumhuriyetinde kömür üretimi devlet desteği ile sürdürülmektedir. Kömür 

üreticisi devlet kuruluşlarına; borç ödeme muafiyeti, faizlerin kaldırılması, hazine bonosu ve 

makine-teçhizat ile teknoloji yenileme kredileri, işçilere yapılan refah payı ödemesi adı 

altında devlet desteği (sübvansiyon) sağlanmaktadır. 2015 yılına kadar kaldırılması planlanan 

sübvansiyonların 2001 yılında toplam miktarı 1,67 milyar $ olarak gerçekleşmiştir4. 

Çin, liman ve demir yolu inşa fonuna ödenen harçların ihracatı teşvik etmek amacıyla 

kömür endüstrisine uygulanmaması ile kömür üretimine dolaylı sübvansiyon yapmakta iken 

bu uygulamayı 1 Mayıs 2004 tarihinden itibaren kaldırdığını duyurmuştur. Bu fona ödenen 

harç miktarı ihraç kömür fiyatında 4 $/ton FOB ilave şarj anlamına gelmektedir5. 

Çin’in yerel piyasanın talebini karşılayacak üretimi gerçekleştirip 

gerçekleştiremeyeceğini ve mevcut ihraç hacmini sürdürüp sürdürmeyeceğini kimse tahmin 

edememektedir. Bunun en önemli nedeni olarak ülke çapında oldukça çok sayıda ve dağınık 

bir şekilde kömür üretimi yapılması ve tüketilmesi gösterilmektedir. Dünya kömür pazarında 

söz sahibi firma veya ülkeler için Çin’in kömür üretim/tüketim dengesini bilmek, gelecek 

yıllardaki kömür ve kok ticaret hacmini ve fiyatlandırmayı tahmin etmek ve iş planlaması 

açısından hayati önem taşımaktadır6.   

1999 yılından 2003 yılına kadar kömür üretimini % 54 artıran Çin, 2003 yılında 1,7 

milyar ton  kömür üretmiştir. Uluslararası kömür pazarında söz sahibi olmaya çalışan, aldığı 

kararlarla kömür piyasasını yönlendirebilen bir ülke konumuna gelen Çin, 1993 yılından 

itibaren kok kalitesinde elde ettiği gelişmeler sonucunda, özellikle batı dünyasında kok 

üretiminin çevresel kaygılar nedeniyle azaltılmasıyla, dünya kok pazarında da söz sahibi 

olmuştur. Dünyanın en büyük kok ihracatçısı olan Çin, dünya kok ticaretinin % 60’nı elinde 

tutmakta, Avrupalı ve Japon çelik üreticilerini kendisine bağımlı hale getirdiği için, kok ihraç 

kotalarını kısarak uluslararası pazarda kok fiyatlarını yükseltebilmektedir. Çin 2003 yılında 

14 milyon ton kok ihraç etmiş olup bu miktar üretimin % 7’sine karşılık gelmektedir7. 

Endonezya 

1980’li yıllarda kömür üretimi yok denecek kadar az olan Endonezya’da 1990 yılında 

kömür üretimi 10,5 milyon ton, kömür ihracatı 4,9 milyon ton, 1995 yılında ise kömür üretimi 

                                                 
3 Allison B.,  et al. 2003., China’s changing coal  industry, ABARE eReport 03.3 
4 Allison B.,  et al. 2003, a.g.e 
5 China eliminates port, rail subsidies 6 May 2004, www.platts.com/Coal/News/4816472.xml?S=n 
6 China Coal Report 2 March 2004, Issue 045, The Barlow Jonker Publication , www.coalportal.com 
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41,1 milyon ton, ihracatı 31,3 milyon ton seviyesine kadar yükselmiştir. Uzak doğu pazarına 

yakınlığı, açık işletmeye uygun kömür damarlarının varlığı nedeniyle uluslararası özel 

şirketlerin yoğun ilgi alanına giren Endonezya’da kömür üretimi çok etkileyici bir şekilde 

artış göstererek 2001 yılında 92,5 milyon ton ve % 9,4’lük bir artışla 2002 yılında 101,2 

milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Önemli bir kömür ihraç eden ülke konumundadır. 2002 

yılında 7,4 milyon ton koklaşabilir ve 65,6 milyon ton buhar kömürü olmak üzere 73 milyon 

ton taşkömürü ihraç etmiştir. 

Güney Afrika 

2001 yılı taşkömürü üretimi 225,4 milyon ton iken, 2002 yılı üretimi % 1.3’lük bir 

azalma ile 223 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 69 milyon ton kömür ihracı ile 2002 yılında 

dünyanın dördüncü büyük kömür ihraç eden ülkesi olmuştur. Büyük madencilik şirketleri 

BHP-Billiton, SASOL, Anglo Coal ve Xstrata kömür üretiminin % 75’ni gerçekleştirirken, 

üretimin % 90’nını ve ihracatın tamamını kontrol etmektedirler.  

Mevcut üretim kapasitesini büyütmek amacıyla önemli yatırımlar planlanmaktadır. 

Örneğin, BHP-Billiton iki önemli projeye 160 milyon $ yatırım yaparak Ingwe ocağındaki 

mevcut kapasiteye 12,3 milyon ton/yıl ilave kapasite eklemektedir. 

Güney Kore 

Güney Kore termik santral yakıtı ve teshin amaçlı antrasit üreten küçük bir kömür 

endüstrisine sahiptir. Kömür endüstrisi yoğun olarak sübvanse edilmekte ve üretim sürekli 

düşmektedir. 2001 yılında 3,8 milyon ton olan üretim % 13,2’lik bir azalma ile 2002 yılında 

3,3 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 2002 yılında 44,4 milyon ton buhar kömürü ve 17,6 

milyon ton koklaşabilir kömür olmak üzere toplam 62 milyon ton taşkömürü ithalatı ile 

Japonya’dan sonra en çok kömür ithal eden ülke olmuştur. 

Hindistan 

Hindistan’da 2001 yılına göre % 2,8’lik bir artışla 2002 yılı taşkömürü üretimi 333,7 

milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Yaklaşık 225 milyon ton/yıl açık işletmelerden üretilmekte 

diğer kısmı ise yer altı ocaklarından elde edilmektedir. ABD ve Çin Halk Cumhuriyeti’nden 

sonra Hindistan dünyanın üçüncü büyük taşkömürü rezervlerine sahip ülkesidir. Hindistan’ın 

kömür rezervleri genellikle yüksek kül, düşük kalori ve kükürt içeriğine sahiptir. Koklaşabilir 

kömür elde edebilmek için yoğun bir kömür hazırlama işlemi gerekmekte elde edilen ürünler 

kabul edilebilir alt sınırlarda kalmaktadır. Bu nedenle Hindistan koklaşabilir kömür 

ihtiyacının büyük bir kısmını ithal etmektedir. Buhar kömürleri daha uygun olmasına rağmen 

                                                                                                                                                         
7 Business Report,  May 31 2004, “China throws its weight around on coal deals”, www.busrep.co.za/general/print_article.php?fArticleId=2096225&fSectionId=5 
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kül içerikleri yine de yüksektir. 

Hindistan’da kömür üretiminin büyük bir kısmı devlet kuruluşları tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Kömür endüstrisi düzenli bir şekilde liberalleştirilmekte ancak ithal 

kömürlere uygulanan fon ve vergiler devam etmekte, ithal kömür dağıtımı devlet kontrolünde 

yapılmaktadır. Kömür talep ve arzı arasındaki artan dengesizlik pazarın liberalleşmesini 

hızlandırmaktadır. Hindistan kömür endüstrisi rasyonelleşme ve özellikle ocak kapasite 

artırımı ve kömür yıkama tesislerinin geliştirilmesi için büyük miktarlarda yatırım ihtiyacı 

içindedir. Kömür endüstrisine yapılacak yatırımların yanı sıra ulaştırma sektörü de büyük 

miktarlarda yatırıma ihtiyaç duymaktadır. Randımanların artırılması ve karlılık ilkeleriyle 

üretim amaçlayan rasyonelleşme çalışmaları sürdürülmekte olup Kömür ve Madenler 

Bakanlığı sürekli zarar eden 300 işletmeden 53 tanesinin kapatılmasını önermektedir.  

Japonya 

1960 yılından 1965 yılına kadar Japonya’da kömür üretimi 50 milyon ton/yıl düzeyinin 

üzerinde seyretmiş ancak, Japon Hükümetinin uyguladığı kömür politikaları ve kömür 

sanayisinin rasyonelleştirilmesi çalışmaları sonucunda, kademeli olarak azalarak 1980’li 

yılların ortalarında  16 milyon ton düzeyine gerilemiştir. Yerel üretim kömürlerin ithal 

kömürlerle rekabet etme şansını kaybetmesi ile rasyonelleştirme çalışmaları sürdürülmüş ve 

kömür üretimi 1990 yılında 8,3 milyon ton, 2001 yılında ise 3 milyon ton düzeyine inmiştir.  

Mart 2001 tarihine kadar ikisi yer altı ve on tanesi ufak açık işletme olmak üzere toplam 

12 ocak devlet desteği ile faaliyetlerini sürdürmekte iken, tüm kömür ocakları kapatılmış ve 

sadece Hokkaido adasındaki, eski adı Taiheiyo yeni adı Kushiro olan ocak işletme 

faaliyetlerini sürdürmektedir. Kushiro ocağı yıllık 700.000 ton üretim yapmakta ve bu ocak 

yerel bir kullanıcı tesis tarafından, üretilen kömürün dünya fiyatlarının üstünde bir fiyatla 

alınması suretiyle sübvanse edilmektedir. Bu ocağın ayakta tutulmasının en önemli nedeni 

Japonya’da yıllara dayalı oluşmuş bulunan madencilik sanayisinde üretilen ekipman ve 

teknoloji için bir laboratuar görevi üstlenmesidir. 

Sembolik olarak üretimini devam ettiren Kushiro ocağı dışındaki tüm işletmelerini 

kapatan Japonya kömür ihtiyacının tamamını ithal etmektedir. 2002 yılında 91,8 milyon ton 

buhar kömürü ve 66 milyon ton koklaşabilir kömür olmak üzere toplam 157,8 milyon ton 

taşkömürü ithal eden Japonya, en çok kömür ithal eden ülke konumundadır.  

 

Kanada 
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Kanada’da  taşkömürü üretimi ağırlıklı olarak ihraç koklaşabilir taşkömürü talebine  

yönelik olarak yapılmaktadır.  2002 yılı üretimi bir önceki yıla göre  % 12,8’lik bir azalma ile 

29,7 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Aynı zamanda kömür ihracı % 11,7 azalarak 26,8 

milyon ton olmuştur. Üretimdeki ve ihraç hacmindeki düşüşün en önemli nedeni 2001 yılında 

yaşanan ocak kapanmalarıdır. Kanada’nın devlet destekli üretim yapan son ocağı Cape Breton 

2001 yılında kapatılmıştır.  

Kanada madencilik endüstrisinde, şirket birleşmeleri şeklinde kendisini gösteren, 

konsantrasyon çalışmaları 2002 ve 2003 yılında devam etmiştir. Taşkömürü üreticisi üç 

firmanın (Fording Coal, Tech Cominco ve Sherritt Coal Partnerships) 2003 yılı başlarında 

birleşmesi ile dünya kömür pazarında en büyük ikinci koklaşabilir kömür arz eden firma 

ortaya çıkmıştır. Taşkömürü üreten bu firmaların birleşmesinin oluşturduğu olumlu ortamın 

etkisi ile maliyetlerin azalması ve Kanada’nın ihraca yönelik taşkömürü endüstrisinin 

pozisyonunu geliştirmesi beklenmektedir. 

Kolombiya 

Kolombiya’da taşkömürü üretimi % 7,1 azalarak 2002 yılında 42 milyon ton olarak 

gerçekleşmiştir. Kolombiya önemli taşkömürü rezervlerine sahiptir. Görünür ve mümkün 

taşkömürü rezervlerinin toplamı 20 milyar tondur. Kömür kalitesi iyidir, rezervlerinin çoğunu 

yüksek kaliteli bitümlü kömürler oluşturmakta olup bir miktarı koklaşabilir kalitededir. 

Kolombiya kömürleri kükürt içeriğinin % 1’den az olması nedeniyle temiz yanmaktadır. 

Önemli bir kömür ihracatçısı olma yolunda önemli adımlar kaydeden Kolombiya, Avrupa’ya 

kömür ihraç eden ikinci, ABD’ye kömür ihraç eden birinci ülke konumundadır. Kömür 

ihracatı ülkenin ikinci önemli gelir kaynağıdır. Devlet işletmesi olan Carbones de Colombia 

(Carbocol) kömür ihracatını iki katına çıkararak 60 milyon ton taşkömürü ihraç kapasitesini 

yakalamak istemektedir.  

Kömür endüstrisi devletin elinde olmasına rağmen özel firmalar bağımsız kömür 

ocaklarını işletmektedirler. Dünyanın en büyük kömür açık işletmesi bu ülkededir. 100 m 

derinliğe kadar 950 milyon ton görünür rezerve sahip bu açık işletmede 19 milyon ton/yıl 

üretim yapılmaktadır. 2003 yılında geçici tahminlere göre taşkömürü üretimi ve ihracatı bir 

önceki yıla göre sırasıyla % 21 ve % 24 artmış olup, 51 milyon ton üretim, 45,2 milyon ton 

ihracat yapılmıştır. Kolombiya’nın üç önemli kömür üreticisinin önemli üretim arttırma 

planları bulunmaktadır; Cerrojen 2008 yılında üretimini 28 milyon ton/yıl, Drummond 2005 
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yılında 20,5 milyon ton/yıl ve Carbones del Caribe 2006 yılında 5 milyon ton/yıl düzeyine 

çıkartmayı planlamaktadır8. 

Polonya 

Son on iki yıllık dönemde kömür üretimi sürekli azalmıştır. 2001 yılında 104 milyon ton 

olan üretim %1.3’lük bir azalma ile 2002 yılında 102,6 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.  

Hükümetin zarar eden ocakları kapatmasına ve daha ekonomik, rekabet şansı olan ocaklarda 

konsantrasyona gitmesine rağmen kömür üretimi sübvansiyonlarla sürdürülmektedir. 

Uygulanan rasyonalizasyon programı sonucunda işletme sayısı 42’ye inmiş ve istihdam edilen 

kişi sayısı ve üretim sürekli düşmektedir. Kömür talebinde yaşanan daralma üretimde yaşanan 

daralmadan daha fazla olması nedeniyle, Batı Avrupa ülkelerine kömür ihracı için gösterilen 

aşırı gayrete rağmen Polonya kömür endüstrisi aşırı üretimle karşı karşıyadır.  

2002 sonlarında yeniden yapılanma programı gözden geçirilmiş ve planlanan 

reformlarda önemli bir değişiklik yapılmaması gerektiği kararlaştırılmıştır. Polonya Kömür 

Endüstrisi Reform Programı 2006 yılına kadar kömür üretimini 12,7 milyon ton azaltmayı 

öngörmektedir. 2003 yılında 93,5 milyon ton kömür satışı ile 34 işletmenin ayakta kalması ve 

2006 yılında 87 milyon ton kömür satışı planlanmıştır. Uzmanlar ekibinin aynı zamanda 

Polonya pazarını ithal kömürden koruma imkanlarını da değerlendirmesi beklenmektedir. 

Kompania Weglowa adında bir firma oluşturularak madencilik endüstrisinin borçları bu 

firma üzerinde toplanmıştır. Söz konusu firma beş ayrı şirkete bağlı 24 işletmeyi bünyesinde 

toplayarak, 51 milyon ton üretim ve 84.000’den fazla çalışanı ile Avrupa’nın en büyük kömür 

firması olmuştur. Firmanın devlet yardımı talepleri ve işçi sendikalarının ocakların 

kapatılmaması için hükümet üzerindeki baskıları devam etmektedir. 

Polonya’nın 1 Mayıs 2004 tarihinden itibaren Avrupa Birliği üyesi olmasıyla, Avrupa 

Birliği uygulamalarına paralel olarak kömür endüstrisinin yeniden yapılandırılmasında 

kullanılmak üzere 2 milyar Euro yardım yapılması kararlaştırılmıştır. 2004-2010 yılları 

arasında kullanılması düşünülen yardımın yarısından fazlasının borçların silinmesi ve devlet 

kredisi şeklinde 2004 yılı içerisinde kullanılması planlanmaktadır9.  

Rusya 

Rusya kömür endüstrisinin 2/3’nün özelleştirilmesi tamamlanmış olup bugünlerde 14 

kömür şirketi işletme faaliyetlerini sürdürmektedir. 2001 yılındaki üretim fazlası nedeniyle 

kömür stoklarının artması sonucunda, bir önceki yıla göre % 0,7 düzeyinde bir azalma ile, 

                                                 
8 Australian Coal Report March 2004, Vol.26 No.3 The Barlow Jonker Publication, www.coalportal.com  
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2002 yılında üretim 163,6 milyon ton olmuştur. Ancak ihracata yönelik üretim yapılan 

Kuzbass havzası üretimi göreceli olarak artmakta ve bu bölgeden yapılan ihracat 

büyümektedir.  Rus enerji politikasında, yerel pazarda daha pahalı olan doğal gaz tüketimini 

azaltmak ve daha fazla ihracat geliri elde etmek amacıyla artan dış talebi karşılayabilmek için 

doğal gazın ihraca yönlendirilmesi sonucunda, önümüzdeki beş yıllık dönemde kömür 

kullanımının arttırılacağı belirtilmektedir.  

Başka bir kaynakta ise, Rus kömür şirketlerinin 2003 yılında 275,1 milyon ton üretim 

gerçekleştirdikleri ve 2004 yılı için ise 275 milyon ton üretim gerçekleştirmeyi planladıkları 

belirtilmektedir. 2003 yılında 40 milyon ton üretim gerçekleştirilen Kuzbass havzasında 

üretim miktarının 2010 yılına kadar 55 milyon ton seviyesine çıkacağı belirtilmektedir10. 

Ukrayna 

Ukrayna kömür endüstrisini rasyonelleştirme çalışmalarını başlatmış olup yüksek 

maliyetli ocaklarını kapatmaktadır. Taşkömürü talebinde % 1,2’lik artış olmasına rağmen 

üretim artmamış ve 2002 yılında 82,9 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 1990’lı yılların 

ortalarında başlatılan ilk özelleştirme girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmış ve özelleştirilen 

ocaklar yeniden devletleştirilmiştir. Ukrayna’nın kömür ocaklarındaki devlet hisselerinin 

devredilmesi amacıyla,  esas itibari ile 2001 yılında başlatılması planlanmış olan, özelleştirme 

ihalelerinin ikinci adımı sürekli ötelenmektedir. Ukrayna’nın Yakıt ve Enerji Bakanlığı 193 

kömür işletmesini çalıştırmaktadır. 

Ukrayna Başbakanı Viktor Yanukovych, 14 Nisan 2003 tarihinde yaptığı bir 

açıklamada, ülkedeki tüm kömür ocaklarını bünyesinde toplayacak büyük bir kömür kuruluşu 

oluşturacaklarını, tüm mali hakların bu kuruluşa devredileceğini ve sonrasında sektörde 

reform çalışmalarının başlatılacağını belirtmiştir. Daha önceki planlarda, ülkedeki çok sayıda 

kömür işletmesinin 10 firma çatısı altında toplanacağı ve özelleştirileceği, böylece firmalar 

arasında rekabet ortamı yaratılarak sübvansiyonların azaltılacağı ön görülmekte iken bu 

karardan dönüldüğü anlaşılmaktadır.  

Venezüella 

Kolombiya’dan sonra Güney Amerikanın en büyük taşkömürü rezervleri Venezüella’da 

bulunmaktadır. Kömür rezervleri 8,3 milyar ton olarak tahmin edilmektedir. 2001 yılında 7,6 

milyon ton olan taşkömürü üretimi % 19,6’lık bir artışla 2002 yılında 9,1 milyon ton olarak 

gerçekleşmiştir. 

                                                                                                                                                         
9 Polish Aid . 7.06.2004, www.coalinternational.co.uk/printer.asp?id=1449 
10 McCloskey’s Coal Report  86, May 28, 2004. 
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Venezüella hükümeti kömür ocaklarının geliştirilmesi için yeni bir kanun ve madencilik 

politikası uygulamaya koymuştur. Ancak ülkenin limanlar, demiryolları gibi alt yapı 

yetersizliği kömür üretim artışını kısıtlamaktadır. Çin ile imzalanan bir anlaşma ile 

demiryollarının ıslahına başlanmıştır. Hükümet 1999 yılında yüksek kaliteli kömür üretim 

miktarını 2008 yılında 19 milyon ton/yıl düzeyine çıkartacağını duyurmuştur. 
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3. TÜRKİYE’DE MEVCUT DURUM 

Türkiye’de linyit kömürü ağırlıklı olarak elektrik üretiminde ve ısı üretimi amaçlı olarak 

teshin ve sanayide kullanılmaktadır. Kullanım alanı olarak birincil enerji kaynaklarından 

olduğundan, linyit sektörünün Türkiye’deki mevcut durumunun öncelikli olarak Türkiye 

birincil enerji üretim ve tüketimi bazında değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Ülkemizde 2004 yılında toplam birincil enerji arzı 87,58 milyon ton petrol eşdeğeri 

olarak gerçekleşmiştir. Bu arzın kaynaklara  göre dağılımına bakıldığında; 32.922 bin tep ile 

petrol (% 37,6) ilk sırayı alırken, 29.190 bin tep ile katı yakıtlar (% 33,3), 20.292 bin tep ile 

doğalgaz  (% 23,2) sıralanmaktadır. Katı yakıtlar içerisinde yeralan taşkömürü arzı 11.803 bin 

tep (% 13,47)ve linyit arzı 9.841 bin tep (% 11,23) olarak gerçekleşmiştir. Taşkömürü arzı 

içindeki yerli üretim 1.011 bin tep (1.881 bin ton) ve ithalat 10.506 bin tep’dir (16.427 bin 

ton). Yerli linyit üretimi 9.276 bin tep (43.709 bin ton) olmuştur. Türkiye birincil enerji 

tüketimi ve üretimi tablo 3.1 ve 3.2’de verilmiştir. 

Linyit üretimi, 1970’li yıllarda görülen petrol krizlerine bağlı olarak elektrik üretimi 

amaçlı linyit işletme yatırımlarının başlatılması ile birlikte artışa geçmiştir. 1970 yılında 

yaklaşık 5,8 milyon ton olan üretim 1998 yılında 65,2 milyon ton ile en yüksek değere 

ulaşmıştır. 2004 yılında linyit üretimi 43,7 milyon ton olmuştur. 1999 yılından itibaren 

başlayan üretim azalması, yerli linyitlerimizin elektrik üretimi amaçlı kullanımlarındaki 

azalma ile paralel olmaktadır. Tablo 3.3’te Ülkemiz elektrik enerjisi üretimindeki yakıt 

payları verilmektedir. Tablodan da görüleceği üzere, 2004 yılında 149.982,1 GWh olarak 

gerçekleşen elektik üretiminin 22.470,5 GWh’lık bölümü linyit yakıtlı termik santrallerden 

üretilmiştir. Toplam üretim içindeki pay  % 15’dir.   

Türkiye’de linyit üretimi, hem yeraltı hem açıkocak işletmecilik yöntemleriyle 

gerçekleştirilmektedir. Linyit rezervlerinin % 74’ü kamu sektörünün, kalan % 26’sı özel 

sektörün kontrolünde olup linyit üretiminin % 90’ı kamu sektörü, % 10’u özel sektöre aittir 

(2004 yılı). Kömür rezervlerinin bulunduğu yerler ve miktarları, üretim işletmeleri ve 

geliştirilen yıllık üretim miktarları, satış miktarı ve hasılatlar, ürün standart ve özellikleri, 

ürün satışının sektörel dağılımı, üretim yapan kamu ve özel kuruluşlar, üretim maliyetleri ve 

satış fiyatları aşağıda açıklanmaktadır. 
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Tablo-3.1 Türkiye Birincil Enerji Kaynakları Tüketimi 
               

JEOTERMAL HAYVAN VE NET ELEK.
TAŞKÖMÜRÜ LİNYİT ASFALTİT PETROL DOĞAL GAZ HİDROLİK ELEKTRİK ISI RÜZGAR GÜNEŞ ODUN BİTKİ ART. İTHALATI TOPLAMYILLAR 

(BinTon) (BinTon) (BinTon) (BinTon) (106 m3) (GWh) (GWh) (BinTep) (GWh) (BinTep) (BinTon) (BinTon) (GWh) (BinTep)
1990 8191 45891 287 22700 3418 23148 80 364  28 17870 8030 -731 52987
1991 8824 48851 139 22113 4205 22683 81 365  41 17970 7918 253 54278
1992 8841 50659 197 23660 4612 26568 70 388  60 18070 7772 -125 56684
1993 8544 46086 102 27037 5088 33951 78 400  88 18171 7377 -376 60265
1994 8192 51178 117 25859 5408 30586 79 415  129 18272 7074 -539 59127
1995 8548 52405 66 27918 6937 35541 86 437  143 18374 6765 -696 63679
1996 10892 54961 34 29604 8114 40475 84 471  159 18374 6666 -73 69862
1997 12537 59474 29 29176 10072 39816 83 531  179 18374 6575 2221 73779
1998 13146 64504 23 29022 10648 42229 85 582 6 210 18374 6396 3001 74709
1999 11362 64049 29 28862 12902 34678 81 618 21 236 17642 6184 2045 74275
2000 15393 64384 22 31072 15086 30879 76 648 33 262 16938 5981 3354 81251
2001 11039 61010 31 29661 16339 24010 90 687 62 287 16263 5790 4146 75952
2002 13756 52039 5 29776 17694 33684 105 730 48 318 15614 5609 3153 78711
2003 17487 46051 316  30669 21374 35330 88,6 784 61 350 14991 5439 570 83804

2004g 18780 46226 722 31729 22299 46050 93 811 56 375 14393 5278 463 87580
Kaynak: ETKB 
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Tablo-3.2 Türkiye Birincil Enerji Kaynakları Üretimi 
              

JEOTERMAL HAYVAN VE 
TAŞKÖMÜRÜ LİNYİT ASFALTİT PETROL DOĞAL GAZ HİDROLİK ELEKTRİK ISI RÜZGAR GÜNEŞ ODUN BİTKİ ART. TOPLAMYILLAR 

(BinTon) (BinTon) (BinTon) (BinTon) (106 m3) (GWh) (GWh) (BinTep) (GWh) (BinTep) (BinTon) (BinTon) (BinTep) 
1990 2745 44407 276 3717 212 23148 80 364  28 17870 8030 25478
1991 2762 43207 139 4451 203 22683 81 365  41 17970 7918 25501
1992 2830 48388 213 4281 198 26568 70 388  60 18070 7772 26794
1993 2789 45685 86 3892 200 33951 78 400  88 18171 7377 26441
1994 2839 51533 117 3687 200 30586 79 415  129 18272 7074 26511
1995 2248 52758 67 3516 182 35541 86 437  143 18374 6765 26719
1996 2441 53888 34 3500 206 40475 84 471  159 18374 6666 27386
1997 2513 57387 29 3457 253 39816 83 531  179 18374 6575 28209
1998 2156 65204 23 3224 565 42229 85 582 6 210 18374 6396 29324
1999 1990 65019 29 2940 731 34678 81 618 21 236 17642 6184 27659
2000 2259 60854 22 2749 639 30879 76 648 33 262 16938 5981 26855
2001 2357 59572 31 2551 312 24010 90 687 62 287 16263 5790 25173
2002 2245 51660 5 2420 378 33684 105 730 48 318 15614 5609 24727
2003 2011 46168 316 2375 561 35330 89 784 61 350 14991 5439 23812
2004g 1881 43709 722 2276 561 46050 93 811 56 375 14393 5278 24259

 
Kaynak: ETKB 
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Tablo-3.3. 1970-2004 Yılları Türkiye Elektrik Enerjisi Üretimindeki Yakıt Payları 

                    
KATI YAKITLAR 

YILLAR 
Taşkömür (%) Linyit (%) Toplam (%) 

Toplam 
Sıvı 

Yakıtlar

(%) Doğal 
Gaz 

(%) Toplam 
Termik 

(%) Hidrolik (%) Jeotermal (%) Rüzgar (%) Elektrik 
GWh 

1970 1382,3 16,0 1442,2 16,7 2840,5 32,9 2600,0 30,2   5590,2 64,8 3032,8 35,2     8623,0

1975 1427,4 9,1 2685,9 17,2 4122,4 26,4 5385,9 34,5   9719,2 62,2 5903,6 37,8     15622,8

1980 911,7 3,9 5048,6 21,7 5964,2 25,6 5831,2 25,1   11927,2 51,2 11348,2 48,8     23275,4

1985 710,3 2,1 14317,5 41,8 15029,9 43,9 7082,0 20,7 58,2 0,2 22168,0 64,8 12044,9 35,2 6,0 0,0   34218,9

1986 772,8 1,9 18664,5 47,0 19439,2 49,0 7000,6 17,6 1340,7 3,4 27778,6 70,0 211872,6 29,9 43,6 0,1   39694,8

1987 627,8 1,4 17025,7 38,4 17654,9 39,8 5495,6 12,4 2528,1 5,7 25677,2 57,9 18617,8 42,0 57,9 0,1   44352,9

1988 345,2 0,7 12156,6 25,3 12502,5 26,0 3289,5 6,8 3239,5 6,7 19030,8 39,6 28949,6 60,3 68,4 0,1   48048,8

1989 317,0 0,6 19952,5 38,3 20270,1 38,9 4247,5 8,2 9524,0 18,3 34041,0 65,4 17939,6 34,5 62,6 0,1   52043,2

1990 620,8 1,1 19560,5 34,0 20182,4 35,1 3941,7 6,9 10192,3 17,7 34315,3 59,6 23147,6 40,2 80,1 0,1   57543,0

1991 998,4 1,7 20563,1 34,1 21563,2 35,8 3293,2 5,5 12588,5 20,9 37481,7 62,2 22683,3 37,7 81,3 0,1   60246,3

1992 1814,6 2,7 22756,2 33,8 24573,5 36,5 5273,0 7,8 10813,7 16,1 40704,6 60,4 26568,0 39,5 69,6 0,1   67342,2

1993 1796,1 2,4 21963,8 29,8 23762,3 32,2 5174,5 7,0 10788,2 14,6 39779,0 53,9 33950,9 46,0 77,6 0,1   73807,5

1994 1977,6 2,5 26257,1 33,5 28237,2 36,1 5548,8 7,1 13822,3 17,6 47656,7 60,8 30585,9 39,1 79,1 0,1   78321,7

1995 2232,1 2,6 25814,8 29,9 28049,5 32,5 5772,0 6,7 16579,3 19,2 50620,5 58,7 35540,9 41,2 86,0 0,1   86247,4

1996 2574,1 2,7 27839,5 29,3 30416,3 32,1 6539,6 6,9 17174,2 18,1 54302,8 57,2 40475,2 42,7 83,7 0,1   94861,7

1997 3272,8 3,2 30587,2 29,6 33863,2 32,8 7157,3 6,9 22085,6 21,4 63396,9 61,4 39816,1 38,5 82,8 0,1   103295,8

1998 2980,9 2,7 32706,6 29,5 35690,2 32,1 79,2 0,1 24837,5 22,4 68702,9 61,9 42229,0 38,0 85,0 0,1 5,5 0,0 111022,4

1999 3122,8 2,7 33908,1 29,1 37033,6 31,8 8079,5 6,9 36345,9 31,2 81661,0 70,1 34677,5 29,8 80,9 0,1 20,5 0,0 116439,9

2000 3819,0 3,1 34367,3 27,5 38189,4 30,6 9310,8 7,5 46216,9 37,0 93934,2 75,2 30878,5 24,7 75,5 0,1 33,4 0,0 124921,6

2001 4046,0 3,3 34371,5 28,0 38420,8 31,3 10366,2 8,4 49549,2 40,4 98562,8 80,3 24009,9 19,6 89,6 0,1 62,4 0,1 122724,7

2002 4093,1 3,2 28056,2 21,7 32152,5 24,8 10739,4 8,3 52496,5 40,6 95558,9 73,9 33683,8 26,0 104,6 0,1 48,0 0,0 129395,3

2003 8663,0 6,2 23590,0 16,8 32259,2 22,9 9196,2 6,5 63538,0 45,2 104993,4 74,7 35476,5 25,2 85,6 0,1 61,4 0,0 140581,0

2004g 11572,0 7,7 22471,0 15,0 34106,0 22,7 9193,0 6,1 60484,0 40,3 103783,0 69,2 46050,0 30,7 93,0 0,1 56,0 0,0 149982,0

Kaynak: ETKB 
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3.1. Linyitin Bulunuşu ve Bölgeler 
  

İlk defa 1899’da Balıkesir’de başlayan linyit üretimi, taşkömürü ile rekabet 

edemediğinden sürekli hale getirilememiştir. Karesi Sancağında Balya ve Karaydın Anonim 

Osmanlı Şirketi’ne ait Soma ocaklarından gerçekleştirilen linyit üretimi Birinci Dünya 

Savaşından hemen önce ancak 40.000 ton olarak yapılabilmiştir.  

Kilyos ve Karaburun arasındaki Ağaçlı Linyitleri, Trakya’da Kırımandıra ve Ergene 

Çiftliğinde bulunan linyitler Harbiye Nezareti Levazım Dairesi tarafından 1915 yılında 

işletmeye alınmıştır. 

Savaş sırasında Almanlar tarafından işletilen Ağaçlı linyit ocaklarından 1913’te 38.000 

ton, 1917’de 312.000 tona kadar üretim yapılmıştır. 1917’de Soma ve Ağaçlı’da yapılan linyit 

üretimi 520.000 tona, 1918’de 333.000 tona, 1919’da 180.000 tona gerilemiştir. Aynı 

dönemlerde Bursa, Biga, Nazilli ve Keşan’daki linyit üretimi 20-30 binton arasında  

gerçekleşmiştir. 

Cumhuriyetin kurulmasından sonra 1927 yılında Amasya-Çeltek ve Manisa-Soma’da 

başlayarak birer ikişer yıl ara ile Tavşanlı ve Yerköy’de ilkel araçlarla özel sektör tarafından 

linyit üretimi yapılmıştır. Daha sonra 1938 yılında Kütahya-Emet yakınındaki Değirmisaz 

sahasında, 1939 yılında Manisa-Soma ve Tavşanlı-Tunçbilek sahalarında Etibank tarafından 

linyit üretimi yapılmıştır. Aynı yıl Garp Linyitleri İşletmesi (GLİ) faaliyete geçmiştir. 1957 

yılına kadar Etbank’ın bir şubesi olarak yürütülen linyit işletmeciliği 1957 yılında TKİ’ye 

devredilmiştir. TKİ Kurumuna ait sahalardan 1989 yılında Sivas-Kangal, 1995 yılında Afşin-

Elbistan, 2000 yılında ise Çayırhan sahalarının EÜAŞ’ye devri ile linyit üreten kamu kuruluşu 

sayısı TKİ ve EÜAŞ olmak üzere ikiye yükselmiştir.  

Asıl linyit arama faaliyetlerine 1935 yılında MTA'nın kurulmasıyla başlanmıştır. Etüt 

çalışmaları, 1950 yılına kadar genel jeolojik etütler şeklinde yürütülmüş olup, bu tarihten 

sonra çalışmalar, sondajlı aramalarla, sistemli ve uzun vadeli projeler şeklinde yürütülmüştür. 

1967 yılına kadar nispeten iyi kaliteli kömürlerin etüt ve arama çalışmaları yapılmıştır. 1967 

yılında ülkemizin en büyük kömür yatağı olan Elbistan Havzası’nın ortaya çıkması, düşük 

kaliteli kömürlerin termik santrallerde kullanılmasının gündeme gelmesi ile kömür arama 

çalışmaları  hız kazanmıştır. Sondaj çalışmaları 1965 ve 1984 yılları arasında MTA Genel 

Müdürlüğü uhdesinde artarak devam etmiştir. 1985 yılında yayınlanan 3213 sayılı Maden 

yasasının yürürlüğe girmesiyle sondaj faaliyetlerinde hızla düşüş olmuş ve bu durum 2005 

yılına kadar devam etmiştir. Linyit rezervlerimizin büyük bölümü 1975-1990 yılları arasında 
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bulunmuştur. 3213 sayılı yasanın bazı maddelerini değiştiren 5717 sayılı yasanın getirdikleri 

ile arama faaliyetleri canlanmıştır. 2005 yılı itibariyle başlatılan Linyit Rezervlerinin 

Geliştirilmesi Projesi çerçevesinde sondaj çalışmaları yeniden hız kazanmaya başlamış ve bu 

çalışmalar 2006 yılı başı itibariyle “Türkiye Maden ve Jeotermal Kaynak Rezervlerinin 

Geliştirilmesi ve Yeni Sahaların Bulunması Projesi” kapsamında sürdürülmektedir. 

Linyit rezervleri Türkiye geneline yayılmış olup, Türkiye’nin hemen hemen her 

bölgesinde bulunmaktadır. Genel olarak Türkiye linyit yatakları Alp Orojenezinin etkisiyle 

oluşmuş dağ silsilelerinin arasında sıkışan çöküntü havzalarında gelişmiştir ve çökelim 

yaşları Eosen ve Geç Pliyosen arsında değişmektedir. Havzalar içinde linyitler çökelim 

ortamlarına bağlı olarak oldukça farklı kimyasal özellikler sunmaktadır. Bölgeler bazında 

linyitlerin dağılımı ve kimyasal özellikleri Tablo 3.4’te verilmiştir. Tabloya göre linyit 

rezervi açısından en zengin bölgenin Güney-Orta Anadolu olduğu görülmektedir. En yüksek 

ısıl değere sahip linyitler ise Kuzey-Batı Anadolu’da bulunmaktadır. 

Tablo-3.4. Türkiye’de Linyit Rezervlerinin Bölgesel Dağılımı ve Ortalama Kimyasal 

Özellikleri. 

     ISIL 
BÖLGELER REZERV NEM KÜKÜRT KÜL DEĞER 

 (109Ton) (%) (%) (%) (KCal/Kg) 
KUZEY-BATI ANADOLU BÖLGESİ 1,8 20 1,7 20 3.500
(Kütahya-Balıkesir-Bursa-Manisa-  
Çanakkale)   
GÜNEY-ORTA ANADOLU BÖLGESİ 3,7 50 2,0 20 1.200
(Adana-K.Maraş)  
İÇ ANADOLU BÖLGESİ 1,4 30 3,2 25 3.000
(Ankara-Konya-Çankırı-Çorum-  
Yozgat-Sivas)  
GÜNEY BATI ANADOLU BÖLGESİ 0,9 30 2,0 20 2.500
(Aydın-Muğla-Denizli-Isparta-Burdur-  
Afyon)  
TRAKYA BÖLGESİ 0,35 30 3,0 20 2.500
(Tekirdağ-Edirne-Kırklareli-İstanbul)  
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ 0,15 20 1,2 20 3.000
(Bingöl-Erzincan-Erzurum-Van)  
TOPLAM 8,3 36,5 2,1 21 2.240

   Kaynak: MTA,TKİ 2000 

3.2. Linyit Rezervleri ve Özellikleri 

Ülkemiz, çok sınırlı doğal gaz ve petrol rezervine karşın, linyit rezervi bakımından 

zengindir. Linyit rezervleri ülke geneline yayılmıştır. Hemen hemen bütün coğrafi bölgelerde 

ve 37 ilde linyit rezervlerine rastlanılmaktadır. MTA, TKİ ve EÜAŞ  verilerine göre yapılan 
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değerlendirmeye göre 2005 yılı itibariyle linyit rezervinin 8,22 milyar ton olduğu 

belirlenmiştir (Tablo 3.5). 2005 yılı itibariyle TKİ Kurumuna ait sahalarda  2,47 milyar ton 

(Tablo 3.6), EÜAŞ’ne ait sahalarda 3,65 milyar ton linyit rezervi (Tablo 3.7) bulunmaktadır. 

Linyit rezervlerinin yaklaşık % 29’u TKİ, % 45’i EÜAŞ ve % 26’sı ise özel sektör elindedir. 

Ülkemizin en büyük linyit rezervine sahip olan Afşin-Elbistan havzasındaki rezervin TKİ 

tarafından yapılan amenajman planlaması sonucu yaklaşık 1 milyar ton daha arttığı rapor 

edilmiştir. Ancak, Elbistan havzasındaki MTA tarafından yapılan arama ve sondaj 

faaliyetleri devam ettiğinden gerçek rezerv bu çalışmalar sonucunda netlik kazanacaktır. 

Genel olarak, ülkemiz linyitlerinin kalitesi düşüktür. Toplam linyit rezervinin % 0,84’ü 

4.000 Kcal/kg’dan yüksek, % 5,16’sı 3.001-4.000 Kcal/kg aralığında, % 24,5’i 2.001-3.000 

Kcal/kg aralığında, % 66,32’si 1.000-2.000 Kcal/kg aralığında ve % 3,18’i ise 1.000 

Kcal/kg’dan azdır.  
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Tablo 3.5. Türkiye Linyit Rezervleri (1000 ton)       

NO İLİ İLÇE/SAHA GÖRÜNÜR MUHTEMEL MÜMKÜN TOPLAM POTANSİYEL GENEL 
TOPLAM 

1 Adana Tufanbeyli* 190.476 23.684   214.160  214.160

2 Adana Tufanbeyli-Yamanlı 20.952 36.129   57.081  57.081

3 Adıyaman Gölbaşı 57.142    57.142  57.142

4 Adıyaman Gölbaşı-Höyüktepe 4.048    4.048  4.048

5 Afyon S. Dumlupınar  3.870   3.870  3.870

6 Ağrı Eleşkirt- Hayrangöl 42 43   85  85

7 Amasya Merzifon- Yeniçeltek 2.736 17.055   19.791  19.791

8 Amasya Suluova- Armutlu  769   769  769

9 Amasya Suluova- Oğulbağı  3.483   3.483  3.483

10 Ankara Beypazarı-(A) Sektörü 186.000 9.000 15.000 210.000  210.000

11 Ankara Beypazarı-(Alt damar) 78.000    78.000  78.000

12 Ankara Beypazarı-(B) Sektörü 142.000 74.000   216.000  216.000

13 Ankara Ş. Koçhisar  4.300   4.300  4.300

14 Ankara Gölbaşı- Bahçeköy 19.542  11.290 30.832  30.832

15 Ankara Gölbaşı- Karagedik 17.975    17.975  17.975

16 Ankara Ayaş-Kayıbucak  2.390 3.510 5.900  5.900

17 Aydın Şahnalı 14.192    14.192  14.192

18 Aydın Söke 1.455 1.000   2.455  2.455

19 Aydın Küçük çavdar   2.440 2.440  2.440

20 Aydın Dalaman-Kuloğulları*  2.939   2.939  2.939

21 Balıkesir Dursunbey- Çakırca 5.255    5.255  5.255

22 Balıkesir Dursunbey- Hamzacık 15.335    15.335  15.335
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Tablo 3.5. Türkiye Linyit Rezervleri Devamı (1000 ton)      

NO İLİ İLÇE/SAHA GÖRÜNÜR MUHTEMEL MÜMKÜN TOPLAM POTANSİYEL GENEL 
TOPLAM 

23 Balıkesir Balya-Mancılık* 1.294 4.569   5.863  5.863

24 Balıkesir Dursunbey- Odaköy 14.094    14.094  14.094

25 Bingöl Karlıova* 88.662    88.662  88.662

26 Bolu Salıpazarı 23.589 39.736 14.690 78.015  78.015

27 Bolu Merkeşler 9.051 12.236   21.287  21.287

28 Bolu Göynük* 37.737 1.000   38.737  38.737

29 Burdur Tefenni- Başpınar  5.000 10.000 15.000  15.000

30 Burdur Merkez-Sultandere   1.000 1.000  1.000

31 Bursa Keles- Harmanalan* 27.972    27.972  27.972

32 Bursa Keles- Davutlar* 17.557 19.945 1.560 39.062  39.062

33 Bursa Devecikonağı  7.609 7.806 15.415  15.415

34 Bursa M.Kemalpaşa-S.pınar  1.122 269 1.391  1.391

35 Bursa Soğukpınar  1.222   1.222  1.222

36 Bursa Orhaneli- G.pınar* 22.102    22.102  22.102

37 Bursa Orhaneli- Çivili* 10.647    10.647  10.647

38 Bursa Orhaneli- Sağırlar* 6.269    6.269  6.269

39 Çanakkale Çan * 88.710    88.710  88.710

40 Çanakkale Yenice- Örencik 2.825    2.825  2.825

41 Çanakkale Karlıköy  5.596   5.596  5.596

42 Çanakkale Çırpılar 39.200    39.200  39.200

43 Çanakkale Yenice-Çomaklı   10.000 10.000  10.000

44 Çankırı Orta* 50.710    50.710  50.710
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Tablo 3.5. Türkiye Linyit Rezervleri Devamı (1000 ton)      

NO İLİ İLÇE/SAHA GÖRÜNÜR MUHTEMEL MÜMKÜN TOPLAM POTANSİYEL GENEL 
TOPLAM 

45 Çorum Alpagut- Dodurga* 13.850 2.465   16.315  16.315

46 Çorum Alpagut- Ayvaköy* 6.575 7.430   14.005  14.005

47 Çorum Narlı  2.500   2.500  2.500

48 Çorum Osmancık-Evlik 2.565    2.565  2.565

49 Denizli Çivril- Tokca 4.566 5.500   10.066  10.066

50 Denizli Kale- Kurbalık   8.184 8.184  8.184

51 Denizli Kale-Narlı   11.750 11.750  11.750

52 Edirne Demirhanlı*  10.300   10.300  10.300

53 Edirne Geçkinli 2.450    2.450  2.450

54 Edirne Süloğlu 4.200    4.200  4.200

55 Edirne Uzunköprü- 
Harmanlı 

    0 13.556 13.556

56 Edirne Meriç-Küçükdoğanca     0 5.756 5.756

57 Edirne Meriç-Karayusuflu  1.000   1.000  1.000

58 Edirne Enez-Çavuşköy  1.500   1.500  1.500

59 Erzincan Alakilise 750 250 2.450 3.450  3.450

60 Erzincan Başpınar 791 258 392 1.441  1.441

61 Erzincan Refahiye-Karadağ     0 6.007 6.007

62 Erzincan Çilhoroz   1.980 1.980  1.980

63 Erzurum Aliçeyrek 59.000    59.000  59.000

64 Erzurum Aşkale- Kükürtlü 753 2499   3.252  3.252

65 Erzurum Oltu- Balkaya 1277 2094   3.371  3.371

66 Erzurum Hınıs- Zırnak     0 33.000 33.000
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Tablo 3.5. Türkiye Linyit Rezervleri Devamı (1000 ton)      

NO İLİ İLÇE/SAHA GÖRÜNÜR MUHTEMEL MÜMKÜN TOPLAM POTANSİYEL GENEL 
TOPLAM 

67 Erzurum İspir- Karahan* 4.080  1.558 5.638  5.638

68 Erzurum Oltu- Sütkans. K.Kütük 1.086 722 2620 4.428  4.428

69 Eskişehir Koyunağılı 57.430   57.430  57.430

70 İçel Namrun- Çamlıyayla 4.747   4.747  4.747

71 Isparta Yarıkkaya  4.500 3.600 8.100  8.100

72 Isparta Akbelenli  278  278  278

73 İstanbul Şile- Kirazlıyatak 1.123   1.123  1.123

74 İstanbul Şile- Üvezli  4.868  4.868  4.868

75 İstanbul Şile- Avcıkoru  6.282  6.282  6.282

76 İstanbul Silivri- Sinekli 114.215 76.000  190.215  190.215

77 İzmir Cumaovası   3.806 3.806  3.806

78 Kastamonu Tosya 195 117  312  312

79 Kars Digor- Kilittaş  380  380  380

80 Kayseri Karapınar  480  480  480

81 Kırklareli Topçuköy  34.206  34.206  34.206

82 Konya Beyşehir- Karadiken** 107.000   107.000  107.000

83 Konya Beyşehir- Avdancık 52.000 80.000  132.000  132.000
84 Konya Seydişehir- Akçalar 59.000 10.000  69.000  69.000

85 Konya Akburun- Eğirler    0 140.000 140.000

86 Konya Ilgın- Haramiköy 12.269 763  13.032  13.032

87 Konya Ilgın-Çavuşlu** 167.890   167.890  167.890

88 Konya Ilgın- Kurugöl* 9.012   9.012  9.012
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Tablo 3.5. Türkiye Linyit Rezervleri Devamı (1000 ton)      

NO İLİ İLÇE/SAHA GÖRÜNÜR MUHTEMEL MÜMKÜN TOPLAM POTANSİYEL GENEL 
TOPLAM 

89 Konya Ermenek- Boyalık  1.700  1.700  1.700

90 Konya Ermenek- Tepebaşı 2.545 3.908  6.453  6.453

91 Kütahya Gediz- Ayçatı 145 12.300 11.500 23.945  23.945

92 Kütahya Seyitömer* 167.104   167.104  167.104

93 Kütahya Tunçbilek- Ömerler* 164.700   164.700  164.700

93a Kütahya Tunçbilek-Derin sahalar* 140.000   140.000  140.000

94 Kütahya Tavşanlı-Alabarda   1.700 1.700  1.700

95 Kütahya Emet-Değirmisaz    0 6.000 6.000

96 Manisa Soma- Eynez* 202.016 60.200 22.439 284.655  284.655

97 Manisa Soma- Evciler* 45.812   45.812  45.812

98 Manisa Soma- Merkez* 21.839 2.200  24.039  24.039

99 Manisa Soma- Darkale* 18.754 3.100  21.854  21.854

100 Manisa Soma- Işıklardere* 52.759 1.000  53.759  53.759

101 Manisa Soma- Türkpiyale*  5.000  5.000  5.000

102 Manisa Akçaavlu. Dualar*  1.521  1.521  1.521

103 Manisa Gördes- Çıtak  6.509  6.509  6.509

104 Manisa Soma- Deniş l* 25.245   25.245  25.245

105 Manisa Soma- Deniş 2* 98.183   98.183  98.183

106 Manisa Soma-Kozluören-D.taşı* 7.696 6.000  13.696  13.696

107 K.Maraş Elbistan 3.357.340   3.357.340  3.357.340

108 Muğla Milas- Karacahisar* 85.770   85.770  85.770

109 Muğla Milas- Ekizköy* 74.338   74.338  74.338

110 Muğla Milas- Sekköy* 26.382   26.382  26.382
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Tablo 3.5. Türkiye Linyit Rezervleri Devamı (1000 ton)      

NO İLİ İLÇE/SAHA GÖRÜNÜR MUHTEMEL MÜMKÜN TOPLAM POTANSİYEL GENEL 
TOPLAM 

111 Muğla Milas- Hüsamlar* 80.796    80.796  80.796

112 Muğla Milas- Alakilise* 13.491    13.491  13.491

113 Muğla Milas- Çakıralan* 15.621    15.621  15.621

114 Muğla Yatağan- Tınaz* 30.249    30.249  30.249

115 Muğla Yatağan- Bağyaka* 8.069    8.069  8.069

116 Muğla Yatağan- Eskihisar* 41.546    41.546  41.546

117 Muğla Yatağan- Turgut** 135.694 1.368   137.062  137.062

118 Muğla Yatağan- Bayır** 109.063    109.063  109.063

119 Muş Ziyaretköy. Yaygın 6.204    6.204  6.204

120 Samsun Havza  4.121   4.121  4.121

121 Samsun Havza- Beyviran  600   600  600

122 Sivas Gemerek-Yeniçubuk   1.000 1.000  1.000

123 Sivas Uluçayır  1.122 268 1.390  1.390

124 Sivas Kangal- Kalburçayırı 142.700    142.700  142.700

125 Sivas Kangal- Etyemez 30.637    30.637  30.637

126 Sivas Kangal- Hamal 29.270    29.270  29.270

127 Tekirdağ Saray- Safaalan* 15.050 35.000   50.050  50.050

128 Tekirdağ Saray- Küçükyoncalı*  64.770   64.770  64.770

129 Tekirdağ Saray- Edirköy* 8.531 5.800   14.331  14.331

130 Tekirdağ Ahmetpaşa  3.108   3.108 6.908 10.016

131 Tekirdağ Karamurat     0 14.400 14.400

132 Tekirdağ İbrice  8.487   8.487 25.383 33.870
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Tablo 3.5. Türkiye Linyit Rezervleri Devamı (1000 ton)      

NO İLİ İLÇE/SAHA GÖRÜNÜR MUHTEMEL MÜMKÜN TOPLAM POTANSİYEL GENEL 
TOPLAM 

133 Van Erciş- Zilan 1.271    1.271  1.271

134 Van Şahmanis 1.200    1.200  1.200

135 Yozgat Sorgun 13.206    13.206  13.206

136 Yozgat Küçükköhne 4.208    4.208  4.208

Toplam 7.059.827 758.903 150.812 7.969.542 251.010 8.220.552
* TKİ Sahalarına ait rezervlerdir.       
**TKİ+Özel sahalar rezervidir.       
Kaynak: MTA, TKİ.        
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Tablo-3.6. 2005 Yılı TKİ Kurumu SahalarıLinyit ve Asfaltit Rezervleri (1000 ton). 

REZERVLER (1000 ton) KİMYASAL ÖZELLİKLER** 
MÜESSESELER 

Mümkün Muhtemel Görünür Hazır Toplam Nem (%) Kül(%) S 
(%) 

U.M. 
(%) AID(Kcal/kg)

Eynez 22.439 60.200 201.374 642 284.655 13 33 1,3 27 3150 

Deniş   11.000 173.880 3.056 187.936 18 40 1,2 20 2080 

Soma   6.300 90.453 2.899 99.652 15 36 1,2 26 2940 E
L
İ 

Toplam 22.439 77.500 465.707 6.597 572.243           

Ç
L
İ 

Çanakkale-Çan     88.660 50 88.710 23 25 4,2 30 3000 

E
L
İ 

Müessese toplamı 22.439 77.500 554.367 6.647 660.953           

G
L
İ 

Tunçbilek     302.839 1.861 304.700 15 41 1,6 25 2560 

IL
İ 

Ilgın   591 16.102 690 17.383 50 11 1,1 26 2180 G
L
İ 

Müessese  toplamı   591 318.941 2.551 322.083           

Eskihisar     41.346 200 41.546 40 20 3 27 2070 

Tınaz     30.149 100 30.249 32 29 2,3 25 2070 

Bağyaka     8.069   8.069 38 26 1,3 25 1790 

Taşkesik*     51.843   51.843 30 24     2660 

Bayır*     26.431   26.431 26 24 2,8 31 2670 

Turgut*     6.165   6.165 39 21 3,1   2130 

G
E

L
İ 

Toplam     164.003 300 164.303           

Hüsamlar     76.228 4.568 80.796 30 33 3,1 28 1650 

İkizköy     74.132 206 74.338 

Sekköy     25.739 643 26.382 
34 26 3,2 29 2190 

Karacahisar*     85.770   85.770 28 28 4,3   2260 

Y
L
İ 

Toplam     261.869 5.417 267.286           

G
E

L
İ 

Müessese toplamı     425.872 5.717 431.589           
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Tablo-3.6. 2005 Yılı TKİ Kurumu Sahaları Linyit ve Asfaltit Rezervleri Devamı (1000 ton). 

REZERVLER (1000 ton) KİMYASAL ÖZELLİKLER** 
MÜESSESELER 

Mümkün Muhtemel Görünür Hazır Toplam Nem (%) Kül(%) S 
(%) 

U.M. 
(%) AID(Kcal/kg)

SL
İ 

Seyitömer     159.022 8.082 167.104 32 43 1,2 22 2080 

Orhaneli     38.926 91 39.017 24 24 2 34 2500 

Keles     27.962 10 27.972 34 26 1,5 26 1900 B
L
İ 

Davutlar* 1.560 19.945 17.557   39.062 31 26 4,5   2340 

SL
İ 

Müessese toplamı 1.560 19.945 243.467 8.183 273.155           

Silopi (Asfaltit) 1.000 16.210 32.029   49.239 6 31 4 30 5310 

Şırnak (Asfaltit) 6.300 13.260 10.313   29.873 6 31 4,5 39 5330 
SİLOPİ 

KONTROL 
MÜD. 

Toplam 7.300 29.470 42.342   79.112           

Adana- Tufanbeyli*   23.684 190.476   214.160 44 26 2,2 20 1350 

Bolu-Göynük   1.000 37.737   38.737 24 26 1,8 25 2750 

Bingöl-Karlıova*     88.221 441 88.662 47 24 0,6 16 1460 

Çankırı-Orta*     50.710   50.710 48 26 0,6 17 1090 

Çorum-Dodurga   2.465 13.850   16.315           

Konya-Beyşehir*     81.011 71 81.082 48 25 1,1 17 1110 

Tekirdağ-Saray*   105.570 23.581   129.151 45 16 1,9 20 2080 

Küçük Sah. Toplamı 5.308 22.098 55.085 56 82.547           

D
İĞ

E
R

 S
A

H
A

L
A

R
 

Toplam 5.308 154.817 540.671 568 701.364           

T K İ    T O P L A M I 36.607 282.323 2.125.660 23.666 2.468.256           

* İşletilmeyen sektörler veya sahalar           

** Ortalama değerlerdir           
                   Kaynak: TKİ 2005. 
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Tablo-3.7. 2005 Yılı EÜAŞ Linyit Rezervleri (Milyon ton)). 

REZERV (Milyon Ton) KİMYASAL ÖZELLİKLER 
KÖMÜR HAVZALARI 

Görünür Hazır  Toplam Nem 
(%) 

Kül 
(%) 

Kükürt 
(%) 

A.I.D 
(Kcal/kg) 

Afşin- Elbistan Havzası 

Kışlaköy Sektörü (A) 365,70 8,60 374,3 55,00 17,00 1,46 1.170 
Çöllolar  Sektörü (B) 850,00  850,0 53,30 19,92 1,5-3,0 1.185 
Afşin Sektörü  (C) 350,00  350,00 52,41 21,67 1,5-4,0 1.130 
Kuşkayası Sektörü (D) 1.198,00  1.198,00 - - - 1.100 
E Sektörü 382,00  382,00 - - - - 
F Sektörü 30,00  30,00 - - - - 
Toplam/Ortalama 3.175,70 8,60 3.184,30 50-55 17-21 1,5-2 1.150 
Sivas Kangal Havzası 
Kalburçayırı Sektörü 69,02 1,86 70,88 50,00 21,00 2,02 1.300 
Etyemez Sektörü 0,64  0,64 49,83 19,04 3,57 1.494 
Hamal Sektörü 29,27  29,27 52,06 20,04 2,69 1.207 
Toplam/Ortalama 98,93 1,86 100,79 48,52 19,21 2,76 1.282 

Çayırhan Havzası 
Çayırhan Havzası 364,68  364,68 24-26 30,00 4,00 2.000 

GENEL TOPLAM 3.639,31 10,46 3.649,77     
• Afşin Elbistan Havzasında MTA tarafından sürdürülmekte olan sondaj çalışmaları sonucunda havzanın rezerv bilgileri yeniden   belirlenecektir 

  Kaynak: EÜAŞ, 2005. 
 
 
 
 
 



3.3. Sektörde Üretim Yapan Önemli Kuruluşlar 

Türkiye’de linyit üretiminin büyük bölümü kamu kuruluşları eliyle 

gerçekleştirilmektedir.1978 yılında yürürlüğe giren 2172 Sayılı Yasa'ya dayalı olarak aynı yıl 

ülkedeki linyit ve asfaltit sahalarının büyük bölümü devletleştirilmiş, böylece Türkiye'de 

kömür madenciliği büyük bölümüyle devlet kontrolüne geçmiştir. 1983 yılında yürürlüğe 

giren 2840 Sayılı Yasa ile, devletleştirilen linyit madenlerinden bir bölümünün eski 

sahiplerine iadesi sağlanmışsa da devletin kömür madenciliği alanındaki ağırlığı halen devam 

etmektedir. Bununla birlikte, linyit madenciliği alanında büyük çoğunluğu küçük ölçekli 

olmak üzere çok sayıda özel madencilik firması da faaliyet göstermektedir. Maden İşleri 

Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2004 yılı itibariyle işletme ruhsatlı kömür sahası sayısı 341 

dir. 

3.3.1.  Mevcut Kapasiteler ve Kullanım Oranları 

Türkiye'de halen faaliyet gösteren ve 2004 yılı itibariyle tüvenan üretim miktarları 

20.000 ton/yıl düzeyinin üzerinde olan ve kömür işletme ruhsatlı kömür sahalarında üretim 

yapan kamu ve özel sektör kuruluşları Tablo 3.8-a'da verilmiştir. Tabloda kamu kuruluşlarına 

ait sahalarda sözleşme karşılığı üretim yapan özel sektör firmaları yer almamaktadır. Bu 

şekilde üretim yapan özel sektör kuruluşları Tablo 3.8-b’de verilmiştir. 2004 yılı tüvenan 

üretim miktarları ve proje kapasite değerleri dikkate alındığında toplam kapasitenin 80 milyon 

ton/yıl üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. 

 
Tablo-3.8-a. Linyit Sektöründe Üretim Yapan Kamu ve Özel Sektör Kuruluşları. 
   
 

Sektörde Üretim Yapan Kamu ve Özel Sektör Kuruluşları İşletme 

2004 Yılı 
Üretimi 

(Tüvenan 
Ton) 

Kapasite 
(Ton/yıl) 

Kamu Kuruluşları 

Soma 9.344.918 14.000.000 ELİ 
Çan 682.108 2.300.000 
Tavşanlı 5.207.000 5.500.000 GLİ 
Ilgın 309.055 500.000 
Seyitömer 4.403.115 7.500.000 SLİ 
Orhaneli+Keles 527.271 2.000.000 
Yatağan 3.058.000 4.000.000 GELİ 
Milas 4.801.589 10.500.000 

Diğer 154.895 1.000.000 

 
 
 
 
 
 
1 Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 

Toplam 28.487.951 47.300.000 
Elbistan 6.153.150 17.000.000 
Kangal 3.410.617 3.800.000 
Çayırhan 4.198.346 4.500.000 

 
 
2 Elektrik Üretim A.Ş. 

Toplam 13.762.113 25.300.000 
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Özel Sektör Kuruluşları 

  

RUHSAT SAHİBİ                                                                         
Adı-Soyadı-Ünvanı İl İlçe 

2004 Yılı 
Üretimi 

(Tüvenan 
Ton) 

Kapasite 
(Ton/yıl) 

3 ADIYAMAN GÖLBAŞI KÖMÜR İŞLETMESİ A.Ş.  Adıyaman Gölbaşı 104.956 155.000 
4 AKÇELİK MADEN.TİC VE SAN A.Ş.  İstanbul Eyüp 82.478 100.000 
5 AKYÜZ VE ATALAY KAR.MAD.S.TİC.LTD.ŞT  İstanbul Çatalca 25.747 40.000 
6 AMASYA İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ  Amasya Taşova 201.297 250.000 
7 ATAY HOLDİNG A.Ş.  Aydın Merkez 400.576 430.000 
8 ATİLAL MADENCİLİK LTD.ŞTİ.  Kütahya Gediz 50.822 60.000 
9 BÜKKÖY MAD.TUR.VE TİC. A.Ş.  Manisa Akhisar 20.435 25.000 
10 CANEL MAD.TİC.VE SAN.A.Ş.  İstanbul Eyüp 103.645 120.000 
11 DOĞAN MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.  Yozgat Sorgun 24.248 900.000 
12 ERGÖREN MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  İstanbul Şile 178.760 200.000 
13 İRFAN PULLUKCU Tekirdağ Malkara 80.000 100.000 
14 KALAN MAD. SAN. VE TİC. A.Ş.  Çanakkale Çan 28.192 50.000 
15 KARABEYLER İNŞ. NAK. MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Balıkesir Kepsut 92.790 100.000 
16 KARAELMAS MADENCİLİK LTD. ŞTİ.  Kütahya Gediz 26.000 100.000 
17 KÖMÜR İŞLETMELERİ A.Ş  Karaman Başyayla 53.188 60.000 
18 KÖPRÜ MAD.SAN.VE TİC.A.Ş.  Edirne Keşan 23.636 25.000 
19 KUT MAD. A.Ş  İstanbul Eyüp 46.776 200.000 
20 KUTMAN TİCARET LTD.ŞTİ.  İstanbul Eyüp 103.335 150.000 
21 LİNFA MADENCİLİK A.Ş  Balıkesir Gönen 68.181 80.000 
22 MİL-TEN MÜT. HAF VE TİC. LTD. ŞTİ.  İstanbul Çatalca 125.579 350.000 
23 PİRİŞTİNE MAD.NAK.HARF.TİC.LTD.ŞTİ  Balıkesir Dursunbey 33.780 122.000 
24 SERT HOLDİNG A.Ş.  Manisa Soma 540.000 550.000 
25 SOMA KÖMÜR İŞL.A.Ş.  Manisa Soma 561.959 1.000.000 
26 SÖKE ŞEKERLER MAD.SAN.VE TİC.LTD.Ş  Aydın Söke 46.248 100.000 
27 ŞAH METAL MADENCİLİK TİC LT.ŞT  Balıkesir Dursunbey 113.954 175.000 
28 ŞEN MDN SAN.TİC A.Ş.  Balıkesir Dursunbey 176.671 200.000 
29 TİRE LİNYİT SAN. VE TİC.A.Ş.  İzmir Tire 27.500 30.000 
30 TÜMSAN İNŞ.MAD. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.  Eskişehir Mihalıççık 40.848 50.000 
31 UYGUNLAR MAD. VE TİC. A.Ş.  İstanbul Eyüp 23.994 45.000 

32 
ÜNSA MAD.TURZ.ENERJİ TAR. VE ORM.ÜRN. 
SAN.A.Ş.  Kütahya Gediz 148.425 150.000 

33 YANARELMAS MAD.ORM.ÜR.NAK.PAZ.LTD.ŞTİ.  Bolu Mengen 39.800 40.000 
34 YENİ ÇELTEK KÖMÜR VE MADENCİLİK A.Ş.  Amasya Merzifon 81.400 130.000 
35 YENİ ÇELTEK KÖMÜR VE MADENCİLİK A.Ş.  Yozgat Sorgun 107.565 150.000 
36 YENİKÖY MADEN İŞL.VE TİC.LTD.ŞTİ.  İstanbul Çatalca 34.745 50.000 
37 YILMAZ MAD. SAN.VE TİC.AŞ.  Çorum İskilip 25.232 30.000 
38 YUNUS MADENCİLİK KÖMÜR İŞL.LTD.ŞTİ.  Edirne Süloğlu 26.000 30.000 
  Toplam     3.868.762 6.347.000 
Genel 
Toplam       46.118.826 78.947.000 

Not: Özel sektör kuruluşları üretim ve kapasite değerleri MİGEM verilerinden elde edilmiştir.  
         Üretimleri 20.000.ton/yıl üzerinde olan firmalar listeye dahil edilmiştir.    
Kaynak: TKİ, EÜAŞ, MİGEM.     
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 Tablo-3.8-b. Kamu Kuruluşları Sahalarında Kömür Üretim Yapan Özel Sektör Firmaları. 

Firma Adı Üretim Yeri Sözleşme Türü 
Kapasite 

(Ton/yıl) 

2004 Yılı 

Üretimi 

(Ton) 

2005 Yılı 

Üretimi 

(Ton) 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 

Ş. Şimşek Gördes-Manisa Rödevans 2.600 2.643 - 

Uyar Soma-Manisa Rödevans 300.000 80.286 275.174 

Kömür A.Ş. Balya-Balıkesir Rödevans 100.000 51.701 101.430 

Duraksan Balya-Balıkesir Rödevans 10.000 8.218 7.226 

Aydın Ören-Muğla Rödevans 5.000 4.224 4.417 

Aşkale Çimento Oltu-Erzurum Rödevans 28.000 12.995 - 

Çelikler Dodurga-Çorum Rödevans 300.000 303.579 289.867 

Bilgin Malkara-Tekirdağ Rödevans 3.000 3.444 895 

K.A. Madencilik Mengen-Bolu Rödevans 3.000 3.018 - 

Şırnak Valiliği Merkez-Şırnak* Rödevans 750.000 721.900 737.703 

Ceytaş Silopi-Şırnak* Rödevans 100.000 8.271 - 

İmbat Soma-Manisa 
Rüçhan Hakkı-

Rödevans 
1.500.000 57.634 1.639.945 

Soma A.Ş. Soma-Manisa 
Rüçhan Hakkı-

Rödevans 
1.000.000 - 234.005 

Park Teknik Tunçbilek-Kütahya Hizmet Alımı 550.000 - 215.505 

Elektrik Üretim A.Ş. 

Demir Export Kangal-Sivas Hizmet Alımı 3.800.000 3.410.617 4.798.685 

Park Teknik Çayırhan-Ankara Hizmet Alımı 2.700.000 2.682.167 2.631.277 

Park Termik Çayırhan-Ankara İşletme H.D. 1.800.000 1.560.179 1.709.556 
* Asfaltit sahalarıdır. 

Kaynak: TKİ, EÜAŞ, 2006. 

 

3.3.2. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 

Üretimlerini tamamen termik santraller ile ısınma ve sanayinin talebine bağlı olarak 

gerçekleştiren TKİ Kurumu Ülkemizin en büyük linyit üreticisi durumundadır. Halen, 

TKİ’nin gerçekleştirdiği projelerle kömür ihtiyacı karşılanan termik santrallerin üretim 

kapasiteleri, Türkiye’nin toplam elektrik üretim kapasitesinin yaklaşık % 21’ini 

oluşturmaktadır.  

TKİ Kurumu Ankara’da bulunan Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı ve taşrada 4 

Müessese Müdürlüğü, 4 İşletme Müdürlüğü, 1 Kontrol Müdürlüğü ve 3 Kontrol 

Başmühendisliği ile faaliyetlerini sürdürmektedir.  
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 Taşrada bulunan Müessese, İşletme, Kontrol Müdürlükleri ve Kontrol 

Başmühendisliklerinin yerleşim yerleri şunlardır: 

 

BLİ     Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü .............................................Orhaneli / BURSA 

ÇLİ     Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü ...........................................Çan / ÇANAKKALE 

ELİ     Ege Linyitleri İşletmesi Müessese Müdürlüğü .................................. Soma / MANİSA 

GELİ     Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessese Müdürlüğü ................... Yatağan / MUĞLA 

GLİ     Garp Linyitleri İşletmesi Müessese Müdürlüğü ........................Tavşanlı / KÜTAHYA 

I Lİ     Ilgın Linyitleri İşletmesi  Müdürlüğü ................................................... Ilgın / KONYA 

SLİ     Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessese Müdürlüğü.............Seyitömer / KÜTAHYA 

YLİ     Yeniköy Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü ............................................ Milas / MUĞLA 

SK Md.    Silopi Kontrol Müdürlüğü ...............................................................Silopi / ŞIRNAK 

Saray Kontrol Başmühendisliği ..………………….…………………….. Saray / TEKİRDAĞ 

Göynük Kontrol Başmühendisliği …..…………………………….…………. Göynük / BOLU 

Dodurga Kontrol Başmühendisliği ..…………...…………………………. Dodurga / ÇORUM 

 

Kurum uhdesinde 87 adet linyit, 2 adet asfaltit ve 3 adet bitümlü şist olmak üzere 92 

adet ruhsatlı saha bulunmakta olup bu sahalarda 2005 yılı itibariyle toplam 2.468.256.000 ton 

linyit, ve asfaltit  rezervi tespit edilmiştir. Kuruma ait  ruhsatlı sahalarda kömür arama 

çalışmalarına 2005 yılından itibaren yeniden hız verilmiştir. 

Kuruma bağlı İşletmelerde kömür üretimi açık ocak ve yeraltı ocaklarından 

yapılmaktadır. Üretilen kömürlerin ağırlıklı bir kısmı Termik Santrallere verilmekte ve ayrıca 

teshine satış yapılmaktadır. Kurumun son on yıllık kömür üretim ve satış bilgileri Tablo 

3.9’da, İşletmelerce kömür verilen termik santraller ve kapasiteleri Tablo 3.10’da 

verilmektedir. 

2004 yılında İşletmelerde üretilen kömürün % 95’lik kısmı açık ocaklardan üretilmekte 

iken 2005 yılında bu oran % 85’lere inmiş, 2006 yılında ise % 75’lere inmesi planlanmıştır. 

Açık ocaklarda üretim örtü kazı (Dekapaj) ve kömür kazı olmak üzere iki aşamada 

gerçekleştirilir. Kömür üretiminin önemli bir kısmını kapsayan dekapaj işi İşletmelerimizin 

kendi imkanları (Emanet) ve ihale yolu ile müteahhit firmalar tarafından yapılmaktadır. Tablo 

3.11’de TKİ İşletmelerinde yapılan yıllık dekapaj miktarları verilmektedir. 
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 Tablo-3.9. TKİ Kurumu Kömür Üretim ve Satış miktarları (1994-2005 yılları).                                         
Satılabilir Üretim (1000 ton) Satış (1000 ton) 

Yıllar 
Yeraltı Açıkocak Toplam 

Termik 

Santrallere 
Teshine Toplam 

1994 2,668 40,616 43,284 36,357 6,265 42,622 

1995 2,110 31,311 33,421 25,339 7,055 32,394 

1996 1,733 32,505 34,238 26,816 7,818 34,634 

1997 2,892 33,839 36,731 30,815 6,871 37,686 

1998 3,022 35,295 38,317 31,806 6,208 38,084 

1999 3,994 34,649 38,643 33,039 5,173 38,212 

2000 3,134 36,064 39,198 32,849 6,460 39,309 

2001 1,266 32,343 33,609 28,909 4,834 33,743 

2002 853 29,808 30,661 25,323 5,541 30,864 

2003 553 25,131 25,684 18,990 6,407 25,397 

2004 564 23,785 24.349 19,026 6,277 25,303 

2005 2.486 26.864 29.350 22.433 6.073 28.506 
                          Kaynak: TKİ, 2006. 

Tablo-3.10. TKİ Kurumunu İşletmelerinin Proje ve Termik Santral Kapasiteleri. 

SATIŞ (ton/yıl) MÜESSESE 
İŞLETME/SAHA 

KAPASİTE 
(1000 ton/yıl) 
TÜVENAN 

SANTRALIN 
KURULU 

GÜCÜ (MW)

TERMİK TESHİN 
SOMA 14.000 1.034 8.200 4.000 
ÇAN 2.300 320 1.800 400 ELİ 
TOPLAM 16.300 1.354 10.000 4.400 

GLİ TUNÇBİLEK 5.500 429* 2.300 2.000 
SEYİTÖMER 7.500 600 5.500 500 
ORHANELİ 1.500 210 1.100 200 
KELES 500 - 400 100 

SLİ 

TOPLAM 9.500 810 7.000 800 
YATAĞAN 4.000 420 3.850 100 
TINAZ-BAĞYAKA 1.500 210 1.500 0 
SEKKÖY-İKİZKÖY 4.000 420 3.750 0 
HÜSAMLAR 5.000 630 5.000 0 

GELİ 

TOPLAM 14.500 1680 14.100 100 
TOPLAM 45.800 4273 33.400 7300 

              * Tunçbilek Termik Santralinin 64 MW’lık ünitesi çalıştırılmamaktadır.    Kaynak: TKİ, 2005. 

Tablo-3.11. TKİ Kurumu tarafından yapılan yıllık dekapaj miktarları (1994-2005 yılları) 
Dekapaj Miktarı (milyon m3) 

Yıllar 
Emanet İhale Toplam 

1994 130 67 197 

1995 98 68 166 

1996 96 79 175 
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 1997 95 96 191 

1998 99 109 208 

1999 110 132 242 

2000 112 105 217 

2001 98 114 212 

2002 105 82 187 

2003 94 79 173 

2004 98 116 214 

2005 93 178 271 

                                          Kaynak: TKİ, 2006. 

Makine Parkı 

TKİ Kurumu İşletmeleri açık ocaklarında dekapaj işleri ağır iş makineleri kullanılarak 

ekskavatör+kamyon grupları ve bazı işletmelerde ilave olarak draglineler ile yapılmaktadır. 

Tablo 3.12’de TKİ Kurumunun sahip olduğu açık ocak ana iş makineleri parkı, Tablo 3.13’te 

TKİ Kurumu adına dekapaj yapan müteahhit firmaların ana iş makineleri parkı kapasiteleri  

verilmektedir. 

Tablo-3.12. TKİ Kurumu açık ocak ana iş makineleri parkı 
İş Makinesi Adı Sayısı İş Makinesi Adı Sayısı 

Dragline 8 Sondaj Makinesi 11 

Elektrikli Ekskavatör 73 Buldozer 176 

Hidrolik Ekskavatör 31 Grayder 54 

Ağır Kamyon 527 Yükleyici 80 

Delik Delme Makinesi 60   
              Kaynak: TKİ, 2005. 

Tablo-3.13. TKİ Kurumu adına dekapaj yapan müteahhit firmaların makine parkı kapasiteleri   

Yükleyici Kamyon Dozer 

Müessese İşin Adı Firma Adı 
Adet

Toplam 
Kapasite 

m³ 
Adet 

Toplam 
Kapasite 

Ton 
Adet 

Toplam 
Kapasite 

HP 

48-C/3 BARIŞ 20 116 106 3.337 3 1.025
48-C/4 KÖSEOĞLU 13 66 63 2.205 1 350

BY-J/4 BARIŞ 12 60 57 1.980 3 1.025
BY-H/3 ÖZDOĞAN 10 54 57 1.990 4 1.330

Y-4/A ÇEKTAŞ 12 66 60 2.100 4 1.520

H-6 TARHAN 4 21 18 630 2 600

GLİ 

Toplam 71 383 361 12.242 17 5.850

EYNEZ-10 ÖZDOĞU 11 50 64 2.680 4 943

G.KISR.-5 ÖZDOĞU 15 72 87 2.610 5 1.130

G.KIS.—6 SOYLULAR 9 28 32 1.140 1 280

B.KISR.-3 KÖSEOĞLU 14 62 72 2.920 3 750

IŞIKLAR-7 ÖZ-ESER 10 47 51 2.040 4 920

ELİ 

Toplam 130 642 667 23.632 34 9.873
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ÇAN Kocabaş SOYLULAR 3 10 15 500    

ÇAN-B/1.5 AKSU 15 75 100 5.000 4 1.200

ÇAN-2005/1 GÖKÇE 10 39 52 2.000 2 700
ÇLİ 

Toplam 28 124 167 7.500 6 1.900
S-47 ÇELİKLER  7 34 38 1.520 2 675

SLİ 
Toplam 7 34 38 1.520 2 675
ORHANELİ A5 ÖZDOĞAN+ TARHAN 12 56,3 61 2.500 2 785
SAĞIRLAR SA-5 BULVAR + USEV 8 20 39 1.280 3 960
KELES H-15 KILIÇKARDEŞLER 8 23,9 23 598 2 750BLİ 

Toplam 28 100,2 123 4.378 7 2.495
BAĞYAKA ÇİFTAY 4 15 14 350 4 500
TINAZ-4 ÖZ-ESER 6 35 25 1.000 1 510G E L İ 

Toplam 10 50 39 1.350 5 1.010

İKİZKÖY-A2 ÖZERDEMLER 9 36 27 830    
YLİ 

Toplam 9 36 27 830 0 0

TOPLAM 283 1.368,7 1.422 51.452 71 21.803
Kaynak: TKİ, 2005. 

 

Müessese ve İşletmeler 

Ege Linyitleri İşletmesi Müessese Müdürlüğü (ELİ)  

Müessese Müdürlüğü olarak faaliyet gösteren işletmenin merkezi Soma’da olup, 

Manisa’ya 90 km mesafededir. 

İşletme, ruhsatı TKİ’ye ait, yaklaşık 20,6 bin hektarlık alanı kapsayan Soma, Deniş ve 

Eynez  sahalarında üretim çalışmalarını sürdürmektedir. 

Bu alanlarda, alt ısıl değeri 1500-3340 Kcal/kg olan ve yaklaşık % 63’ü yeraltı 

işletmeciliği ile alınabilecek toplam 572 milyon ton linyit rezervi bulunmaktadır. 

İşletmenin yıllık proje üretim kapasitesi, 14 milyon ton düzeyindedir. 1.034 MW (2x22, 

6x165) gücündeki Soma Termik Santrali ünitelerine yakıt temin etmekte ve halen satışlarının 

% 35 i olmak üzere piyasa (sanayi ve ısınma sektörü) talebini karşılamaktadır.  

2005 yılı verilerine göre üretimin yaklaşık % 70-75’nin yapıldığı açık ocak üretim 

çalışmalarında ekskavatör ve ağır kamyon gibi büyük kapasiteli iş makineleri 

kullanılmaktadır. Ayrıca, üretimin yaklaşık % 2-5’i yeraltı işletmeciliği yöntemiyle 

yapılmakta, bu oranın artırılması yönünde son yıllarda etüt ve proje çalışmaları 

yoğunlaştırılarak devam etmektedir.  

2000-2004 dönemi, 1 ton kömür için ortalama 8,12 m3 dekapaj yapılan İşletmede, % 

65’lere varan müteahhit dekapajı ile birlikte yıllık toplam 50-90 milyon m3 arası dekapaj 

yapılmaktadır. 
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 Ayrıca, satış öncesi kömür kalitelerini iyileştirmek amacıyla Soma’da kömür ayıklama 

ve lavvar tesisleri bulunmaktadır.  

Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü (ÇLİ) 

Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi’ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren İşletme 

Müdürlüğünün merkezi Çan’a 1 km, Çanakkale’ye 76 km mesafededir. İşletme, ruhsatı 

TKİ’ye ait, yaklaşık 2,4 bin hektarlık alanı kapsayan Çan linyit sahasında üretim çalışmalarını 

sürdürmektedir. 

Bu alanda, alt ısıl değeri 2.000-3.000 Kcal/kg olan ve tamamı açık ocak işletmeciliği 

ile alınabilecek toplam 89 milyon ton linyit rezervi bulunmaktadır. 

İşletmenin yıllık üretim kapasitesi 2,3 milyon ton olarak projelendirilmiştir. 2004 

yılında tamamlanarak deneme çalışmalarına başlanılan 2x160 MW gücündeki akışkan yataklı 

Çan Termik Santralinin yıllık 1,8 milyon ton kömür ihtiyacının bu işletmeden karşılanması ve 

piyasaya 0,5 milyon ton kömür satılması hedeflenmektedir.  

Üretimlerin tamamı açık ocak işletmeciliği yöntemiyle yapılmakta, üretim 

çalışmalarında ekskavatör ve ağır kamyon gibi büyük kapasiteli iş makineleri 

kullanılmaktadır. 

Çan Tevsii Projesiyle, yıllık 1 ton kömür için ortalama 12 m3 yapılması 

hesaplanmıştır. Yine, yaklaşık % 50’si müteahhit eliyle olmak üzere yıllık 27 milyon m3 

dekapaj yapılması öngörülmektedir. 

Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessese Müdürlüğü (GELİ) 

Müessese Müdürlüğü olarak faaliyet gösteren İşletmenin merkezi Yatağan’a 8 km 

mesafededir.  

İşletme, ruhsatı TKİ’ye ait, yaklaşık 14,1 bin hektarlık alanda yer alan Tınaz, Bağyaka 

ve Eskihisar bölümlerinde üretim çalışmalarını sürdürmektedir. 

Bu alanda, alt ısıl değeri 1.500-2.670 Kcal/kg olan 158 milyon ton linyit rezervi 

bulunmakta, diğer sahalarla birlikte, yaklaşık % 54’ü yeraltı işletmeciliği ile alınabilecek 

toplam 164 milyon ton linyit rezervi bulunmaktadır. 

Yıllık proje üretim kapasitesi, 5,4 milyon ton düzeyindedir. 3x210 MW gücündeki 

Yatağan termik Santraline yakıt temin etmekte ve halen satışlarının tamamına yakını (% 98’i) 

termik santrallere olmak üzere, piyasa (sanayi ve ısınma sektörü) talebini karşılamaktadır.  

Üretimlerin tamamı açık ocak işletmeciliği yöntemiyle yapılmakta, üretim 

çalışmalarında dragline, ekskavatör ve ağır kamyon gibi büyük kapasiteli iş makineleri 

kullanılmaktadır. 

2000-2004 dönemi 1 ton kömür için ortalama 5,25 m3 dekapaj yapılan İşletmede, % 
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 50’lere varan müteahhit dekapajı ile birlikte yıllık toplam 20-25 milyon m3 arası dekapaj 

yapılmaktadır. 

Yeniköy Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü (YLİ) 

Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren İşletme 

müdürlüğünün merkezi Milas’a 23 km mesafededir. 

İşletme, ruhsatı TKİ’ye ait, yaklaşık 19,8 bin hektarlık alanı kapsayan Milas-

Gürceğiz’deki Sekköy, İkizköy, Hüsamlar ve Karacahisar sahalarında üretim çalışmalarını 

sürdürmektedir. 

Bu alanda, alt ısıl değeri 1650-2260 Kcal/kg olan yaklaşık % 51’i yeraltı işletmeciliği ile 

alınabilecek toplam 267 milyon ton linyit rezervi bulunmaktadır. 

Üretim kapasitesi, İşletme toplamı 7,4 milyon ton olarak projelendirilmiştir. Üretilen 

kömürlerin hemen hemen tamamı 2x210 MW gücündeki Yeniköy ve 3x210 MW gücündeki 

Kemerköy Termik santrallerine verilmektedir.  

Üretimlerin tamamı açık ocak işletmeciliği yöntemiyle yapılmakta, üretim 

çalışmalarında dragline, ekskavatör ve ağır kamyon gibi büyük kapasiteli iş makineleri 

kullanılmaktadır. 

2000-2004 dönemi 1 ton kömür için ortalama 2,57 m3 dekapaj yapılan İşletmede, % 45-

65 civarında müteahhit dekapajı ile birlikte yıllık toplam 20-25 milyon m3 arası dekapaj 

yapılmaktadır. 

Garp Linyitleri İşletmesi Müessese Müdürlüğü (GLİ) 

Müessese Müdürlüğü olarak faaliyet gösteren işletmenin merkezi Tavşanlı’da olup, 

Kütahya’ya 45 km mesafededir.  

İşletme, ruhsatı TKİ’ye ait, yaklaşık 13,5 bin hektarlık alanı kapsayan Tunçbilek 

sahasında üretim çalışmalarını sürdürmektedir. 

Bu alanda, alt ısıl değeri 2560 Kcal/kg olan yaklaşık % 83’ü yeraltı işletmeciliği ile 

alınabilecek toplam 305 milyon ton linyit rezervi bulunmaktadır. 

Yıllık üretim kapasitesi, yeraltı işletme projeleri toplamı 2,35 milyon ton olmak üzere 

6,1 milyon ton düzeyindedir. Toplam 429 MW (2x32, 1x65, 2x150)  gücündeki Tunçbilek 

Termik Santrallerine yakıt temin etmekte ve halen satışlarının % 60 olmak üzere piyasanın 

(sanayi ve ısınma sektörü) talebini karşılamaktadır.  

Ayrıca, satış öncesi kömür kalitelerini iyileştirmek amacıyla Tunçbilek ve Ömerler’de 

kömür ayıklama ve lavvar tesisleri bulunmaktadır.  

Üretimin yaklaşık % 85-90’ının yapıldığı açık ocak üretim çalışmalarında dragline, 

ekskavatör ve ağır kamyon gibi büyük kapasiteli iş makinaları kullanılmaktadır. Yeraltı 
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 İşletmeciliği uygulanan Tunçbilek‘de göçertmeli dönümlü klasik uzun ayak sistemi, 

Ömerler’de ise göçertmeli dönümlü tam mekanize uzun ayak sistemi uygulanmaktadır. 

Yeraltı işletmeciliği üretiminin % 10-15 olan oranının artırılması yönünde son yıllarda etüt ve 

proje çalışmaları yoğunlaştırılarak devam etmektedir.  

2000-2004 dönemi 1 ton kömür için ortalama 14,16 m3 dekapaj yapılan İşletmede, % 

65’lere varan müteahhit dekapajı ile birlikte yıllık toplam 60-70 milyon m3 arası dekapaj 

yapılmaktadır. 

Ilgın Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü (ILİ) 

Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren İşletme 

Müdürlüğünün merkezi Ilgın’a 24 km, Konya’ya 112 km mesafededir.  

İşletme, ruhsatı TKİ’ye ait, yaklaşık 5,6 bin hektarlık alanı kapsayan Ilgın-Gölyaka 

sahasında üretim çalışmalarını sürdürmektedir. Bu alanda kömür rezervi tükenmek üzeredir. 

 Ancak, Ilgın Linyit oluşumunun rezervinin geliştirilmesi ve yeni rezerv bulunmasına 

yönelik sondaj çalışmaları yapılmıştır. Ilgın-Çavuşlu sahasında 2004 yılında yapılan sondaj 

çalışmaları sonucunda 8,165 milyon ton olarak tespit edilen rezerve ait proje çalışmaları 

tamamlanmış olup, işletmeye geçme çalışmaları devam etmektedir. 

Halen işletmenin üretim yaptığı alanda, alt ısıl değeri 2.180 Kcal/kg olan yıllık yaklaşık 

300 bin ton kömür üretilerek yörenin kömür talebi karşılanmaktadır. 

Üretimlerin tamamı açık ocak işletmeciliği yöntemiyle yapılmakta, üretim 

çalışmalarında ekskavatör ve ağır kamyon gibi büyük kapasiteli iş makineleri 

kullanılmaktadır. 

2000-2004 dönemi 1 ton kömür için ortalama 0,42 m3 dekapaj yapılan İşletmede, kömür 

üstünün tamamen açılması nedeniyle ana dekapaj faaliyetleri sona ermiştir.  

Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessese Müdürlüğü (SLİ) 

Müessese Müdürlüğü olarak faaliyet gösteren işletmenin merkezi Seyitömer’de olup 

Kütahya’ya 28 km mesafededir.  

İşletme, ruhsatları TKİ’ye ait, yaklaşık 6,9 bin hektarlık toplam alanı kapsayan 

Seyitömer sahasında üretim çalışmalarını sürdürmektedir. 

Bu alanda, alt ısıl değeri 2080 Kcal/kg olan toplam 167 milyon ton linyit rezervi 

bulunmaktadır. 

Yıllık üretim kapasitesi 7,5 milyon ton düzeyinde olan İşletme, 4x150 MW gücündeki 

Seyitömer Termik Santrali’ne yakıt temin etmekte ve piyasa (sanayi ve ısınma sektörü) 

talebini karşılamaktadır.  
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 Üretimlerin tamamı açık ocak işletmeciliği yöntemiyle yapılmakta, üretim 

çalışmalarında dragline, ekskavatör ve ağır kamyon gibi büyük kapasiteli iş makineleri 

kullanılmaktadır. 

2000-2004 dönemi 1 ton kömür için ortalama 2,57 m3 dekapaj yapılan İşletmede 

önümüzdeki yıllarda yapılacak 20-25 milyon m3 dekapajın % 30-50’sinin müteahhit imkanları 

ile yaptırılması planlanmaktadır. 

Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü (BLİ) 

Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesine bağlı olarak faaliyet gösteren İşletme 

Müdürlüğünün  merkezi Orhaneli’ye 18 km, Bursa’ya 55 km mesafededir. 

İşletme, ruhsatı TKİ’ye ait, yaklaşık 15,8 bin hektarlık alanı kapsayan Orhaneli-

Gümüşpınar ile Keles-Harmanalanı linyit sahalarında üretim çalışmalarını sürdürmektedir. 

Bu alanlarda, alt ısıl değeri 1900-2500 Kcal/kg olan 67 milyon ton rezerv 

bulunmaktadır. Halen işletilmesi ekonomik olmayan Davutlar sahası ile rezerv miktarı 106 

milyon ton olmaktadır.  

Yıllık üretim kapasitesi 2,3 milyon ton olan bu işletme, 210 MW gücündeki Orhaneli 

Termik Santrali’ne yakıt temin etmekte ve piyasa (sanayi ve ısınma sektörü) talebini 

karşılamaktadır.  

Üretimlerin tamamı açık ocak işletmeciliği yöntemiyle yapılmakta, üretim 

çalışmalarında dragline, ekskavatör ve ağır kamyon gibi büyük kapasiteli iş makineleri 

kullanılmaktadır. 

2000-2004 dönemi 1 ton kömür için ortalama 8,9 m3 dekapaj yapılan İşletmede % 

50’lere varan müteahhit dekapajı ile yıllık toplam 15-20 milyon m3 dekapaj yapılmaktadır. 

3.3.3. Elektrik Üretim Anonim Şirketi 

Devletimizin enerji ve ekonomi politikasına uygun olarak, verimlilik ve kârlılık esasına 

göre üretim faaliyetlerinde bulunan Şirket, ülkemiz elektrik ihtiyacının büyük bir bölümünü 

karşılayarak bugün 10.000’in üzerinde çalışanı ile enerji alanında dünyanın ve ülkemizin önde 

gelen kuruluşları arasında yer almaktadır. Ayrıca Elektrik Üretim Anonim Şirketi gerektiğinde 

santrallerin enerji üretiminde kullanılan veya kullanılacak olan yakıt ve diğer hammadde 

sahalarını işletmek veya işlettirmekle de görevlendirilmiştir. 

2004 yılı sonu itibariyle EÜAŞ’de toplam 11.968 personel çalışmaktadır. Sayıları 

toplam 3.104 olan memur ve sözleşmeli personelin 805’i teknik personel, 2.299’u idari 

personeldir. İşçi sayısı ise 8.864’dür. 

Elektrik Üretim Anonim Şirketi 2004 yılı sonu itibariyle toplam 21.869,6 MW kurulu 

gücü ile Türkiye kurulu gücünün % 56,6’sını karşılamaktadır. Bu kurulu güç 6.081 MW’la  
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 kömür yakıtlı termik santral, 876 MW’la sıvı yakıtlı termik santral, 3.902,9 MW’la  

doğal gaz yakıtlı termik santral, 15 MW’la Jeotermal termik santral ve 10.994,7 MW’la  

hidrolik santrallerden oluşmuştur. 

Elektrik enerjisini verimli, kaliteli, sürekli, çevreye saygılı ve düşük maliyetli bir şekilde 

üretmek ve görevlendirilmesi halinde en uygun üretim tesisini kurmak” amaç ve misyonuyla 

hareket eden EÜAŞ; 

Elektrik üretiminde yerli kaynak kullanımına önem gösterilmesini,  

Kaliteli ve ucuz elektrik üretimi için, verimlilik ve tasarruf tedbirlerinin uygulanmasını, 

Elektrik enerjisinin, tüm tüketicilere yeterli, kaliteli, sürekli ve düşük maliyetli bir 

şekilde sunulmasını, 

Avrupa Birliği müktesebatına uyum çerçevesinde, serbestleştirilme çalışmalarına 

katkıda bulunulmasını, 

Serbest piyasa mantığı çerçevesinde, kendisinde kalacak olan santrallerin en optimum 

şekilde işletilmesini hedeflemektedir.  

Bu hedefler doğrultusunda, EÜAŞ Genel Müdürlüğü, çalışanlarıyla bir bütün halinde, 

Türk halkının refahını arttırma ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınması için çevreye saygılı, 

kaliteli, ucuz, güvenilir şekilde üretim yapan bir elektrik üretim şirketi olmayı ilke edinmiştir.  

Kuruluş ve Bağlı Ortaklıklarının 2004 Yılı Yatırım Programı, Enerji ve Madencilik 

olmak üzere iki sektörden oluşmuştur. 

2004 Yılı Yatırımları tavan ödeneği; Enerji Sektörü için 555.000 milyar TL, Madencilik 

Sektörü için15.000 milyar TL olmak üzere, toplam 570.000 milyar TL olarak belirlenmiştir.  

Enerji talebinin zamanında ve kesintisiz olarak karşılanabilmesini teminen termik 

santrallerde üretimi, verimliliği, güvenirliği ve emre amadeliği en üst seviyede tutabilmek 

amacıyla, hazırlanan yıllık programlar çerçevesinde genel bakım çalışmaları yapılmış ve 

ayrıca eskime, aşınma, yıpranmadan kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik olarak da bazı 

ünitelerde modifikasyonlar gerçekleştirilmiştir 

2004 sonu itibariyle; 

Termik üretimi (Bağlı ortaklıklar dahil) 21.970 GWh, hidrolik üretimi ise 40.668 GWh 

olmak üzere, toplam 62.638 GWh olarak gerçekleşmiştir. Bu değer 150.698 GWh olan 

Türkiye üretiminin % 42’sini karşılamaktadır. 

EÜAŞ 2004 yılında ürettiği elektrik enerjisinin %35’ni termik, %65’i hidrolik 

santrallerden sağlamıştır. 

EÜAŞ santrallerinde üretilen elektrik enerjisinin; % 22,9’u  kömür, % 10,9’u doğal gaz, 

% 1,1’i sıvı yakıtlar, % 0,1’i  jeotermal kaynaklardan sağlanmıştır.   
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 3.3.3.1. EÜAŞ ve Bağlı Ortaklıklarına Ait Kömüre Dayalı Termik Santraller 

EUAŞ bünyesinde bulundurduğu 5.047 MW gücünde kömüre dayalı termik santral ile 

ülkemizin en büyük kömür tüketicisi kuruluşudur. Aşağıdaki tabloda kömüre dayalı termik 

santraller ve bunların 2004 yılı kömür tüketimleri görülmektedir. 

 

3.3.3.2. EÜAŞ’ ne Ait Kömür Sahaları: 

 Afşin Elbistan A (1.355 MW), Afşin Elbistan B (1.440 MW) ve Sivas Kangal (457 

MW) termik santrallerinin ihtiyacı kömürler, şirket uhdesinde bulunan linyit sahalarından 

üretilmektedir. Ayrıca “İşletme Hakkı Devir” yöntemiyle özel sektöre devri yapılan ve bu 

tabloda gösterilmeyen Çayırhan Termik Santralının (630MW) ihtiyacı kömürler de şirkete ait 

kömür sahasından  üretilmektedir. 

 

Tablo-3.14 EÜAŞ ve Bağlı Ortaklık Termik Santrallerinin Kurulu Güç ve Üretimleri ( 2004 ) 

Yakıt Cinsi 

 

Santralın Adı 

 

Tam kapasite Kömür 

gereksinimi 

Ton/Yıl 

2004 yılı Kömür 

Tüketimi 

Ton 

Kurulu 

Güç 

MW 

2004 yılı 

Üretim 

GWh 

Taşkömürü Çatalağzı 2.000.000 1.209.024 300,0 1.475,7 

Linyit Afşin-Elbistan A 17.000.000 4.700.978 1.355,0 1.825,4 

Linyit Afşin-Elbistan B* (*) 18.000.000 1.073.080 1.440,0 573,5 

Linyit Çan * 1.500.000 567.238 320,0 459,7 

Linyit Orhaneli 2.350.000 1.053.870 210,0 1.052,8 

Linyit Seyitömer 8.000.000 3.850.430 600,0 2.600,7 

Linyit Tunçbilek 3.280.000 1.319.269 365,0 1.251,4 

Linyit Kangal 3.800.000 3.315.598 457,0 1.491,3 

EUAŞ 

TOPLAM 
 

55.930.000 17.089.487 5047,0 10730,5 

Bağlı Ortaklık 

Linyit (2) Soma A+B 5.000.000 4.853.232 1.034,0 3.604,3 

GENEL TOPLAM (1+2) 60.930.000 21.942.718 14.334,8 6.081,0 

* İşletmeye girmesi planlanan Çan (2 grup) ile Afşin-Elbistan B Termik Santralında (1 grup) üretim yapılmış, 

ancak ticari işletmeye girememişlerdir.  

Ana yakıtını şirkete ait linyit sahalarından temin eden, toplam 3882 MW gücündeki 

termik santralın 2005 yılı tahmini kömür tüketimi 23.435.270 ton’dur. Bu miktarın 

18.925.270 tonu şirket tarafından işletilen termik santrallerde, 4.510.000 tonu da özel sektör 
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 tarafından işletilen Çayırhan Termik santralında tüketilecektir. Şirket İR: 2595, İR: 5430 

ve İR: 2821 ruhsat no’lu 3 adet linyit kömürü sahasını bünyesinde bulundurmaktadır. 

İR 2595 Rusat Nolu Saha   

İR: 2595 ruhsat no’lu sahada Afşin- Elbistan Linyit İşletmesi faaliyet göstermektedir. 

Ruhsat alanı 29.672,71 hektar olan sahada madencilik faaliyetleri şirket tarafından  

sürdürülmekte olup, kazı ve üretim faaliyetleri Döner Kepçeli Ekskavatör + Bant + Mobil 

Stoklayıcı sistemi ile sürdürülmektedir. Madencilik faaliyetlerine 06.10.1981 tarihinde TKİ 

tarafından başlanmış ve 1995 yılında saha EÜAŞ’ye devredilmiştir.  

2005 yılı program üretimi 15.130.000 ton’dur. Bu kömürler, halen deneme ve test 

çalışmaları sürdürülen Afşin Elbistan B (1440 MW) ve ünitelerinin bir bölümü 

rehabilitasyona alınan Afşin Elbistan A (1.355 MW) termik santralında  tüketilmektedir. Her 

iki santralın da tam kapasite ile çalışması durumunda yıllık kömür gereksinimi yaklaşık 

35.000.000ton/yıl olacaktır. Deneme ve test çalışmaları devam eden Afşin Elbistan B termik 

santralı 2006 yılı içerisinde, rehabilitasyon çalışmalarının sürdürüldüğü Afşin Elbistan A 

termik santralı ise 2008 yılı başından itibaren tam kapasite işletme faaliyetlerine 

başlayacaktır. Her iki santralın 2010 yılına kadar olan kömür gereksinmeleri alınan ek 

tedbirlerle mevcut Kışlaköy sahasından karşılanacaktır. Ancak 2010 yılından itibaren Afşin 

Elbistan B santralının gereksinimi olan kömürlerin ne şekilde temin edileceğine açılmış olan 

danışmanlık ihalesi sonucunda karar verilecektir. Aşağıdaki tabloda linyit işletmesine ait 

maliyetler görülmektedir.  

Tablo-3.15. AEL İşletmesi Kömür Maliyetleri 
2004 Yılı 2005 Yılı ( 9 Aylık) 

Maliyet Girdileri 
TL/Ton Pay (%) YTL/Ton Pay (%) 

Sınai Maliyet     

-Hammade- Malzeme 2.288.085 12,21 1,08 12,21 

-Enerji 1.896.940 10,12 1,056 11,95 

-Direkt İşçilik 10.126.582 54.03 5,333 60,31 

-Endirekt İşçilik 490.163 2,62 0,374 4,23 

-Amortisman 2.601.968 13,88 0,729 8,25 

-Diğer 458.709 2,45 0,271 3,06 

Toplam 17.861.997  8,843 100,00 

-Ticari Maliyet     

-Genel İdare Giderleri 880.834 4,70   

TOPLAM MALİYET 18.742.831 100,00 8,43 100,00 
Kaynak: EÜAŞ, 2005. 
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 İR 5430 Rusat Nolu Saha   

İR 5430 ruhsat no’lu sahada, Sivas Kangal (457 MW)  termik santralının ihtiyacı 

kömürleri sağlamak amacıyla, Sivas Kangal Kömür İşletmesi faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Madencilik faaliyetleri, EÜAŞ ile imzalanmış sözleşme hükümleri çerçevesinde Demir 

Export A.Ş tarafından “Açık Ocak İşletmeciliği” olarak sürdürülmektedir. 

Dragline+Ekskavatör+Kamyon yöntemi ile sürdürülen faaliyetler sonucunda 1989-2005 

yılları arasında toplam 50.430.284 ton kömür üretimi gerçekleştirilmiştir. 2005 yılı program 

üretimi 3.795.270 ton’dur. 

İR 2821 Ruhsat Nolu Saha   

İR 2821 ruhsat no’ lu kömür sahasında, Çayırhan Termik Santralı 1. ve 2. ünitelerini 

besleyen A. F, D, G sahaları Park Termik A.Ş tarafından işletilmektedir. Bu sektörlerin 

işletme hakkı Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda 01.07.2000 tarihinde 20 yıllığına 

işletmeci firmaya devredilmiştir. Yeraltı tam mekanize üretim yönteminin uygulandığı 

sahanın  2005 yılı program üretimi 1.810.000 ton/yıl’ dır. 

Çayırhan Termik Santralı 3. ve 4. ünitelerini besleyen B ve C sahaları  ise imzalanan 

sözleşme hükümleri çerçevesinde Park Teknik A.Ş tarafından işletilmektedir. Yeraltı tam 

mekanize üretim yönteminin uygulandığı sahanın  2005 yılı program üretimi 2.700.000 

ton/yıl’ dır.  

Tablo-3.16.Ruhsatı EÜAŞ  ait linyit sahalarında bulunan işletmelerin üretim durumları 

İşletme Adı 
Çalışan Sayısı 

(2005 Yılı) 

2004 Yılı 

Üretim ( Ton) 

2005 Yılı  

Üretim (Ton) 

2006 yılı Program 

Üretim (Ton) 

Afşin Elbistan Linyit İşl. 1644 6.153.150 15.703.549 22.800.000

Kangal Kömür İşletmesi 345 3.410.617 4.798.685 5.445.000

Park Termik A.Ş 540 1.560.179 1.709.559 1.880.000

Park Teknik A.Ş 540 2.682.167 2.631.177 2.700.000

TOPLAM 4.069 13.806.113 24.842.970 32.825.000
Kaynak. EÜAŞ, 2006. 

Elektrik Üretim Anonim Şirketi ülkemizin en büyük linyit kömürü tüketicisidir. 

Tablolardan da görüleceği üzere kapasite kullanım oranları yükseldikçe yıllık kömür 

tüketimimiz 55 milyon tonlara kadar çıkabilecektir. Şirket bu özelliğinin yanında ülkemiz 

linyit rezervlerinin % 45’ine de sahiptir. Yine hali hazırda madencilik faaliyetlerinin 

sürdürüldüğü işletmelerinde de yıllık yaklaşık olarak  25 milyon tonluk üretim kapasitesi ile 

ülkemizin en büyük kömür üreticilerindendir. 



67

 Aynı zamanda, Elektrik Üretim Anonim Şirketi bünyesinde bulunan termik santrallerin  

Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesislerinin ihtiyacı olan kireç taşını da kendi ruhsat sahalarından 

hizmet alım yolu ile özel sektöre ürettirmektedir. Şirket önemli bir kireçtaşı üreticisi ve 

tüketicisi konumundadır. 

3.4. Linyit Üretimi 

Türkiye’de linyit üretimi ağırlıklı olarak Kamu Kuruluşları tarafından yapılmaktadır. 

TKİ Kurumu ve EÜAŞ sahalarından yapılan üretim Türkiye toplam linyit üretiminin yaklaşık 

% 90’ını oluşturmaktadır.Yıllar itibariyle Türkiye linyit üretim miktarları satılabilir bazda  

Tablo-3.19’da verilmiştir. 

Tablo-3.19. Türkiye Linyit Üretimi (1000 Ton). 

Yıl TKİ EÜAŞ ÖZEL TOPLAM 
1999 38.643 21.142 5.234 65.019 
2000 39.198 19.595 2.061 60.854 
2001 33.609 22.637 3.326 59.572 
2002 30.661 16.531 4.468 51.660 
2003 25.684 15.645 4.839 46.168 
2004 24.349 13.806 5.554 43.709 

                                           Kaynak: ETKB,TKİ,EÜAŞ. 
 

3.4.1. Üretim Yöntemi ve Teknolojileri 

Tüvenan kömür üretiminde uygulanan yöntemler açık işletme yöntemleri ve yeraltı 

işletme yöntemleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Kömür hazırlama ve zenginleştirme alanında 

ise kömür yıkama, briketleme, koklaştırma, gazlaştırma ve sıvılaştırma başlıca yöntemleri 

oluşturmaktadır. 

3.4.1.1. Kömür Üretim Yöntemleri 

3.4.1.1.1. Açık İşletme Yöntem ve Teknolojileri 

Türkiye linyit üretiminin yaklaşık % 90'ı açık işletme yöntemiyle gerçekleştirilmektedir. 

Açık İşletmelerde kullanılan iş makinelerindeki son yıllardaki gelişen teknolojiye paralel 

olarak büyük gelişmeler olması, kapasitelerin artması, açık işletme üretimlerinde büyük 

artışların olmasını sağlamıştır. Açık İşletmelerde üretim sistemleri, sürekli ve süreksiz üretim 

sistemleri olarak ikiye ayrılmaktadır. 

a. Sürekli Sistem 

Sürekli Üretim Sistemi; kazı, yükleme ve nakliyatın kesintisiz olarak yapıldığı bir 

sistemdir ve büyük işletmelerde tercih nedenidir. Bu sistemde, döner kepçeli ekskavatör ve 

zincirli ekskavatör, surface miner gibi kazıcı-yükleyici makineler ve nakliye sistemi olarak da 

bant-konveyör, aktarıcı konveyör ve demiryolu nakliyatı kullanılmaktadır. EÜAŞ-Elbistan 

açık işletmesinde herbiri 3.000 m3/saat kazı-yükleme kapasitesinde 6 adet döner kepçeli 
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 ekskavatör ile her biri 5.600 m3/saat malzeme dökme kapasitesine sahip 5 adet dökücü, 

teorik kapasitesi 10.500 ton/saat olan 50 km uzunlukta bant konveyör hattı bulunmaktadır. 

b. Süreksiz Sistem 

Bu sistemde kullanılan iş makineleri çok çeşitlilik göstermekte, genel olarak orta ve 

küçük ölçekli işletmelerde uygulanmaktadır. En yaygın sistemler, ekskavatör-kamyon, 

ekskavatör-yükleyici-kamyon, dragline-ekskavatör-kamyon sistemleridir. Ülkemizde linyit 

açık işletmelerinde mevcut dragline kapasiteleri Tablo 3.20'de verilmiştir. 

Tablo-3.20. Türkiye’deki Dragline Kapasiteleri. 
 

İşletme Kapasiteler 
Tunçbilek  20 yd3 ve 40 yd3 (2 adet)  
Seyitömer  70 yd3  
Yatağan  65 yd3  
Sekköy  32 yd3 (2 adet)  
Tınaz  30 yd3  
Orhaneli  33 yd3  
Kangal  65 yd3  

           Kaynak: TKİ. 
TKİ'nin çeşitli üretim bölgelerinde kepçe kapasiteleri 1-20 yd3 arasında değişen 

ekskavatörler (elektrikli ve hidrolik), 0,7-10,3 m3 arasında değişen yükleyiciler ve 35-170 

short ton kapasiteli, çeşitli markada çok sayıda kamyon çalışmaktadır. Özel sektörde 

kullanılan iş makineleri düşük kapasitelidir. EÜAŞ’ne bağlı Sivas-Kangal'da 25 yd3'lük 

ekskavatör de mevcuttur. Günümüzde değişen teknolojiye paralel olarak, dünyada ekskavatör 

kapasiteleri 70 yd3'e, dragline kapasiteleri ise 220 yd3'e çıkmıştır. Kazılan malzemenin 

taşınmasında, kapasitesi 350 short tona ulaşan kamyonlar açık işletmelerde kullanılmaktadır. 

Açık işletmeye uygun rezervlerin derinlikleri arttıkça, yüksek verimle çalışan büyük iş 

makinelerinin kullanımlarının artması kaçınılmaz bir gerçektir. 

3.4.1.1.2. Yeraltı İşletme Yöntemi ve Teknolojisi 

Yeraltı işletme yöntemleri,açık işletme yöntemleri ile kıyaslandığında çok çeşitlilik 

göstermektedir. Türkiye kömür madenciliğinde yeraltı üretim yöntemleri kazı arınının 

durumuna göre; uzun kazı arınlı (uzun ayak, diyagonal ayak), dar kazı arınlı (tavan ayak, 

taban ayak), topuklu (göçertmeli topuklu, dolgulu topuklu, çapraz topuklu, travers ayak, 

arakatlı topuklu ayak), oda yöntemleri (oda - topuk yöntemi, tali katlı göçertme) ve blok 

yöntemleri olarak sınıflandırılmaktadır. Bunlar içinde en yaygın uygulama alanı bulan uzun 

ayak işletmeciliğidir ve ilerletimli veya dönümlü ve göçertmeli veya dolgulu uzun ayak olarak 

uygulanmaktadır. 

TKİ’nin; GLİ-Tunçbilek, ELİ-Eynez ve EÜAŞ-Çayırhan Sahalarında mekanize uzun 

ayak işletmeciliği yapılmaktadır. Çayırhan İşletmesi’nde 220 metre ayak ve 1.200-1.800 
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 metre pano uzunluğundaki tam mekanize iki panodan bir yılda 1,8 milyon ton kömür 

üretimi planlanmıştır. Tunçbilek Bölgesi’nde 7-8 metre kalınlığındaki kömür damarının 2,8 

metrelik kısmı 90 metre uzunluğundaki arın kazısı olarak mekanize kazı ile üretilmekte, taban 

ayak arkasında kalan kömür göçertilerek alınmaktadır. Aynı yöntem ELİ Soma-Eynez'de 

uygulanmaktadır. Ancak buradaki ayak uzunluğu 30-50 metre arasında değişmektedir. 

Yeraltı kömür madenciliğinde tam mekanize üretime geçilmesi ile, üretimin artırılması, 

maliyet içindeki işçilik payının azalması ve genel maliyetin düşürülmesi, verimlilik ve 

emniyetin artırılması sonucunda yeraltı kömür üretiminin ülke ekonomisine katkısının 

artırılması hedeflenmiştir. 

3.4.2. Kömür Hazırlama Teknolojileri 

Kömür hazırlama teknolojilerinde özellikle 0,5 mm’nin üzerindeki kömür boyutu için 

gelişimler tamamlanmış ve birbirinin alternatifi çeşitli yöntemler ortaya konmuştur. Bu 

yöntemlerde temel prensipler aynı ancak aygıt dizayn farklılıkları söz konusudur. 0,5 mm’den 

ince boyuta sahip kömürlerin değerlendirilmesi için, alternatif yöntemlerin gelişim süreci ise 

devam etmektedir. Burada endüstriyel uygulamada yer alabilmek ekonomiklikle ilişkili 

olmaktadır. Teknolojik olarak uygulanabilirliği kanıtlanmış bir çok yöntem mevcuttur.  

Kömürün değerlendirilmesinde izlenecek yolun seçimi en önemli aşamadır. Kömür 

özellikleri, kömürün olası kullanım alanındaki beklentiler, kömüre uygulanacak prosesin 

seçimi açısından yol göstericidir. Seçilecek proses, kömür kalitesinin yanında maliyetler 

açısından da önemli olmaktadır. Yatırımcı burada seçim yaparken, maksimum ekonomik 

faydayı sağlamayı hedeflerken, uymak zorunda olduğu limit değerleri de göz önüne almak 

zorundadır.  

Kömür hazırlama işlemlerinde teknoloji seçiminde kömürün değeri de önemli rol 

oynamaktadır. Türkiye’de toz kömürlerle, iri kömürler arasında fiyatlandırma açısından 

önemli farklar vardır. Toz kömür fiyatları daha düşüktür. Kömür yıkama prosesleri açısından 

bakıldığında ise, toz kömür yıkama proseslerinin maliyeti daha yüksektir. Buna ayrıca termal 

kurutmanın da eklenmesi gerekirse, o zaman toz kömür hazırlama maliyetleri daha da 

yükselmektedir. 

Kömür hazırlamaya karar verirken cevap verilmesi gereken bazı sorular vardır. Kömür 

hangi miktara kadar, dolayısıyla da hangi kül oranına kadar kazanılacaktır? Maliyetler ne 

olacaktır? Ve yatırımcı bundan ne fayda sağlayacaktır? Bu sorular cevaplandırılırken, aynı 

zamanda uygun aygıt kullanımı da önemlidir.  

Kömür hazırlama tesisi seçilirken ve kurulurken dikkat edilmesi gereken belli kurallar 

vardır.  
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 - Öncelikle kömür özellikleri çok iyi tespit edilmelidir. Böylece kömürün türü, yaş     

yöntemlerle yıkamaya uygun olup olmadığı, tane iriliği dağılımı, yıkama sonrası olası 

ürün kaliteleri ve miktarları hakkında bilgi üretmek mümkün olacaktır.  

- Tesis kapasitesi seçiminde kömür rezervi yanında, üretim kapasitesi, üretimin 

mevsimsel şartlardan etkilenme durumu, hedef piyasanın büyüklüğü ve yıkama 

maliyetleri göz önüne alınmalıdır. 

- Yıkama yöntemi ve aygıt seçiminde de, ilk yatırım tutarının büyüklüğü, aygıtın 

verimliliği, çalışma şartlarının kontrol edilebilirliği, kömür yıkanabilme özelliği, ürün 

kalitesindeki sınırlamalar önemli faktörler olmaktadır.  

Tüm bunlara ilaveten yatırımcının mali gücü, kapasiteyi büyük tutma olanakları, bunlara 

bağlı olarak otomatik kontrol sistemlerini tesise kurabilme gibi etkenler bir kömür hazırlama 

tesisi kuruluşunda akla gelen ilk sorular olmalıdır. 

Türkiye’de kömür hazırlama işlemleri 1990’lı yıllara kadar üzerinde pek durulmayan, 

sadece kamu tarafından kurulan tesislerle gündeme gelen, özel sektör tarafından hiç 

değerlendirmeye alınmayan bir konu olmuştur. Bu sürece kadar özel sektörde ve devlet eliyle 

işletilen bir çok linyit sahasında sadece eleme işlemleriyle piyasaya kömür verilmiştir. 

Değişen şartlar gereği giderek artan çevresel baskılar ve ithal kömürün getirdiği rekabet 

ortamı, devletin yanında özel sektör firmalarını da kömür yıkama konusuna eğilmeye itmiştir.  

Ancak burada, özel sektör açısından en önemli sorun deneyimsizlik ve yatırım maliyetlerini 

düşük tutma kaygısı ile yeterli araştırmaları yapmadan bu işe girişmeleri olmuştur. Özel 

sektörce kurulan tesislerin çoğunluğu belirli bir projelendirme doğrultusunda, bilimsel 

verilere dayalı olarak kurulan tesisler olmamış, genelde kopyalama esaslı, kömüre uygunluğu 

araştırılmamış tesisler kurulmuştur. Bu nedenle istenen verimler elde edilememiştir. Bilgi 

eksikliğinden de, kömür ne olursa olsun yıkandığında kaliteli bir ürün ortaya çıkacağı 

beklentisi ile bir çok yanlış yatırım yapılmıştır. 

Ülkemizdeki kömür hazırlama uygulamaları, birçok alanda olduğu gibi kamu işletmeleri 

tarafından başlatılmıştır. İlk tesisler 1950’li yıllarda kurulmuş ve uzun yıllar sadece bu 

tesislerle kalınmıştır.  

Linyit kömürlerinin yıkanması için kurulmuş olan tesislere baktığımızda, ilk tesisin 

1952 yılında kurulan Soma Lavvarı olduğu görülmektedir. Bu lavvar 1994 yılında 

verimsizliği nedeniyle devre dışı bırakılmıştır. İkinci linyit lavvarı Tunçbilek kömürleri için 

1958 yılında kurulmuştur. 700 t/s kapasiteli bu tesiste iri kömürler ağır ortam tamburunda,  

ince kömürlerin, yarısı ağır ortam siklonunda, yarısı feldispat yataklı jigde yıkanmaktadır. 

1984 yılında toz kömürü kazanmak ve atık suların arıtılması amaçları doğrultusunda 0,1-0,5 
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 mm kömürün kazanıldığı bir sistem ilave edilmiştir. Kuruluş tarihi oldukça eski olan bu 

tesis, 2005 yılında iyileştirme yatırımları yapılması kaydı ile hizmet alımı yoluyla 

çalıştırılmaktadır. 

 Tunçbilek Lavvarının eskimesi ve ihtiyaca cevap verememesi nedeniyle, 1992 yılında 

ağır ortam esaslı Ömerler Lavvarının yapımına başlanmış ve 1993 yılında devreye alınmıştır. 

Tesis kapasitesi 600 t/s’tir. İri kömür ağır ortam teknesinde, ince kömür ağır ortam 

siklonlarında yıkanmakta, 0,1-0,5 mm kömürde spirallerde kazanılmaktadır. Merkezi kontrol 

odasından çalıştırılabilen modern bir tesistir. Modern bir tesis olması nedeniyle verim yüksek, 

işçilik giderleri düşüktür. 

Yukarıda bahsedilen tesisler, kamunun kendi yatımlarıdır. Bunun dışında zaman zaman 

müteahhit firmalara yap işlet modeliyle kömür yıkattırılmıştır. Bu tesislerden halen 

çalışmalarını tamamlamış olan Soma’daki 600 t/s kapasiteli ağır ortam esaslı tesis yerine 800 

t/saat kapasiteli yeni bir tesis devreye girmiştir. Tesiste 5 yıllık süreçte en az 20.000.000 ton 

tüvenan kömür yıkanacak ve 4.400 Kcal/kg alt ısıl değerli sanayi ve teshin amaçlı kömür ile 

% 10 oranında termik santral amaçlı kömür elde edilecektir. Bunların dışında önceki yıllarda  

Tunçbilek ve Dodurga’da da bu tip uygulamalar yapılmıştır.  

Kamu dışındaki kömür hazırlama uygulamalarında ise, basit bir kaç tesis dışında 

yıllarca sadece kriblaj uygulanmış, ancak 1990’lı yıllarla birlikte kömür yıkama tesisleri 

gündeme gelmeye başlamıştır. Bu amaçla ilk yapılan tesislerde jig esaslı yıkama yöntemleri 

seçilmiş ve ilk kurulan jigler yerli imalat Bendelari jigleri olmuştur. Söz konusu jigler düşük 

kapasiteli ve yıkama verimi düşük jiglerdir. Daha sonra yine ilk yerli imalat Baum Jigi 50 t/s 

kapasite ile Aydın Linyit’te kurulmuş ve buradaki sistemin başarı sağlamasıyla, yerli Baum 

jigleri hızla yayılmış, Soma Buruyar, Soma Hüstaş, Soma İmbat, Soma Uyar, Soma 

Kömürleri A.Ş., Eski Çeltek Kömür İşletmesi, Balıkesir ve İstanbul havzası kömürlerinde de 

kullanılmaya başlanmıştır.  

Bunların dışında bir kaç başarısız denemede olmuş, ancak, kömür özelliklerinin iyi 

tesbiti ve doğru projelendirme ile Baum jiglerinin yerli küçük sanayi kuruluşlarınca kolaylıkla 

imal edilebilir olduğu görülmüştür. Baum jiginde sorun yaşayan tesislerdeki problemlerin ana 

kaynağı kömür özelliklerinin iyi tesbit edilememesi ve jigin imalat parametrelerinin teorisiyle 

uygun seçilememesinden kaynaklanmaktadır. Bu dönemde herkesin jige yönelmesinin nedeni, 

yerli imkanlarla üretilebilir olması ve ağır ortam esaslı tesislerin, kömür yıkama konusunda 

yeterli bilgi birikim olmayan sektörde, çok karmaşık bir işlem olarak algılanmasıdır. 

Ağır ortam uygulamaları, 1993 yılında başlayan yap işlet modelli mobil lavvar 

uygulamaları ile ilgi çekmeye başlamış ve 1994 yılında  Park Firması tarafından Soma’da 
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 kurulmuş olan 300 t/s kapasiteli tesise daha sonra kapasite artırımı amacıyla ilave edilen 

tesisler, işletmeyi yürüten yerli firma tarafından kendi imkanları ile imal edilmiştir. Bu 

süreçlerde, ağır ortam esaslı tesislerin çok karmaşık bir şey olmadığı ve yerli imkanlarla 

üretiminin zor olmadığı görülünce, özel kömür işletmeleri ağır ortam esaslı tesis kurma 

imkanlarını araştırmaya başlamışlardır. İmalatçı anlamında yeterli bilgi birikimi oluştuktan 

sonra hızla bu yönde yatırımlar oluşmaya başlamış ve küçük kapasiteli kömür işletmeleri de 

ağır ortam esaslı tesisleri tercih etmeye başlamıştır. Şu anda bu şekilde kurulmuş bir çok 

tesiste linyit kömürleri ve Zonguldak’ta son yıllarda kurulmaya başlayan tesislerde 

taşkömürleri de yıkanmaya başlamıştır. Genelde küçük kapasiteli olan özel sektör 

lavvarlarının bir kaçı dışında tamamıma yakını yerli sanayi imkanları ile üretilmiştir. Bu da 

ülkemiz açısından bu sektördeki gelişimin bir göstergesidir. Aynı zamanda yerli imalatçının 

varlığı sektöre rekabet getirmiş ve yatırım maliyetleri oldukça düştüğü için, yatırımlar da 

hızlanmıştır. 

Soma-Eynez’de faaliyet gösteren İmbat  Madencilik En. Tur. San ve tic A.Ş.’ne ait olan 

lavvarda ince ve iri boyut olmak üzere iki ayrı devrede zenginleştirme tapılmaktadır. İnce 

boyutlu ürün siklonlarda, iri boyutlu ürün ise Drewboy (ağır mayi ortam) ile 

zenginleştirilmektedir. Tesisin kapasitesi 550 ton/saattir. Soma-Geventepe’de faaliyet 

gösteren Soma A.Ş.’ne ait tesisin kapasitesi 550 ton/saat olup, ince ve iri devre olmak üzere 

iki ayrı devrede kömür yıkama işlemi yapılmaktadır. İnce devrede siklonlar ve iri devrede 

Drewboy kullanılmaktadır. Halen her iki tesiste de TKİ Kurumuna hizmet verilmektedir. 

Briketleme: 

1954 yılında, 22.000 ton/yıl kapasiteli Ankara briket tesisi, linyit, taş kömürü ve kok 

tozunun değerlendirilmesi amacıyla TKİ tarafından kurulmuştur. Tesiste % 10 zift ve % 90 

toz kömürün karıştırılarak preslenmesi ve ısı işlemiyle briket yapılmıştır. Tesis, ekonomik 

ömrünü doldurduğundan ve Ankara'da TKİ'nin kömür dağıtım biriminin kaldırılmasından 

sonra 1992 yılında devre dışı bırakılmıştır. 

1969 yılında TKİ tarafından işletmeye alınan Erzurum Briket Fabrikası, Aşkale ve Oltu 

toz kömürlerinin değerlendirilmesi amacıyla kurulmuştur. 30.000 ton/yıl kapasiteli tesiste % 

10 zift ve % 90 toz kömür karıştırılarak briket elde edilmektedir. 

Özel sektörce, devletin briketlemeyi vergi indirimiyle teşvik etmesi sonucu 1982 

yılında, 150.000 ton/yıl kapasiteli Vize (top kömür) Briket Fabrikası tesis edilmiş ve bu 

tesiste Vize kömürleri zift, sülfit likörü gibi bağlayıcılarla briketlenmiştir. Ancak, maliyetlerin 

yüksekliği ve işletme sorunları nedeniyle tesis, 1985 yılında kapatılmıştır. 
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 TKİ Kurumu bünyesinde bulunan tek briketleme tesisi ELİ Müessese 

Müdürlüğündedir. Tesisin kapasitesi 35 ton/saat olup 2004 yılında devreye alınmıştır. TKİ 

Kurumu İşletmelerinde kurulu bulunan ve kurulmakta olan lavvar, torbalama ve briketleme 

tesislerinin kapasiteleri Tablo 3.21’de verilmiştir. 

Soma’da faaliyet gösteren diğer bir briketleme tesisi Örs Madencilik Şirketine aittir. 

Tesisin kapasitesi 70 ton/saat (3 adet pres) olup, yapıştırıcı madde olarak melas kullanılmakta, 

0,5-10 mm kömür briketlenerek torbalanmaktadır. 

Taşkömüründe ise, 1939 yılında, Zonguldak’ta, 0-0,5 mm boyutlu yıkanmış kömürlerin 

zift bağlayıcı kullanılarak briketlenmesi amacıyla, 134.000 ton/yıl kapasiteli briket tesisi 

yapılmıştır. Tesis, 1987 yılına kadar çalıştırılmış ve bu tarihten sonra devre dışı bırakılmıştır. 

Briket tesislerinin ilk yatırım maliyetleri yüksek olup, ısı işlem devresi en önemli yatırım 

kalemini oluşturmaktadır. Türk linyitlerinin katkılı ve katkısız briketlenmesi yönünde MTA, 

Üniversiteler ve yurt dışından bazı kuruluşlarca çeşitli araştırmalar yapılmış olmakla birlikte, 

yatırım maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle önemli bir gelişme sağlanamamıştır.  

Türkiye’de ithal kömür, asfaltit ve yerli kömürlere dayalı bir çok briket tesisi 

kurulmuştur. Bu tesislerin bulunduğu şehirlerin başlıcaları İstanbul, Kocaeli, Yalova, 

Erzincan, Maraş, Şırnak, Erzurum, Kütahya, ve Çorum’dur. 

 

Tablo-3.21. 2005 Yılı İtibariyle TKİ Kurumu Lavvar, Torbalama ve Briketleme Tesislerinin 
Kapasiteleri (2005). 

KAPASİTESİ 
İŞLETME TESİS YERİ 

Ton/h Ton/gün 

Mobil Lavvar Kısrakdere 600 12.000 

Yeni Lavvar Işıklar-Dereköy 800 16.000 

Lavvar Deniş 150 3.000 

Briketleme  
Briket  

35  ton/h 
briket  

700 ton/gün 

Torbalama 

Işıklar 
 torbalama 

2 Adet 25 ton/h  
 torbalama 

2 Adet 500 ton/gün  
Çandarlı Torbalama Işıklar 100 2.000 
Torbalama Kısrakdere 40 800 
Torbalama Işıklar 200 4.000 
Torbalama İstasyon 50 1.000 

ELİ 

Torbalama Deniş 50 1.000 
ÇLİ Torbalama Çan 100.000 tonluk ihale 

Lavvar Seyitömer 300 6.000 SLİ  
Torbalama Kızık 60 1.200 
Lavvar Orhaneli 150 3.000 
Torbalama Orhaneli 60 1.200 BLİ 

Torbalama Orhaneli 60 1.200 
GLİ Lavvar Tunçbilek 700 14.000 
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 Lavvar Ömerler 600 12.000 
Torbalama Tunçbilek 50 1.000 
Torbalama Tunçbilek-Ek 25 500 
Torbalama Beke 50 1.000 
1-B Torbalama Tunçbilek 12,5 250 

 

Torbalama Ömerler 25,0 500 

ILİ Torbalama Ilgın 30 600 

GELİ Torbalama Eskihisar 50 1.000 

GÖYNÜK Torbalama   12,5 250 
Lavvar   2.050 41.000 
Torbalama   540,0 10.300 

TKİ FAAL 
TOPLAMI 

Briketleme   35 700 
NOT: Tesislerin günlük çalışma süreleri 20 saat, yıllık çalışma süreleri 300 gün olarak alınmıştır  

             Kaynak: TKİ, 2005. 

 

3.5. Ürün Standartları 

TS 5788 Linyit-Isıtmada kullanılan-standardına göre linyit; kuru külsüz bazda ısıl değeri 

en fazla 7000 Kcal/kg, vitrinit refleksiyonu 0,6 Rmoil’den küçük, çizgi rengi kahverengi olan 

ve linyin reaksiyonunda (kömür+N/10 HNO3) sarı-kırmızımsı kahverengi, hümin 

reaksiyonunda (kömür+N/10, KOH) koyu kahve renginde bir süzüntü oluşturan tabi katı yakıt 

olarak tarif edilmektedir.  

Bu standard kapsamındaki linyitler Tablo 3.22’de verilen özelliklere göre sınıf I ve sınıf 

II olmak üzere iki sınıftır. Her sınıf linyit Tablo 3.23’te verilen tane büyüklüklerine göre, 

parça linyit ve ceviz linyit olmak üzere iki tiptir.  

 

Tablo-3.22. Isıtmada Kullanılan Linyitlerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri (TS 5788) 

 
Özellikler Sınıf I Sınıf II 

Isı değeri (Kcal/kg) en az 

(satışa sunulan kömürde) 
4000 3500 

Yanar Kükürt 

% Kütlece, en çok (kuru bazda)
1,3 1,7 

 

Tablo-3.23 Tane Büyüklüğü Dağılımı (TS 5788) 

 

Tip 
Tane Büyüklüğü 

(mm) 

Miktar 

% Kütlece 

+150 En fazla 20,0 

-150+18 En az 70,0 Parça Linyit 

-18 En fazla 10,0 

Ceviz Linyit +50 En fazla 10,0 
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 -50+18 En az 80,0  

-18 En fazla 10,0 

 

Ülkemizde kömürler işlem gördükleri zenginleştirme yöntemlerine göre de aşağıdaki 

şekilde sınıflandırılmaktadırlar. 

 

a. Tüvenan Kömür: Hiçbir zenginleştirme işlemine tabi tutulmaksızın, ocaktan üretildiği 

şekilde piyasaya arz edilen kömürdür. 

b. Krible Kömür: Eleme işleminden geçirilerek boyutlandırılmış kömürdür. 

c. Lave Kömür: Elenmiş ve yıkama işlemine tabi tutulmuş kömürdür. 

 

Kömürlerin kimyasal özellikleri, üretildikleri ocaklara göre farklılaştığı gibi, uygulanan 

zenginleştirme işlemlerine göre de farklılık göstermektedirler. Yıkanmış kömürlerin kalorifik 

değerleri, krible ve tüvenan kömürden daha yüksek, kül ve kükürt içerikleri ise daha düşüktür. 

TKİ'nin değişik ocaklarından üretilen ve satışa sunulan kömürlerin özellikleri Tablo 3.27’de 

verilmiştir. 

3.6. Türkiye’de Linyit Tüketimi 

1990-2004 yılları arası Türkiye Linyit Tüketimi Tablo 3.24’te verilmiştir. TKİ 

tarafından üretilen linyit kömürünün büyük kısmı ve EÜAŞ tarafından üretilen kömürlerin 

tamamı termik santrallerde tüketilmektedir.  

Tablo-3.24. Türkiye Linyit Tüketimi. 

Yıllar Linyit Tüketimi (BinTon) 
1990 45.891 
1991 48.851 
1992 50.659 
1993 46.086 
1994 51.178 
1995 52.405 
1996 54.961 
1997 59.474 
1998 64.504 
1999 64.049 
2000 64.384 
2001 61.010 
2002 52.039 
2003 46.051 

2004g 46.226 
                                                              Kaynak: ETKB. 
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 3.7. Maliyetler 

 

2004 yılı itibariyle TKİ Kurumu Linyit Üretimi ticari maliyet girdileri Tablo 3.25’te, 

2000-2004 yılları ticari maliyetleri Tablo 3.26’da verilmiştir. 

 

Tablo-3.25. TKİ Ticari Maliyete Esas Giderler (YTL/ton) 
 

GİDERLER 2000 % 2001 % 2002 % 2003 % 2004 % 2005* % 
Malzeme 1,32 13 2,12 14 3,87 18 5,85 19 6,90 17 7,65 18 
Hizmet Alımı 2,28 23 3,27 22 5,54 26 8,16 27 12,13 30 17,98 42 
İşçilik 4,45 45 6,57 43 8,85 41 11,73 38 12,47 31 12,32 29 
Memur 0,51 5 0,83 5 1,35 6 1,91 6 2,14 5 1,94 5 
Elektrik 0,19 2 0,39 3 0,54 3 0,66 2 0,63 2 0,54 1 
Amortisman 0,23 2 0,42 3 0,56 3 0,54 2 0,75 2 1,20 3 
Diğer Giderler 0,82 8 0,99 7 0,77 4 1,83 6 4,74 12 1,31 3 
Finans Giderleri 0,14 1 0,52 3 0,13 1 0,04 0 0,04 0 0,18 0 
TOPLAM 9,93 100 15,11 100 21,60 100 30,72 100 39,79 100 43,11 100 

* Beklenen 
Kaynak: TKİ, 2005. 

Tablo-3.26. TKİ Kurumu Ticari Maliyetleri (TL/Ton-$/Ton). 

 

Maliyet 2000 2001 2002 2003 2004 
Ticari Maliyet (YTL/Ton) 9,93 15,11 21,60 30,72 39,79 
Ticari Maliyet ($/Ton) 15,97 12,01 13,70 21,51 26,65 

Kaynak: TKİ, 2005. 

3.8. Fiyatlar 

 

TKİ Kurumu tarafından satışa sunulan linyit kömürlerinin 2005 yılı satış fiyatları ve 

analiz değerleri Tablo 3.27’de verilmiştir. 

 

Tablo-3.27. TKİ Kurumu tarafından satışa sunulan kömürlerin satış fiyatları ve analiz 

değerleri (2005 Yılı sonu). 

 

2005 YILI AĞIRLIKLI ORTALAMA ANALİZ DEĞERLERİ 

NEM KÜL UÇUCU 
MADDE

SABİT 
KARBON

YANAR 
KÜKÜRT 

TOPLAM 
KÜKÜRT 

ALT ISIMÜESSESE- İŞLETME-KONTROL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

SATIŞ 
FİYATI 
(YTL / 
TON) 

% % % % % %  Kcal/Kg
Seyitömer 50-100 mm Parça (Torbalı) 60 39,9 13,07 30,17 17,37     2800 
Orhaneli +40 mm Parça (Torbalı) 75 39,9 8,55 30,28 31,26     3400 

Keles +40 mm Krible(Torbalı) 60 38,9 20,29 28,41 12,4     2800 
Keles 0-40 mm Toz 17 41,6 27,27 15,76 15,37     2000 

Tunçbilek Yıkanmış +18 mm (Torbalı) X 106 14,51 16,82 32 36,67   2,25 4857 

Tunçbilek Yıkanmış 10-18 mm  86 15,58 17,78 30,97 35,67   2,08 4689 
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Tunçbilek Yıkanmış 10-18 mm (Torbalı)  104 15,58 17,78 30,97 35,67   2,08 4689 
Tunçbilek Yıkanmış 0,5-18 mm 57 18,2 15,91 30,54 35,35   1,73 4625 
Ömerler Yıkanmış 0,5-18 mm 58 18,71 11,06 32,17 38,06   1,46 5121 
Tunçbilek Krible +20 mm (Torbalı) 94 14,26 24,9 31,34 29,5 1,91 2,05 4082 
Tunçbilek Krible 0-20 mm 46 15,38 30,68 29,2 24,74 1,66 1,79 3425 
Ilgın Parça (Torbalı) 60 41,67 9,66 27,86 20,81 1,21 1,84 2800 
Ilgın Toz 25 40 9,66 24,42 22,15 0,75 1,41 2294 

S.Kısrakdere Yıkanmış +18 mm (Torbalı) X 108 19,37 12,82 34,26 33,55 0,82 0,96 4177 

S.Kısrakdere Yıkanmış 10-18 mm 88 19,76 12,02 34,15 34,06 0,76 0,9 4272 
S.Kısrakdere Yıkanmış 10-18 mm (Torbalı) 106 19,76 12,02 34,15 34,06 0,76 0,9 4272 

S.Kısrakdere Yıkanmış 0,5-10 mm 54 20,5 9,76 33,98 35,77 0,6 0,88 4358 
Briket (Torbalı) X 105 12,65 16,39 36,77 34,19 0,37 0,95 4381 
Kısrakdere Krible +20 mm (Torbalı) X  118 16,14 12,04 35,38 36,44 0,63 0,91 4613 
Kısrakdere Krible 0-20 mm 50 16,56 20,07 32,87 30,5 0,54 0,78 3997 
Soma Deniş Yıkanmış +18 mm (Torbalı) X 90 24,99 11,04 32,41 31,56 0,77 1,22 3693 
Çan +30 mm (Torbalı) 83 26,9 9,11 34,76 29,23 0,79 1,05 4067 
Çan Toz 0-30 mm 40 26,29 14,14 31,76 27,81 0,92 1,19 3730 

Göynük Parça- Krible kömürü (Torbalı) 74 33,6 10,38 27,89 28,13   3368 

Göynük Bitümlü Şist 28 21,5 11,2 53,33 13,97 3,27   4705 
NOT : (X) Bu Kömürler Bayiler aracılığıyla satılmaktadır. 

Kaynak: TKİ, 2006. 

3.9. İstihdam ve Verimlilik 

Gelişmiş ülkelerle kıyaslandığı zaman özellikle yeraltı linyit ve taşkömürü ocaklarında 

kişi başına üretim son derece düşüktür. Gelişmiş ülkelerde yıllık ortalama kişi başına üretim 

5-20 ton/vardiya iken, ülkemizde genellikle 0,5-2,0 ton/vardiyadır. Ruhsatı EÜAŞ’de olan 

Çayırhan Yeraltı Ocaklarında PARK Firması gelişmiş ülkelerin ortalama verimine yaklaşmış 

ve zaman zaman geçmiştir. Bu farkın nedenleri arasında; Jeolojik yapı (damar kalınlığı, 

eğimi, faylar, su, vb.), yatırım, yüksek teknoloji, organizasyon, yönetim gibi konular 

bulunmaktadır.  

Açık ocak madenciliğimizde de, gelişmiş ülkeler kömür madenciliğine göre verimlilik 

konusunda fark bulunmakla birlikte, bu fark yeraltı madenciliğinde olduğu kadar büyük 

değildir. Yatırımların zamanında yapılamayışı, organizasyon-yönetim bu farkın temel 

nedenleridir. Açık ocak linyit işletmeciliğinde lokomotif görevi yüklenen TKİ, 1983'ten 

itibaren yüksek kapasiteli iş makinelerine yönelerek verimini giderek artırmıştır. Taşımada 

170 stonluk kamyonlar, kepçe kapasitesi 20 yd3 olan ekskavatörler, kişi başına verimin 

artışındaki temel nedenlerdir. TKİ Kurumu istihdam durumu Tablo 3.28’te, randımanlar 

Tablo 3-29’da verilmiştir. 
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 Tablo-3.28. TKİ Kurumu istihdam durumu (2005 yılı sonu). 

MEMUR 

İŞYERİ 
657 SAYILI 399 SAYILI TOPLAM 

İŞÇİ TOPLAM 

Genel Müdürlük  125 661 786 182 968

Soma 21 502 523 2.963 3.486
Çan 7 115 122 412 534ELİ 

Toplam 28 617 645 3.375 4.020

Yatağan 10 167 177 925 1.102
Milas 7 108 115 524 639GELİ 

Toplam 17 275 292 1.449 1.741

Tavşanlı 18 338 356 2.815 3.171
Ilgın 2 57 59 138 197GLİ 

Toplam 20 395 415 2.953 3.368

Seyitömer 9 201 210 948 1.158
Orhaneli 5 144 149 535 684SLİ 

Toplam 14 345 359 1.483 1.842

Diğer 5 5 30 35

TOPLAM  204 2.298 2.502 9.472 11.974
     Kaynak: TKİ, 2005. 

Tablo-3.29. TKİ Kurumu 2004 Yılı Randımanları      (Ton/Yevmiye) 

  Yeraltı Genel Ana Servis İşletme 
  Kazı Ayak İçeri İçeri + Dışarı Tüvönan Satılabilir Tüvönan Satılabilir 

Soma 9.260 4.504 2.353 1.847 32.546 26.109 10.593 8.498

Çan      140.121 134.884 6.145 5.916ELİ 

Toplam      34.339 28.170 10.096 8.174

Yatağan      132.966 132.966 11.987 11.987

Milas      156.899 156.899 14.477 14.477GELİ 

Toplam      146.630 146.631 13.394 13.395
Tavşanlı 12.010 8.440 3.789 3.212 14.791 10.608 6.181 4.433

Ilgın      22.865 22.673 8.768 8.695GLİ 

Toplam      15.090 11.054 6.285 4.604

Seyitömer      58.652 56.641 15.469 14.938

Orhaneli      43.618 43.194 4.025 3.986SLİ 

Toplam      56.567 54.776 11.862 11.487

TOPLAM      35.491 31.289 9.861 8.641
Kaynak: TKİ, 2005. 

Diğer ülkelerdeki kömür damarı şartlarının daha iyi olması buna bağlı üretim yöntemleri 

ve mekanizasyona elverişliliği gibi faktörlerin yanısıra, üretime yönelik yatırımların 

zamanında ve eksiksiz yapılışı üretimde yüksek değerlere ulaşılmasını sağlarken; çok çeşitli 

nedenlerden dolayı yeraltı-yerüstü işçi oranının sağlanamaması, kredili işçi sayısının düşük 

olması, yetersiz iş disiplini, yatırımların yeterli şekilde ve zamanında yapılamayışı, jeolojik 
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 faktörler, kalifiye eleman azlığı vb., ülkemizde özellikle yeraltı madenciliği verim 

düşüklüğünün temel nedenleridir.  

Diğer yandan özel sektör marifetiyle yapılan yer altı linyit üretiminde olumlu gelişmeler 

yaşanmış ve üretim, verimlilik açısından Avrupa ve Dünya’da fark edilebilecek düzeye 

gelinmiştir. EÜAŞ adına Çayırhan Linyit Sahalarında işletmeci olarak çalışan Park Teknik 

A.Ş. ve Park Termik A.Ş.’nin, 2001 yılı işletme genel randımanlarının Avrupa’da ve 

Dünya’da verimlilik karşılaştırması Şekil 3.1’de verilmektedir. 2004 yılında Park Teknik A.Ş. 

işletme verimliliği 32,14 ton/yevmiye, Park Termik A.Ş’de 17,66 ton/yevmiye olarak 

gerçekleşmiştir. 

Şekil-3.1.  2001 Yılı Verimlilik Karşılaştırması (Kaynak: Park Teknik A.Ş.). 

 

3.10. Dış Ticaret 

 Türkiye’de üretilen linyit kömürleri ağırlıklı olarak elektrik santrallerinin ihtiyacın 

karşılamakta ve sanayi ve teshinin ihtiyacına bağlı olarak üretim yapılmaktadır. Üretimin 

tamamı Türkiye içinde kullanılmaktadır. Ülkemizde gerçekleştirilen linyit ihracat ve ithalatı 

Tablo 3.30’da verilmiştir. Tablodan da görüleceği üzere ihracat ve ithalat değerleri oldukça 

düşüktür. 

 

Tablo-3.30. Linyit İhracat ve İthalatı (1000 Ton). 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005(T) 
İhracat 0,1 0,1 0,2 2,6 5,3 6,9 4,7 
İthalat 9,2 10,7 0 11 0 0 0 

Kaynak: DTM. 

 

3.11. Sektörün Rekabet Gücü 

Tüm Dünya’da olduğu gibi Ülkemizde de linyit kömürü ağırlıklı olarak elektrik 

üretiminde kullanılmaktadır. 1970’li yıllardan itibaren başlayan elektrik enerjisi üretim amaçlı 
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 termik santral ve linyit üretim yatırımları çok büyük oranda kamu sektörü tarafından 

gerçekleştirilmiştir.Ülkemizde linyite dayalı termik santrallerinin kurulu gücü 8.155 MW ve 

kömür tüketim kapasiteleri yaklaşık 80 milyon tondur (Tablo 3.31). Ancak, Çan ve Afşin-

Elbistan-B Santrallerinde henüz tam kapasite üretime geçilememiştir. 

1970 yılında yaklaşık 5,8 milyon ton olan linyit üretimi 1998 yılında yaklaşık 65 milyon 

ton olarak gerçekleşmiştir. Ancak, bu tarihten itibaren, özellikle yapılan doğalgaz alım 

anlaşmaları nedeniyle, sürekli bir iniş yaşayan linyit üretimi 2004 yılında 46 milyon tona 

kadar düşmüştür. Linyit üretimindeki bu azalma, elektrik enerjisi amacıyla kullanım 

oranındaki azalışla paralel gitmektedir.  

Bununla beraber, ülkemizde elektrik üretimi amacıyla kullanılabilecek özellikte geniş 

kömür rezervleri bulunmaktadır. Ülkemizde, çok sınırlı doğal gaz ve petrol rezervi ve 

üretimine karşın, 8,22 milyar ton linyit rezervi bulunmaktadır.  

Elektrik üretimi amacıyla işletmeye alınabilecek linyit sahaları ve termik santral kurulu 

güçleri Tablo-3.31’de verilmiştir. 

Tablodan da görüldüğü gibi, elektrik üretimi amaçlı devreye alınacak 13 sahada toplam 

3.870.000.000 ton linyit rezervi bulunmaktadır. Söz konusu rezervin, toplam 9.650 MW 

kurulu güç yaratabilme potansiyeli vardır. 

Tablo-3.30. Türkiye’de Linyite Dayalı Kurulu Termik Santraller ve Kapasiteleri. 

Termik Santral Adı 
Kömür Tüketim 

Kapasitesi 
(1000 Ton/yıl) 

Santral  
Kurulu Gücü  

(MW) 
Muğla-Yatağan  5.350 630 
Muğla-Yeniköy  3.750 420 
Muğla-Kemerköy 5.000 630 
Çanakkale-Çan 1.800 320 
Kütahya-Seyitömer  7.100 600 
Kütahya-Tunçbilek * 2.450 429 
Manisa-Soma  8.000 1.034 
Bursa-Orhaneli  1.500 210 
Sivas-Kangal  5.400 457 
Afşin-Elbistan-A 18.000 1.355 
Afşin-Elbistan-B 17.000 1.440 
Ankara-Çayırhan 4.300 630 
Toplam 79.650 8.155 

                               *Tunçbilek Termik Santralinin 64 MW’lık ünitesi çalıştırılmamaktadır.   

                               Kaynak:TKİ, EÜAŞ. 
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 Tablo-3.31. Elektrik Üretimi Amaçlı İşletmeye Alınabilecek Linyit Kömür Sahaları 

Proje Adı 
Rezerv 

(1000 Ton)

Kömür Tüketim

Kapasitesi 

(1000 Ton/yıl) 

Kurulu Güç 

(MW) 

Çankırı-Orta 51.000 1.500 100 

Bingöl-Karlıova 26.000 1.115 100 

Tekirdağ-Saray 129.000 2.500 300 

Adana-Tufanbeyli 214.000 7.200 600 

Bursa-Keles-Davutlar 67.000 1.200 160 

Bolu-Göynük 39.000 1.200 150 

Şırnak-Silopi* 50.000 300 100 

Manisa-Eynez 100.000 3.250 600 

TKİ 

Kütahya-Derin Sahalar 100.000 2.500 300 

Çayırhan 5-6 75.000 2.500 320 
EÜAŞ 

Elbistan 2.818.000 86.400 6.300 

Konya-Ilgın 152.000 3.100 500 
ÖZEL 

Adıyaman-Gölbaşı 49.000 1.400 120 

TOPLAM 3.870.000 114.265 9.650 
    *asfaltit sahasıdır. 

      Kaynak:TKİ 2003. 

Diğer yandan sanayi ve teshinin kömür talebi dikkate alındığında, linyit kömürü ithal 

kömüre göre fiyat bakımından oldukça avantajlıdır. Sanayi ve teshin sektörlerinde linyit 

kömürü kullanımı önceki yıllara göre giderek artmaktadır. 2004 yılında sanayi ve teshinde 

linyit tüketimi 11.475.000 ton olarak gerçekleşmiştir. Özellikle sanayi sektörüne kalite 

yönünden sabit özellikli linyit kömürlerinin sürekli olarak arz edilmesi durumunda, tercih 

edilen bir yakıt olmaktadır. Bu da ancak kömür yıkama ve hazırlama tesisleri ile mümkün 

olabilmektedir.   

 

3.12. Asfaltit 

Asfaltit, petrol kökenli bir kayaçtır. Derinlerde bulunan sıvı veya yarı sıvı durumdaki 

asfalt maddesinin hidrostatik basınç, gravitasyon, sıcaklık gibi etkenlerle taşınarak, yarık, 

çatlak ve boşluklara yerleşmesiyle oluşmuştur.  

Türkiye’de bulunan asfaltitler,  filonlar (çatlak dolgusu)  şeklinde olup tamamen 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunmaktadır. Bölgedeki  asfaltit rezervi  2005 yılı sonu 

itibariyle filon bazında aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 
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 Tablo-3.32. Filonlar Bazında Türkiye Asfaltit Rezervleri (1000 ton) 
FİLON ADI GÖRÜNÜR MUHTEMEL MÜMKÜN TOPLAM 

Silopi-Harbul 17.845 7.851 - 25.696
Silopi-Silip 3.071 1.335 - 4.406
Silopi-Üçkardeşler 9.472 10.861 - 20.333
Şırnak-Avgamasya 5.204 673 - 5.877
Şırnak-Milli 1.962 2.900 1.600 6.462
Şırnak-A.Karatepe 473 2.000 2.500 4.973
Şırnak-Seridahli 3.534 1.254 1.279 6.067
Şırnak-Nivekara 286 1.000 700 1.986
Şırnak-A.İspindoruk 100 500 500 1.100
Şırnak-Segürük 89 450 - 539
Şırnak-Rutkekurat 551 53 - 604
TOPLAM 42.587 28.877 6.579 78.043

       Kaynak: MTA-TKİ (2005). 
 
 

TKİ Silopi Kontrol Müdürlüğü 

TKİ Genel Müdürlüğüne bağlı olarak kurulmuş olan GAL İşletme Müdürlüğü 1978 

yılında bölgenin kömür ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuştur olup İşletme 2002 yılı 

Eylül ayından itibaren tasfiye kapsamından Silopi Kontrol Müdürlüğüne dönüştürülmüştür. 

1978 yılında maden sahalarının devletleştirilmesinden sonra kurulan GAL İşletme 

Müdürlüğümüz üretim ve buna paralel dekapaj çalışmaları İşletmece ve müteahhit firmalar 

eliyle sürdürülmüştür. Şırnak ve Silopi ocaklarında devam eden bu faaliyetler 1990 yılından 

sonra bölgede artan terör olayları nedeniyle aksamıştır. 1993 Mayıs ayında Silopi ocağı, 1993 

yılı sonlarında da Şırnak ocağı güvenlik gerekçesiyle kapatılmıştır. 1994 yılında Şırnak ve 

Silopi ocaklarında üretim yapılamamıştır. 1995 yılında çalışmalara tekrar başlanmıştır. 

2002 yılında Şırnak kömür sahaları hukuki durumu TKİ uhdesinde kalmak koşuluyla, 

Şırnak İR: 2505 ruhsat sahası rödovanslı olarak 10 yıllık süre ile Şırnak Valiliğine, Silopi 

İR:2429 ruhsat nolu saha ise yine rödovanslı olarak 20 yıllığına Ceytaş A.Ş.’ne verilmiştir.   

Genel Jeoloji 

Bölgede görülen en eski kayaçlar özellikle Harbul'un doğusunda mostra veren 

Devoniyen yaşlı Şüke formasyonudur. Bu formasyon başlıca kalkerli şeyl ve şistlerden 

oluşmuştur. Daha üstte Permo-karbonifere ithal edilen, kalker, kuvarsit, şeyl, yeşilimtırak 

renkli kalkerler ve ince tabakalı kuvarsitlerden meydana gelen Harbul formasyonu görülür. 

Harbul formasyonu dört kuvarslı kumtaşı bandı içermektedir. Harbul formasyonu üstte 

Triyas'a (Verfeniyen) ait Goyan formasyonu izler. Bu formasyon ince katkılı kalkerler, 

kalkerli şistler, kırmızı-mor ve kırmızı kahverengi şistler ve üste doğru genellikle ince 

dolomit tabakaları katkılı, rengi griden koyu griye kadar giden şistlerden ibarettir. Goyan 

formasyonunun üstünde Jura-Kretase yaşlı Cudi grubu vardır. Kalınlığı 1000 m'ye yaklaşan 
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 bu grubun tabanının Orta Triyas, tavanının ise Orta veya Üst Kretase olduğu kabul 

edilmektedir. Genellikle koyu renkte petid kalker, dolomitik kalker ve dolomitlerden 

oluşmuştur. Ve Güneydoğu Anadolu petrollerinin hazne kayacıdır. Bu grubun ortasında, 

kalınlığı 10 m'ye ulaşan siyah renkli bir bitümlü şist arakatkısı görülür. Bu horizon asfaltit 

madde damarlarının oluşumunda çok önemli bir rol oynar. Cudi grubunun üstüne kalınlığı 

1600-2000 m. olan Kampaniyen ve Mestrichtiyen yaşlı Germav formasyonu gelmektedir. 

Germav formasyonu alttan üstte doğru şu kısımlara ayrılmaktadır. 

Alt Germav formasyonu :Yumuşak, yeşilimsi gri yer yer çörtlü marn kumtaşı ve mil taşı 

ardalanması. 

Üst Germav formasyonu: Koyu gri, sert kumtaşı bankları içeren iyi tabakalanmış 

marnlar. 

Germav formasyonunun üstünde yer yer Paleosen yaşlı mavimsi gri renkli Becirman 

kalkerleri görülür. Kalınlığı 20 ile 200 m. Arasında değişen ve Harbon civarında bulunmayan 

bu kalkerleri Paleosen- Alt Eosen'e atfedilen karasal karakterli kırmızı renkli, kalın tabakalı 

konglomera, kumtaşı, şeyl ve marndan ibaret Gercüş formasyonu örter. Bu sonuncu 

formasyon 800-1300 m. Kalınlığındadır. Daha üstte geniş yayılım gösteren ve denizel 

kalkerlerden oluşmuş Lutesiyen yaşlı Midyat formasyonu vardır. Neojen karasal veya denizel 

kökenli kumtaşı, kil, koglomera ve bazaltlarla temsil edilir. Plio-Kuvarterner formasyonlar ise 

kumlu-topraklı çakılların oluşturduğu taraçalardan ibarettir. Bölgede oldukça geniş heyelan 

sahaları vardır. Bu heyelan alanlarında ezilmiş kumtaşlarına, marnlara ve Becirman 

kalkerlerinden kopmuş büyük bloklara rastlanır. 

Asfaltitlerin Kimyasal Özellikleri 
Tablo-3.33. Asfaltitlerin Kimyasal Özellikleri. 

ŞIRNAK SİLOPİ 
PARAMETRELER Orjinal Kömür Kuru Kömür Orjinal Kömür Kuru Kömür 

Nem   % 1,18   3,79   
Kül     % 38,67 39,13 34,67 36,03 
Uçucu Madde  % 35,28 35,70 47,21 49,07 
Bağlı Karbon    % 24,88 25,17 14,33 14,90 
Toplam   % 100,00 100,00 100,00 100,00 
Yanar Kükürt % 1,26 1,27 4,02 4,18 
Külde Kükürt % 4,10 4,15 3,44 3,58 
Toplam Kükürt % 5,36 5,42 7,46 7,76 
Alt Isı Değer Kcal/kg 5142 5221 5413 5650 
Üst Isı Değer Kcal/kg 5296 5359 5619 5840 

   Kaynak: TKİ, 2005. 
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 Rezerv Durumu 

Tablo-3.34. 2005 Yılı sonu itibariyle TKİ Şırnak ve Silopi Kömür Ocaklarının Rezerv 

Durumu. 

  MÜMKÜN MUHTEMEL GÖRÜNÜR HAZIR TOPLAM 
(1000 Ton) 

ŞIRNAK 6.579 8.830 12.199 40 27.648

SİLOPİ - 20.047 30.388 232 50.667

TOPLAM  6.579 28.877 42.587 272 78.315
Kaynak: TKİ, 2005. 

 

 

Üretim ve Satış 

Tablo-3.35. 1999-2005 Yıllarında Şırnak ve Silopi Ocaklarında Üretilen Asfaltit Miktarı ve 

Satış Fiyatları  (Kasım 2005). 

YILLAR 

Üretim 
Miktarı 
(Ton) 

Üretim 
Maliyeti 

(YTL/Ton)

Ticari 
Maliyet 

(YTL/Ton)

Satış 
Maliyetine 
Esas satış 

(Ton) 

Satış 
Maliyeti 

(YTL/Ton)

Asfaltitin 
İşlendikten Sonraki 

Satış Fiyatı 
(YTL/Ton) 

2003 254.100 48 60 250.000 72 80 

2004 721.900 50 62 700.000 75 85 

2005 502.000 54 70 430.000 85 100 
          Not: Değerler ortalama değerler ve KDV dahildir. 
 Maliyetin % 35’i kiralama bedelidir. 2005 yılı üretimleri önceki yılda çıkarılan ve stoklanan kömürlerden oluşmaktadır.  
 2005 yılında hem Şırnak hem de Silopi’de asfaltit üretimi ocaklardan yapılmamıştır. 
 2005 yılı değerleri 10 aylıktır. 

Kaynak: TKİ, 2005. 

 

3.13. Kömür Madenciliği ve Çevre  

Son yıllarda, fosil yakıtlar denilen (milyonlarca yıl öncesinden canlıların fosilleşmeleri 

sonucu oluşan; kömür, petrol, doğal gaz, gibi) yakıtların aşırı ve düzensiz kullanımı sonucu 

ortaya çıkan atık gazların, dünya atmosferinde yarattığı ısınmanın (sera etkisi) bilimsel 

araştırmalar sonucu belirlenmesi, dünyamızın gelecekte çok daha büyük çevre sorunlarıyla 

karşı karşıya kalacağının işareti olmuştur. Günümüzde, bu konuda atılan adımlarla, tüm dünya 

ülkeleri kendi üzerlerine düşen çalışmaları yapmak ve bazı önlemleri almak zorunda 

kalmıştır. 

Kömürün kullanımı; özellikle sanayinin gelişmesi ile paralel olarak artmış ve pek çok 

yeni sanayilerin de kurulmasına öncülük etmiştir. 20. yüzyılın sonlarına doğru, kömüre 

alternatif olarak üretilen diğer enerji kaynaklarından dolayı kömür ötelenmiş ve sorgulanır 

hale gelmiştir. Özellikle 1960’lı yıllardan sonra, sanayideki bilinçsiz ve aşırı kullanımıyla 
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 ortaya çıkardığı sorunlar nedeniyle kötülenmiş, ancak 1973 yılındaki petrol krizi ve 

alternatif olarak gösterilen diğer enerji hammadde rezervlerinin, kömüre göre daha önce 

tükeneceği gerçeğine karşılık, kömürün “vazgeçilmez bir enerji kaynağı” olduğu anlaşılmıştır. 

Ancak, bu önemli kaynağın; üretimi öncesi, üretimi sırası ve tüketimi sonrasında oluşturduğu 

çevre sorunları da, bu gelişmeye paralel olarak artış göstermiştir11. 

Bu sorunlar; başlangıçta yerel boyutta, dar kapsamlı ve oldukça kolay giderilebiliyor iken, 

günümüzde, gerek kentlerin ve endüstrilerin ihtiyacının artması ve gerekse yerini alabilecek 

alternatif enerji kaynaklarının yeterince üretilememesi ve kömür madenciliğinin % 70’inin 

açık ocaklardan gerçekleştirilmesi gibi nedenlerden dolayı, çok daha geniş alanları etkiler hale 

gelmiştir. 

3.13.1. Kömür Madenciliği ve Çevre Sorunları 12 

Bütün dünyada hızla gelişen çevre bilinci, doğal çevrenin korunması konusunda ciddi 

atılımların yapılmasını zorlamaktadır. Ayrıca ülkemizin de taraf olduğu ve imza attığı ve imza 

atmayı planladığı uluslararası sözleşmeler de, bu gelişmeyi bir zorunluluk haline getirmiştir. 

Kömür madenciliği de, diğer endüstriyel faaliyetlerin yanında, çevrenin bozulmasında rol 

oynamaktadır. Kömür madenciliği faaliyetlerinde, özellikle maden ocaklarının işletilmesinde 

alternatif yer seçimi olmadığından, çoğu durumda, tarım ve orman alanlarının içinde, yerleşim 

ve endüstri alanlarının altında veya yanı başında madencilik yapılması, zorunlu hale 

gelmektedir. 

Kömür madenciliği faaliyetlerinin çevreye olan etkilerini, dört ana başlıkta incelemek 

mümkündür. 

Arama Safhası: Genel olarak, prospeksiyon, sondaj, galeri, kuyu, yarma ve jeokimyasal 

örnekleme gibi çalışmaları kapsayan kömür madeni arama faaliyetlerinin, çevre üzerindeki 

etkileri ihmal edilebilir düzeydedir.  

Açıkocak Kömür İşletmeciliği: Açıkocak işletmeciliğinin çevreye olan en önemli etkisi, 

faaliyet alanındaki bitki ve hayvan toplulukları üzerinde olmaktadır. Bunun yanında, 

- Arazinin doğal görünümünün bir ölçüde bozulması (topoğrafyanın değişimi), 

- Rekültivasyon yapılmadığı taktirde verimli üst toprağın kaybolması, 

- İşletme sahasındaki drenaj nedeniyle yeryüzü su kaynaklarının kirlenmesi, 

- Yerleşim merkezlerine yakın alanlarda dekapaj ve üretim sırasında zaman zaman yapılan 

   patlatmaların ve iş makinelerinin oluşturduğu toz, gürültü ve titreşimlerin etkisi, 

                                                 
11 1923-1998 Yılları Kömür-Çevre Etkileşimi, (M. Bozoğlan, 1999, Ankara)  
12 8. BYKP Kömür Alt Komisyonu Raporu, 2000, Ankara 
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 -  Kömür sahası üzerindeki yerleşim yerlerinin başka yere taşınması, 

- Yeraltı su seviyesinin düşmesi ve buna bağlı olarak önlem alınmadığı durumlarda ocak  

   yakınlarındaki tarım arazilerinde oluşan verim kaybı, 

- Deniz kıyısındaki açıkocak faaliyetleri sırasında dekapaj malzemesinin denize dökülmesi, 

   açık ocak kömür işletmeciliğindeki belli başlı çevre sorunlarını oluşturmaktadır. 

Yeraltı Kömür İşletmeciliği: Yeraltı işletmeciliğinin çevreye olan etkileri,  

- Yeraltı boşluklarının neden olduğu tasmanlar nedeniyle tarım alanlarının bozulması, 

yüzeydeki 

   yapıların çatlaması veya yıkılması, 

- Ocak suyu drenajı ile su ekolojisinin değişmesi, yeraltı su seviyesinin düşmesi ve yerüstü su 

   kaynaklarının bir ölçüde kirlenmesi ve bazen kuruması, 

- Yeraltından çıkan yan kayaçların stoklanmasının, iyileştirme yapılmadığı durumlarda, 

yarattığı 

   etkiler olarak, belirtilebilir. 

Cevher Zenginleştirme (Yıkama Üniteleri): Yıkama faaliyetlerinin çevreye olan etkileri şu 

şekilde belirtilebilir: 

- Özellikle, kırma - eleme faaliyetleri sırasında ortaya çıkan toz ve gürültü, 

- Proses sonucu oluşan sıvı atık içinde; askıda katı madde, çözünmüş madde iyonları ve 

proses 

   esnasında kullanılan maddelerin yeralması, 

-Yıkama ünitesi faaliyetleri sonucunda, ortaya çıkan katı atıkların (şlam gibi) düzensiz 

  depolanmasının yarattığı etkiler, 

- Şlam havuzlarının (dinlendirme havuzları) yeraltı ve yüzeysel sulara olabilecek etkileri, 

   sayılabilir. 

 

3.13.1.2. Türkiye Kömür Madenciliğinde Çevresel Etkiler ve İyileştirme Çalışmaları 

Arama Safhası: 

Kömür madenciliğinin her aşaması çevre ile doğrudan ilişkilidir. Aramalardan başlayan 

ilişki, kömürün yakılması ile son bulmaktadır. 

Kömür arama faaliyetlerinin çevreye verdiği zararlar sınırlıdır. Buna rağmen özel önlem 

gerektiren alanlarda, etkilerin ve doğabilecek zararların giderilmesi veya karşılanması için 

gerekli düzenlemeler mevcut kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yapılmaktadır. 
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 Açıkocak Kömür İşletmeciliği: 

Ülkemizde, kömür madenciliği faaliyetleri orman, hazine ve şahıs arazilerinde 

gerçekleştirilmektedir. Orman arazilerinde sadece irtifak (kullanım) hakkı çerçevesinde 

çalışma yapılmaktadır. Madenci bu arazilerin yeniden ağaçlandırılması için gerekli tüm 

masrafların bedelini faaliyete başlamadan önce orman idaresine ödemektedir. Bu nedenle 

orman sahalarının yeniden ağaçlandırılması, orman idaresinin yükümlülüğündedir. Ancak 

orman idaresi, bu tür sahalarda, henüz kayda değer bir çalışma yapmamıştır. Diğer sahalarda 

gerçekleştirilen kömür madenciliği faaliyetleri nedeniyle bozulan sahaların iyileştirilmesi 

konusunda ise bazı önemli çalışmalar bulunmaktadır. 

Ülkemizde, bu konuyla ilgili ilk çalışmalar 1960’lı yıllarda TKİ Kurumu tarafından 

başlatılmış olup günümüzde tüm linyit üreticilerinin özenle uyguladığı bir çalışma şekline 

dönüşmüştür. Bu çalışmalar sonucunda şimdiye kadar; TKİ Kurumu Garp Linyitleri 

(Kütahya), Seyitömer Linyitleri (Kütahya), Güney Ege Linyitleri (Muğla) ve Ege Linyitleri 

(Manisa) Müesseselerinde yaklaşık, 2.132 ha'lık alana 3.430.000 adet, akasya, karaselvi, 

zeytin, incir, aylantus ve çam türü ağaçlar dikilmiş ve oldukça başarılı sonuçlar elde 

edilmiştir. Yine, Afşin-Elbistan sahasındaki ağaçlandırma çalışmaları da, TKİ Kurumu 

tarafından başlatılmış ve saha 1995 yılında EÜAŞ’a devredilmiştir. 

Kamu kurumlarının dışında da ve özellikle, İstanbul Kilyos-Karaburun arasında faaliyet 

gösteren özel firmaların (Kut Ormancılık Ltd. Şti. gibi) bölgede yaptıkları oldukça verimli 

ağaçlandırma çalışmaları, Aydın'da da, (Aydın Linyit Ltd. Şti.) özel sektör uygulamaları 

dikkate değer çalışmalardır. 

Yeraltı Kömür İşletmeciliği: 

Yeraltı işletmeciliğinde kömüre komşu kayaçlar, katı artık olarak çıkmaktadır. Bunlar 

genelde civardaki alanlara boşaltılmaktadır. Bu artıkların denizde dolgu malzemesi olarak 

kullanılması, bu artığın oluşturduğu yığının üzerinin verimli toprakla örtülerek, tarım alanı 

haline dönüştürülmesi gibi uygulamalar mevcuttur. Yeryüzü tasmanlarının etkisi de, dolgulu 

yöntemlerle azaltılmaktadır.  

Kömür Yıkama Üniteleri (Cevher Zenginleştirme): 

Kömür yıkama ünitelerinden ağırlıklı olarak, katı ve sıvı bazda atıklar çıkmaktadır. 

Genelde tesis atıksuları, atık barajlarında dinlendirildikten sonra, doğrudan alıcı ortama 

(akarsu, dere, deniz vb. gibi) verilmektedir. Ancak, özellikle TKİ’nin 1985 yılında, Tunçbilek 

Yıkama Ünitesi’nde faaliyete geçirdiği Arıtma Ünitesi’yle, proses suları askıdaki katı 

maddelerinden arındırılmış ve böylece arıtılan proses suları, yıkama ünitesinde tekrar 

kullanılmaya başlanmış ve fazlası da alıcı ortama, daha temiz olarak verilmiştir. Yine bunun 
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 yanısıra, l993 yılı Aralık ayında işletmeye alınmış olan 3 milyon ton/yıl kapasiteli 

Tunçbilek- Ömerler Lavvarı’nda da arıtma tesisi yapılmış ve ileride, yap işlet sistemine göre 

tesis edilecek lavvarlarda da benzer uygulamalara gidilmesi planlanmıştır. Günümüz özel ve 

kamuya ait yıkama tesislerinde atıklar özenle değerlendirilmektedir. 

Çevreye etkisi daha sınırlı olan şlam havuzu katı atıkları ise açık alanlarda 

depolanmakta ve üzerleri ekilebilir toprakla örtülmekte ve bu alanların tarım alanı olarak 

kullanılma durumları araştırılmakta ve bu konuda uygulamalara yönelik çalışmalar da, devam 

etmektedir.  

Kömürün Yakılması: 

Her ne kadar kömürün üretilmesiyle doğrudan ilgili olmasa da, kömürün kullanılması 

sırasında ortaya çıkan çevre sorunları açısından, kömür üretimi her geçen gün 

kısıtlanmaktadır. Özellikle, kömürün yakılarak elektrik enerjisi elde edildiği termik 

santralların olumsuz çevresel etkilerinin ortaya çıkmasıyla, kömür üretimi olumsuz yönde 

oldukça etkilenmiştir. Son yıllarda termik santralların çevre etkilerinin azaltılması yönünde 

çalışmalara hız verilmiş ve bazı termik santrallarda hava kirletici özelliği fazla olan kükürt 

oksitleri (SOx) ve azot oksitlerini (NOx) gidermek amacıyla, (Ankara – Çayırhan Termik 

Santralının yanında Bursa – Orhaneli, Muğla – Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy Termik 

Santralleri gibi elektrik üretim tesislerinde) desülfirizasyon üniteleri kurulmasına yönelik 

çalışmalar başlatılmış, bu santrallerin hemen hemen tümünde, söz konusu baca gazı arıtma 

tesisleri, ya inşa halindedir veya devreye girmiştir.  

3.13.2. Avrupa Birliği ve Kömür - Çevre Etkileşimi 

 Her ne kadar kömür madenciliğinin ortaya çıkardığı çevresel etkiler azaltılabilse de, 

özellikle 1990’lı yılların başında, dünya iklimindeki değişimleri araştıran bilim adamları, 

dünyanın yeni bir tehlike ile (küresel ısınma) karşı karşıya kaldığını ve bu konuda herhangi 

bir önlem alınmaz ise gelecekte çok daha büyük ve önlenmesi çok daha zor bir durumun 

ortaya çıkacağını belirlediler. Bu açıklamalar çerçevesinde, günümüzde dünya devletleri  

Birleşmiş Milletler bünyesinde ve hemen hemen tüm ülkelerin de (ABD hariç) kabul ettiği 

Ortak Kararlara imza atmışlardır. Ülkeler, alınan bu kararlar doğrultusunda, kendi enerji 

politikalarına yön vermektedirler.  Ülkemizin de, bazı özel durumlarının göz önüne alınması 

şartıyla imzalamış olduğu “İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi”nin temel amacı: 

“Atmosferdeki sera gazı birikimlerini, insanın iklim sistemi üzerindeki tehlikeli etkilerini 

önleyecek bir düzeyde durdurmaktır”. Bu amaç doğrultusunda, başta CO2 emisyonları olmak 

üzere bazı emisyonların sınırlandırılmasına çalışılmıştır. Bugün tüm fosil yakıtların CO2 

emisyonu yaydığı göz önüne alınırsa, kömür üretiminin üzerindeki çevresel baskılarında çok 
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 daha fazla artacağını söylemek zor değildir. Sera gazı salımlarının 2000 yılı sonrasında 

azaltılmasına yönelik yasal yükümlülükler, Kyoto Protokolü ile ortaya konmuştur. Bu 

protokol çerçevesinde, taraf ülkeler, insan kaynaklı CO2 eşdeğeri sera gazı salımlarını, 2008 - 

2012 döneminde, 1990 düzeylerinin, toplam olarak, en az % 5’inin altına indirmek 

durumundadır. Türkiye, 1997 yılında İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine taraf 

olmadığından, Kyoto Protokolü’ne de taraf değildir. Bu nedenle, ülkemize yönelik, herhangi 

bir emisyon (azaltma- sınırlandırma- arttırma) yükümlülüğü de yoktur13. Ancak, İklim 

değişikliği, Kyoto Protokolü ve bu alandaki diğer gelişmeler; kapsam ve ağırlığı nedeniyle, 

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik müzakerelerinde de, önemli gündem maddeleri arasında 

yer alacaktır. Çünkü, Avrupa Birliği ortak kararla bazı yükümlülükler almıştır. 

Örneğin; Kyoto Protokolü; Ek 1’inde yeralan taraf ülkeler için, sayısal olarak 

belirlenmiş, sera gazı emisyon azaltma-sınırlandırma-arttırma hedeflerini düzenlemektedir ve 

buna göre de;  Avrupa Birliği, hem birlik olarak, hemde tek tek üye devletler açısından, 

toplam 6 sera gazını kapsayan salımlarını, 2008-2012 döneminde, 1990 düzeylerinin % 8 

altına indirme yükümlülüğü almıştır. Ve bu yükümlülüğü Avrupa Konseyinin (2002/358/EC) 

Kararı çerçevesinde üye ülkelere paylaştırmıştır. Bu paylaşım, ülkemizin AB üyesi olması 

durumunda, yeniden belirlenebilir.  

Avrupa Birliğinin, İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ile Kyoto Protokolü 

karşısındaki yaklaşımlarına bakıldığında, birçok AB ülkesinin ulusal politika ve 

programlarını, İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Kararları doğrultusunda uyarlamaya 

çalıştığı görülmektedir. Örneğin: Endüstri, ısı ve güç santrallerinin emisyon ölçümlerinin 

takibi, bunlarla ilgili emisyon azaltma politikalarının geliştirilmesi, yeni ve yenilenebilir 

enerji kaynaklarının desteklenmesi, enerji vergilerinin çeşitlendirilmesi (emisyon vergileri 

gibi) ve tüm emisyon ölçümlerinde, CO2 emisyon değerlerinin de göz önünde bulundurulması 

gibi14. 

Genel olarak, AB’nin enerji politikası; güvenli, sürekli, ucuz, sağlığa zarar vermeyen ve 

çevreyi kirletmeyen enerji sağlanması ile yeni enerji sistemlerinin geliştirilmesi ve enerji iç 

pazarının tamamlanmasını, hedeflemektedir. 

Bu Politikalar, çeşitli programlarla da, desteklenmektedir. Örneğin; Avrupa İçin Akıllı 

Enerji (2003-2006) programı, Kasım 2000’de hazırlanan “Enerji: Arzın Güvenliği” isimli 

Yeşil Kitap’ta yer verilen hedefler çerçevesinde, uygulanmaya başlanmış ve söz konusu 

program ile, 

                                                 
13 AB’nin İklim Değişikliği Politikaları ve Önlemleri, (Doç.Dr. M.Türkeş)  
14 Avrupa Çevre Ajansı (EEA) 3. Değerlendirme Raporu (2003) 
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  Enerji arzı güvenliğinin güçlendirilmesi,  

 İklim değişikliği ile mücadele ve  

 Avrupa endüstrisinin rekabete teşvik edilmesi, amaçlanmıştır15. 

Bugün AB’nin en önemli kömür üretici ülkelerine bakıldığında sırasıyla; Polonya % 53, 

İngiltere ve Almanya % 16, Çek Cumhuriyeti % 8, İspanya % 7 ve Fransa’nın % 1 ile yer 

aldığı görülmektedir. 

Yine AB’ye üye bazı ülkelerin 1992-2002 yılları arasında kömür üretimlerindeki 

azalmaya bakıldığında (İngiltere kömür üretimini 84 milyon ton’dan 33 milyon ton’a ve 

Almanya ise 72 milyon ton’dan 29 milyon ton’a düşürmüşlerdir.) en fazla azalmanın İngiltere 

ve Almanya da gerçekleştiği görülmektedir. Buna karşılık, aynı dönemde üretimdeki 

azalmalar ithalat yoluyla karşılanmaya çalışılmıştır16. 

Avrupa Birliği üye ülkelerinin kömürle ilgili ortak kararlarında pek çok problemler 

ortaya çıkmış ve nihai kararlar ancak 1997 yılında alınabilmiştir. Bu kararlarda politik 

sorunları olan bazı ülkelerin özellikle Almanya’nın, kaygılarının giderilmesine çalışılmış ve 

sonuç itibariyle Almanya’da Federal Hükümetler, alınan kararlar doğrultusunda ortaya çıkan 

sektörün küçülmesine karşın, bazı taahhütler almışlardır. Bunların içinde, üretimlerini 

başlangıçta 21 milyon metrik ton azaltmaya ve 36.000 çalışanının işsiz kalmasına karşılık, 

ülkelere yapılan maddi yardımlardan, 2000 yılında 9.1 milyar DM, 2005 yılında da 5.5 milyar 

DM yardım almayı taahhüt altına aldırmıştır. Aynı şekilde, bugün bu durum, Polonya’daki 

kömür madenciliğinin küçültülmesi nedeniyle de devam etmektedir17. 

Günümüz Avrupa’sında, gelecekte kömür, evrensel değerini, güvenli üretimi sonucu ve 

Avrupa Birliğinin alacağı ortak kararlarla koruyacaktır. Nitekim hiçbir üye ülke, kendi 

kömürünün üretiminden vazgeçmek istememektedir. Bu nedenle, kömürün ileri derecedeki 

teknolojilerle kullanılması yönünde ortak çalışmalar yapılmakta ve Avrupa Birliği, üye 

ülkelerin ortak payda da buluşabilmeleri yönünde, bazı direktif ve yasal uygulamalara 

gitmekte ve güvenli elektrik üretimi doğrultusunda, elektrik fiyat politikalarını uygulamaya 

koymaktadır. Bu konudaki müzakereler de 2002 yılında başlamıştır. Kömür endüstrisi için 

belirlenen öncelikli çözüm; kontrol sistemlerinin ve ülkelere yapılacak yardımların 

tanımlanmasına, karar vermek olmuştur. Bununla beraber, katı yakıtların sürdürülebilir 

üretimlerinden kaynaklı kısa ve orta vadede ortaya çıkacak büyük problemlerin giderilmesi 

için yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve bu yakıtların kullanılma şekilleri (Örneğin; 

                                                 
15 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Web Sayfası (2005) 
16 Avrupa İçin Güvenli Enerji Arzı ve Kömürün Rolü (Jeff Piper, 2002, Berlin) 
17 AB Green Paper (Güvenli Enerji İçin Avrupa Stratejisine Doğru), Kasım 2000 
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 gazlaştırılarak kullanılması gibi) ve ayrıca ortaya çıkan çevresel etkilerin giderilmesi, 

emisyon kirleticilerin azaltılması için temiz yakma teknolojileri ve CO2 emisyonu giderici 

yöntemler üzerinde, tartışmalar yapılmıştır. 

Gelecekte, Avrupa Birliğinde en önemli olay, maden üretimi ile çevrenin birlikte 

değerlendirilerek, güvenli üretimin sağlanması olarak görülmektedir. 

Bu nedenle; kömür madenciliği konusunda, Avrupa Birliği (1407/2002) sayılı Direktifi 

ile “Yeni Ülkelere Yardım Desteği” kararını almıştır. Sözkonusu Direktifte hedefler18; 

 

 Avrupa için güvenli olmayan, sanayi ve endüstrilerin, sosyal ve bölgesel sonuçlarının 

maliyetlerini hesaplayarak, sınırlamalarda bulunmak, 

 Temel, yerli birincil enerji kaynaklarının, ihtiyaçlarını karşılamak, 

 Madencilikten kaynaklanan emisyon konsantrasyonlarının, ekonomik açıdan 

uygulanabilirliklerini geliştirmek, şeklinde belirlenmiştir. 

  

Bu Direktifteki yardımların içerisinde öncelikle; Elektrik ve Çelik üretmek için 

kömür kullanan endüstriler gelmektedir. Ve bu yardımların; açık, dengeli ve aşamalı 

olacağı, uluslar arası pazar maliyetlerinin referans alınarak hesaplanacağı ve rekabet ortamı ve 

gerçeklerin göz önünde bulundurulmasını içereceği belirtilmiştir.  

 

 Bu yardımlardan yararlanacak işletmeler ise aşağıdaki şekilde belirtilmiştir. 

    - Temmuz 2002 ile Aralık 2010 yılları arasında kapananlar, 

    - Avrupa Komisyonunun, 31 Aralık 2006 tarihli raporunda belirtilecekler, 

- Avrupa Komisyonunun, 1 Ocak 2008 tarihine kadar rapora eklediği işletmeler,   

 

Bu gelişmeler karşısında Avrupa Birliği; kömürden kaynaklı çevresel etkilerin 

azaltılması yönünde bazı teknolojik çözümlere de yönelmiştir. Bu çözümlerden kısa ve orta 

vadede;   

 

  Gittikçe, hızla artan ısınmaya, ağırlıklı neden olan CO2 emisyonunun 

azaltılabilmesinin, fosil yakıtların ikamesine bağlı olduğu, 

  Bu sayede, European Climate Change Programme (ECCP) tarafından; örneğin; yıllık, 

kömür kaynaklı 100 Mt CO2 emisyonunun, 2010 yılına kadar azaltılması maliyetinin, 

                                                 
18 Avrupa İçin Güvenli Enerji Arzı ve Kömürün Rolü (Jeff Piper, 2002, Berlin) 
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 CO2 emisyonu giderme maliyetlerine göre daha az maliyete neden olacağı, ortaya 

konmuştur. Ayrıca, 

  Kyoto Protokolü esneklik mekanizmalarının kullanılması ile de gelişmiş ülkelerden, 

yüksek potansiyelli teknolojilerin transferlerinin sağlanabileceği vurgulanmıştır. 

  

Uzun vadede ise; Kömürden hidrojen eldesi ve sıfır emisyonlu elektrik santrallerinin 

teknik ve ekonomiklik durumlarının geliştirilerek üretilmesi, düşünülmektedir19. 

Avrupa Birliği genel olarak aşağıda belirtilen Temiz Kömür Teknolojilerini 

desteklemektedir. 

 

 İleri Pulverize Kömür-Alev Karışımlı Teknolojiler (PCF) 

 Atmosferik Akışkan Yatak Teknolojisi (AFBC) 

 Basınçlı Akışkan Yatak Teknolojisi (PFBC) 

 Bütünleştirilmiş Kombine Gazlaştırma Çevrim Sistemleri (IGCC) 

 Basınçlı Pulverize Kömür Teknolojileri (PPCC) 

 Bütünleştirilmiş Yakıt Gazlaştırma Üniteli Sistemler (IGFC) 

 Manyetolu-Hidrodinamik Elektrik Üretim Teknolojisi (MHD) 

 

Bu teknolojilerde; yüksek verimde elektrik üretilmesi (% 50’den fazla), üretim sırasında 

ortaya çıkan zararlı emisyonların azaltılması ve bazı, fosil kökenli olan veya olmayan 

yakıtların, kullanılabilmesini sağlayan üretim proseslerinin kullanılabilmesi, teknolojilerin 

cazibesini arttırmaktadır20. 

Bunun yanında; AB’nin enerji piyasasındaki yeni rekabeti, özellikle sıfır emisyonlu 

teknolojilerin olduğu görülmektedir. Bu teknolojide; kömürle elektrik enerjisi elde edilirken 

ortaya çıkan özellikle CO2 emisyonlarının, CaO havuzlarından geçirilerek CaCO3‘a 

dönüştürülmesi ve atmosfere herhangi bir emisyonun verilmemesi sistemi üzerine 

kurulmuştur. Bir başka önlem olarak da, yine termik santralardan ortaya çıkan CO2 

emisyonlarının özellikle yer altı rezervuar alanlarına enjeksiyonunun yapılarak, CO2 

emisyonlarının yeraltında depolanması çalışmaları gündeme getirilmiştir21. 

                                                 
19 Avrupa İçin Güvenli Enerji Arzı ve Kömürün Rolü (Jeff Piper, 2002, Berlin) 
20 Avrupa Komisyonu (Yeşil Kitap) Teknik Raporu 
21 Sürdürülebilir Elektrik Sisteminde Kömür (Vicente L. Cabal, 2001, Madrid) 
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 Son olarak, 2001 yılında devreye giren Çevre için, 6. Çerçeve Programı 

kapsamında, 2010 yılına kadar, Topluluğun çevre ile ilgili öncelikleri ortaya konmuş ve buna 

göre öncelikli alanlar, aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 

 

 * İklim Değişikliklerinin önlenmesi, 

 * Doğa ve bio-farklılıkların korunması, 

 * Çevre kirliliğinin, insan sağlığına zarar vermesinin önlenmesi, 

 * Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve atık yönetiminin geliştirilmesi22. 

 

Bugün ülkemizdeki kömür rezervlerine bakıldığında; toplam: 8,3 milyar ton olarak 

bilinen rezervin yaklaşık % 6’sının 3000 Kcal/kg alt ısıl değer ve üzerinde olduğu, geri 

kalanların da bu değerin altında olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, yıllık kömür üretimi göz 

önüne alındığında yaklaşık 180 yıl yetebilecek kömürün varlığı, yani sürekli kaynak olması 

ve AB’nin kömürü ağırlıklı olarak termik amaçlı kullanması, kömürden kaynaklı çevresel 

problemlerin -özellikle yeni ve geliştirilmekte olan teknolojiler ile- en aza indirgeyebilmesi 

nedenleriyle, kömürlerimizin “Termik Santral” amaçlı kullanılmasının daha uygun olacağı 

görülmektedir. Ancak, bu yöndeki politikaların yukarıda belirtilen bilgiler doğrultusunda 

belirlenmesinin gereği vardır. Nitekim, Büyük Yakma Tesislerine (50 MW üstü) İlişkin AB 

Direktifi (2001/80/EC) doğrultusunda oluşturulan yönetmeliklerde, (Örneğin: 23 Temmuz 

2004 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyetinde yürürlüğe giren “ Federal-Emisyon Koruma 

Kanununun Uygulanmasına Dair 13. Yönetmelik) belirli mevcut tesisler için, istisnai 

durumlar getirilmiştir. Özellikle, yönetmelikteki emisyon sınır değerlerine tabi olmamanın 

istisnası, 1 Haziran 1987 yılı öncesinde kurulan tesislere verilmiş ve bu durum eğer “Tesisi 

işleten şahıs, yetkili makama, 31 Aralık 2006 tarihine kadar yazılı başvuruda bulunarak tesisin 

işletme ruhsatından vazgeçerek faaliyetine 31 Aralık 2012 tarihine kadar son vereceğini beyan 

ederse” şeklinde belirtilmiştir.    

Ülkemizde; TKİ Kurumu’nun ürettiği linyit kömürlerini kullanarak elektrik enerjisi 

üreten Termik Santrallerin Toplam Gücü: 4.273 MW’tır. Bunun, 2.633 MW’ını, 1987 yılı 

öncesinde işletmeye alınan termik santraller üretmektedir. Bu santrallerin içinde, 1956 yılında 

devreye alınan, 1977-78 yıllarında iki ünite daha eklenen ve halen işletmede olan Tunçbilek 

Termik Santralı da vardır. Mevcut santrallerde, zaman zaman teknolojik güncelleştirmelerde 

yapılmaktadır. Bu santrallerin, gerek teknolojik ve gerekse kullandığı ham madde olan linyit 

                                                 
22 AB Çevre Uyumu ve Türkiye’de Değişim, (Nuran TALU, 2005, Ankara)    
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 kömüründeki yapısal özelliklerden dolayı, mevcut tesisler için belirlenmiş olan 

emisyonları sağlayamama durumunda, yukarıda belirtilen direktif gereği, belirlenen tarihlerde 

kapatılması kaçınılmaz olacaktır. Bu ise zaten enerji açığı olan ülkemiz için oldukça ağır bir 

durumun ortaya çıkmasına neden olacaktır.  

 

3.13.3. Değerlendirme 

Yukarıda belirtilen bilgiler ışığında, ülkemiz kömür madenciliğinin; bir taraftan ülkemiz 

içinde ısınma ve enerji sektöründe kullanımı gittikçe artan doğal gazla olan rekabeti ve diğer 

taraftan müzakerelerine başladığımız Avrupa Birliğinin öncelikli çevresel boyuttaki kararları 

göz önüne alındığında, çok zorlu bir dönemece gireceği görülmektedir. Özellikle, ülkemiz 

kömür kaliteleriyle değerlendirildiğinde oldukça kaliteli olan İngiltere ve Almanya 

kömürlerinin üretimlerinin, AB politikaları gereği periyodik olarak azaltılmış olması, 

endişelerin yersiz olmadığının da göstergesidir. Her ne kadar Avrupa Birliği, Kömür ve Çelik 

Topluluğu olarak kurulmuşsa da, son yıllardaki uluslar arası çevresel baskılar, Birliğin 

öncelikleri içine çevresel sorunları da koymuştur. Yine bunun yanı sıra, İklim Değişikliği 

Çerçeve Sözleşmesi ve bunun bir kolu olan Kyoto Protokolü uygulamalarının önümüzdeki 

yakın yıllarda başlıyor olması, beraberinde ciddi problemleri de getirse, gelecekte, çok daha 

katı önlem politikalarının ve kararlarının alınabileceği gerçeğini de içermektedir. 

Bu nedenle, ülkemiz kömür kaliteleri doğrultusunda kömürlerimizin kullanılabilmesi 

için, kömürlerimize özgü yeni ve emisyon kontrollü teknolojilerin kullanılmasının, 

araştırılması gerekmektedir.   
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 4. TÜRKİYE’DE MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRMESİ 

4.1. Sekizinci Plan Dönemindeki Gelişmeler 

Sekizinci Beşyıllık Kalkınma Planı Madencilik Özel İhtisas Komisyonu Enerji 

Hammaddeleri Alt komisyonu Kömür Çalışma Grubu Raporunda; ülkelerin kalkınmalarında 

en önemli parametrelerden biri olan enerjinin, tüm dünya ülkelerinin olduğu gibi ülkemizin de 

en önemli konularından olduğu, enerji konusunun giderek globalleşmesi, değişen piyasa 

şartları, izlenen liberal ekonomik modeller, çevre vb. faktörlerin enerji konusunda ülke 

bazında ciddi devlet politikalarının oluşturulmasını zorunlu kıldığı ve oluşturulacak enerji 

politikalarının, bir yandan dışa bağımlılığı asgari seviyelere çekerken, öte yandan ekonomik 

canlanmaya maksimum katkıda bulunacak şekilde olması gerektiği vurgulanmıştır. 

Aynı raporda; fosil kaynaklardan petrol ve doğalgaz rezervlerimizin az olmasının, 

gelecekte kömürü bugünkünden daha fazla ön planda tutacağı, sadece diğer fosil kaynaklara 

göre rezervin büyüklüğü açısından değil, kömür yataklarının yurdumuzun çeşitli bölgelerine 

dağılmış olması, eko-coğrafik-kültürel kalkınmaya son derece olumlu etkide bulunması, 

işletilmesi nedeniyle ortaya çıkan katma değer, elektrik enerjisi üretiminde KWh başına ucuz 

hammadde olması ve emniyetli taşınması vb. faktörlerin, kömürü ülkemizin en önemli fosil 

enerji kaynağı haline getirdiği belirtilmiştir. 

Ancak, Sekizinci Beşyıllık Kalkınma Planı döneminde yaşanan gelişmelere bakıldığında 

kömürün ülkemiz birincil enerji üretiminde istenen seviyelere ulaşamadığı görülmektedir. 

2004 yılında ülkemizde 87.580 bin ton petrol eşdeğeri enerji arzı gerçekleşmiştir. Enerji 

arzında petrol 32.922 bin tep ile ilk sırada iken, 20.292 bin tep ile doğal gaz ikinci sıradadır. 

Toplam enerji arzı içinde yerli üretimimiz olarak taşkömürü 1.011 bin tep ile % 1,15, linyit 

9.841 bin tep ile % 11,23 paya sahiptir. 2004 yılında üretilen 149.980 GWh elektrik enerjisi 

içinde linyite dayalı santrallerin üretimi 22.471 GWh ile % 14,98’dir. 1998 yılında birincil 

enerji tüketiminde yerli üretimimiz linyitin payının % 30 seviyelerinde ve elektrik üretiminde 

ise kömüre dayalı santrallerin payının % 32 seviyelerinde olduğu düşünüldüğünde, beklenen 

politikaların ve yatırımların gerçekleştirilemediği  açıkça görülmektedir. 

ETKB tarafından kullanılan MAED modeli ile yapılan ve Sekizinci Beşyıllık Kalkınma 

Planında verilen linyit kömürü talep ve üretim projeksiyonlarında linyit üretiminin 2004 

yılında 90 milyon ton ve elektrik üretiminde  kullanılacak miktarın 74 milyon ton olacağı 

hedeflenmiştir. Ancak, 2004 yılı ülkemiz linyit üretimi 43,7 milyon ton olarak gerçekleşmiş 

ve 34,5 milyon ton linyit termik santrallerde tüketilmiştir. 

Mevcut kurulu termik santrallerle elektrik üretimine devam edilirken, elektrik 

üretiminde ithal doğalgaza dayalı termik santral üretimlerine ağırlık verilmesi, mevcut 
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 santrallerin düşük kapasitede çalıştırılması, bakım ve revizyona alınmaları nedenleriyle 

linyit tüketimi düşük seviyelerde kalmıştır. Çayırhan 3-4, Çan ve Elbistan-B santralleri 

devreye alınmış, fakat Çan ve Elbistan-B santrallerinde tam kapasite üretime geçilememiştir. 

4.1.1. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 

Kurum, 2004 yılı faaliyetlerini doğrudan Genel Müdürlüğe bağlı 8 ayrı işletmesi eliyle 

yürütürken, 1 Nisan 2004 tarihinden itibaren 8 İşletmeden 4’üne tüzel kişilik verilerek 

Müessese Müdürlüğü’ne dönüştürülmüş, diğer 4 İşletme ise ayrı ayrı bu müesseselere 

bağlanmıştır. Böylece taşra teşkilatının yetkilerini artırarak daha etkin ve verimli çalışmalara 

imkan yaratılması amaçlanmıştır.  

2004 yılında; 20,7 milyon tonu termik santraller, 6,4 milyon tonu piyasaya (ısınma ve 

sanayi sektörü) olmak üzere toplam 27,1 milyon ton kömür satışı programlanmış, buna göre, 

% 54’ü özel teşebbüs eliyle olmak üzere toplam 211,4 milyon m3 dekapaj, 26,0 milyon ton 

üretim yapılması hedeflenmiştir. Buna karşılık termik santrallerin kömür alımı, 19,0 milyon 

ton olarak % 8 (1,7 milyon ton) programın altında gerçekleşmiştir. Piyasaya verilen kömür 

miktarı ise yaklaşık program düzeyinde 6,3 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, termik 

santrallerin aldıkları kömür miktarı tüm satışların % 75’i oranında olmuştur. 

TKİ; termik santrallerin kömür talebini karşılamanın yanı sıra, kalite ve fiyat yönünden 

ithal kömürlerle rekabet edebilir nitelikte kömürlerinin ısınma ve sanayiye olan satışlarını 

artırarak, ülke ihtiyacını karşılamak için bir seri kararlar almış ve yürürlüğe koymuştur. Bu 

kapsamda; 

• Kurumun ısınma ve sanayi piyasasında daha etkin bir rol almasını sağlamak amacı ile 

2004 yılında Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı kurulmuştur.  

• Çevre genelgelerine uygun nitelikte kömürlerin ülke genelinde rahatlıkla satışını 

gerçekleştirmek üzere; 

• Tunçbilek ve Soma kömürlerinin bayilikler eli ile satışına geçilmiştir. Çevre 

genelgelerine uyum açısından tüm işletmelerde torbalama tesisleri kurulmuştur. 

• Soma-Eynez’de, 5 yılda en az 20 milyon ton kömürü zenginleştirecek 800 ton/saat 

kapasiteli kömür yıkama tesisi kurdurulmuş ve tesis kömür yıkamaya başlamıştır. 

Ayrıca, Soma-Deniş’de, bir adet yıkama tesisi devreye alınmıştır. Kurum tarafından 

işletilmeyen yeraltı rezervlerinin ekonomiye kazandırılması için; 

• Soma Eynez’de 19 milyon ton, Soma Darkale’de 4 milyon ton, Soma Geventepe’de 

18 milyon ton, Tunçbilek Büyükdüz’de 5 milyon tonluk rezerv alanı özel sektörden 

hizmet alımı ve rödevans yöntemi ile çalıştırılmasına başlanmıştır. 
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 • Ayrıca, Eynez Derin Sahalardaki yaklaşık 200 milyon ton rezerv ile Tunçbilek 

Derin Sahalardaki yeraltı işletmeciliğine uygun yaklaşık 125 milyon ton rezervin özel 

teşebbüsçe üretilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir. 

• Diğer yandan, Kurum tarafından üretime alınması planlanmayan ruhsatların; ülkemiz 

linyit üretiminin artırılması, daha fazla katma değer yaratılması ve ekonomik girdi 

sağlanması amacıyla Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne, özel sektöre ve kamu 

kuruluşlarına devirleri yapılmaktadır. 

Kurumun büyük önem verdiği diğer bir konu, muhtaç ailelere yapılan ücretsiz kömür 

yardımları ile ilgili olarak; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu ile yürütülen 

ortak çalışmalar çerçevesinde 2003-2004 kış sezonu için 662 bin ton, 2004-2005 kış sezonu 

için 1.047 bin ton kömür ihtiyaç sahiplerine teslim edilmiştir. 

4.1.2. Elektrik Üretim Anonim Şirketi 

Elektrik Üretim Anonim Şirketi 8. Beşyıllık Kalkınma Planı döneminde linyit tüketimi 

açısından maksimum seviyelere ulaşmıştır. Özellikle 2000, 2001 yıllarında yaklaşık 50 

milyon ton/yıl tüketim seviyelerine ulaşmış yine aynı dönemde yaklaşık 23 milyon ton/yıl 

üretim seviyeleri gerçekleşmiştir. Yine bu dönemde Çayırhan Termik Santralı 3. ve 4. 

üniteleri (2*165 MW) bitirilerek işletme faaliyetlerine başlamış, Afşin Elbistan B Termik 

Santralı (4*360 MW) ile Çan Termik Santralı (2*160 MW) bitirilerek test çalışmalarına 

başlamışlardır. Aşağıdaki tabloda şirketin 8. Beşyıllık Kalkınma dönemine ait kömür 

üretimleri  ve tüketimleri görülmektedir. 

Tablo-4.1. EÜAŞ’ne Ait Kömür Üretimi ve Tüketimi. 
Yıllar Toplam Üretim (Ton/Yıl) Toplam Tüketim (Ton/Yıl) 

2000 19.595.000 52.318.919 

2001 22.637.000 51.603.046 

2002 16.531.000 38.565.974 

2003 15.645.000 31.527.484 

2004 13.806.000 21.947.718 

 

Tablodan da görüleceği üzere 2000-2004 yılları arasında üretim değerlerinde bir düşüş 

yaşanmakta ve buna paralel olarak tüketim değerleri de düşmektedir. EÜAŞ’ne ait kömür 

yakıtlı santrallerin kömür tüketiminin düşmesinin en önemli sebebi, Yap İşlet Devret ve Yap 

İşlet modeliyle  özel sektöre  yaptırılan ve işlettirilen Doğal Gaza dayalı termik santrallerdir. 

Bu santrallerin ithal yakıtla çalışması hem enerjinin dışa bağımlı hale gelmesine ve hem de 

pahalı bir şekilde üretilmesine sebep olmuştur. Yine bu santrallerin uzun yıllara dayanan alım 
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 garantileri nedeniyle, tam kapasiteyle çalıştırılmak zorunda olmalarından dolayı, enerji 

taleplerinde her hangi bir azalma olduğunda ilk önce kamuya ait santraller devre dışı 

bırakılmaktadır. Bu durum ise  EÜAŞ’ne ait santrallerdeki kömür tüketiminin azalmasının ana 

nedenlerinden biridir. Bu dönemde işletmeye alınan doğal gaz santrallerinden dolayı enerji 

sektörü büyük oranda dışa bağımlı hale gelmiştir. Bu durumun doğal sonuçlarından biri de 

ülkemiz kömür madenciliğine olumsuz etkileri olmuştur. Çünkü EÜAŞ’ne ait kömür yakıtlı 

termik santrallerin ihtiyacı olan kömürlerin büyük bölümü TKİ tarafından karşılanmaktadır. 

EÜAŞ termik santrallerinin yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı düşük kapasite 

çalıştırılması sonucu TKİ’ne ait kömür ocakları da düşük üretim seviyelerinde çalıştırılmak 

zorunda bırakılmıştır.  

8. Beşyıllık Kalkınma Planı döneminde EÜAŞ’ne ait kömür sahalarında önemli bir 

madencilik yatırımı gerçekleştirilmemiştir. Yapımı 2004 yılında tamamlanan Afşin Elbistan B 

Termik Santralinin ihtiyacı kömürlerin temini amacıyla, özel sektör eliyle işletilmek üzere, 

2000 yılı başlarında Afşin Elbistan havzası Çöllolar sahasında, yıllık 17.000.000 ton üretim 

kapasiteli açık ocak ihalesine çıkılmış ancak ihale sonuçlandırılamamış ve 13.11.2001 

tarihinde teklif değerlendirme aşamasında iptal edilmiştir. Yine aynı sahada ve aynı amaçla 

10.06.2002 tarihinde ikinci bir ihale açılmış ve yine sonuçlandırılamayıp 2003 yılı içerisinde 

iptal edilmiştir. Bu gelişmeler sonucunda şirket sorunun çözümüne yönelik olarak aynı sahada 

2004 yılında  “Çöllalar ve Kışlaköy Sahaları İşletme Etütü ve Rehabilitasyonu” adı altında bir 

danışmanlık ihalesi gerçekleştirmiştir. İhaleyi alan şirket çalışmalarını 2006 yılı mart ayı 

sonlarına doğru tamamlayacaktır. Bu çalışmaların sonucunda yüklenici şirketin vereceği rapor 

doğrultusunda sahada ne yapılacağına karar verilecektir. Buradan iki alternatifli bir sonuç 

beklenmektedir. Buna göre EÜAŞ, ya mevcut Kışlaköy İşletmesine ilave yatırımlar yaparak 

mevcut 18.000.000 Ton/Yıl üretim kapasitesini üç yıl içerisinde 35.000.000 ton/yıl kapasiteye 

çıkaracak veya Çöllolar Sahasında her türlü yatırımı özel sektör tarafından gerçekleştirilmek 

ve işlettirilmek üzere 17.000.000 ton/yıl üretim kapasiteli yeni bir açık ocak ihalesi açacaktır. 

Ayrıca Afşin Elbistan havzasının A, B sahalarının dışında kalan bölümlerinin eksik 

etütlerinin tamamlanması, rezervinin yeniden belirlenmesi ve yeni yatırım tahminlerinin daha 

sağlıklı yapılabilmesi amacıyla MTA Genel Müdürlüğü ile EÜAŞ arasıda 2004 yılında bir 

sözleşme imzalanmıştır. Bu sözleşme kapsamında toplam 145.000 metre sondaj yapılacak ve 

bu sondajlar MTA tarafından değerlendirilerek; başta sahanın rezerv miktarı olmak üzere, 

kömür kalitesi ile ilgili parametreler sektör sınırları yeniden belirlenecek ve hidrojeolojik 

etütler yapılacaktır. 
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 4.1.3. Linyit Rezervlerimizin Geliştirilmesi ve Yeni Sahalarda Linyit Aranması 

Projesi 

          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 04.10.2004 tarihli “olur” ları ile 2005 yılında 

“Linyit Rezervlerinin Geliştirilmesi ve Yeni Sahalarda Linyit Aranması” projesi 

başlatılmıştır. Proje TKİ Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde MTA, ETİ-MADEN, EİE, 

MİGEM, TPAO, EÜAŞ ve DSİ’nin katılımı ve katkıları ile yürütülmektedir. Projenin 

yürütülmesi konusunda oluşturulan Teknik Çalışma Grubu Türkiye genelinde bu güne kadar 

yapılan MTA ve TKİ arşivlerindeki linyit aramaları ile ilgili raporları değerlendirerek 

yeterince araştırma yapılmayan sahaları belirlemiş ve çalışmaların bu alanlarda 

yoğunlaştırılması planlanmıştır. Ayrıca projede görev alan Kurumların kendi uzmanlık alanı 

ile ilgili yaptıkları etüt ve araştırmalardan bu projeye katkı sağlayacak bilgiler 

değerlendirilerek araştırma yapılacak yeni sahalar belirlenmektedir. 

Bu çalışmalar sonucunda hazırlanan araştırma projesine göre 2005 yılından başlayarak 

uygulamaya geçen 19 adet kömür arama projesi hazırlanmıştır. Bu Projeler şunlardır: 

              1- Trakya Havzası Kömür Arama Projesi 

              2- Biga Yarımadası Kömür Arama Projesi 

              3- Kütahya (Simav) Kömür Arama Projesi 

              4- Manisa (Soma) Kömür Arama Projesi 

              5- Kütahya (Domaniç) Kömür Arama Projesi 

              6- Ankara (Beypazarı) Kömür Arama Projesi 

              7- Afyon(Bolvadin) Kömür Arama Projesi 

              8- Afyon (Sincanlı) Kömür Arama Projesi 

              9- Çankırı (Orta) Kömür Arama Projesi 

             10- Çankırı (Yapraklı) Kömür Arama Projesi 

             11- Denizli (Kale), Aydın (Nazilli), Muğla (Kavaklıdere) Kömür Arama Projesi 

             12- Denizli (Çivril) Kömür Arama Projesi 

             13- Yozgat - Kırşehir Kömür Arama Projesi 

             14- Tokat (Artova) Kömür Arama Projesi 

             15- Ankara (Gölbaşı) Kömür Arama Projesi 

             16- Muş Ovası Kömür Arama Projesi 

             17- Niğde (Ulukışla) Kömür Arama Projesi 

             18- Bingöl (Karlıova) Kömür Arama Projesi 

    19- Kahramanmaraş - Hatay (Kırıkhan) Kömür Arama  Projesi planlanmıştır.  
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 Bu projeler çerçevesinde linyit havzalarında yapılacak jeolojik ve jeofizik etütler, 

sondajlı aramalar, su, petrol, doğal gaz ve bor gibi farklı amaçlarla yapılmış ve yapılacak olan 

sondajlardan elde edilen loglar üzerinde yapılacak geçmişe dönük analizler yardımı ile yeni 

rezervlerin belirlenmesine çalışılacaktır. 

2005 -2010 yıllarını kapsayan 6 yıllık dönem içinde yaklaşık 30.000 km² etüt, 170.000 

metre sondaj yapılması planlanmıştır. Projeler kapsamında belirlenen etüt ve sondajlar 

tamamlandığında halen 8,3 milyar ton olarak bilinen linyit rezervlerimizde artış olması 

beklenmektedir. 

LAP Projesi 2006 yılı Ocak ayından itibaren “Türkiye Maden ve Jeotermal Kaynak 

Rezervlerinin Geliştirilmesi ve Yeni Sahaların Bulunması Projesi” kapsamına alınmış olup 

çalışmalar bu çerçevede sürdürülecektir. 

4.2. Linyit Sektörünün Sorunları 

Yerkabuğunda ve su kaynaklarında doğal olarak bulunan kaynakların aranması, 

bulunması, işletilmesi ve pazarlanması olarak tanımlanan süreç madencilik faaliyetleridir. 

Madencilik faaliyetleri aramadan işletmeciliğe, planlamadan yatırıma geçiş 

aşamalarında yüksek yatırımlar gerektirdiğinden yatırımcılar bakımından riskler 

oluşturmaktadır. Madencilik faaliyetleri yapılan sahalarda ise denetimin tamamen kontrol 

altına alınmamış olması doğal kaynakların her türlü (rezerv, çevre, arge v.b.) israfına yol 

açmaktadır. Dolayısı ile sürdürülebilir madencilik faaliyetleri arama, işletme, planlama ve 

denetim eksikliği nedeniyle artan çevre bilincinin haklı etkisiyle de sık sık kesintilere 

uğramaktadır. 

Bir madencilik faaliyeti olan linyit işletmeciliği de direkt olarak bu genel madencilik 

sorunlarından etkilenmektedir. 

Özellikle 70’li yıllarda yaşanan enerji krizi dünya ölçeğinde enerjinin önemini tekrar 

ortaya koymuştur. Bunun üzerine ülkemiz linyitlerinden enerji elde edilmesi için kömüre 

dayalı termik santrallerin inşasına başlanmıştır. Bu dönem içerisinde üretilen projelerin 

yatırıma dönüşmesi ile kısa sürede linyit üretimi 50 milyon ton seviyelerine yaklaşmıştır. Bu 

üretim seviyesi hem artan enerji ihtiyacını karşılarken hem de ısınma ve sanayinin kömür 

talebini de karşılamıştır. 

Son yıllarda uygulamaya konulan doğalgaza dayalı termik santrallerin ve otoprodüktör 

çevrim santrallerinin devreye girmesi ile artan enerji arzı karşısında talebin gerilemesi linyite 

dayalı termik santrallerin devre dışı kalmasına yada düşük kapasitede çalışmasını 

gerektirmiştir. Bu kısıtlamalar sonucu ülkemiz linyit üretiminde artış yerine düşüşler 

yaşanmıştır. 
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 Ülkemiz de bilinen linyit rezervlerinde, kömür kalitesi bakımından yüksek kalorili 

kömürlerle ile düşük kalorili kömürler birlikte bulunmaktadır. Yüksek kalorili kömür 

üretilebilmesi için düşük kalorili kömürün de üretilmesi gerekmektedir. Ülkemiz linyit 

rezervlerinin kalitesi göz önüne alındığında kömüre dayalı termik santrallerin tam kapasite ile 

çalışması ve ilave termik santrallerin üretime alınmasının linyit sektörüne sağlayacağı 

faydaların yanı sıra elektrik enerjisi üretimi, teshin ve sanayinin kömür talepleri yerli 

kaynaklardan karşılanmış olacaktır. Linyit sektöründeki bu gelişme, önemli ölçüde kömür 

ithalatını aşağı çekecek ve sağlanacak büyüme ile yaratılacak olan istihdam  ülkemiz 

ekonomisine katkılar sağlayacaktır. 

Ülkemiz madenciliğinin genel sorunlarını içinde taşımakla birlikte linyit madenciliğinin 

kendine has sorunlarını aşağıdaki şekilde sıralanabilir. 

• Enerji üretimindeki planlamada linyitin payı 1998 yılında % 29,5 doğalgazın payı 

ise % 22,4, 2004 yılında ise linyitin payı % 15 doğalgaz payı ise % 40,3 olarak 

gerçekleşmiştir. Doğalgaz termik santrallerinden elde edilen enerjinin alım garantisi 

kapsamından kaynaklanan avantajından dolayı planlamada doğal gaz lehine olan bu 

artış kömüre dayalı termik santrallerin devreden çıkarılmasındaki en önemli  

etkendir. 1998 yılında kömüre dayalı termik santrallerinden elde edilen enerji 

32.706,6 GWh iken 2004 yılında 22.471 GWh düşmüştür. Aynı yıllarda doğalgaz 

santrallerinde üretilen enerji ise 24.837,5 GWh’den 60.484 GWh’e çıkmıştır. 

Doğalgazın enerjideki payı bu kadar hızlı artarken, linyite dayalı termik 

santrallerinde üretim  düşüşü yaşanması linyit üretiminde de üretim düşüşlerine 

sebep olmuştur. Bu durum linyit işletmecilerinin dinamizmini ve yatırımlarını 

olumsuz yönde etkilemiştir. Bu sorunla birlikte kömürün oluşumu, kalitesi ve 

işletmelerin ekonomikliği dikkate alındığında teshin ve sanayi amaçlı kömür üretimi 

de olumsuz etkilenmiş, dolayısıyla teshin ve sanayinin kömür talebi de ithalat 

yoluyla karşılanmıştır. 

• Ülkemiz linyit madenciliği yukarıda açıklanan sorunlar çerçevesinde karşılaştığı 

haksız rekabet sonucu, ancak işletmeleri ayakta tutabilecek ölçüde kaynak 

üretebilmiştir. Dolayısı ile araştırma ve geliştirme çalışmalarına kaynak ayıramaz 

duruma düşmüştür. 

• Üretim düşüşleri ile birlikte yatırım imkanları kısıtlanmış hatta mevcut yatırımlar 

zaman zaman durma noktasına gelmiştir. Linyit işletmecileri üretimlerini 

sürdürebilmeleri ve işletmelerinin devamlılığını sağlayabilmelerinin çaresini  
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        kapasite kullanımını düşürerek bulmuşlardır. Bu durum linyit işletmecilerinin  

büyümesini engellemiş ve sektörde küçülmeler yaşanmıştır. 

• Her sektörün kendine has özellikte istihdama ihtiyacı olduğu tespitiyle; özellikle 

linyit madenciliğindeki gerileme madencilik sektörünün talebi olan eğitimli ve 

deneyimli iş gücünü  olumsuz etkilemektedir. 

• Sürdürülebilir kalkınmanın temelini oluşturan çevre olgusu linyit işletmeciliğinin 

her aşamasında (arama, işletme, pazarlama, yakma v.b.) kısıtlar oluşturmakta, 

işletmeciliğin ekonomiklik sınırlarını belirlemektedir. Sürdürülebilir çevre politikası  

linyit sektörünün de öncelikli talebidir.Çevrenin korunması amacıyla yapılan yasal 

düzenlemelerle üretim ve pazarlama (patlatma, toz emisyonu ,torbalama vb.) 

açısından sektör hemen uyum sağlayabilmiştir. Fakat kömürün kimyasal yapısından 

kaynaklı ve yakma sırasında oluşan gaz ve partiküller konusu halen sektörün önünde 

ciddi bir engel olarak durmaktadır. Söz konusu bu durum yerli kömür üretimini ve 

kullanımının sürdürülebilirliğini kısa ve uzun vadede tehdit etmektedir. 

4.3. GZFT (Güçlü-Zayıf Yanlar-Fırsatlar-Tehditler) Analizi 

4.3.1. Güçlü Yanlar 

 Kömür dünya üzerinde vazgeçilmez bir enerji kaynağıdır. Dünya üzerinde yaygın 

olarak bulunması ve üretilmesi, kullanım-depolama ve taşıma açısından emniyetli bir 

yakıt olması, gelişen temiz kömür teknolojileri ile çevresel etkilerinin en aza 

indirilmesi, diğer fosil yakıtlara (petrol ve doğal gaz) göre politik çekişmelerden uzak 

daha az riskli bölgelerde bulunması ve tükenme ömürleri açısından daha fazla ömre 

sahip olması, kömürün vazgeçilmez bir enerji kaynağı olduğu sonucun doğurmaktadır. 

 Ülkemiz linyit kömürü rezervi yönünden zengindir. Ortaya çıkarılmış 8,22 milyar ton 

jeolojik linyit rezervi mevcuttur. Bu rezervlerin artması beklenmektedir. 

 Yeraltı kaynağı olarak ülkemiz birincil enerji arzına en yüksek katkı linyit ile 

yapılmaktadır. Ülkemiz petrol ve doğal gaz rezervleri yönünden oldukça fakirdir. 

Linyit hem düşük maliyeti, hem arz güvenliği hem de ithal kaynakların regülasyonu 

yönünden ülkemizin elektrik üretiminde bir potansiyele sahiptir. 

 Ülkemizde elektrik üretiminde linyit kömürüne dayalı termik santrallerin kurulu gücü 

8.155 MW’tır. Bu santralleri beslemek üzere gerçekleştirilen projelerin toplam 

kapasitesi 80 milyon ton/yıldır. Mevcut rezervlerin değerlendirilmesi ve yatırımları 

yapılması durumunda sonucu bu değerlere 9.650 MW kurulu güç ve 114 milyon 

ton/yıl kapasiteli üretimin eklenmesi mümkündür. 
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  Sektörde üretim faaliyeti gösteren güçlü kuruluşlar mevcuttur. Linyit üretimi 

ağırlıklı olarak kamu kuruluşları ve onların denetimindeki bazı özel sektör kuruluşları 

tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu şekilde faaliyet gösteren kamu kuruluşları TKİ 

ve EÜAŞ’dir. Kamu kuruluşları adına üretim yapan bazı özel sektör firmalarından 

olan  Park Teknik A.Ş., Park Termik A.Ş., İmbat A.Ş., Soma A.Ş., Uyar Madencilik 

Ltd. Şti., Çelikler, Demir Export A.Ş.  yüksek kapasitelerde üretim yapmaktadırlar. 

Üretilen kömürün büyük bölümü termik santrallerde değerlendirilirken, TKİ 

tarafından ısınma ve sanayiye de kaliteli kömür satışı yapılmaktadır. 

 Sektörde faaliyet gösteren özel sektör kuruluşları üretim kapasiteleri bakımından 

düşük olmasına rağmen, son yıllarda üretim ve kapasite bakımından güçlü olan özel 

sektör kuruluşları da sektörde faaliyete geçmiştir. 

 Açık ocak ve yeraltı işletmelerinde yüksek kapasiteli ve modern ekipmanlar 

kullanılmaktadır. TKİ ocaklarında kullanılan yüksek kapasiteli kamyon, ekskavatör ve 

draglineler, tam mekanize yeraltı kalın kömür damarı uzun ayak ekipmanları, 

EÜAŞ’ne bağlı Afşin-Elbistan havzasındaki döner kepçeli ekskavatörler ve 

Çayırhan’da kullanılan tam mekanize uzun ayak ekipmanları sektörde kullanılan 

yüksek kapasiteli ve modern ekipmanlara örnektir.  

 Sektörde teknik ve kalifiye yönünden yetişmiş eleman sıkıntısı bulunmamaktadır. 

 İyileştirilmiş linyit sektöründe kısa vadede pazar sıkıntısı yoktur.  

 Teknik alt yapı malzemeleri yurt içi ve yurt dışından kolaylıkla sağlanabilmektedir. 

 Linyit sektöründe iş gücü oranı yüksektir. Bu nedenle istihdam ve katma değer 

açısından ülke ekonomisine katkısı yüksektir. 

4.3.2. Zayıf Yanlar 

 Türkiye’de Madencilik Sektörünün GSMH içindeki payı çok düşüktür. 1996 yılında 

madencilik sektörünün katkısı % 1,24 iken, bu değer 2003 yılında 1,07 seviyesine 

gerilemiştir.  

 Madencilik sektörü dolayısıyla linyit sektörü riskli olması ve büyük yatırımlar 

gerektirdiği için özel sektörün yatırım tercihleri arasında yerini bulamamaktadır. 

 Sektörde faaliyet gösteren kamu kuruluşları işletmelerinde gerekli yenileme 

yatırımları yapılamamıştır. Uygulanan enerji politikaları sonucu yeni projeler hayata 

geçirilememiş, yeni istihdam alanları yaratılamamış, mevcut kapasiteyi koruyacak 

şekilde idame yatırımları ve personel istihdamı gerçekleştirilememiştir. Bunların 

sonucu olarak kamu sektöründeki gelişme durmuştur. 
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  Madencilik Sektörüne ilişkin Yasa ve Yönetmelikler tam anlamı ile sektörün 

sorunlarını çözememiştir. Sektörde farklı Kanunlara tabi olan Bakanlıklar ile 

Kurumlar ve Kurumların birbirleri arasında koordinasyon eksikliği bulunmaktadır. 

 Değişik meslek gruplarının varlığı ve çalışma koşullarının ağırlığı nedeniyle yeterli 

meslek içi eğitimleri etkin olarak gerçekleştirilememektedir. 

 Plansız siyasi ve politik yatırımlar sektörü etkilemektedir. Linyit sektörü emek yoğun 

bir sektör olduğu için niteliksiz ve eğitimsiz personel çok fazla bulunmaktadır. 

4.3.3. Fırsatlar 

 Ülkemizdeki madencilik politikalarında yerli kaynakların öncelikli olarak 

değerlendirilmesine yönelik eğilimlerin oluşması, 

 Linyit rezervlerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin yeniden başlatılması, 

 Temiz kömür teknolojileri kullanımı sonucu kaliteli ürün elde edilmesiyle, ithal 

kömürle rekabetin mümkün olması, 

 Kamu elinde bulunan ve yatırımları gerçekleştirilemeyen linyit sahalarının 

değerlendirilmesi amacıyla özel sektöre açılması, 

 Sektörün teknolojiye ve yeniliklere duyarlı olması, 

 Yerel yönetimlerin sektöre yardımcı olmaları, 

 Linyit sektöründe özel sektör kuruluşlarının da kapasite ve üretim olarak yer almaya 

başlaması, 

 Madencilikte yeni yasanın çıkması, en önemli fırsatlar olarak görülmektedir. 

 

4.3.4. Tehditler 

 Elektrik üretiminde ithal kaynaklara dayalı üretimin tercih edilmesi, 

 Yeni projelerin onaylanmasında devlet yönetimi kaynaklı aksamalar, 

 Siyasal baskılar, 

 Fizibilitelerin sağlılkı şekilde yapılmayışı, 

 Aşırı bürokrasi, güçlü ve merkeziyetçi anlayış, 

 İktidarlara göre değişen idari kadrolar, 

 Teşvik yasasındaki olumsuzluklar, 

 Yatırımların yetersizliği, 

 Girdi maliyetlerinin yüksek oluşu, sektörün önündeki en önemli tehditler olarak 

görülmektedir. 
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 5. DOKUZUNCU PLAN DÖNEMİNDE (2007-2013) SEKTÖRDE BEKLENEN   
GELİŞMELER 

5.1. Linyit Kullanıcısı Sektörlerin Değerlendirmesi 

Ülkemizdeki linyit üretimi; Enerji Sektörü (Termik Santral), Sanayi Sektörü ve Isınma 

(teshin) Sektörü olmak üzere 3 ana sektörün taleplerinin karşılanmasına yöneliktir. 2004 yılı 

itibariyle, linyit üretiminin % 55,7’si TKİ, % 44,3’ü ise EÜAŞ ve Özel sektör tarafından 

yapılmakta olup, linyit tüketiminde en büyük pay % 75 ile termik santralarla ait olup, bu 

oranlar  sanayide % 12, ısınma sektöründe ise % 13’dür.   

5.1.1. Enerji Sektörü (Termik Santral)   

 Elektrik üretiminde maliyet açısından hidrolikten sonra ikinci sırada linyitin yer alması 

ayrıca son yıllarda yerli kaynak üretim ve kullanımına ağırlık verilmesi gelecek yıllarda 

linyitin elektrik üretimindeki payını arttıracağı izlenimini vermektedir.  

 TKİ ile EÜAŞ arasında 2013 yılına kadar yapılan linyit kömürü kullanımı 

projeksiyonunda,  2004 yılında termik santralların kullandığı 19 milyon ton  kömür miktarı, 

2005 yılında 22 milyon ton, 2006 yılında 23,6 milyon ton, 2007 yılında 23,3 milyon ton, 2008  

yılında ise 24,8 milyon ton/yıl olarak programlanmış olup 2008 yılından sonra da aynı 

miktarın kullanımı öngörülmüştür. 2004 yılında başlayan bir dizi alt yapı çalışmaları ile 

TKİ’nin EÜAŞ’ne  vereceği kömürler daha kaliteli hale getirilerek verilmektedir. 

 Ayrıca, EÜAŞ Genel Müdürlüğü termik santralara vermiş olduğu  23,5 milyon ton/yıl 

linyit miktarını, Elbistan Termik Santralı ilave ünitelerinin devreye girmesiyle 2010 yılından 

itibaren kademeli olarak arttırarak 40 milyon ton/yıl’a çıkarmayı programlamıştır.

 Türkiye’nin ekonomik ve siyasi yapılanmasında önemli bir olumsuzluk yaşanmaması 

durumunda  linyitin enerji sektöründe payının % 30’un  üzerine çıkması beklenmektedir. 

5.1.2. Çimento Sektörü 

Ülkemizde kurulu 39 çimento fabrikası, 2004 yılı değerleriyle 65,9 milyon ton çimento, 

39 milyon ton klinker üretim kapasitesi bulunmasına rağmen 2003 yılında 35 milyon ton, 

2004 yılında ise  38,7 milyon ton çimento üretimi yapmıştır (TÇMB). 

Sektörde yakıt olarak; petrokok, ithal taşkömür, ithal ve yerli linyit, az miktarda fuel-oil 

ve doğalgaz kullanılmakta olup, maliyetin % 30’unu yakıtlar oluşturmaktadır. Kullanılan 

petrokokun ısıl değeri 7.500 Kcal/kg, ithal taşkömürün 6.300 Kcal/kg, yerli taşkömürün 6.000 

Kcal/Kg, yerli linyitin 3.500-4.500 Kcal/kg’dır. 

Sektörün yıllık yakıt ihtiyacı, 5.000 Kcal/kg ve % 3 kükürt  içerikli kömür bazında 6,5 

milyon tondur.   
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 Çimento fabrikalarında yakıtlar muhtelif oranlarda karıştırılarak kullanılmakta, 2.000 

kalori ile 4.500 kalori arasında da linyit  kullanılabilmektedir.  

Üretim-kapasite-ihracat ve ciro açısından dev bir sektör olan çimentoya verilen kömür 

miktarının arttırılarak devamlılığının sağlanması için, Ülkenin en büyük linyit üreticisi 

konumunda olan TKİ, 2004 yılından itibaren Çimento Fabrikaları ile  5 yıllık çerçeve 

sözleşmeleri imzalamaya başlamıştır. TKİ’nin yıllar itibarı ile çimento fabrikalarına verdiği 

kömür miktarları tablo 5.1’de verilmiştir. 

Tablo-5.1. TKİ’nin Çimento Fabrikalarına Verdiği Linyit Miktarları. 

YILLAR 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

TON 929.093 1.019.347 801.715 1.085.000 1.111.000 1.500.000 

 

Sektörde kullanılacak toz kömürün kalorifik değerinin 5.000-5.500 Kcal/kg olması 

gerektiği, bu değerin tutturulması için linyit içine petrokok ve taşkömür karıştırılmasının  

zorunlu olduğu göz önüne alınırsa, linyit oranını arttırmanın mümkün olduğu gözükmektedir.  

Ayrıca; kapasite kullanım oranının yaklaşık % 60 olduğu çimento fabrikalarında, inşaat 

sektöründe önümüzdeki yıllarda beklenen canlılığa parelel olarak (mortage sisteminin devreye 

girmesi, TOKİ’nin konut sayısını arttırması, AB ülkelerinin üretimden çekilerek çimento 

ihtiyaçlarını gelişmekte olan ülkelerden karşılayacak olmasından dolayı ihracat kapasitesinin 

artması gibi), kapasite oranının artmasıyla 6,5 milyon ton civarında olan kömür ihtiyacının  

8,0-8,5 milyon tona çıkması, bu ihtiyacın 4-4,5 milyon tonluk kısmının yerli linyitlerle 

karşılanması beklenmektedir. 

5.1.3. Şeker Sektörü 

Ülkemizde, 2004 yılı itibarı ile 21 adedi yakıt olarak kömür kullanan toplam 30 adet 

Şeker Fabrikası bulunmaktadır. Kömür kullanan fabrikalarda kalori değeri düşük (2.200-

3.800 Kcal/kg) ve yüksek (4.000-4.500 ve üzeri) olmak üzere iki sınıf kömür 

kullanılmaktadır. Bu fabrikaların yıllık linyit ihtiyaçları 900.000 ton civarındadır. 

1,8 milyon ton/yıl üretim kapasitesine sahip şeker fabrikalarının 2000-2004 yılları 

arasında talebe bağlı olarak şeker üretimleri ortalama 1,2 milyon ton/yıl olmuştur. 

Önümüzdeki 2007-2013 yılları arasında da arz-talep dengesinin aynı şekilde devam edeceği, 

sektörde kullanılan linyit tüketiminde önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülmektedir. 

5.1.4. Toprak Sektörü 

Ülkemizde 600’e yakın tuğla ve kiremit fabrikası olduğu, bunların büyük bir kısmının 

tuğla, bir kısmının da hem tuğla hem kiremit ürettiği bilinmektedir. Bunların üretim kapasitesi 
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 ise inşaat sektöründeki gelişmelere bağlı olarak artıp azalmaktadır. Türkiye’deki toprak 

sanayinde kullanılan yakıt 3.000-4.000 Kcal/kg ısıl değerdeki linyittir ve bir kaçı dışında 

pişirme fırınları buna göre dizayn edilmiştir. Ancak, hava kirliliğinin yoğun olduğu bazı 

büyük kentlerimizde doğalgaz kullanımına geçmeleri beklenmektedir. Linyit kullanım miktarı 

ise yıllara göre değişkenlik göstermekle birlikte yaklaşık 3 milyon ton/yıl’dır. 

İnşaat sektöründe önümüzdeki yıllarda beklenen canlılığa paralel olarak tuğla ve kiremit 

fabrikalarının üretim kapasitelerini arttırmaları beklenmektedir. Sektörün istediği nitelikte 

kömürün hazırlanması halinde, bu sektördeki yerli linyit miktarının miktarının 4 milyon 

ton/yıl’a çıkacağı tahmin edilmektedir. 

5.1.5. Isınma Sektörü 

2003 yılında TKİ koordinatörlüğünde fakir ailelere yapılan kömür dağıtımı esnasında, 

Kaymakamlık ve Valilik makamlarından elde edinilen istatistiki verilere göre Ülkemizin 

ısınma sektöründeki kömür ihtiyacı yaklaşık 14 milyon ton civarındadır. 2004 yılında, 

ülkemize ithal edilen doğalgazın % 18’i, yani yaklaşık 4 milyar m3’ü ısınma sektöründe 

kullanılmıştır. Konutlarda kullanılan doğalgazın 9.100 Kcal/kg olduğu düşünülürse, bu 

miktarın 4.500 Kcal/kg cinsinden yaklaşık 2 milyon ton kömüre karşılık geldiği, dolayısıyla 

2005 yılı itibari ile Ülkemizin yaklaşık 12 milyon ton kömür ihtiyacı olduğu  görülmektedir.  

Bu kömür ihtiyacının yaklaşık yarısı ithalat yoluyla, yarısı ise TKİ ve diğer yerli kömür 

üreticileri tarafından karşılanmaktadır. İlk olarak 1989 yılından başlayarak günümüze kadar 

hızla artan ithal kömür ve son yıllarda kullanım ve yayılım alanı artan doğalgaz nedeniyle 

Isınma sektöründeki linyitin payı gerilemiştir.  

TKİ’nin Koordinatörlüğünde Bakanlar Kurulu Kararıyla 2003 yılında fakir ailelere 

dağıtılmaya başlayan kömür miktarının 2005 yılında 1,5 milyon tona kadar çıkması ve en 

büyük linyit üreticisi TKİ’nin pazarlama-satış sisteminde önemli değişikliklere giderek 

kömürlerin iyileştirmesine ilişkin tesislerini hızla arttırması ve bayilik modeliyle ülke 

genelinde kömürlerini pazarlamaya başlamasıyla, 2003 yılına kadar hızla artarak 16,6 milyon 

tona kadar ulaşan ithal kömür miktarı  2004 ve 2005 yıllarında artış hızını keserek paralel bir 

seyir izlemeye başlamıştır. Yapılan bu uygulamalarla ithal kömür fiyatlarındaki anormal 

artışlar da önlenmiş, hatta yer yer ithal kömür fiyatlarında düşüşler gözlenmiş, önemli bir 

döviz tasarrufu sağlanmıştır. 

1988’den itibaren Ankara’da, 1992’den itibaren de İstanbul, Eskişehir, İzmit ve 

Bursa’da konutlarda ve sanayide kullanılmaya başlayan doğalgaz yayılım ve kullanımının 

hızla artacağı, 21 yerleşim yerinde ihaleyi kazanan şirketlere lisans verildiği ve 11 yerleşim 

yerinde daha doğalgazın kullanılmaya başlanıldığı, 20 yerleşim yerinde ihale aşamasında 
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 olduğu, 22 yerleşim yerinde ise ihale çalışmalarının devam ettiği, 2012 yılından itibaren 

ise hemen hemen bütün illerimizde doğalgaz kullanımının başlayacağı  göz önüne 

alındığında, kömür iyileştirilmesine ilişkin tesislerin sayısını ve kalitesini arttırarak, çevre 

kriterlerine uygun kömürlerin hazırlanması ve piyasa koşullarında yapılacak bir fiyatlandırma 

ile ithal kömürle rekabeti sürdürerek  linyitin ısınma sektöründeki pazar payını koruyabilmesi 

mümkün gözükmektedir. 

Hatta, düşük kalorili kömürlerin ısınma sektöründe kullanılabilmesine ilişkin dumansız 

kazan ve soba teknolojilerinin geliştirilmesi ve Çevre Yönetmeliğinde yapılacak değişikle 

linyitin ısınmada  sektöründe pazar payını arttırması beklenebilir.    

5.1.6. Diğer 

Orta ve küçük ölçekteki sanayi kuruluşlarının (tavuk, yağ, tekstil, tuz  fabrikaları vb.) 

linyit ihtiyaçları, ülkenin büyüme hızına ve ekonomik gelişime paralel olarak artma eğilimi 

göstermektedir. Ancak, Büyük Şehirlerde kurulu bazı sanayi tesislerin çevre yönetmeliği 

nedeniyle doğalgaza geçme zorunluluğu da dikkate alınırsa 2015’li yıllara kadar bu sektör 

kapsamındaki kuruluşların kömür taleplerinin 2,5-3 milyon ton aralığında devam etmesi 

beklenmektedir. 

5.2. Talep Projeksiyonu 

Linyit sektörüne ait en son yapılan talep projeksiyonu Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı tarafından kullanılan ve ana hatlarıyla sektörlerin büyüme hızlarını, GSMH ve 

nüfus gibi ekonomik ve sosyal girdileri kullanan MAED (Model of Analysis of Energy 

Demand) programının çıktısıdır.  MAED programı kullanılarak yapılan projeksiyona göre 

linyit talebinin 2004 yılında 90 milyon ton, 2005 yılında 100 milyon ton ve 2010 yılında ise 

160 milyon ton seviyelerine ulaşacağı tahmin edilmiştir (Tablo 5.2). Ancak, bu günkü tüketim 

değerleri, linyite dayalı termik santrallerde yaşanan üretim düşüşleri, yeni santral projelerinin 

hayat geçirilememesi, ithal kömür ve doğalgaz kullanımının artması nedenleriyle ülkemiz 

linyit kömürü kullanımının beklenenden düşük olacağı açıktır. Nitekim, 2004 yılı linyit 

tüketimi 46 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.  

Tablo-5.2. Linyit Kömürü Talep Projeksiyonu (MAED modeli) 

Yıllar Konut Sanayi Santral Briket 

Fab. 

İç Tük. 

ve Kayıp 

Toplam Artış (%) 

2000 6.694 7.326 52.100 2 216 66.338  

2001 7.961 7.736 51.864 2 224 67.787 2,1 

2002 7.986 7.746 54.049 2 240 70.023 3,2 

2003 8.011 7.756 64.212 2 259 80.240 14,5 
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2004 8.036 7.766 74.380 2 278 90.462 12,7 

2005 8.061 7.776 84.553 2 299 100.691 11,3 

2010 8.186 7.826 144.100 2 428 160.542 59,4 

2015 8.311 7.876 162.946 2 613 179.748 11,9 

2020 8.436 8.126 167.113 2 878 184.555 2,6 
Kaynak: ETKB (2000), VIII. Beşyıllık Kalkınma Planı Kömür Çalışma Grubu Raporu. 

TKİ Kurumu Pazarlama Satış Daire Başkanlığınca hazırlanan linyit kullanıcısı 

sektörlerin 2007-2013 yılına kadar olan maksimum talep projeksiyonu aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. 

Tablo-5.3. Sektörler Bazında Linyit Kömürü Talebi Projeksiyonu (Milyon Ton). 

SEKTÖR 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ENERJİ 46,8 48,3 48,3 48,3 64,8 64,8 64,8

ÇİMENTO 2,5 2,7 3,0 3,5 3,5 4,0 4,5

ŞEKER 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1

TOPRAK 2,5 2,6 3,0 3,1 3,9 3,9 3,9

ISINMA 4,8 4,9 5,0 5,2 5,4 5,4 5,4

DİĞER 2,3 2,3 2,4 2,5 3,0 3,0 3,0

TOPLAM 59,8 61,7 62,6 63,6 81,6 81,6 81,6
Kaynak: TKİ, 2005. 

5.3. Üretim Projeksiyonu 

MAED Programı kullanılarak hazırlanan 2000-2020 yılları arasında taşkömürü, linyit ve 

asfaltit üretim projeksiyonu Tablo 5.4’te verilmiştir. Tabloda yer alan linyit üretim 

projeksiyonu rakamları talep projeksiyonu ile aynıdır. 

Tablo-5.4. Taşkömürü, Linyit, Asfaltit Üretim Projeksiyonları (MAED Modeli ile, 1000 ton) 

Linyit 
Yıllar Taşkömürü 

Diğer Santral A.Elbistan Toplam 
Asfaltit 

2000 2.900 14.238 35.300 16.800 66.338 100 

2001 3.071 15.923 37.483 14.381 67.787 100 

2002 3.200 15.974 39.668 14.381 70.023 100 

2003 3.200 16.028 39.670 24.542 80.240 100 

2004 3.765 16.082 39.675 34.705 90.462 100 

2005 4.800 16.138 39.682 44.871 100.691 100 

2010 4.800 16.442 43.415 95.685 160.542 100 

2015 4.800 16.802 52.014 110.932 179.748 100 

2020 4.800 17.442 56.181 110.932 184.555 100 
Kaynak: ETKB (2000), VIII. Beşyıllık Kalkınma Planı Kömür Çalışma Grubu Raporu. 
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TKİ Kurumu Pazarlama Satış Daire Başkanlığınca hazırlanan Ülkemizin linyit üreticisi 

konumunda bulunan TKİ, EÜAŞ ve Özel Sektör üreticilerinin 2007-2013 yılları arasındaki 

üretim projeksiyonu aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

Tablo-5.5. Linyit Kömürü Üretim Projeksiyonu  
ÜRETİM 

(Milyon Ton) 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

TKİ 31,6 33,4 34,0 35,0 36,5 36,5 36,5 

EÜAŞ 23,5 23,5 23,5 23,5 40,0 40,0 40,0 

ÖZEL 4,7 4,8 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 

TOPLAM 59,8 61,7 62,6 63,6 81,6 81,6 81,6 
Kaynak: TKİ, 2005. 

5.4. Yatırım Tahminleri  

5.4.1. Eklenecek Yeni Kapasiteler 

Ülkemizdeki linyit  rezervlerinin ağırlıklı olarak düşük alt ısıl değere sahip olmaları, bu 

rezervlerin santral amaçlı olarak işletilmeleri zorunluluğunu beraberinde getirmektedir. 

2000’li yıllarda linyite dayalı olarak kurulan santraller Çayırhan 3-4, Çan ve Elbistan-B 

santralleridir. Çayırhan ve Çan sahalarında termik santral amaçlı projelendirme ve yatırım 

çalışmaları tamamlanmış olup, üretim devam etmektedir. Elbistan-B termik santralını 

besleyecek kömür sahaları için henüz yatırımlar gerçekleştirilememiştir.  

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu verilerine göre yeni üretim lisansı alınan linyit ve 

asfaltit yakıtlı termik santraller ve yerleri aşağıdaki tabloda verilmektedir. Bu santralleri 

besleyecek olan kömür sahaları sektöre eklenecek yeni kapasiteler olarak ortaya çıkmaktadır.  

Tablo-5. 6. Üretim Lisansı Alınan Yeni Linyit ve Asfaltit Yakıtlı Termik Santraller ve Yerleri 

Ticaret Ünvanı Tesisin Yeri 
Tesis ve Yakıt 

Türü 

Kurulu 

Güç (MW)

Öngörülen 

İşletmeye 

Geçiş Tarihi 

Süresi

Silopi Elektrik Üretim A.Ş. Şırnak-Silopi Termik/Asfaltit 135 23.03.2004 ten 

sonra 30 ay 

20 yıl 

Tufanbeyli Elektrik Üretim 

Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Adana-Ceyhan Termik/Yerli Linyit 320 10.02.2004 ten 

sonra 48 ay 

30 yıl 

Milten Bir Elektrik Üretim  

Ltd. Şirketi 

İstanbul-

Gaziosmanpaşa-

Yeniköy 

Termik/Yerli 

Kömür 

11,5 08.10.2004 ten  

sonra 20 ay 

20 yıl 

Kaynak: EPDK , Ocak 2006. 
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 Teshin ve sanayi amaçlı üretim yapılacak özel sektöre ait yeni işletme projeleri 

hakkında yeterli bilgiye ulaşılamamıştır. Ancak sektörün en büyük üreticileri konumunda olan 

TKİ Kurumu ve EÜAŞ’nin yatırımları hakkında bilgi aşağıda verilmektedir. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu: 

TKİ Kurumu 2006 yatırım programında yeralan önemli projeler aşağıda verilmektedir. 

1. Ömerler Tevsii Projesi: 1999 yılında yatırımı tamamlanan Tunçbilek-Ömerler Yeraltı 

Mekanizasyon Projesinin devamı olan bu tevsii projesi 1.050.000 ton/yıl kapasite 

artışı ile toplam 1.400.000 ton/yıl tüvenan linyit üretimi öngörmektedir. Toplam 

yatırım tutarı 66,5 milyon YTL olup, yatırımın 2006-2009 yılları arasında 

tamamlanması planlanmıştır. 

2. Eynez Açık İşletme Projesi:  Yatırımları 2008 yılında tamamlanması öngörülen 

projede özel sektör+kamu işbirliği ile yılda 2,5 milyon ton kömür üretilecektir.  

3. Çan Tevsii Projesi: 2x160 MW gücündeki Çan Termik Santraline kömür sağlayan Çan 

İşletmesinde üretim kapasitesinin 500.000 ton/yıldan 2,3 milyon tona yükseltilmesi 

amacıyla hazırlanan tevsii projesinin 2006 yılında tamamlanması öngörülmüştür. Özel 

sektör+kamu işbirliği ile kömür üretilecektir. 

4. Linyit Sahalarının Aranması Projesi: 2005 yılında TKİ Kurumu koordinatörlüğünde 

MTA, EİE, Eti Maden, MİGEM, TPAO ve DSİ’nin katılımı ile başlatılan proje 2005-

2010 yıllarını kapsamaktadır.  

5. İdame Projesi: Proje kapsamında, tüm işletmelerin üretimlerinin kesintisiz olarak  

devamı için gerekli olan ancak ömrünü tamamlamış olan makine ve teçhizatın 

yenilenmesi ve/veya piyasa şartları dikkate alınarak eksik bulunan makine ve tesislerin 

tamamlanması öngörülmektedir. 

Elektrik Üretim Anonim Şirketi: 

EÜAŞ’ne ait linyit sahaları ile ilgili olarak 9. Kalkınma Planı döneminde;  

 

İR 2595 Rusat Nolu Saha: 

Halen çalışmaları sürdürülen Çöllalar ve Kışlaköy Sahaları İşletme Etütü ve Rehabilitasyonu 

ihalesi 2006 yılı içerisinde tamamlanacak olup bu ihale sonucunda ortaya çıkacak duruma 

göre Afşin Elbistan B Termik Santralinin ihtiyacı olan yıllık 17.000.000 ton kömürün ne 

şekilde temin edileceğine karar verilecektir. Yine çalışmaları MTA tarafından sürdürülmekte 

olan toplam 145.000m sondaj faaliyetlerinin tamamlanmasından sonra da havzanın tamamı ile 

ilgili öngörüler yapılabilecektir. 
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 İR 2821 Rusat Nolu Saha:  

Sahada hali hazırda sürdürülmekte olan madencilik faaliyetleri 9. plan döneminde de devam 

edecektir. Bu çalışmalara ek olarak Beypazarı’nda faaliyetlerini sürdürmekte olan Eti Soda 

A.Ş’nin EÜAŞ’den 2007 yılından itibaren yıllık 750.000 Ton kömür talebi vardır, bu talep 

şirket tarafından değerlendirilme aşamasında olup yeni bir yatırıma gerek kalmaksızın 

karşılanması planlanmaktadır. Sahada EÜAŞ adına yıllık 2.500.000 Ton kömür üretim işini 

gerçekleştirmekte olan Park Teknik A.Ş’nin sözleşmesi 2010 yılında sona ermektedir, ancak 

işletme hakkı özel sektöre devredilen Çayırhan Termik Santralı 3. ve 4. ünitelerinin ihtiyacı 

kömürler devir sözleşmesi gereği EÜAŞ tarafından karşılanacağından  süresi sona erecek olan 

bu ihale ya uzatılacak veya aynı kapasite de yeni bir ihale açılacaktır. 

İR 5430 Ruhsat Nolu Saha: 

Sivas Kangal (457 MW)  termik santralının ihtiyacı kömürleri sağlamak amacıyla, Sivas 

Kangal Kömür İşletmesi faaliyetlerini sürdürmektedir. Sahanın rezervi yeni projeler için 

yeterli olmadığından 9. Plan döneminde sahada herhangi bir değişiklik olmayacaktır. 

EÜAŞ madencilik sektörüne ait 2006-2009 yılarına ait yatırım programı projeksiyonu 

aşağıdaki gibidir. 

Tablo-5.7 .EÜAŞ 2006-2009 Yılları Yatırım Programı Projeksiyonu (Madencilik)(1000 YTL) 

Proje Adı 

İşin Başlama 

ve Bitiş 

Tarihi 

Proje 

Tutarı 

2006 

Yılı 
2007 

Yılı 

2008 

Yılı 
2009 Yılı 

Elektrik Üretim A.Ş Toplamı 335.008 60.000 101.013 144.686 19.027 

A: Etüt-Proje İşleri 2.926 2.066 - - - 

Maden Kaynakları Araştırma 

Geliştirme Etütleri 
2006-2006 830 830    

Afşin Elb. Köm. Havzası “Çöllolar ve 

Kışlaköy “ Sektörleri İşletme ve Reh. 

Prj. Etüdü  

2005-2006 2.096 1.236    

B: Devam Eden ProjelerToplamı 15.231 5.809    

Yeni Bant Dağıtım Merkezi Yapımı 1998-2006 15.231 5.809    

C: Yeni Projeler Toplamı 316.851 52.125 101.013 144.686 19.027 

Makine-Techizat Alımı 2006-2006 16.045 16.045    

İdame Yenikeme 2006-2006 37 37    

Bilgi Teknolojisi 2006-2006 24 24    
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Afşin Elbistan Havzası Sondaj 

Uygulama Projesi 
2006-2009 37.142 13.019 13.665 10.458  

Kışlaköy- Çöllolar Kömür Sahaları 

Projesi 
2006-2009 217.577 22.000 69.384 119.638 6.555 

AEL İşl. Müd. Ana Şalt Merkezi 

Rehabilitasyonu 
2006-2007 3.500 500 3.000   

Afşin Elbistan Kömür Havzası Kömür 

ve Kül Bantları Yapımı 
2006-2009 42.526 500 14.964 14.590 12.472 

    Kaynak: EÜAŞ, 2005. 

5.4.2.  Muhtemel Yatırım Alanları ve Yerleri 

Elektrik üretimi amacıyla işletmeye alınabilecek linyit ve asfaltit sahaları ve termik 

santral kapasiteleri listesi tablo 3.31’de verilmiştir. Listede verilen 13 adet sahanın toplam 

üretim kapasitesi 114.265.000 ton/yıl ve kurulabilecek termik santrallerin  toplam kurulu gücü 

9.650 MW’tır. Bu sahalardan TKİ Kurumuna ait bazı sahalara ait değerlendirme ve bilgiler 

aşağıda verilmektedir. 

Çankırı-Orta Sahası: 

Çankırı-Orta Linyit Sahası; Orta ilçesinin yaklaşık 3 km doğusunda, Sakarcaören 

köyünün 300 metre batısında ve 1/25000 ölçekli Çankırı G 30 d2, d3 paftaları içinde yer 

almaktadır. 

Sahada, TKİ ve 2 özel sektör adına birleştirilmiş toplam 2 adet ruhsat bulunmaktadır. 

TKİ ruhsatlı sahada 71 adet, özel sektöre ait sahada 35 adet olmak üzere sahada 106 adet 

sondaj yapılmış ve değerlendirmeler tek bir saha olarak ele alınmıştır. 2004 yılında TKİ 

tarafından yapılan çalışma sonucu belirlenen 74.122.531 ton rezervin 42.395.584 ton’u TKİ 

ruhsatlı alanda, geri kalanı özel sektöre ait alandadır.  

Tablo-5.8. Çankırı-Orta Linyit Sahası-Kömür Damarlarına Ait Bilgiler 
 

 TKİ (2004) 
(TKİ + Özel sektör ruhsatlı 

saha) 

TKİ (2004) 
(TKİ  ruhsatlı saha) 

Damar Sayısı 2 2 
Alt damar   
Damar Kalınlığı (m) 10,81 9,15 
Damar Eğimi (%) 10 10 
Arakesme Kalınlığı (m) Bol Arakesme Bol Arakesme 
Üst Damar   
Damar Kalınlığı (m) 12,62 12,59 
Damar Eğimi 6-10 6-10 
Arakesme Kalınlığı (m) Bol Arakesme Bol Arakesme 
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 Tablo-5.9. Çankırı-Orta Linyit Sahası-Kömürün Kimyasal Özellikleri (Orijinal Değerler) 
 TKİ (2004) 

(TKİ + Özel sektör ruhsatlı 
saha) 

TKİ (2004) 
(TKİ  ruhsatlı saha) 

Alt Damar   
Nem(%) 49,24 49,11 
Kül(%) 25,09 24,36 
AID(Kcal/kg) 1081 1111,58 
Üst Damar   
Nem(%) 50,00 49,62 
Kül(%) 24,46 24,43 
AID(Kcal/kg) 1075 1074,43 
Ortalama   
Nem(%)  49,15 
Kül(%)  24,32 
AID(Kcal/kg)  1085,43 

 
Saha rezervinin kalite değerleri incelendiğinde; yüksek nem ve düşük alt ısıl değere 

sahip olduğu görülmekte, bu da rezervin elektrik üretimi amaçlı değerlendirilebileceğini 

ortaya koymaktadır. Farklı Kuruluşlarca yapılan çalışmalar; saha işletilebilir rezervinin 100-

158 MW gücündeki santralı en az 30 yıl süreyle beslemeye yetecek miktarda olduğunu ortaya 

koymaktadır. 

Sahanın ruhsat devri ihalesi 07.12.2005 tarihinde yapılarak, 16.01.2006 tarihinde ihaleyi 

kazanan ÇALIK Enerji Elk. Üretim A.Ş.’ne saha devri yapılmıştır. 

Bingöl-Karlıova Sahası: 

Linyit sahası Bingöl İli Karlıova İlçesi Derinçay (Halifan) köyü civarında yeralmaktadır. 

Bingöl’e yaklaşık 50 km uzaklıktadır. Havzada ruhsatı TKİ Kurumuna ait 2 adet saha vardır. 

Termik santrale yönelik projelendirmesi yapılan saha İR 2606 ruhsat numaralıdır. Diğer saha 

ise proje dışında olan AR:6444-S:62715 ruhsat nolu sahadır. 

4.10.1978 tarih ve 2172 sayılı “Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanun” ile 

devletleştirilecek TKİ uhdesine verilen sahanın maden hakları, 10.06.1983 tarih ve 2840 sayılı 

kanun ile yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; söz konusu saha, kamu kuruluşları uhdesinde 

kalacak linyit sahaları listesinde yer almakta olup sahanın işletme hakkının veya ruhsatının 

devri mümkün değildir. Sahanın değerlendirilmesi bu çerçevede yapılacak düzenlemelere 

göre mümkün olacaktır. 

Sahanın açık ve yeraltı görünür rezervi 88.662.000 tondur. Bu rezervin büyük kısmı 

yeraltı işletmeciliği ile alınacak durumdadır.Kömürün tavan ve taban tabakaları genellikle 

killi kayaçlardan oluşmuştur.Temel kayaç bazalttır. Yeraltı işletmeciliği için gerekli 

hazırlıkların bu kayaçta yapılması güçtür. Bazaltın sert ve aşındırıcı olması büyük hazırlık 

galerilerinin güçlükle sürülmesine ve galeri maliyetinin artmasına neden olacaktır.Tavandaki 
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 killi kayaçlarda ise genellikle kısa zamanda ve devamlı kabarma göstereceğinden bu 

kayaçlarda sürülecek hazırlık galerilerinde problemler olacaktır. 

1984 yılında TKİ tarafından sahanın açık işletme projesi yapılmış olup, bu projeye göre 

sahanın karakteristikleri aşağıdaki tabloda verilmektedir.  

Sahada rezerv, jeoteknik ve hidrojeolojik amaçlı sondajlar yapılmıştır. Rezerv amaçlı 

toplam 58 adet kömür kesen 7380 metrelik sondaj yapılmıştır. Sahada 26.124.000 ton 

işletilebilir rezerv bulunmaktadır. 

Tablo-5.10. Bingöl-Karlıova-Sahasının Karakteristikleri 

Pano Alan Üretilebilir 

Rezerv 

Toplam 

Dekapaj 

Toprak/ 

Kömür 

AID Damar 

Kalınlığı 

Üst Örtü 

Kalınlığı 

 (m²) (103 ton) (103 m3)  (m3/ton) Kcal/kg (m) (m) 

G 1.035.000 8,55 19.996 2,34 1255 8,22 18,96 

E 721.167 7.719 120.935 15,67 1833 8,77 101,89 

C 117.833 1.955 24.317 12,44 1510 13,6 97,27 

B 779.166 7.895 110.859 14,04 1298 8,31 103,38 

Top. ve Ort.  26.124 276.107 10,57 1458   

 

Tablo-5.11. Bingöl-Karlıova Sahası-Üretilecek kömürün ortalama analiz değerleri (Orijinal 

Kömürde) 

NEM (%) KÜL (%) S (%) U.M. (%) AID (Kcal/kg) 

47 24 0,6 16 1460 

 

Sahada alt ve üst damar olmak üzere 2 adet kömür damarı vardır.Üst kömür damarının 

kalitesi kötüdür. Alt kömür damarının içindeki ara kesmeler nedeniyle seçmeli madencilik 

yönteminin uygulanması gerekmektedir. 

Saha rezervinin kalite değerleri incelendiğinde; yüksek nem ve düşük alt ısıl değere 

sahip olduğundan rezervin elektrik üretimi amaçlı değerlendirilebileceğini ortaya 

koymaktadır. 

Sahada işletilebilir rezervin 100 MW gücündeki santrali en az 26 yıl süreyle beslemeye 

yetecek miktarda olduğunu ortaya koymaktadır. 

Sahanın ihalesi 2006 yılı içinde yapılacaktır. 
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 Tekirdağ-Saray Sahası: 

Trakya Bölgesinin kuzey kesiminde yer alan Tekirdağ Saray linyit havzası, Edirköy, 

Küçükyoncalı ve Safaalan sektörlerinden oluşmaktadır. Havza, doğuda Sinekli, batıda ise vize 

sektörleriyle devamlılık göstermektedir. Saray ilçesi asfalt yollarla İstanbul, Tekirdağ, 

Kırklareli ve Edirne’ye bağlıdır. Safaalan ve Edirköy Kırklareli İstanbul asfaltı üzerindedir. 

Küçükyoncalı ise Saray ilçesine asfalt yolla bağlıdır. 

1976 ve 1977 yıllarında 6309 Sayılı Maden Kanunu ile TKİ Kurumu uhdesine geçirilen 

Tekirdağ ili Saray ilçesi dahilindeki 11 adet saha, 3212 Sayılı Maden Kanunu kapsamında 

2519 ruhsat numarası ile tek saha olarak birleştirilmiştir. Sahanın değerlendirilmesi bu 

çerçevede yapılacak düzenlemelere göre mümkün olacaktır. 

Tekirdağ-Saray-Edirköy-Küçükyoncalı-Safaalanı sektörleri linyit havzasının temelini 

palezoik yaşlı Gnays, sist, kuvarsit, fillit ve granitler oluşturur. Tersiyer oluşumların en alt 

seviyesini sahana Eosen kireçtaşları temsil eder. Eosen kireç taşlarının üzerinde oligosen 

birimleri vardır. Oligosen tabanında kireç taşları ve kumtaşları görülür. Üzerinde marn 

katmanları bulunan bu oluşumun üstünde kömürlü serinin kumtaşı marn-kil, kumları yer alır. 

Linyit damarının tavan ve tabanı kil, kumlu killer ve şistli kum taşlarıdır. Linyit ekonomik 

kalınlık gösteren iki damar halindedir. Kömürlü serinin kalınlığı kuzeyden güneye gidildikçe 

artmaktadır. Kömürlü serilerin bulunduğu birimlerin kalınlığı havza ortasında 110 metreyi 

bulmaktadır. Kömür koyu kahverengi, siyah ve mat görünüşlüdür. Kömürün üzerinde 

pliyosen yaşlı kil, kum, kumtaşı konglemera ve kireç taşları bulunmaktadır. Sahada en genç 

oluşumlar alüvyonlardır. 

Havza kömürü depolama, taşıma esnasında kuruma ve oksitlenme sonucu, 

parçalanmakta ve toz oranı artmaktadır. Bu nedenle soba ve kalorifer kazanları için elverişli 

değildir. Ancak çok yakın çevrede ısınma amaçlı kullanılması uygun olup, genelde elektrik 

üretimine uygundur. 

Ülkemiz elektrik tüketiminin büyük bir kısmı İstanbul+Trakya bölgesinde olmaktadır. 

Bu bölgede elektrik gereksiniminin karşılanması için kurulu gücü yüksek termik santrallere 

ihtiyaç vardır. Tekirdağ-Saray Havzasındaki 105.570.000 ton muhtemel, 23.581.000 ton 

görünür toplam 129.151.000 ton kömürün 65.588.929 tonu işletilebilir rezerv olarak tespit 

edilmiştir. Muhtemel rezervi görünür hale getirmek için yapılacak ilave sondajlarla (yaklaşık 

9.500 m.) işletilebilir rezerv miktarı daha da artabilecektir.  
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 Tablo-5.12. Tekirdağ-Saray Sahası-Kömürün Karakteristikleri  
 

Sektör Nem (%) Kül (%) S (%) AID Kcal/kg U.M. (%) 

Edirköy 41,61 25,44 1,74 1782  

Safaalan 43,80 24,15 1,01 1659  

Küçükyoncalı 39,78 23,32 1,18 1997  

Ortalama 41,77 24,30 1,31 1813 20 

 

Tekirdağ-Saray havzasının işletilebilir kömür rezervi 65.588.929 ton olarak 

saptanmıştır. Yapılan hesaplamalara göre, yaklaşık 300 MW’lık bir santral 

beslenebilmektedir. Yıllık 2.486.000 ton tüketim yapılacağı öngörülmüştür. Kurulacak 

Termik Santralın daha düşük kalorili kömürleri yakma kapasiteli seçilmesi halinde (örneğin 

akışkan yataklı) rezervin ve santral üretiminin ve ömrünün artacağı kesindir.  

Sahanın ihalesi 2006 yılı içinde yapılacaktır. 

Adana-Tufanbeyli Sahası: 

Linyit sahası Adana ili Tufanbeyli ilçesinin güney ve güneydoğusunda yer alır. Diğer 

yerleşim alanları güneyde Pınarlar, kuzeyde Polatpınar köyleridir. Tufanbeyli ilçesi Adana’ya 

130 km. Pınarbaşı-Göksun yolundan ise 26 km uzaklıktadır. 

Havzada ruhsatı TKİ Genel Müdürlüğü’ne ait bir adet linyit sahası vardır.1993 yılında 

MTA Genel Müdürlüğü’nden iki ayrı ruhsat sahası olarak TKİ Genel Müdürlüğü’ne 

devredilmiştir. Bu iki saha birleştirilerek Sicil: 34819, İR: 4149 no’lu tek saha haline 

getirilmiştir. Sahanın güneyinde ve mücavirinde özel sektöre ait AR: 64898 ruhsat No’lu 

linyit sahası vardır. 

 TKİ sahasında 190.476.000 ton görünür, 23.684.000 ton muhtemel rezerv olmak üzere 

toplam 214.160.000 ton kömür hesaplanmıştır. Görünür rezervden işletme kaybı düşülerek 

171.428.400 ton işletilebilir rezerv hesaplanmıştır. 

Sahanın güneyinde ve mücavirinde olan AR:64898 nolu özel sektör sahasının 

57.000.000 ton olan rezervinin, yapılan etüt ve sondajlarla 250.000.000 ton’a çıktığı özel 

sektör yetkilisi tarafından ifade edilmiştir. 

Tablo-5.13. Adana-Tufanbeyli sahası-Kömürün Kimyasal Özellikleri   
                                                 

NEM 
(%) 

KÜL 
(%) 

S 
(%) 

U.M. 
(%) 

AID 
(Kcal/kg) 

44 26 2,2 20 1350 
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 Havzada tespit edilmiş olan linyit yüksek küllü ve rutubetlidir.Linyitin bu 

özelliklerine bağlı olarak ve jeolojik yaşınında genç olması nedeniyle ısıl değeri oldukça 

düşüktür. Bu kalitedeki linyitler ancak elektrik elde etmek amacıyla üretilebilir ve halen başka 

bir tüketim alanı yoktur. Bu durumda Tufanbeyli linyitlerinin kullanım alanını elektrik 

üretimine yönelik olarak düşünmek uygun olacaktır.  

Kabul edilen kriterler çerçevesinde Adana-Tufanbeyli linyit sahasının rezervi 600 MW 

gücündeki bir termik santralı 30 yıl boyunca besleyebilecek büyüklüktedir. 

Adana-Tufanbeyli linyit sahasında MTA tarafından 19 adet sondaj yapılmış, bunlardan 

13 tanesi kömür kesmiştir. Bu sondaların değerlendirilmesi sonucunda havzada 190.476.000 

ton görünür, 23.684.000 ton muhtemel olmak üzere toplam 214.160.000 ton linyit rezervi 

hesaplanmıştır. Sahada örtü kömür oranı yaklaşık 1/8 dir. Yapılacak etüt ve sondajlarla 

(yaklaşık13.000 m) sahanın rezervi kömürün özellikleri daha ayrıntılı bir şekilde 

belirlenebilecektir. 

Sahanın ihale edilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. 

Bursa-Keles-Davutlar Sahası: 

Sahaya Tavşanlı-Keles karayolu ile ulaşılmakta olup saha, Tunçbilek’ten itibaren 

yaklaşık 35 km’dir. Bu yol saha içinden geçmekte ve sahadan yaklaşık 25 km sonra Keles’e 

ulaşmaktadır. Stabilize olan bu yolun Taşvanlı’dan itibaren sahaya kadar olan kısmı az 

engebeli araziden, sahadan Keles’e kadar olan kısmı ise çok engebeli araziden oluşmaktadır.  

Söz konusu saha, 6309 sayılı Maden Kanunu gereği 09.02. 1978 tarih, 2700-5657 sayılı 

yazı ile Kurumumuz uhdesine geçen (AR:13/184 Bursa-Sarıyer mevkiindeki) bir saha ve 

1979 yılında 2840 Sayılı Maden Kanunu ile devletleştirilen dört saha ile (İT:10128, İT:10368, 

İT:10241, İT:11923), 1985 yılında 3213 sayılı Maden Kanunu ile S:10428-İR:2403 no lu 

ruhsat adı altında birleştirilerek havza haline getirilmiştir. Sahanın değerlendirilmesi bu 

çerçevede yapılacak düzenlemelere göre mümkün olacaktır. 

Tablo-5.14. Bursa-Keles-Davutlar Sahası Kömür Damarına Ait Bilgiler 
 MTA 
Damar Sayısı 3

Alt Damar Kalınlığı (m) 0.70-4.81

Orta Damar Kalınlığı (m) 0.80-10.25

Üst Damar Kalınlığı (m) 1.05-13.85

Damar Derinliği (m) 34-100
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 Tablo-5.15. Bursa-Keles-Davutlar Sahası Kömürün Kimyasal Özellikleri (Orijinal 

Değerler)   
 MTA TKİ 

Alt Damar 

Nem (%) 27.43

Kül (%) 27.32

Toplam S (%) 4,86

AID (Kcal/kg) 2300

Orta Damar 

Nem (%) 28.12

Kül (%) 28.68

Toplam S (%) 4,28

AID (Kcal/kg) 2357

Üst Damar 

Nem (%) 35.90

Kül (%) 22.27

Toplam S (%) 4,36

AID (Kcal/kg) 2352

Ortalama 

Nem (%) 31 34,95

Kül (%) 26 26.53

Toplam S (%) 4,5

AID (Kcal/kg) 2340 2265

                                                                           

Kömürün özelliklerinden de anlaşılacağı üzere ısınma amaçlı olarak pazar durumu 

oldukça sınırlıdır. Ayrıca, üretim sırasında kömüre karışacak yabancı maddeler nedeniyle 

kömür kalitesi daha da düşecektir. Bu durumda kömürün çok az bir bölümü parça olarak 

piyasaya verilebilecek nitelikte olup, büyük bir bölümü ise sadece termik santral da 

değerlendirilebilecek niteliktedir.  

2500-3000 Kcal/kg ısıl değere sahip olan ve ısınma sektörüne verilebilecek nitelikteki 

kömürler ise Toprak/Kömür oranının yüksek olduğu kısımlarda yer almaktadır.  

Bursa-Keles-Davutlar Linyit Sahasında MTA tarafından jeoloji-rezerv ve sondaj 

çalışmaları yapılmıştır. TKİ tarafından da değerlendirme çalışmaları yapılmıştır. Sahada 
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 toplam 60 adet  sondaj yapılmıştır. Olumsuz olarak görülen sondajlardan 5 adedi 

tekrarlanmış  sondaj olup, gerçekte yapılan sondaj sayısı 55 adettir. Sondajlardan 42’si olumlu 

13 tanesi ise olumsuz sonuçlanmıştır. 

Yapılan   değerlendirme   çalışmaları   sonunda   sahada    alt,   orta, üst damarlara ait 

17.557.275 ton görünür, 19.944.739 ton muhtemel ve 1.560.404 ton mümkün olmak üzere 

toplam 39.062.418 ton  kömür rezervi vardır. 

Sahanın özellikle güneyinde mümkün ve muhtemel rezerv miktarlarını görünür hale 

getirmek için ortalama derinliği 110 m. olan 30 adet toplam 3300 m. sondaj yapılması 

önerilmektedir. 

Ortalama 2340 Kcal/kg kalorifik değere sahip olan Keles-Davutlar sahasının ısınma 

amaçlı pazar durumu oldukça sınırlıdır. Saha rezervi 1.200.000 ton/yıl üretim ile kurulacak 

160 MW gücündeki termik santralı besleyebilecek kapasitededir. 

Sahanın ihalesi 2006 yılı içinde yapılacaktır. 

Bolu-Göynük Sahası : 

Bolu ili, Göynük ilçesi Himmetoğlu köyü sınırları içinde bulunan kömür sahası özel 

sektörce işletilirken 2172 sayılı Madenlerin devletleştirilmesi kanunu kapsamında 1978 

yılında devletleştirilmiş ve  TKİ-Bolu Linyitleri Kömür İşletmesi Müessesesi (BLİ)’ne bağlı 

Göynük Bölge Müdürlüğü olarak faaliyete başlamıştır.  

Sahada yapılan arama sondajlarının TKİ Kurumunca değerlendirilmesi sonucundaki 

hesaplamalara göre sektörler itibariyle; A Sektöründe 35.484.000 ton, B Sektöründe1.530.000 

ton, K Sektöründe 1.323.000 ton, olmak üzere toplam 38.737.000 ton rezerv (Görünür) tespit 

edilmiştir (2005 yılbaşı itibariyle). Ancak TKİ tarafından yapılan değerlendirmede    

üretilebilir saha sınırı belirlenmiş ve yaklaşık 29.000.000 ton işletilebilir rezerv 

hesaplanmıştır.  

Havzadaki kömürler iki ayrı ortamda çökelmişlerdir. Bunlardan en büyük potansiyeli 

oluşturan A sektörü kömürleri ile B sektörü kömürleri aynı ortamda, K sektörü olarak 

adlandırılan kısım ayrı bir ortamda çökelmiştir. Havza içinde kömür damarı miyosen yaşlı kil, 

marn, bitümlü şeyl ve kumtaşlarından oluşan seride, bu istifin tabanına yakın kısımlarda 

yeralmaktadır. Kömür damarının büyük bölümü tek damar halinde olmasına rağmen, bazı 

bölümlerde damar arakesme ile bölünmüştür. Damar; A sektöründe kuzeyden güneye doğru 

mak.15 derece eğimle yatan düz bir yatak şeklinde, B sektöründe doğu-batı doğrultulu ve 
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 kanatları 10 derece eğimle yatan hafif doğuya dalan bir senklinal şeklindedir. K 

sektöründe ise, kanatları 35 dereceye ulaşan bir senklinal yapısındadır. 

Kömür damarı A ve B sektörlerinde batıdan doğuya doğru incelmekte ve derinleşmekte  

olup, buna bağlı olarak bu yönde örtü/kömür oranı da artmaktadır. Damar kalınlıkları; A 

sektöründe 2,5-10 m., B sektöründe 0,6-6.10 m., K sektöründe ise 3,5-8,5m arasında 

değişmektedir. Kömür orjinal halde sert, değişken kaliteli, koyu kahve renkli-siyah ve mattır. 

Bazen özellikle tabana yakın kesimlerde, siyah renkli, parlak opsidiyen görünüşlüdür. İçinde 

makro görülebilen yabancı maddeler fosiller ve prittir. 

Tablo-5.16. Bolu-Göynük Sahası-Sektörler Bazında Kömür Damarı Özellikleri 

Sektör 

Ortalama 

Damar 

Kalınlığı (m)

Rezerv 

(ton) 

Nem

(%) 

Kül

(%)

AID 

(Kcal/kg) 

A 5 35.484.000 25,5 31,7 2381 

B 3,3 1.530.000 24,3 36 2207 

K 6 1.323.000 27,7 20 3072 

Havzadaki rezervin tamamının yakacak olarak  tüketilmesi mümkün görülmemektedir. 

Bu nedenle rezerv miktarı da göz önüne alınarak kurulacak asgari 150 MW gücündeki bir 

termik santral, ülkenin enerji ihtiyacına katkıda bulunacak önemli ölçüde de istihdam 

yaratacaktır. 

Sahanın ihalesi Mart 2006 tarihinde yapılmış olup, sözleşme imzalanma aşamasındadır. 

 

5.5. Sektörde Kamunun Rolü, Özelleştirme Faaliyetleri ve Muhtemel Etkileri 

Ülkemizde Kamu eliyle linyit üretimi 1938 yılında Kütahya-Emet yakınındaki 

Değirmisaz sahasında, 1939 yılında Manisa-Soma ve Tavşanlı-Tunçbilek sahalarında Etibank 

ile başlamıştır. 1939 yılında Garp Linyitleri İşletmesi (GLİ) faaliyete geçmiştir. 1957 yılına 

kadar Etibank’ın bir şubesi olarak yürütülen linyit işletmeciliği 1957 yılında TKİ Kurumuna 

devredilmiştir. TKİ Kurumuna ait sahalardan 1989 yılında Sivas-Kangal, 1995 yılında Afşin-

Elbistan, 2000 yılında ise Çayırhan sahalarının EÜAŞ’ne devri ile linyit üreten kamu kuruluşu 

sayısı TKİ ve EÜAŞ olmak üzere ikiye yükselmiştir.  

Türkiye’de linyit üretimi ağırlıklı olarak Kamu Kuruluşları tarafından yapılmaktadır. 

TKİ Kurumu ve EÜAŞ sahalarından yapılan üretim Türkiye toplam linyit üretiminin yaklaşık 

% 90’ını oluşturmaktadır. TKİ tarafından üretilen linyit kömürünün büyük kısmı ve EÜAŞ 

tarafından üretilen kömürlerin tamamı termik santrallerde tüketilmektedir. 
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 Ülkemiz linyit rezervlerinin kimyasal özellikleri bu kaynağımızın daha çok termik 

santral amaçlı değerlendirilmesine uygundur. 1980’li yılların ortalarına kadar bugünkü kömür 

yakıtlı elektrik santrallerinin yaklaşık % 70’i ve bu tesislere yakıt sağlayan kömür rezervleri 

devlet eliyle projelendirilerek işletmeye alınmıştır. Böylelikle günümüze kadar toplam 6705 

MW kurulu gücü besleyecek, ısınma ve sanayinin ihtiyacını karşılayacak yaklaşık 72 milyon 

ton/yıl üretim kapasitesine sahip projeler TKİ tarafından yaşama geçirilmiştir. 

1980’li yılların ikinci yarısından sonra Türkiye’nin dışa açılması, petrol fiyatlarında 

yaşanan olumlu gelişmeler sonucunda ülkenin enerji ihtiyaçlarının bir kısmının yurt dışı 

kaynaklardan karşılanması yoluna gidilmiştir. Özellikle 1987 yılından sonra ülkenin finansal 

kaynaklarının yetersizliği gerekçesiyle, Özelleştirme Kanunlarının yürürlüğe konulması ile 

yeni linyit üretim projeleri ve termik santral projelerinin özel sektör eliyle yürütülmesi 

politikaları gündeme gelmiştir. 

Ancak bugüne kadar özel sektör yerli kömürle beslenen santral kurmamıştır. 1989 

yılında TKİ’den EÜAŞ’ne devredilen Sivas-Kangal sahasında kömür üretimi Demir Export 

Şirketi tarafından gerçekleştirilmekte ve üretilen kömür EÜAŞ’ne ait santrale verilmektedir. 

2000 yılında EÜAŞ’ne devredilen Çayırhan sahasında kömür üretimi ve santral elektrik 

üretimi Park Enerji ve Park Termik Şirketi tarafından sürdürülmektedir.  1995 yılında 

EÜAŞ’ne devredilen Afşin-Elbistan sahasındaki üretim ise özelleştirme çalışmalarının 

sonuçlandırılamaması nedeniyle EÜAŞ tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Bakanlar Kurulu kararı ile Yatağan, Yeniköy, Kemerköy, Orhaneli ve Seyitömer termik 

santrallerinin 20 yıllığına işletme haklarının devredilmesi kararı ile santrallere kömür 

sağlayan sahaların EÜAŞ’ne devri kararı alınmış ancak, santrallere ilişkin sözleşmelerin 

devreye girmemesi ve Danıştay 10. Dairesinin işletme hakkı devri ihalelerini iptal kararı ile 

bu sahaların EÜAŞ’ne devri gerçekleşmemiştir.  

1980’li yılların başında yapılan planlama yaklaşık 15 yıllık bir dönemde ülkemiz linyit 

üretiminin beş kat artmasına neden olmuş ve yerli linyit üretimi 13 milyon ton/yıldan 65 

milyon ton/yıla (1999 yılında) ulaşmıştır. Ancak 2000’li yılların başından bu yana doğal gaz 

kullanımındaki artışa bağlı olarak linyit üretimi yaklaşık 20 milyon ton düşmüştür. 

Uygulanan politikalar sonucunda özellikle yatırım dönemi kısa, verimlilikleri linyit 

santrallerine göre daha yüksek ve olumsuz çevresel etkileri daha az olan doğalgaz 

santrallerinin yap-işlet kapsamında özel sektör eliyle kurdurulması gündeme gelmiştir. Bu 

durum, 1985 yılında Türkiye elektrik üretiminin % 42’sini karşılayan linyit santrallerinin 

payının 2004 yılında % 15 seviyesine düşmesine neden olmuştur. Ülkemiz elektrik üretiminde 

doğalgaz öncelikli konuma gelmiştir. Ancak, ülkenin enerji ihtiyacının bu denli dış 
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 kaynaklara bağlanması beraberinde enerji güvenilirliği yönünden riskleri getirmektedir. 

Giderek ithal kaynaklara dayalı enerji tedariği, satınalma ve fiyat garantisi verilerek üretilen 

elektrik ile birlikte, uygulanmakta olan politikaların ülke çıkarlarına yaptığı olumsuz etkileri 

de belirginleşmekte ve bu politikaların ciddi olarak değerlendirilmesi ve enerji konusunda 

rasyonel politikaların oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır. 

Uygulanan enerji politikaları sonucunda yeni linyit üretim projelerinin 

oluşturulamaması ve linyite dayalı termik santrallerden elektrik üretiminin düşürülmesi ile 

termik santral amaçlı üretimin oldukça düşmesi nedenleriyle,  TKİ Kurumunda yeniden 

yapılanma yoluna gidilmiştir. Zarar eden işletmelerin kapatılması veya özel sektör eliyle 

çalıştırılması, Kurum uhdesinde bulunan ve işletilmeyen kömür sahalarının devredilmesi, 

termik, teshin ve sanayi amaçlı temiz kömür üretimine ağırlık verilmesi, Kurum idari 

yapısında yapılan düzenlemeler TKİ Kurumunda gerçekleşen değişikliklerdir. 

2002 yılında, 15 İşletmeden zarar eden 6 İşletme; Alpagut-Dodurga Linyitleri İşletmesi 

(ADL), Doğu Linyitleri İşletmesi (DLİ), Güneydoğu Anadolu Asfaltit ve Linyitleri İşletmesi 

(GAL), Trakya Linyitleri İşletmesi (TLİ), Oltu Linyitleri İşletmesi (OLİ) ve Göynük 

Linyitleri İşletmesi (GÖLİ) kapatılarak bu İşletme Müdürlüklerinin işlemlerini yürütmek 

üzere 3 kontrol müdürlüğü kurulmuştur. 

Yeniden yapılanma kapsamında; 1991 yılı başında Ankara’da bulunan Kömür Satış ve 

Tevzii Müessesesi ve bağlı olan 18 il ve 4 ilçedeki kömür satış şubeleri kapatılmıştır. Taşra 

teşkilatında Müessese olarak faaliyet gösteren birimler 1994-1995 yıllarında bölge ve işletme 

müdürlüklerine dönüştürülmüştür. 2004 yılına kadar Kurum faaliyetleri Genel Müdürlüğe 

bağlı 8 ayrı İşletmeden yürütülürken, 1 Nisan 2004 tarihinden itibaren 8 İşletmeden 4’üne 

tüzel kişilik verilerek Müessese Müdürlüklerine dönüştürülmüş, diğer 4 işletme ise ayrı ayrı 

bu müesseselere bağlanmıştır.  

Kurumun ısınma ve sanayi piyasasında daha etkin bir pay almasını sağlamak amacıyla 

2004 yılında Pazarlama Satış Daire Başkanlığı kurulmuş ve çevre genelgelerine uygun 

nitelikte kömürlerin ülke genelinde rahatlıkla satışını gerçekleştirmek üzere iki bölge 

kömürüne ihale yoluyla bayilikler verilmiştir. 

Kurum uhdesinde bulunan ve üretime alınması planlanmayan ruhsatların; ülkemiz linyit 

üretiminin artırılması, daha fazla katma değer ve istihdam yaratılması ve özel sektör 

yatırımlarına açılması amaçlarıyla devir edilmesi yoluna gidilmiş,  bugüne kadar 512 adet 

ruhsatın Maden İşleri Genel Müdürlüğüne, 28 adet ruhsatın Özel sektör ve Kamu 

Kuruluşlarına devri yapılmıştır. 
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 Kurumca işletilmeyen yeraltı rezervlerinin ekonomiye kazandırılması amacıyla, 

Soma’da biri 19 milyon ton, biri 18 milyon ton, biri de  4 milyon ton olan 3 adet  rezervin 

yeraltı işletmeciliği ile rödevans karşılığı özel sektör tarafından üretimine 2004-2005 

yıllarında başlanmıştır. Tunçbilek’te yeraltı işletmeciliği yöntemi ile toplam 5 milyon ton 

kömürün üretimi ihale edilmiştir. Ayrıca, Soma-Eynez derin sahalarda 100 milyon ton rezerv 

ile Tunçbilek derin sahalardaki yeraltı işletmeciliğine uygun 125 milyon ton rezervin özel 

sektör tarafından üretilmesi yönünde çalışmalar devam etmektedir. 

Yukarıda bahsedilen yeniden yapılanma çalışmaları ile birlikte Kurum bünyesinde yeni 

istihdam yaratılamaması ve emeklilikler nedenleriyle 1990 yılında 32.286 olan personel sayısı 

2005 yılı sonu itibariyle 11.974 kişiye gerilemiştir. Yeni personel temin edilememesi ve 

üretim kapasitesindeki düşüşler ile birlikte Kurum mevcut faaliyetlerini sürdürebilmek 

amacıyla bir çok konuda hizmet alımı yoluna gitmiştir. Dekapaj, bazı sahalarda dekapaj ve 

kömür üretimi, kömür hazırlama ve torbalama, delme-patlatma, tamir bakım, nakliye, 

yardımcı servisler vb. işlerde hizmet alımı uygulaması artarak devam etmektedir. 

Süregelen politikaların devam etmesi durumunda; yeni linyit üretim projelerinin hayata 

geçirilememesi, mevcut işletmelerde santral amaçlı  üretimde yaşanan düşüşler, yeni istihdam 

yaratılamaması ve mevcut faaliyetleri sürdürecek şekilde personel temin edilememesi 

sonucunda Kurumun mevcut faaliyetlerini sürdürebilmesi ve kar eden bir kuruluş olarak 

kalması ancak çoğu faaliyet alanlarında hizmet alımı uygulamasına gitmesi ve bazı sahalarda 

linyit üretimini özel sektöre yaptırması ile mümkün olabilecektir. Bu durumda, Kurum asgari 

makine parkı ve personeli ile üretim faaliyetlerine devam edecek, bunun yanında ihale yolu 

ile işlettirdiği projeleri denetleyen ve organize eden bir yapısını da öne çıkaracaktır. 
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 6.  AVRUPA BİRLİĞİ’NE UYUM SÜRECİNİN KÖMÜR SEKTÖRÜNE ETKİSİ  

6.1. Avrupa Birliği’nin Kömür Politikası 

Kömür sektöründeki büyük çaplı yeniden yapılanma ve bu sektörün AB antlaşmaları ve 

kurumları içindeki yeri dikkate alındığında, AB kurumlarının kömür politikasındaki rolü çok 

sınırlı olmuştur. 1950’lerden bu yana, bu alanda politika geliştirmeye yönelik pek çok girişim, 

önceleri yaşan krizlerle daha çok ulusal düzeyde mücadele edilmesi, daha sonraları ise 

AB’nin ithal enerji kaynaklarına bağımlılık konusundaki hassasiyetinin içeride kömür 

üretiminin desteklenmesini gerektirmesi nedeniyle çok sınırlı kalmıştır. 

Kömürün doğrudan rekabet ettiği petrol ve doğalgaz karşısında zayıf konuma getiren 

bazı olumsuz yönleri vardır. Kömür cevherinin muhafazası için geniş depo alanlarına ihtiyaç 

bulunmaktadır. Isı değeri düşük olduğundan, kullanımı sıvı veya gaz yakıtlar kadar kolay 

değildir. Kömürün fiziki dezavantajları piyasalarının genişlemesine imkan vermemiştir. 

Ancak, kömürün elektrik üretiminde başlıca enerji kaynağı olmadığı ülkelerde, geleneksel 

olarak kullanılan yöntemlerde bir sorun ortaya çıktığında, kömür bir destekleyici ve ikame 

edici yakıt olarak kullanılmaktadır. Örneğin 1996 yılında, kuzey Avrupada baş gösteren 

hidroelektrik enerjisi kıtlığı ve Fransa’daki nükleer enerji tesislerindeki onarımlar kömür 

talebini arttırmıştır.Hidroelektrik enerjideki dalgalanmaların kömür tüketimi üzerinde büyük 

bir etkisi olmaktadır. Bu tür dalgalanmalara en çok maruz kalan ülkeler Avusturya, 

Finlandiya, Fransa, İspanya, İsveç, İtalya ve Portekiz’dir. 

Kömürün en olumsuz yönü, önemli ölçüde çevresel kirliliğe yol açma potansiyeli olan 

bir enerji kaynağı olmasıdır. Kömür hem üretim hem kullanım aşamasında çevreyi 

kirletebilir. Çıkartılmasından nihai kullanıma kadar kömür toz oluşumuna yol açar. Açık 

havada depolanması yağmur suları vasıtasıyla çevrenin kirlenmesine neden olabilir. Kömürün 

yakılması kül bırakır ve havanın, suyun ve toprağın kalitesine zarar veren gazlar çıkarır. Yerel 

hava kirliliği, ekinlerin zarar görmesi, tatlı su göllerinin ve ırmakların asitleşmesi ve iklim 

değişikliği gibi oluşumlar kömür kullanımıyla bağlantılı görülmektedir. Ancak kömürün çevre 

açısından olumlu bir yönüne işaret etmek gerekirse, kömürün deniz yoluyla taşınması (dünya 

piyasalarında ticarete konu kömürün % 90’ı deniz yoluyla taşınmaktadır.) çevreyi petrol ve 

doğal gaz taşımacılığı kadar çok tehdit etmemektedir. 

Avrupa’da kömürün önemi bölgesel ve sosyal nedenlere dayanmaktadır. İthal kömürün 

maliyeti, dışarıdaki üreticilerin çeşitliliği ve petrol ve doğal gaz ile kıyaslandığında fiyatların 

nisbi istikrarı kömürün olumlu özellikleridir. Rekabetçi bir uluslar arası piyasada satılan 

kömürün fiyatı ithal edilen diğer enerji ürünlerine kıyasla büyük bir istikrar göstermektedir. 
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 Böyle bir  fiyat farklılığının, özellikle kendi enerji kaynağı bulunmayan ülkelerde 

ödemeler dengesi üzerinde önemli bir etkisinin olacağı açıktır. 

Kömürün çeşitli dezavantajları bu sektörde iki çeşit politikanın yoğun biçimde 

uygulanmasını gerektirmiştir. Bunlardan biri çökmekte olan bir sektör olan kömüre devlet 

yardımı vermek; diğeri ise kömürün çevreye yaptığı olumsuz etkileri gidermek için temiz 

kömür teknolojilerini teşvik etmektir23. 

6.2. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu 

Avrupa Birliği’nin enerji politikasının amacı, güvenli, sürekli, ucuz, sağlık açısından 

tehlikesiz, çevreyi kirletmeyen enerji sağlamak, yeni enerji sistemleri geliştirmek ve enerji iç 

pazarını tamamlamaktır. Toplumların hedefi sahip oldukları yaşam kalitesini ileri götürmek 

olduğuna göre, teknolojinin tüm olanaklarını kullanmamızı sağlayan, enerji kaynaklarını 

ucuz, güvenli ve kesintisiz sağlamanın yollarını bulmamız gerekmektedir. Avrupa Ekonomik 

Topluluğunu kuran altı ülke bunun önemini çok önceden kavradığı için, öncelikle Avrupa 

Kömür ve Çelik (AKÇT) Topluluğunu oluşturmuş ve o tarihler itibariyle çok kıymetli olan bu 

ürünlerde ortak bir politika içinde hareket etmeye gayret etmiştir. 

Avrupa entegrasyon sürecini başlatan ilk antlaşma, döneminin en önemli enerji kaynağı 

olan taşkömürünü de kapsama alan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nu kuran AKÇT 

Antlaşmasıdır. Bu Antlaşma 18 Nisan 1951 tarihinde Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, 

Hollanda ve Lüksemburg arasında Paris’te imzalanarak 23 Temmuz 1952 tarihinde 50 yıllık 

bir dönem için yürürlüğe girmiş 23 Temmuz 2002’de son bulmuştur. 

Antlaşma’da AKÇT’ nin amacı, üye ülkeler arasında ortak bir kömür ve çelik pazarı 

oluşturarak ekonomilerinin geliştirilmesi, yaşam düzeyinin yükseltilmesi ve istihdamın 

arttırılması olarak belirtilmiştir. Kömürün üretim ve dağıtımına yönelik düzenlemelerin 

çerçevesini AKÇT Antlaşması belirlemiş ve bu düzenlemelerin yürütülmesini sağlayacak 

kurumsal yapıyı AKÇT Antlaşması oluşturmuştur. 

AKÇT Antlaşması’nın yürürlük tarihi dikkate alındığında, AB’de kurulan ilk enerji iç 

pazarının kömür pazarı olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısı ile 50 yıl süre ile başarıyla 

uygulanmış olan bu Antlaşma çerçevesinde, 1952 yılından itibaren AB üye ülkeleri arasında 

kömür ticareti herhangi bir kısıtlama olmadan gerçekleştirilmiştir. AKÇT Antlaşması’nın 

imzalanmasının ardındaki  düşünce kömürde bir ortak pazar kurulması iken, son 20 yıl içinde 

bu enerji kaynağı ile ilgili kararlar daha çok arz güvenliği ve çevresel kaygılarla alınmıştır. 

Kurulmasının hemen ardından kömür ve çelik sektörlerinde yaşanan talep daralmasına 

                                                 
23 AB’nin Enerji Politikası ve Türkiye, Europa Bilgi Köprüleri Programı, Mayıs 2004 
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 rağmen AKÇT, kaynaklarının üretim ve dağıtımı arasında uygun bir denge kurarak 

görevini iyi bir biçimde yerine getirmiştir.Kömür ve çelik sektörlerinin 1970 ve 1980’lerde 

girdiği krizlerde ise, bir yandan sanayide gerekli yeniden yapılanmayı ve dönüşümü örgütlü 

bir biçimde gerçekleştirirken, diğer taraftan Avrupa sosyal modeline uygun olarak işçi 

haklarının korunmasına özel önem vermiştir. 

Antlaşmanın sona ermesinden itibaren kömür başta rekabet politikası olmak üzere diğer 

sanayi ürünleriyle aynı düzenlemelere tabi olmuştur, başka bir deyişle Avrupa Topluluğu 

(AT) kapsamına alınmıştır. AKÇT’nin 23 Temmuz 2002 tarihindeki tüm hak ve borçları 24 

Temmuz 2002 tarihinde Avrupa Topluluğu’na devredilmiştir. Bu çerçevede değeri 1,6 milyar 

Euro olarak tahmin edilen AKÇT fonlarının kömür ve çelik sektörlerinde yapılacak 

araştırmalar için kullanılacak ortak bir fonda toplanması için gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 

AKÇT ile üçüncü ülkeler arasında yapılmış olan anlaşmalardan doğan tüm hak ve borçlar da 

24 Temmuz 2002 tarihinden itibaren Avrupa Topluluğu’na geçmiş ve bu anlaşmalarda 

AKÇT’nin yerini Avrupa Topluluğu almıştır. 

 

6.3. AB Kömür Mevzuatı 

Kömür sektörüne ilişkin dört alt başlık altında toplam 81 adet AB mevzuatı 

bulunmaktadır24. Söz konusu mevzuatın 71 adedi “kömür endüstrisinin teşvik edilmesi” alt 

başlığı altında yer almakta olup; 65 tanesi salt ismi zikredilmiş üye ülkeleri (Almanya, 

İngiltere, Fransa, Belçika, İspanya, Portekiz) bağlamaktadır.  3 adet mevzuat ise AKÇT 

Danışma Komitesi’nin AB Komisyonu’na yönelik tavsiyesi niteliğindedir. 1 adet mevzuat ise 

AB Komisyonu’nun hazırladığı katı yakıtlara yönelik çalışma programına ilişkin olup, söz 

konusu program çerçevesinde üye ülkelere tavsiye niteliğindedir. Devlet yardımlarına ilişkin 

2 adet mevzuat Hazine Müsteşarlığı’nın fonksiyonel görev alanı kapsamında yer almaktadır. 

“Rekabet” alt başlığı altında 2 adet mevzuat yer almakta olup; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile 

Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın fonksiyonel görev alanları kapsamında bulunmaktadır.  

“Kömür ürünleri” alt başlığı altında 3 adet mevzuat bulunmakta olup; 1 tanesi iç pazarda 

kömür politikasına ilişkin olup tavsiye/görüş niteliğindedir ve bağlayıcılık empoze 

etmemektedir. 2 adedi ise Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın fonksiyonel görev alanı kapsamında 

yer almaktadır. “Kömürle ilgili diğer önlemler” alt başlığı altında 5 adet mevzuat bulunmakta 

olup, 2 adedi kömür istatistikleri ve araştırma programlarına ilişkin olup tavsiye/görüş 

                                                 
24 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/en/repert/index_12.htm 
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 niteliğindedir. Diğerlerinin 1 tanesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2 adedi ise 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın fonksiyonel görev alanları kapsamında yer almaktadır.  

Kömür kaynakları için tahsis edilen devlet yardımları ile ilgili Konsey Kararı, Ulusal 

Programın “Rekabet” başlığı altında “Devlet Yardımları” bölümünde yer almaktadır.  

Ulusal Program’da devlet yardımları ile ilgili olarak Devlet Planlama Teşkilatı 

Müsteşarlığı bünyesinde kurumsal bir yapının oluşturulacağı ifade edilerek, devlet 

yardımlarının izlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu olacak otoritenin oluşturulmasını 

takiben, ilk altı ay içinde, söz konusu Konsey Kararına karşılık gelen taslak Türk mevzuatının 

(Devlet Yardımlarının İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkındaki Kanun) yayımlanacağı 

belirtilmektedir25. 

Bu meyanda, Kömür başlığı altında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı açısından 

yükümlülük empoze eden bağlayıcı herhangi bir mevzuat bulunmamaktadır. 

6.3.1 Kömür Endüstrisinin Teşvik Edilmesi ve Devlet Yardımları 

Üye devletlerin kömür sektörüne yaptıkları yardım belli kriterlere bağlıdır; 

• Kömür endüstrisinde arz güvenirliği ve rekabetin artırılması. 

• Ekonomik olarak uygun olması koşuluyla yeni kapasiteler yaratılması, 

• Kömür endüstrisindeki global ve bölgesel gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan sosyal 

ve ekonomik sorunların çözülmesi. 

Ancak, AT Antlaşması, rekabeti bozacak ve ticareti etkileyecek şekilde yapılan devlet 

yardımlarını yasaklar. Üye ülkelerin bunu titizlikle uygulamalarına karşın, bazen teşvik 

amacıyla, yatırım sübvansiyonları da uygulanabilmektedir. 

 

AB bünyesinde yerli kömür ve ithal kömür arasındaki rekabetteki dengesizlik, kömür 

sektöründe yeniden yapılandırma faaliyetlerini zorunlu hale getirmiştir. Bu çerçevede, AB 

mevzuatı kapsamında, sektörün yeniden yapılandırılması faaliyetlerinin sosyal ve bölgesel 

etkileri ve yerli kömür üretiminin minimum düzeyde tutulması hususları dikkate alınarak, 

kömür sektörüne yönelik devlet yardımları, rezervlere erişimin sağlanması hedefleri bazında 

değerlendirilmektedir. Ayrıca, elektrik kombine ısı ve güç üretimi, kok kömürü üretimi ve 

çelik sektöründe maden eritme yakıtı olarak kullanılacak kömür ile ilgili devlet yardımının 

kapsamının sınırlı tutulması öngörülmektedir. Kömür başlığı altında yer alan en önemli 

düzenleme, 1407/2002 sayılı “Avrupa Birliği’nde Taşkömürü Sanayine verilen Devlet 

                                                 
25 ETKB Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 
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 Yardımları Yönetmeliği”dir. Söz konusu Yönetmelik, sosyal ve bölgesel etkiler de gön 

önünde bulundurarak, taş kömürü endüstrisinin yeniden yapılandırılması kapsamında tahsis 

edilen devlet yardımlarını düzenlemektedir. 1407/2002 sayılı Yönetmelik çerçevesinde, 

kömür sektörüne verilen yardımların miktarını giderek azalması öngörülmüş olup, 31 Aralık 

2007 tarihinden sonra üretim faaliyetlerinin azaltılması amacına yönelik hiçbir yardıma yer 

verilmeyecektir. Özetle, 23 Temmuz 2002 tarihli 1407/2002 sayılı kömür sektörüne yönelik 

devlet yardımlarına ilişkin AB Konseyi Yönetmeliği çerçevesinde, AB üye ülkelerinde kömür 

sektörünün devlet yardımları ile desteklenmesi hususu ortaya konulmakta olup, bu çerçevede 

düzenlemeler getirilmektedir. 31 Aralık 2010 yılına kadar yürürlükte kalması öngörülen 

Yönetmelik, AB üye ülkelerini bağlayıcı niteliktedir.  

6.3.2 Kömür Sektöründe Rekabetin Geliştirilmesi ve Fiyatlandırma 

Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Anlaşması kapsamında Komisyon, Üye Ülkelerden 

alınan verilere dayanarak, katı yakıt piyasasına ilişkin kısa dönemli tahminleri ve üçüncü 

ülkelerden ithal edilen kok kömürünün fiyatlarına ilişkin verileri içeren düzenli raporlar 

yayınlamaktadır. Kömür sektöründe faaliyet gösteren kurum/kuruluş ve şirketler ise, satılan 

ürünün cinsini, kalitesini ve miktarını içeren faturayı ve istenilen diğer belgeleri AB 

yetkililerine sunmakla yükümlüdür. Burada amaç, rekabeti engelleyici koşulların 

yaratılmaması açısından fiyatların denetlenmesidir.  

 

Kömür Ürünleri: Kömür sektörünün etkin biçimde yönetilmesi açısında katı yakıtların ithalat 

ve ihracatlarına ilişkin doğru bilginin temin edilmesi önem arz etmektedir. Bu çerçevede, üye 

ülkelere, Ocak 1991 tarihinden itibaren AB Komisyonu’na istatistiksel bilgi sunmaları tavsiye 

edilmektedir. 

Çalışma koşullarının iyileştirilmesi, işçi sağlığı ve güvenliği, çevrenin korunmasına 

yönelik tedbirler, kömür ve çelik endüstrilerinde rekabeti artırmaktadır Bu çerçevede, yeni 

teknolojiler ve araştırmalar önem arz etmektedir. 

Kömür sektöründe teknik ve sosyal açıdan araştırmaların yürütülmesi çerçevesinde, 

• Modernleşme ve yeniden yapılandırma faaliyetlerinin üretime maliyetinin asgari 

düzeyde tutulması, 

• Kömür kullanımının teşvik edilmesi, 

• Modern teknolojiler sayesinde işgücü açısından sağlık ve çalışma koşullarının 

iyileştirilmesi, 

gibi hususlar desteklenmektedir. 
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 Kömür ve çelik sanayilerinde yapılan yatırımlar çerçevesinde, yatırım projelerinin 

sınıflandırılması ve sermaye harcamaları düzenlenmektedir. Üye ülkeler, yatırım ve kapasite 

indirimine yönelik programlara ilişkin bildirimde bulunmakla yükümlüdür. 

6.3.3.  Kömür ve Çelik Araştırma Fonu 

Kömür ve Çelik Araştırma Fonu tarafından finanse edilen yeni araştırma programlarının 

amaçları Antlaşma sona ermesinden sonra Konsey tarafından 1 Şubat 2003 tarihinde kabul 

edilen Teknik Kılavuzda  özetlenmektedir. Buna göre: 

AKÇT Kömür ve Çelik Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Programının (ESCS RTD) 

devamı olarak ve sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde Kömür ve Çelik Araştırma Fonu 

başlatılmıştır. Programın amacı; kömür ve çelik sektörlerinin rekabet edilebilirliğini 

desteklemektedir. Programın; AB’nin bilimsel, teknolojik ve politik amaçları ile uyumlu 

olması ve üye devletler aktiviteleri ile Topluluk içindeki Çerçeve Araştırma Programı gibi 

diğer benzeri programların aktivitelerini tamamlayıcı nitelik taşıması amaçlanmaktadır.  

Katılım Koşulları: 

Aday ülke konumunda olmamız itibariyle aday ülkeler için katılım koşulları ülkemizi 

 ilgilendirmektedir.  

Kömür ve Çelik Araştırma Fonu Araştırma Programı Teknik Kılavuzuna göre: 

İlgili Avrupa anlaşmalarında, onların ek protokollerinde ve çeşitli konsey kararlarında 

tersi belirtilmedikçe; aday ülkelerdeki girişimciler, araştırma enstitüleri veya gerçek kişiler, 

programa Finansal destek almaksızın katılmaya hak kazanacaklardır.  

Proje Kategorileri: 

Kömür ve Çelik Araştırma Fonu’nun % 27,2’i kömür sektörü araştırma programlarına, 

geri kalan 72,8’i ise çelik sektörü araştırma programlarına ayrılmıştır. Topluluk, araştırma, 

pilot ve uygulama projeleri ile bunları destekleyen tedbir ve hazırlık aktivitelerine finansal 

katkı sağlamaktadır.  

Araştırma Projeleri (maliyetin % 60’ı kadar finansal katkı sağlanabilmektedir) 

Pilot Projeler (maliyetin % 40’ı kadar finansal katkı sağlanabilmektedir)  

Uygulama Projeleri (maliyetin % 40’ı kadar finansal katkı sağlanabilmektedir) 

Kömür sektöründe projeler; kömür üretimi, hazırlığı, dönüşümü ve kullanımı ile ilgili olmalı 

ve spesifik bir problemin bilimsel veya teknik çözümünü ortaya koymalıdır.  

Fon kapsamındaki kömür araştırma programı öncelik alanları; 

i. Topluluk kömürünün rekabet edebilirliğinin iyileştirilmesi,  

• Aramalarda modern tekniklerin kullanımı 

• Bütünleşik maden planlaması,  
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 • Avrupa taşkömürü karakteristiklerine uygun yüksek verimli, büyük kapasiteli 

kazı ve madencilik teknolojileri,  

• Uygun tahkimat teknolojileri, 

• Nakliye sistemleri, 

• Güç destek servisleri, iletişim ve bilgi, iletim, izleme ve proses kontrol sistemleri, 

• Kömür zenginleştirme teknikleri,  

• Kömür dönüşüm teknolojileri, 

• Kömür yakma teknolojileri 

ii. Madenlerde işçi sağlığı ve iş güvenliği,  

iii. Çevrenin etkin korunması ve temiz enerji kaynağı olarak kömürün kullanımının 

iyileştirilmesi 

iv. Enerji güvenliğinin sağlanmasında dış bağımlılığın yönetimi 

Programın Yönetimi: 

Program Komisyon tarafından yönetilecek olup aşağıda listelenen komiteler 

Komisyon’a çalışmalarında yardımcı olacaklardır.  

• Kömür ve Çelik Komitesi 

• Kömür ve Çelik Danışmanlar Grubu 

• Kömür ve Çelik Teknik Grupları 

Programın Uygulanması: 

Proje önerileri, 2002 yılından buyana her yıl 15 Eylül tarihi itibariyle Komisyona 

sunulmaktadır. Projelerin kapsamı, “proje kategorileri” başlığı altında yer alan öncelik alanları 

ili uyumlu olmak durumundadır. Proje önerileri komisyon tarafından değerlendirilip 

seçilmektedir. Seçilen proje önerisi için yapılacak finansal katkının miktarı ve diğer maliyet 

raporlama kuralları gibi konular bir sözleşme hazırlanarak ortaya konulmaktadır. 

6.4. Türkiye’nin Uyum Süreci 

Aralık 2002’de Kopenhag’da toplanan Avrupa Konseyi, 1999 Helsinki’de aldığı 

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılmaya yönelmiş bir aday ülke olduğunu belirten kararını 

hatırlatmıştır. Konsey, Türkiye’nin Kopenhag kriterlerini yerine getirme yolunda attığı önemli 

adımları memnuniyetle karşılamış ve daha fazla çaba gösterilmesi gereken bazı öncelikli 

alanları belirlemiştir. Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği yolundaki hazırlıklarına destek 

verilmek amacıyla Konsey, Türkiye’nin katılım stratejisinin güçlendirilmesi gerektiğine karar 

vermiş ve Komisyon’u ilki 2001 yılında kabul edilmiş olan Katılım Ortaklığı Belgesi’nin 
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 gözden geçirilmiş bir taslağını sunmaya davet etmiştir26. 

AB Konseyi tarafından resmen 8 Mart 2001 tarihinde kabul edilen Katılım Ortaklığı 

Belgesi, AB'nin katılım kriterlerinin karşılanması yönünde ilerleme kaydedilmesi amacıyla 

Türkiye için önceliklerin belirlendiği bir yol haritasıdır. Katılım Ortaklığı Belgesi'nin amacı 

Komisyon'un Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği yolunda kaydettiği ilerlemeye ilişkin 2000 

yılı Düzenli Raporu'nda tanımlanan çalışma gerektiren öncelikli alanları, bu öncelikleri hayata 

geçirmek için Türkiye'ye sağlanmış olan mali olanakları ve bu yardımların tabi olacağı şartları 

tek bir çerçeve altında bir araya getirmektir. Türk hükümeti bu Katılım Ortaklığı Belgesi 

ışığında 19 Mart 2001'de Müktesebat'ın Üstlenilmesi için Ulusal Programı  kabul etmiştir. 

Program geniş çaplı bir siyasi ve ekonomik reform gündemi ortaya koymaktadır. Eş 

zamanlı olarak Ulusal Program'ın uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine ilişkin bir 

kararname de kabul edilmiştir. 15 ve 16 Haziran 2001'de Göteborg'da yapılan Avrupa 

Konseyi'nde Ulusal Program 'olumlu bir gelişme' olarak tanımlanmış ve Türkiye, katılım 

öncesi stratejisinin mihenk noktası olan Katılım Ortaklığı'nın önceliklerini hayata geçirmek 

için somut adımlar atmaya teşvik edilmiştir. 

2002 yılındaki Kopenhag Zirvesi'nde Türkiye ile ilgili olarak; 

• Gözden geçirilmiş Katılım Ortaklığı Belgesi'nin hazırlanması 

• Müktesebat uyum çalışmalarının yoğunlaştırılması 

• Gümrük Birliğinin geliştirilip, derinleştirilmesi 

• Mali işbirliğinin önemli miktarda artırılması 

Türkiye'ye verilecek mali yardımların katılım başlıklı bütçe kalemine alınması yönünde 

karar alındı. 

Bu gelişmeler ışığında Avrupa Komisyonunca 25 Mart 2003’te yayımlanan Katılım 

Ortaklığı Belgesi’ne istinaden güncellenerek 24 Temmuz 2003’te Resmi Gazete’de 

yayımlanan Ulusal Program’da, kısa vadeli ve orta vadeli hedefler net bir şekilde 

belirtilmiştir. 

Komisyon, Ekim 2004 Tavsiye Kararı’nda gözden geçirilmiş bir Katılım Ortaklığı 

Belgesi’nin 2005 yılında kabul edilmesini önermiş ve 2005 yılında üçüncü bir Katılım 

Ortaklığı Belgesi kabul edilmiştir. 

2004 yılının Aralık ayında Brüksel'deki AB Konseyi Zirvesi'nde, Avrupa 

Komisyonu'nun 6 Ekim 2004'te hazırladığı rapor ve tavsiye kararı doğrultusunda Türkiye ile 

müzakerelerin 3 Ekim 2005 tarihinde başlamasına oybirliğiyle karar verilmesi üzerine 

                                                 
26 Türkiye Cumhuriyeti Katılım Ortaklığı’nın içerdiği ilke, öncelik ve koşullara ilişkin Konsey Kararı Tasarısı 
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 Türkiye’nin; Katılım Ortaklığı uyumlaştırma için, hazırlanacak strateji dökümanında 

detayları verilecek spesifik bir program çerçevesinde kısa-orta ve uzun vadeli hedefleri ortaya 

koyması ve bu doğrultuda müktesebatı  uygulaması gerekmektedir. 

Katılım Ortaklığı Belgesi, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile daha ileri düzeyde 

bütünleşmesi yolundaki hazırlıkları için kısa ve orta vadeli öncelikleri sıralamaktadır. . 

Türkiye’nin Katılım Ortaklığı Belgesi’ne, bu belgede belirtilen önceliklere, bir takvim 

ve ayrıntılı önlemleri içeren bir plan hazırlayarak karşılık vermesi beklenmektedir. 

  

Müzakere Sürecinde Ele Alınacak Konular: 

Üyelik müzakerelerinin/görüşmelerinin amacı, aday ülkenin AB’ye hangi şartlar altında 

katılabileceğini belirlemek, bu ülkenin katılımla birlikte Topluluk müktesebatını 

benimsemesini ve etkili biçimde uygulamasını sağlamak ve nihai olarak da bu ülkeyi üyelik 

hedefine ulaştırmaktır27. 

Müzakere sürecinde ele alınacak konular 35 başlıktan oluşmaktadır28. Enerji başlığı 

altında yer alan kömür ile ilgili konuları ana hatları şu şekilde olacaktır; 

• arz güvenliğinin geliştirilmesi hususu dikkate alınarak, kömür kullanımının teşvik 

edilmesi,  

• temiz kömür teknolojileri gibi yeni teknolojiler kullanılarak çevreye zararlı 

emisyonların azaltılması, 

• kömür sektöründe modernleşme ve yeniden yapılandırma faaliyetlerinin sürdürülmesi,  

• madenciliğin yabancı sermayeye açılmasının teşviki konusunda gelişmelerin 

sağlanması ve taşkömürü üretimine yapılan devlet yardımlarının AB mevzuatı 

çerçevesinde değerlendirilmesi hususları öncelik arz etmektedir.  

Müzakerelerin seyrini, Türkiye’nin katılım hazırlıklarında kaydettiği ilerleme 

belirleyecektir. Bu ilerleme diğer hususların yanı sıra Katılım Ortaklığı Belgesi’nin uygulanışı 

kapsamında da ölçülecektir 

Tarama Süreci: 

Müzakere süreci, tarama süreci fiili müzakere süreci olmak üzere iki kısım halinde 

yapılmaktadır. Tarama sürecinde hedeflenen, aday ülkenin konuyla ilgili uzmanlarından 

oluşan müzakere heyetine, müktesebatın her bir bölümünün ayrıntılı biçimde açıklanması, 

ilgili ülkenin Topluluk müktesebatına ne derece uyum sağladığının tespit edilmesi ve uyum 

                                                 
27 Türkiyr-AB Müzakere Süreci: 3 Ekim 2005 Tarihli Çerçeve Belgesi Işığında Bir Değerlendirme, Doç Dr. Çağrı Erhan-Sinem Akgül Açıkmeşe 
28 www.abgs.gov.tr 
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 için alınacak önlemlerin belirlenmesidir. Katılım müzakerelerinin amacı aday ülkenin 

katılım anında Topluluk müktesebatını tamamen benimsemesini ve bu mevzuatı etkili 

biçimde uygulamasını sağlamaktır.  

Müzakerelerin ikinci aşaması olan Fiili Müzakere’lere geçilmeden önce aday ülke, 

tarama sürecinin tamamlanmış olduğu ve müzakere için hazır olduğunu düşündüğü 

müktesebatın ilgili bölümü hakkında müzakere pozisyonunu hazırlayıp Konseye ve 

Komisyona sunar. 

Kömür Sektöründe Yapılmakta Olan Uyum Çalışmaları: 

Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığı (ETKB), enerji sektörüyle ilgili politikaları ve 

enerjinin çevresel sürdürülebilir kullanımı, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji 

kaynaklarını içeren temel hedefleri belirlemekle yükümlüdür29.  

Ulusal Program’da yer alan enerji kapsamındaki kısa ve orta vadeli öncelikler şunlardır: 

Kısa vade 

• Enerji iç pazarına tam uyumun sağlanabilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumunun kurumsal yapısı güçlendirilecektir. 

• Gerçek anlamda işleyen rekabetçi bir enerji pazarının hayata geçirilmesi açısından; 

ulusal mevzuatın AB enerji mevzuatı ile uyumlaştırılması tamamlanacak, üretim ve 

dağıtım şirketleri yeniden yapılandırılarak, idari ve düzenleyici yapılar 

güçlendirilecektir. 

• Petrol Piyasası Kanunu çıkarılacaktır. 

• Enerji Verimliliği Kanunu çıkarılacaktır. 

• Yenilenebilir Enerji Kanunu çıkarılacaktır. 

Orta vade 

Sınır ötesi enerji ticaretindeki kısıtlamaların kaldırılması için; elektrik alanında ulusal 

iletim sistemlerimizin Avrupa iletim sistemlerine paralel olarak çalışabilmesi ve fiziksel 

olarak enterkoneksiyon kapasitesi eksikliğinin giderilmesi gerekmektedir. Doğal gaz alanında 

ise piyasanın tam olarak rekabete açılmasıyla ve gerekli fiziksel alt yapı oluşturulmasıyla sınır 

ötesi ticaret yapılabilmesi mümkün olacaktır. 

ETKB, malların serbest dolaşımına ilişkin teknik mevzuat çalışmalarına fonksiyonel 

görev alanı kapsamında katılmakta olup, “düzenlenmiş alan”da “enerji” başlığı altında yer 

alan mevzuatın uyumundan sorumludur. Ancak, halen enerji başlığı altında Bakanlıkca 

uyumlaştırılması gereken bir mevzuat bulunmamaktadır. AB İçerisindeki Rekabet Baskısı ile 

                                                 
29 ETKB Avrupa Birliği  Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 
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 Başa Çıkabilme” önceliği ve “Sermaye’nin Serbest Dolaşımı” müktesebat başlığı altında, 

“Doğrudan yabancı yatırım girişinin kolaylaştırılması ve teşvik edilmesi” önceliği 

kapsamında, “Madencilik sektöründe yabancılara ruhsat verme sürecinin kısaltılması ve 

işlemlerin basitleştirilmesi ile ilgili bazı önerileri de kapsayan 3213 sayılı Maden kanunu ve 

Diğer Kanunların Bazı Maddelerin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısının yasalaşması” 

hususu ETKB ve Hazine Müsteşarlığı’nın birlikte sorumlu kuruluş olarak tespit edildiği bir 

taahhüt olarak yer almıştır. 

Ülkemizde yatırım ortamının iyileştirilmesi reform programı (YOİKK)’na destek olması 

ve doğrudan yabancı yatırımların artırılmasına yönelik promosyon faaliyetlerine etkinlik 

kazandırılması amacını taşıyan, Türkiye-Avrupa Birliği Mali İşbirliği kapsamında Hazine 

Müsteşarlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen TR 0303.08 numaralı 

Eşleştirme Projesi30 çerçevesinde”5177 Sayılı Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin kanun”, 26.05.2004 tarihinde kabul edilmiş ve 05.06.2004 tarih 

ve 25483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, Ulusal Program’da 

“Ekonomik Kriterler” başlığı altında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının sorumluluğunda 

yer alan söz konusu yükümlülük yerine getirilmiş bulunmaktadır. 

Çalışma Gruplarının Oluşturulması: 

Avrupa Birliği ile tam üyelik perspektifinde gerçekleştirilecek tarama ve fiili müzakere 

süreçlerine hazırlıklı olunması açısından, ETKB başkanlığında üst düzey koordinasyon 

toplantıları yapılarak, 10 adet çalışma grubu oluşturulmuştur. Kömür sektörü ile doğrudan 

alakalı çalışma grupları şunlardır: 

• Kömür çalışma grubu 

• Maden çalışma grubu 

• Çevre çalışma grubu 

Oluşturulan çalışma gruplarının öncelikle yapması gereken çalışmalar şu şekilde 

sıralanabilir: 

• Ülkemiz kömür sektörünün genel profilinin çıkarılması için; 

o Kömür faaliyetlerimizin genel karakteristikleri, 

o İlgili kurumlar ve sorumluluk alanları ve faaliyetleri, sektörde üstlendikleri 

roller, 

o Karşılaştıkları sorunların 

• envanteri gerçekleştirilmelidir. 

                                                 
30 Hazine Müsteşarlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 
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 • İlgili Türk mevzuatı özetlenmelidir. 

• AB sürecinde farklı kuruluşlarca gerçekleştirilen başta çevre olmak üzere diğer sektör 

aktörlerince gerçekleştirilen çalışmalara, projelere, hukuki süreçlere ne ölçüde katılım 

sağlandığı tespit edilmelidir. Bu meyanda, kuruluşlar bu hususları içeren ayrıntılı 

raporlar hazırlamalıdırlar. 

• Kömür ile ilgili AB hukuki çerçevesinin ve uygulamaların incelenerek: 

o Türk mevzuatı ile uyumlu ve uyumsuz hususların tespiti, 

o Türk mevzuatınca karşılanmayan konuların tespiti, 

o İlgili AB makamlarının ve AB sektör aktörlerinin tanınması 

• hususlarının gerçekleştirilmesi gerekmektedir.  

Böylece, AB Müzakere sürecinde kömür sektörüne destek verecek ve üyelik sürecinde 

karşılaşılacak sorunların aşılması için hukuki, kurumsal ve mali tedbirlerin alınması için yol 

haritasını oluşturacak sektör stratejisi oluşturulacaktır.  

6.5. Sonuç 

Türkiye’nin Avrupa Birliğine katılım süreci iyi yönetilebilirse, her iki taraf için de 

önemli fırsatlar sunabilecektir. Katılım için gerekli hazırlıkların önümüzdeki on yıl boyunca 

sürmesi beklenmektedir.  

Türkiye’nin kömür kaynakları açısından daha şanslı olduğu göz önüne alınarak bu 

kaynakların geliştirilmesi ve kullanımının teşvik edilmesi için önlem alınması gerekmektedir. 

Yerli kaynaklara rağmen ithal kömür kullanımı 1985 yılından başlayarak sürekli olarak 

artmıştır. Yerli kömür kullanımını teşvik etmek üzere ithal kömür kullanımını artıran nedenler 

tespit edilmeli buna göre düzenlemeler yapılmalıdır. 

Enerji piyasasının işleyişi ve arz güvenirliği çok iyi izlenmeli; öz kaynaklarımıza 

olanaklar çerçevesinde öncelik verilmeli, ulusal kaynak aramaları önemle sürdürülmelidir. 

Hidrolik ve linyit gibi yerli kaynaklarımızın ve yenilenebilirlerin geliştirilmesi ve rekabete 

dayalı bir piyasada üretim yapabilmeleri için destek verilmelidir. 

Sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde, enerji, ekonomi ve çevre arasında bir denge 

kurulmalı ve enerji politikalarına çevre faktörünün entegrasyonu sağlanmalıdır. Ancak, enerji 

ve çevre politikaları ülkemizin kendi ulusal öncelikleri ve özgün koşullarına göre 

şekillendirilmelidir. 

Enerji politikamızı belirlerken dikkat edilmesi gereken husus Türkiye’nin enerji üretim 

teknolojileri seçiminde, çevresel uyumluluk bağlamında, gelişmiş Avrupa ülkeleri arasında 

yer almamızı sağlayacak bir politikanın izlenmesidir. 
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 Ulusal alanda enerji, sanayi ve teshinde ihtiyaç duyulan miktar ve kalitede linyit 

kömürünün arzı için; “linyitin aranmasında, işletilmesinde ve zenginleştirilmesinde, nitelikli 

işgücü ile AR-GE çalışmalarına dayalı ileri teknolojileri geliştiren, kullanan, diğer sanayi ve 

enerji sektörleri ile bütünleşik, çevreye duyarlı, ekonomik ve toplumsal refahın sağlanmasında 

yüksek katma değer yaratan ve sürdürülebilir kalkınmada sağlıklı oluşturulmuş enerji 

politikaları çerçevesinde yerli kaynaklarımızın azami kullanımına katkı koyan bir sektör 

haline gelmek” linyit sektörünün başlıca vizyonunu oluşturmaktadır. 

Sonuç olarak, yerli kaynaklarımıza dayalı, ileriye dönük, tutarlı enerji politikaları 

oluşturabilmek için işletilebilir yeni kömür rezervlerimizin ortaya konulması gerekmektedir. 

Bu nedenle yakın zamanda Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumlu hale gelmesi için çalışmalar 

başlatılan Maden Kanunu’nda, etüt, arama ve geliştirme çalışmalarını teşvik edecek gerekli 

düzenlemelere yer verilmelidir. 

Stratejik önemi Ortadoğu'da yaşanan gelişmelerin ışığında her geçen gün çok daha net 

anlaşılan enerji ihtiyacının istikrarlı bir şekilde karşılanması üyelik sürecinde bulunduğumuz 

AB ilişkilerimiz açısından da önem taşımaktadır.  
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 7. DOKUZUNCU PLAN DÖNEMİ İÇİN ÖNERİLEN STRATEJİ, AMAÇ, 

POLİTİKA, ÖNCELİKLER VE TEDBİRLER 

7.1.  Temel Sektörel Vizyon ve Strateji 

Fosil yakıtlardan kömür, dünya üzerinde yaygın olarak bulunması ve üretilmesi,  

güvenilir olması ve diğer fosil yakıtlara göre tükenme ömrü bakımından daha uzun ömre 

sahip olması nedenleriyle gelecekte de dünyada ve ülkemizde birincil enerji kaynağı olarak 

önemini koruyacaktır. Bu gerekçeler doğrultusunda; 

“Ulusal alanda enerji, sanayi ve teshinde ihtiyaç duyulan miktar ve kalitede linyit 

kömürünün arzı için; linyitin aranmasında, işletilmesinde ve zenginleştirilmesinde, nitelikli 

işgücü ile AR-GE çalışmalarına dayalı ileri teknolojileri geliştiren, kullanan, diğer sanayi ve 

enerji sektörleri ile bütünleşik, çevreye duyarlı, ekonomik ve toplumsal refahın sağlanmasında 

yüksek katma değer yaratan ve sürdürülebilir kalkınmaya dayalı enerji politikaları 

çerçevesinde yerli kaynaklarımızın azami kullanımına katkı koyan bir sektör haline gelmek” 

linyit sektörünün başlıca vizyonunu oluşturmaktadır. 

7.2. Amaç ve Politikaları Gerçekleştirmeye Yönelik Öncelikler, Tedbirler ve 

Düzenlemeler 

Ülkemizde linyit kömürü büyük rezerv miktarı ve üretim kapasitesi, düşük üretim 

maliyeti ve satış fiyatı, geniş coğrafi yayılımı ile ülkemiz enerji talebinin sürekli ve güvenilir 

bir şekilde karşılanmasında önemli bir potansiyele sahiptir. 

Linyit rezervlerimizin büyük bölümünün düşük kaliteli olması, bu zengin yeraltı 

kaynaklarımızın daha çok elektrik üretimi amaçlı olarak değerlendirilmesine olanak 

sağlamaktadır.  

2004 yılında doğalgaz santrallerinin elektrik üretimindeki payı % 40,3 olarak 

gerçekleşirken, kömüre dayalı santrallerin payı % 22,7 seviyesine gerilemiş, yerli kaynağımız 

olan linyite dayalı santrallerin üretim payı % 15 ile en düşük seviyesine inmiştir.  

Ülkemiz elektrik üretiminde yerli kaynaklarımızdan olan kömüre dayalı termik 

santrallerin payının artırılması gerekmektedir. Bu amaçla, Termik santral amaçlı olarak 

işletmeye alınabilecek linyit sahalarının ve buralara kurulacak termik santrallerin 

yatırımlarının gerçekleştirilmesi amacıyla kamu ve özel sektör kuruluşlarının desteklenmesi 

gerekmektedir. 

Enerji sektöründe özel sektörün üretim payının artırılması amacıyla uygulanan 

politikalar sonucunda, özellikle yatırım dönemi kısa, verimlilikleri linyit santrallerine göre 

daha yüksek ve çevresel etkileri daha az olan doğalgaz santrallerinin yap-işlet modeli 

kapsamında özel sektöre kurdurulması yoluna gidilerek ülkemiz elektrik üretiminde doğalgaz 
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 öncelikli konuma gelinmiştir. Ancak, bu durum ülkenin enerji güvenirliği yönünden 

riskleri de beraberinde getirmiştir. 

Enerji sektöründe serbest piyasa ve özelleştirme koşullarının tam oluşmaması; alım ve 

talep garantili projelerin öncelikli kullanılma zorunluluğu, finansman sorunu ve yerli 

sermayenin yetersizliği, yatırımın geri dönüş süresinin uzun, yatırım ve işletme maliyetinin 

yüksek olması, kömür havzalarına ait güvenilir verilere sahip olunmaması, aramaların yeterli 

seviyede yapılmaması, çevre mevzuatının getirdiği kısıtlar vb. etmenler  nedeniyle linyit ve 

linyite dayalı elektrik üretiminde özel sektör yatırımları gerçekleştirilememektedir. Bu durum, 

enerji sektöründe ithal kaynaklara bağımlılığın kabul edilebilir seviyede tutulması ve yerli 

kaynaklardan azami ölçüde yararlanılması açısından özellikle büyük kapasiteli santral ve 

linyit üretim projelerinin devlet eliyle gerçekleştirilmesi olasılığını artırmaktadır. Bu 

kapsamda serbest piyasa ve özelleştirme konusundaki mevcut yasal düzenlemelerle kamu 

kuruluşlarının mevcut durumunun yeniden ele alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, özel 

sektör kuruluşlarına büyük kapasiteli santral kurulması aşamasında  yardımcı finansman ve 

destek sağlanması amacıyla yasal düzenlemelere gidilmesi linyit sektörünün geleceği 

açısından büyük önem arz etmektedir. 

Ülkemiz enerji tüketiminde yerli kaynaklarımızın kullanım oranının giderek azaldığı ve 

ithal kaynaklara bağımlılığın ise artmaya devam ettiği düşünüldüğünde, yerli  

kaynaklarımızın rezerv bakımından geliştirilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Özellikle 

kömürde son onbeş yıllık süreçte yeterli arama çalışmalarının yapılamamış olması linyit 

sektöründe yaşanan sorunlardan birisini oluşturmakta ve acil uygulamaların yapılamasını 

zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda 2005 yılında başlatılan “Linyit Rezervlerimizin 

Geliştirilmesi ve Yeni Sahalarda Linyit Arama Projesi”ne  geliştirilerek  devam edilmesi  ve 

linyit rezervlerinin yeniden sınıflandırılması gerekmektedir. 

Kurulması planlanan termik santrallerin projelendirilmesi ve santral kazan dizaynlarının 

işletilecek rezerv karakteristiklerine uygun olarak seçilmesi amacıyla, termik santralleri 

besleyecek kömür sahalarında arama ve işletme amaçlı yapılacak sondajların lokasyonu, karot 

verimi, numune alımı ve analizinde her sondaj için termik santralin çalışma rejimini 

etkileyebilecek tüm unsurların tespit edilmesi, kömür sahasındaki dağılımın belirlenmesi ve 

üretim planlamalarının bu dağılımlara göre yapılması, mevcut santrallerde yaşanan sorunların 

tekrar edilmemesi ve çevreye duyarlı elektrik üretimi yapılması açısından önemlidir.  

7.2.1. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 

Yıllık 47 milyon ton kömür üretim kapasitesi ile madencilik alanında Türkiye’nin en 

büyük kuruluşudur. Enerji sektöründe ağırlıklı bir yere sahip, gerek üretim miktarı ve maliyeti 
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 yönünden, gerekse organizasyon ve insan kaynakları kalitesi ve verimliliği yönünden 

dünyanın gelişmiş madencilik kuruluşları ölçeğinde kıyaslanabilir bir kuruluş olup, Türkiye 

enerji politikalarının belirlenmesinde ve sorunların çözümünde önemli katkılar koyan bir 

misyona sahiptir. 

Kurum tarafından üretilen kömürün büyük bir kısmı kurulu bulunan termik santrallerde 

kullanılmaktadır. Ayrıca ısınma ve sanayinin kaliteli linyit kömürü talebi de karşılanmaktadır. 

Kömür üretimi ağırlıklı olarak açık ocak işletmelerinden yapılmaktadır. 

Ülkemizin 1970’li yıllarda yaşanan enerji darboğazını aşmasında büyük katkıları olan 

TKİ’nin bu rolünü gelecekte de sürdürebilmesi için; gelecek yıllarda enerji ihtiyacının 

karşılanmasında  yerli kaynağımız olan kömürden azami şekilde faydalanmak amacıyla, linyit 

rezervlerinin geliştirilmesinde, termik santral amaçlı etüt ve işletme projelerinin 

oluşturulmasında, yatırım ve işletme uygulamalarında, projelerin denetlenmesinde büyük bilgi 

ve tecrübesi ile TKİ Kurumunun etkin rol almaya devam etmesi gerekmektedir. 

Ulusal arz güvenliği yanında, giderek artan çevre bilincine paralel şekilde ve ithal 

kömür ile rekabet koşullarının oluşturulması amacıyla, temiz kömür teknolojilerinin tesisi, 

dolayısıyla piyasaya ve termik santrallere yeterli, kaliteli, sürekli ve düşük maliyetli kömür 

sunulması için yapılmakta olan rehabilitasyon yatırımlarına devam edilmelidir. 

Daha önceden özelleştirme amacıyla TKİ’nin uhdesinden alınan linyit ruhsatlarının 

TKİ’ye iade edilmesi, bu sahalarda bağıtlanan kömür alanları dışındaki rezervlerin termik 

santral ve veya teshin amaçlı kömür üretimleri için projelendirme, yatırım ve işletme 

faaliyetlerinin Kurum tarafından yapılması veya yönlendirilmesinde yarar görülmektedir. 

Halen kömür ihtiyacı karşılanan termik santraller özelleştirilse bile, TKİ’nin tüzel varlığının 

korunması ve kömür üretimi devam eden linyit sahalarının TKİ uhdesinde kalması, bu 

santrallere gerekli kömürün yapılacak uzun vadeli sözleşmelerle TKİ tarafından verilmesi 

sağlanmalıdır. 

7.2.2. Elektrik Üretim Anonim Şirketi 

TKİ Kurumuna bağlı İşletmelerden 1989 yılında Sivas-Kangal, 1995 yılında Afşin-

Elbistan ve 2000 yılında Çayırhan İşletme ve sahalarının özelleştirme amacıyla EÜAŞ’ne 

devri ile linyit üretim sektöründe ikinci büyük kamu kuruluşu konumuna gelen Şirket ana 

işlevi elektrik üretim amaçlı santrallerin projelendirme, yatırım ve işletme faaliyetlerini 

gerçekleştirmektir. 2004 yılı itibariyle Şirket Türkiye elektrik üretiminin % 42’sini 

sağlamaktadır. Ürettiği elektrik enerjisinin % 35’ini termik, % 65’ini hidrolik santrallerden 

sağlamıştır. EÜAŞ santrallerinde üretilen elektrik enerjisinin % 22,9’u kömür, % 10,9’u 

doğalgaz, % 1,1’i sıvı yakıtlar ve % 0.1’i jeotermal kaynaklardan sağlanmıştır. 
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 Serbest enerji piyasasına geçiş sürecinde özelleştirme yoluyla devletin elinde 

bulunan santrallerin özel sektöre devredilmesi arzulanmakla birlikte, çeşitli nedenlerle devir 

işlemleri gerçekleştirilememiş, geçen süreçte mevcut santrallerde gerekli iyileştirme 

faaliyetleri tam anlamıyla yapılamadığı gibi gelecekte de yeni kömüre dayalı santrallerin 

EÜAŞ tarafından tesis edilmesi yönünde kararlar alınamamıştır. 

Özel sektör eliyle büyük kapasiteli termik santrallerin kurulmasında yaşanan zorluklar 

ve bununla birlikte ithal kaynaklara dayalı termik santrallerin kurulmasının getirdiği riskler 

göz önüne alınarak, EÜAŞ’nin durumunun yeniden ele alınması ve elektrik üretimindeki 

işlevini sürdürecek şekilde tekrar yapılandırılması gerekmektedir.  

7.2.3. Özel Sektör 

Ülkemiz linyit sektöründe teshin ve sanayi amaçlı üretim yapan veya kamu 

kuruluşlarına bağlı olarak faaliyet gösteren birçok özel sektör kuruluşu yeralmaktadır.  

Yüksek kapasiteli üretim yapan özel sektör kuruluşları (Demir-Export, Park Termik ve 

Park Teknik Şirketleri) EÜAŞ’ne ait sahalarda sözleşme ile veya  işletme hakkı devri yoluyla 

üretim yapmaktadırlar. Enerji sektöründe özel sektöründe etkin rol alması amacıyla, 

özelleştirme uygulamaları ile kamuya ait bazı termik santrallerin ve sahaların devredilmesi 

yoluna gidilmiş, ancak Çayırhan Termik Santrali ve Linyit Sahası dışındaki diğer yerlerde 

özelleştirme gerçekleştirilememiştir. Geçen süreçte özel sektör tarafından yerli kömür ile 

beslenen termik santral kurulmamıştır.  

Özel sektör tarafından beklenen yatırımların gerçekleşmemesinin nedenleri arasında, 

madencililiğin içerdiği riskler, finansman sorunu ve yerli sermaye yetersizliği, serbest enerji 

piyasasına geçiş ile elektrik alım garantisinin olmayışı, yatırımların geri dönüş sürelerinin 

uzun olması, yatırım ve işletme maliyetlerinin yüksek olması sayılabilir. 

Enerji sektöründe özel sektörün yer alması amacıyla kamuya ait işletilmeyen linyit 

sahalarının özel sektöre devri yolunda uygulamalar devam etmekle birlikte, özel sektörün 

yatırım yapmasını engelleyici diğer sorunlar devam etmektedir. Bu sorunların giderilmesi 

yönünde gerekli teşvik ve yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 

İthal kömür ve petrokok, teshin ve sanayi amaçlı üretim yapan özel sektör kuruluşları 

zor durumda bırakmaktadır. Çevre mevzuatı ile getirilen zorunluluklar ile üretim 

maliyetlerinde artış oluşmuş, yeterli kalitede üretim yapamayan firmalarda pazar kaybı 

oluşmuştur. 

Petrokok ve kömür ithalatının denetim altına alınması, üretim maliyetlerini indirecek ve 

teknolojik yatırımları gerçekleştirecek yönde sektörün desteklenmesi gerekmektedir. 
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 8. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Fosil yakıtlardan kömür; 

• Dünya üzerinde yaygın olarak bulunması ve üretilmesi,  

• Görünür kömür rezervlerinin şu anki üretim seviyeleri baz alındığında yaklaşık 200 

yıla yakın ömürleri ile diğer fosil yakıtlara göre ömürlerinin hayli fazla oluşu, 

• Diğer fosil yakıtlara göre politik çekişmelerden uzak, daha az riskli bölgelerde ve çok 

ülkede bulunması, siyasi çatışma ve dalgalanmaların yönlendirmediği bir ortamda 

rekabetçi şartlarda fiyatların oluşması ve fiyatlarda ani iniş ve çıkışların olmaması, 

• Taşıma, depolama ve kullanımının kolaylığı yönünden emniyetli ve güvenilir olması, 

• Kullanıcıya arzının ucuzluğu ve sürekliliği,  

gibi özellikleri ile vazgeçilmez bir enerji kaynağıdır. Kömürün bu konumu, geçmişte olduğu 

gibi gelecekte de sürdürülebilir kalkınma ve enerjide güvenirlik açısından önemli bir role 

sahip olmaya devam edeceğini göstermektedir. 

Gerek üretimi ve hazırlanması aşamasında yarattığı ekonomik değer ve istihdam 

alanları, gerekse ticareti, taşınması ve tüketilmesi aşamalarında yarattığı katma değer ile 

kömür dünya ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Çoğu ülkeler açısından yerli bir kaynak 

oluşu, yarattığı istihdam alanları, tedarik güvenirliği ve sürdürülebilir olması nedenleriyle 

enerji arzında vazgeçilemez bir kaynaktır. 

Dünyada hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde, elektrik enerjisi ve çelik 

üretimindeki vazgeçilmez konumu ile kömür, sürdürülebilir kalkınma planlarında ve enerji 

planlamalarında önemli bir yer almaktadır.  

2003 yılı itibariyle Dünya elektrik enerjisi üretiminde kömür % 40,1 oranında 

kullanılmıştır. Kömür rezervleri bakımından en zengin 20 ülkenin elektrik üretimindeki 

kömür kullanımı ise ortalama % 46’dır. Bu ülkelerdeki elektrik üretiminde kömür kullanım 

payları, 2002 yılı itibariyle, Polonya’da % 94, Güney Afrika Cumhuriyeti’nde % 92, Çin ve 

Avustralya’da % 78, Kazakistan’da % 71, Hindistan’da % 70, Çek Cumhuriyeti’nde % 67, 

Yunanistan’da % 64, Almanya ve ABD’de ise % 51 şeklindedir. Ülkemizde ise 2004 yılı 

itibariyle, elektrik enerjisi üretiminde kömür kullanım payı % 22,7 olarak gerçekleşmiş, 

linyite dayalı termik santrallerin üretimdeki payı % 15 olmuştur. 

Ülkemizde 1986 yılında % 49 olarak gerçekleşen kömüre dayalı elektrik üretimi, 2003 

ve 2004 yıllarında % 25 seviyelerinin altına düşmüş, linyite dayalı termik santral üretimleri 

ise % 20 seviyelerinin altında gerçekleşmiştir.  Tamamen yurtdışına bağımlı olduğumuz 

doğalgazın elektrik üretimindeki payı 1986 yılında % 3,4 iken 2004 yılında % 40,3 olmuştur.  
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 Elektrik üretiminde giderek ithal kaynaklara bağımlı hale gelinmesi birçok riskleri 

de beraberinde getirmektedir. Ortaya çıkabilecek muhtemel bir enerji krizi veya ithalat 

yapılan ülkelerde yaşanan olumsuz gelişmeler halinde ülkemiz büyük yaralar alabilecektir. 

Buna en uygun örnek, 2006 yılı Ocak ayında İran ve Rusya’dan sağlanan doğalgazda yaşanan 

temin sorunudur. Yeterli doğalgaz sağlanamaması nedeniyle, özellikle artan kış koşulları ile 

ısınmada büyük sorunlarla karşılaşılmış, sorunun çözümünde doğalgaz ile çalışan 

otoprodüktör ve doğalgaz santrallerinde gaz kullanımında kısıntıya gidilerek, linyite dayalı 

termik santrallerde elektrik üretimine ağırlık verilmiştir. Böyle bir olayın ileriki yıllarda uzun 

süreli bir krize dönüşmesi halinde daha büyük yaralar oluşacak ve çözümü basit 

düzenlemelerle mümkün olamayacaktır. 

Ülkemizin ihtiyacı olan ucuz, sürekli ve güvenilir enerjinin sağlanmasında yerli 

kaynaklarımızın kullanılması kaçınılmaz bir gerekliliktir. Bu nedenle enerji arzında özellikle 

elektrik üretiminde yerli kaynaklarımızın kullanılma miktarının artırılması öncelikli hedef 

olmalıdır. 

Bu öncelikli hedef doğrultusunda aşağıda verilen değerlendirme ve öneriler ışığında, 

Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde gerekli politikaların oluşturulması ve önlemlerin 

alınması gerekmektedir. 

• 2005 yılı itibariyle ülkemiz linyit rezervi 8,22 milyar tondur. Bilinen linyit yataklarının 

çoğunluğu 1970-1990 yılları arasında gerçekleştirilen geniş kapsamlı arama faaliyetleri 

sonucunda bulunmuştur. Bu dönemden sonra günümüze kadar yeterli rezerv geliştirme 

çalışması yapılamamıştır. Ancak, Afşin-Elbistan havzasındaki rezervin amenajman 

planlaması çerçevesinde yaklaşık 1 milyar ton arttığı raporlanmıştır. Havzada MTA 

tarafından arama ve rezerv geliştirme çalışmaları devam etmekte olup, rezerv 

miktarındaki artış bu çalışmalar sonucunda netlik kazanacaktır. 2005 yılında başlatılan 

“Linyit Rezervlerimizin Geliştirilmesi ve Yeni Sahalarda Linyit Arama Projesi” linyit 

sektörü için olumlu bir adımdır. Bu projenin, yeterli finansal kaynak aktarımı ile 

sürdürülmesi gerekmektedir. 

• Ülkemizdeki rezerv miktarları daha çok jeolojik belirlilik derecesi baz alınarak görünür, 

muhtemel ve mümkün rezerv olarak sınıflandırılmaktadır. Fizibilite çalışmalarına 

dayalı, günümüz pazar koşullarında ekonomik olarak işletilebilecek rezerv miktarlarının 

ayrıntılı çalışmalar sonucunda belirlenmesi hem yatırımcılar hem de mevcut kömür 

üreticilerinin planlamalarını sağlıklı yapabilmeleri açısından büyük önem taşımaktadır. 

Bu kapsamda, çalışmalarına ülkemizin aktif olarak katıldığı BM Çerçeve Sınıflama 
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 Sisteminin kullanılarak tüm rezervlerimizin yeniden sınıflandırılmasında yarar 

görülmektedir. 

• Bilinen linyit rezervleri üzerinde yapılan etütler sonucu, yaklaşık 3,87 milyar tonluk 

linyit rezervimizin toplam 114 milyon ton/yıl kapasite ile işletmeye alınabileceği ve 

toplam 9.650 MW gücündeki santrallerin kurulabileceği ortaya konmuştur. Bu 

rezervlerimizin değerlendirilmesi desteklenmelidir. 

• Enerji sektöründe serbest piyasa ve özelleştirme koşullarının tam oluşmaması; 

liberalleşme için uygun ortamın olmayışı, alım ve talep garantili projelerin önceliklikli 

kullanılma zorunluluğu, finansman sorunu ve yerli sermayenin yetersizliği, yatırımın 

geri dönüş süresinin uzun, yatırım ve işletme maliyetinin yüksek olması, kömür 

havzalarına ait güvenilir verilere sahip olunmaması, aramaların yeterli seviyede 

yapılmaması, çevre mevzuatının getirdiği kısıtlar vb. etmenler  nedeniyle linyit ve 

linyite dayalı elektrik üretiminde özel sektör yatırımları gerçekleştirilememektedir. Bu 

durum, enerji sektöründe ithal kaynaklara bağımlılığın kabul edilebilir seviyede 

tutulması ve yerli kaynaklardan azami ölçüde yararlanılması açısından özellikle büyük 

kapasiteli santral ve linyit üretim projelerinin devlet eliyle gerçekleştirilmesi 

zorunluluğunu beraberinde getirmektedir. Bu kapsamda serbest piyasa ve özelleştirme 

konusundaki mevcut yasal düzenlemelerle kamu kuruluşlarının mevcut durumunun 

yeniden ele alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Özel sektör kuruluşlarına büyük 

kapasiteli santral kurulması aşamasında gerekli desteğin verilmesi linyit sektörünün 

geleceği açısından büyük önem arz etmektedir. 

• Ülkemizin 1970’li yıllarda yaşanan enerji darboğazını aşmasında büyük katkıları olan 

TKİ’nin bu rolünü gelecekte de sürdürebilmesi için; gelecek yıllarda enerji ihtiyacının 

karşılanmasında  yerli kaynağımız olan kömürden azami şekilde faydalanmak amacıyla, 

linyit rezervlerinin geliştirilmesinde, termik santral amaçlı etüt ve işletme projelerinin 

oluşturulmasında, yatırım ve işletme uygulamalarında, projelerin denetlenmesinde 

büyük bilgi ve tecrübesi ile TKİ Kurumunun etkin rol almaya devam etmesi linyit 

sektörünün geleceği açısından önemli görülmektedir. 

• Ulusal arz güvenliği yanında, giderek artan çevre bilincine paralel şekilde ve ithal 

kömür ile rekabet koşullarının oluşturulması amacıyla, temiz kömür teknolojilerinin 

tesisi, dolayısıyla piyasaya ve termik santrallere yeterli, kaliteli, sürekli ve düşük 

maliyetli kömür sunulması için yapılmakta olan rehabilitasyon yatırımlarına devam 

edilmelidir. 
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 • Özel sektör eliyle büyük kapasiteli termik santrallerin kurulmasında yaşanan 

zorluklar ve bununla birlikte ithal kaynaklara dayalı termik santrallerin kurulmasının 

getirdiği riskler göz önüne alınarak, EÜAŞ’nin durumunun yeniden ele alınması ve 

elektrik üretimindeki işlevini sürdürecek şekilde tekrar yapılandırılması gerekmektedir.  

• Özel sektör kuruluşlarının santral, teshin ve sanayi amaçlı linyit üretiminde ağırlıklı 

olarak sektörde yer alabilmeleri, madencilik ve enerji sektöründeki yoğun risk ortamı ve 

finansman yetersizliği nedenleriyle ancak gerekli düzenleelerin yapılması ile mümkün 

görülmektedir. 

• Artan çevre bilincine paralel olarak Ülkemizde temiz kömür teknolojilerinin kullanımı 

konusunda önemli sayılabilecek gelişmeler yaşanmaktadır. Kurulu termik santrallerin 

baca gazı arıtma tesislerindeki rehabilite çalışmaları ve elektrofiltre tesis edilmesi, 

2*160 MW gücündeki Çan Termik Santralinin akışkan yatak yakma teknolojisi ile 

devreye alınması, teshin ve sanayi amaçlı kömür hazırlayan lavvar tesisleri sayılarının 

özel sektör ve kamu işletmelerinde artmaya devam etmesi, artan sayıda briketleme  ve 

torbalama tesislerinin kurulması önemli gelişmelerdir. Gelecekte de yeni kurulacak 

kömüre dayalı termik santrallerde ileri yakma teknolojilerinin, temiz ve kaliteli kömür 

üretimi için gelişmiş temiz kömür teknolojilerinin uygulanmaya devam etmesi 

gerekmektedir. 

• Özelleştirme çabaları, buna bağlı olarak yeni işletme projelerinin oluşturulamaması ve 

küçülme politikaları sonucunda sektörde faaliyet gösteren kamu kuruluşlarında istihdam 

azalmış, emekliliklerle birlikte kalifiye personel yetersiz hale gelmiş, sorunun 

çözümünde çoğu faaliyetlerde daha az maliyetli olan hizmet alımı yoluna gidilmiştir. 

Ancak, sektörde kalifiye işçi ve teknik eleman yetiştirememe sorunu halen 

yaşanmaktadır. Bu nedenle kamu kuruluşlarında mevcut faaliyetleri sürdürecek şekilde 

eleman istihdam edilmesi ve genç elemanların yetişmesine olanak tanınması sektör için 

önemlidir. 

• Linyit sektörü için diğer bir talihsizlik ise, serbest enerji piyasasına geçiş sürecinde bu 

çalışmaları organize etmekle sorumlu olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 

oluşum sürecinde ve mevcut kadrolarında sektörü temsil edecek sayıda uzman 

personelin yer almamasıdır. Bu durum, sektör tarafından haklı olarak beyan edilen çoğu 

görüşlerin uygulama alanı bulamaması sonucunu doğurmaktadır. 

• Artan taşkömürü ve petrokok ithalatı, teshin ve sanayi amaçlı linyit üretimini olumsuz 

etkilemektedir. İthal edilen kömür ve petrokokun kalite ve kimyasal özellikleri 
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 yönünden yeterli denetimleri yapılamamaktadır. Petrokok ithalatının 

sınırlandırılması ve kömür ithalatı ile birlikte denetim altına alınması, bu amaçla şu anda 

çok fazla sayıda gümrükten girişi yapılan kömürlerin sadece ihtisas gümrüklerinden 

geçirilerek yurt içine sokulması sağlanmalıdır. 
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 ÖZET 

 

 Bilinen en önemli enerji kaynaklarından birisi olan kömür; dünyadaki stratejik maden 

olma özelliğini 20. yüzyılın ilk dönemlerine kadar  sürdürmüştür. 20. yüzyılda petrol 

üretiminin artması ve kullanımının yaygınlaşması, alternatif enerji kaynaklarının ortaya 

çıkması, kömürün dünyadaki önemini kısmen de olsa azaltmıştır. Ancak son yirmi beş yılda 

petrol ve doğal gaz gibi enerji hammaddelerinin  temininde yaşanan güçlükler, fiyat artışları 

ve arz güvenliği vb. nedenler, 21. yüzyılın büyüyen enerji talebinin karşılanmasında, kömürü 

yeniden önemli bir kaynak haline getirmiştir. Dünya genelinde yaygın ve fazla miktarda 

bulunması ve dolayısıyla artan enerji talebini karşılamak için güvenli bir yakıt olması; 

kömürün önemini artırmakta ve uluslararası piyasada büyük miktarlarda ticarete konu olan 

kaynak konumuna getirmektedir. Dünya Kömür Enstitüsünün verilerine göre dünya kömür 

rezervi 1 trilyon ton civarında olup, bunun yarısını taşkömürü rezervleri oluşturmaktadır.

 2004 yılında 4,6 milyar ton olan  Dünya taşkömürü üretiminin; 9. Plan döneminde 5 

milyar ton yıl civarında seyredeceği ve bunun yaklaşık % 20’sinin uluslararası ticarete açık 

olacağı beklenmektedir. 2004 ve 2005 yıllarında artan taşkömürü fiyatlarının 9. Plan 

döneminde de gelinen seviyeyi koruyacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca dünya kömür 

ticaretinin; başta elektrik olmak üzere demir-çelik ve çimento sektörlerinde gerçekleşmesi 

beklenmektedir. 

 Ülkemizdeki fosil kaynaklar içinde en büyük rezerve sahip olan kaynak kömürdür. 

Taşkömürü rezervi ise dünya ve ülkemizdeki linyit kömürü varlığına oranla az olup yalnız 

Zonguldak havzasında yer almaktadır. Havzada bugüne kadar yapılan rezerv arama 

çalışmalarında, -1200 m derinliğe kadar tespit edilmiş toplam jeolojik taşkömürü rezervi 1.34 

milyar ton olup bunun % 41’i, yaklaşık 550 milyon tonu, görünür rezerv olarak kabul 

edilmektedir.  

 Zonguldak havzasında kamu eliyle sürdürülen taşkömürü üretim faaliyetlerinin 

yanında rödövans yoluyla özel sektör işletmeciliğinin de son yıllarda yerini aldığı 

görülmektedir. 

 Havzada üretilen kömür, tüketicilere dağıtım oranları dönemsel değişkenlikler 

göstermekle beraber ağırlıklı olarak Demir-Çelik (Kardemir, Erdemir) ve Enerji (Çatalağzı 

Termik Santralı) sektörlerinde kullanılmaktadır. 

 Ülkemizde taşkömürüne talebin artmasına rağmen üretimin her geçen yıl azalması 

ithalatın giderek artmasına neden olmuştur. İthalatın ihtiyacı karşılama oranı % 90’lara kadar 

çıkmıştır. Bu durum Zonguldak taşkömür havzasının geleceğini tartışılır hale getirmiş ve 
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 sürekli gündemde tutulmasına neden olmuştur. Son yıllarda kamu işletmeciliğinin 

giderek küçüldüğü ve yerine özel sektör işletmeciliğinin gelişmekte olduğu görülmektedir. 

 Bu çalışmada; 8. Plan dönemindeki gelişmeler, Türkiye Taşkömürü Kurumunun  

sorunları ele alınmış, Zonguldak Taşkömürü Havzasının geleceği, fırsatlar ve tehditler 

kapsamında zayıf ve güçlü yanları irdelenmiştir. TTK’da işgücü açığı, yatırımların 

yetersizliği vb. sorunların çözümü için uygulamaya konulan “Yeniden Yapılandırma 

Programına” değinilmiştir. Özel Sektörün havzadaki faaliyetlerine ve geleceği ile ilgili 

programına yer verilmiştir. 

9. Plan döneminde sektörde beklenen gelişmeler irdelenmiş ve taşkömürü kullanıcısı 

sektörlerin talep projeksiyonlarına , taşkömürü havzasında yapılması planlanan yeni kapasite 

artırımlarına  ve yatırım tahminlerine yer verilmiştir. 

Bu çalışmanın son bölümünde; 9. Plan döneminde taşkömürü havzası, Türkiye 

Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Özel sektör için strateji belirleme, vizyon, amaç ve politikaları 

gerçekleştirmeye yönelik öncelikler, tedbirler ve düzenlemeler anlatılmıştır. 

Havzada Yeniden Yapılanma Programının kesintisiz ve tam uygulanması ile ülkemiz 

taşkömürü ihtiyacının önemli bir kısmının karşılanabileceği, üretim maliyetlerinin 

düşürüleceği, bölgede yeni istihdam ile daha fazla katma değer yaratılacağı öngörülmüştür. 

Bu çerçevede; 9. Plan döneminde taşkömürü ile ilgili ülkemiz ve taşkömürü havzası için 

öneriler ve politikalar sunulmuştur. 
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 1. GİRİŞ 
 

19. Yüzyılda gerçekleşen sanayi devriminin temelini demir ve kömür oluşturmuştur. 

Bu dönemde taşkömürü hem demir-çelik  sanayiinin girdisi olarak, hem de buhar 

makinalarına dayalı sanayinin enerji hammaddesi olarak dünyadaki en stratejik maden 

özelliğini 20. Yüzyılın ilk dönemlerine kadar sürdürmüştür. 20. Yüzyılda petrol üretimi ve 

kullanımının yaygınlaşması, alternatif enerji kaynaklarının (nükleer enerji, doğal gaz vb.) 

ortaya çıkması kömürün dünyadaki kullanımı ve önemini azaltmıştır. Bununla birlikte  rezerv 

bazında değerlendirildiğinde, mevcut tüketim miktarına göre, petrol ve doğal gazın 40-50 

yıllık ömürlerinin yanında kömür rezervleri dünya enerji ihtiyacını 200 yıldan fazla bir süre 

karşılayacak düzeydedir. Bu nedenle 20. Yüzyılda petrol ve diğer kaynakların devreye 

girmesi ve çevresel endişelerle büyüklüğü ve önemi azalan kömür, 21. yüzyılın büyüyen 

enerji talebinin karşılanmasında en önemli kaynak olacaktır. Devamlı olarak gelişen temiz 

kömür üretim ve yakma teknolojileri bu trendi desteklemektedir. 

Zonguldak Havzası 150 yıldan fazla bir süredir kömür madenciliği yapılan ve  

ülkemizin  taşkömürü üretilen tek bölgesidir. Bu süreçte toplam 400 milyon ton satılabilir 

kömür üretimi yapılmıştır (1865-2003). 

Bu süreçte, havzada sürdürülen taşkömürü üretim faaliyetleri, ülkemizin kalkınma ve 

sanayileşme çabalarının içinde en önemli yerlerden birisine sahiptir. Uzun yıllar boyunca 

enerji kaynağı olmasının ötesinde çelik üretim prosesinin bir girdisi olan koklaşabilir 

taşkömürünün temininde yegane kaynak Zonguldak taşkömürü olmuştur. Havzanın stratejik 

önemine paralel olarak geliştirilen devlet politikaları ve bölge insanının üretim kültürü 

Zonguldak Havzasındaki taşkömürü üretim faaliyetlerinin Türkiye’nin sanayileşme 

çabalarının motoru olmasını sağlamıştır. Bölgede kurulu olan demir-çelik fabrikaları 

(Erdemir,Kardemir) ve termik santral (Çatalağzı) bunlara en güzel örnekleri teşkil etmektedir. 

Bilindiği gibi Türkiye Taşkömürü Kurumu KİT statüsünde faaliyetlerini 

sürdürmektedir. Bu statünün sağladığı avantaj ve imtiyazlarla bir dönemde satılabilir 

taşkömürü üretimi yılda 5 milyon tonun üzerine çıkmışken, aynı statü bütün KİT’lerde olduğu 

gibi özellikle 1980 sonrası ülkemiz içinde ve dışında yaşanan endüstriyel ve ekonomik 

değişimlere rasyonel tepki verilmesine de engel olmuştur. 1980-1990’lı yıllarda dünya kömür 

pazarına fırsat maliyeti düşük ve ucuz kömürlerin arz edilmesi, Havzada, zor jeolojik şartlarda 

ve gittikçe derinleşen madencilik ortamında yapılan üretimin rekabet edebilirliğini ortadan 

kaldırmış, TTK açısından bugün yaşanan zarar sürecinin temel sebeplerden birini  

oluşturmuştur.  
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 Günümüzde dünya elektrik üretiminin % 39’u kömüre dayalı termik santrallerde 

yapılmaktadır. Bu oran ülkemizde de % 23 düzeyinde olup yakın ve orta vadede bu payını 

koruması beklenmektedir. 

Dünya çelik üretiminin % 70’i kömür ve kok kullanılarak yapılmakta olup bu sektör 

için taşkömürü vazgeçilmezdir. Gelişen  teknolojiyle  birim çelik üretimi için kullanılan 

kömür miktarı geçmişe göre bir miktar azalmış olmakla birlikte, (1 ton çelik için 630 kg 

kömür) dünya demir-çelik endüstrisinde yılda 600 milyon ton civarında taşkömürü 

kullanılmaktadır.  
 

Ülkemizin kalkınmasına paralel olarak gerek enerji sektöründe gerekse demir-çelik 

sektöründe ihtiyaç duyulan taşkömürü miktarının gelecekte de artacağı beklenmektedir. Bu 

ihtiyacın mümkün olduğu kadar ülke içi kaynaklardan karşılanması temel hedef olmalıdır. 

Kendi kömür rezervlerimizin değerlendirilmesinin ülkemizdeki işsizlik sorununa katkıda 

bulunmasının yanında, ülke dışına kaynak transferini de azaltması söz konusudur. 

     

1.1. Kömürün Tanımı ve Sınıflandırılması 
 

Kömür; karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan az miktarda kükürt ve nitrojen içeren, 

kimyasal ve fiziksel olarak farklı yapıya sahip maden ve kayaçtır. Diğer içerikleri ise kül 

teşkil eden inorganik bileşikler ve mineral maddelerdir. Bazı kömürler ısıtılınca ergir ve 

plastik hale gelirler. İşlemler sonucunda katran, likör ve çeşitli gazlar elde edilebilmektedir. 

Kömürleşme süreci ve yataklanma, nem içeriği, kül ve uçucu madde içeriği, sabit 

karbon miktarı, kükürt ve mineral madde içeriklerinin yanılıra jeolojik, petrografik, fiziksel, 

kimyasal ve termik özellikler yönünden kömürler çok çeşitlilik gösterirler. Bu durum birçok 

ülkede kömürlerin birbirine benzer özellikler ve yakın değerler temelinde sınıflandırılmasını 

zorunlu kılmıştır. 

Kömür üretimi, kullanımı ve teknolojisinde ileri ülkeler öncelikle kendi kömürlerinin 

özelliklerine göre bir sınıflama yaptıkları gibi uluslararası genel bir sınıflama için ortak 

standartlar da geliştirmişlerdir. Değişik tipte kömürlerin kullanım amaçlarına göre uluslararası 

sınıflandırılmasında; ilk olarak 1957 yılında çeşitli ülkelerden üyelerin oluşturduğu 

Uluslararası Kömür Kurulunca birçok ülkeden temin edilen numuneler üzerinde yapılan 

çalışmalar, Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından da desteklenerek genel bir 

sınıflama yapılmıştır. Bu sınıflamada; kalorifik değer, uçucu madde içeriği, sabit karbon 
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 miktarı, koklaşma ve kekleşme özellikleri temel alınarak sert  (taşkömürü) ve kahverengi 

(alt-bitümlü ve linyit) kömürler olarak iki ayrı sınıfa ayrılmıştır31: 

 

1- Sert Kömürler (Taşkömürü-Hard Coal): Nemli ve külsüz bazda 24 MJ/kg (5700 

kcal/kg) üzerinde kalorifik değere haiz olan kömürdür. Uçucu madde içeriği, 

kalorifik değer ve koklaşma özelliklerine göre alt sınıflara ayrılır.  

2- Kahverengi kömürler (Brown Coal): Nemli ve külsüz bazda 24 MJ/kg. (5700 

kcal/kg) altında kalorifik değere haiz olan kömürdür. Toplam nem içeriği ve 

kalorifik değere göre alt sınıflara  ayrılırlar 

 

Kömür üretimi ve ticaretinde IEA/OECD tarafından bu iki kategori kullanılmaktadır. 

IEA/OECD kömür istatistiklerinde 1978 yılından itibaren kömür pazar analizleri ve 

tahminlerinde bu iki kategori alt sınıflara bölünmektedir. 

 

Taşkömürü: 

- Koklaşabilir Kömür: Yüksek fırınlarda kullanılabilir kalitede koklaşma özelliğine 

sahiptir. Metalurjik kömür olarak da adlandırılır. 

- Diğer bitümlü kömürler ve antrasit: Koklaşabilir kömür olarak sınıflandırılmayan 

taşkömürdür. Buhar kömürü (steam coal) olarak da adlandırılır. Şlam, mikst ve 

düşük kalitede diğer ürünler de bu sınıfa dahildir. 

 

Kahverengi kömürler (Brown Coal):  

- Yarı bitümlü kömür 17-24 MJ/kg (4.165-5.700 kcal/kg) arasında kalorifik değere 

haiz olan kömürdür. 

- Linyit 17 MJ/kg (4165 kcal/kg) altında kalorifik değere haiz olan kömürdür. 

 

Uluslararası genel kömür sınıflandırması Tablo-1’de, genel sınıflamada yer alan 

kömürlerin tanıtıcı özellikleri32 Tablo-2’de verilmiştir. 

 
 
 
 

                                                 
31 IEA/OECD Coal Information Report, 1983 (DPT 2001, VIII. Beş yıllık Kalkınma Planı Kömür ÖİK Raporu’ndan alınmıştır) 
 
32 Mervit RD., Coal Exploration, Mine Planning and Development (DPT 2001,  VIII. Beş Yıllık  Kalkınma Planı, Kömür ÖİK Raporundan 
alınmıştır) 
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Tablo-1. Uluslararası  Genel Kömür Sınıflandırması 

A. TAŞKÖMÜRÜ (HARD COAL) B. KAHVERENGİ KÖMÜRLER (BROWN COALS)
 
1. KOKLAŞABİLİR KÖMÜRLER 
 
(Yüksek fırınlarda kullanıma uygun kok 
üretimine izin veren kalitede)  

 
1. ALT BİTÜMLÜ KÖMÜRLER 
 
(4.165-5.700 kcal/kg arasında kalorifik değerde olup 
topaklaşma özelliği göstermez) 

 
2. KOKLAŞMAYAN KÖMÜRLER 
 

b. Bitümlü Kömürler 
c. Antrasit 
 

 
2. LİNYİT 
 
( 4.165 kcal/kg’ın altında ısıl değerde olup topaklaşma 
özelliği göstermez) 

Kaynak: IEA/OECD Coal Information Report, 1983 (DPT 2001, VIII. Beş yıllık Kalkınma Planı Kömür ÖİK Raporu’ndan alınmıştır) 
 

 

 

Tablo-2. Genel Sınıflandırmada Yer Alan Kömürlerin Tanıtıcı Özellikleri 

KAHVERENGİ KÖMÜRLER 
 

TAŞKÖMÜRÜ 
 

LİNYİT ALT BİTÜMLÜ BİTÜMLÜ ANTRASİT 

Kahverengi Siyah Koyu siyah Parlak siyah 

Kırılgan, çabuk toz 
halinde ufalanma 

Oksidasyonla veya 
kurutma sonucunda 
ince parçalar ve toz 
halinde ufalanma 

Blok şeklinde kırılma Merceksi kırılma 

Masif, odunsu veya 
üniform kilsi doku Masif Bantlı ve kompakt Sert ve dayanıklı 

Isıl Değer: 4610 
kcal/kg’ın altında 

Isıl Değer: 4610-6390 
kcal/kg arasında 

Isıl Değer: 5390-7700 
kcal/kg arasında 

Isıl Değer: 7.000 
kcal/kg’ın üstünde 

Uçucu madde miktarı 
ve nem içeriği yüksek 

Uçucu madde ve nem 
içerikleri bitümlü 
kömürlerden daha 
yüksek 

Uçucu madde miktarı 
ve nem içeriği düşük 

Uçucu madde miktarı 
ve nem içeriği düşük 

Düşük karbon içeriği 
Sabit karbon içeriği 
bitümlü kömürlerden 
düşük 

Sabit karbon içeriği 
yüksek 

Sabit karbon içeriği 
yüksek 

Kaynak: Mervit RD., Coal Exploration, Mine Planning and Development (DPT 2001,  VIII. Beş Yıllık  Kalkınma Planı, 
Kömür ÖİK Raporundan alınmıştır) 
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 2- DÜNYADA MEVCUT DURUM  

2.1. Genel  

Kömür, fosil kaynaklı yakıt olarak, yüzlerce yıldır enerji kaynağı olarak 

kullanılmaktadır. Roma İmparatorluğu döneminde uluslararası kömür ticaretinin yapıldığı 

bilinmektedir. Kömür sadece 19. Yüzyılda sanayi devrimini ateşlemekle kalmamış, 20. 

Yüzyılda elektrik çağını başlatmıştır. 1960’lı yıllara kadar kömür dünyanın birincil enerji 

kaynağı olarak önemini korumuş, 1960’lı yılların sonuna doğru yerini petrole bırakmış, ancak 

kömürün elektrik üretimindeki önemi anlaşılınca tekrar  dünya enerji gündemindeki önemli 

konumunu kazanmıştır. Diğer taraftan petrol, doğal gaz gibi diğer fosil yakıtların, nükleer ve 

yenilenebilir enerji kaynakları gibi diğer alternatif kaynakların önemi de ihmal edilemez. 

Ancak günümüzde bu alternatif enerji kaynaklarının hiç birisi sorunsuz değildir ve uzun 

vadeli temin güvencesini sağlamamaktadır. 

Artan dünya nüfusu ve yaşam standartlarının yükselmesi enerjiye olan talebi de 

arttırmaktadır. Dünya genelinde yaygın ve büyük miktarlarda bulunması, artan enerji talebini 

karşılamak için emniyetli ve ekonomik fosil yakıt olması; kömürün önemini arttırmakta ve 

uluslararası  piyasada büyük miktarlarda ticarete konu olan kaynak konumunu korumaktadır. 
 

2.2. Dünya Taşkömürü Rezervleri 

Uygulanan taşkömürü rezerv kategorileri ve tanımlamaları ülkeden ülkeye  farklılıklar 

göstermektedir. Kömürün enerji içeriği baz alınarak ve 7.000 kcal/kg esasında tanımlanan 

“kömür eşdeğeri-tce” dikkate alındığında Dünyada işletilebilir taşkömürü rezervleri 

toplamının yaklaşık 487 milyar ton kömür eşdeğeri olduğu bilinmektedir. İşletilebilir 

rezervlerin %37.7’si ABD’de yer almaktadır33.   

Dünya Kömür Enstitüsü (WCI) verilerine göre ise, mevcut madencilik teknolojileri ile 

ekonomik olarak işletilebilir dünya kömür rezervi yaklaşık 1 trilyon ton civarındadır ve bu 

rezerv miktarının yarısını taşkömürü rezervleri oluşturmaktadır34. 

Ayrı bir kaynakta ise Dünya toplam antrasit-bitümlü, alt-bitümlü kömürler ve linyit 

rezervlerinin 909 milyar ton olduğu ve bu rezervin toplamının 478,7 milyar tonunun antrasit-

bitümlü kömür (taşkömürü) rezervleri olduğu belirtilmektedir35 (Tablo-3).  

Kömür rezervlerinin miktar olarak çokluğunun yanında en önemli özelliği ise, coğrafi 

olarak hemen hemen dünyanın bütün bölgelerinde 100’den fazla ülkeye yayılmış ve 50’den 

fazla ülkede üretiliyor olmasıdır (Şekil-1). 

                                                 
33 Hans G., et al., 2000; World Market for Hard Coal, Rheinbraun News January 2000 
34 Coal-Power for Progres, Fourth Edition WCI  
35 BP  Statistical Review of World Energy 
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Tablo 3. 2004 Yılı Bölgeler ve Ülkeler İtibari ile Dünya Kömür Rezervleri          (Milyon Ton)

Bölgeler/Ülkeler 

Antrasit
 ve  

Bitümlü

Alt 
Bitümlü

 ve  
Linyit 

Toplam
Toplamdaki  

Pay 
(%) 

Rezerv/Üretim
Oranı 
(Yıl) 

ABD 111.338 135.305 246.643 27,1 245
Kanada 3471 3.107 6.578 0,7 100
Meksika 860 351 1.211 0,1 135
Toplam Kuzey Amerika 115.669 138.763 254.432 28,0 235
Brezilya - 10.113 10.113 1,1 **
Kolombiya 6.230 381 6.611 0,7 120
Venezüella 479 - 479 0,1 53
Diğer Güney ve Orta Amerika 992 1.698 2.690 0,3 **
Toplam Güney ve Orta Amerika 7.701 12.192 19.893 2,2 290
Bulgaristan 4 2.183 2.187 0,2 84
Çek Cumhuriyeti 2094 3.458 5.552 0,6 90
Fransa 15 - 15 - 17
Almanya 183 6.556 6.739 0,7 32
Yunanistan - 3.900 3.900 0,4 55
Macaristan 198 3.159 3.357 0,4 240
Kazakistan 28.151 3.128 31.279 3,4 360
Polonya 14.000 - 14.000 1,5 87
Romanya 22 472 494 0,1 16
Rusya Fed. 49.088 107.922 157.010 17,3 **
İspanya 200 330 530 0,1 26
Türkiye 278 3.908 4.186 0,5 87
Ukrayna 16.274 17.879 34.153 3,8 424
İngiltere 220 - 220 - 9
Diğer Avrupa& Avrasya 1.529 21.944 23.473 2,6 341
Toplam Avrupa ve Avrasya 112.256 174.839 287.095 31,6 242
Güney Afrika 48.750 - 48.750 5,4 201
Zimbabwe 502 - 502 0,1 154
Diğer Afrika 910 174 1.084 0,1 490
Ortadoğu 419 - 419 - 399
Toplam Afrika ve Ortadoğu 50.581 174 50.755 5,6 204
Avustralya 38.600 39.900 78.500 8,6 215
Çin 62.200 52.300 114.500 12,6 59
Hindistan 90.085 2.360 92.445 10,2 229
Endonezya 740 4.228 4.968 0,5 38
Japonya 359 - 359 * 268
Yeni Zelanda 33 538 571 0,1 115
Kuzey Kore - 300 300 0,1 21
Pakistan - 3.050 3.050 0,3 **
Güney Kore - 80 80 * 25
Tayland - 1.354 1.354 0,1 67
Vietnam 150 - 150 * 6
Diğer Asya Pasifik 97 215 312 * 34
Toplam Asya-Pasifik 192.564 104.325 296.889 32,7 101
DÜNYA TOPLAMI 478.771 430.293 909.064 100 164
   OECD 172.363 200.857 373.220 41,1 180
   Eski SSCB 94.513 132.741 227.254 25,0 **
   Diğer Gelişen Pazar Ekonomileri 211.895 96.695 308.590 33,9 102
Kaynak: BP Statistical Reviw of World Energy, 2005            * %  0,05 ‘ten az   **  500 yıldan fazla 
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         Şekil-1. Dünya Kömür Rezervlerinin Bölgeler İtibari ile Dağılımı 
 

Dünya fosil yakıt rezervlerinin bölgeler ve çeşitler itibari ile dağılımı Tablo-4’te 

verilmiştir.  Dünya petrol rezervleri toplamının 161,9 milyar ton, doğal gaz rezervlerinin ise 

155,8 trilyon m3 olduğu belirtilmektedir. 

Tablo 4. Dünya Fosil Yakıt Rezervleri (2004) 
Kömür  

Milyar Ton Bölge Petrol 
Milyar Ton 

Doğal gaz
Trilyon m3

Taşkömürü Linyit 
Kuzey Amerika 8,0 7,32 115,67 138,76 
Orta ve Güney Amerika 14,4 7,10 7,70 12,19 
Avrupa ve Avrasya 19,0 64,00 112,25 174,84 
Eski SSCB Ülkeleri 16,5 58,51 94,51 132,74 
Ortadoğu 100 72,83 0,42 0 
Afrika 14,9 14,06 50,16 0,17 
Asya ve Pasifik 5,5 14,21 192,56 104,32 
TOPLAM DÜNYA 161,9 179,53 478,77 430,29 
Kaynak: Kaynak: BP Statistical Review of World Energy. June 2005 

                           
Bölgeler itibari ile fosil yakıtların tükenme ömürleri Tablo-5’te verilmiştir. 
 

 Tablo-5. Fosil Yakıtların Tükenme Ömürleri (Yıl) 

Bölge Petrol Doğal Gaz Kömür 

Kuzey Amerika 10,3 9,4 240 
Orta ve Güney Amerika 42 68,8 404 
Avrupa 8 16 167 
Eski SSCB Ülkeleri 22,9 75,5 >500 
Ortadoğu 92 >100 >500 
Afrika 27,3 89 247 
Asya ve Okyanusya 13,7 42 126 
TOPLAM  DÜNYA 40,6 60,7 204 
Kaynak: BP Statistical Review of World Energy 
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     2.3. Dünya Taşkömürü Üretimi 

Dünya taşkömürü üretimi  son 25 yılda % 46 artarak, 1978 yılında 2.619 milyon 

Ton’dan, 2002 yılında 3.837 milyon tona yükselmiştir. Önemli taşkömürü üreticisi ülkeler; 

1.32 milyar ton ile  Çin, 916 milyon ton ile ABD, 333milyon ton ile Hindistan, 276 milyon 

ton ile Avustralya, 223 milyon ton ile Güney Afrika, 163.6 milyon ton ile Rusya, 102.6 

milyon ton ile Polonya ve 101.2 milyon ton ile Endonezya  olarak sıralanmaktadır36. Söz 

konusu sekiz ülke dünya taşkömürü üretiminin %90’nını gerçekleştirmektedirler. Uluslar 

arası Enerji Ajansı verilerine göre 2003 yılında Dünya toplam taşkömürü üretimi 4.037,5 

milyon tona ulaşmıştır.  

Önemli taşkömürü üreticisi ülkeler ve dünya taşkömürü üretimleri 1995-2002 yılları 

için, koklaşabilir kömür, buhar kömürü ve toplam taşkömürü üretimi olarak Tablo-6’da 

verilmiştir.  

World Coal Institute’nin verilerine göre 2004 yılı Dünya taşkömürü üretimi 4.629 

milyon ton olup önemli kömür üreticisi ülkelerin üretim miktarları aşağıdadır. 

 

Çin 1.956 milyon ton Rusya 210 milyon ton 

USA  933 milyon ton Endonezya 129 milyon ton 

Hindistan 373 milyon ton Polonya 100 milyon ton 

Avustralya 285 milyon ton Kazakistan 83 milyon ton 

G. Afrika 238 milyon ton Ukrayna 62 milyon ton 

 

 
         

                                                 
36 Coal Facts 2003, WCI Ecoal, Volume 48, January 2004 
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Tablo- 6. Taşkömürü Üreticisi Ülkeler ve Dünya Taşkömürü Üretimi (Milyon Ton) 
ÜLKE Cinsi 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Kok. 148,0 132,1 135,6 131,7 123,2 123,9 128,9 134,8
Buhar 1,2 1.269,7 1.231,6 1.173,8 1.115,1 1.107,3 1.139,0 1.191,2Çin HC 

Toplam 149,2 1.401,8 1.367,2 1.305,5 1.238,3 1.231,2 1.267,9 1.326,0
Kok. 77,2 76,8 74,1 67,2 53,5 55,1 44,9 41,2
Buhar 781,5 808,4 836,3 868,8 865,7 840,1 906,3 875,5ABD 

Toplam 858,7 885,2 910,4 936,0 919,2 895,2 951,2 916,7
Kok. 35,2 32,3 30,3 35,0 29,6 27,7 25,5 26,2
Buhar 233,5 245,5 253,3 253,1 271,1 282,8 299,1 307,5Hindistan 

Toplam 268,7 277,8 283,6 288,1 300,7 310,5 324,6 333,7
Kok. 79,7 82,5 89,5 89,3 97,8 104,4 109,7 114,0
Buhar 111,4 110,9 116,8 131,8 125,9 135,0 154,5 162,0Avustralya

Toplam 191,1 193,4 206,3 221,1 223,7 239,4 264,2 276,0
Kok. 55,6 50,7 48,1 47,7 54,9 51,0 53,8 53,4
Buhar 106,8 102,1 98,6 92,8 97,5 101,5 110,9 110,2Rusya 

Toplam 162,4 152,8 146,7 140,5 152,4 152,5 164,7 163,6
Kok. 3,9 3,5 3,6 2,2 1,6 1,5 1,3 1,3
Buhar 202,3 202,8 216,4 220,8 221,9 222,7 224,6 221,6G. Afrika 

Toplam 206,2 206,3 220,0 223,0 223,5 224,2 225,9 222,9
Kok. 28,7 25,7 26,5 22,0 21,4 17,2 17,0 15,8
Buhar 108,4 112,1 111,2 93,7 88,8 86,1 86,9 86,7Polonya 

Toplam 137,1 137,8 137,7 115,7 110,2 103,3 103,9 102,5
Kok. 0,6 0,7 1,1 0,5 0,2 0,2 0,3 0,3
Buhar 52,4 49,5 47,4 40,6 36,8 30,9 31,6 29,2İngiltere 

Toplam 53,0 50,2 48,5 41,1 37,0 31,1 31,9 29,5
Kok. 31,6 28,8 27,0 23,6 23,8 18,8 17,1 18,0
Buhar 27,2 24,4 24,2 21,7 20,0 18,5 13,5 11,2Almanya 

Toplam 58,8 53,2 51,2 45,3 43,8 37,3 30,6 29,2
Kok. 87,8 86,6 91,3 85,4 85,5 90,7 93,2 97,0
Buhar 1.492,4 295,1 297,0 302,4 300,0 317,7 342,9 339,9Diğer 

Ülkeler 
Toplam 1.580,2 381,7 388,3 387,8 385,5 408,4 436,1 436,9

Kok. 548,3 519,7 527,1 504,6 491,5 490,5 491,7 502,0
TOPLAM

Buhar 3.117,1 3.220,5 3.232,8 3.199,5 3.142,8 3.142,6 3.309,3 3.335,0
GENEL TOPLAM 3.665,4 3.740,2 3.759,9 3.704,1 3.634,3 3.633,1 3.801,0 3.837,0

Kaynak: IEA/OECD Coal Information 2003 

    

2.4. Dünya Taşkömürü Tüketimi 

Dünya toplam taşkömürü tüketiminin 1992 yılında 3.4 milyar tondan, 2002 yılında 

3.85 milyar ton seviyesine çıktığı görülmektedir. Söz konusu yıllar arasında koklaşabilir 

kömür tüketimlerinin 490 ile 550 milyon ton/yıl arasında değiştiği ve fazla bir artış olmadığı 

görülmektedir.  
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 Ancak buhar kömürü tüketiminde tedrici bir artış gözlenmektedir. 1995 yılında 3,1 

milyar ton olan buhar kömürü tüketimi 2002 yılında 3.3 milyar ton olarak gerçekleşmiştir. 

1995-2002 yılları bazı taşkömürü tüketicisi ülkelerin tüketimleri ve dünya genel 

tüketim değerleri koklaşabilir, buhar ve toplam taşkömürü bazında Tablo-7’de verilmiştir. 
 

Tablo-7  Taşkömürü Tüketicisi Ülkeler ve Dünya Taşkömürü Tüketimi (Milyon Ton) 

ÜLKE Cinsi 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Kok. 140,7 122,9 130,2 126,7 119,0 119,9 118,9 122,7 
Buhar 1.176,2 1.254,3 1.190,3 1.156,8 1.110,1 1.094,9 1.072,9 1.129,3 Çin HC 
Toplam 1.316,9 1.377,2 1.320,5 1.283,5 1.229,1 1.214,8 1.191,8 1.252,0 
Kok. 29,9 28,8 27,4 25,6 25,5 26,7 23,6 25,0 
Buhar 1.176,2 1.254,3 1.190,3 1.156,8 1.110,1 1.095,0 1.072,9 1.129,3 ABD 
Toplam 1.206,1 1.283,1 1.217,7 1.182,4 1.135,6 1.121,7 1.096,5 1.154,3 
Kok. 42,2 42,7 41,8 39,5 38,9 41,3 38,2 38,8 
Buhar 236,9 67,1 69,5 69,9 74,3 86,6 94,9 92,7 Hindistan 
Toplam 279,1 109,8 111,3 109,4 113,2 127,9 133,1 131,5 
Kok. 65,4 65,5 65,4 62,8 63,1 65,7 63,7 65,8 
Buhar 63,8 67,1 69,5 70,0 74,3 86,6 94,9 92,7 Japonya 
Toplam 129,2 132,6 134,9 132,8 137,4 152,3 158,6 158,5 
Kok. 50,7 50,4 41,0 42,1 48,6 43,9 38,6 44,6 
Buhar 112,6 115,0 107,8 98,7 95,6 98,3 103,9 94,8 Rusya 
Toplam 163,3 165,4 148,8 140,8 144,2 142,2 142,5 139,4 
Kok. 4,2 3,9 4,1 3,3 2,4 2,5 2,6 1,8 
Buhar 142,9 145,4 149,8 147,3 154,0 154,5 152,1 153,9 G. Afrika 
Toplam 147,1 149,3 153,9 150,6 156,4 157,0 154,7 155,7 
Kok. 17,4 17,8 20,0 18,9 17,4 13,3 13,6 12,3 
Buhar 90,4 92,2 84,9 74,4 71,6 70,0 70,5 68,2 Polonya 
Toplam 107,8 110,0 104,9 93,3 89,0 83,3 84,1 80,5 
Kok. 8,5 8,6 9,2 9,0 8,5 8,8 7,6 6,8 
Buhar 67,4 62,2 54,2 53,8 46,9 49,8 56,7 51,2 İngiltere 
Toplam 75,9 70,8 63,4 62,8 55,4 58,6 64,3 58,0 
Kok. 34,0 30,5 29,6 28,9 26,4 24,4 21,2 20,8 
Buhar 40,2 44,8 42,6 42,5 40,2 44,5 43,8 39,4 Almanya 
Toplam 74,2 75,3 72,2 71,4 66,6 68,9 65,0 60,2 
Kok. 154,4 152,5 158,2 154,3 148,2 154,7 154,1 157,8 
Buhar 4,2 153,4 241,8 302,3 364,0 461,7 594,3 505,4 Diğer 

Ülkeler 
Toplam 158,6 305,9 400,0 456,6 512,2 616,4 748,4 663,2 
Kok. 547,4 523,6 526,9 511,1 498,0 501,2 482,1 496,4 TOPLAM Buhar 3.110,8 3.255,8 3.200,7 3.172,5 3.141,1 3.241,9 3.290,2 3.356,9 

GENELTOPLAM 3.658,2 3.779,4 3.727,6 3.683,6 3.639,1 3.743,1 3.772,3 3.853,3 
Kaynak: IEA/OECD Coal Information 2003 

    
Bir çok ülkede taşkömürü yerel pazarların ihtiyacını karşılamak amacıyla 

üretilmektedir. Toplam dünya taşkömürü üretiminin yaklaşık %16’sı ( 2002 yılında 622,9 

milyon ton) uluslararası piyasada ticarete konu olmuştur. 2002 yılında uluslararası piyasaya 

sunulan taşkömürünün %70’i buhar kömürü, %30’u ise koklaşabilir kömürdür. 2004 yılında 

ise Dünya toplam kömür tüketimi ise yaklaşık 4,5 milyar tona ulaşmıştır. 
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 Taşkömürü ticaretinde en önemli kullanıcı sektörler Termik Elektrik Santralleri (buhar 

kömürü) ve Demir-Çelik Fabrikalarıdır (koklaşabilir kömür). 1993-1998 ve 2002 yıllarında 

oluşan uluslararası taşkömürü ticareti miktarları Tablo-8’de verilmiştir. 

 

Tablo-8. Uluslararası Taşkömürü Ticareti                                 (Milyon Ton) 

Yıllar Buhar Kömürü Koklaşabilir Toplam 

1995 297 196 494 

2000 421 188 609 

2004 541 214 755 
Kaynak: WCI Coal  

 

Son on yıllık dönemde uluslararası kömür ticareti yaklaşık %60’lık bir artış 

göstermiştir. Uluslararası taşkömürü ticaretinde son 20 yıl içerisinde denizyolu taşımacılığı, 

buhar kömüründe yıllık %8, koklaşabilir kömürde ise yıllık %1.8 artış göstermiştir. 

Uluslararası kömür ticaretinde önemli yeri olan kömür ihraç eden ülkeler ve 2004 yılı kömür 

ihracat miktarları Tablo-9’da verilmiştir. Toplam 219 milyon ton ihracat miktarı ile 

Avustralya ilk sırada yer almaktadır. Son yıllarda Endonezya gelişme kaydederek önemli bir 

kömür ihracatçısı ülke konumuna gelmiştir. 

Tablo-9. Önemli Taşkömürü İhracatçısı Ülkeler ve 2004 Yılı İhracat Miktarları (Milyon Ton)

Ülkeler Buhar Kömürü Koklaşabilir Toplam 

Avustralya 107 112 219 

Endonezya 90 17 107 

Çin HC 80 6 86 

Güney Afrika 64 3 67 

Rusya 51 14 65 

Kolombiya 51 1 52 

ABD 19 24 43 

Kanada 26 1 27 

Kazakistan 22 - 22 
Kaynak: WCI Coal 
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 2004 yılı değerleriyle önemli taşkömürü ithalatçısı ülkeler Tablo-10’da verilmiştir. 

Japonya, 97  milyon ton buhar, 66 milyon ton koklaşabilir kömür olmak üzere toplam 183 

milyon ton kömür ithali ile ilk sırada yer almaktadır. Japonya’nın gerek kömüre dayalı 

elektrik üretimi ve gerekse demir-çelik sanayi tamamen ithal taşkömürüne bağımlıdır. 2004 

yılında Avrupa Birliğini oluşturan 15 ülkenin (AB15) toplam ithalatı ise 196.4 milyon ton olarak 

gerçekleşmiştir. 

 

Tablo-10. Önemli Taşkömürü İthalatçısı Ülkeler ve 2004 Yılı İthalat Miktarları (Milyon Ton)

Ülkeler Buhar Kömürü Koklaşabilir  Toplam 

Japonya 97 86 183 
Güney Kore 58 21 79 
Tayvan 53 7 60 
Almanya 32 7 39 
İngiltere 30 6 36 
AB15 Toplamı 153,8 42,6 196,4 
Kaynak: WCI Coal  
    

Toplam taşkömürü üretiminin yaklaşık % 14’ü (528 milyon ton) halihazırda Demir-

Çelik sektöründe kullanılmaktadır. Elektrik ark ocaklı demir çelik fabrikalarındaki önemli 

gelişmelere rağmen, dünya çelik üretiminin %66’sı kömüre bağımlıdır37. Ark ocaklarında 

kullanılan elektriğin önemli bir kısmı kömürden üretilmektedir. Dünyada üretilen koklaşabilir 

taşkömürünün yaklaşık %90’ı ham çelik için pik demir üretiminde kullanılmaktadır. Dünya 

koklaşabilir kömür tüketiminin 1/3’ü ithal kömürdür.  

Kömürün elektrik üretiminde de vazgeçilmez bir yeri vardır. Dünya birincil enerji 

ihtiyacının yaklaşık % 23.3’ü kömürden karşılanmakta ve dünya elektrik üretiminin yaklaşık 

% 39’u kömürden üretilmektedir.  İthal buhar kömürlerinin yaklaşık %70’i elektrik 

üretiminde kullanılmaktadır. Son yirmi yıl içerisinde termal kömür ithalatında, özellikle Asya 

bölgesinde,  önemli bir artış olmuştur. Elektrik üretimleri ağırlıklı olarak kömüre dayalı 

ülkeler ve kömürün elektrik üretimlerindeki payları Tablo-11’de verilmiştir.  Elektrik 

üretiminin yaklaşık %95’ini kömürden sağlayan Polonya elektrik üretiminde kömür kullanan 

ülkeler arasında başı çekmekte, %93’lük oranla Güney Afrika Cumhuriyeti ikinci sırada yer 

almaktadır.   

 

                                                 
37 WCI Coal  
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 Tablo-11. Elektrik Üretimi Ağırlıklı Olarak Kömüre Dayalı Ülkeler (2004) 

Ülke Elektrik Üretiminde Kömürün Payı (%) 

Polonya 95 
G. Afrika 93 
Hindistan 68 
Avustralya 77 
Çin HC 79 
Çek Cumhuriyeti 62 
Yunanistan 61 
Almanya 51 
ABD 51 
Danimarka 70 
Kaynak: WCI Coal  

  

2.5. Kömür Fiyatları 

1973 yılında 15 $/ton seviyelerinde olan buhar kömürü fiyatı, bu yıllarda yaşanan 

petrol krizleri sonucu ortaya çıkan yakıtlar arası rekabet sonucunda sürekli artış gösteren bir 

trendle 1979 yılından sonra 40 $/ton bandını aşmıştır. Artış trendi devam ederek 1980’li 

yılların başında, Polonya’da yaşanan grevlerin de etkisiyle 70 $/ton seviyelerine kadar 

tırmanmıştır.  1980’li yılların ikinci yarısından itibaren, kömür piyasasında başlayan rekabet 

ortamının etkisiyle, sürekli bir düşüş trendine giren kömür fiyatları 1990’lı yıllarda 40 $/ton 

bandına oturmuştur. (Şekil 2)  

Uluslararası petrol karteli konumundaki firmaların kömür piyasasından çekilmeleri, 

tedarikçi firmaların çeşitlenmesi sonucu oluşan daha rekabetçi bir pazar yapısının etkisiyle 

1995 yılından itibaren yeniden düşüş trendine giren kömür fiyatları 1999 yılında 27-30 $/ton 

seviyelerine kadar gerilemiş, 2000-2001 yıllarında yaşanan talep artışı nedeniyle tekrar 40 

$/ton seviyesine kadar çıkmıştır.  
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          Şekil-2.  Ocak1991-Ekim 2003 Buhar Kömürü Fiyatı 

            (Spot CIF $/ton, KB Avrupa 6000 kcal/kg NAR bazında) 
 

         Kuzey Batı Avrupa limanlarında spot buhar kömürü fiyatları 2002 yılı ortalarında aşırı 

düşük seviyelerde (26-27 $/ton CIF) iken, 2003 yılı sonlarına doğru rekor seviyede 

yükselerek yaklaşık 60 $/ton CIF seviyelerine kadar yükselmiştir. Asya-Pasifik pazarında da 

aynı gelişmeler yaşanmıştır. Japonya’nın ithal ettiği buhar kömür fiyatları 2002 yılı 

ortalarında 27-28 $/ton CIF seviyelerinde iken Kasım 2003 tarihinde 45.77 $/ton CIF 

seviyelerine kadar yükselmiştir.  

         2003 yılı başlarında koklaşabilir kömür fiyatlarında kömür satıcılarının FOB bazda 2 

$/ton indirim yapma sürprizleri fazla uzun sürmemiş ve özellikle yüksek kaliteli kömürlerde 

talebin arzın üzerinde seyretmesi ile fiyatlar tırmanmaya başlamıştır. Koklaşabilir kömür 

kullanıcılarının, koklaşabilir kömür pazarında yaşanan arz daralmasından en az düzeyde 

etkilenmek amacıyla  kullanım stoklarını güvence altına alma istekleri, düşük miktarlardaki 

spot alımlarda fiyatların ton başına 15-20 $ artmasına neden olmuştur38. Bazı küçük ölçekli 

kömür tedarik anlaşmalarında, ABD koklaşabilir kömürü FOB bazda 70 $/ton sınırını 

aşmıştır39.  koklaşabilir kömüre acil ihtiyacı olan bazı demir-çelik tesisleri FOB bazda 90-150 

$/ton arasında fiyatlar önermişlerdir40. 

              Koklaşabilir  kömür arzındaki daralma sonucunda, koklaşabilir kömür 

kullanıcılarının hazır kok kullanımına yönelmeleri sonucunda, 2002 yılı başlarında FOB 

bazda 60 $/ton olan %12-12.5 küllü Çin koku 2003  yılının sonlarında 200 $/ton seviyesini 

aşmış ve Çinli bir kok üreticisi 2004 yılı Şubat ayının ilk haftasında yapılan bir ihalede 30.000 

                                                 
38 Maiello D., 2003, a.g.e 
39 McCloskey’s Coal Report 75, December 12 2003 
40 McCloskey’s Coal Report 80, March 5  2004 
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 tonluk bir partiyi 405 $/ton FOB bedelle satmıştır41. Çin koku zaman zaman 430 $/ton 

FOB bedelle alıcı bulmuştur. 

            Pazarın en önemli aktörlerinden birisi olan BHP-Billiton, 11 Şubat 2004 tarihinde,   1 

Nisan 2004 tarihinden itibaren başlayan yeni kontrat döneminde koklaşabilir kömür satış 

fiyatlarını %28 artırdığını duyurmuştur. Böylece FOB bazda  46.25 $/ton olan kömür fiyatları 

57 $/ton FOB düzeyine yükselmiştir42. 2005 yılında ise koklaşabilir taşkömürü fiyatları, FOB, 

100$ /Ton’ un üzerinde seyretmektedir. 
 

2.6. AB Ülkelerinde Taşkömürü Madenciliği  

Avrupa Birliğinde taşkömürü üretimi 1992 yılında 185 milyon ton civarında iken 2002 

yılında yaklaşık 77 milyon ton düzeyine gerilemiştir. Avrupa Birliğinde 2001 yılı içinde 257 

milyon ton kömür ticareti yapılmış olup bunun 181 milyon tonu ithal edilmiştir. Kömürün 

%70’i elektrik üretiminde kullanılmıştır.  

Avrupa Birliğinde kömür endüstrisine devlet yardımlarını düzenleyen 28 Aralık 1993 

tarihli ve 3632/93/ECSC no’lu Komisyon kararının 10. maddesinde, kömür endüstrisine 

devlet yardımı yapılmasının 23 Temmuz 2002 tarihinde sona erdirilmesi kararlaştırılmıştır.  

Temmuz 2002 tarihi aynı zamanda; 1953 yılında kurulan ve mevcut devlet yardımı rejiminin 

temelini oluşturan Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Anlaşması’nın sona ereceği tarihtir. 

Avrupa Komisyonu 25 Temmuz 2001 tarihinde onayladığı bir düzenleme ile kömür 

endüstrisine devlet yardımının sürdürülmesini kararlaştırmıştır43,44. 

Avrupa Birliği’nin uyguladığı sübvansiyonların en önemli nedenini enerji arzı 

güvenliğinin sağlanması oluşturmaktadır. Üye ülkeler tarafından yapılacak yardım miktarı, 

kömür rezervlerine hazırlık yapacak yatırım masrafları kadar veya üretim zararlarını 

karşılayacak kadar olacaktır. Bu süre zarfında aktivitelerin azaltılması ile kömür endüstrisi 

yeniden yapılanacak, etkilenen bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimi için üye ülkelerce 

gerekli önlemler alınacaktır. Ayrıca bu yardım ile temiz kömür teknolojileri geliştirilecek bu 

teknolojilerin birlik dışına transfer edilmesi ile özellikle çevre kirliliğinin azaltılmasına katkı 

verilecektir. Ancak yardım, üretim maliyeti ile üçüncü ülkelerden benzer kalitede alınacak 

kömür fiyatı arasındaki farkı aşmayacaktır. 

                                                 
41 McCloskey’s Coal Report 79, February 20  2004 
42 www.industrysearch.com.au/news, 11.03.2004 
43 CEC Report From The Commission, Brussels, 10.04.2002 
44 Piper J., 2002, State aid to the coal industry post-ECSC, Annual Meeting of the Coal Experts, Brussels, 12 March 2002 
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 Batı Avrupa’da çevresel faktörler kömür, doğal gaz ve nükleer enerji arasındaki 

rekabette önemli rol oynamakta ve son zamanlarda diğer enerji kaynakları ve özellikle doğal 

gaz, kömüre göre avantaj sağlamaktadır. Batı Avrupa’da 1990’dan bu yana kömür 

tüketiminde %36 azalma olmuştur. Elektrik üretiminde doğal gaz kullanımının artması, çevre 

faktörleri ve yerli kömür üretiminde sübvansiyonun kaldırılması için AB’ nin üye ülkeler 

üzerindeki sürekli baskısı, kömür tüketimindeki bu azalmanın nedenleri olarak 

gösterilmektedir. 

Avrupa Komisyonu, taşkömürü madenciliği üretiminin 31 Aralık 2010’a kadar devamı 

için yeni bir devlet yardımı programı önermiştir. 2002 yılında uygulamaya konulan yeni 

kömür üretiminde devlet yardımı programı 2010 yılına kadar devam edecek ve gelişmeler 

2007 yılında gözden geçirilecektir45.  

Komisyon, sübvanse edilmiş minimum kömür  üretimi ile birlikte yenilenebilir enerji 

kaynaklarını geliştirme yolunda adımlar atılmasını istemektedir. Bunun asıl nedeni yerli enerji 

kaynaklarını oluşturmaktır. Bu yeni programa göre, enerji arz güvenliğinin iyileştirilmesi 

amacıyla sınırlı miktarda sübvanse edilmiş kömür üretimi yapılacaktır.  

Ana hatları ile devlet yardımlarının amacı: 

- Kömür rezervlerini hazır hale getirmek, 

- Çalışan makineleri muhafaza etmek , 

- Profesyonel niteliklere sahip çekirdek kömür madencilerini korumak, 

- Teknolojik uzmanlıkları ve bilgi birikimini korumak,  

olarak sıralanmaktadır. 

Batı Avrupa’da taşkömürü tüketimindeki trend, kömür üretimi ile aynı trendi takip 

etmektedir, çünkü kömür ithalatındaki artış aşağı yukarı üretimdeki azalmayla aynı orandadır. 

1994 yılında Portekiz’de ve 1992 yılında Belçika’da son kömür ocakları kapatılarak üretime 

tamamen son verilmiştir. Sadece dört üye ülkede; İngiltere, Almanya, İspanya ve Fransa’da 

taşkömürü üretimi devam etmekte olup hepsinde 1990 yılından bu tarafa üretimin azaldığı 

görülmektedir. Avrupa Birliğine katılmalarıyla birlikte Çek Cumhuriyeti ve Polonya, AB’ nin 

yeni taşkömürü üreticisi ülkeleri olmuşlardır46. 

Avrupa Komisyonu, 2001 yılı için Almanya’ya 4.643 milyon $, İspanya’ya  1.194 

milyon $ ve Fransa’ya 1.073 milyon $ kömür endüstrisini desteklemek için yetki vermiştir.    

                                                 
45  McCloskey’s Coal Report 60, May 16 2003 p.19 
46 IEA/DOE, International Energy Outlook 2003, 
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 Bu üç ülkede de üretilen her ton kömür için yapılan destekleme miktarı ithal edilen 

kömür fiyatından daha yüksektir. Ancak sübvansiyonu azaltmak için çalışmalar devam 

etmektedir. 

2001 yılı değerleriyle, Avrupa Birliğinde taşkömürü üretimleri, yapılan sübvansiyon 

miktarları ve ortalama ithal kömür fiyatları Tablo-12’de verilmiştir.  

Tablo-12. AB Ülkelerinde Sübvansiyon, Üretim ve İthal Kömür Fiyatları (2001) 

Ülkeler 

Toplam 

Sübvansiyon 

(Milyon $) 

Üretim 

(Milyon Ton) 

Ortalama 

Sübvansiyon 

$/ton 

Ortalama 

İthal Fiyatı 
$/ton 

Almanya 4.643 29,4 159 47,40 

İspanya 1.194 14,4 83 44,10 

Fransa 1.073 2,0 545 51,81 

İngiltere 91 31,5 3,3 51,81 
Kaynak: EIA/DOE International Energy Outlook 2003 

  

İngiltere: 

İngiltere’de 1990’dan 2001’e kadar taşkömürü üretimi %65 azalma göstermiştir (62 

milyon tonluk bir azalma ile 94 milyon tondan 32 milyon tona inmiştir). Aynı dönemde 

kömür tüketimi 44 milyon ton azalmıştır. Kömür tüketimindeki azalmanın nedeni elektrik 

sektörünün özelleştirilmesi sonucu kömür kullanımının azalması ve doğal gaza dönülmesidir. 

Mevcut durumda İngiltere’de işletme faaliyetlerini sürdüren  ocaklar Batı Avrupa’da 

en verimli ocaklardır.  

1984 yılında İngiltere’deki madenci grevinden sonra İngiliz Kömür İşletmeleri 

özelleştirilmiş ve o yıllarda 170 işletmede 180 bin işçi çalışırken 2004’de 12 işletmede 6 bin 

işçi kalmıştır. 2004 yılı sonlarına doğru Selby kompleksinin kapanması ile sadece 9 işletme 

üretim faaliyetlerini sürdürmüştür. 2002 yılında 83 milyon £ zarar eden, İngiliz Kömür 

Kurumundan kalan ocakların tamamına yakınını işleten özel şirket UK Coal, 2003 yılını 1 

milyon £’un biraz üzerinde bir zararla neredeyse başa baş noktasında kapatmıştır. 2003 

yılında kömür fiyatlarının iki katına çıkması geçen yıllara göre UK Coal şirketinin umutlarını 

arttırmıştır. Şirket yetkilileri mevcut durumda İngiltere’de kömür endüstrisinin varolduğu 

yıldan bugüne kadar en düşük maliyetlerle üretim yaptıklarını belirtmektedirler47. 
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Almanya: 

Almanya’da 1990 yılında 78 milyon ton olan kömür üretimi 2001 yılında 29.4 milyon 

tona inmiştir. 1999 yılı sonlarında Almanya Essen’ de yerleşik uluslararası madencilik ve 

teknoloji grubu olan RAG Aktiengesellschaft, dünya kömür pazarında fiyatların düşmesi, 

demir-çelik sektöründeki kömür talebinin azalması ve Alman Hükümeti tarafından uygulanan 

sübvansiyonların maliyetlerini karşılamaması nedeniyle Yeniden Yapılanma Programını 

hızlandırmayı kararlaştırmıştır. Gözden geçirilen Yeniden Yapılanma Programı Almanya’nın 

kömür üretimini 2005 yılında 24 milyon ton düzeyine indirmeyi öngörmektedir. Planlanan 

tüm ocak kapatmaların net sonucu: 7.4 milyon ton kapasite azaltılması ve 10.000’in üzerinde 

kişinin işini kaybetmesidir. 2000 yılında üç ocağın kapanmasıyla (toplam yaklaşık 6,1 milyon 

ton üretim kapasitesi)  Almanya’da sadece 10 ocak faaliyet göstermektedir. 

Avrupa Komisyonu, 2003-2007 yıllarını kapsayan Alman Kömür Endüstrisi Yeniden 

Yapılanma Programı için 3.3 milyar Euro devlet yardımı yapılmasını onaylamıştır. Ayrılan 

fonun büyük bir kısmı (2.2 milyar Euro), Komisyon’ un “kömür rezervlerine girme” olarak 

tanımladığı, üretim faaliyetlerini destekleme yardımı, geri kalanı ise diğer maliyetler ve 

üretim ile satış fiyatları arasındaki açığı kapatmak için kullanılacaktır48. 

İspanya: 

İspanya’da kömür üretimi 1990 yılında 20 milyon ton iken 2001 yılında 14.4 milyon 

ton olarak gerçekleşmiştir.  İspanya 1998-2005 yıllarını kapsayan ve kademeli bir azalışla 

kömür üretimini 11 milyon ton düzeyine düşürmeyi öngören bir yeniden yapılanma programı 

hazırlamıştır 

Avrupa Komisyonu, 2003-2005 dönemi için, İspanya’nın belirttiği yeniden yapılanma 

çalışmalarının Avrupa’nın devlet yardımı düzenlemeleri ile uyumlu olup olmadığını 

araştırmaktadır. Dönem için ön görülen toplam yardım miktarı 5 milyar Euro’dur. Ayrıca 

Castile-Leon özerk topluluğu bölgesindeki özel kömür işletmecilerinin iş güvenliği ve çevre 

şartlarının iyileştirilmesinde kullanılmak üzere 2007 yılına kadar 2 milyon Euro/yıl yardım 

yapılması kararlaştırılmıştır49. 

 

                                                                                                                                                         
47 Hugh P., Can the UK coal industry survive? BBC News04.03.2004, http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/hi/business/3534519.stm 
48 McCloskey’s Coal Report 60, May 16, 2003 
49 Spanish aid scrutinised, McCloskey’s Coal Report 84,  April 30 2004 
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 Fransa: 

  1994 yılında Fransa hükümeti tarafından hazırlanarak Avrupa Birliği’ne sunulan 

Modernizasyon, Rasyonalizasyon ve Yeniden Yapılanma Planı 2005 yılına kadar bütün 

ocakların kapatılmasını öngörmektedir. Kömür endüstrisi yeniden yapılanma planı  sendikalar 

ile  bir devlet kuruluşu olan Charbonnages de France (CdF) arasında yapılan “Kömür 

Anlaşmasına” dayanmaktadır. 

Yerel üretimdeki düşüşe rağmen Fransa’nın kömür ithalatı, yüksek miktarlarda 

nükleer ve hidrolik kaynaklı elektrik arzının olması nedeniyle, yükselmemektedir. Üretim 

maliyetleri Avustralya veya Güney Afrika’dan ithal edilen kömür fiyatlarının 4-6 katı 

kadardır. İşletme zorlukları ve çoğalan işletme zararları nedeniyle kapatma planları hız  

Diğer AB Ülkeleri: 

Batı Avrupa’daki diğer önemli kömür kullanıcısı ülkelerin kömür tüketimlerini 

azaltacakları veya mevcut tüketim düzeylerinde tutacakları, İskandinav ülkelerinde (İsveç, 

Norveç, Finlandiya ve Danimarka) çevresel duyarlılık ve doğal gazın rekabetçi etkisi 

nedeniyle kömür tüketiminin azalacağı ön görülmektedir. Danimarka Hükümeti amaçlarının1   

2030 yılına kadar kömürden elektrik üretimini durdurmak olduğunu beyan etmiştir.  

Avrupa’nın büyük bir kısmında kömür tüketimindeki azalmaya rağmen, Yunanistan 

enerji üretiminde yerli linyit kullanımını arttırmayı ön görmektedir. 

           2.7. Ülkeler ve Kömür Üretim Politikalarındaki Değişimler 

               2.7.1. Kömür Üretimi İçin Devlet Yardımı 

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyesi ülkelerin bir kısmı yerel kömür üretimini 

desteklemek için değişen oranlarda mali ve diğer yardımlarını sürdürmektedir. Bir çok 

durumlarda devlet desteğinin temelini istihdam sağlamak ve bölgesel ekonomik aktivitenin 

sürdürülmesi gibi pragmatik kaygılar oluşturmaktadır.  Arz güvenliğinin sağlanması ve kömür 

madenciliğine dayalı endüstriyel kalkınmanın desteklenmesi konuları, kömür üretiminde 

devlet yardımlarının sürdürülmesi için daha akılcı gerekçeler olarak yaygınlaşmaktadır. Bazı 

ülkelerde ise, Norveç örneğinde olduğu gibi, kömür üretimi bir dış politika zorunluluğu olarak 

sürdürülmektedir. Norveç, Spitsbergen adasındaki varlığını kanıtlamak ve devam ettirmek 

için bu adada taşkömürü üretimini sürdürmekte ve yeni ocak açmak için yatırımlarına devam 

etmektedir. 
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3. TÜRKİYE’DE MEVCUT DURUM 

3.1. Taşkömürü Havzası Sınırları, Hukuku ve TTK’nın Kuruluşu 
 

Ülkemizde ilk taşkömürü işletme faaliyeti, Zonguldak Havzasında, 1848 yılında 

başlamış, 1858-1865 yılları arasında Hazine-i Hassa tarafından yönetilmiştir. 1937 yılındaki 

devletleştirmeye kadar havzada yerli yabancı çeşitli kuruluşlar tarafından taşkömürü üretimi 

gerçekleştirilmiştir.  

Zonguldak Taşkömürü Havzasının Osmanlı devleti dönemindeki imtiyaz alanı 

17.01.1910 tarih ve 289 sayılı “Teskere-i Samiye” ile belirlenen alan olup, bu sınırlar daha 

sonra 07.09.1968 tarih ve 6/10692 sayılı kararname ile 13.350 km2’ lik bir alana, 14.04.2000 

tarih ve 2000/525 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile de 6.885 km2’ ye çekilmiştir.  

Taşkömürünün 1848 yılında işletilmeye başlanmasından sonra yerli yabancı çeşitli 

yönetimlerin altında madencilik yapılan havzada Bakanlar Kurulu, 17.06.1982 tarih ve 2680 

sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanarak 11.04.1983 tarih ve 60 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname (KHK) ile İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşlarının yeniden 

düzenlenmesini kararlaştırmıştır. 

Bu düzenleme ile, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesinde 

faaliyet gösteren Ereğli Kömür İşletmeleri Müessesesi yerine; Armutçuk, Kozlu, Üzülmez, 

Karadon ve Amasra Müesseselerinden oluşan Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel 

Müdürlüğü’ nün kurulması öngörülmüştür. İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi 

Kuruluşları hakkındaki 11.04.1983 tarih ve 60 sayılı KHK ve aynı kararnamenin geçici 6. 

maddesinin birinci fıkrasına ilişkin 21.07.1983 tarih ve 73 sayılı KHK’ nin değiştirilerek 

kabulü 19.10.1983 tarih ve 2929 sayılı kanunla kararlaştırılmıştır.  

Bu yasal düzenleme içinde Bakanlar Kurulu, 10.10.1983 tarih ve 96 sayılı KHK ile 

17.06.1982 tarih ve 2680 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanarak “Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü” kurulmasını kararlaştırmıştır. 96 sayılı KHK 28.10.1983 tarih ve 

18205 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.  

Kurumun Ana Statüsü 11.12.1984 tarih ve 18602 sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanmıştır. 12.03.2001 tarihinde Yüksek Planlama Kurulu kararı ile onaylanan değişiklik 

ile de havza sınırları içindeki taşkömürünün yanı sıra diğer madenleri işletme ve işlettirme 

hakkını alarak faaliyet alanı genişletilmiştir. 
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 Günümüze kadar havzaya özgü yasal düzenlemeler ile 3213 sayılı Maden Kanunu’na 

tabi olmadan faaliyette bulunan TTK, 5 Haziran 2004 tarih ve 25483 sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanarak yürürlüğe giren 5177 sayılı “Maden Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin Kanun” hükümleri çerçevesinde “Maden Kanunu” kapsamına alınmıştır. 

3213 sayılı Maden Kanununun Ek-1. Maddesi, 5177 sayılı Kanun50 ile; “3867 sayılı Ereğli 

Kömür Havzasındaki Ocakların Devletçe İşlettirilmesi Hakkında Kanun ile Devletçe 

işlettirilmesi kararlaştırılan Ereğli Kömür Havzasındaki madencilik faaliyetleri bu kanun 

hükümlerine tabidir...........Sınırları Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen Ereğli Kömür 

Havzasındaki taşkömürlerini işletmeye ve hukuku uhdesinde kalmak şartıyla işlettirmeye 

Türkiye Taşkömürü Kurumu yetkilidir..............” şeklinde değiştirilmiştir. 

Taşkömürü havzasının Maden Kanunu’na tabi olması ve TTK’ ya taşkömürü işletme 

faaliyetlerinin yanı sıra, hukuku kurum uhdesinde kalmak şartıyla “işlettirme” yetkisinin de 

tanınması, karşılaşılan (özellikle rödövans uygulamalarında ortaya çıkan) yasal zorlukların   

çözülmesinde Kuruma kolaylık sağlamıştır. Ayrıca, günümüze kadar havzada Devletçe 

yapılan taşkömürü üretim yatırımlarının yanı sıra özel girişimlerce de yatırım 

yapılabilmesinin önü açılmıştır. 

Bu kapsamda TTK, 1989 yılından bu yana sürdürmekte olduğu, Kurumca işletilmesi 

ekonomik olmayan ufak sahaların rödövans yoluyla işlettirilmesi uygulamasını yasal zemine 

oturtulmuş bir şekilde devam ettirmenin yanı sıra, 1980’li yıllarda sondajlı etüdleri ve/veya 

fizibilite etüdleri yapılmış ancak günümüze kadar üretime geçilemeyen; Amasra-B, Bağlık-

İnağzı, Gelik Senklinal Dik Kanadı gibi bakir sahalar ile üretim faaliyetlerinin durdurulduğu 

Alacaağzı gibi işletmelerin üçüncü şahıslara “işlettirilmesi” yönünde uygulamaya geçilmiştir. 

     

3.2. Türkiye’de Taşkömürü Rezervleri ve Taşkömürünün Özellikleri 

Ülkemizde en önemli taşkömürü rezervleri Zonguldak Havzasında bulunmaktadır. 

Havzada bugüne kadar yapılan rezerv arama çalışmalarında, -1200 m derinliğe kadar tespit 

edilmiş toplam Jeolojik rezerv 1.34 Milyar ton olup, bunun %41’i  (yaklaşık 550 Milyon ton) 

görünür rezerv olarak kabul edilmektedir. Zonguldak Taşkömürü Havzası dışında, rezerv 

açısından önemsiz birkaç taşkömürü zuhuru daha (Antalya ve Diyarbakır yöresinde) 

bulunmaktadır.  

Havzada; Kozlu, Üzülmez ve Karadon bölgelerinde koklaşabilir, Armutçuk bölgesinde 

yarı koklaşabilir ve Amasra bölgesinde koklaşma özelliği bulunmayan rezervler mevcuttur. 
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 Koklaşabilir taşkömürü rezervlerinin toplam içerisindeki payı yaklaşık %67’dir. 

Rezervlerin bölgelere göre dağılımı Tablo-13’de, koklaşma özelliklerine göre % dağılımı  

Şekil-3’de verilmiştir.  
 

Tablo-13. Türkiye’deki Taşkömürü Rezervleri                                                 (Milyon Ton)

Koklaşabilir Yarı Kokl. Koklaşmaz Rezerv 
Türü Kozlu Üzülmez Karadon Toplam Armutçuk Amasra 

Toplam

Görünür 79,8 141,7 143,3 364,8 12,9 173,1 550,8
Muhtemel 40,5   94,3 159,2 294,0 15,9 115,1 425,0
Mümkün 47,9   74,0 117,0 259,2   7,9 121,5 368,3
TOPLAM 168,3 310,0 419,5 897,8 36,6 409,7 1.344,1

Kaynak: TTK 
 

                             

Koklaşabilir
67%

Koklaşmaz
30%

Yarı Koklaşır
3%

 
                              Şekil- 3. Koklaşma Özelliklerine Göre Havza Rezervleri 
 

Dünya genelinde rezerv tanımlamaları yapılırken, mevcut madencilik teknolojisi ile 

ekonomik olarak girilebilir rezervler dikkate alınmaktadır. Havza bazında rezervler –1200 m 

derinliğe kadar yapılmış sondajlardan elde edilmiş verilerden hesaplanmıştır.  

Havza kömürlerinin kalorifik değeri 5.450-7050 kcal/kg (AID) arasında değişmektedir. 

Koklaşabilir rezervler Kozlu, Üzülmez ve Karadon bölgelerinde yer almaktadır. Armutçuk 

bölgesinde yer alan rezervler; yarı-koklaşma özelliği, yüksek ısıl değer ve düşük bünye külü 

içeriği ile hem koklaşabilir kömürlerle harmanlanarak hem de pulverize enjeksiyon (PCI) 

kömürü olarak demir-çelik fabrikalarında kullanıma uygun niteliktedir. Amasra bölgesi 

kömürlerinin koklaşma özelliği bulunmamakla birlikte, belirli oranlarda metalurjik kömürler 

ile harmanlandığında koklaşma özelliğini bozmamaktadır. 

 
3.3. Kuruluş Sayısı, Mevcut Kapasite ve Kullanımı 
 

Taşkömürü havzasının en önemli kuruluşu olan TTK’nın mevcut alt yapısı ve büyük 

tesisleri (galeriler, kuyular, lavvarlar, nakliyat sistemleri, vb.) incelendiğinde, kurulu 

kapasitesinin, 4,5– 5 milyon/yıl satılabilir taşkömürü üretmeye elverişli olduğu görülmektedir. 

                                                                                                                                                         
50 Resmi Gazete, 05.06.2004, No:25483 
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 Bu kapasiteye 1970’li yılların ortalarında ulaşılmasına rağmen özellikle 2000’li yıllardan 

sonra kapasite kullanım oranı % 40’lara kadar düşmüştür. 

 Havzadaki rödövans yoluyla taşkömürü üretimi yapan özel sektör kapasitesinin her 

geçen yıl arttığı görülmektedir. Tablo 14’de belirtilen özel sektör kapasitesi taahhüt edilen 

miktar olarak yer almıştır. Özel sektörün 2005 yılı içinde 450 bin ton kömür üretmesi 

beklenmektedir. Ancak geçmiş yıllarda çeşitli nedenlerden dolayı kapasite kullanımında çok 

değişkenlikler görülmüştür. Büyük rezervli sahaların özel sektör eliyle üretime geçme 

çalışmaları yönünde yatırımlara hız verilmiştir. 2006 yılından itibaren üretim miktarlarının 

artacağı ve 2010’lu yıllarda özel sektörün üretim kapasitesinin 4,5-5 milyon ton/yıla ulaşacağı 

öngörülmüştür. 

Taşkömürü sektöründeki Kuruluşların kapasiteleri ve kapasite kullanımları Tablo 14-

15’de verilmiştir. 

Tablo-14. Taşkömürü Sektöründeki Kuruluşlar  
2005 Yılı  Sıra 

No 
Kuruluş 

Adı Yeri 
Üretim 
Konusu 

Yabancı
Sermaye 
Payı (%)

Çalışan 
Sayısı 

Kapasite 
(1000 ton) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Kamu Kuruluşu 
TTK Zonguldak Taşkömürü - 13.200* 4.500 

2 
Özel Sektör 

22 
Küçük saha 

Zonguldak Taşkömürü - 1.300** 250 

3 
Özel Sektör 

4 
Büyük saha 

Zonguldak 
Bartın Taşkömürü - - - 

Toplam 14.500 4.750 
    
* 200 Kişi Hizmet alımı yapılan firmalarda çalışmaktadır. 
 ** Tahmini sayı 
    

Tablo- 15. Taşkömürü Sektöründe Kapasite Durumu  
YILLAR Sıra 

No 
Kuruluş 

Adı  
Ana 

Mallar 
Kapasite ve 

KKO 
Kapasite 

Birimi 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

Kapasite (1000 ton) 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
Gerçekleşme (1000 ton) 1.990 2.257 2.357 2.242 2.011 1.881 1.6651 TTK Taşkömürü 
KKO % 44 50 52 50 45 42 37
Kapasite (1000 ton) 349 130 142 353 373 394 250
Gerçekleşme (1000 ton) 141 135 140 75 48 39 *4502 

Özel sektör 
22 

Küçük Saha 
Taşkömürü 

KKO % 40 104 99 21 13 10 180
Kapasite (1000 ton) - - - - - - -
Gerçekleşme (1000 ton) - - - - - - -3 

Özel sektör 
4** 

Büyük Saha 
Taşkömürü 

KKO % - - - - - - -
  *Beklenen     ** 2006 dan itibaren Üretime başlanacaktır. 
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 3.4.  Türkiye’de Taşkömürü Üretimi  
 

Ülkemizde taşkömürü üretimi Zonguldak Taşkömürü Havzasında TTK ve Özel Sektör 

tarafından gerçekleştirilmektedir. Derin yer altı kömür madenciliği yapılan Zonguldak 

Taşkömürü Havzasının jeolojik yapısı tam mekanizasyona gidilmesini engellemekte, üretim 

büyük ölçüde insan gücüne dayalı emek-yoğun bir şekilde gerçekleştirilmektedir. 

 Havza, sağlıklı kayıtların mümkün olduğu 1942 yılından günümüze 214 milyon ton 

(1865 yılından günümüze yaklaşık 400 milyon ton) satılabilir taşkömürü üretimi ile ülke 

kalkınmasında önemli bir yer almıştır. Havza tarihi boyunca en fazla tüvenan üretim 1974 

yılında 8.5 milyon ton, satılabilir üretim ise 1967 ve 1974 yıllarında 5 milyon ton olarak 

gerçekleştirilmiştir.  

Zaman zaman düşüşler gözlense de önemli bir üretim artış trendi yakalanmış olan 

Havzada 1974 yılında ulaşılan 5 milyon ton satılabilir üretim değeri korunamamış, o yıldan 

sonra azalmaya başlayan satılabilir üretim 1982 yılından sonra 4 milyon tonun altına inmiştir. 

2003 yılı satılabilir taşkömürü üretimi 2.011.178 ton olarak gerçekleşmiş, 2004 yılında ise 2 

milyon tonun altına düşmüştür. 

1989 yılından itibaren TTK tarafından işletilemeyen yüzeye yakın, dağınık ve küçük 

ölçekli rezervlerin, “hukuku TTK uhdesinde kalmak kaydıyla, rödövans karşılığı özel 

firmalara işlettirilmesi” uygulaması başlatılmıştır. 1999-2005 yılları TTK ve rödövanslı 

sahaların satılabilir üretimleri ve üretim değerleri Tablo-16 ve 17’de verilmiştir. 
 

Tablo- 16. Üretim Miktarı                                                                                                     (1000 Ton) 

YILLAR YILLIK ARTIŞLAR (%) Sıra 
No 

Kuruluş 
Adı Ana Mallar 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (5/4) (6/5) (7/6) (8/7) (9/8) (10/9) 

Taşkömürü 
Parça 272 289 312 301 281 317 198 6,3 8,0 -3,5 -6,6 11,3 -38 
Metalurjik 262 388 566 448 511 458 304 14,8 14,6 -11 11,4 -10 -34 
Filitrasyon 1456 1582 1479 1495 1219 1106 1163 10,8 -6,5 1 -18 -9 5 

1 
 TTK 

Toplam 1990 2250 2357 2242 2011 1881 1665 13 5 -5 -10 -6 -11 

2 Özel 
Sektör Taşkömürü 141 135 137 75 48 39 *450 -4,5 1 -45 -36 -19 1053 

Genel Toplam Taşkömürü 2131 2392 2494 2317 2059 1920 2115 11,2 4,3 -7,1 -12 -7 10 

Kaynak: TTK 

• Beklenen 
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 Tablo- 17. Üretim Değeri                                                                                                (Milyon YTL) 

YILLAR YILLIK ARTIŞLAR (%) Sıra 
No 

Kurum 
Adı Ana Mallar 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (5/4) (6/5) (7/6) (8/7) (9/8) (10/9) 

Taşkömürü 
Parça 6,0 11,0 20,6 30,7 29,8 40,6 29,5 83 87 49 -3 36 -27 
Metalurjik 5,8 12,4 35,1 34,0 39,4 50,8 42,8 114 183 -3 16 28 -16 

Filitrasyon 21,8 36,4 50,3 26,2 78,0 81,8 89,6 67 38 -48 197 5 10 

1 
 TTK 

Toplam 33,6 59,8 106,0 90,9 147,2 173,2 161,9 80 77 -14 62 18 -7 

2 Özel** 
Sektör Taşkömürü 2,4 3,6 6,2 4,7 3,5 3,6 *43,6 50 72 -24 -16 3 1111 

Genel Toplam 36,0 63,4 112,2 95,6 150,7 176,8 205,5 76 77 -15 58 17 16 
Kaynak: TTK 

* Beklenen, ** Özel Sektör değerleri TTK ortalama satış fiyatları baz alınarak belirlenmiştir. 
 
    3.4.1 Üretim Yöntemi - Teknoloji 

Havzada genel olarak ilerletimli-göçertmeli uzunayak üretim yöntemi 

uygulanmaktadır. Yangına yatkın panolarda (Armutçuk,Kozlu) geri dönümlü-göçertmeli 

uzunayak, eğimin fazla olduğu damarlarda pnömatik patlatmalı kazı yöntemi 

uygulanmaktadır. Kozlu müessesesinde dik damarlarda tumba yöntemi uygulanmaktadır. 

Ayak boyları damar meyiline bağlı olarak 100-150 metre arasında değişmektedir. Havzanın 

jeolojik ve tektonik yapısı tam mekanizasyona uygun değildir. Kazı genellikle martopikör ile 

yapılmakta, çok sert damarlarda ( Armutçuk, Amasra ) dinamit kullanılmaktadır.  

Temel tahkimat malzemesi ağaç sarma-direk ve domuzdamıdır. Bazı ayaklarda 

hidrolik direk-çelik sarma uygulanmaktadır. Genellikle arına paralel tahkimat yöntemi 

uygulanmaktadır. Uzun ayaktaki çalışmalar 3 ana aşamadan oluşmaktadır: 

- Kazı 

- Tahkimat 

- Ayak içerisindeki nakliyat,basınçlı hava,su vb. donanımların öne kaydırılması 
 

Kazı işlemleri iki vardiyada yapılmaktadır. Üçüncü vardiyada tahkimat ve 

teçhizatların ötelenmesi gerçekleştirilmektedir. Ayak içi kömür nakliyatı damar eğimine bağlı 

olarak sabit oluk veya zincirli konveyörlerle yapılmaktadır. 

TTK da dik damarların kazanılması amacıyla 1991 yılında  Kozlu Müessesesinde 

uygulamaya başlanan  basınçlı hava ile kazı yöntemi, daha sonra diğer Müesseselerde de  

yaygınlaştırılmıştır. TTK 2004 yılı toplam tüvenan kömür üretiminin % 13 ’ü söz konusu 

yöntem ile gerçekleştirilmiştir. Bu yöntem halen Kozlu, Üzülmez ve Karadon 

Müesseselerinde uygulanmaktadır. 
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TTK da sıvı karbondioksit (cardox) ile kazı uygulamalarına, Amasra Müessesesinde, 

1997 yılından itibaren başlanmıştır. Bu çalışmalar genellikle ayak içinde ve damar içi 

hazırlıklarda yapılmıştır. Kozlu Müessesesinde ise 1997 yılından itibaren tabanlarda, 

ayaklarda ve pnömatik patlatma yapılan panolardaki topukların alınmasında  kullanılmıştır. 

Bu yöntem halen Amasra Müessesesinde uygulanmaktadır. Armutçuk Müessesesinde deneme 

çalışmaları devam etmektedir.  

 Havzada faaliyette bulunan özel sektör firmaları ise; TTK da uygulanan klasik 

“göçertmeli uzun ayak ve baca usulü” kazı yöntemleri uygulamaktadır. 
               

3.4.2. Kömür Hazırlama Teknolojileri 
 

TTK tarafından üretilen kömürler toplam teorik kapasiteleri 1680 ton/saat olan 4 adet 

lavvarda yıkanmaktadır (Tablo.18). 
 

Tablo-18. TTK Lavvarları (Mevcut Durum) 
Lavvarın Adı Kapasite 

(ton/saat) 
Kuruluş  

Yılı Başlıca Yıkama Ekipmanı Ürün Boyutu (mm) 

Zonguldak 750 1957 
Baum Jigi 
Feldpatlı Acco Jigi 
Filtrasyon 

 Parça 
  0,5-10 (metalurjik) 
  Filtrasyon (santral yakıtı) 

Çatalağzı 500 
 

1956 
 

Baum Jigi 
Feldpatlı Acco Jigi 
Filtrasyon 

  Parça 
  0,5-10 (metalurjik) 
  Filtrasyon (santral yakıtı 

Armutçuk 220 1960 

Baum Jigi 
Sallantılı Masa 
Filtrasyon 

  Parça 
  0,5-10 
  0,5-18  
  Filtrasyon (santral yakıtı) 

Amasra 210 
 

1976 
 

Ağır Mayi tamburu 
Ağır Mayi Siklonları 
Flotasyon 

  Parça 
  0-18 

  
 

Kuruluş yıllarından da anlaşılabileceği gibi zenginleştirme tesislerinin (lavvarlar) 

teknolojileri eskimiş ve teknik ömürleri (özellikle Zonguldak ve Çatalağzı) dolmuştur.  

TTK bu aşamada kömür hazırlama politikalarında yeni model geliştirerek hizmet alımı 

yoluyla lavvarlarını yenileme kararı almış ve yürürlüğe koymuştur. İlk aşamada Kozlu ve 

Üzülmez Müesseselerinde üretilen kömürlerin yıkandığı Zonguldak Lavvarının yerine yap-

işlet modeliyle Üzülmez ve Kozlu’da iki adet yeni lavvar yapılmasına başlanmış, 2006 yılı 

içinde hizmete açılması planlanmıştır. Bu uygulamaya 2007 yılından itibaren diğer lavvarlar 

için de gidileceği öngörülmüştür. 

 Havzada ayrıca özel sektöre ait kapasiteleri 75-100 ton/saat arasında değişen beş adet 

zenginleştirme tesisi vardır.  
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 3.4.3. Ürün Standartları 
 

Lavvarlar bazında satılabilir taşkömürlerinin özellikleri Tablo-19’da verilmiştir. 
 
Tablo- 19. TTK Taşkömürlerinin Ürün Standartları 

NİTELİKLER 
ARMUTÇUK 

LAVVARI 
ZONGULDAK 

LAVVARI 
ÇATALAĞZI 

LAVVARI 
AMASRA 
LAVVARI 

Rutubet                    (ar)* % 2-14 2-14 2-14 3-14 
Kül (ar) % 9 11-13 12-13 14-15 
Uçucu Madde (ar) % 29-34 25-27 25-27 32-35 
Sabit Karbon (ar) % 47-54 52-57 51-56 41-47 
Üst Isı Değeri (ar) Kcal/kg 6.250-7.250 6.500-7.150 6.400-7.150 5.650-6.050 
Alt Isı Değeri (ar) Kcal/kg 6.050-7.050 6.400-6.950 6.200-6.950 5.450-6.050 
Uçucu Madde (daf)* % 38 32 32 43±2 
Sabit Karbon           (daf) % 61±1 60-67 67±1 56±2 
Üst Isı Değeri (daf) Kcal/kg 8150 8400 6200-6950 7600 
Karbon    C (ad)* % 75±2 73-76 75±2 70±3 
Hidrojen  H (ad) % 4+1 4+1 4+1 4+1 
Kükürt     S (ad) % Max 0,9 0,8 0,8 1,5 
Azot        N (ad) % 1,1±0,3 1±0,2 1±0,2 1,2±0,4 
Kül Ergime Noktası Min 0C 1270 1350 1350 1270 
ISO Koklaşma Değeri Orta-Zayıf Orta-İyi Çok-İyi Pek Zayıf 
ISO Kod No 622 533-534 534 711 
ISO Sınıf VIA VC-VD VC VII 
ASTM Rank Grubu hvAb hvAb HvAb HvBb 
ASTM Rank Skalası 62-148 68-154 69-155 58-139 
ASTM Rank Sınıfı II-Bitümlü II-Bitümlü II-Bitümlü II-Bitümlü 
Kaynak: TTK 
*ar- orijinal numunede, daf- kuru külsüz, ad- havada kurutulmuş, ISO- Uluslararası Standartlar Organizasyonu, ASTM- Amerikan 
Standardı 
 
 

3.5. İstihdam ve Verimlilik 
  

Taşkömürü havzasındaki sürdürülen faaliyetlerin çalışma alanının büyüklüğü (işletme 

ve ocak sayısı, açık alan, kat sayısı vb.), emek-yoğun çalışma düzeni, öngörülen üretim hedefi 

gibi temel unsurlar dikkate alındığında en önemli parametrelerin başında işgücü sayısı ve 

nitelikleri olduğu görülmektedir. Aynı zamanda işgücünün maliyetlerdeki payları ile 

verimlilik ölçüleri de havza taşkömürü üretiminde önemini korumaktadır. Taşkömürü 

havzasının en önemli kuruluşu olan TTK bölgenin (Zonguldak-Bartın-Karabük illeri) 

istihdam kapısı olmuştur. Ancak 1990 yılından itibaren uygulanan politikalar sonucu TTK 

dan 35 bini aşan sayıda işçi emekli olmuştur. 8. plan döneminde (2000-2005) bu sayı 10 bini 

bulmaktadır. TTK ve bölgede faaliyet gösteren özel sektörde 24 saat kesintisiz ve 3 vardiya 

esasında çalışma sürdürülmektedir. 



181

 Tablo 20’ de görüldüğü gibi TTK’ dan her yıl ortalama 1500-2000 işçi azalmaktadır. 

Taşkömürü havzasında faaliyet gösteren özel sektör istihdamı konusunda sağlıklı bilgilere 

ulaşılamamakla birlikte 2005 yılında 1300 kişinin çalıştığı tahmin edilmektedir. Ayrıca TTK 

adına sürdürülen müteahhitlik hizmetlerinin madencilik faaliyetlerinde 2004 ve 2005 

yıllarında 200 kişi civarında işgücü istihdamı vardır. 
       

Tablo-20. Taşkömürü Sektöründe İstihdam Durumu (2000-2005) 
Yıllar Sıra Kuruluş 

Adı İşgücü 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
İşçi 19151 17690 15271 12695 11998 *108001 TTK Memur 2425 2387 2351 2277 2203 *2098

2 TTK(Hizmet alımı) İşçi - - - - 110 200

3 Özel sektör İşçi  **1300
İşçi 19151 17690 15271 12695 12108 12300Toplam Memur 2425 2387 2351 2277 2203 2098

Genel  Toplam  21576 20077 17622 14972 14311 14398
    * 30 Aralık 2005 tarihi itibariyle, ** Beklenen 

 

Tablo 21’de görüldüğü gibi, 1990’lı yıllarda Kurumun kömür üretimi dışındaki faaliyet 

alanlarından çekilmeye başlaması, ocaklarda eski imalat içinde üretim yapılan panoların  

kapatılarak yer altı ve yerüstünde konsantrasyona gidilmesi gibi rasyonel adımların atılmasına 

paralel olarak genel randıman ve içeri randımanında kısmi artışlar gerçekleştirilmiştir. 

Bununla birlikte üretim işçisi randımanlarından da görülebileceği üzere, işgücünün bireysel 

verimliliğinde (her işçinin gerçekleştirdiği iş miktarında) düşüş eğilimi durmakla birlikte 

herhangi bir artış gerçekleştirilememiştir. 

Tablo-21. TTK Üretim ve Randımanlar (Satılabilir,kg/yev.) 

RANDIMANLAR  (KG/YEV)  

YILLAR 

 

 

ÜRETİM 

(Ton) 

GENEL 

(Tüm İşçilik) 

İÇERİ 

(Yeraltı İşçiliği) 

ÜRETİM 

(Pano Ayak üretim İşçisi) 

1990 2.745.242 328 526 2859 

1995 2.248.176 428 700 2032 

1996 2.441.096 450 705 2134 

1997 2.320.132 416 715 2261 

1998 2.136.120 415 708 2299 

1999 1.989.572 407 694 2415 

2000 2.259.227 470 650 1810 

2001 2.356.865 501 679 1859 

2002 2.244.385 548 742 2128 

2003 2.011.178 563 774 1910 

2004 1.880.847 601 834 1980 

2005 1.665.324 585 810 2074 
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 İşgücü verimliliğinin düşük olmasındaki genel etkenler:  

 Emek-yoğun çalışma düzeninin hakim olması, 

 Yatırımların yeterli şekilde ve zamanında yapılamaması, 

 İşyerlerinin dağınıklığı ve uzaklığı nedeniyle ulaşımda geçen sürelerin fazla olması  

ve efektif çalışma süresinin kısa olması, 

 Jeolojik ve tektonik koşulların elverişli olmaması nedeniyle üretimde teknoloji 

kullanım seviyesinin düşük olması, 

 Verimlilik ve kalite bilincinin yetersiz olması, 

 Ücret politikalarının verimliliği özendirmekten uzak olması, 

olarak sıralanabilir. 

3.6. İş Güvenliği 

Taşkömürü madenciliği Zonguldak şehri altında ve civarında TTK ve kısmen de özel 

sektör tarafından gerçekleştirilmektedir.  

TTK ocakları modern ekipmanla donatılmıştır. Çoğu metan gazı ölçme cihazı olmak 

üzere toz, gürültü, ısı, sıcaklık, hava hızı vb. ölçme cihazları ve merkezi gaz izleme ve kontrol 

cihazları tüm üretim işletmelerinde kuruludur. Yeraltı ocaklarında meydana gelebilecek 

yangın, patlama veya benzeri nitelikteki hadiselerde kurtarma hizmetlerini yürütmek üzere 5 

tahlisiye istasyonu vardır. Yeraltına giren herkese (işçi-memur) bir CO veya O2 maskesi 

verilmektedir. Solunabilir toza  karşı kişileri korumak için yılda yaklaşık 350.000/400.000 

civarında toz maskesi kullanılmaktadır. Kömür tozları hem çalışanların sağlığı açısından hem 

de infilak edebilmeleri nedeni ile tehlikeli ortam yaratırlar. Tozlanmaya müsait damarlarda 

arına su enjeksiyonu yapılmakta kömürün nakli sırasında tüm aktarma noktalarına fisketeler 

yerleştirilmekte, tozlu sahaları sürekli yıkanarak toz birikmesine fırsat verilmemektedir. 

Ortamda biriken tozların taş tozu ile nötralize edilmesine çalışılmaktadır. Yeraltı ve yerüstü 

işyerlerinde çalışma şartlarının iyileştirilemediği durumlarda çalışanları korumaya yönelik 

önlemlere ağırlık verilmektedir. TTK hizmet içi eğitim amacıyla sürekli kurs ve seminerler 

verilmekte, yetiştirme ve mesleki tekamül kursları düzenlemektedir. 

Son yıllarda TTK ocaklarında uygulanmakta olan önemli İş Güvenliği Projeleri: 

 İş Güvenliği İyileştirme Projesi, 

 İş Güvenliğini Geliştirme Projesi, 

 Eğitim Projesi, 
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  TTK Ocaklarında Taşta Sürülen Galerilerde Püskürtme Beton ve Saplamalarının 

Kullanımının Araştırılması Projesi, 

 OHSAS 18001 (Uluslararası Mesleki Sağlık ve Güvenlik Standardı); Maden 

İşletmelerinde İş sağlığı ve Güvenliği Standardı Oluşturulması Projesi, dir. 

Ayrıca; Yurt içinde çeşitli Kuruluşlar tarafından talep edilen, cihaz bakım, tahlisiye 

eğitimi ile ALSZ cihazların lisans vb. hizmetleri verilmektedir. 
 

 TTK ocaklarında İş Güvenliğinde önemli iyileştirmeler ve projeler gerçekleştirilmiştir. 

Ancak dünyanın en ağır iş kollarının başında gelen yeraltı kömür madenciliğinde kazalar 

meydana gelmektedir (Tablo. 22). 

Tablo- 22. TTK Kaza İstatistikleri 

Yıllar Ölü 
Sayısı 

Yaralı 
Sayısı 

Yer altı 
İşçi Sayısı 

Üretim 
(1000 ton) 

10.000 tona 
düşen ölüm 

oranı 
1995 13 2373 13348 2248 0,058 
1996 4 2560 13028 2441 0,016 
1997 9 2561 12277 2320 0,039 
1998 11 2119 11684 2136 0,051 
1999 4 1823 10899 1980 0,020 
2000 9 4229 13970 2257 0,040 
2001 5 4274 13472 2257 0,021 
2002 8 2653 11772 2244 0,036 
2003 8 2484 10339 2011 0,040 
2004 5 2208 8932 1880 0,027 
2005 10 1818 7946 1665 0,060 

Toplam 86   23.549 0,037 
   Özel Sektör Ocaklarında ise, donanım eksikliği mevcut olup yaklaşık 15 yıldan beri 
faaliyette bulunan küçük ölçekli 22 sahada meydana gelen kazalar Tablo 23’de verilmiştir. 

  Tablo- 23. Özel Sektör Kaza İstatistikleri 

Yıllar Ölü 
Sayısı 

Yaralı 
Sayısı 

Yer altı 
İşçi Sayısı 

Üretim 
(1000 ton) 

10.000 tona 
düşen ölüm 

oranı 
1995 5 - - 136 0,368 
1996 1 - - 250 0,040 
1997 5 7 - 398 0,126 
1998 2 1 - 208 0,096 
1999 3 1 - 141 0,213 
2000 - 1 - 135 - 
2001 3 10 - 140 0,214 
2002 1 6 - 75 0,133 
2003 10 2 - 48 2,083 
2004 7 6 - 39 1,795 
2005* 1 2 1300 337 0,030 

Toplam 38   1.907 0,199 
   * Kasım Ayı Sonu 
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 Tablo 22 ve 23’ de verilen TTK ve Özel Sektör kaza istatistikler kıyaslandığında, 

10.000 ton üretime düşen ölüm oranının özel sektörde kamuya göre 5 kat daha fazla olduğu 

görülmektedir. 

3.7. Çevresel Etkiler 

  Ülkemizin taşkömürü rezervine sahip olan Zonguldak taşkömürü havzasında kömür 

üretiminden tüketimine kadar olan her aşamalarda çevresel hususların dikkate alınması 

yönünde artan talep vardır. Son yıllarda yaşanan çevre sorunlarına bakıldığında; 

• Havzada yapılan plansız yapılaşma nedeniyle TTK’ ya ait üretim ocakları ve 

sanayi tesisleri kentsel doku içerisinde kalmıştır. Bunun sonucu olarak Gayri Sıhhi 

Müesseseler Yönetmeliğinde uyulması zorunlu olan, İşletmelerin çevreye olan 

zararlı etkisini dikkate alarak bırakılması gerekli sağlık koruma bandını ortadan 

kaldırmıştır. Bandın kalkmasında TTK’nın kusuru olmamasına rağmen Gayri 

Sıhhi Müessese Ruhsatı alınması gerektiğinde zorluklar yaşanmaktadır. 

• Halen ocak taşı ve lavvar şistlerinin bir kısmının döküm alanı olarak deniz sahili 

kullanılmaktadır. Havzada kurulabilecek yeni atık depolama alanları kent 

tarafından işgal edilmiştir. Bundan sonra seçilebilecek yerler havza dışında 

kalmakta, işletmelerden uzak olduğu için taşıma maliyetlerini artırmaktadır.  

• Taşkömürü havzasındaki lavvar tesislerinden çıkan atık suyun deşarj izni alınması 

konusunda zorluklar yaşanmaktadır. Ancak yeni kurdurulmakta olan lavvarlarla bu 

sorunun aşılması beklenmektedir.  

• Her ne kadar çevresel sorun olarak değerlendirilmese bile taşkömürü rezervinin bir 

kısmının kent yerleşim alanı altında olması, üretimin bu alanlarda yapılmasını 

engellemekte ve üretim yapılan alanlarda görülen tasman ise o bölgedeki yapılarda 

hasar oluşturmaktadır. 
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 3.8. Maliyetler 

 TTK’ ya ait maliyetlerle ilgili bilgilere Tablo 24-25-26’da yer verilmiştir. Özel sektöre 

ilişkin bilgileri sağlamak mümkün olmamıştır. 
 

Tablo-24. TTK Ticari Maliyete Esas Giderler                                                                    (YTL/Ton) 
GİDERLER 2000          % 2001            % 2002            % 2003            % 2004            % *2005   (% 

Malzeme 5.86 4,5 8,0 4,70 13,05 5,89 15,89 5,05 18,49 6,71 20,76 6,53
Hizmet Alımı - - - - - - - - - - 5,45 1,72

İşçilik 82,33 63,2 113,63 66,54 146,85 66,42 173,77 55,28 178,18 60,40 206,36 64,95

Memur 7,55 5,8 8,05 4,65 16,81 7,60 21,44 6,82 25,23 7,88 30,25 9,52

Elektrik 4,43 3,4 7,69 4,54 11,94 5,41 12,41 3,95 11,72 4,98 12,85 4,05

Amortisman 0,78 0,6 1,37 0,76 2,21 0,97 5,89 1,87 7,59 1,39 9,35 2,94

Diğer Giderler 0,65 0,5 1,37 0,76 0,66 0,36 2,46 1,10 6,19 1,17 3,14 0,99

Finans Giderler 28,66 22,0 30,76 18,06 29,64 13,35 81,48 25,92 48,62 17,46 29,56 9,30

TOPLAM 130,26 100 170,87 100 221,16 100 314,37 100 296,02 100 317,74 100

TOPLAM 
($/Ton)     212  128 144 204 204  231

* Beklenen 
 
 
Tablo- 25. TTK Sınai ve Ticari Maliyetler 
Ana Mal Birimi: Taşkömürü 

2005 Yılı (Beklenen)  
YTL Pay (%) 

(1) (2) (3) 
Sınai Maliyet 
-Hammadde ve Malzemeler 
-Enerji 
-Direkt İşçilik 
-Endirekt İşçilik 
-Amortisman 
-Diğer 

Sınai Maliyet Toplamı 

Diğer Giderler 
-Genel İdare Giderleri 
-Satış ve Pazarlama Giderleri 
-Finansman Giderleri 
Diğer Giderler Toplamı 

11,40
24,63
26,90

118,70
8,20

50,57
240,40

45,34
2,44

29,56
77,34

3,58
7,75
8,47

37,36
2,58

15,92
75,66

14,26
0,78
9,30

24,34

TİCARİ  MALİYET 317,74 100,0
Kaynak: TTK 
 
 
Tablo-26. TTK’nın Üretim ve Ticari Maliyetleri                                                    (YTL/Ton) 

Maliyetler  2000 2001 2002 2003 2004 2005* 
Sınai Maliyet    87,05 122,56 162,00 197,98 207,37 240,40 
Ticari Maliyet 130,27 170,87 221,20 314,30 296,02 317,74 

* Beklenen 
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 3.9. Fiyatlar 
  

Taşkömürü üretimi yapan TTK’ ya ait satış fiyatlarıyla ilgili bilgilere Tablo 27’de yer 

verilmiştir.  
 
 

Tablo- 27. TTK Taşkömürü Satış Fiyatları ve Yıllık  Artışlar                            (YTL/Ton) 
YILLAR YILLIK ARTIŞLAR (%) 

Taşkömürü 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (2/1) (3/2) (4/3) (5/4) (6/5) (7/6) 

Parça 22 38 66 102 106 128 149 73 74 55 4 21 16
Metalurjik 22 32 62 76 77 111 141 45 94 23 1 44 27
Filitrasyon 15 23 34 51 64 74 77 53 48 50 25 16 4
Ortalama 17 27 45 63 73 92 97 57 70 40 17 26 6

* Beklenen,  
 

Özel sektörün 2005 yılı  satış fiyatları ise; %25 küllü kömür için 100 YTL/Ton, %12 

küllü kömür için 170 YTL/Ton, 0/10 Demir-Çelik ürünü için 96$ civarındadır. 

 
3.10. Türkiye Taşkömürü Tüketimi 
 

1980’li yılların başında ülke toplam taşkömürü tüketiminin % 80’i, sonlarına doğru ise 

%45’i yerli kaynaklardan karşılanırken, 2004 yılında 18.500.000 ton civarında olarak 

gerçekleşen taşkömürü tüketiminin sadece %10-12’si yerli kaynaklardan (TTK üretiminden) 

karşılanmıştır. Ülkemizin 2000-2005 yılları arası toplam tüketim miktarları ve değerleri Tablo 

28 ve 29’da verilmiştir.  

        
   
Tablo-28. Taşkömürü Tüketim Miktarı                                                                           (1000 Ton) 

YILLAR YILLIK ARTIŞLAR (%) Sıra 
No 

Kuruluş 
Adı 

Ana 
Mallar 1999 2000 2001 2002 2003 2004 *2005 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (5/4) (6/5) (7/6) (8/7) (9/8) (10/9) 

1 Yerli Taşkömürü 2131 2392 2484 2317 2059 1920 2115 12 4 -7 -11 -7 10

2 İthal Taşkömürü 6515 13173 6205 13731 16168 16430 13723 102 -53 121 18 1,6 -16

Toplam Taşkömürü 8646 15565 10699 16048 18227 18350 15838 80 -31 50 14 0 -14

Kaynak: TTK, DTM 
* Beklenen 
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Tablo- 29. Taşkömürü Tüketim Değeri                                                                                (Milyon$) 

YILLAR YILLIK ARTIŞLAR (%) Sıra 
No 

Kuruluş 
Adı 

Ana 
Mallar 1999 2000 2001 2002 2003 2004 *2005 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (5/4) (6/5) (7/6) (8/7) (9/8) (10/9) 

1 Yerli Taşkömürü 96 100 82 93 97 119 152 4 -18 13 4 23 28 

2 İthal Taşkömürü 307 611 297 685 926 1218 1238 99 -51 131 35 32 2 

Toplam 403 711 379 778 1023 1337 1390 76 -47  105 31 31 4 

Kaynak: TTK, DTM 
* Beklenen 
 
            TTK taşkömürü satışlarında, kullanıcı profillerinde ve satış miktarlarında önemli 

değişimler olmuştur. 1960’lı yıllarda önemli taşkömürü tüketicileri; demir-çelik tesisleri, 

Çatalağzı Termik Elektrik Santrali (ÇATES) ve hava gazı fabrikalarının birlikte 

değerlendirildiği enerji sektörü, demiryolu ve denizyolu işletmelerine yapılan satışların yer 

aldığı ulaştırma sektörü olarak sıralanmaktadır. 1961 yılında toplam taşkömürü satışları 

içerisinde ulaştırma sektörünün payı %32 (809 bin ton) iken günümüzde bu sektöre 

taşkömürü satışı yapılmamaktadır. 

TTK taşkömürü satışlarında iki önemli pazar olan demir-çelik ve enerji sektörüne 

yapılan satışlarda da önemli değişim yaşanmıştır. Şekil-4’de verilen grafik izlendiğinde, 

1965-1989  yılları arasında demir-çelik sektörüne yapılan satışların 1.5-2 milyon ton/yıl 

arasında seyrettiği görülmektedir. 
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 1982 yılından sonra, demir-çelik fabrikalarında yaşanan kapasite artışı ve paralelinde 

ortaya çıkan koklaşabilir kömür talebinin TTK tarafından karşılanamaması sonucu ithal 

kömüre yönelinmesi, bu sektöre yapılan satışların azalmasına neden olmuştur. 1991 yılında 

filtrasyon tesislerinin kurulması ve ÇATES-B’ nin devreye alınması ile enerji sektörüne 

yapılan satışlar ön plana çıkmış ve TTK’nın en garantili pazarı haline gelmiştir.  

1998 yılında 189 bin tona kadar gerileyen demir-çelik sektörüne yapılan satışlar, 

özellikle KARDEMİR AŞ’nin artan talebi doğrultusunda, 2001 yılında 410 bin tona 

yükselmiştir. 2003 yılında demir-çelik sektörüne yapılan satış miktarı ise, 336 bin tonu 0-10 

mm metalurjik kömür olmak üzere,  393 bin ton, 2004 yılında ise 400 bin tondur. Ayrıca son 

birkaç yıldan beri Zonguldak havzasındaki özel firmaların pazardaki payı az olmakla beraber 

giderek artmaktadır. Özel sektör tarafından ısınma ve enerji sektörüne 2005 Ekim ayı sonu 

itibarı ile (çoğunluğu yakımlık kömür olmak üzere) 321 bin ton kömür satışa sunulmuştur. 

TTK’nın 2000-2005 yılları arasındaki sektörler itibariyle taşkömürü satışları Tablo 

30’da verilmiştir. TTK 2005 yılı içinde rödövanslı sahalardan yaklaşık 448.000 ton kömür 

satın alarak piyasaya sunmuştur. Dünya koklaşabilir kömür pazarında yaşanan tedarik 

güçlükleri ve aşırı fiyat artışları nedeniyle koklaşabilir yerli kömüre olan talebin artması 

kaçınılmazdır.   

   
  Tablo- 30. TTK’nın Sektörler İtibarîyle Taşkömürü Satışları (1000 Ton) 
YILLAR DEMİR-ÇELİK ENERJİ DİĞER TOPLAM 

2000 363 1542 258 2163 
2001 410 1480 402 2292 
2002 223 1393 486 2102 
2003 393 1272 375 2040 
2004 396 1176 335 1907 
2005 448 1422 205 2075 

     
                   

3.11.  Dış Ticaret (Taşkömürü İthalatının Gelişimi) 

1973 yılında 16 bin ton gibi sembolik bir miktarla başlayan taşkömürü ithalatı, artan 

talep karşısında yerli üretimin istenilen düzeylere çıkamaması sonucu giderek yükselen bir 

trend izleyerek, 1985 yılında 2.6 milyon ton, 1990 yılında 3.6 milyon ton, 2000 yılında 13 

milyon ton seviyelerine kadar yükselmiştir51.  2004 yılı taşkömürü ithalatı ise; Dış Ticaret 

Müsteşarlığı verilerine göre 16.430.200 ton olarak gerçekleşmiştir.  

Taşkömürü ithalatı çoğunlukla sanayi sektörünün ihtiyacının karşılanması amacıyla 

yapılmaktadır. İthal edilen taşkömürünün yaklaşık %30’u demir-çelik sanayinde 

tüketilmektedir. Son yıllarda özellikle çimento sanayinde kullanılmak üzere petrokok ithalatı 
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 yapılmakta olup, 2003 yılı ithalatı; yaklaşık 13.500 tonu kalsine edilmiş petrokok olmak 

üzere toplam 1.66 milyon ton olarak gerçekleşmiştir52.  

Ülkeler ve ödenen döviz miktarları bazında bakıldığında53 Ülkemizin kömür 

ithalatında; Rusya, Güney Afrika, Avustralya, ABD, Çin ve Kanada’nın önemli payları 

olduğu görülmektedir.  

Kömür ithalatına; 2003 yılında 926,4 milyon $, 2004 yılında ise 1.217,5 milyon$ 

ödenmiştir. 2003-2004 ithalat gerçekleşmelerine bakıldığında, kömür ithalatına ödenen döviz 

miktarında %31,4’lık bir artışın olduğu görülmektedir.  

Taşkömürü ithalatı ile ilgili; miktar, değer, birim fiyat bilgileri ile AB Ülkeleri ve 

diğer Ülkelerden yapılan ithalata ilişkin bilgiler Tablo 31-32-33-34-35’de verilmiştir. 

 
 

Tablo- 31. Taşkömürü Sektörü Ürün İthalatı  Miktarı                                                        (1000 Ton)

YILLAR YILLIK ARTIŞLAR (%) Sıra 
No Ana Mallar 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 *2005 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (90) (4/3) (5/4) (6/5) (7/6) (8/7) (9/8) 

1 Kokluk Taşkömürü 1688 5958 1170 6207 3610 2969 3628 253 -80 431 -42 -18 22 

2 Diğer    Taşkömürü 4827 7215 5035 7524 12558 13461 10095 49 -30 49 67 7 -25 

Toplam 6515 13173 6205 13731 16168 16430 13723 102 -53 121 18 1,6 -16 

Kaynak: DTM 

• Beklenen 

Tablo- 32. Taşkömürü Sektörü Ürün İthalatı  Değeri                                                        (Milyon $) 

YILLAR YILLIK ARTIŞLAR (%) Sıra 
No Ana Mallar 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 *2005 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (4/3) (5/4) (6/5) (7/6) (8/7) (9/8) 

1 Kokluk Taşkömürü 84 276 60 321 207 227 393 230 -78 435 -35 10 73 

2 Diğer     Taşkömürü 223 335 237 364 719 990 844 50 -29 54 97 38 -15 

Toplam 307 611 297 685 926 1217 1237 99 -51 130 35 31 1,7 

Kaynak: DTM 

* Beklenen 

 

                                                                                                                                                         
51 DEKTMK 2002 Enerji İstatistikleri 
52 DEKTMK 2002 Türkiye Enerji Raporu ve TÇMB 2004 
53 DTM İthalat İstatistikleri, www.dtm.gov.tr/ead/SEKTOR/ith.xls 
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Tablo- 33. Taşkömürü Sektörü Ürün İthalatı  Ortalama Birim Fiyatları                       (CIF,$/Ton) 

YILLAR YILLIK ARTIŞLAR (%) Sıra 
No Ana Mallar 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (4/3) (5/4) (6/5) (7/6) (8/7) (9/8) 

Ortalama Taşkömürü Fiyatı 47,1 46,4 47,9 49,9 57,3 74,1 90,2 -1,4 3,3 4,2 14,8 29,3 21,7 

Kaynak: DTM Bilgilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tablo- 34. AB ve Önemli Diğer Ülkelerden Taşkömürü İthalat Miktarı                              (1000 Ton) 

YILLAR YILLIK ARTIŞLAR (%) Sıra 
No Ülke Adı Ana 

Mallar 1999 2000 2001 2002 2003 2004 *2005 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 
(1) (2) (3) (4)   (5) (6) (7) (8) (9) (10) (5/4) (6/5) (7/6) (8/7) (9/8) (10/9) 

 
AB Ülkeleri 
Almanya           
İtalya 
Polonya 

Taşkömürü 59 
32 

167 

-
-

100

-
-
-

0,7
-

407

-
-

226

0,1
-

38

-
-

66
  

 

Diğer Ülkeler 
ABD 
Avustralya 
Çin 
G. Afrika 
Kanada 
Rusya 
Ukrayna 
Diğer 

Taşkömürü 

346 
942 

? 
952 
293 

? 
92 

? 

?
?
?
?

794
?

190
?

494
748

30
?

92
?

280
?

?
?

240
?
?
?

449
?

?
?
?
?

854
?

484
?

?
522

?
?
?
?

605
?

?
742

?
?

767
?

692
?

  

Toplam 6515 13173 6205 13731 16168 16430 13723 102 -53 121 18 1,6 -16

Kaynak: DTM 

* Beklenen, ?: İthalat Miktarlarına ilişkin bilgilere ulaşılamamıştır. 

Tablo- 35. AB ve Önemli Diğer Ülkelerden Taşkömürü İthalat Değeri                               (Milyon $) 

YILLAR YILLIK ARTIŞLAR (%) Sıra 
No Ülke Adı Ana 

Mallar 1999 2000 2001 2002 2003 2004 *2005 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (5/4) (6/5) (7/6) (8/7) (9/8) (10/9) 

 
AB Ülkeleri 
Almanya 
İtalya 
Polonya 

Taşkömürü 2,8 
1,6 
9,1 

-
-

4,2

-
-
-

0,7
-

22,7

-
-

13,7

0,1
-

3,9

-
-

8,8

-
-

-54

 
- 
- 

-100 

 
- 
- 

227 

-
-

-40

-
-

-71

-
-

126

 

Diğer Ülkeler 
ABD 
Avustralya 
Çin 
G. Afrika 
Kanada 
Rusya 
Ukrayna 
Diğer 

Taşkömürü 

17,6 
44,8 

- 
46,1 
13,3 

159,7 
4,2 
7,8 

114,1
124,4

-
73,2
35,4

239,1
7,9

12,7

27,2
33,3

1,4
50,8

4,5
161,9

13,5
4,4

56,3
99,8
12,6
60,6

131,5
271,7

24,8
4,3

76,4
72,6
65,7

126,8
46,3

419,4
29,8
75,3

103,4
40,6

143,7
125,9

69,4
566,6

52,8
110,6

214,1
73,2

106,7
92,8
78,6

539,1
72,1
59,6

548
177

-
58

166
50
88
63

 
-76 
-73 

- 
-31 

-872 
-32 
71 

-65 

 
107 
200 
800 

19 
2822 

68 
84 
-2 

38
-27
421
109
-65
54
20

1651

35
-44
118

-1
50
35
77
47

107
80

-26
-26
13
-5
36

-46

Toplam 307 611 297 685 926 1217 1237 99 -51 130 35 31 1,7

Kaynak: DTM 

* Beklenen 
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3.12. Sektörün Rekabet Gücü 
 

Sektörün rekabet gücünü değerlendirmek için taşkömürü havzasının en büyük 

kuruluşu olan TTK’nın temel verilerinin incelenmesi gerekmektedir. Rekabet kriterlerinden 

maliyet, satış fiyatları, ürün kalitesi ve pazar payı öncelikle ve en önemli unsurlar olarak ele 

alınmalıdır. Yüksek maliyetli kömür üretimi (ortalama 200$/ton), üretim miktarının azlığı ve  

ülkemiz tüketiminde belirleyiciliğinin çok az olması TTK’nın rekabet gücünü kırmaktadır. Bu 

nedenle TTK kömür fiyatları uluslar arası satış fiyatlarına göre ayarlanmaktadır. Kullanıcı 

Kuruluşların bir kısmının (Termik Santral, Erdemir, Kardemir) taşkömürü havzasına çok 

yakın olmaları bir avantaj gibi gözükmesine rağmen, ülkemizde başta sanayi sektörü olmak 

üzere  taşkömürü kullanıcılarının ihtiyaçlarının yaklaşık %90’nın ithal yoluyla karşılanması 

rekabet gücünü azaltmaktadır. 

Havzadaki özel sektöre ait küçük ölçekli işletmelerde üretilen ve ağırlıklı olarak 

ısınma amaçlı kullanılan kömürün miktarı ve niteliği sektörde belirleyici özellik 

taşımamaktadır. Ancak gelecek yıllarda taşkömürü üretimlerinin öngörüldüğü gibi artması 

halinde, özel sektörün belirleyici özelliği de artacaktır. 
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4.  TÜRKİYE’ DE MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 

         

4.1. Sekizinci Plan Dönemindeki Gelişmeler  
 

1995 yılında  TBMM’ce kabul edilen 7.BYKP (1996-2000)’de, KİT’lerle ilgili 

hedeflerle, ilke ve politikalara, “Özelleştirme” ve “Devlet İşletmeciliğinde Yapısal Değişim 

Projesi” bölümlerinde yer verilmiştir. 

KİT’lerle ilgili ilke ve politikalar, özetle Devletin ekonomideki payının küçültülmesi 

ve özelleştirilmesi uygun görülmeyen veya kısa sürede özelleştirilmeleri mümkün olmayan 

KİT’lerin, kendilerine yeterli bir şekilde ve kaynak yaratarak faaliyet göstermelerini sağlayıcı 

tedbirler alınmasını, kaynak tüketen müessese ve işletmelerin kapatılmasını, müesseseler 

arasında işgücü ve makine-teçhizat transferi yapılarak güçlendirilen ve yaşayabilir duruma 

getirilen tesislerin özelleştirilmeye hazırlanmasını öngörmektedir. Bu kapsamda TTK; 

reorganizasyon çalışmalarını başlatmış, verimsiz işletmelerini kapatmış ve konsantrasyon 

çalışmalarını sürdürmüştür. İşletilmeyen sahalardaki rezervlerin devri konusunda, yasal 

mevzuat izin vermediği için, adım atılamamış ancak, sürfaza yakın ve TTK tarafından 

işletilmeyen küçük ölçekli rezervlerin olduğu sahalar rodövans yoluyla özel işletmecilere 

açılmıştır. 

8. BYKP’da; Madencilik sektöründe temel amaç, sanayinin ihtiyacı olan 

hammaddenin ekonomik ve güvenli biçimde temin edilmesi, madencilik ürünlerinin yurt 

içinde işlenmesiyle ülke ekonomisine sağlanan katkının artırılması, olarak tanımlanmış, 8. 

Plan döneminde sektördeki koordinasyon eksikliğinin giderilmesi, sektörel politikaların 

tespiti ve uygulanmasına yönelik çalışmaların tek bir Bakanlık tarafından yönlendirilmesinin 

önem arz ettiği vurgulanmıştır. 

Özellikle kömür madenciliği açısından planlı dönemlere bakıldığında; ne 

özelleştirmenin gerçekleştirilebildiği ve ne de devlet eliyle işletilen kömür işletmelerinin 

rehabilitasyon ve yeniden yapılanma çalışmalarının tam anlamıyla gerçekleştirilebildiği 

görülmektedir. Ülkenin ekonomi yönetiminde istikrar ve tasarruf ilkelerinin benimsenmesi 

sonucu öngörülen yatırımların yapılamaması ve yatırımlarda devamlı kısıntıya gidilmesi, 

kağıt üzerinde devlet kuruluşlarının bir birine borçlu-alacaklı (TTK-SSK örneğinde olduğu 

gibi) olması ve yüksek yasal faiz uygulamaları neticesinde finansman gideri olarak 

adlandırılan harcamaların çoğalması, işçi sendikalarının iş yerini sahiplenme ve iş verimini 
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 gözeten sendikal anlayıştan uzaklaşarak “ücret sendikacılığı” yapmaları  kamu 

kuruluşlarının faaliyet zararlarının artmasına neden olmuştur.  

Genelde madencilik sektörü ve özelde taşkömürü sektörü devamlı kamu oyunun 

gündeminde ve tartışılır bir durumda olmuştur. Ne yerli üretim, ne de ithalat rejimi açısından 

kalıcı ulusal enerji ve madencilik politikaları geliştirilemediği için, konjonktürel politikalarla 

uygulamaların yapıldığı, TBMM onayından geçtiği için yasal nitelik taşımasına rağmen 

planların pek rağbet görmediği, madencilik ve enerji ile ilgili kuruluşların -yerel siyasi 

tercihlere göre- değişik bakanlıklar çatısı altında dağınık olarak yer aldığı dönemler 

yaşanmıştır. 58. Hükümetle birlikte madencilik ve enerji kuruluşlarının Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı çatısı altında toplanması ile 7. ve 8. Plan öngörülerinin bir kısmı 

gerçekleşmiştir.  

Beş Yıllık Kalkınma Planlarında ve yıllık uygulama programlarında madencilik 

sektörü ile ilgili: “Madencilik sektöründe temel amaç, sanayinin ihtiyacı olan hammaddenin 

ekonomik ve güvenli biçimde temin edilmesi, madencilik ürünlerinin yurt içinde işlenmesiyle 

ülke ekonomisine sağlanan katkının artırılmasıdır.” ve “Yer altı kaynaklarının yüksek katma 

değer sağlayacak şekilde ekonomiye kazandırılması, sanayinin ve enerji sektörünün ham 

madde ihtiyacının güvenli ve ekonomik olarak karşılanması madencilik sektöründe temel 

amacı oluşturmaktadır.” ifadeleri yer almış, ancak özelleştirme dışında yerli kaynaklardan 

azami ölçüde nasıl yararlanılacağı konusu detaylandırılmamıştır. 

Büyük yer altı kaynakları potansiyeline sahip olduğu bilinen ülkemizde, madencilik 

sektörü, bu potansiyelle paralel olarak ülke ekonomisinde gereken yeri alamamıştır. Sektörde 

yatırımları ve üretim faaliyetlerini sekteye uğratan çeşitli yasal ve idari uygulamaların 

olumsuz etkileri sonucunda madencilik sektörü arzu edilen boyutta gelişememiştir. 

Madencilik sektörü bütününde yaşanan bu sıkıntılar, doğal olarak, taşkömürü madenciliğini 

de etkilemektedir. Havza hukukunun taşkömürü işletmeciliğinde özel sektöre imkan 

tanımaması, hatta hukuku TTK uhdesinde kalmak şartıyla rödövans uygulamasında bile 

sıkıntıların yaşanması, havzada işletmeciliğin devlet eliyle yapılmasını zorunlu kılmış, özel 

sektör girişimlerini engellemiştir.  

TBMM’de kabul edilen ve 5 Haziran 2004 tarih ve 25483 sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanarak yürürlüğe giren “Maden Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

İlişkin Kanun” ile havzanın Maden Kanunu kapsamına alınması ve TTK’ ya taşkömürü 

işletme faaliyetlerinin yanı sıra “işlettirme” yetkisinin tanınması sonucunda, kurumca 

işletilmeyen bakir sahaların özel sektör eliyle işlettirilmesinin sağlanması ile havzanın 

yatırımlar açısından yeniden canlanması beklenmektedir. 
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 ETKB tarafından kullanılan MAED (Enerji Talebi Model Analizi )programı sonucunda 

yapmış olduğu projeksiyonda 2000-2005 yılları arasında ülkemiz taşkömürü ihtiyacının 2000 

yılında 22 milyon ton, 2005 yılında ise yaklaşık 30 milyon ton olacağı hedeflenmişti. 8. Beş 

Yıllık Plan Dönemindeki tüketici sektörlerindeki gelişmeler (demir-çelik fabrikalarının 

kapasitelerinin artmaması, kurulması projelendirilen termik santrallerin proje aşamasında 

kalması, enerjide, sanayide ve ısınmada doğal gaza yönelim dikkate alındığında MAED 

modeliyle yapılan projeksiyon büyük oranda sapma göstermiştir. Bu dönemde ülkemiz 

taşkömürü tüketimi 12-16 milyon ton civarında gerçekleşmiştir. 

 Sekizinci plan dönemi kömür politikalarında önemli bir değişiklik olmamış, ulusal 

madenciliğin geliştirilerek ülke kaynaklarının harekete geçirilmesi geri planda kalmıştır. 

Ancak son bir iki yıldan beri taşkömürü varlığının ülke ekonomisine kazandırılması için 

çalışmaların artırıldığı gözlenmiştir. Özellikle özel sektörün taşkömürü üretiminde yer alma 

isteği ve yatırımlar bu politikayı doğrulayan gelişmelerdir. 

 7. Plan Döneminde olduğu gibi 8. Plan Döneminde de taşkömürü havzasının kamu 

kuruluşu olan TTK’da yaşanan sorunlar devam etmiştir. Ancak 7. Döneme oranla göreceli 

olarak mali yapıda, verimlilikte, yatırımların seyrinde ve önemli projelerin realize 

edilmesinde olumlu gelişmeler yaşanmıştır.      

8. Plan Döneminde TTK’da; 

 Yıllık satılabilir taşkömürü üretim miktarının (2000-2005) 2.900.000 ton –

4.800.000 ton arasında olması hedeflenmişti. Ancak bu yıllarda kömür üretimi 

2.300.000 ton ile 1.850.000 ton arasında gerçekleşmiştir. Üretim gerçekleştirme 

oranlarının düşük oluşu TTK’nın içinde bulunduğu sorunlardan kaynaklanmıştır 

Bu sorunların en önemlisi sürekli artan yeraltı işgücü açığıdır. 

 Zonguldak Taşkömürü Havzasında kömür üretimi metotlarında önemli 

değişiklikler yaşanmamıştır. Havzada kalın ve dik damarlarda uygulanan 

yöntemlerden yüksek basınçlı hava patlatmalı kazı sisteminin geliştirilmesi ve 

yaygınlaştırılması çalışmaları da bu dönemde de sürdürülmüştür.  

 İşçi sağlı ve İş güvenliği koşullarının iyileştirme çalışmaları 8. plan döneminde de 

kesintisiz devam etmiştir. 

 8. Plan dönemine en önemli gelişmelerden biri de TTK’nın imtiyazında olan 

çalıştırılmayan ve yatırım yapılması düşünülmeyen 4 yeni sahanın (büyük ölçekli) 

rödövans karşılığı üretime açılması için ihalelerin yapılmasıdır. Bunlardan; 
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          Gelik Dik Kanat Sahası; Sahayı işletmek üzere alan Eren Holding Firmasına yer 

teslimi yapılmış, firma tarafından etüd ve arama amaçlı sondaj çalışmaları 

sürdürülmekte, 2006 yılı içinde yatırıma başlanılması öngörülmüştür. 

Alacaağzı-Kandilli –300 üzeri Sahası; Sahayı işletmek üzere alan Hema Endüstri 

A.Ş’ nin hazırlık çalışmaları hemen hemen tamamlanmış olup üretime 2006 yılının 

ilk aylarında başlanacaktır.  

Amasra-B Sahası; Sahayı işletmek üzere alan Hema Endüstri A.Ş’ nin etüd ve 

proje çalışmaları sürdürülmekte, 2006 yılı içinde yatırıma başlanılması 

öngörülmüştür. 

İnağzı-Bağlık Sahası; İhaleyi kazanan firmanın sözleşme imzalamaması sonucu 

ihale iptal edilmiş olup, sahanın tekrar ihale edilmesi için çalışmalara başlanmıştır. 

 Zonguldak Taşkömürü Havzasında ve TTK’nın imtiyaz alanında kömür içerikli 

Metan Gazı üretim ihalesi yapılmış ihaleyi kazanan Hema Endüstri A.Ş ile 

sözleşme imzalanmıştır. Firma sahada jeolojik etüd ve sondaj yerlerinin tespiti için 

çalışmalara başlamıştır.  

 Bu dönemde de büyük tesis ve ana hazırlıkların tesis edilmesine önem 

verilmiştir. Bu çerçevede; Gelik Cumhuriyet Kuyusu 2004 yılında tamamlanmıştır. 

Kozlu ve Karadon yeni Kuyuları ise 2006 yılında hizmete açılacaktır. Kozlu ve 

Karadon Müesseselerinde toplam 11.500 metre ana kat galerisinin sürülme işi özel 

firmalara verilmiştir. 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle 2300 metresi sürülen 

galerilerin tamamı 3-4 yıl sonra tamamlanacaktır.  

 TTK’ ya ait teknik ömrünü tamamlamış ve Zonguldak il merkezinde yer alan 50 

yaşındaki Zonguldak lavvarının da kaldırılarak yerine Kozlu ve Üzülmez 

Müesseselerine lavvar kurulması işi de ihale edilmiştir. Hizmet alımı yoluyla 

yaptırılmakta olan yeni lavvarlar 2006’nın ilk yarısında hizmete girecek ve ürün 

kalitesi ve ekonomik açıdan TTK önemli kazanımlar elde edecektir. Ayrıca 

Zonguldak lavvarının kaldırılmasıyla 100.000 m2’ lik alan kente kazandırılacaktır.  

 TTK ile ERDEMİR arasında ortak proje kapsamında yürütülen ve toplam yatırım 

tutarı yaklaşık 17 milyon$ olan Tren Ferisi Projesi tamamlanmıştır. Bu proje ile 

Zonguldak-Ukrayna RO-RO seferlerinin yapıldığı TTK Zonguldak limanı ve 

ekipmanının yenileme çalışmaları da sürdürülmektedir. 

 TTK, rödövanslı çalışan özel sektörden kömür satın alarak anlaşmalı pazarlarına 

satmaktadır. TTK’nın bu satışlardan  2005 yılında yaklaşık 16 milyon YTL  kar 

elde etmesi beklenmektedir. 
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  Diğer taraftan; Konsantrasyon çalışmalarına, işgücü rehabilitasyonuna, 

tasarrufa yönelik (özellikle enerji tüketiminde) ve çalışma düzeninin iyileştirilmesi 

çalışmalarına devam edilmiştir. 

 

4.2. Taşkömürü Sektörünün Sorunları 
 

 Taşkömürü havzasının en önemli kuruluşu olan TTK’nın son yıllarda yaşadığı 

sorunlar;  

 Jeolojik ve tektonik yapının karmaşıklığı emek-yoğun çalışma düzenini gerekli 

kılması ve tam mekanizasyona gidilmesinin engellemesi, 

 İş gücü açığı (yeraltı–üretim) 

 Verimsizlik ve yüksek maliyet 

 Yatırımların yetersizliği 

 Finansman darboğazı 

 Ar-Ge faaliyetlerinin yok denecek kadar az olması 

olarak sıralanabilir.  

Bunların içinde en önemlisi yer altı üretim işçi açığıdır. Hedeflenen üretim seviyesini 

yakalaması ve sürdürebilirliğinin sağlanması için TTK’ ya yeniden yapılanma çalışmaları 

doğrultusunda işçi takviyesi yapılması önem arz etmektedir. Norm Kadro programına göre ilk 

etapta giderilmesi gereken işçi açığı 2000’dir. (1000’i A Grubu, 1000’i B Grubu) 

Taşkömürü havzasında, 1989 yılından beri Kamu eliyle çalıştırılmayan ve yatırım 

yapılmayan küçük sahalar (yüzeye yakın); hukuku TTK’ da kalmak üzere rödövans karşılığı 

özel sektör işletmelerine açılmıştır. 15 yıldan beri çalışan bu sahalarda ağırlıklı olarak yerel 

şirketler çalışmaktadır. TTK’nın yeni Maden Kanunu kapsamına alınmasıyla 3. şahıslarca  

işletilen 22 küçük ölçekli saha çalışmaları 2004 yılı sonu itibariyle yeni hukuki zeminine 

oturtularak çalışmalar sürdürülmektedir. Ayrıca taşkömür havzasında rezervi ve alanı büyük 4 

sahanın işletilmesi ihale edilmiş ve ihaleyi kazanan şirketlerle sözleşmeler imzalanmıştır. 

Etüd, hazırlık ve yatırım çalışmaları sürdürülen bu sahalarda 2006 yılında üretime 

başlanacaktır.  

 Belli başlı sorunlara bakıldığında; 
 

 Firmaların Kurumsallaşamaması, 

 Sermaye ve yatırım yetersizliği, 

olarak sıralanabilir. 
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  Havzada özel sektör madenciliğinin gelişebilmesi için: 
 

 Kayıt dışı istihdamın önüne geçilmesi, 

 İş Güvenliği ve İşçi Sağlığına gerekli özenin gösterilmesi ve donanım 

eksikliklerinin giderilmesi, 

 Kaçak ocak faaliyetlerinin engellenmesi, 

 Yarattıkları istihdam kapasitelerine bağlı olarak vergi, sigorta primi vb. hususlarda 

indirimler sağlanması, 

 Taahhüt ettikleri üretimin üzerindeki gerçekleşmelerde rödövans bedelinin 

düşürülmesi, 

alınması gereken önlemler olarak sıralanabilir.  

 

4.3. GZFT (Güçlü - Zayıf Yanlar - Fırsatlar - Tehditler) Analiz 

 4. 3.1. Güçlü Yanlar 
 

Taşkömürünün Demir-Çelik Sektöründeki Yeri 

Taşkömürü, demir-çelik sektörü açısından stratejik öneme sahip bir hammaddedir. 

Ucuz ithal kömür ve ucuz ithal hurda demir gibi bugün için cazip görünen pazar koşullarına 

dayanarak kendi hammaddelerini değerlendirmekten uzaklaşan bir politikanın ülkemiz 

ekonomisine  hem bugün hem de gelecekte ciddi zararlar vermesi kaçınılmazdır. Zonguldak 

Havzası ülkemizde taşkömürü varlığı olan yegane bölgedir. Ülkemizin Demir-Çelik sektörü 

için taşkömürünün önemi açıktır ve bu önem giderek artacaktır. Nitekim son yıllarda 

dünyadaki değişen şartlar çerçevesinde, fiyatlarının sürekli yükseldiği görülmektedir. Bu 

talebin belli bir oranının yerli kaynaklardan karşılanabilmesi isteği ve coğrafi yakınlığı 

taşkömürü havzası için önemli bir avantajdır. 

 

Taşkömürünün Enerji Sektöründeki Yeri 

Ülkemizin enerji talebinin karşılanmasında kendi kaynaklarımız yeterli olmayıp, 

ihtiyaçlarımızın önemli bir kısmı doğrudan enerji veya enerji hammaddeleri dış alım yoluyla 

karşılanmaktadır. Sanayinin gelişmesine ve ekonomik büyümeye paralel olarak ülkemiz enerji 

açısından daha fazla oranda dışa bağımlı hale gelmektedir. Ülkemizin geleceğindeki enerji 

arzını güvenceye almak için enerji kaynaklarını ve türlerini çeşitlendirmenin  yanında yerli 

kaynakların miktar ve oranının artırılması da önem arz etmektedir. 

Günümüzde dünya elektrik üretiminin % 39’u kömüre dayalı termik santrallerde 

yapılmaktadır. Bu oran ülkemizde de % 23 düzeyinde olup yakın ve orta vadede bu payını 
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 koruyacaktır. Bununla birlikte elektriğe olan talebin artışına paralel olarak üretim 

miktarının ve kömür ihtiyacının artacağı açıktır. Özellikle Zonguldak havzasında kurulu olan 

ve kurulması planlanan kömüre dayalı termik santrallerinin kömür ihtiyaçlarının taşkömürü 

havzasından karşılanması ve karşılanacak olması taşkömürünün enerji sektöründeki yerini ve 

önemini arttırmaktadır. 2005 yılında toplam elektrik üretiminde taşkömürü payının yaklaşık 

% 6 olacağı tahmin edilmektedir. 
 

Kömür Kalitesi 

Havzadaki taşkömürü varlığı oldukça kaliteli olup, Kozlu, Üzülmez ve Karadon 

Bölgelerindeki kömür damarları genel olarak çok iyi koklaşabilme özelliği gösterirler. 

Yıkanmış kömürün ortalama kalorifik değeri  6800 kcal/kg’dır. Hava kirliliği açısından en 

önemli parametre olan kükürt içeriği ise % 0.8’den daha azdır. 
 

Pazar Avantajı 

Bölgedeki birçok sanayi kuruluşunun kömür ihtiyaçları tamamen veya kısmen 

taşkömürü havzasından karşılanmaktadır. 2x150 MW Çatalağzı B termik santralı tamamen 

havza kömürüne bağımlıdır. Kardemir ve Erdemir kömür ihtiyaçlarının bir kısmını TTK’ dan 

karşılamaktadır (2003 yılında 393.000 ton, 2004 yılında  396.000 ton, 2005 yılı Kasım ayı 

sonu itibarıyla 416.000 ton). Üretimin artması halinde ERDEMİR ve KARDEMİR Pazarı 

havza için önemini uzun yıllar devam ettirecektir. Ayrıca bölgedeki kağıt fabrikaları, tuğla ve 

çimento fabrikaları da  taşkömürü havzasının müşterisidirler. Coğrafi olarak yakınlık, liman 

ve demiryolu nakliyat altyapısı gibi sebeplerle halihazırda havza kömürü kullanmayan 

kuruluşlar da potansiyel müşterilerdir. 
 

Bölgesel İstihdam 

Ülkemizde işsizlik büyük bir problem olmaya devam etmektedir. Bu açıdan 

bakıldığında taşkömürünün varlığı Zonguldak-Bartın-Karabük bölgesinin endüstriyel gelişimi 

için olduğu kadar sosyal barış ve bölgesel iş sahası olarak ta önemli bir unsurdur. Ayrıca 

yeraltı kömür işletmesinde çalışan bir işçinin yarattığı dolaylı istihdam bölgedeki istihdama 

önemli katkı sağlamaktadır. 

Kalifiye Personel 

Kurumda lokomotif görevini üstlenen yönlendirici nitelikteki işçi ve teknik personel zor işletme 

şartlarının zorunlu kıldığı bilgi ve tecrübe birikimine sahiptir. Uzun yıllar boyunca ülkemiz 

madenciliği için okul görevini üstlenen Havzadaki bu birikimin muhafaza edilerek 

geliştirilmesi ülkemiz madenciliği için büyük önem taşımaktadır. Uzun yıllar kamu eliyle 
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 yürütülen taşkömürü madencilik faaliyetleri sonucunda TTK’nın madencilik birikimine 

ve kültürüne sahip olması, bu kültürle tanışık istihdam isteği olan genç nüfusun çokluğu, 

yeterli sayı da teknik ve idari elemanın yetişmiş olması önemli bir avantaj olarak 

görülmektedir. 

 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 

Havzadaki jeolojik yapının oldukça karmaşık ve problemli olması işletmeciliği 

güçleştirdiği gibi işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından da olumsuzluklar getirmektedir. Bu 

olumsuzlukları aşarak sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hazırlamak için TTK ocaklarında 

en gelişmiş işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri alınmakta olup, ülkemizdeki yer altı kömür 

madenciliğindeki iş güvenliği standartlarının gelişmesinde TTK örnek alınan bir Kurum 

haline gelmiştir. Ayrıca ülkemiz deprem kuşağındadır. Son yıllarda ülkemizde meydana gelen 

önemli depremlerde ve maden kazalarında TTK bünyesinde oluşturulan özel kurtarma 

ekipleri  büyük katkılar sağlamaktadır. 

 
 

4.3.2. Zayıf Yanlar 

   Havzanın Jeolojisi 

Havzanın yoğun olarak tektonizmaya maruz kalmış olması, irili ufaklı çok sayıda 

fayın ve süreksizliklerin üretim alanlarını birçok parçaya ayırması gibi nedenler işletmecilik 

faaliyetlerini  zorlaştırmaktadır. Damar eğimlerinin 0-90° arasında değişmesi farklı üretim 

yöntemlerinin uygulanmasını gerektirmektedir. Ocaklarda birbirinden farklı altyapı, teçhizat 

ve üretim yöntemine sahip bölümler  bulunmaktadır. Havzada 800 m kalınlıktaki kömürlü 

seride toplam kalınlığı 40 m olan 50’ye yakın damar vardır. Kalınlığı 2 metrenin üstünde olan 

damar adedi azdır. Metrik atımları olan birçok fay pano hazırlığını güçleştirmektedir. Bu 

olumsuzluklar nedeniyle kömür üretim çalışmaları birçok damarda, birçok panoda ve birçok 

katta sürdürülmektedir. Mekanizasyon kolay değildir ve randımanlar düşüktür.  

Coğrafi Şartlar 

Maden işletmeciliği yerüstü ve lavvar faaliyetleri geniş ve düz arazilerde 

geliştirilebilir. Ocaklar ve tesisler arasındaki nakliye imkanları, atıkların uzaklaştırılmaları ve 

depolanması çevre topografyadan büyük ölçüde etkilenmektedir.  Zonguldak ve çevresinin 

coğrafik ve topoğrafik yapısı yerüstü faaliyetlerinin geliştirilmesinde büyük engel teşkil 

etmekte, şehir ve işetmecilik faaliyetlerinin içiçe geçmişliği problem yaratmaktadır. 
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Pazar Payının Düşüklüğü 

Havzanın üretiminin ülkemizin taşkömürü tüketimi içindeki payı 2004 yılı itibariyle % 

12’dir. Gelecekte de iç tüketimdeki artışa  paralel olarak havza da önemli bir dönüşüm 

gerçekleştiremezse üretim artışının arzu edilen seviyede olmayacağı ve bu payın daha da 

azalacağı beklenmektedir. Bu da havzanın sektördeki belirleyiciliğini ve gücünü 

azaltmaktadır. 
 

Rezerv Miktarı 

Havzadaki toplam jeolojik rezerv 1,344 milyar tondur. Bu rakam dünya taşkömürü 

rezervlerinin % 0,21’ini oluşturmaktadır. Yapılan talep projeksiyonlarına göre ülkemizin 

2010 yılındaki taşkömürü ihtiyacının yaklaşık 20-25 milyon ton olacağı da göz önüne alınırsa 

rezervlerimizin dünya ölçeğinde büyük bir değerinin olmadığı görülmektedir. 
 

Emek-Yoğun Çalışma Düzeni 

Jeolojik şartların olumsuzluğu mekanizasyonu ve belli ölçüde de konsantrasyonu 

engellemekte ve bu da emek-yoğun çalışmayı gerektirmektedir. Üretim miktarlarının 

doğrudan işçi sayılarına bağlı olması nedeniyle düzenli işçi alınamaması yüzünden üretim 

düşüşleri kaçınılmaz hale gelmektedir. Emek-yoğun çalışma sistemindeki insan unsurunun 

yönetilmesi; oluşan problemlerin çözülerek enerji ve motivasyonun üretim, verimlilik ve 

karlılığa yöneltilmesi teknoloji-yoğun çalışma durumuna göre daha zor gerçekleştirilmektedir. 
 

Zonguldak Kenti ile Sosyo-Ekonomik İlişkisi 

Zonguldak kentinin kurulması ve gelişmesi, taşkömürünün bulunması ve havzada 

madencilik faaliyetlerinin başlaması ile paralellik arz etmektedir. Gerek havzada yaşanan 

kentleşme sürecinde, gerekse kentleşmenin tamamlanmasını takip eden yıllarda, kentin sosyo-

ekonomik yapısını etkileyen ve şekillendiren TTK olmuştur. Havzada en önemli görevi 

taşkömürünü ekonomiye kazandırmak olan TTK, belediyecilik ve özel idare hizmetleri için 

gerekli altyapı ve organizasyonların kurulmadığı veya yeterince faaliyet göstermediği 

dönemlerde, bu kuruluşların sunması gereken hizmetleri de sunan bir kuruluş olmuş ve uzun 

yıllar bu misyonunu sürdürmüştür. 

Havzada açılan ocaklar civarında, işletmenin teknik, sosyal ve idari tesisleri etrafında 

kümeleşmeler şeklinde başlayan kentleşme madencilik faaliyeti büyüdükçe artan işgücü 

ihtiyacı paralelinde genişlemiş, yarattığı istihdam kapasitesi nedeniyle havza bir cazibe 
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 merkezi olmuştur. Bunun kaçınılmaz bir sonucu olarak, gerek topoğrafik yapısı itibariyle 

gerekse bir takım yasal düzenlemeler nedeniyle şehirleşmeye uygun olmayan bir ortamda 

şehirleşme hızla sürmüş ve günümüze kadar gelinmiştir.  

Şehirleşmenin yanı sıra kentte ekonomik yapı da yıllar boyu TTK’ ya endeksli olarak 

gelişmiştir. Sadece madencilik sektöründe devlet eliyle yapılan yatırımlar dışında diğer 

alanlarda istihdam yaratacak, yeni faaliyet alanları geliştirerek Zonguldak ekonomisini ve 

sosyal hayatını olumlu yönde etkileyecek önemli yatırımlar yapılmamıştır. Bu nedenle TTK 

ile ilgili önemli kararlar Zonguldak şehrini ve çevre halkını büyük ölçüde etkilemekte ve bazı 

rasyonelleşme adımları toplumsal ve kısmen de politik baskılarla engellenmektedir. 
 

Diğer Etkenler; 

• Bölgede yapılması düşünülen bir takım yatırımlara karşı olan çevrecilik 

hareketlerine bilinçsiz desteğin olması, 

• AB giriş sürecinde tesislerin atıklarının bertaraf edilmesi ve deşarj standartlarına 

uyum konusunun yüksek maliyetli yatırımlar gerektirmesi, 

• Taşkömürü havzasında faaliyette bulunan özel sektörün önemli bir kısmının 

kurumsallaşmaması ve güçlü şirketlerin oluşmaması veya güçlü sermaye 

gruplarının taşkömürü sektörüne ilgisinin az olması, 

• Havzada faaliyet gösteren özel sektörün madenciliğe bakışında iş güvenliği, işçi 

sağlığı ve çevre duyarlılığının yeterli düzeyde gelişmemesi, 

• Son yıllarda diğer kamu kuruluşlarında yaşandığı gibi TTK’da da kalifiye eleman 

ihtiyaçlarının (mühendisler) karşılanmamış olması, 

• Oluşturulan uzun vadeli ve ülke çıkarlarına uygun taşkömürü madenciliği 

politikalarının etkin bir şekilde uygulanamaması, 

diğer zayıf yanlar olarak değerlendirilmektedir. 
 

4.3.3. Fırsatlar 

• Ülke ihtiyaçlarının öncelikle yerli kaynaklardan karşılanmasını amaçlayan 

madencilik politikalarının uygulanmaya başlanması,  

• Özel sektörün önünün açılması ve taşkömürü havzasına kısmen de olsa ilginin 

artması, 

taşkömürü sektörünün önündeki  önemli fırsatlar olarak görülmektedir. 
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4.3.4. Tehditler 

• Taşkömürü havzasının en önemli kuruluşu olan TTK’nın geleceği ile ilgili 

değişken görüşlerin varlığı, Havzada belirsizliğin hakim olması, 

• Taşkömürü ithalatının ülke ihtiyacının % 90’nına varması ve Havza kömürlerinin 

stratejik olma özelliğinin giderek azalması, 
  

taşkömürü sektörünün önündeki  önemli tehditler olarak görülmektedir. 
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3. DOKUZUNCU PLAN DÖNEMİNDE  SEKTÖRDE BEKLENEN GELİŞMELER 

5.1. Taşkömürü Kullanıcısı Sektörlerin Değerlendirilmesi 

    5.1.1. Demir-Çelik Sektörü 

Altyapısı 1930’lu yıllarda atılan Türk demir-çelik sektörü, Türk ekonomisinin 

gelişmesinde ve endüstrileşmesinde önemli bir rol üstlenmiştir. Demir çelik üretimi ilk defa 

1928 yılında, savunma sanayiinin çelik ihtiyacını karşılamak amacıyla, şu anda MKEK olarak 

bilinen tesiste, Kırıkkale’de başlamıştır.  

  Türkiye’nin ilk entegre demir çelik tesisi olan Karabük Demir Çelik Fabrikaları 

(KARDEMİR), 1937 yılında açılmıştır. Türkiye’nin yassı ürün talebini karşılamak için, ikinci 

entegre tesisi olan Ereğli Demir Çelik Fabrikaları (ERDEMİR) ise, 1965 yılında üretime 

başlamıştır. 1977 yılında, uzun ürün ve yarı mamul talebini karşılayabilmek amacıyla, 

Türkiye’nin üçüncü entegre tesisi, İskenderun Demir Çelik Fabrikaları (İSDEMİR) işletmeye 

açılmıştır. 1980’li yıllarda yaşanan ekonomideki liberalleşme hareketleri, sadece Türk 

ekonomisi açısından değil, demir çelik endüstrisinin gelişimi açısından da, bir dönüm noktası 

olmuştur. Türk Demir Çelik Sektörü 1980’li yıllarda, yeni elektrik ark ocaklı tesislerin 

kurulmasına ve ekonomik yapıdaki gelişmelere paralel olarak, büyük bir gelişme göstermiştir.  

  20.8 milyon tonluk ülke ham çelik üretim kapasitesinin % 30’una tekabül eden 6.2 

milyon tonu entegre tesislere, %70’ine tekabül eden 14.6 milyon tonu ise 15 adet elektrik ark 

ocaklı tesise aittir54.  

Entegre demir-çelik tesislerinin mevcut taşkömürü tüketimleri, ileriye yönelik 

taşkömürü tüketim projeksiyonları ve taşkömüründe aradıkları nitelikleri 2004 yılı tüketim 

programları ve ileriye yönelik projeksiyonları Tablo-36’da verilmektedir. 

ERDEMİR 2003 yılında 1.340.010 ton koklaşabilir ve 305.541 ton PCI kömürü olmak 

üzere toplam 1.645.551 ton taşkömürü tüketmiştir. Toplam tüketim içerisinde yerli kömür 

(TTK) payı 52.682 ton ile %2.9’dur. Önümüzdeki 10-15 yıllık dönemde kok bataryalarında 

kapasite artırımı düşünülmeyen tesisin koklaşabilir kömür ihtiyacının 1.4 milyon ton/yıl, PCI 

kömürü ihtiyacının ise 250-300 bin ton/yıl seviyelerinde seyredececektir. ERDEMİR ayrıca 

2003 yılında 330 bin ton ithal kok tüketmiş olup, 2004 yılı tedarik programlarında 320 bin ton 

kok ithalatı öngörülmektedir. 2005 ve sonrası yıllar için tüketim projeksiyonu 1.4 milyon 

ton/yıl koklaşabilir ve 300 bin ton/yıl PCI kömürü dikkate alınarak yapılmıştır. 

                                                 
31 TDÇÜD 
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 KARDEMİR 2003 yılında; 340.000 ton TTK  ve 480.000 ton ithal olmak üzere 

toplam 820.000 ton koklaşabilir taşkömürü tüketmiştir. 2004 yılı tedarik programında 

730.000 ton olarak öngörülen toplam taşkömürü tüketiminin 315.000 tonunu TTK 

kömüründen karşılamıştır. Kapasite artırımı planlanmayan tesiste 2005 yılında 820.000 ton ve 

2006 yılından itibaren ise 215.000 tonu TTK kaynaklı olmak üzere 864.000 ton taşkömürü 

tüketileceği öngörülmektedir. Kömür tüketim miktarları ve yerli-ithal dağılımı konusunda 

2009 yılına kadar bilgi alınan KARDEMİR’in 2010 ve 2015 yılları değerleri aynı miktarlar 

olarak alınmıştır. PCI kömürü kullanılmamaktadır. 
 

Tablo-36. Demir-Çelik Tesislerinin Taşkömürü Tüketim Tahminleri                             (1000 Ton) 
FABRİKA Kömür Cinsi 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015 

TTK Koklaşabilir - - - - - - -
İthal Koklaşabilir 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
PCI 300 300 300 300 300 300 300
Toplam Taşkömürü 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700

Erdemir 

Kok 320 320 320 320 320 320 320
TTK Koklaşabilir 300 215 215 215 215 215 215
İthal Koklaşabilir 520 649 649 649 649 649 649Kardemir 
Toplam Taşkömürü 820 864 864 864 864 864 864
Koklaşabilir 2.000 2.000 2.522 2.522 2.522 4.305 6.820
PCI* 0 95 120 120 120 855 1.880İsdemir 
Toplam Taşkömürü 2.000 2.095 2.642 2.642 2.642 5.160 8.700
Koklaşabilir 4.220 4.264 4.786 4.786 4.786 6.569 9.084
PCI 300 395 420 420 420 1.155 2.180
Toplam Taşkömürü 4.520 4.659 5.206 5.206 5.206 7.724 11.264

TOPLAM 

Toplam Taşk.+Kok 4.840 4.979 5.526 5.526 5.526 8.044 11.584
Kaynak:ERDEMİR AŞ, KARDEMİR AŞ, İSDEMİR AŞ ve TDÇÜD  *2007-2009 yılları tahmin (İsdemir bildirmemiştir) 

 
İSDEMİR’de ise; önemli ölçüde taşkömürü tüketimi artışını da beraberinde getiren 

dönüştürme ve kapasite artırımı planlaması çerçevesinde PCI kömürü kullanımı da 

düşünülmektedir. 2003-2006 yılları arasında tesisin koklaşabilir kömür tüketim planı 1.8 

milyon ton/yıl düzeyindedir. 2007-2009 yılları arasında 2.5 milyon ton/yıl düzeyine çıkacak 

olan koklaşabilir taşkömürü tüketiminin, 2010 yılında 4.3 milyon ton/yıl ve 2015 yılında 6.82 

milyon ton/yıl seviyelerine kadar çıkacağı ön görülmektedir. 2006 yılında 95 bin ton 

seviyesinde başlayacak olan PCI kömür tüketimi, kademeli olarak artarak, 2015 yılında 1.88 

milyon ton/yıl düzeyine ulaşacaktır.  

Dönüşüm ve kapasite artırım çalışmaları tamamlandığında, 2015 yılında İSDEMİR 

tesislerinin taşkömürü ihtiyacı 1.88 milyon ton/yıl PCI ve 6.82 milyon ton/yıl koklaşabilir 

olmak üzere toplam 8.7 milyon ton/yıl düzeyine çıkacağı belirtilmektedir. Demir-çelik 

sektöründe 2003 yılı taşkömürü tüketimi 4.2 milyon ton (kok dahil 4.6 milyon ton) olarak 
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 gerçekleşmiştir. Türkiye demir-çelik sektöründeki taşkömürü tüketiminin, 2015 yılında, 

2.2 milyon ton/yıl PCI ve 9.1 milyon ton/yıl koklaşabilir olmak üzere toplam 11.3 milyon 

ton/yıl ( kok dahil 11.6 milyon ton/yıl) seviyesine çıkacağı tahmin edilmektedir. 

5.1.2. Enerji Sektörü 

1990 yılında %1 taşkömürü ve %34 linyit olmak üzere kömürün elektrik üretimindeki 

payı %35 iken, 2003 yılında %3 taşkömürü ve %18 linyit olmak üzere %21 seviyesine 

gerilemiştir. Buna karşılık 1990 yılında doğal gazın elektrik üretimindeki payı %18 iken 2005 

yılında % 32 seviyesine yükselmiştir. Özellikle 1999 yılından sonraki doğal gazın elektrik 

üretimindeki payı, “al yada öde doğal gaz anlaşmaları” ve “doğal gaza bağlı yap-işlet 

modeliyle” kurulan termik elektrik santralleri nedeniyle, önemli oranlarda yükselmiştir.  

2005 yılında, toplam elektrik üretimi içerisindeki taşkömürü payının yaklaşık %6 

olacağı tahmin edilmektedir. Dünya ortalamasında elektrik üretiminde kömürün payının 

%39’lar düzeyinde olduğu dikkate alındığında ülkemizin kömür kaynaklarından yeterince 

yararlanmadığı ortadadır. 

TTK’nın en önemli pazarı olan ÇATES-B’ nin kömür tüketim kapasitesi 5.500 

ton/gündür. Tam kapasite çalıştığında ortalama 1.6 milyon ton/yıl kömür tüketilebilmektedir.  

Yap-işlet modeliyle kurulan İskenderun Sugözü termik santralının kömür ihtiyacı 3.28 

milyon ton/yıl olup, ithal yoluyla temin edilmektedir55. TEİAŞ ve ETKB EİGM verilerine 

göre taşkömürü ve ithal kömüre dayalı, EPDK’dan işletme lisansı almış; ÇATES-B, Yap-İşlet 

modeliyle kurulmuş olan İskenderun Sugözü ve otoprodüktör santallarının proje üretim 

değerleri ile kurulu kapasiteleri ve taşkömürü tüketimleri Tablo-37’de verilmektedir. 

Tablo-37. Termik Santralların Taşkömürü Tüketim Tahminleri                            (1000 Ton) 

YILLAR MODEL SANTRAL GÜÇ MW 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

EÜAŞ ÇATES-B 300 1.613 1.613 1.613 1.613 1.613 1.613 1.613 1.613

YAP-İŞLET İsk. SUGÖZÜ 1210 3.095 2.998 3.004 3.004 3.004 3.004 3.004 3.004

ÇOLAKOĞLU 200 630 630 630 630 630 630 630 630

İÇTAŞ 200 
630 630 630 630 630 630 630 630

O
TO

PR
O

D
Ü

K
TÖ

R
 

İSDEMİR 220,4 812 812 812 812 812 812 812 812

                                                 
55 McCloskey Coal Report 80, March 5, 2004 
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KARDEMİR 35 251 251 251 251 251 251 251 251

TOPLAM 2165,4 7.031 6.934 6.940 6.940 6.940 6.940 6.940 6.940

Kaynak: TEİAŞ, www.teias.gov.tr  ve  ETKB EİGM (TEİAŞ verilerinde; Çolakoğlu 145 MW ve 444.000 t kömür tüketim 
miktarı ile yer almakta, İÇTAŞ hiç yer almamaktadır. ) 
 

Söz konusu santralların proje kapasitelerinde çalıştıkları varsayımı ile hazırlanmış olan 

tahminlere göre, tam kapasite çalışmaları halinde yaklaşık 7 milyon ton/yıl kömür tüketimi 

olacağı beklenmektedir. Demir-çelik tesislerine bağlı otoprodüktör santrallar, çok yakıtlı 

santrallar olup kömürün yanı sıra, kok tesisinde elde edilen gazlar ile diğer sıvı ve katı 

yakıtlar kullanılabilmektedir.  

            5.1.3. Çimento Sektörü 

Ülkemizde 39 adet entegre (klinker üretme ve çimento öğütme) tesis, 18 adet öğütme 

tesisi olmak üzere 57 tesiste çimento üretilmektedir. Çimento fabrikaları döner fırınlarında 

klinker pişirilmesinde, yakıt olarak; fuel-oil, kömür, doğalgaz, petrokok, taşkömürü veya 

bunların muhtelif oranlarda karışımını kullanmaktadır. Çimento klinkerinin döner fırınlarda 

pişirilebilmesi için, fırında teorik olarak 1350-1400ºC sıcaklığı sağlayabilecek yakıt 

gerekmektedir.  

Yakıt olarak düşük kalorili kömürlerin kullanılması mümkünse de fabrikalarca kuru 

bazda 6000 kcal/kg ısıl değere sahip kömürler tercih edilmektedir. Bunun başlıca nedenleri 

yüksek kalorili kömürde daha az kömür öğüterek öğütme maliyetinin düşmesi, daha az stok 

ihtiyacı ve en önemlisi fırın kapasitesinin yüksek olmasıdır. Isıl değeri orijinal bazda 5000 

kcal/kg'ın altına indiğinde, verim düşüklüğüne yol açmamak için daha yüksek kalorili 

yakıtlarla paçal yapılarak kalori yükseltilmektedir. Ayrıca kükürt oranının %3 ve kül oranının 

%30'u aşması fırın ve siklonlarda kemerleşmeye ve korozyona sebep olmaktadır56. 

Sektörde başta ithal petrokok olmak üzere, ithal taş kömürü, ithal linyit, yerli linyit, 

yerli taşkömürü ve az miktarda fuel oil ile doğal gaz kullanılmaktadır. Kullanılan petrokokun 

ısıl değeri 7.500 kcal/kg, ithal taş kömürün ısıl değeri 6.000-6.300 kcal/kg, yerli linyitin ısıl 

değeri 3.500-4.500 kcal/kg ve yerli taşkömürün ısıl değeri ise 6.000 kcal/kg’dır. 

Fiyatının düşük olmasının yanında düşük kül içeriği, kolay öğütülebilirlik ve yüksek 

kalori gibi avantajlar sektördeki petrokok kullanımını giderek arttırmaktadır. Külün çimento 

bünyesinde kalması neticesinde küldeki maddeler, çimentonun kimyasal özelliğini etkileyen 

                                                 
56 Gülen Ş. ve Yalap H., 2003, Çimento Sektörüne Bir Bakış, MMO Madencilik Bülteni Sayı:66, Haziran 2003 

http://www.teias.gov.tr/
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 bir değişken olmakta ve hammaddeler bu özelliklere göre ayarlanmaktadır. Petrokok ta 

kül oranının az olması çimento kalitesini etkileyen bir değişkenin kontrol altına alınması 

anlamına gelmektedir. Çimento üretim maliyeti içerisinde yakıtın payı %30 seviyelerinde 

olmasından dolayı daha ucuz ve daha yüksek ısıl değere sahip petrokok tercih edilmektedir. 

Çimento fabrikalarında klinker üretimi için gerekli olan kalori miktarı 750-900 

kcal/ton-klinker olarak tespit edilmiştir. Bu durumda tamamen  5000 kcal/kg ısıl değerli 

kömür kullanıldığı düşünüldüğünde, yılda sektörde 35.000.000 ton klinker üretimi için 

yaklaşık 6.500.000 ton kömür ihtiyacı olacaktır57.  

Çimento sektöründe 1970’li yıllarda 40-50 bin ton/yıl seviyelerinde olan taşkömürü 

tüketimi sürekli artan bir trendle 1997 yılında 1.6 milyon ton düzeyine kadar çıkmıştır. Ancak 

bu sektörde artan miktarlarda petrokok tüketimi (2003 yılında 1.5 milyon ton58) sonucunda 

taşkömürü tüketimi 1-1.5 milyon ton seviyesine gerilemiştir. 2000-2003 yıllarında çimento 

sektöründe tüketilen petrokok, taşkömürü ve linyit miktarları Tablo-38’de verilmiştir. 2003 

yılında sektörde yaklaşık 1.25 milyon ton taşkömürü kullanılmıştır. 

Tablo-38. Çimento Sektörü Katı Yakıt Tüketimleri                                              (1000 Ton) 

PETROKOK TAŞKÖMÜRÜ LİNYİT YIL 
İthal İthal TTK Toplam İthal Yerli Toplam 

2000 1.686 876 0 876 281 637 918 

2001 1.444 860 28 889 407 1.364 1.771 

2002 1.589 1.040 9 1.049 325 1.056 1.381 

2003* 1.497 1.145 105 1.251 - 1.379 1.379 

Kaynak: Gülen Ş., Yalap H., Çimento Sektörüne Bir Bakış, Madencilik Bülteni 66, Haziran 2003(2000-2002 yılları) 
 * TÇMB 2004 (ithal kömür: buhar kömürü ve linyit) 

 

5.1.4. Gıda Sektörü 

Gıda sektöründe en önemli taşkömürü tüketicileri şeker fabrikaları ve çay 

işletmeleridir. Taşkömürü şeker yapımı ve çay işleme proseslerinde kullanılan ısının elde 

edilmesinde kullanılmaktadır. 

Şeker fabrikalarında uygulanan üretim prosesinde önemli bir girdi de katı yakıttır. 

Şeker fabrikalarının katı yakıt tüketimleri 2002-2003 yılları için Tablo-39’da verilmektedir. 

2002 yılında 848.500 ton olarak gerçekleşen katı yakıt tüketiminin %3.3’ünü (28 bin ton) 

taşkömürü oluşturmaktadır. 2003 yılında ise sektörde 75.000 ton taşkömürü kullanılmıştır. 

                                                 
57 Gülen Ş. ve Yalap H., 2003, a.g.e 
58 TÇMB 2004 
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Tablo-39 . Şeker Fabrikalarının Katı Yakıt Tüketimleri      (1000 ton) 

Katı Yakıt 2002 2003 
Taşkömürü 28 75 

Linyit 776 678 
Kok 45 46 
Toplam 849 799 

Kaynak: Türkiye Şeker Fabrikaları. AŞ 
            Şeker fabrikalarında katı yakıtlar için uygulanan baz ısıl değer 4.000 kcal/kg’dır. Yakıt 

kısıtlaması yoktur. Proses ısısını sağlayabilecek özellikte linyit, taşkömürü ve kok 

kullanılabilmektedir.  

Çay işletmelerinin kullandığı katı yakıtlar konusunda detaylı bilgi olmamakla birlikte 

2003 yılı TTK sektörel kömür satışları içerisinde Çay-Kur’a yapılan satış miktarı 62.000 ton, 

2004 yılında ise 69.000 ton olmuştur. 

            5.1.5. Teshin (Yakımlık) ve Diğer Sanayi         
 

Ülkemizde kömür hala konut ısıtmasında kullanılan en önemli yakıt konumunu 

korumaktadır. Yerli linyitlerimizin düşük ısıl değeri ve yüksek kükürt içeriği nedeniyle hava 

kirliliğine yol açması sonucu konut ısıtmasında tüketimi kısıtlanmıştır. Özellikle büyük 

kentlerde 1970’li yılların sonlarına doğru yaşanan yoğun hava kirliliğini önlemek amacıyla 

ısınmada ithal kömür kullanımı başlamıştır. Son yıllarda doğal gazın ısınma amaçlı olarak 

kullanılmaya başlaması, büyük kentlerde, teshin amaçlı kömür tüketimlerini etkilemiştir. 

Kömür İthalatçıları Derneği (KİAD) verilerine göre 2003 yılında ısınma amaçlı olarak        

7.8 milyon ton kömür ithal edilmiştir. Son beş yılın ortalamasının üstünde gerçekleşen bu 

ithalat değerinin artmasında 2003 yılı kışının sert geçmesinin ve ithalatçı sayısındaki artışın 

etken olduğu belirtilmektedir. KİAD, ısınma amaçlı ithal edilen 7.8 milyon ton parça 

taşkömürünün 6.5 milyon tonunun satışa sunulduğunu, 5.5 milyon tonu ısınma amaçlı 

kullanılırken yaklaşık 1 milyon ton eleme sonucu ortaya çıkan toz kömürün ise, çimento 

fabrikaları ağırlıklı olmak üzere, sanayi sektörüne satıldığını belirtmektedirler. Sezon sonunda 

kömür ithalatçılarının elinde yaklaşık 2 milyon ton stok kalmıştır. 

Isınma amaçlı kullanılan parça kömürlerde aranan uçucu madde içeriğinin %23 olması 

şartı, ülkemiz parça kömür pazarının ağırlıklı olarak Rusya kaynaklı taşkömürü ve antrasitin 

eline geçmesine neden olmuştur. Rus kömürünün teshinde tekel konumuna gelmesi 

sonucunda, 2002 yılı sonlarında 6.800-7.600 kcal/kg ısıl değere sahip Rus ithal kömür fiyatı 

(6.300 kcal/kg G. Afrika kömürü 51 $/ton CIF; 6.500 kcal/kg Çin kömürü 50 $/ton CIF 
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 seviyelerinde iken)  rekor düzeylerde artmış ve 75 $/ton CIF seviyesine kadar 

yükselmiştir59.                                                                                                                                                        

 KİAD, parça ithal taşkömürünün 2003 yılı başlangıç fiyatlarının 70 $/ton 

seviyelerinde iken, Mart 2004 itibari ile 90$ /ton seviyelerinde gerçekleştiğini bildirmektedir.  

2005’de Zonguldak’ da ithal parça kömürün CİF değeri 130-140$/Ton olmuştur. 

Çevre ve Orman Bakanlığı, ısınma amaçlı ithal kömürlerde Rus kömürlerinin tekel 

olmasını önlemek ve kaynak çeşitliliğini sağlayarak rekabetçi bir pazar yapısı oluşturmak 

amacıyla, ithal kömürlere uygulanacak kriterleri yeniden belirlemiştir. Isınma amaçlı ithal 

kömürlerde aranacak özellikler 2004 yılı başlarında şu şekilde belirlenmiştir: 
 

Kükürt  (kuru bazda) : %0,9 max. 
Alt Isıl Değer (orijinal) : 6.200 kcal/kg min. 
Uçucu Madde (kuru bazda) : %10-28 
Toplam Nem (orijinalde) : %10 max. 
Kül (kuru bazda) : %14 +1 max. 
Boyut : 18-150 mm (%10 tolerans) 

 
 

Söz konusu yeni kriterler parça kömür pazarında sadece Rusya’nın değil, Çin, G. 

Afrika ve Avustralya kömürlerinin de satılabilmesine imkan tanımaktadır. Böylece teshin 

amaçlı parça kömür pazarının daha rekabetçi bir yapı göstereceği beklenmektedir. 

Taşkömürü kullanıcısı diğer sanayi sektörlerinin (dökümhaneler, tuğla fabrikaları vb.) 

tüketimleri konusunda sağlıklı bilgilere ulaşılamamıştır. Diğer sanayi sektörünün ısı 

santrallarında tüketilen taşkömürü miktarlarının teshin amaçlı tüketimler içerisinde 

değerlendirildiği düşünülmektedir. 

 

5.1.6.Taşkömürü Kullanıcısı Sektörlerin Yerli Taşkömürü Hakkındaki 

Düşünceleri 

TTK’nın Taşkömürü tüketicisi sektörlerden aldığı “yerli kaynaklar konusundaki görüş 

ve öneriler” aşağıda kısaca özetlenmiştir: 

ERDEMİR: Ülkemizin koklaşabilir özellikteki tek taşkömürü kaynağı olan 

Zonguldak Havzası’nın yeniden yapılanma çalışmaları ivedilikle yapılarak, demir-çelik 

endüstrisinin aradığı nitelikte ve miktarda üretim seviyesine ulaşmasının uygun olacağı 

belirtilmektedir. 

İSDEMİR: Yerli kömür kaynaklarımızın kalite yönüyle iyileştirilmesi ve fiyatlarının 

uluslar arası piyasalarla rekabet edebilir seviyelere gelmesi gerekmektedir. 
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 KARDEMİR: Yerli kömür kaynakları nem ve kül değerleri yönünden iyileştirildiği 

ölçüde kullanma imkanı artacaktır. Kardemir azami ölçüde yerli kömür kullanımını tercih 

etmektedir. 

TÇMB (Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği): Yerli kaynaklar tarafından çimento 

sektörünün kullanabileceği özelliklerde yakıt sağlanabilmesi ve nakliye fiyatlarının uygun 

olması halinde, çimento sektörü olarak ithal kömür ve petrokok yerine yerli kömür 

kullanılacaktır. 

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI AŞ.: Yerli kömürlerin ocaktan çıktığı gibi 

değil, yıkanarak taş, toprak ve kum gibi maddelerden ayrıştırılması önemlidir. 

KİAD (Kömür İthalatçıları Derneği): Türkiye’deki teshine satılabilecek linyit 

rezervlerinin yüksek kükürt, kül ve nem içerdiği, 4.000 kcal/kg ısıl değer ile ısınma amaçlı 

kullanılmasının çevre ve sağlık açısından sakıncalı olduğu bilinmektedir. Bu kömürler termik 

santrallarda değerlendirilmelidir. Isınmada 10 yıl önceki koşullar bugün çok farklılık 

göstermektedir. Türk tüketicisi geçen kısa sürede hızla ithal kömürle tanışmış, hem tasarruf 

yapmış hem de kullanım ve ısınma rahatlığı sağlamıştır. Bugün yerli kömürle ithal kömür 

rekabeti yerine kömürle doğal gaz rekabeti başlamıştır. Beş yıllık süreçte ısınma amaçlı yerli 

ve ithal kömürün azalacağı düşünülmektedir. Bu nedenle Türk madencisi güç birliği yaparak 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın koordinasyonunda dünya madenciliğine açılmalıdır. 

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: İl sınırları içindeki kömür kullanıcıları 

yoğun bir şekilde doğal gaz kullanımına özen ve itibar gösterdiklerinden, yerli kömür 

kaynaklarının azalması İstanbul’u fazla etkilemeyecektir. Ancak; kömür rezervlerinin artması 

Türkiye ekonomisi açısından çok önemlidir. Kömür işletmelerinin çağın araç-gereç 

donanımına uygun şartlarda yenilenmesi ve özel kömür üreticilerinin devlet tarafından daha 

sıkı denetim altında olması gerekmektedir. 

 5.2. Talep Projeksiyonları 
         

5.2.1. MAED Modeliyle Yapılmış Olan Projeksiyon 
 

Ülkemizde sağlıklı olarak yapılmış bir taşkömürü talep projeksiyonu 

bulunmamaktadır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın, ana hatlarıyla sektörlerin büyüme 

hızları, GSMH ve nüfus gibi ekonomik ve sosyal girdileri kullanan MAED (Enerji Talebi 

Model Analizi) programı kullanarak yapmış olduğu projeksiyonlarda 2005 yılında ülkemiz 

taşkömürü ihtiyacının 29 milyon ton, 2010 yılında ise 51.8 milyon ton olacağı sonucuna 

                                                                                                                                                         
59 McCloskey’s Coal Report 59, May 2, 2003 
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 ulaşılmıştır. Tablo-40’da detayları verilen söz konusu projeksiyonda, geçmiş yıllardaki 

talep tahminlerinin gerçekleşmiş değerlerin çok üstünde olduğu görülmektedir. 

Bugünkü tüketim değerleri, demir-çelik fabrikalarının kapasiteleri, ithal taşkömürüne 

dayalı projelendirilen termik elektrik santrallerinin proje aşamasında kalması, ısınmada ve 

sanayide doğal gaza olan yönelim dikkate alındığında ülkemiz taşkömürü  ihtiyacının 

projeksiyon değerlerinin altında kalacağı açıktır. Nitekim 2000-2003 yıllarında 20-23 milyon 

ton/yıl seviyelerinde olacağı tahmin edilen taşkömürü tüketimi, bu yıllarda 12-15 milyon 

ton/yıl seviyelerinde gerçekleşmiştir.  

MAED modeliyle yapılan projeksiyon sonuçlarının bu kadar yüksek çıkmasının en 

önemli nedeni, elektrik enerjisi üretiminde, yine bu modelle yapılmış talep projeksiyonlarında 

2013-2015 yılları arasında 1200 MW yerli taşkömürüne dayalı kapasite ilavesi ve 2003-2020 

yılları arasında ortalama 500 MW/yıl olmak üzere toplam 10.000 MW ithal kömüre dayalı 

kapasite ilavesinin ön görülmesidir60. 
 

 
Tablo-40. Taşkömürü Talep Projeksiyonu                                                                   (1000 Ton) 

Termik Santral 
Yıllar Konut Sanayi 

Yerli İthal Toplam 
Kok 

Fabrikaları 
İç 

Tüketim TOPLAM Artış 
(%) 

2000 2.792 10.182 1.900 0 1.900 6.773 100 21.748  
2001 2.075 10.950 1.258 0 1.258 7.083 100 21.466 -1.3 
2002 2.467 9.301 1.271 0 1.271 7.409 100 20.548 -4.3 
2003 2.480 9.358 1.270 2.507 3.777 7.751 100 23.466 14.2 
2004 2.828 10.750 1.271 2.507 3.778 8.110 100 25.566 8.9 
2005 2.981 12.424 1.272 3.761 5.033 8.488 100 29.026 13.5 
2010 3.519 26.604 1.265 8.775 10.040 11.573 100 51.837 78.6 

2015 6.825 51.590 2.425 15.051 17.476 18.856 100 92.847 79.1 

2020 9.857 83.678 3.453 25.087 28.540 24.861 100 147.035 58.4 

Kaynak: ETKB 2000,  (VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Kömür ÖİK Raporundan alınmıştır) 

 
ABD Enerji Bakanlığı Enerji Enformasyon İdaresi (DOE/EIA) tarafından yapılan, 

antrasit, taşkömürü ve linyit (toplam kömür) tüketimlerinin göz önünde bulundurulduğu 

projeksiyonlarda (Tablo-41) ülkemizin 2005 yılında toplam kömür tüketiminin 81 milyon ton 

olacağı, yıllık ortalama %1.7’lik bir artışla 2025 yılında 110 milyon ton düzeyine ulaşacağı 

tahmin edilmektedir61.  

 

 

                                                 
60 DPT 2000, VIII. Beşyıllık Kalkınma Planı, Elektrik Enerjisi ÖİK Raporu 
61 EIA/DOE International Energy Outlook 2003 
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Tablo-41. EIA/DOE (ABD) Kömür Tüketim Projeksiyonunda Türkiye          (Milyon Ton) 

Gerçekleşme Projeksiyon 
Ülke 

1990 2000 2001 2005 2010 2015 2020 2025

2001/2025 
Ortalama Yıllık Değişim 

 (%) 

Türkiye 54 73 73 81 85 93 99 110 1,7 
Kaynak: EIA/DOE International Energy Outlook 2003 
Not: Antrasit-Bitümlü, Alt-Bitümlü ve Linyit tüm kömürler toplamı 
 

Enerji üretim ve tüketiminde gündeme gelen yeni gelişmeler, doğal gazın 

yaygınlaşması ve diğer ekonomik-endüstriyel gelişmeler ve yönelimler dikkate alınarak yeni 

bir taşkömürü talep projeksiyonu hazırlanması gerekmektedir.  
 

 

           5.2.2- Taşkömürü Kullanıcısı Sektörlerin İncelenmesi Sonucu Ortaya Çıkan  

          Talep Projeksiyonu 

TTK’nın ülkemizde taşkömürü kullanıcısı olan demir-çelik sektörü, çimento sektörü, 

şeker fabrikaları, teshine yönelik taşkömürü ithalatı yapan şirketlerin oluşturduğu KİAD, 

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Bel-Ko AŞ ve termik 

santrallardaki taşkömürü tüketimi için Enerji İşleri Genel Müdürlüğü ile yaptığı yazışmalar ile 

mevcut kömür tüketimleri ve ileriye yönelik kömür tüketim projeksiyonları konusunda 

bilgilerine başvurulmuştur. 

Demir-Çelik Fabrikaları, KİAD, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ, Türkiye Çimento 

Müstahsilleri Birliği (TÇMB), Enerji İşleri Genel Müdürlüğü (EİGM) ve İstanbul Büyük 

Şehir Belediyesinden cevaplar alınmış olup, Bel-Ko AŞ’den cevap alınamamıştır. Termik 

santrallerin mevcut ve 2012 yılına kadar tahmin edilen taşkömürü tüketimleri TEİAŞ’ın web 

sayfasında yer alan bilgilerden ve EİGM’den alınmıştır. 

Demir-Çelik sektöründe kapasite artışı sadece İSDEMİR AŞ tarafından bildirilmiş, 

ERDEMİR AŞ kok fabrikasında kapasite artışı planlamadıklarını belirtmiştir. KARDEMİR 

AŞ ise 2009 yılına kadar koklaşabilir kömür tüketim tahminini bildirmiştir. 2003 yılında 

ülkemiz demir-çelik sektöründe PCI kömürü dahil 4.226.000 ton taşkömürü tüketilmiştir. 

TÇMB, çimento sektöründe 2004 yılı için program katı yakıt tüketimlerini bildirmiş, 

Rekabet Kurulunun bir genelgesi doğrultusunda sektörle ilgili ileriye yönelik sektör adına; 

üretim, fiyat, satış ve kapasite artışları konusunda projeksiyon yapamadıklarını belirtmiştir. 

Projeksiyon değeri olarak 2004-2015 yılları için 2004 yılı programı esas alınmıştır. Teshin ve 

diğer sanayi için, ülkemizde yaygınlaşan doğal gaz tüketimi nedeniyle, artış ön görülmemiştir. 



213

 Elde edilen bilgiler çerçevesinde oluşturulan taşkömürü talep ve değer 

projeksiyonları Tablo-42 ve 43’de verilmiştir. 

Tablo- 42. Taşkömürü Sektörü Yurtiçi Talep Projeksiyonu (Miktar olarak)              (Milyon Ton) 

YILLAR 
ORTALAMA 

YILLIK 
ARTIŞ (%) Sıra 

No Kuruluş Adı Ana 
Mallar 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-2013 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
1 Demir-Çelik  Taşkömürü 4,979 5,526 5,526 5,526 8,044 8,044 8,044 11,584 16,6 
2 Santralar Taşkömürü 6,934 6,940 6,940 6,940 6,940 6,940 6,940 6,940 0 
3 Çimento  Taşkömürü 1,470 1,470 1,470 1,470 1,470 1,470 1,470 1,470 0 
4 Gıda  Taşkömürü 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0 
5 Teshin–Diğer  Taşkömürü 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 0 

TOPLAM Taşkömürü 20,053 20,606 20,606 20,606 23,124 23,124 23,124 26,664 4,1 
Kaynak: TTK’nın kullanıcılardan aldığı bilgiler 

Tablo- 43. Taşkömürü Sektörü Yurtiçi Talep Projeksiyonu (Değer olarak)            (Milyon YTL) 

YILLAR 
ORTALAMA 

YILLIK ARTIŞ 
(%) Sıra 

No Kuruluş Adı Ana 
Mallar 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-2013 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
1 Demir-Çelik  Taşkömürü 662 735 735 735 1070 1070 1070 1541 16,6 
2 Santralar Taşkömürü 534 534 534 534 534 534 534 534 - 
3 Çimento  Taşkömürü 125 125 125 125 125 125 125 125 - 
4 Gıda  Taşkömürü 25 25 25 25 25 25 25 25 - 

5 Teshin–Diğer 
Sanayi Taşkömürü 969 969 969 969 969 969 969 969 - 

TOPLAM Taşkömürü 2315 2388 2388 2388 2723 2723 2723 3194 4,7 
Kaynak: TTK’nın 2005 yılı satış fiyatları baz alınarak hesaplanmıştır.  

 
 

Talep tahmininde, demir-çelik ve gıda sektöründe kullanılan kok, taşkömürü olarak 

dikkate alınmıştır. Çimento sektörünün petrokok kullanmaya devam edeceği, doğal gaz 

kullanımının yaygınlaşmasına paralel olarak çimento, gıda, teshin ve diğer sanayi 

tüketimlerinin sabit kalacağı öngörülmüştür.  

Bu çerçevede, taşkömürü tüketiminin; 2007-2009 yılları arasında 20-20.6 milyon 

ton/yıl, İSDEMİR’deki kapasite artışına paralel olarak 2010-2012 yıllarında 23 milyon ton ve 

2013-2015 yıllarında 26.7 milyon ton seviyesine çıkacağı tahmin edilmektedir. (Tablo 42) 
 
 

5.3. Üretim Projeksiyonu 

Ülkemizde kamu ve özel sektör eliyle 2006-2015 yılları arasında yapılacak taşkömürü 

üretim miktar ve değerlerine ilişkin projeksiyonlar Tablo-44 ve 45’de verilmiştir.  
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Tablo- 44. Taşkömürü Sektörü Üretim Tahminleri  (Miktar olarak)                                 (1000 Ton) 

YILLAR 
ORTALAMA 

YILLIK ARTIŞ 
(%) 

Sıra 
No 

Kuruluş 
Adı Ana Mallar 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-2013 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
1 TTK Taşkömürü 2.210 3.350 4.100 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 14,6 
2 Özel Sektör Taşkömürü 475 475 1.000 3.000 3.900 3.900 4.600 4.600 108 

TOPLAM Taşkömürü 2.685 3.825 5.100 7.800 8.700 8.700 9.400 9.400 31,2 
 
Kaynak: TTK 

 
 
 
Tablo- 45. Taşkömürü Sektörü Üretim Tahminleri  (Değer olarak)                              (Milyon YTL)

YILLAR 
ORTALAMA 

YILLIK ARTIŞ 
(%) 

Sıra 
No 

Kuruluş 
Adı Ana Mallar 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-2013 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
1 TTK Taşkömürü 221 335 410 480 480 480 480 480 14,6 
2 Özel Sektör Taşkömürü 48 48 100 300 390 390 460 460 107 

TOPLAM Taşkömürü 269 383 510 780 870 870 940 940 31 
Kaynak: TTK - 2005 yılı ortalama satış fiyatı (100YTL/Ton) baz alınarak hesaplanmıştır. 

   
 

5.4. İthalat Projeksiyonu 

 Ülkemizdeki taşkömürü kullanıcısı sektörlerin gelecekle ilgili proje ve öngörülerinin 

incelenmesi sonucu çıkan talep projeksiyonu, kamu ve özel sektör taşkömürü üretim 

projeksiyonları birlikte değerlendirildiğinde 2007 ile 2013 yılları arasında ortalama 15 milyon 

ton/yıl taşkömürü ithalatının yapılacağı öngörülmüştür. (Tablo 46-47) 
 
 

 

Tablo-46. Taşkömürü Sektörü İthalat Projeksiyonu (Miktar olarak)                            (Milyon Ton) 

YILLAR 
ORTALAMA 

YILLIK ARTIŞ 
(%) 

Sıra 
No 

Kuruluş 
Adı Ana Mallar 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-2013 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1 Tümü Taşkömürü 17,368 17,800 18,400 19,000 19,800 20,000 20,800 22,000 3,33 
Kaynak: TTK ve kullanıcı kuruluşların projeksiyonları 

 
 
 

Tablo-47. Taşkömürü Sektörü İthalat Projeksiyonu (Değer olarak)                                    (Milyon $)
YILLAR ORT. YILLIK 

ARTIŞ (%) Sıra 
No 

Kuruluş 
Adı Ana Mallar 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-2013 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1 Tümü Taşkömürü 
1927,8 1975,8 2042,4 2109,0 2197,8 2220,0 2308,8 2442 

3,3 

Kaynak: TTK ve kullanıcı kuruluşların projeksiyonları – Ortalama ithalat fiyatı (111 $/Ton) olarak alınmıştır. 
 
 

5.5.Yatırım Tahminleri 

 Taşkömürü havzasında TTK ve özel sektörün 9. plan döneminde öngördükleri 

yatırımları Tablo.48’de verilmiştir. 
 

Tablo- 48. Taşkömürü Havzasındaki Öngörülen Yatırımlar                              (Milyon$)
Kuruluş 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
TTK 18 23 25 30 30 30 30 30
Özel Sektör 
(22 küçük saha) 1 2 2 5 5 5 5 5

Özel Sektör 
(4 büyük saha) 25 60 60 60 60 25 25 25

TOPLAM 44 85 87 95 95 60 60 60
  

TTK yatırımları; öngörülen üretim artışının idame ve modernizasyon çalışmalarında 

kullanılacaktır. 

 Özel sektör yatırımları ise aşağıdaki alanları kapsamaktadır. 

 Amasra-B sahası (yeni yatırım alanı-350 milyon ton) 

 Alacaağzı ve Kandilli–300 üstü sahaları (eski üretim alanı-rehabilitasyon-13 

milyon ton) 

 Gelik Güney Senklinal Dik kanat sahası (yeni yatırım alanı-25 milyon ton) 

 Bağlık –İnağzı sahası (yeni yatırım alanı-136 milyon ton) 

 22 küçük saha (mevcut ocakların idamesi ve rehabilitasyonu-42 milyon ton) 

Öngörülen yatırımların gerçekleşmesi halinde eklenecek kapasitelere ilişkin bilgiler 

Tablo 49’ da verilmiştir. 

 

Tablo- 49. Taşkömürü Sektöründe Eklenecek Yeni Kapasiteler 

Kuruluş 
Adı 

Yatırıma 
Başlama 

Yılı Proje Adı 

Yaratılacak 
İlave 

Kapasite 
Yıl 

Yatırım 
Süresi 
(Yıl) 

Üretime 
Başlama 

Yılı 

Yatırım 
Tutarı 
(1000 
YTL) 

Yaratılacak 
İstihdam 

(Kişi) 

Yatırım 
Yeri 

Hema 
A.Ş 

2005 Amasra-B 3.500.000 4 2009 228.150 5500 Bartın 

Hema 
A.Ş 

2005 Alacaağzı-
Kandilli 500.000 1 2006 25.650 750 Zonguldak 

Eren 
Holding 

2005 Gelik Dik 
Kanat 800.000 4 2009 103.950 1250 Zonguldak 

  İnağzı-
Bağlık İhale süreci devam etmektedir. 
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5.6. Sektörde Kamunun Rolü, Özelleştirme Faaliyetleri ve Muhtemel Etki 

Bilindiği üzere ülkemizdeki taşkömürü varlığı Zonguldak havzasında toplanmıştır. 

Bölgedeki taşkömürü, 1829 yılında bulunmasına rağmen ilk üretim 1848 yılında “Hazine-i 

Hassa İdaresi” tarafından başlatılmıştır. 1935 yılına kadar yerli ve yabancı “Kumpanyalar” 

eliyle işletilen havzadaki kömür ocakları 1940 tarihinde çıkarılan 3867 sayılı Kanunla tamamı 

devletleştirilmiştir. 1980’li yıllara kadar ülke sanayinde, evsel ısıtmada, ulaştırmada ihtiyaç 

duyulan taşkömürünü dış kaynaklardan temin etme imkanı da çok sınırlı olduğundan maliyet, 

verimlilik, ekonomi gibi kaygılar gözetilmeden ne pahasına olursa olsun çok üretim yapılması 

hedeflenmiştir. Bu dönemde taşkömürü madenciliği devletten büyük destekler görmüştür. 

Ancak başta demir-çelik olmak üzere diğer tüketici sektörlere ucuz kömür vererek bir ölçüde 

sübvansiyon sağlanmıştır. 1980’li yılların son döneminde maliyet, kar-zarar unsurları ön 

plana çıktıkça kamu eliyle işletmecilik tartışılır hale gelmiştir. Bu durum sonucu taşkömürü 

sektöründe kamunun rolünün azaltılması yönünde ilk adımlar atılmaya başlanmış, ihtiyaçlar 

ağırlıklı olarak ihale ve hizmet alımı yoluyla giderilmeye çalışılmıştır. Kamu eliyle sürdürülen 

faaliyetlerde konsantrasyon çalışmalarına  da hız verilerek, üretim ocaklarında ise daha 

verimli alanlara odaklanılmıştır. 

Taşkömürü havzasının tek Kuruluşu olan TTK’nın 3867 sayılı Kanunla kendisine 

tanınan büyük imtiyazlara rağmen kömür üretiminde hukuku uhdesinde kalmak koşuluyla ve 

rödövanslı ilk özelleştirme çalışmalarına 1988 yılında başlanılmıştır. 

TTK tarafından işletilmesi ekonomik olmayan yada daha önce çalışılıp terk edilen 

sahalardaki küçük ölçekli kömür rezervlerinin değerlendirilmesinin yanı sıra taşkömürü 

havzasının coğrafi özelliğinin ortaya koyduğu koşullar nedeniyle yapılan kömür kaçakçılığına 

ve kaçak ocak işletmeciliğine karşı bu tür sahaların rödövans yoluyla üretime açılması 

amaçlanmıştır. 1988 den günümüze kadar özel sektör faaliyetleri küçük zaman dilimleri 

kesilmelere rağmen sürdürülmektedir. Uygulamada yer alan özel sektör şirketlerinin ağırlıklı 

bölümü yerel bölgeden ve daha önceden kaçak ocak işletmeciliği yapan gruplardan 

oluşmuştur. Gelişen zaman diliminde yaşanan faaliyetler değerlendirildiğinde 

(kurumsallaşmanın olamaması, üretim miktarları düzeyi, teknolojik ve donanım yetersizliği 

vb.) özel sektör varlığından ciddi olarak bahsetmek mümkün olamamıştır. 

 Maden Kanununda yapılan değişiklikle taşkömürü havzasının Kanun kapsamına 

alınması ve yetkinin TTK’ ya verilmesi havzanın geleceğini etkileyen önemli bir gelişme 

olmuştur. 
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    Yasal zemine oturtulan havzadaki rödövanslı üretim uygulaması yeni rezerv alanlarının 

da üretime açılmasını sağlamıştır. Rezerv ve alan olarak büyük ölçekli yeni sahaların üretime 

açılması, özel sektörün ciddi olarak havzaya girişi olarak değerlendirilmektedir. 

 Günümüze kadar ülkemizde taşkömürü üretiminde hemen hemen tekel konumunda 

olan kamu eliyle işletmeciliğin, özel sektörün öngördüğü yatırımlar ve projelerin 

gerçekleşmesi halinde 4-5 yıl sonra özel sektörle rekabet içinde olacaktır. Kamu eliyle 

üretilen taşkömürü miktarı ülkemiz ihtiyacının ancak %10-15’ni karşılamaktadır. Uluslararası 

ticarette gerek miktar gerekse fiyat konusunda rekabet gücü olmayan TTK’nın tüketici 

sektöründeki politika belirleyiciliğinden uzak kalmıştır. Ancak gelecek yıllarda gerek kamu 

gerekse özel sektör eliyle öngörülen üretim hedeflerine ulaşılmasında belirleyiciliğinin 

artacağı muhakkaktır. 

 Taşkömürü havzasında özel sektörün güçlenmesi ve üretimde de ciddi olarak yer 

alması her kesimce kabul görmektedir. 

 

Ancak;  

 Dünya ölçeğinde az olmasına rağmen ülkemiz ihtiyacı için an az 60-70 yıllık 

taşkömür rezerv varlığı, 

 Dünyada veya bölgemizde gelişebilecek önemli olaylar (savaş, ekonomik kriz, 

büyük afetler vb.) sonucunda arz güvenliğinin sağlanması ve tüketici sektörlerin 

korunması, 

 Özel sektörün büyük yatırımlar yapma gücü, sürekliliği, önceliklerinin kamuoyunda 

tartışılır olması ve gelecekleri ile ilgili belirsizliğin oluşması, 

 Büyük yatırımlar yapılarak tesis edilen kömür ocaklarının kapanmaması için 

yatırımların kesintisiz devamını gerektirmesi, 

 Güçlü özel sektör şirketlerinin oluşamaması veya güçlü şirketlerin bu sektöre 

ilgilerinin azlığı. 

gibi temel nedenlerle kamu işletmeciliğinin (TTK’nın) yeniden yapılandırılarak devam etmesi 

hem havza hemde ülkemiz için önem arz etmektedir. 
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4. AB’YE KATILIM SÜRECİNİN SEKTÖRE ETKİLERİ   
  

AB kömür endüstrisinde topluluğun makro prensip ve hedeflerini ve pazarın işleyişini 

bozmayacak şekilde, üye devletlerin ulusal kömür endüstrilerine yardım yapmalarına izin 

verilmektedir. Ancak, söz konusu yardımlar, belli amaç ve kriterler bazında tahsis edilmekte 

olup, kömür endüstrisine yapılacak yardımların; 
 

 Kömür endüstrisinde arz güvenliği ve rekabetin artırılması, 

 Ekonomik olarak uygun olması koşuluyla yeni kapasiteler yaratılması, 

 Kömür endüstrisindeki global ve/veya bölgesel gelişmelere bağlı olarak ortaya 

çıkan sosyal ve ekonomik sorunların çözülmesi, 
 

            Amaçlarına uygun olması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu yardımların rekabeti 

bozmayacak ve kömür üreticileri, satıcıları ve tüketicileri arasında ayrımcılığa neden 

olmayacak biçimde uygulanması gerekmektedir. 

Avrupa Birliği ülkelerinde kömür fiyatları ve uygulanmakta olan sübvansiyonlar 

topluluk süreci öncesinde oluşan ve topluluğun çekirdeği olan Avrupa Kömür Çelik 

Topluluğu (AKÇT) olarak tanımlanan bir organizasyon içinde belirlenen politikalar 

doğrultusunda oluşmaktadır. Bu topluluğun yıllar öncesinde aldığı kararlar doğrultusunda 

sübvansiyonlarını sona erdirme hususu  özellikle İngiltere, Fransa ve Belçika’da titizlikle 

uygulanmıştır. Ancak Almanya bu kararlara uymamakta direnmiş ve kendi Ulusal 

Hükümetinin aldığı kararlar doğrultusunda kömür madenciliğine sübvansiyon uygulamayı 

sürdürmektedir. Esasen  taşkömürü ocaklarının kapandığı ülkelerde dahi taşkömürünün 

geçmişten kalan yükümlülükleri, ocakların kapanmasıyla ortaya çıkan istihdam sorununun 

çözümüne ilişkin yeni iş yaratma projeleri topluluk bütçesinden sübvanse edilmektedir. 

Özelleştirme yapılan ve sübvansiyonun kaldırıldığı İngiltere’de hükümet yatırımları teşvik 

amacıyla zaman zaman tek kalem halinde yatırım sübvansiyonu uygulamaktadır. Dünyadaki 

koklaşabilir taşkömürü fiyatlarının hızla yükseldiği ve arz güvenliğinin tehlikeye düştüğü 

mevcut konjonktürde topluluk ülkeleri geçmişte aldıkları üretimin  düşürülmesi 

politikalarından vazgeçme yönünde adımlar atmaktadırlar.  

 Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkileri düzenleyen anlaşmalar gereğince 

Türkiye, AB’ nin üçüncü ülkelere uyguladığı Ortak Gümrük Tarifesine (OGT) uymayı ve 

topluluğa karşı gümrük vergilerini kaldırmayı taahhüt etmiştir. Yine aynı şekilde ithalattaki 

diğer fon ve kesintilerinde AB’ ne uyumu öngörmüştür. 
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 Ülkemizde kömür sektörüne yönelik spesifik bir yardım bulunmamaktadır. Kömür 

endüstrisi içinde sanayi sektörü için dizayn edilen genel amaçlı teşvik mekanizmaları 

geçerlidir. Ancak uzun yıllardan beri zarar eden Türkiye Taşkömürü Kurumunun zararı devlet 

tarafından karşılanmaktadır. Taşkömürü üretimi oldukça küçük olup ihtiyacın ancak %10-

15’ini karşılayabilmekte, geri kalan % 85-90’nı ithal yolu ile karşılanmaktadır. (AB’ deki payı 

yok denecek kadar azdır) Yukarıda özetlenen politikalar doğrultusunda ülkemiz taşkömürü 

sektörü de maliyetlerindeki sübvansiyon ihtiyacını düşürmek amacıyla yeniden yapılanma 

sürecine girmiştir. Bu bağlamda taşkömürü sektörünün AB’ ye  katılma sürecinde uyum 

açısından ciddi bir sorun yaşamayacaktır. 
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 7. DOKUZUNCU PLAN DÖNEMİ İÇİN ÖNERİLEN STRATEJİ, AMAÇ, 

POLİTİKA, ÖNCELİKLER VE TEDBİRLER 

 

7.1. Temel Sektörel Vizyon ve Strateji 
 

Alternatif enerji kaynakları yaygınlaşmış olmakla birlikte, kömür gelecekte de 

dünyada ve ülkemizde önemini ve pazar payını koruyacaktır. Özellikle son yıllarda dünyada 

artan kömür fiyatları da dikkate alındığında Zonguldak Havzasındaki taşkömürü varlığının 

önemi daha da artmıştır .Bu temel gerekçe sonucu;  

Devletin temel sanayi ve enerji politikalarına uygun olarak taşkömürü rezervlerini en 

iyi şekilde değerlendirmek amacıyla; dünya ile rekabet edebilir ve ülkemiz Demir-Çelik 

sektörünün metalurjik kömür ihtiyacının önemli bir kısmı ile diğer tüketici sektörlerin 

ihtiyacını karşılamak ve hukuku TTK uhdesinde olan taşkömürü havzasında kömür 

üretiminde, kamu ile birlikte özel sektörü de işin içine çekmek taşkömürü sektörünün başlıca 

vizyonunu oluşturmalıdır. 

 

7.2. Amaç ve Politikaları Gerçekleştirmeye Yönelik Öncelikler, Tedbirler ve 

Düzenlemeler 

      7.2.1 Türkiye Taşkömürü Kurumu  

            TTK’nın uygulamaya koyduğu Yeniden Yapılandırma Programın öncelikli hedefi, 

Kurum zararlarını mümkün olduğunca azaltıp, Hazineye olan yükünü kabul edilebilir ve hatta 

hedef yılda (2010) başa baş düzeylere indirerek yaşayabileceğinin tartışılır olmaktan 

çıkartılmasıdır. Ayrıca son yıllarda dünyada yaşanan kömür fiyatlarındaki hareketlenme 

dikkate alınırsa milli kaynağın önemi dahada artmıştır. Program, maliyet odaklı olmasına 

rağmen taşkömürünün bir biçimde (kamu ve özel sektör eliyle) sanayinin kullanımına 

(özellikle demir-çelik) sunulması amaçlanmıştır.  

            Bir takvime bağlanan programın genel parametreleri şöyle belirlenmiştir: 

 Programın sonucunu maliyetteki payı itibariyle,en çok etkileyecek öğesi işgücüdür. 

Bu sebeple işgücünün rehabilitasyonuna devam etmek, 

 İşgücü verimliliğini artırmak, 

 Pahalı ve verimsiz işgücünü resen emekli veya nakil yoluyla ideal norma çekmek, 

 Maliyeti düşük ve genç yeni işgücünü desteklemek (düzenli ve norm kadro 

çerçevesinde), 

 Mümkün olduğunca madencilik faaliyetlerine odaklanmak, 
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  Piyasanın istediği nitelikte ve düşük maliyetle üretim yapmak, 

 Yeraltı ve yerüstü faaliyet alanlarında konsantrasyon çalışmalarına devam etmek, 

 Çalışanların ve birimlerin performanslarını ölçülebilir hale getirmek, 

 Yeni teknolojileri kazandırmak ve yatırımları artırmak, 

 Mümkün olan her alanda özel sektörü faaliyetlere dahil etmek, 

 Maliyet, kalite ve hizmetlerde sürekli iyileştirmeler yapmak. 
 

           Giderek önemini artıran koklaşabilir taşkömürü ülkemizde tek Zonguldak yöresinde 

bulunmaktadır. Havzanın bilinen rezervi ülke ihtiyacının önemli bir kısmını 60-70 yıl daha 

karşılayabilir düzeydedir. Bu zenginlik mutlaka en ekonomik biçimde kamu ve özel sektör 

eliyle ülke kullanımına sunulmalıdır.  

            Yeniden Yapılanma Programının Kritik Sonuçları  

            Değerlendirme :  

 Zonguldak Taşkömürü Havzasının varlığı, ülkemizin ön önemli sanayi tesislerinin bu 

bölgeye kurulmasına sebep olmuş ve ağır sanayinin gelişmesine öncülük etmiştir. 

Erdemir ve Kardemir gibi ülkemiz için önemli Demir-Çelik fabrikalarının yanında 

Çatalağzı Termik  Santralı ile birlikte bir çok Çimento, Kağıt ve Tuğla fabrikalarının 

kurulmasına da dolaylı olarak katkı sağlamıştır. 

 Kömür Havzasında bu güne kadar yapılan satılabilir üretim miktarı 400 milyon ton 

civarındadır. Bunun parasal karşılığı bugünkü ortalama satış fiyatına göre yaklaşık 30 

milyar $ dır. 

 Ülkemizdeki en büyük taşkömürü tüketicisi olan Demir-Çelik sektörünün ihtiyacının 

hemen hemen tamamı 1970’li yıllara kadar Zonguldak Havzasından karşılanmıştır. 

 2000’li yıllarda ise bu karşılama oranı %10-15’lere kadar düşmüştür. Bunun 

sonucunda sadece Demir-Çelik sektörünün yıllık kömür ihtiyacı için ithalata 500-600 

milyon$ döviz ödenmekte, diğer tüketici sektörlerle birlikte bu rakam 2004 yılında 

1.300 milyon$’ı bulmaktadır.  

 Gelecek 10 yılda ithal edilecek kömüre ödenecek döviz miktarının yılda 2 milyar$’ı 

geçeceği projeksiyonlarda yer almaktadır.  
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      Kritik Sonuçlar Ve Mukayese : 
      

            Türkiye Taşkömürü Kurumu için öngörülen Yeniden Yapılanma Programının realize 

edilememesi durumunda yani mevcut durumun devamı halinde  ;  

 TTK’nın yıllık üretiminin  1-1,2 milyon tona düşeceği, 

 Toplam çalışan sayısının 9-10 bine düşeceği , 

 Üretilecek kömürün ticari maliyetinin 250-300 $/tonu bulacağı,  

 Çatalağzı Termik Santralının kömür ihtiyacının dahi karşılanamayacağı, 

 TTK üretim ocaklarının önemli bir kısmının kapanacağı ve yeniden açılmak 

istendiğinde büyük yatırımlara ihtiyaç duyulacağı,  

 TTK için bugüne kadar yapılmış önemli tesis yatırımları (özellikle son 15 yılda 

yapılan kuyular, anakat hazırlıkları, vb) atıl kalacağı ve önemli ekonomik kayıplara 

sebep olacağı, 

 Kömür ithalatı için ödenen bedelin artacağı, 

 Zonguldak ve yakın illerin (Bartın-Karabük) sosyo-ekonomik durumunun  önemli 

oranda bozulacağı ve işsizliğin dahada artacağı, 

kaçınılmazdır. 

             Yeniden Yapılanma Programının (kamu ve özel sektör birlikteliği) önemli oranda 

uygulanmasıyla Dokuzuncu Plan Döneminde aşağıdaki sonuçlara ulaşılacağı 

öngörülmüştür. 

 Havzada kömür üretiminin yıllık 10 milyon tona çıkacağı (TTK + Özel Sektör), 

 TTK’da Ticari Maliyetin 70-80 $/Ton seviyelerine kadar düşeceği,Kurum zararının 

hemen hemen sıfırlanacağı, 

 Zonguldak ve yakın illerin (Bartın-Karabük) sosyo-ekonomik durumunun iyileşeceği 

gibi katma değer yaratarak ülke ekonomisine önemli katkılar sağlanacağı, 

 10 bin kişilik yeni istihdam yaratılacağı, 

 İthal edilen kömürün ihtiyaçlara rağmen artmayacağı, 

 Çatalağzı Termik Santralının kömür ihtiyacının temini yanında yeni termik elektrik 

santrallarının da kurularak ülke enerji arzına katkı sağlanacağı, 

 Milli kaynağın arzu edilen miktarlarda üretilmesi ülkemizdeki başta Demir-Çelik 

sektörü olmak üzere tüketicilerin ihtiyaçlarının önemli bir kısmının karşılanmasının 

getireceği pozitif sonuçların (ekonomik, moral, güvenlik vbg.) görüleceği, 

     beklenmektedir.  
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 Sonuç olarak, TTK Yeniden Yapılanma Programı ile; Kamu maliyesine olan yükünü 

azaltmak, gecikmiş ana alt yapı yatırımlarını tamamlamak, ülke koklaşabilir kömür ihtiyacını 

azami ölçüde karşılamak için üretimini arttırmak ve kömür hazırlama sistemini değiştirmek 

amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Özellikle ana altyapı hazırlıkları kapsamındaki galeri 

ve kuyuların sürülmesinin müteahhit marifetiyle, kömür hazırlama faaliyetleri ve Kurumun 

asli görevi olan kömür üretimi dışında kalan tüm işlerin hizmet alımı yoluyla 

gerçekleştirilmesi Kurum politikası olarak uygulanmaktadır. 
 

 

            7.2.2 Özel Sektör 

Maden Kanununda değişiklik yapan 5177 sayılı Kanunun 23. Maddesi, rödövanslı 

sahalarla ilgili hukuki zeminin uygun hale getirilmesine imkan tanımakta ve  sahalarla ilgili 

faaliyetlerin  devamını sağlamaktadır. Bu durum hem yöre ekonomisine hemde TTK adına 

olumlu sonuçlar vermeye devam edecektir.  

Küçük ölçekli bu sahalarda rödövans karşılığı özel işletmecilerin satılabilir üretimini 

kademeli olarak artırarak yılda 500 bin tona ulaşacağı, bunun karşılığı TTK' nın 2-3 milyon $ 

yıllık rödövans bedeli alacağı ve yaklaşık 2 bin kişiye istihdam (direkt ve dolaylı) sağlayacağı 

beklenmektedir. 

         TTK’nın imtiyaz alanı içinde yer alıp bugüne kadar üretime açılamayan ve önemli 

rezervi bulunan  dört sahanın rödövans karşılığı özel sektörce işletilmesi Yeniden Yapılanma 

Programının önemli unsurlarından biridir. Bu alanlarda kademeli olarak üretim ve istihdam 

artışlarıyla hedef yılda 4,5-5 milyon ton kömür üretileceği,10 bin kişilik yeni istihdam 

sağlayacağı ve TTK’ya da 25 milyon dolar civarında rödövans bedeli ödeneceği 

öngörülmüştür.  

Özel Sektör projelerinin gerçekleştirilmesi  sonucunda;ülkemiz taşkömürü ihtiyacının 

önemli bir kısmının karşılanmasında,yıllık 1,3 milyar dolar ithalata ödenen döviz 

miktarının(2004 yılı) azaltılmasında yada artacak kömür tüketimine paralel döviz miktarının 

artmamasında,yeni istihdam yaratılmasında,havzaya yeni yatırımlar yapılmasında ve TTK' nın 

ekonomik yapısının iyileştirilmesinde katkı sağlamasında önemli kazanımlar sağlanacaktır. 

Sonuç olarak; Yeni Maden Kanununun Zonguldak havzasındaki kömür üretimini de 

özel sektöre açması hem TTK için, hemde Zonguldak için önemli dönüm noktası olarak 

değerlendirilmektedir.  
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 8- SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Kömürün; 

 Dünya üzerinde yaygın olarak bulunması ve üretilmesi,  

 Kullanım-depolama ve taşıma açısından emniyetli yakıt olması,  

 Gelişen temiz kömür teknolojileri ile çevresel etkilerinin en aza indirilmesi,  

 Diğer fosil yakıtlara (petrol ve doğal gaz) göre politik çekişmelerden uzak daha az 

riskli bölgelerde bulunması ve tükenme ömürleri açısından daha fazla ömre sahip 

olması, 

vazgeçilmez bir enerji kaynağı olduğu sonucunu doğurmaktadır. 
 

Gerek üretimi ve hazırlanması aşamasında yarattığı ekonomik değer ve istihdam 

imkanları ve gerekse ticareti, taşınması ve tüketilmesi aşamalarında yarattığı katma değer ile 

kömür dünya ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Özellikle yarattığı istihdam imkanları ve 

tedarik güvenliği açısından kömür madenciliği, ekonomik işletmecilik yapılamayan ve üretim 

maliyetleri uluslararası kömür fiyatlarıyla rekabet etme şansı olmayan ülkelerde, devlet 

desteği (sübvansiyonlar) ile sürdürülmektedir.  
 

Dünya taşkömürü madenciliğinde önemli yeri olan ve taşkömürü üretimini 

sübvansiyonlarla sürdüren Çin, Polonya, Rusya, Ukrayna gibi ülkeler, sübvansiyonları 

azaltmak veya tamamen kaldırmak amacıyla taşkömürü sektöründe yeniden yapılanma 

çalışmalarını hızla sürdürmektedirler. Yeniden yapılanma çalışmaları; Çin’de, iş güvenliği 

açısından emniyetli olmayan ufak yerel ocakların kapatılarak devlet kontrolünde büyük ve 

mekanize üretim işletmelerine konsantre olunması, diğer ülkelerde ise devlet eliyle üretim 

yapılan sektörün özelleştirme altyapısının oluşturulması şeklinde sürdürülmektedir. 
 

Gelişmiş ülkelerde zarar eden işletmelerde kömür üretiminin ısrarla sürdürülmesinin 

bir başka nedeni ise bu ülkelerin (Almanya, İngiltere, Japonya örneklerinde olduğu gibi) ileri 

düzeyde gelişmiş maden ekipman ve makineleri endüstrisine sahip olmalarıdır. Avustralya, 

Kolombiya, G. Afrika ve Endonezya gibi ülkelerde kömür önemli bir “ihraç malı” olarak 

ekonomilerine olumlu katkıda bulunurken, çoğu gelişmekte olan ülkelerde kömür madenciliği 

yarattığı geniş, doğrudan ve dolaylı istihdam imkanları nedeni ile kırsal kesimlerde yaşanan 

işsizlik ve yoksullukla mücadele için önemli bir kaynak olarak kullanılmaktadır.  
 

Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde, elektrik enerjisi ve çelik üretimindeki 

vazgeçilmez konumu nedeniyle kömür, sürdürülebilir kalkınma planlarında ve enerji 

planlamalarında önemli bir yer almaktadır. Ancak bu ülkelerde her şeye rağmen ve her şart 
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 altında kömür üretimi devam ettirilecektir anlayışından uzak, sosyo-ekonomik, 

teknolojik ve jeolojik şartlar çerçevesinde yeniden yapılanma ve sektörün iyileştirilmesi, 

sübvansiyonların tahammül edilebilir sınırlara indirilmesi doğrultusunda çalışmalar 

sürdürülmekte, belirlenen kriterler çerçevesinde olumlu sonuç alınamayan işletmeler 

kapatılabilmektedir. 
 

Ülkemiz açısından bakıldığında, toplam taşkömürü rezervlerimiz dünya taşkömürü 

rezervleri ile kıyaslandığında %0.26’lık bir payla (görünür rezerv kategorisinde %0.1) 

önemsiz miktardadır. Toplam taşkömürü rezervlerimiz Çin’in bir yıllık üretimi kadar olmakla 

birlikte, ülkemizin mevcut ve muhtemel taşkömürü tüketim değerleri dikkate alındığında, 

taşkömürü varlığımızın azımsanacak bir değerde olmadığı görülmektedir. Ancak söz konusu 

potansiyel bir türlü harekete geçirilerek ülkemizin taşkömürü ihtiyacının yerli kaynaklardan 

karşılanması sağlanamamıştır. 

1973 yılında 16 bin ton gibi sembolik bir miktarla başlayan taşkömürü ithalatı, 10 

yıllık bir süreçte 1.5 milyon ton/yıl seviyesinin üzerine çıkmış, hızlı bir artış trendi ile 

günümüzde 16 milyon ton seviyelerine kadar ulaşmıştır. Kömür ithalatına (kok ve briket 

dahil) ödenen döviz miktarı ise 2004 yılında 1.300 milyon$’ı aşmıştır.  

Serbest piyasa ekonomisi şartları çerçevesinde kömür ithalatına kısıtlama 

getirilemediği gibi, kömür ithalatının ihtisas gümrüklerinden denetim altında yapılması 

girişimlerinin de sonuçsuz kalması, taşkömürü adı altında düşük kaliteli kömürlerin ithal 

edilmesine neden olmuştur. Bir anlamda yerli üretimi ve yerli kömür tüketimini teşvik etmek 

amacıyla “ithal kömüre fon” uygulaması uzun ömürlü olamamış ve uygulamadan 

kaldırılmıştır. Zaman zaman yerli kömürlerin düşük kaliteli olduğu ve çevreyi kirlettiği 

iddiaları ile alıcı bulamadığı dönemlerde, gelişmiş ülkelerde kullanımı yasaklanmış ve 

tehlikeli atık işlemi gören petrokok'un yoğun olarak ithal edilmesi dikkat çekicidir. Ülkemiz 

mevcut durumda net bir taşkömürü ithalatçısı ülke konumuna gelmiştir. 
 

Ülkemizin başta petrol ve doğal gaz olmak üzere fosil enerji kaynaklarında dışa 

bağımlılığı sürekli artmakta, toplam ülke ithalatı içerisinde en önemli pay bu kaynaklara 

ayrılmaktadır. İzlenen  enerji politikaları neticesinde ülkemizin enerji tüketiminde dışa 

bağımlılık payı %70’ler seviyesine kadar çıkmıştır. 
 

Zonguldak havzasının kendine has hukuku ve bölge ekonomisinin tamamen 

taşkömürüne endeksli olması, havzada yapılmak istenen yeniden yapılanma çalışmalarının 

zaman zaman “havza kapatılmak isteniyor” söylemleri ile karşılanması TTK’da somut ve 

sonuç getirici adımların atılmasını engellemiş ve/veya geciktirmiştir. Gittikçe derinleşen 
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 havza şartlarında sağlıklı işletmeciliğin temel esaslarından olan ana alt yapı 

hazırlıklarının, Kurum üzerindeki politikaların açıklık kazanmaması, yatırımların zamanında 

ve yeterince yapılamaması sonucunda, üretimle orantılı ve paralel olarak gerçekleştirilememiş 

olması üretim darboğazına neden olmuştur.  

      Yerli üretim ve ithalat bir ikilem olarak görülmemektedir. Artan talebin yerli üretimle 

karşılanamaması, doğal olarak, taşkömürü tüketicilerini ithal kömüre yönlendirecektir. Ancak, 

son iki yıl içerisinde uluslararası kömür pazarında yaşanan gelişmeler, tedarik güçlükleri ve 

aşırı yükselen kömür fiyatları yerli üretimin önemini bir kez daha ön plana çıkartmıştır.  
 

      Enerji, çimento ve diğer sanayi sektöründe kömüre alternatif bulmak kolay iken, 

entegre demir-çelik tesislerinde kömür alternatifsiz hammadde konumunu korumaktadır. Bu 

nedenle yerli demir-çelik endüstrisinin koklaşabilir ve PCI kömür ihtiyacının tamamı olmasa 

bile bir bölümünün, yerli kaynaklardan karşılanması önem arz etmektedir. Konjonktürel 

gelişmelere uyum sağlayabilmek için Zonguldak Taşkömürü Havzası’nda üretim faaliyetleri, 

AB ülkelerinde olduğu gibi “rezervlere erişim” ve “arz güvenliği” konularına önem verilerek 

ve gerekli yatırımlar yapılarak sürdürülmeli ve teşvik edilmelidir. 

      Son yıllarda derin kuyu projelerinin hayata geçirilmesi ile “rezervlere erişim” 

konusunda önemli adımlar atılmıştır. Gecikmiş ana kat hazırlıklarının müteahhit marifetiyle 

sürdürülmesi uygulamasının başlatılması ile ele alınan rezervler kısa süre içerisinde üretime 

alınabilecektir. Üretim artırma çalışmalarına paralel olarak yürütülen kömür hazırlama 

tesisleri ile ilgili çalışmaların hayata geçirilmesi ile, başta demir-çelik sektörü olmak üzere, 

taşkömürü kullanıcılarının aradıkları niteliklerde kömür yıkamak mümkün olacaktır.  

 5 Haziran 2004 tarihinde yürürlüğe giren 5177 sayılı Maden Kanunu ve bazı 

kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun hükümleri çerçevesinde TTK Maden Kanunu 

kapsamına alınmıştır. Bu yasa ile  TTK’ ya, taşkömürü işletme faaliyetlerinin yanı sıra, 

hukuku Kurum uhdesinde kalmak şartıyla işlettirme yetkisinin de tanınması, karşılaşılan 

yasal zorlukların çözülmesinde Kuruma kolaylık sağlamıştır. 1989 yılından bu yana 

sürdürülmekte olan küçük sahalarla sınırlı rödövans uygulamaları yasal zemine oturtulmuş 

olması büyük rezervli sahalarında önünü açmıştır. 

 Taşkömürü havzasındaki rezervin yaklaşık %50’sini içeren büyük sahaların (Amasra, 

Armutçuk, Gelik Dik Kanat, İnağzı-Bağlık) hukuku TTK uhdesinde kalmak şartıyla rödövans 

yoluyla işlettirilmesinin realize edilmesi ve 2005 yılında sözleşmelerin imzalanması 

havzadaki en önemli dönüşüm politikasını oluşturmuştur. Önümüzdeki yıllarda üretime 

geçecek bu sahalardaki özel sektör yatırımları bölgeye ve ülkemize önemli kazanımlar 
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 sağlayacaktır. Gerek TTK’nın Yeniden Yapılanma Programı çalışmalarının hedeflerine 

ulaşması gerekse özel sektörün hedeflediği üretimi yakalaması halinde ülkemizin taşkömürü 

ihtiyacının önemli bir kısmı sağlanmış olacaktır. 

         Ayrıca, ülkemizde yapılan talep tahmin projeksiyonları(tablo.32), gerçekleşmeler ile 

kıyaslandığında, fazla abartılıdır. Ulusal bir taşkömürü politikasının oluşturulabilmesi için, 

mevcut ve muhtemel gelişmeler ışığında, ülke talebinin sağlıklı olarak ortaya konulması 

gerekmektedir. Sağlıklı bir talep projeksiyonu ile ülke taşkömürü ihtiyacı belirlendikten 

sonra, bu talebin ne kadarının yerli üretimle karşılanabileceği ve ne kadarının ithal edileceği 

ortaya çıkarılmalıdır. Gerek yurt içinde üretimin idamesi için harcanan para ve gerekse ithalat 

için ödenen döviz miktarları göz önünde bulundurulduğunda, ülkemizde taşkömürü için 

önemli miktarlarda harcama yapılması, enerji planlamaları içerisinde kömüre gereken önemin 

verilmesini, akılcı ve kalıcı bir “kömür politikası” oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır. 
 

Bu çerçevede Dokuzuncu Plan Döneminde; 
 

 Taşkömürü rezervlerinin artırılması için yeni arama projeleri yapılmalı ve 

uygulanmalı, 

 TTK’nın Yeniden Yapılanma çalışmaları eksiksiz ve kesintisiz uygulanmalı, 

 TTK’nın yeraltı işçi açığı ivedilikle ve düzenli olmak koşuluyla giderilmeli, 

 Taşkömürü işletmelerinin araç-gereç ve donanımlarının çağımıza uygun olarak 

yenilenmesi için gerekli yatırımlar yapılmalı, 

 Petrokok ve taşkömürü ithalatı kontrol altına alınmalı, 

 Özel sektörün kurumsallaşma çalışmalarına destek verilmeli ve ilgili kuruluşlar 

tarafından, başta iş güvenliği olmak üzere, daha sıkı denetim altına alınmalı, 

 Ülkemizin enerji alanındaki dışa bağımlılığını azaltmak için (özellikle doğal gaza) 

yerli kömüre dayalı (taşkömürü dahil) yeni  elektrik santrallerinin yapılması 

desteklenmeli, 

 AB’ ye katılım sürecinin sektöre etkileri iyi hesaplanarak sağlıklı bir geçiş süreci 

yaşanmalı, 

 “Taşkömürü ihtiyacının olabildiğince ulusal kaynaklardan karşılanması” politikası 

uygulanmalı ve devamlılığı sağlanmalı,   

 dır.   
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1. GİRİŞ 
 

Jeotermal kaynak, yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, 

sıcaklıkları sürekli olarak bölgesel atmosferik ortalama sıcaklığın üzerinde olan ve 

çevresindeki normal yeraltı ve yerüstü sularına göre daha fazla erimiş mineral, çeşitli tuzlar ve 

gazlar içerebilen sıcak su ve buhar olarak tanımlanabilir. Jeotermal enerji ise bunlardan 

dolaylı veya doğrudan her türlü faydalanmayı kapsamaktadır. Ayrıca, herhangi bir akışkan 

içermemesine rağmen, bazı teknik yöntemlerle ısısından yararlanılan, yerin derinliklerindeki 

"Sıcak Kuru Kayalar" da jeotermal enerji kaynağı olarak nitelendirilmektedir. 

Yağmur, kar, deniz ve  magmatik suların yeraltındaki gözenekli ve çatlaklı kayaç 

kütlelerini besleyerek oluşturdukları jeotermal rezervuarlar, yeraltı ve reenjeksiyon koşulları 

devam ettiği müddetçe yenilenebilir ve sürdürülebilir özelliklerini korurlar. Kısa süreli 

atmosferik koşullardan etkilenmezler. 

Jeotermel enerjinin sınıflandırılması : 
 

Ülkelere göre değişik sınıflandırmalar olmasına rağmen jeotermal enerji, sıcaklık 

içeriğine göre kabaca üç gruba ayrılır: 

       1- Düşük Sıcaklıklı Sahalar   (20-70 °C sıcaklık), 

            2- Orta         "           "          (70-150 °C   "    ),  

            3- Yüksek    "           "       (150 °C’den yüksek) 

        Düşük ve orta sıcaklıklı sahalar bugünkü teknolojik ve ekonomik koşullar altında, 

başta ısıtmacılık olmak üzere (sera, bina, zirai kullanımlar), endüstride (yiyecek kurutulması, 

kerestecilik, kağıt ve dokuma sanayiinde, dericilikte, soğutma tesislerinde), kimyasal madde 

üretiminde (Lityum, KaCl2, borik asit, amonyum bikarbonat, ağır su, akışkandaki CO2’ den 

kuru buz eldesinde) kullanılmaktadır. 
Ancak orta sıcaklıklı sahalardaki akışkanlardan da elektrik üretimi için teknolojiler 

geliştirilmiş ve kullanıma sunulmuştur. 

Yüksek sıcaklıklı sahalardan elde edilen akışkan ise elektrik üretiminin yanı sıra 

entegre olarak diğer alanlarda da kullanılabilmektedir. 

Bugün için dünyadaki jeotermal elektrik kurulu gücü 8912 Mwe’dır. Buna karşılık 

dünyada 27.824,8 MWt karşılığında jeotermal akışkan doğrudan kullanımda (elektrik dışı) 

değerlendirilmektedir. 

Jeotermal enerji yeni, yenilenebilir, sürdürülebilir, tükenmeyen, ucuz, güvenilir, çevre 
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dostu, yerli ve yeşil bir enerji türüdür (Şekil 1).  Çevre kirliliği ve Fosil yakıtların giderek 

azalan rezervleri nedeniyle yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan jeotermal 

enerji son yıllarda dünyada olduğu gibi ülkemizde de artan bir şekilde kullanılmaktadır. 

 

             
Şekil 1a: Jeotermal sistemdeki rezervuar, üretim ve reenjeksiyon 
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2.   MEVCUT DURUM VE SORUNLAR  

     2.1. Mevcut Durum    

8. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde jeotermal kaynakların araştırılması ve 

uygulamaya yönelik değerlendirmeler aşağıda verilmiştir: 

Halen, Türkiye’de jeotermal ısıtma kapasitesi olan 827 MWt’in 635 MWt’lik kısmı 

şehir- konut, bina ısıtması ve Termal Tesis Isıtması, 192 MWt’lik bölümünü sera ısıtması 

oluşturmaktadır. Ayrıca, 402 MWt kapasitede termal turizm (kaplıca) amaçlı kullanımda 

bulunmaktadır. Dolayısıyla toplam doğrudan kullanım 1229 MWt’dir. Türkiye’de tespit 

edilmiş toplam 172 adet jeotermal saha bulunmaktadır. 

Elektrik üretimine yönelik 20 MWe’lik Denizli-Kızıldere sahası dışında Aydın-
Germencik’te 25/40/(100) MWe kapasiteli jeotermal elektrik üretim santrali yatırımının 
çalışmaları devam etmektedir. Aydın-Salavatlı’da 7,9 MWe  Binary Cycle jeotermal elektrik 
üretim santrali kurulmuş olup Mart 2006’da işletmeye başlayacaktır. Kızıldere Jeotermal 
Santralinin atığı olan 140 °C ‘lik jeotermal sudan 5.5 MWe kapasiteli bir jeotermal elektrik 
santrali kurulması için üretim lisansı alınmıştır. Çanakkale-Tuzla jeotermal alanında 7,5 MWe 
kapasiteli bir jeotermal santral kurulması için üretim lisansı alınmıştır. 10 MWe kapasiteli 
Simav Jeotermal Elektrik Üretim Santrali proje aşamasındadır. 

Türkiye'de, şu anda, Gönen, Simav, Kırşehir, Kızılcahamam, Afyonkarahisar, İzmir 

(Balçova + Narlıdere+Dokuz Eylül Ünv. Tıp Fak. Hastanesi ve kKampüsü), Sandıklı, 

Kozaklı, Diyadin, Salihli, Edremit, Sarayköy, Bigadiç ve Sarıkaya (Yozgat) jeotermal 

merkezi şehir ısıtma sistemleri bulunmaktadır. Buralardaki konutlar ve binalar jeotermal 

enerji ile ısıtılmaktadır. Türkiye, jeotermal enerji (ısıtma amaçlı) potansiyeli olarak, Dünyada 

önde gelen ülkeler arasındadır. 

 Jeotermal enerji yeni ve yenilenebilen bir enerji türüdür. Türkiye potansiyelinin 

yaklaşık % 95'i ısıtmaya uygun jeotermal sahalardan oluşmaktadır. 

Jeotermal kaynaklardan kimyasal madde üretimi ticari anlamda Denizli-Kızıldere'de 

yılda 120.000 ton (kurulu güç) kapasiteli olarak kurulan CO2 fabrikasında 

gerçekleştirilmektedir. 

Jeotermal enerjinin en önemli ve yaygın uygulama şeklinin hızla yaygınlaşan konut 

ısıtmacılığı olabileceği belirlenerek bu alanda araştırma ve uygulamalara hız verilmiştir.  

İlk jeotermal ısıtma uygulaması 1964 yılında Gönen Park Oteli'nin ısıtılması ile 

olmuştur. 1987’den buyana başarılı şekilde yapılan uygulamalar sonucu bugün Gönen’de  
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3400 konut, 56 adet tabakhane ve otellerin ısıtması, tabakhanelerin proses sıcak suyu sistemi 

işletilmektedir. 

Türkiye'de halen işletilmekte olan başlıca jeotermal ısıtma sistemleri arasında 16.000 

konut eşdeğeri kapasite ile Balçova, Narlıdere jeotermal merkezi ısıtma sistemleri ile Dokuz 

Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve kampusü jeotermal ısıtması (3000 konut 

eşdeğeri) ile Türkiye’nin en büyük ve önemli jeotermal uygulaması olarak öne çıkmaktadır.  

Simav'da 5000 konut eşdeğeri ısıtma yapılmaktadır. Yörede ayrıca 2. etap için toplam 

6500 konut ısıtması projelendirilmiştir. Kırşehir'de 1800 konut kapasiteli  jeotermal merkezi 

ısıtma sistemi 29 Ekim 1993 tarihinde yapılarak devreye alınmış olup, halen 1900 konut 

ısıtması yapılmaktadır.  

Sandıklı’da  jeotermal merkezi ısıtma sistemi 9318 m’lik jeotermal su taşıma hattına 

sahip olup şu anda 3600 konut eşdeğeri ısıtma yapılmaktadır. Sistemin toplam kapasitesi 5000 

konut eşdeğeridir. 

Kuyuiçi eşanjörünün Türkiye’de ilk kez 1981 yılında İzmir-Balçova’da uygulanması 

sonucu Balçova Termal Tesisleri işletilmektedir. Ayrıca, 1994 yılından bu yana Balçova 

jeotermal sahasından yapılan ısıtma 16.002 konut eşdeğerine ulaşmıştır (Balçova 6756 konut 

eşdeğer, Narlıdere 3282 konut eşdeğeri, Resmi kurumlar 5964 konut eşdeğeri). Dokuz Eylül 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve kampüsü (3000 konut eşdeğeri) jeotermal ısıtma 

sistemi mahal ısıtma+kullanım sıcak suyu montajı Şubat 1992'de başlamış ve sistem Kasım 

1992'de devreye girmiştir.   

Ayrıca, Kırşehir’de 1900, Simav’da 5000, Kozaklı’da 1200, Sandıklı’da 3600, 

Kızılcahamam'da 2500, Afyon’da 4500, Diyadin’de 150/400, Salihli’de 4100, Sarayköy’de 

1500, Edremit’de 2000, Bigadiç’te 1500 ve Sarıkaya’da 10/2000 konut eşdeğeri jeotermal 

merkezi ısıtma yapılmaktadır.  

Afyon-Oruçoğlu Termal Resort tesisleri 1992 yılından beri 48°C sıcaklığında 

jeotermal su ile tabandan ısıtılmaktadır. Ayrıca, Bolu-Karacasu Termal Tesisleri kısmi olarak 

44°C ile 2001 yılından beri, Rize-Ayder Kür Merkezi 55°C, Hatay-Kumlu Termal Tesisleri 

37°C ve tabandan ısıtma ile, Sivas-Sıcak Çermik Kaplıcaları 46°C ve Samsun-Havza Termal 

Tesisleri 54°C sıcaklığındaki jeotermal su ile ısıtılmaktadır. Haymana’da 45°C’lik jeotermal 

su ile tabandan Cami ısıtmaları yapılmaktadır.  

Jeotermal işletmeciliğin sorunları (kabuklaşma, korozyon) tamamen çözümlenmiştir. 
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8 nci Beş Yıllık Plan döneminde (2001-2005) MTA Genel Müdürlüğü tarafından 

kendi projeleri kapsamında ve yerel yönetimlere yapmış olduğu toplam derinliği 37.000 m 

olan sondaj ile 479,27 MWt olarak mevcut kapasiteye katkı sağlanmıştır (2005 yıl sonu 

itibariyle kuyu 2924 MWt, doğal çıkış 600 MWt olmak üzere toplam 3524 MWt).  

İller Bankası tarafından; bugüne kadar  jeotermal merkezi ısıtma sistemi konusunda 

yapılan taleplere istinaden yerel yönetimler için 49 yerde Ön Etüt çalışması yapılmış ve 

raporları hazırlanmıştır. Edremit (Balıkesir) Belediyesi Jeotermal Merkezi Isıtma Sistemi için 

gereksinim duyulan akışkanın karşılanması amacıyla 4 adet jeotermal üretim kuyusu 

açılmıştır. Açılan toplam 1.024 metre derinlikteki 4 adet kuyudan 49-60 oC arası sıcaklıklarda 

ve toplam 247 litre/saniye debide akışkan üretilmiştir. Erzincan (Merkez) belediyesi için bir 

adet 596 m derinlikte jeotermal kuyu açılarak 28 0C sıcaklığında 21 lt/sn debide akışkan elde 

edilmiştir. Bugüne kadar muhtelif belediyeler için toplam 28 adet jeotermal kuyuda Rezervuar 

ve Reenjeksiyon değerlendirmesine esas olacak test ve ölçüm çalışmaları yapılmıştır. 

Rezervuar ve Reenjeksiyon değerlendirmesi tamamlanan yerlerde, jeotermal merkezi ısıtma 

sistemi projelerinin geliştirilmesine yönelik teknik ve ekonomik değerlendirme çalışmaları 

ilgili belediyelerin talepleri doğrultusunda sürdürülmekte olup, bu çalışmaların tamamlandığı 

Gediz (Kütahya) Belediyesi için 3.500 konut eşdeğeri kapasitede bir Jeotermal Merkezi 

Isıtma Sistemi Kesin Projesi’nin hazırlanması işinin ihale yöntemi ile yaptırılması çalışmaları 

devam etmektedir. Bigadiç (Balıkesir) Belediyesine jeotermal merkezi ısıtma sistemi yapımı 

işi inşaatında kullanılmak üzere 2.000.000,- YTL tutarında kredi açılmış bulunulmakta ve bu 

kapsamda yapılan imalatların kontrolü İller Bankası ve Belediyesince müştereken 

yürütülmektedir.  

Kozaklı, Diyadin ve Sarayköy jeotermal merkezi ısıtma sistemlerinde jeotermal grubu 

toplantılarına katılmış olan Belediye Başkanları ve ilgili kişiler, tesisin, sistemin zarar ettiğini 

bildirmişlerdir. Buna karşın birçok jeotermal merkezi ısıtma sistemlerinde de işletmede kar 

edildiği bilinmektedir. Buradan zarar edilen jeotermal merkezi ısıtma sistemi yatırımlarında 

fizibilite, proje, uygulama ve işletme gibi fonksiyonlardan birinin veya birkaçının doğru 

yapılmadığı ortaya çıkmaktadır. 

Jeotermalin beklenenden az gelişmesindeki nedenler şunlardır: 

1-Sektör içi şirketler ve kuruluşlar arası rekabetler sektörün gelişmesine zarar 

vermiştir.  
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2-Bazı üniversitelerin jeotermal sahalarla ilgili bilim adına koydukları çekinceler 

yatırımcıların şevkini ve cesaretini kırmıştır. Jeotermalin güvenini sarsmıştır.  

3- Yatırımcı durumunda olan Belediyeler ve Valilikler zaman zaman Kamu 

kuruluşları, özel sektör ve üniversiteler arasında oluşan görüş farklılıkları nedeniyle 

jeotermalden uzaklaşmışlardır. Yani sektörde görüş ve öneri birliği sağlanamamıştır.  

4-Belediyeler dar finans imkanları nedeniyle yatırım yapamamışlardır.Yatırım 

yapamayan belediyeler çözümü doğalgazda bulmaktadır.  

5-Jeotermal merkezi ısıtma temelini teşkil eden jeotermal etüt ve aramaların 

(sondajların) kamu kuruluşlarınca paralı yapılması, yani belediyelerin bunun için bile 

ödeme yapması ve risk alması sektörün aleyhine oluşmuştur. Bu  jeotermal sahalar 

devletin malı olduğuna göre arama riskinin kamu tarafından alınması ve en azından alt 

yapıyı oluşturan jeotermal kuyuların kamu tarafından yapılması gerekmektedir. 

6- Jeotermal aleyhtarı beyanatlar sektöre zarar vermektedir.  

7-Jeotermal kaynakların aranması, bulunması ve değerlendirilmesi ile ilgili olarak 

15’den fazla ayrı disiplin (meslek dalı) bulunmaktadır. Başta üniversiteler, kamu, özel 

sektörde çalışan kişiler jeotermal sahaların sürdürülebilirliği ve kaynakların güvenilirliği 

konusunda yöneticileri kuşkuya ve korkuya sokacak davranışlardan kaçınmaları 

gerekmektedir.  

Uzmanlığı jeotermal merkezi ısıtma teknolojisi olmadığı halde bazı kişiler tarafından 

jeotermal merkezi ısıtma sisteminin ekonomik olmadığı yönünde konferans ve bildiriler 

verdikleri ve kamuoyonu yanlış yönlendirici konuşmalar yaptıkları görülmektedir. Yeterli 

bilgi ve deneyimleri olmadan, ilgili meslek uzmanlarının bir araya gelerek, hazırladığı bir 

fizibilite raporu bulunmadan tamamen olumsuz bir yaklaşımla, yapılması düşünülen birkaç 

projeyi durdurmuşlardır. Örnek olarak, Afyon, Turgutlu, Gediz vb.’ projeleri verilebilir. 

Jeotermal konusunda, uzmanlığı ölçüsünde görüş belirtmeli ve uzmanından görüş almalıdır. 

Somut fizibilite raporu ve somut belgeler olmadan  olumsuz açıklamalardan kaçınılmalıdır. 
 
 
2.1.1. İlgili Kuruluşlar  

Jeotermal enerji sektöründe ar-ge, planlama, projelendirme, eğitim, arama, üretim ve 

teknolojisi konusunda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlar aşağıda verilmiştir 

(Tablo 1). 
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Tablo-1: Jeotermal enerji sektöründe ar-ge, planlama, projelendirme, eğitim, arama, 

üretim ve teknolojisi konusunda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlar 

 

Uluslararası Kuruluşlar    
ŞİRKET İSMİ ÜLKE ŞİRKET İSMİ ÜLKE 
UNION OIL         A.B.D ENER SYSTEM   FRANSA 
GRC                     A.B.D BRGM (CFG)             FRANSA 
ORMAT              A.B.D SPAC   FRANSA 
MAGMA COMPANY      A.B.D GEOTHERMA FRANSA 
GHC Geoheat Cent.          A.B.D   
GEOTHERMAL 
DEVELOPMENT ASS.  

A.B.D ORKUSTOFNUN İZLANDA 

GEO HILLS ASSOCIATES  A.B.D VIRKIR    İZLANDA 
GEOTHERMAL POWER 
INCORPORATION  

A.B.D ROBERTSON  RESEARCH  
INTERNATIONAL  LIMITED 

İNGİLTERE 

CALIFORNIA ENERGY A.B.D ICE KOSTA RIKA 
JICA     JAPONYA ICELAND GEOTHERMAL 

ENERGY 
İZLANDA 

KEPKO JAPONYA ASEA İSVEÇ 
WEST-JEC     JAPONYA PNOC FİLİPİNLER 
JAPEX JAPONYA PERTAMINA ENDONEZYA 
MITSUBISHI JAPONYA UNOCAL ENDONEZYA 
TOSHIBA JAPONYA MNL ENDONEZYA 
NEDO JAPONYA PLN ENDONEZYA 
KANEMATSU JAPONYA GTN ALMANYA 
GENZL Y.ZELANDA TERRAWATT ALMANYA 
DESIGN POWER Y.ZELANDA MOL MACARİSTAN 
DSIR   Y.ZELANDA GEOWATT İSVİÇRE 
ELC ELECTROCONSULT ITALYA GEOFLUID FRANSA 
DAL ITALYA PORCIO MACARİSTAN 
ENEL ITALYA AQUATER ITALYA 
ERGA ITALYA ANSALDO  ITALYA  
 
Ulusal Kuruluşlar 

   

a) Kamu Şirketleri    
MTA  EÜAŞ  (elek.üret.)  
İLLER BANKASI  ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ  
EPDK  DİYADİN JEOTERMAL TURİZM  

SERACILIK A.Ş. 
 

KIRŞEHİR TERMAL TURİZM A.Ş.  GÖNEN KAPLICALARI İŞL.A.Ş.  
SİMSER A.Ş (SİMAV)  İZMİR JEOTERMAL A.Ş.  
SANJET A.Ş. (SANDIKLI)  KIZILCAHAMAM JEOTERMAL 

TESİSLERİ A.Ş. 
 

EDREMİT JEOTERMAL A.Ş.  ÇANTUR TURİZM TİC. A.Ş.  
DENİZLİ JEOTERMAL A.Ş.  KOZTURTAŞ A.Ş.  
AFJET    
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Tablo-1 Devam  
b) Özel Şirketler    
ORME JEOTERMAL A.Ş.   KARBOGAZ   (CO2 üretimi)  
GAYZER YERBİLİMLERİ  JEOTERMAL ARAŞTIRMA VE  

TESİSLER A.Ş. 
 

DOĞAN JEOTERMAL Ltd.  YALÇINBORU  
NİMKA JEOTERMAL A.Ş.  YILDIRIM Jeotermal Ltd.  
JEM  AGROBAY  
MENDERES ENERJİ ÜRETİM A.Ş  BEREKET ENERJİ ÜRETİM  

OTOPRODÜKTÖR GRUBU SAN. TİC. 
A.Ş. 

 

    
b1) Termal Turizm Tesisleri     
İHLAS TERMAL TURİZM  
TESİSLERİ 

 AFYON-ORUÇOĞLU A.Ş.  

İKBAL TERMAL   SERPİN MANYAS TERMAL TESİSİ  
ASYA TERMAL TATİL KÖYÜ  KIRKGEÇİT TERMAL TESİSLERİ  
PATALYA TERMAL RESORT  AYDER KAPLICA TESİSLERİ  
GÖZLEK TERMAL TESİSLERİ    
    
c) Üniversiteler    
ORTADOĞU TEKNİK  
ÜNİVERSİTESİ 

 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ   

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ  İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ  BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN 

JEOTERMAL ENSTİTÜSÜ 
 

 
 

2.1.2. Üretim 

Jeotermal enerji üretimi; yerin derinliklerinde bulunan akışkanın sondajlar aracılığı ile 

üretilerek doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik kullanıma sunulması ile olur. Bu enerji 

türünde arama kuyuları da olumlu sonuç alındığı ve uygun teknoloji ile teçhiz edildiği taktirde 

üretim kuyusu olarak kullanılabilir. 

Jeotermal enerjide üretim teknolojisi, yer ısısının akışkanlar ve sondajlar aracılığı ile 

yüzeye çıkartılması ve bu enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi, ısı enerjisi şeklinde 

doğrudan kullanımı, endüstri ve turizm alanında yararlanılması şeklindedir. 

Elektrik enerjisi üretimi : 

Gerekli araştırmaları yapılmış olan bir jeotermal sahada açılan kuyulardan üretilen 

akışkan, seperatörlerde buhar ve su olarak ayrıştırıldıktan sonra buhar, türbinlere gönderilerek 

jeneratör aracılığı ile elektrik üretilir. 
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Jeotermal sistemler;  buhar hakim ve su hakim sistemler olarak ikiye ayrılırlar. Santral 

kurulmasında, sahanın durumu da göz önüne alınarak, en ekonomik ve verimli teknolojiyi 

seçmek gereklidir. 

Jeotermal akışkandan elektrik üretimi için tek buharlaştırmalı "single flash cycle" sistem 

yerine, yüksek verimli çift buharlaştırmalı "double flash cycle" sistemi 1977 yılından beri 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca "binary cycle" tipi santrallarda da verim yüksek 

olmaktadır. "Double flash cycle" sisteminde akışkan, iki aşamada iki ayrı seperatörde 

buharlaştırılarak türbine gönderilir. Santralin verimi "single flash cycle" sistemine göre %15 

ile %20 daha fazladır. KWh başına net maliyetin %10 ile %20 daha düşük olduğu 

belirtilmektedir.  

"Binary ve Kalina Çevrim" sisteminin esası jeotermal akışkanın hiç bir şekilde flashing 

edilmeden, buharından, gazından ve suyundan ayrıştırılmadan doğrudan doğruya elektrik 

üretim amaçlı olarak sistemin ısı eşanjörüne verilip, bu akışkanın enerjisini ikincil akışkana 

(Freon, İzobütan vb) aktarıp doğrudan reenjeksiyona gittiği bir sistemdir. Rezervuar 

sıcaklığının 100-200 °C olduğu sahalar için son derece uygun optimum çözümlü sistemlerdir. 

''Single flash'' orta büyüklükte 200 °C dolayındaki sıcaklıklı sahalar için uygundur. Bu 

sistemde buhar separatörde ayrılarak doğrudan türbine gönderilir. 

''Double flash'' sistemler elde edilen akışkandan maksimum ölçüde yararlanmak için 

kullanılan sistemlerdir. Akışkan birinci yüksek basınç seperatöründe ayrıştırıldıktan sonra 

sıcak su ikinci bir seperatöre (orta kademe) gönderilerek tekrar ayrıştırılır ve iki seperatörde 

ayrıştırılan buhar türbinlere gönderilir. 

  Bilinen jeotermal elektrik üretim santral tipleri şunlardır : 

 Kuru buharlı jeotermal santraller, 

 Tek ve çift buharlaştırmalı santraller 

 Binary-Kalina çevrim santraller, 

 Buhar ayrıştırmalı +Binary çevrim kombine santraller, 

Isı enerjisi üretimi;  

Jeotermal akışkanın sıcaklık ve kimyasal özelliğine bağlı olarak ısıtma sistemleri 

önemli farklılıklar göstermektedirler. Jeotermal akışkan, kimyasal özelliğine göre, problem 

yaratmayacaksa, ısıtılacak alanda radyatör ve uygun borular sistemi aracılığı ile dolaştırılarak, 

kimyasal açıdan problem yaratacaksa (kabuklaşma, korozyon) ısı eşanjörleri aracılığı ile ısısı 

düşük kimyasal konsantrasyonlu suya (şehir şebeke suyuna) aktarılmakta ve ısıtma 
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sağlanmaktadır. Bu eşanjör sistemi ise kuyu başı ve kuyu içi eşanjörleri şeklinde, sahanın ve 

akışkanın özelliğine göre kurulmaktadır. 

Isıtma sistemlerinin verimliliği, sürekliliği veya başarısı teknolojisine uygun olarak 

kullanılmasına bağlıdır. Jeotermal merkezi ısıtma sistemlerine örnek olarak Edremit ve 

Balçova jeotermal merkezi ısıtma sistemlerinin akım şemaları Şekil 1b ve 1c’de 

gözükmektedir  

 

 
Şekil 1b: Edremit jeotermal merkezi ısıtma sistemi akım şeması 
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Şekil 1c:¨Balçova (İzmir) Jeotermal merkezi ısıtma sistemi akım şeması  

         

Isı pompası; Jeotermal akışkan sıcaklığının direkt uygulamasına uygun olmadığı 

(radyatör, taban, fan-coil uygulamasına uygun olmadığı) düşük sıcaklık hallerinde veya doğal 

yer ısısının karşılığı toprak sıcaklığı ile ekonomik derinliklerdeki yüzey ılık suyunun 

sıcaklığının ısı pompası aracılığıyla kullanılabilir hale getirilmesi için kullanılan bir sistemdir. 

Isı pompası ile bu işlemin yapılmasında elektrikli kompresör ve ikincil akışkan olarak freon 

benzeri akışkanlar kullanılmaktadır veya bu işlem için absorbsiyonlu ısı pompası sistemi 

kullanıldığında sistemin enerji kaynağı doğalgaz, kömür, petrol vb. yakıtlar olabilir. Bunların 

birleşimi ile evlerin, binaların ısıtılması, soğutulması, sıcak su verilmesi yapılmaktadır.  

Isı pompası yer ısısını kullandığı için jeotermal olarak değerlendirilmekte olup, 

dünyadaki kullanımı 2005 yılı verilerine göre 15.723 MWt’dir. Amerika’da 7200 MWt,  

İsveç’te 3840 MWt, İsviçre’de 532,4 MWt kapasitelere sahip ısı pompası uygulamaları vardır. 

Yaygın ısı pompası kullanımında, kompresör elektrikle çalışmaktadır. En büyük gider 

elektriktir. Isı pompasına ucuz elektrik sağlanması şeklinde teşvik edilmiş, yatırım, düşük 

faizli kredi ile Avrupa ülkelerinde ve Amerika’da ekonomik olarak uygulanmaktadır. Ancak 

günümüz Türkiye’sinin şartlarında ekonomisi genel olarak cazip görülmemektedir. Ancak 
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ucuz elektrik, düşük faiz oranlı finansman ile ısı pompasının kullanımını zamanla ekonomik 

hale getirebilir. Burada alternatif ısıtma yakıtının rekabeti göz önüne alınmaktadır. Yani 

burada bazı özel haller ısı pompasını Türkiye’de ekonomik olarak uygulanmasını mümkün 

kılabilir.  

Kimyasal madde içeriğine göre jeotermal akışkanlardan endüstride beyazlatıcı olarak ve 

"kimyasal madde” eldesinde yararlanılmaktadır. 

Jeotermal elektrik ve ısıtma kurulu güç miktar ve parasal karşılıkları tablo 2 ve 3’de 

verilmektedir. 
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Tablo 2: Jeotermal Üretim Değerleri  (Miktar olarak) 
 Yıllar Yıllık Artışlar (%) 
Kurulu Güç 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000 2001 2002 2003 2004 2005  
Jeotermal Elektrik 
(GWh)  

90 90 90 90 90 94 94 - - - - 4,4 -  

Jeotermal Isıtma (MWt, 
kurulu güç) (Konut, 
Termal Turizm (kaplıca), 
Sera Isıtması vb)  

 
820 

 
820 

 
820 

 
820 

 
992 

 
1077 

 
1229 

 
- 

 
- 

 
- 

 
20,1 

 
8,5 

 
14,1 

 

 
Tablo 3: Jeotermal Üretim Değerleri (Değer olarak) 

 Yıllar (Kalorifer yakıtı (fuel oil No:4) eşdeğeri)  Milyon 
YTL 

Yıllık Artışlar (%) 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000 2001 2002 2003 2004 2005  
Jeotermal Elektrik  4,24 6,5 13,6 19 24,8 21.1 30,6 53,3 209,2 39,7 30,5 -17,5 45  
Jeotermal Isıtma  
(Konut, Termal Turizm 
(kaplıca), Sera Isıtması 
vb)  

 
85 

 
129,7 

 
271,3 

 
378,3 

 
601 

 
762 

 
1000 

 
52,5 

 
209,2 

 
39,4 

 
58,9 

 
26,8 

 
31 

 

 Yıllar (Fuel-oil (fuel-oil no:6) eşdeğeri)  Milyon YTL Yıllık Artışlar (%) 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000 2001 2002 2003 2004 2005  
Jeotermal Elektrik  2,4 3,4 8,1 10,2 11,95 11 17,2 4,1 238,2 25,9 17,1 -8,6 56,4  
Jeotermal Isıtma (Konut, 
Termal Turizm 
(kaplıca), Sera Isıtması 
vb)  

 
Jeotermal ısıtmada fuel-oil no:6 kullanılmadığı için fuel-oil eşdeğeri maliyetler hesaplanmamıştır. 
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Jeotermal akışkanların sıcaklıklarına göre kullanım alanları Tablo 4’de verilmiştir. 

 
Tablo-4: Jeotermal Akışkan Sıcaklıklarına Göre Kullanım Alanları  
_________________________________________________________________ 
 oC      Elektrik 
   Üretimi         Isıtma                                                       
     
 180 Yüksek Konsantr. Solüsyonun Buharlaşması      + 
  Amonyum Absorbsiyonu ile Soğutma +                  _ 
 170 Hidrojen Sülfit Yoluyla Ağır Su Eldesi,     
  Diyatomitlerin kurutulması + +    
 160 Kereste, Balık vb. yiyeceklerin kurutulması + +    
 150 Bayer's yoluyla Alüminyum eldesi + +    
    140 Çiftlik ürünlerinin çabuk kurutulması (Konservecilik) +                   
 130 Şeker endüstrisi, tuz eldesi                                                                    + 
 120 Temiz tuz eldesi, tuzluluk oranının artırılması                                      + 
 110 Çimento kurutulması + 
 100 Organik maddeleri kurutma (Yosun, et, sebze vb.) 
  Yün yıkama ve kurutma + 
  90 Balık kurutma + 
  80 Ev ve sera ısıtma + 
  70 Soğutma (Alt sıcaklık sınırı) + 
  60 Kümes ve ahır ısıtma + 
  50 Mantar yetiştirme, Termal Tedavi Tesisleri + 
  40 Toprak ısıtma,kent ısıtma (Alt sınır), kaplıca tesisleri + 
  30 Yüzme havuzları, fermantasyon, damıtma, kaplıca tesisleri + 
  20 Balık çiftlikleri + 
      
 

 

Jeotermal kaynakların entegre bir şekilde kullanılması jeotermal yatırımları daha ekonomik 

hale getirmektedir (Şekil 2).  
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SERACILIK 

JEOTERMAL 
SU ÜRETİM 

KUYUSU 

RADYATÖR 

DEPO 

EŞANJÖR 

DEBİ KONTROL
VANASI

SICAK SU 
KULLANIM 
YERLERİ 

EŞANJÖR 

EŞANJÖR 

KONDENSER EŞANJÖRSOĞUTMA 
KULESİ

ELEKTRİK ÜRETİMİ 
“BINARY” ÇEVRİMİ 

T 
G

BALIK 
YETİŞTİRİLMESİ 

ENTEGRE JEOTERMAL 
DEĞERLENDİRME 

 

ŞEBEKE 
SUYU 

KURU BUZ VE  
CO2 ÜRETİMİ 

REENJEKSİYON 
KUYUSU 

KONUT

ŞEHİR ISITMASI

                                                           TERMAL TEDAVİ 

TERMAL TESİSLER 

~150°C 
~40°C 

~90°C 

~26-30°C 

~147°C 

~145°C ~45°C 

~50°C ~40°C 

~38°C 
~48°C 

~45°C 

~60°C 

~40°C 

~90°C 

~45°C 

~42°C 

~80°C 

~80°C 

~45°C 

~10°C 

~40°C 

Şekil 2: Entegre Jeotermal Uygulamalar (Dizayn: Orhan Mertoğlu)  
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2.1.3. Dış Ticaret 

Jeotermal enerji alanında uluslararası ticaret, esas olarak, jeotermal akışkanın 

aranması, üretimi ve değerlendirilmesine yönelik teçhizat ve jeotermal akışkandan elde edilen 

kimyasal maddelerin ticareti şeklinde olmaktadır. 

YEK Kanununda "Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik enerjisinin iç 

piyasada ve uluslararası piyasalarda alım satımında kaynak türünün belirlenmesi ve takibi için 

üretim lisansı sahibi tüzel kişiye EPDK tarafından "Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi" 

(YEK Belgesi) verilir." ibaresi bulunmaktadır. Bu belge ile, söz konusu üretim tesisinin 

elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynağı kullandığı belgelenmektedir. YEK belgesi 

sahibi üreticiler,  gerekli düzenlemelerin yapılmasından sonra, Belge ticareti yapma imkanına 

sahip olacaklar ve elektrik üretim ve satışının yanı sıra Belge ticaretinden de ek gelir elde 

etme imkanına kavuşacaklardır.  

 
2.1.4. Yurtiçi Tüketim 

Jeotermal akışkanlar ülkemizde başta ısıtma (şehir, konut, termal tesis, sera) olmak 

üzere elektrik üretiminde, termal turizm ve mineral eldesinde kullanılmaktadır. 

Ocak 2006’ya göre Türkiye’deki jeotermal kullanım kategorileri Tablo-5’de 

verilmiştir. Türkiye’de jeotermal merkezi ısıtma sistemlerinin mevcut durumu ile ilgili 

bilgiler Tablo 6’da verilmiştir.  
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Tablo-5: Türkiye’deki mevcut (Ocak 2006) jeotermal kullanım kategorileri   
DEĞERLENDİRME KAPASİTE 

JEOTERMAL MERKEZİ ISITMA  
(ŞEHİR, KONUT, TERMAL TESİS, SERA V.B.) 

103 BİN KONUT EŞDEĞERİ 

(827 MWt) 

(Dokuz Eylül Üniversitesi kampusü (3000 konut eşdeğeri)+Balçova ve Narlıdere Jeotermal Merkezi ısıtma sistemi toplam 
16002 konut, Gönen 3400 Konut, Simav 5000 Konut, Kırşehir 1900 Konut, Kızılcahamam 2500 Konut, Afyon 4500 Konut, 
Kozaklı 1200 Konut, Sandıklı 3600/5000 Konut, Diyadin 150/400 Konut, Salihli 4100/24000 konut, Sarayköy 1500 konut, 

Edremit 2000/7500 konut, Bigadiç 1500/3000 konut,  
Sarıkaya 10/2000 konut kapasiteli jeotermal merkezi ısıtma sistemine ilave termal tesis ve 635 dönüm sera ısıtması 

(Şanlıurfa, Dikili, Balçova vb) 

TERMAL TURİZM (KAPLICA) 
KULLANIMI 
 

215 KAPLICA  
(402 MWt) (Yılda 10 Milyon Kişi) 

TOPLAM ISI KULLANIMI  
 

1229 MWt 
(900.000 ton/yıl petrol (kalorifer yakıtı) karşılığı 1 Milyar 

YTL/Yıl, 2006 itibariyle) 

 
 
ELEKTRİK ÜRETİMİ 
 

1) 20 MWe (Denizli – Kızıldere) işletiliyor 
2) 25/40/(100) MWe kapasiteli Germencik Jeotermal Elektrik 
Santrali yatırımının çalışmaları devam etmektedir (Hedef 100 
MWe dır). 
3) Aydın Salavatlı da 167 ° C ile yaklaşık 8 MWe Binary Cycle 
santrali kurulmaktadır. 
4) Kızıldere Jeotermal Santralinin atığı olan 140 °C ‘lik jeotermal 
sudan 6,85 MWe kapasiteli jeotermal santrali lisans almıştır. 
5) Çanakkale-Tuzla  jeotermal alanında 7.5 MWe kapasiteli bir 
jeotermal santral üretim lisansı almıştır. 
6) 10 MWe Simav Jeotermal Jeotermal Elektrik Üretim Santrali 
proje aşamasındadır. 

KARBONDİOKSİT ÜRETİMİ 120 Bin Ton/yıl 
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Tablo 6 : Türkiye’de Jeotermal Merkezi Isıtma Sistemlerinin Mevcut Durumu (Ocak 2006); 

Yer Adı 

Isıtılan Konut  

Sayısı/Kurulu 
Kapasite 

Isıtma 

başlama 

Tarihi 

Jeoter. Su 

Sıc. (oC) 

 

Yatırımcı 

Dokuz Eylül Ünv.  
Kampüsü + 
Balçova + 
Narlıdere 

16002 

(DEÜ Kampüsü 

3000 K.E.) 

1983 137-60 

İl Özel İdaresi ve Belediye eşit ağırlıklı Anonim 

Şirketi  

(Üniversite kampüsü Rektörlük tarafından) 

Gönen 3400 1987 80 Belediye ağırlıklı Anonim Şirketi 

Simav 5000 1991 137 Belediye 

Kırşehir 1900 1994 57 İl Özel İdaresi ağırlıklı Belediye A.Ş.’i 

Kızılcahamam 2500 1995 80 Belediye ağırlıklı Anonim Şirketi 

Afyon 4500 1996 95 İl Özel İdaresi ağırlıklı Belediye A.Ş.’i 

Kozaklı 1200 1996 90 Belediye ağırlıklı Anonim Şirketi 

Sandıklı 3600/5000 1998 70 Belediye ağırlıklı Anonim Şirketi 

Diyadin 150/400 1999 70 İl Özel İdare ağırlıklı Anonim Şirket 

Salihli 4100/24000 2002 94 Belediye 

Sarayköy 1500/5000 2002 140 Belediye ağırlıklı Anonim Şirketi 

Edremit 2000/7500 2003 60 Belediye ağırlıklı Ltd. Şti 

Bigadiç 1500/3000 2005 96 Belediye  

Sarıkaya 10/2000 2006 50,5 İl Özel İdare + Belediye 

Termal  tesis ve 635 dönüm sera ısıtması 

(Şanlıurfa, Dikili, Balçova vb) 

 

Jeotermal sahada yatırım Valilik +Belediye (Sera) 

yatırımı Özel Sektör 
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Jeotermal merkezi ısıtma yatırım oranları hakkında bilgi Şekil 3’de verilmiştir. 

 
Şekil 3: Jeotermal merkezi ısıtma sistemi yatırım oranları 
 

2.1.5. Fiyatlar 

415 litre/saniye toplam debiye ve 250 °C üretim sıcaklığına sahip bir jeotermal 

akışkandan (akışkan içerisindeki toplam çözünmüş maddenin 10 gram/litre’den daha az 

olmaması gerekmektedir) elde edilebilecek ürünlerin yıllık değeri (Tablo 7); 

 

Tablo 7 : Jeotermal’den elde edilen bazı ürünlerin yıllık değerleri 
Elektrik için :   8-15 Milyon US$/yıl 
Üretilebilecek 
mineraller için 

:   5 – 50 Milyon US$/yıl 

Isı enerjisi için :  5-35 Milyon US$/yıl 
(Edward Wahl, 1977 ve Kanoğlu 2005’den faydalanılmıştır.) 

 

Toplam çözünmüş maddelerin 10.000 ppm' den daha fazla olduğu akışkanlarda 

minerallerin değeri enerji üretiminden daha çok önem taşımaktadır. Salton Sea' de  jeotermal 

akışkandan toplam minerallerin üretim değeri 148 Milyon USD/yıl'dır (Tablo-8). 

 

 

 

Isı Merkezi 
Bina 

Adaptasyonu 
Üretim ve 

Reenjeksiyon 

Kuyuları 

Proje, Mühendislik 

%15 

%5 

%15 %5 

Boru Hattı Şebekesi 
  (İletim + Dağıtım) 

%60 
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Tablo-8: %60 Kazanım Varsayımıyla, 4.5 Milyon kg/h'lik Salton Sea Jeotermal          
              Akışkanının İşlenmesiyle Elde Edilen Minerallerin Toplam Piyasa Değerleri 

ÜRÜN PİYASA FİYATI  
(USD/ton) 

MIKTAR 
(103 ton/yıl)         

ÜRETIM DEĞERI     
(106 USD/yıl) 

NaCl 1 3.240 3.20           
KCl 62   780 48.30 
CaCl2 60   1.980        18.00          
Zn   700 12 8.40 
MnO2 175    55 9.60 
LiCl 1.900       32 60.80 
TOPLAM       148.30 

 
Türkiye’de, jeotermal ısıtma sayesinde doğrudan ve dolaylı elektrik enerjisi ve ısı 

enerjisi tasarrufu sağlanmaktadır. Özellikle büyük enerji tüketimi ve az sayıda santral bulunan 

Batı Anadolu’da jeotermal ısıtma yapılarak, ısıtma için elektriğe olan talep azalacaktır. Ucuz 

jeotermal ısıtma ve soğutma sayesinde elektrik tasarrufu yapılıp ucuza ikame sağlanacaktır. 

Türkiye’de jeotermal enerji ile ısıtılan bazı yerleşim bölgeleri ve halkın ödediği aylık 

jeotermal ısınma ve sıcak su ücretleri aşağıdaki gibidir (jeotermal ısıtma ücretleri Ekim – 

Kasım aylarında YTL olarak belirlenmekte olup, tüm yıl boyunca sabit kalmaktadır [100 m2 

konut başına] (Tablo 9)): 

Tablo 9: Türkiye’de jeotermal enerji ile ısıtılan bazı yerleşim bölgeleri ve halkın ödediği aylık 
jeotermal ısınma ve sıcak su ücretleri (2005/2006 Kış Sezonu) ve Katılım Bedelleri (Fiyatlara 
KDV dahildir.) 

 

 
ISINMA BEDELİ KATILIM BEDELİ 

 

YER 
KONUT İŞYERİ RESMİ 

DAİRE KONUT İŞYERİ RESMİ 
DAİRE 

YAZIN SICAK 
SU 

GÖNEN 65YTL 85,5YTL 85,5YTL 1500$ 1500$ 1500$ VAR 

SİMAV 59YTL 59YTL 59YTL - - - VAR 

KIRŞEHİR 48,6YTL 54,2YTL 60YTL - - - YOK 

KIZILCAHAMAM 50YTL 75YTL 75YTL 1200$ 1800$ 1800$ 

VAR 
(HAFTADA 
SADECE İKİ 

GÜN) 

BALÇOVA 48YTL 96YTL 96YTL 2000YTL 2000YTL 2000YTL VAR 

SANDIKLI 47,2YTL 53,1YTL 53,1YTL      

940 Euro 
 

940 Euro 
 

940 Euro 
 

KOZAKLI 57,5YTL 68,5YTL 72YTL 

(+ Borulama+ eşanjörler) 

YOK 
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ISINMA BEDELİ KATILIM BEDELİ 

 

AFYON 54YTL 54YTL 54YTL 3830YTL 3830YTL 3830YTL YOK  

NARLIDERE 48YTL 96YTL 96YTL 2000YTL 2000YTL 2000YTL VAR 

EDREMİT 41YTL 41YTL 41YTL 2200YTL - - VAR 

BİGADİÇ 35,4YTL 70,8YTL 70,8YTL 1750YTL 3500YTL 3500YTL VAR  

SARAYKÖY 48YTL - - 2000$ - - VAR  

SALİHLİ 31YTL 31YTL 31YTL 1800$ 1800$ 1800$ VAR  

 

 Kozaklı Jeotermal Merkezi Isıtma Sistemine Abonelik ile ilgili Şartlar: 

1) Abonelik bedelinde 6m gidiş, 6m dönüş harici tüm boruların finansmanı bina sahibine aittir 

2) Isıtma ve sıcak su için bina altı eşanjörleri bina sahibi tarafından karşılanmaktadır. 

 
Jeotermal Santrallarda Birim Elektrik Üretim Maliyeti : 

Jeotermal enerjiden üretilen elektriğin birim maliyeti, diğer enerji kaynaklarına oranla daha 

düşüktür. Bu maliyet entegre sistemler söz konusu olduğunda daha da düşmektedir. Birim 

üretim  maliyeti, jeotermal akışkan sıcaklığı 150 °C ve yukarısında olan 30 MW’dan büyük 

kapasiteli jeotermal santrallar için 2,5-5 ¢ / kWh, orta büyüklükte kapasiteye sahip (5-30 MW) 

jeotermal santrallar için 4,0-6,0 ¢ / kWh, küçük kapasiteli (5 MW’dan küçük))jeotermal 

santrallar için ise 5,0-7,0 ¢ / kWh civarında olmaktadır. Kaynaklara Göre Birim Elektrik Üretim 

Maliyetleri tablo 10’da mukayese edilmektedir. 

 
Tablo-10: Kaynaklara Göre Birim Elektrik Üretim Maliyetleri (¢/kWh) 
Kaynak Adı 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Fuel Oil* 4,21 3,49 4,31 5,34 7,44 9,80 
Dogal Gaz** 4,96 3,88 3,64 4,51 5,25 6,25 
Linyit*** 2,67 1,58 2,09 3,88 5,72 5,15 
Jeotermal**** 2,71 1,75 1,60 2,42 2,48 2,91 
Kaynak :EÜAŞ 
Not: Tablodaki değerler brüt elektrik üretim maliyetleridir. 
* Ambarlı  Fuel Oil Santralı   ** Ambarlı Doğalgaz Santralı   ***Seyitömer Termik Santralı 
**** Sarayköy Jeotermal Santralı 

 

Jeotermal Santrallarda Birim Yatırım Maliyeti : 

Jeotermal kaynaklardan elektrik üretiminde ilk yatırım maliyeti, jeotermal kaynağın 

kapasitesinin kanıtlanması (saha araştırmaları) sırasında bazı riskler bulunduğu için yüksektir. 

Jeotermal santral projeleri; saha araştırmaları, kuyuların açılması ve santral teçhizatının montajı 

bakımından yüksek yatırım bedeline gereksinim gösterseler de, ayrıca bir yakıt bedeli 
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olmamasından  dolayı düşük işletme bedeline sahip oldukları için daha uzun bir işletme dönemi 

dikkate alındığında fosil yakıtlı elektrik santrallerine göre ekonomik getirileri daha yüksek 

olmaktadır. 

Jeotermal enerjiden elektrik üretiminde toplam yatırım maliyetinin %40’ı saha araştırma 

çalışmaları ile üretim ve reenjeksiyon kuyularına, %50’si santral kurulmasına ve kalan %10’u 

ise diğer faaliyetler için harcanmaktadır.  

Yatırım maliyeti, jeotermal santralın  tipine, kapasitesine, santralın kurulacağı jeotermal 

alanın özelliklerine bağlı olarak değişmekte olup jeotermal akışkan sıcaklığı 200 °C ve 

yukarısında olan büyük kapasiteli jeotermal santralar (30-100 MW) için birim yatırım maliyeti 

1150-1750 ABD $/kW, orta büyüklükte kapasiteye sahip jeotermal santralar (5-30 MW) için 

1300-2100 ABD $/kW, küçük kapasiteli jeotermal santralar (5 MW’dan küçükler)) için ise 

1600-2300 $/kW civarında olmaktadır. 

Merkezi Isıtma Sistemlerinde Birim Yatırım Maliyeti : 

 Jeotermal merkezi ısıtma sistemlerinin komple yatırımı kuyular, bina altı ekipman ve 

eşanjörleri ve bina içi bağlantıları dahil 100 m²’lik konut başına 1000 $ ile 2500 $ arasındadır. 

Kullanımda ise doğalgaza göre en az %50 daha ucuzdur. 
 

 Balçova Jeotermal merkezi ısıtma sistemindeki 1 konut eşdeğerinin  (100 m2) ısıtma 

maliyeti hesaplanırken alınan baz değerler ve maliyetler (Tablo 11a,b,c,d,e) şöyledir: 

 

Tablo 11a: Balçova için jeotermal mahal ısıtma yükü 

 

20 oC
0 oC

20 oC
5320 kcal/h

266 kcal/hoC

ODA SICAKLIĞI
DIŞ HAVA DİZAYN SICAKLIĞI

1 KE ORTALAMA ISI YÜKÜ
1 KE ORTALAMA ISI YÜKÜ

ISI KAYBINA ESAS SICAKLIK FARKI
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Tablo 11b: Kış Sezonu mahal ısıtma ısı enerjisi kullanımı 
MAHAL ISITMA ENERJİSİ

AYLAR

DIŞ HAVA 
ORTALAMA 
SICAKLIK ISI KAYBI

ekim 18,4 1,6 oC 425,6 31 gün 744 saat 316.646 kcal
kasım 14,2 5,8 oC 1542,8 30 gün 720 saat 1.110.816 kcal
aralık 10,2 9,8 oC 2606,8 31 gün 744 saat 1.939.459 kcal
ocak 8,5 12 oC 3059 31 gün 744 saat 2.275.896 kcal
şubat 9,2 11 oC 2872,8 28 gün 672 saat 1.930.522 kcal
mart 11,1 8,9 oC 2367,4 31 gün 744 saat 1.761.346 kcal
nisan 15,4 4,6 oC 1223,6 30 gün 720 saat 880.992 kcal

TOPLAM: 212 gün 5088 saat 10.215.677 kcal

SI
C

A
KL

IK
 

FA
R

K
I

 
 
Tablo 11c: Yıllık kullanım sıcak su hazırlama ısı enerjisi miktarı 

KULLANIM SICAK SU ENERJİSİ
SOĞUK SU GİRİŞ 15 oC
SICAK SU 45 oC
ISITMAYA ESAS FARK 30 oC
1 KONUTTA 4 KİŞİ
ORTALAMA TÜKETİM : 50 LİTRE/KİŞİ GÜN
KULLANIM 365 GÜN
YILLIK ISI ENERJİSİ 2.190.000 kcal  
 
 
Tablo 11d: Yıllık ısı enerjisi kullanımının doğalgaz karşılığı 
DOĞAL GAZ satış fiyatı (Ankara Konut) YTL/m3
*2006 yılı ortlama Doğalgaz fiyatı YTL/m3
YILLIK TOPLAM ISI ENERJİSİ KULLANIMI kcal
DOĞAL GAZ 1000 KCAL MALİYETİ (Ankara Konut) YTL/1000kcal
YILLIK DOĞAL GAZ KARŞILIĞI (KDV DAHİL) YTL

0,540658965
12.405.677
0,072019
893.450

0,468103

 
 
(*)Ekli tablodan alınan yıllık fiyat artışı %31 'in ortalaması olan %15,5 hesaba katılarak 
2006 yılı fiyatı elde edilmiştir. 
 
 
Tablo 11e: 11 daireli bir apartmanda doğalgaz ile ısınma ve sıcaksu temini için yapılacak 
yatırım tutarları 
 
I MERKEZİ SİSTEM     

    DAİRE BAŞI TOPLAM 

1 Doğalgaz brülörü $182 $2.000 

2 Doğalgaz bacası $131 $1.440 

3 Kazandairesi içi gaz tesisatı+sayaç ve armatürleri $182 $2.000 

4 Nakliye $27 $300 

5 Proje ve onayı $18 $193 

6 Üçyollu vana ve ot.kont.sistemi $30 $333 

7 Elektrik tesisatı $44 $480 
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I MERKEZİ SİSTEM     

8 Havalandırma kanal sistemi $3 $33 

9 Termostatik radyatör vanaları $94 $1.033 

10 Doğalgaz aboneliği $177 $1.947 

11 Doğalgaz ana hat ile bina arası boru hattı $177 $1.947 

12 İşçilik $212 $2.333 

A 

BİNADA MERKEZİ KALORİFER SİSTEMİ 
MEVCUT 
KAZAN+RADYATÖRLER+KAL.TESİSATI 
KULLANILIYOR, SICAK SU YOK $1.276 $14.041 

13 Doğalgaz kazanı $152 $1.667 

14 
Kazan dairesi kalorifer boru vana ve tesisat 
malzemeleri $170 $1.867 

15 Boru izolasyonları $48 $533 

B 

KALORİFER SİSTEMİ MEVCUT BİNADA;YENİ 
KAZAN- RADYATÖRLER+KAL.TESİSATI 
KULLANILIYOR, SICAK SU YOK $1.646 $18.107 

16 Panel radyatör $439 $4.833 

17 Daire içi kalorifer tesisatı $339 $3.733 

C 
KALORİFER SİSTEMİ OLMAYAN BİNADA , 
FERDİ SICAK SU YOK $2.425 $26.674 

18 Apartman içi doğalgaz kolon ve daire içi tesisatı $133 $1.467 

19 Daire gaz sayacı ve aboneliği $354 $3.894 

20 Şofben $364 $4.000 

D 
KALORİFER SİSTEMİ OLMAYAN BİNADA , 
FERDİ SICAK SULU KOMPLE SİSTEM $3.276 $36.035 

II FERDİ ISITMA VE SICAK SU SİSTEMİ DAİRE BAŞI TOPLAM 

1 Kombi $970 $10.667 

2 Termostatik vanalar $94 $1.033 

3 Daire içi kalorifer tesisatı $394 $4.333 

4 Apartman içi doğalgaz kolon ve daire içi tesisatı $133 $1.467 

5 Daire gaz sayacı ve aboneliği $177 $1.947 

6 Doğalgaz ana hat ile bina arası boru hattı $177 $1.947 

7 Nakliye+işçilik $182 $2.000 

E 
KALORİFER SİSTEMİ MEVCUT BİNADA , 
FERDİ ISITMA + SICAK SULU $2.127 $23.394 

8 Panel radyatör $439 $4.833 

F 
KALORİFER SİSTEMİ OLMAYAN BİNADA , 
FERDİ ISITMA + SICAK SULU $2.566 $28.227 

 
 
 
 

ÖRNEK; 

Şehir içi ana dağıtım hatları yapılmış (bina servis hattı hariç)   11 dairelik bir apartmanda 

doğalgaz dönüşümü için 100 m2 daire başına konut sahiplerinin yapacağı yatırım tutarı; 



 

 258

 

a)  Merkezi Sistem 

    Binada kalorifer sistemi, kullanım sıcak su sisteminin 

    bulunmasına, mevcut kazanın kullanılabilirliğine 

    göre 1300$ ile 3300$ arasında değişmektedir.  

 

b)  Ferdi Sistem (Kombi) 

    2200$ ile 2600$ arasında değişmektedir. 

 

Halbuki jeotermalde global olarak; kuyular, bina altı ekipman ve eşanjörleri ve bina içi 

bağlantıları dahil 1500 - 2500 $’ı ödeyen bir ev sahibi, evinin jeotermal ile ısıtılması, sıcak su 

verilmesi ile ilgili her türlü hakka ve tesise sahip olmakta ve ayrıca doğalgaza göre en az  %50 

ucuza ısınmaktadır.  

Petrol ve Doğalgaz zengini bir ülke olan İran bile ülkesinde doğalgaz yerine jeotermali 

kullanmayı planlamaktadır. Ülke içinde 5 Amerikan Dolarına sattığı doğalgazı, dışarıya 200 

Amerikan Dolarına satmayı planlamaktadır. 

Doğalgaz zengini Norveç doğalgazı kullanmaktadır ve jeotermal ısı pompasına 

yönelmektedir. 

 

2.1.6. İstihdam 

Jeotermal elektrik üretiminde ve konut ısıtmasında önemli istihdam yaratılmaktadır.  

Ancak, seracılık ve termal turizm uygulamalarında istihdam değeri daha da  yüksek 

görünmektedir.  

      Türkiye’de şu anda elektrik üretimi, jeotermal merkezi ısıtma, termal turizm, 

karbondioksit üretimi ve diğerleri ile sektörde yapılan toplam istihdam ise 40.000 kişi 

civarındadır.  

2.1.7. Mevcut Teşvikler  

Türkiye’de jeotermal enerji yatırımlarında kullanılan teşvikler sırasıyla şöyledir: 

- Yerli ve ithal (Yerli ve yurt içinden temin edilen ithal malzeme) malzemede KDV 

istisnası, 

- % 40 yatırım indirimi, 

- Gümrük muafiyeti (Uzakdoğu, ABD ve benzeri ülkelerden gelen malzemeler dahil), 

- Vergi, resim ve harç istisnası, 

- İthalatta %5 fon muafiyeti, 
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- Jeotermal işletmelerde kullanılan Elektrik enerjisi teşviki (Jeotermal işletmeler temiz 

enerji yatırımı olup elektrik tarifesinin (en az %30) düşük tutulması gerekir. Bu sayede 

işletme maliyeti düşecek ve böylelikle işletme desteklenmiş olacaktır), 

- Jeotermal enerjiden elektrik üretiminin teşviki (5346 sayılı YEK yasasının 4. 

maddesinin uygulamaya bir an önce girmesi),  

- Gelişmiş yörelerde teşvik uygulaması (Çevreyi korumaya yönelik altyapı, YID, AR-

GE vb. yatırımlarda), 

- Valilik ve Belediyelerin jeotermal merkezi ısıtma sistemi yatırımlarında halkın %50 

maddi katkısı dışında kalan kısmı için İller Bankası aracılığı ile kredi temini ve 

dolayısıyla Hazinenin krediye karşı garanti vermesi   

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Jeotermal Sera uygulamaları yatırımlarınının %50 - 

%70’lik kısmını teşvik hibe olarak desteklemesi beklenmektedir. 

 Jeotermal elektrik üretimine yönelik teşvikler şunlardır (tüm yenilenebilir enerji 

kaynaklarını kapsamaktadır): 

− Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği uyarınca: 

− Lisans bedelinin sadece % 1'i alınır. 

− Yıllık Lisans Bedeli işletmedeki ilk 8 yıl için alınmaz. 

− 50 MW'ın altındaki tesisler yük alma ve atma talimatlarından muaf tutulurlar. 

− Perakende satış lisansı sahibi tüzel kişiler, serbest olmayan tüketicilere satış amacıyla 

yapılan elektrik enerjisi alımlarında, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı bir üretim 

tesisinde üretilen elektrik enerjisi satış fiyatı; TETAŞ’ın satış fiyatından düşük veya eşit 

olduğu ve daha ucuz bir başka tedarik kaynağı bulunmadığı takdirde, öncelikli olarak söz 

konusu yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisinde üretilen elektrik enerjisini 

satın almakla yükümlüdür. ( Alım garantisi) 

− YEK Kanunu kapsamındaki teşvikler: 

− YEK Kanununun 6 ncı maddesi ile 1 ocak 2007 tarihinden itibaren parakende lisansı 

sahibi tüzel kişilere bu kanun kapsamında üretim yapan tüzel kişilerin ürettiği elektriği alım 

zorunluluğu getirilmiştir. 

− Yine YEK kanununun 6 ncı maddesi ile fiyat garantisi getirilmiştir. 

− Ayrıca uluslararası piyasalarda belge ticareti yapmak suretiyle de ek gelir elde imkanı 

olabilecektir. . 

 
2.1.8. Sektörün Rekabet Gücü 

Jeotermal Sektöründe ürün olarak elektrik üretimi, ısıtma, soğutma, termal turizm 
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(kaplıca) maksatlı kullanım, sera ısıtması, kimyasal madde eldesi ve diğer kullanım ve 

değerlendirme alanları bulunmaktadır.  

    Elektrik üretiminde; teknik şartlar ve ekonomik şartlar uygun olduğu zaman 

jeotermal elektrik diğer rakiplerine göre daha ucuz olup, rekabet edilebilir durumda 

olmaktadır. Ancak her şartta jeotermal kaynaklardan üretilen elektriğin diğerleri ile rekabeti 

söz konusu olamaz. Yani teknik ve ekonomik uygunluk önemlidir. Örneğin, halen işletilmekte 

olan Kızıldere jeotermal santrali amortisman bedelini ödediği için kWh başına elektrik 

maliyeti brüt 2,9 cent (ABD) civarındadır. Dolayısıyla rekabet edebilir durumdadır. Ancak 

sıcaklığın düşük, kapasitenin küçük olması durumunda jeotermal elektrik üretimi ekonomik 

olmayabilir. Dolayısıyla proje bazında ekonomikliği ve rekabet edilebilirliği söz konusudur. 

Jeotermal elektriğin doğalgaz bazlı elektrik üretimi ile rekabet edebilmesi için jeotermal 

kaynağın sıcaklığını 150°C’den yüksek olması ve kapasitesinin de 5 MWe’dan yukarı olması 

gibi bir global kabul söz konusudur.  

Jeotermal ısıtmada; jeotermal akışkanın sıcaklığı, taşıma mesafesi, kapasite (ev-ısı 

pazarı büyüklüğü) gibi unsurlara bağlıdır. Ancak teknik ve ekonomik şartlar uygun olduğu 

durumda jeotermal ısıtma en ekonomik, en ucuz olanıdır. Rekabet şansı çok yüksektir. 

Doğalgazdan çok daha ucuzdur ve diğerleri ile ilgili maliyet rakamları Şekil 4’de 

gösterilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4: Jeotermal ile Bazı Fosil Yakıtların Isı Satış Bedellerinin Karşılaştırılması  

Jeotermal soğutmada; şartlar yine aynıdır.  

Jeotermal Doğalgaz Kalorif er Y akıtı Motorin (kat
kalorif erinde)

Jeotermal ile Baz ı Fosil Yak ıtların Is ı Satış  
Bedellerinin K arş ılaştırılmas ı 

0,5-1,0 
cent/kWh  

(ısı)

3,0-4,0 
cent/kWh

8 cent/kWh 

14 *cent/kWh

*ABD Cent 
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Termal Turizm (Kaplıca) maksatlı kullanım; fonksiyon ve işlev açısından rakipsizdir. 

Kaplıca maksatlı kullanım termal suyun fizikokimyasal özellikleri bulunduğu yer ve tesisle 

ilgilidir.  

Mineral Eldesi; Sanayideki üretimde karbondioksit, kurubuz, potasyum klorür, lityum 

vb. üretiminde yine teknik ekonomik uygunluk şartlarında rekabet söz konusudur.  

 

2.1.9. Diğer Sektör ve Yan Sanayi ile İlişkiler 

Santral kurulması, Yerbilimleri, jeoloji, jeofizik, jeokimya, sondajcılık, taşıma hatları, 

ısı eşanjörleri, termal turizm (kaplıca) ve entegre turizm işletmeleri, inşaat  konularında diğer 

sektörlerle yakından ilişkilidir. 

 
2.1.10. Mevcut Durumun Değerlendirilmesi  

8. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde (2001 – 2005) jeotermal kaynakların 

araştırılması ve uygulamaya yönelik değerlendirmeler aşağıda verilmiştir (Tablo 12): 

 
Tablo 12: 2000 ve 2005 yılları için Türkiye’deki Jeotermal Uygulamaların Karşılaştırılması     
                 ve artış oranları 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özetle 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde, jeotermal sahalarda problem yaratan 

bazı sorunların çözüldüğü, ısıtmacılığa yönelik çalışmaların hızlandığı ve uygulamaların 

yaygınlaştığı bir dönem olmuştur. 

Nisan 2005’de Antalya’da gerçekleştirilmiş olan Dünya Jeotermal Kongresi,  

uluslararası bazda gerçekleştirilen en büyük jeotermal kongresi olup beş yılda bir jeotermal 

uygulamalar ve potansiyel açısından önemli ülkelerde gerçekleştirilmektedir. Yaklaşık 1500 

kişinin katılmış olduğu bu kongre, jeotermal kaynağı bulunan hükümetler ve yerel 

2000 2005 Artış Oranı (%)

392 MWt 635 MWt 62

101 MWt 192 MWt 90

327 MWt 402MWt 23

820 MWt 1229 MWt 50
120000ton/yıl 120000ton/yıl

Kurulu Güç 20,4 Mwe 20,4 Mwe
Üretim 90 GWh 94 GWh 4,4

Uygulamalar (Kurulu güç)

Merkezi Isıtma (Konutlar+Termal 
Tesis)

Sera Isıtması

Toplam Kullanım

3524 MWt 16

Kaplıca Termal Turizm

Mineral Üretimi

Elektrik Üretimi

MTA tarafından açılmış olan jeotermal 
Kuyuların ve Doğal Çıkışların varolan 

belgelenmiş kapasitesi
3045 MWt
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yönetimlerin kendi jeotermal kaynaklarına dikkatlerini çekmiş, cesaret vermiş ve jeotermal 

uygulamaların hız kazanmasına yol açmıştır.  

Dünyada jeotermal zenginliği ile yedinci sırada yer alan Türkiye, jeotermal potansiyeli 

ile toplam elektrik enerjisi ihtiyacının % 5’ine kadar, ısıtmada ısı enerjisi ihtiyacının %30’una 

kadar  karşılayabilecek potansiyele sahiptir. Ancak bunların ağırlık ortalaması alındığında 

Türkiye enerji (elektrik + ısı enerjisi) ihtiyacının %14’ünü karşılamaya taliptir. 

Toplam jeotermal potansiyelimizin (2000 MWe, 31500 MWt) elektrik üretimi, şehir 

ısıtma, soğutma, sera ısıtma, termal tesis ısıtma, termal turizm (kaplıca) kullanımı, kimyasal 

maddeler üretimi, sanayide kullanım vb uygulamalarda tam değerlendirilmesi ile sağlanacak 

hedef yıllık net yurtiçi katma değer 25 Milyar ABD$’ı civarındadır. 

Türkiye’de şu anda elektrik üretimi, jeotermal merkezi ısıtma, karbondioksit üretimi, 

termal turizm ve diğerleri ile Türk Milli Ekonomisine jeotermalin katkısı yaklaşık 

1.400.000.000 ABD $ olarak hesap edilmiştir. Ayrıca sektörde yapılan toplam istihdam ise 

40.000 kişi civarındadır. Ayrıca, mevcut toplam jeotermal elektrik dışı değerlendirmenin 

kalorifer yakıtı eşdeğeri 2006 itibari ile yılda 1 Milyar YTL’dir.  

Türkiye, 1995 yılında, jeotermal ısı ve termal turizm (kaplıca) uygulamalarında 

dünyada 11. sırada iken, 2000 yılında 5. sıraya yükselmiş, 2005 yılında 5nciliğini 

sürdürmüştür (WGC 2005). Ocak 2006 itibariyle, jeotermal kaynak potansiyelimizin ancak % 

4’ü değerlendirilmektedir. 

Türkiye’de jeotermal elektrik üretimi ve jeotermal ısıtma ile ilgili mevcut durum ve 

2013 yılı projeksiyonları Şekil 5’de gösterilmektedir.  
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               Şekil 5: Türkiye’nin Jeotermal Mevcut Durumu ve Projeksiyonlar 

Jeotermal merkezi ısıtma amaçlı jeotermal su taşıma hattı en uzun 61 km ile 

İzlanda’da yer almaktadır. Ayrıca, yine İzlanda’da 2 °C’lik sıcaklık kaybı ile 27 km’lik 

jeotermal ısı taşıması yapılmaktadır. Türkiye’de ise en uzun taşıma 10 - 18 km ile 

Afyonkarahisar ve Balıkesir’dedir. Sandıklı’daki 9318 m’lik jeotermal su taşıma hattındaki 

sıcaklık kaybı sadece 2 °C’dir.  

Uzun mesafeli jeotermal taşıma yatırımlarının ekonomisi çok dikkatlice 

incelenmelidir.  

Eskiden Dünyada ve ülkemizde önemli bir sorun olan kabuklaşma (kireçlenme) ve 

korozyon (çürüme) gibi teknik sorunlar günümüzde artık tamamen çözülmüştür. 

Bazı Jeotermal kaynaklarımızın yerleşim birimlerine uzaklığı ve küçük yerleşim 

birimleri olmaları nedeniyle 5 Milyon konut eşdeğeri ısı potansiyelinin yaklaşık 1 Milyon 

konutu (ev) bugünün teknik ve ekonomik şartlarına göre ısıtma amaçlı olarak 

değerlendirilebilecektir (sera ve termal turizm hariç).  

Ancak jeotermal sahalara yakın bölgelerde sera ısıtması, endüstriyel kullanım, termal 

turizm (kaplıca) amaçlı kullanım, kimyasal madde üretimi, balık çiftlikleri  v.b. kullanımları 

uygulamak  mümkündür. Jeotermal Merkezi Isıtma/soğutmadan arta kalan potansiyelimiz ile 

de yukarıda adı geçen değerlendirmeleri gerçekleştirerek potansiyelimiz tam olarak 

değerlendirilebilecektir. 

827 MWt 
103 Bin K.E.
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Türkiye’de hedeflenen 1 Milyon konutun jeotermal ile ısıtılmasında, 8000 MWt 

kurulu güç olarak karşılaştırıldığında, 1400 MWe’lık bir Nükleer Santralin yaklaşık beş (5) 

katı , yıllık ısı enerjisi ikamesi olarak karşılaştırıldığında yaklaşık  üç (3) katı olmaktadır. Bir 

başka yaklaşımla, 2 tane Mavi Akım Projesine eşdeğer enerjidir. Mavi akımda 16 Milyar 

m3/yıl doğalgaz teminine karşın jeotermal ısı  potansiyelimiz 30 Milyar m3/yıl doğalgaz 

eşdeğeridir. 

Özellikle saklı maliyeti yüksek olan konvansiyonel enerji türleri ile karşılaştırıldığında 

en düşük maliyet seçeneğini sunar.  

Jeotermal enerji kullanımı sayesinde yerli enerji üretimi artmakta ve enerji ihtiyacı 

kapatılabilmektedir. 

Türkiye’de, jeotermal ısıtma sayesinde doğrudan ve dolaylı elektrik enerjisi ve ısı 
enerjisi tasarrufu sağlanmaktadır. Özellikle büyük enerji tüketimi ve az sayıda santral bulunan 
Batı Anadolu’da jeotermal ısıtma yapılarak, ısıtma için elektriğe olan talep azalacaktır. Ucuz 
jeotermal ısıtma ve soğutma sayesinde elektrik tasarrufu yapılıp ucuza ikame sağlanacaktır. 

Jeotermalin konut ısıtma amaçlı kullanımına yönelik önemli mevcut kanun ve 
yönetmelikler aşağıdaki gibidir:  

1- 927 sayılı Sıcak ve Soğuk Maden sularının İstismariyle kaplıcalar tesisatı hakkında 
kanun 

2-  5216 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi hakkındaki kanun 
3- Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 17 Mart 2005 tarihli resmi gazetede yayınlanan 

25758 no’lu Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği’nin Kontrolü Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Çıkarılan Yönetmeliğinin 20nci maddesine göre:  
“Hava Kirliliğinin yaşandığı yerleşim yerlerindeki konutlar, işyerleri ve sanayide 

güneş, jeotermal, ısı pompaları ve benzeri yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları ile 
doğalgazın ısınma amaçlı kullanımı teşvik edilir.” ifadesi yer almaktadır. Bu yönetmelikte 
hava kirliliği açısından jeotermal ısıtmanın evlerin ısıtılmasında öncelik verilmesi konusu bu 
şekilde açıklanmaktadır.  

4- 18.05.2005 tarihli resmi gazetede yayınlanmış olan 10.05.2005 tarihli ve  5346 no’lu  
Yenilenebilir Enerji Kaynakları’nın Elektrik Enerjisi Üretimi amaçlı Kullanımına 
İlişkin Kanun’un 7nci maddesinde: 
“Yeterli jeotermal kaynakların bulunduğu bölgelerdeki valilik ve belediyelerin 

sınırları içinde kalan yerleşim birimlerinin ısı enerjisi ihtiyaçlarını öncelikle jeotermal ve 
güneş termal kaynaklarından karşılamaları esastır.” ifadesine yer verilmiştir. 

Yukarıda yazılanlardan anlaşılacağı üzere Valilikler ve Belediyeler jeotermal merkezi 
ısıtma sistemini uygulama konusunda hem yasa hem de yönetmelikle görevlendirilmiş 
durumdadırlar.  
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5177 sayılı kanunla Ek ve Değişiklik getirilen 3213 sayılı Maden Kanununda yer alan 
Geçici 4 üncü maddede jeotermal sektöründe kargaşaya, yanlış anlamalara yol açmış, maden 
dairesi ile MTA’ya karşı haksız bir reaksiyon oluşturmuş, jeotermal sektörüne, yatırımlarına 
karşı özel sektörü ve kamuyu soğutucu bir hava yaratmıştır. Bu da sektöre zarar vermiştir. 
Çıkmış olan jeotermal yasasıyla bu durumun düzelmesi beklenmektedir. Jeotermal Çalışma 
Grubu katılımcılarından 7-8 ayı bulan ruhsat beklentilerinin bulunduğu ifade edilmiştir (İzmir 
Jeotermal A.Ş., Balçova kuyusu). 

2.2. Sektörün Dünyada (OECD, Dünya Ticaret Örgütü, ülkeler) ve AB Ülkelerindeki 

Durumu 

Dünyadaki Önemli Jeotermal Kuşaklar: 

Dünyada jeolojik özellikleri nedeniyle (genç tektonizma ve volkanizma) birçok 

jeotermal kuşak oluşmuştur. 

And Volkanik Kuşağı; Güney Amerika’nın batı sahillerinde bulunan bu kuşak, 

Venezuella, Kolombiya, Ekvator, Peru, Bolivya, Şili ve Arjantin’i kapsamaktadır ve çok 

sayıda aktif volkanizmanın oluşması yüksek sıcaklıklı jeotermal sistemlerin gelişmesine yol 

açmıştır. Ancak buralarda mevcut jeotermal alanlar henüz çok fazla değerlendirilmemiştir. 

Alp-Himalaya Kuşağı; Hindistan Platosu ile Avrasya Platosu’nun çarpışması sonucu 

oluşan bu jeotermal kuşak Dünyanın en büyük jeotermal kuşakları arasındadır. 150 km 

genişliğinde ve 3000 km uzunluğundadır. Bu kuşak İtalya, Sırbistan- Karadağ, Makedonya, 

Arnavutluk, Yunanistan, Türkiye, İran, Pakistan, Hindistan, Tibet, Çin, Myanmar (Burma) ve 

Tayland’ı kapsamaktadır. 

Doğu Afrika Rift Sistemi; aktif olan bu sistem Zambiya, Malavi, Tanzanya, Uganda, 

Kenya, Etiyopya, Djibuti gibi ülkeleri içine almaktadır.Aktif volkanizma Kenya, Etiyopya ve 

Tanzanya’dadır. 

Karayib Adaları; bu adalarda aktif volkanizmanın hakim olduğu kuşakta önemli 

potansiyel görülmektedir. 

Orta Amerika Volkanik Kuşağı; Guatamela, El Salvador, Nikaragua, Kosta Rika ve 

Panama’yı etkileyen bu kuşak aktif çok sayıda jeotermal sistemin oluşmasına yol açmıştır. 

Bunların dışında; Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Doğu Çin, Filipinler,      

Endonezya, Yeni Zelanda, İzlanda, Meksika, Kuzey ve Doğu Avrupa, Bağımsız Devletler 

Topluluğu, gibi farklı tektonik oluşumlar nedeniyle verimli jeotermal sahalara  

sahiptir, (Geothermal Education Office, Steam Press Journal, 1993). 

 Dünyadaki jeotermal kuşaklar Şekil 6’da gösterilmektedir.  
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Şekil 6 : Dünyadaki Jeotermal Kuşaklar             

Belirtildiği gibi, jeotermal akışkan, önemli ölçüde elektrik ve ısı enerjisi eldesinde 

kullanılmaktadır. Ayrıca, tropikal bitki ve balık yetiştirilmesinde, hayvan çiftliklerinin ve 

cadde ve havaalanı pistlerinin ısıtılmasında, yüzme havuzu, termal tedavi merkezleri ve diğer 

turistik tesislerde de yararlanılmaktadır.    

Bunların yanında, yiyeceklerin kurutulması ve sterilizasyonunda, konservecilikte, 

kerestecilik ve ağaç kaplama sanayiinde, kağıt ve dokuma endüstrisinde ağartma maddesi 

olarak, derilerin kurutulması ve işlenmesinde, şeker, ilaç, pastörize süt fabrikalarında, 

soğutma tesislerinde kullanılmaktadır. Ayrıca, akışkanın içindeki kimyasal maddelerin 

eldesinde yararlanılmaktadır. 

Isıtma : 

Düşük sıcaklıklı jeotermal akışkanlar doğrudan ısıtmacılıkta kullanılmaktadır. Ayrıca, 

ısı pompaları yardımıyla suların sıcaklığı 5 °C'ye düşünceye kadar akışkandan 

yararlanılabilmektedir. Şöyle ki : 

- 40  °C 'den  fazla sıcaklıktaki jeotermal akışkanlardan binaları ve kentleri merkezi 

sistemle ısıtmada ve de sıcak kullanma suyu olarak (İzlanda, Fransa, Japonya, Yeni Zelanda, 

Türkiye, B.D.T., Macaristan, Kanada, Çin, Meksika, Arjantin, Kuzey Avrupa Ülkeleri), 

- Seraların ısıtılması ile turfanda sebzecilik, meyvecilik, çiçekçilik yapılmakta ve 

dünyadaki jeotermal doğrudan kullanım değerinin önemli bir bölümü sera ısıtma amaçlı 

kullanılmaktadır. Macaristan, İtalya, Türkiye, ABD, Japonya, Meksika, Doğu Avrupa 

Ülkeleri, Yeni Zelanda ve İzlanda'da 30 °C'den fazla sıcaklıktaki akışkan kullanılarak 

seraların ısıtılmasında, 
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- Tropikal bitki (Japonya) ve balık (Japonya'da timsah yetiştiriciliği dahil) 

yetiştirilmesinde (Filipinler,  Çin, İzlanda), 

 - Tavuk ve hayvan çiftliklerinin ısıtılmasında (Japonya, ABD, Yeni Zelanda, 

Macaristan, B.D.T), 

- Toprak, cadde, havaalanı pistlerinin (Sibirya) vb. Isıtılmasında ve  

- Yüzme havuzu, termal tedavi ve diğer turistik tesislerde (İtalya, Japonya, ABD, 

İzlanda, Türkiye,  Çin, Endonezya, Yeni Zelanda, Arjantin, Doğu Avrupa Ülkeleri, 

B.D.T) kullanılmaktadır. 

  İtalya Larderello sahasında 1904 yılından beri, Kaliforniya Geyser sahasından 48 

yıldır jeotermal elektrik üretilmektedir. 1934’den bu yana Reykjavik-İzlanda’da merkezi 

ısıtma sistemi bulunmaktadır. Ayrıca, Paris’in banliyölerinde 160.000 konut Jeotermal enerji 

ile ısıtılmaktadır. 

Termal Turizm Uygulamaları: 

 Termal turizm amaçlı olarak Almanya ve Macaristan’a 10 Milyon kişi, Rusya’ya 8 

Milyon kişi, Fransa’ya yaklaşık bir milyon, İsviçre’ye 800 Bin kişi gitmektedir. 126 Milyon 

nüfuslu Japonya’nın sadece Beppu şehrine 13 Milyon kişi termal turizm amaçlı olarak 

gelmektedir. 

Das Leuze Kaplıca ve Rekreasyon Tesislerini (Stuttgart/Almanya) yaz aylarında 

günde 8000 kişi ziyaret etmektedir. Bu rakam, yıllık ortalama 3000 kişi/gün olmaktadır. 

        Japonya’da 1500 adet kaplıcada 100 milyon geceleme kapasiteli termal turizm 

yapılmaktadır. Beppu'da 1000 litre/saniye jeotermal su termal turizm amaçlı kullanılmaktadır. 

Münih’e 100 km mesafede bulunan Bad Füssing termal tesisleri bir şehir 

özelliğindedir. 5 tane büyük kür merkezi, bir kaplıca şehrinin ihtiyacı olan oteller, kür 

parkları, binicilik parkları, sanatoryum, hastane, klinik oteller, konser salonları, ibadet yerleri 

ile bir bütün olup, 70 km²’lik bir alana yerleşen Bad Füssing’de 23.000 yatak bulunmaktadır.  

Bir başka örnekte Münih yakınlarında bulunan Erding Termal tesisidir. Bu tesis daha 

çok rekreatif amaçlı, çatısı kapanıp, açılan bir  termal havuz ve etrafıyla Münih’e hizmet 

etmektedir. Özel sektör tarafından kurulmuştur ve karlılığı yüksek bir tesis olarak kendisini 

göstermektedir. Ayrıca 60°C’lik jeotermal su 3000 metre derinden üretilmektedir. Bu suyla 

Erding’te 4000 ev ısıtılmaktadır ve termal su arıtılarak temiz su haline getirilip, şehre 

verilmektedir. Bu iki tesiste de reenjeksiyon yoktur.  

         Almanya’da bulunan 200’den fazla kaplıca tesisi yani termal turizm tesislerinde 

direkt ve indirekt yaratılan ekonomik faaliyet yılda 30 Milyar $ civarındadır.  
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 Almanyadaki Kür ve Tedavi Merkezlerinin sayısı 241’dir. Bu tesislerdeki geceleme 

sayısı 65 Milyon, toplam ziyaretçi sayısı ise 12 Milyon’dur. 

İtalya’nın Padova bölgesinde bulunan Abano termal’de 130 tane otel bulunmaktadır. Otellerin 

çoğunda kendi içerisinde kaplıcaları, tedavi, çamur banyoları termal havuzları, inhalasyon 

birimleri, küvet birimleri bulunmaktadır. Abano Termal Turizm Şehrinde 1000 lt/s’ye kadar 

reenjeksiyon yapılmayan jeotermal su üretilip, dağıtılmaktadır. Yine buraya yılda gelen turist 

sayısı ile birlikte bu bölgenin turizmde sağlamış olduğu gelir 4,5 Milyar $ civarında hesap 

edilmiştir.  

Endüstriyel Uygulamalar : 

Jeotermal akışkan endüstriyel uygulamalar çerçevesinde; 

- Yiyeceklerin kurutulmasında (balık, yosun vb.) ve sterilize edilmesinde, konservecilikte 

(Japonya, ABD, İzlanda, Filipinler, Yeni Zelanda, Tayland), 

- Kerestecilikte ve ağaç kaplama sanayiinde (Yeni Zelanda, Meksika, B.D.T), 

- Kağıt (Yeni Zelanda, İzlanda, Japonya,  Çin, B.D.T), dokuma ve boyamacılıkta (Yeni 

Zelanda, İzlanda,  Çin ve B.D.T), 

- Derilerin kurutulması ve işlenmesinde (Japonya vb.), 

- Bira ve benzeri endüstrilerde mayalama ve damıtma (Japonya), 

- Soğutma tesislerinde (İtalya, Meksika) ve 

- Beton blok kurutulmasında (Meksika) kullanılmaktadır. Ayrıca, bunlara 

- Soğutularak içme suyu olarak kullanımını (Macaristan, B.D.T,  Tunus, Cezayir, 

Almanya, Türkiye) ve 

- Yıkama amaçlı olarak çamaşırhanelerde kullanımını (Japonya) ilave etmek gerekir. 

Kimyasal  Madde  Üretimi : 

- Jeotermal akışkan borik asit, amonyum bikarbonat, ağır su (döteryum oksit:D2O), 

amonyum sülfat, potasyum klorür vb. kimyasal maddelerin elde edilmesinde (İtalya, ABD, 

Japonya,Filipinler,Meksika), 

-Jeotermal akışkandaki CO2 ‘den kuru buz elde edilmesinde kullanılmaktadır (ABD, 

Türkiye) (Geothermal Education Office, Steam Press Journal., 1993,USA).                               

1890’de Boise Idaho’da (ABD) 77 °C jeotermal su ile iş merkezi ısıtılmıştır.  

İlk çağlardan beri ilkel yollarla sağlık (kaplıca) amaçlı olarak yararlanılan doğal sıcak 

su kaynakları ilk defa 1827 yılında İtalya'da asitborik elde etmek amacıyla kullanılmıştır. 

Daha sonra, 1904 yılında Larderello (İtalya) yöresinde, yine ilk defa jeotermal buhardan 
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elektrik üretimine başlanmış ve 1912 yılında gücü 250 kWe olan ilk turbojeneratör 

kurulmuştur. 

1930’larda ise bu enerji İzlanda'nın Reykjavik kentinde ısıtma amacıyla kullanılmaya 

başlanmıştır. 1949 yılında, Yeni Zelanda Wairakei sahasında, turistik bir otele sıcak  su temini 

amacıyla başlanan sığ sondajlara, daha sonra, elektrik elde edebilmek amacıyla devam edilmiş 

ve 1954 yılında burada 200 MWe kapasiteli bir santral kurulmuştur. 1960’da Amerika'da, 

1961’de Meksika'da ve 1966’da Japonya'da santrallar kurularak jeotermal enerjinin kullanımı 

dünya çapında yayılmıştır. 2005 yılı verilerine göre dünyadaki elektrik kurulu güç kapasitesi 

8912 MWe (72.6 Milyar kWh/yıl üretim), doğrudan kullanım ise 27.824,8 MWt’dir (Lund et 

al. WGC2005 Proceedings, Antalya, 2005). Dünyada Jeotermal Doğrudan kullanımın 

karşılığı 4,9 Milyon konut eşdeğeri ısıtmadır. 

Filipinler’de toplam elektrik üretiminin %27’si, Kaliforniya Eyaleti’nde %7’si, 

İzlanda’da toplam ısı enerjisi (şehir ısıtma) ihtiyacının %86’sı jeotermalden  karşılanmaktadır. 

Jeotermal enerjiyi elektrik üretiminde kullanan ülkeler ve kurulu güç kapasiteleri tablo 

13’de, dünyada jeotermal enerjinin doğrudan kullanımı (elektrik dışı) ise tablo 14’de 

gösterilmektedir. 

 
 
 
Tablo 13: Jeotermal Enerjiyi Elektrik Üretiminde Kullanan Ülkeler ve Kurulu Güç  
                Kapasiteleri 

Ü LKE 2005 (MWe) 

ABD 2544 
Almanya 0,2 
Avustralya 0,2 
Avusturya 1 
Çin 28 
Costa Rica 163 
El Salvador 151 
Endonezya 797 
Etiyopya 7 
Fransa 15 
Guatemala 33 
İzlanda 202 
İtalya 790 
Japonya 535 
Kenya 127 
Meksika 953 
Nicaragua 77 
Papua Yeni Gine 6 
Filipinler 1931 
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Portekiz 16 
Rusya 79 
Tayland 0,3 
Türkiye 20 
Yeni Zelanda 435 
Kaynak : BertaniLund vd, WGC2005 Bildirileri, Antalya, 2005 
 
 

Tablo-14:Dünyada Jeotermal Enerjinin Doğrudan Kullanımı 
 
Ülke       Kapasite MWt 
Arnavutluk       9.6 
Cezayir              152.3 
Arjantin              149.9 
Ermenistan       1.0 
Avustralya              109.5 
Avusturya              352.0 
Beyaz Rusya       1.0 
Belçika                63.9 
Brezilya              360.1 
Burgaristan              109.6 
Kanada              461.0 
Karayip Adaları      0.1 
Şili        8.7 
Çin             3687.0 
Kolombiya                14.4 
Kosta Rika       1.0 
Hırvatistan              114.0 
Çek Cumhuriyeti             204.5 
Danimarka              821.2 
Ekvator       5.2 
Mısır        1.0 
Etiyopya       1.0 
Finlandiya              260.0 
Fransa               308.0 
Gürcistan              250.0 
Almanya              504.6 
Yunanistan                74.8 
Guatemala       2.1 
Honduras       0.7 
Macaristan              694.2 
İzlanda             1791.0 
Hindistan              203.0 
Endonezya       2.3 
İran                 30.1 
İrlanda                 20.0 
İsrail                 82.4 
İtalya               606.6 
Japonya              413.4 
Ürdün               153.3 
Kenya                 10.0 
Güney Kore                16.9 
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Litvanya                21.3 
Makedonya                62.3 
Meksika              164.7 
Moğolistan       6.8 
Nepal        2.1 
Hollanda              253.5 
Yeni Zelanda              308.1 
Norveç               450.0 
Papua Yeni Gine      0.1 
Peru        2.4 
Filipinler       3.3 
Polonya              170.9 
Portekiz                30.6 
Romanya              145.1 
Rusya               308.2 
Sırbistan                88.8 
Slovak Cumhuriyeti             187.7 
Slovenya                48.6 
İspanya                22.3 
İsveç             3840.0 
İsviçre               581.6 
Tayland       1.7 
Tunus                25.4 
Türkiye           1177.0 
Ukrayna               10.9 
İngiltere               10.2 
ABD                       7817.4 
Venezuela       0.7 
Vietnam               30.7 
Yemen        1.0 
Genel Toplam         27824.8 
Kaynak : Lund vd, WGC2005 Bildirileri, Antalya, 2005 

 
Jeotermal enerjinin dünyada ve Türkiye’de değerlendirilmesi ve karşılaştırılması 

Şekil 7’de gösterilmektedir. 
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      Şekil 7: Jeotermal enerjinin Dünyada ve Türkiye’de değerlendirilmesi ve                                     
                    karşılaştırılması 
Jeotermal elektrik dışı uygulamaların (doğrudan kullanım) dünyadaki kullanım yüzdeleri 

Şekil 8’de gösterilmektedir.  

 

 

 

Şekil 8: Jeotermal elektrik dışı uygulamaların dünyadaki kullanım yüzdeleri 

 

1995 yılından 2005 yılına kadar dünyadaki jeotermal uygulamalarda büyük oranlarda artış söz 

konusu olmuştur. (Tablo 15). Dünyadaki jeotermal enerji potansiyelleri tahmini ise tablo 

16’de gösterilmiştir. 
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Tablo 15: 1995 – 2005 yılları için dünyadaki jeotermal uygulama artış oranları 

  
1995 

 
2005 

 
% artış 

Hacim Isıtma 
(Konut,Termal Tesis vb.) 2579 MWt 4158 MWt 61 

Sera Isıtması 1085 MWt 1348 MWt 24 

Elektrik Üretimi 6798 MWe 8912 MWe 31 

Termal Turizm 
Uygulamaları 1085 4911 Yakl.350 

Soğutma/Kar eritme 115 338 294 

Tarımsal Kurutma 67 157 234 

 
Dünyada jeotermal elektrik üretiminde ilk 5 ülke sıralaması: 
A.B.D., Filipinler, Meksika, Endonezya ve İtalya 

Dünyada jeotermal ısı ve termal turizm (kaplıca) uygulamalarındaki ilk 5 ülke 
sıralaması: ABD, İsveç, Çin, İzlanda ve TÜRKİYE 

 
Dünyanın jeotermal ısı ve elektrik potansiyeli ile ilgili olarak değişik tahminler ve 

hesaplamalar bulunmaktadır. ABD Jeotermal Enerji Derneği’nin verilerine göre Dünya 

jeotermal elektrik üretim potansiyeli bugünkü teknoloji ile 80.000 Mwe’dir. 

       Bu konuda çeşitli tebliğ sunan uzmanlar, hem jeotermal elektrik üretimi hem de 

doğrudan (elektrik dışı) kullanım için jeotermal potansiyel hakkında değişik tahminlerde 

bulunmuşlardır. IGA-International Geothermal Association jeotermal araştırmalar için 

beklenen minimum-maksimum potansiyelin “güvenli aralığını” belirlemek için mevcut bütün 

verileri derlemiştir. 
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Fridleifsson 1999’a göre; Elektrik üretimi için dünyadaki yararlanılabilir ulaşılabilir 

kaynak; 12.000 TWh/yıl’dır. Bu değer 1997 yılındaki yıllık 44 TWh/yıl ile karşılaştırılmalı ve 

bugünkü büyüme oranı ile 2020 yılı için yapılan tahmin olup bu değer 318 TWh/yıl’dır (58 

GWe kapasitede). Doğrudan kullanım için yararlanılabilir ulaşılabilir kaynak; 600.000 

EJ/yıl’dır. 1997 yılındaki değer 38 TWh/yıl ve 2020 için öngörülen değer 141 TWh/yıl’dır 

(37 GWth termal kapasite). 

Gawell 1999’a göre; Günümüz teknolojisi ile dünyanın potansiyeli elektrik üretim 

kapasitesinin 35 ile 72 GWe arasında olması beklenmektedir. İleri teknoloji ile 

(rezervuarlarda geçirgenliğin artırılması ve sondaj teknolojisindeki gelişmeler) bu aralık 66 ile 

138 GW olabilir. 

Etkin elde edilebilirlik (Effective availability ) faktörü göz önüne alındığında 

jeotermal elektrik en fazla kapasite ile 1.089 TWh/yıl değerine ulaşabilecektir. 

Stefansson 2000’e göre; Elektrik üretimi için yerkürenin jeotermal potansiyeli 22.400 

TWh/yıl’dır. Doğrudan kullanım ise düşük ve yüksek sıcaklık olarak ikiye ayrılmaktadır. 

Düşük sıcaklıklı değer >1.400 EJ/yıl (>392.000 TWh/yıl) iken yüksek sıcaklık değeri yaklaşık 

dörtte biridir, 400 EJ/yıl’dır (112.000 TWh/yıl). Günümüzde (1996) dünya elektrik üretimi 

12.500 TWh/yıl ve toplam dünya enerji kullanımı 396 EJ/yıl’dır (109.880 TWh/yıl). 

Stefansson 2002’ye göre; WGC2000 değerlerine göre günümüzdeki jeotermal enerji 

elektrik üretim değeri 49 TWh/yıl (8 GW’lık kurulu kapasiteden) ve doğrudan kullanım 53 

TWh/yıl’dır (15 GWth kurulu kapasiteden). 

Elektrik üretimi ve doğrudan kullanım için uygun jeotermal kaynaklar 5.000 

EJ/yıl’dır. Eğer bu rezervlerin %10’nunu ekonomik olarak değerlendirebilirsek (500 EJ/yıl) 

bunun 1/3’ünü elektrik üretiminde kalanını doğrudan kullanımda değerlendirebilir. 1999 

yılında dünyanın toplam enerji tüketimi 407 EJ/yıl’dır. 

Cataldi 1999’a gore; Yerkürede Ulaşılabilir kaynak değeri140 X 1024 J’dur.  

Kaynaklar (yararlanılabilir ulaşabilir kaynak) 5.000 EJ ve Rezervler (belirlenmiş ekonomik 

kaynak) 500 EJ’dür. 

Sonuç olarak; her türlü jeotermal enerji kullanımlarında ekonomik olarak 

değerlendirebileceğimiz rezerv (reserve on land=RoL) 370 EJ’dur. Bu değer dünyanın 1996 

yılındaki toplam petrol üretiminin iki katıdır. Bu değerin (RoL) 2/3’ü düşük sıcaklıklı (<150 

°C) 1/3’ü elektrik üretimi için uygun yüksek sıcaklıklı olarak sayılabilir. 

100 yıllık bir endüstriyel kullanım ile yıllık oran, elektrik için 1.2 EJ/yıl, doğrudan 

kullanım için 2.5 EJ/yıl olarak hesaplanabilir. 
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2.3. GZFT Analizi 
 

I- Sektör İçi Unsurlar 

a-  Güçlü Yönler  

1-  Jeotermal potansiyelin büyüklüğü 

2- Başarılı örnek uygulamaların varlığı 

3- Yerli, yenilenebilir, çevre ile uyumlu, sera gazı üretmeyen ve ucuz enerji oluşu 

4- Sektörü ülke içi ve dışında temsil edebilecek çok sayıda kurum, kuruluş ve  

  sivil toplum örgütlerinin oluşu 

5-  Aynı akışkanın eşzamanlı olarak çok amaçlı (entegre) kullanım özelliği ve  

  uygulama kolaylığı 

6-  Güvenli kullanım (yangın, zehirlenme ve patlama riskinin olmayışı) 

7- Yerel ve bölgesel bazda yoğun olarak tüm yıl boyunca istihdam yaratması 

8-  Kaynağın mevsimlere göre artan/azalan talep alanına göre kullanılabilir olması 

9- Termal turizm (kaplıca) maksatlı kullanım ile insan sağlığına, sera ısıtması ile 

hormonsuz, kimyasal maddesiz, topraksız organik ürünler üretilebilmesine imkan 

sağlaması,  

10- Merkezi konut ısıtması ile yaşam standardının yükseltilmesi ve konforu 

sağlaması  

11- Yerli kaynak olması sebebiyle üretim ve kullanımının  ülke idaresinin 

kontrolünde olması (vanası bizde enerji) 

12- Meteorolojik koşullardan bağımsız oluşu 

13- Verimliliğin %95’in üzerinde oluşu 

14- Az alan ihtiyacının olması 

b- Zayıf Yönler 

1- Uzun süren yasal ve idari mevzuat yetersizliği ve boşluğu  

2-  Sektörün yeterince finanse edilemeyişi, Devlet desteğinin az oluşu 

3- Jeotermal merkezi ısıtma yatırımcısı olan belediye ve iştirakçilerin finansal 

darboğazları 

4-    Bugüne kadar yapılmış jeotermal sondaj sayısının ve yıllık sondaj  sayısının     

        çok azlığı 

5- Jeotermal sahalarda potansiyelin/kapasitenin belirlenmesine yönelik test,  

         ölçüm ve değerlendirmelerin yeterince yapılamayışı 
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6- Jeotermal uygulamalardaki bazı olumsuzluklar (uygun çözülmeyen 

uygulamalar) 

7- Yerel yönetimlerin uygulamaya esas olacak kesin projeleri hazırlayamamaları  

8- Jeotermal tesislerin tekniğine uygun işletilemeyişi 

9- Yetişmiş insan kaynaklarının yetersizliği 

10- Sektör ile ilgili kurum, kuruluş ve kişiler arasındaki koordinasyonsuzluk ve  

         uyumsuzluğa dayalı olarak yaşanan ihtilaflar 

11-   Yatırımcı ve Karar vericilerin bilincinin yeterince oluşmamış olması 

12-   Jeotermal kaynağın değerinin ve öneminin yeterince tanıtılamamış olması 

               13- Avrupa Birliği sağlık sigortası sisteminden Türkiye’de tedavi görecek olan 

termal küristlerin giderlerinin karşılanmaması  

                14- Jeotermal elektrik üretimi, ısıtma vb yatırım ve işletmeler için AB’nin verdiği 

teşviklerin Türkiye’de uygulanmaması 

   II- Çevresel Unsurlar 

a- Fırsatlar 

1- İç ve dış finans imkanları  

2- Jeotermal kaynak uygulamalarına yönelik yerli ve yabancı yatırımcının artan  

         ilgisi 

3- AB’ye aday ülke oluşumuzdan kaynaklanabilecek sektöre destekler 

4- Ülkedeki yeniden yapılanma faaliyetleri 

5- İthal fosil yakıt fiyatlarının yüksekliği ve artma eğilimleri 

 

b- Tehditler 

1- Diğer enerji kaynağı lobilerinin engelleyici faaliyetleri (Doğalgaz) 

2- Diğer enerjilerdeki gelişmelerin rekabete etkileri 

3- Jeotermal kaynak uygulamalarına yönelik bazı olumlu ve olumsuz gelişmelerin  

 gerçek dışı beyan ve ifadelerle dile getirilmesi 
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3. DOKUZUNCU PLAN (2007 – 2013) DÖNEMİNDE SEKTÖRDE BEKLENEN 
GELİŞMELER 

 
Yeraltı kaynaklarımızın aranması ile görevlendirilmiş olan MTA Genel Müdürlüğü 

1960’li yıllardan beri jeotermal enerji aramaları konusunda prospeksiyon, detay jeoloji, 

jeokimya, jeofizik etütler ve sondajlı çalışmalarla, bugünkü gelişmiş teknolojilere uygun 

araştırmalar yaparak büyük bir bilgi birikimi ve deneyime sahip olmuş ve zaman zaman yurt 

dışına eleman göndererek yeni gelişmeleri izlemiş ve uluslararası projeler aracılığı ile yeni ve 

modern ekipmanlar sağlanmıştır. Bu sektörde dünyadaki gelişmelere paralel olarak 

çalışmalarını devam ettirecektir. 

İller Bankası tarafından, yerel yönetimlerin taleplerine cevap verebilmek için, jeotermal 

enerjinin aranması ve üretimi ile çeşitli tesislerin projelendirilmesi ve yapımı konularında toplam 12 

adet şartname ve 1 adet yönetmelik oluşturulmuştur. Söz konusu “İller Bankası Jeotermal Enerji 

Tesisi Projelerinin Hazırlanmasına Ait Yönetmelik” Resmi Gazete’nin 25.06.2001 tarih ve 24443 

sayılı nüshasında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yerel yönetimlerin talebi halinde İller 

Bankasınca; jeotermal etüt, jeotermal sondaj, kuyu test ve ölçümleri, rezervuar ve re-enjeksiyon 

değerlendirmesi, teknik ve ekonomik değerlendirme, jeotermal merkezi ısıtma sistemi gibi tesislerin 

projelerinin hazırlanması ve yapımı konusuna göre ihale sureti veya Bankanın kendi imkanları ile  

gerçekleştirilmekte ve bu konularda danışmanlık ve denetim hizmeti verilmesi ile söz konusu 

faaliyetlerin finansmanına kredi desteği sağlanmaktadır. 

Hacettepe Üniversitesi ve DEÜ tarafından jeotermal kaynakların jeolojik, hidrojeolojik, 

hidrojeokimyasal, ODTÜ ve İTÜ de rezervuar ile ilgili araştırmalar yoğunlukla yapılmaktadır. 

Elektrik enerjisi üretimi konusunda ise TEAŞ (Şimdiki EÜAŞ) Genel Müdürlüğü, bir 

İtalyan firmasına kurdurduğu santralde elektrik üreterek bu konuda deneyime sahip olmuştur. 

Jeotermal saha etüdü, fizibilite ve proje; ORME JEOTERMAL A.Ş. ve JEOTERMAL 

ARAŞTIRMA ve TESİSLER A.Ş., Jeotermal ısıtma sistemleri yapımı ve montajı; ORME 

JEOTERMAL A.Ş., DOĞAN JEOTERMAL Ltd ve NİMKA JEOTERMAL A.Ş., jeotermal 

sistemlerin işletmesi ise ORME JEOTERMAL A.Ş., EDREMİT JEOTERMAL A.Ş. ve diğer 

yatırımcı kamu şirketleri tarafından yapılmaktadır. 

YEK Kanunu’nun dördüncü maddesi uyarınca çıkarılması gereken “Elektrik enerjisi 

üretimine yönelik jeotermal kaynak alanlarının belirlenmesi, korunması ve kullanılmasına 

ilişkin usul ve esaslar yönetmeliği” nin  düzenlenmesi ile MTA Genel Müdürlüğünün bulmuş 

olduğu elektrik üretimine uygun sahalar girişimcilerin istifadesine sunulacaktır. Bu çerçevede 

elektrik üretimine uygun jeotermal sahaların kısa sürede değerlendirilmesi beklenebilir. 

Ancak söz konusu yönetmeliğin bir an önce düzenlenmesi gerekmektedir. 
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3.1. Yurtiçi Talep Projeksiyonu 

Türkiye'de 9. Beş Yıllık Plan Döneminde ucuz ve yerli kaynaklara talep artacağından 

Talep ve Üretim projeksiyonu birlikte değerlendirilmiştir. 

Elektrik üretim hedeflerine göre 2005’de Denizli-Kızıldere'de 20 MWe olan kurulu 

gücün 9. Beş Yıllık Plan Dönemi sonunda (2013) Germencik, Salavatlı, Tuzla ve diğer 

sahalardaki üretimle birlikte toplam 550 MWe’e ulaşması jeotermal çalışma grubunca  

beklenmektedir. 

Isı üretim hedeflerine göre 2005 yılında 1229 MWt olan kurulu gücün 2013 yılında 

8000 MWt’e ulaşması beklenmektedir. Bu dönemde en önemli üretimin İzmir-Seferihisar, 

Balçova, Balıkesir-Gönen, Edremit, Kırşehir, Kütahya-Simav, Uşak-Banaz, Yozgat-Sorgun, 

Saraykent, Sarıkaya, Yerköy, Dikili, Bergama, Kızılcahamam, Tokat-Reşadiye, Manisa-

Salihli, Alaşehir, Aydın, Aydın-Sultanhisar, Denizli-Kızıldere, Gölemezli, Sarayköy, İzmir-

Aliağa ve diğer sahalardan sağlanması beklenmektedir.  

Yukarıda belirtilen gerek elektrik gerekse ısı üretim hedefleri ve talep tahmini 

hazırlanırken aşağıdaki kriterler göz önüne alınmıştır: 

a- Türkiye'de jeotermal alanların büyük bir bölümünde ön etütlerin tamamlanacağı ve 
birçok sahada üretime geçebileceği, 

b- Etüt, arama, geliştirmeplanlama, projelendirme ve yatırım açısından MTA, İller 
Bankası, EİE, Üniversiteler, EÜAŞ ve diğer kamu kuruluşları ile özel kuruluşlara gerekli mali 
destek ve teşvik imkanlarının verileceği, 

c- Jeotermal kaynaklarımızın ve yatırım fırsatlarının gerek yurt içinde gerekse yurt 
dışında tanıtılarak uluslararası özel sektör kuruluşları ile ortak yatırım yapılacağı 
varsayılmaktadır. 

 
Şubat 2006 itibariyle 402 MWt (215 adet kaplıca) olan termal turizm kullanımının 

2013 yılında 1100 MWt’a (400 adet kaplıca eşdeğeri) ulaşması beklenmektedir. Ayrıca, 

seracılık’ın 1700 MWt’e (3600 dönüm), soğutmanın 300 MWt’e (50.000 konut eşdeğeri), 

kurutmanın 500 MWt’e (500.000 ton) ve Balıkçılık ve diğer kullanımların ise 400 MWt’e 

çıkması beklenmektedir. Sonuç olarak, toplam doğrudan kullanımın 8000 MWt’e çıkması 

beklenmektedir (Tablo 16). Jeotermal sıvı karbondioksit ve kurubuz üretim projeksişyonu ise 

2013 yılı için 200.000 ton/yıl olarak tahmin edilmiştir (Tablo 17). 
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Tablo 16a: Jeotermal elektrik üretimi ve doğrudan kullanım 2013 projeksiyonları  
Jeotermal 
Değerlendirme 

Şubat 2005 MW 2013 yılı 
Projeksiyonu

MW Toplam Yıllık 
Enerji 

 
 
Elektrik Üretimi 
 

 20 MWe 
(94 GWh) 

 550 MWe 
(2475 GWh) 

4 Milyar kWh/Yıl 

Konut Isıması 
 

103.000 konut 
eşdeğeri 

635 MWt 500.000 4000 MWt  

Termal Turizm 
(Kaplıca) 
 

215 adet 
kaplıca 

402 MWt 400 adet 
kaplıca 
eşdeğeri 

1100 MWt  

Seracılık 635 dönüm 192 MWt 5000 dönüm 1700 MWt  
Soğutma - - 50.000 konut 

eşdeğeri 
300 MWt  

Kurutma - - 500.000 
ton/yıl 

500 MWt  

Balıkçılık + diğer 
kullanımlar 

- -  400 MWt  

Toplam doğrudan 
kullanım 

 1229 MWt  8000 MWt 35.040.000* 
MWth/Yıl 

 
2013 yılı Toplam jeotermal doğrudan kullanım (elektrik dışı) projeksiyonu  
fuel-oil (kalorifer yakıtı) ikamesi 
 

 
3,88 Milyon 

Ton/Yıl 
= 4 Milyar 

USD/yıl 

* Yük faktörü %50’dir. 

 

Tablo 16b: Jeotermal uygulamalarının (elektrik + doğrudan kullanım)  
                   2013 yılında yaratacağı istihdam projeksiyonu 

 2005 2013 
 
İstihdam (Direkt ve indirekt) 

 
40.000 kişi 

 
200.000 kişi 

 

Tablo 16c: Jeotermal sera uygulamalarından elde edilecek 2013 yılı ihracat    
                   Projeksiyonu 

 2005 yılı 2013 yılı 
 
İhracat (sera) 

 
15 Milyon USD 

 
250 Milyon USD 

 
Jeotermal elektrik üretimi, ısıtma (konut, termal tesis vb), termal turizm (kaplıca), 

seracılık, kurutma, balıkçılık vb uygulamaların 2013’deki hedeflere ulaşıldığı takdirde 
yaratacağı ekonomik büyüklük toplam 16 Milyar USD/yıl’dır. 
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2013 yılı projeksiyonu olan 8000 MWt jeotermal doğrudan kullanım değerinin petrol 

eşdeğeri 3,88 Milyon TEP’dir (kalorifer yakıtı (fuel oil No:4) alt ısıl değeri 9700 kcal/kg, 

ortalama verim ise %80 alınmıştır). Bu değerin parasal karşılığı ise 5,4 Milyar YTL/yıl’dır (4 

Milyar USD/yıl) (Şubat 2006 fiyatları kullanılmıştır). 

8000 MWt jeotermal doğrudan kullanım değerinin doğalgaz eşdeğeri 3,93 Milyar 

m3/yıl’dır (doğalgaz alt ısıl değeri 8250 kcal/m3, ortalama verim ise %93 alınmıştır). Parasal 

karşılığı ise 1,93 Milyar YTL/yıl’dır (1,45 Milyar USD/yıl) (Şubat 2006 fiyatları 

kullanılmıştır).   

 

Tablo 17: Jeotermal sıvı karbondioksit ve kurubuz üretim projeksiyonu 
 Şubat 2006 2013 

Jeotermal Karbondioksit Üretimi (kurulu 
güç) 

120.000 ton/yıl 200.000 ton/yıl 

 
Türkiye’nin termal turizm amaçlı değerlendirilebilecek toplam jeotermal debi 

kapasitesi 50.000 litre/saniye olarak tahmin edilmektedir (30°C’nin üstü). 
2013 yılı istihdam hedefi ise, jeotermal elektrik üretimi, konut ısıtması, soğutma, 

jeotermal sera ısıtması, termal turizm, balıkçılık vb uygulamaları için direkt ve indirekt olarak 
200.000 kişidir.    

 
 3.2. İhracat Projeksiyonu 

Jeotermale dayalı bir ürün olan jeotermal seralardan elde edilen ürünler yılda (2005) 

yaklaşık 15 Milyon USD olmaktadır. Jeotermal seracılığın son zamanlardaki hızlı gelişimi 

göz önünde bulundurularak Jeotermal seralardan elde edilecek ihracat projeksiyonu 2013 yılı 

için 250 Milyon USD olarak tahmin edilmiştir.  

Ayrıca ülkemiz elektrik iletim sisteminin Avrupa Elektrik iletim sistemine 2007 

yılında bağlanmasından sonra yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik enerjisinin 

uluslararası piyasalarda YEK belgesi ile satımından da bir gelir elde edilebilecektir.  

 
3.3. Üretim Projeksiyonu 

MTA Genel Müdürlüğü tarafından 1960’lı yıllardan beri yapılan çalışmalarla 1984 

yılında Denizli-Kızıldere sahasında EÜAŞ tarafından kurulan 20 MWe kapasiteli bir santral 

de  elektrik üretilmektedir. Bu sahanın geliştirilmesi ile 2013 yılında üretimin (Tekkehamam 

sahası ile) 80 MWe olabileceği tahmin edilmektedir (Tablo-16). EİE İdaresi Genel Müdürlüğü 

tarafından Kızıldere sahasının potansiyelinin belirlenmesi ve elektrik üretiminin artırılmasına 
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yönelik planlama çalışmaları programa alınmıştır. Bununla birlikte elektrik üretimine uygun 

diğer sahalarda da aynı planlama çalışmaları yapılacak ve özel sektörün kullanımına 

sunulacaktır. 
 

Tablo- 18: Jeotermal Elektrik Üretim Projeksiyonu (Teknik yaklaşım, Tahmini güç) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yeni jeotermal sahaların keşfi, teknoloji gelişimi ve Kızgın Kuru Kayaların da elektrik 

üretiminde değerlendirilmesi ile jeotermal elektrik üretimi kapasiteleri 2013 yılında 550 MWe 

olarak hedeflenmelidir. Bu çerçevede elektrik ve ısı üretim hedeflerini aşağıdaki tabloda 

olduğu gibi tahmin etmek mümkündür (Tablo-19). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sıcaklık 2010 
Tahminleri

2013 
Tahminleri

o C MWe MWe
Denizli-Kızıldere 200-242 75 80
Aydın-Germencik 200-232 100 130
Manisa-Alaşehir-Kavaklıdere 213 10 15
Manisa-Salihli-Göbekli 182 10 15
Çanakkale-Tuzla 174 75 80
Aydın-Salavatlı 171 60 65
Kütahya-Simav 162 30 35
İzmir-Seferihisar 153 30 35
Manisa-Salihli-Caferbey 150 10 20
Aydın-Sultanhisar 145 10 20
Aydın-Yılmazköy 142 10 20
İzmir-Balçova 136 5 5
İzmir-Dikili 130 30 30

455 550

Saha Adı

TOPLAM
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Tablo-19: 2013 Yılına Kadar Olan Üretim Hedefleri  
Jeotermal 
Değerlendirme 

Şubat 2005  MW 2013 yılı  
Projeksiyonu 

MW Toplam Yıllık  
Enerji 
 

 
Elektrik Üretimi 
 

 20 MWe 
(94 GWh) 

 550 MWe 
(2475 GWh) 

4 Milyar 
kWh/Yıl 

Konut Isıtması 
 

103.000 konut 
eşdeğeri 

635 MWt 500.000 
konut eşd. 

4000 MWt  

Termal Turizm 
(Kaplıca) 
 

215 adet 
kaplıca 

402 MWt 400 adet 
kaplıca 
eşdeğeri 

1100 MWt  

Seracılık 635 dönüm 192 MWt 5000 dönüm 1700 MWt  
Soğutma - - 50.000 konut 

eşdeğeri 
300 MWt  

Kurutma - - 500.000 
ton/yıl 

500 MWt  

Balıkçılık + diğer 
kullanımlar 

- -  400 MWt  

Toplam doğrudan 
kullanım 

 1229 MWt  8000 MWt 35.040.000* 
MWth/Yıl 

 
2013 yılı Toplam jeotermal doğrudan kullanım (elektrik dışı) projeksiyonu  
fuel-oil (kalorifer yakıtı) ikamesi 
 

 
3,88 Milyon 

Ton/Yıl 
= 4 Milyar 

USD/yıl 

* Yük faktörü %50’dir. 
 

Mevcut jeotermal üretim kuyularından üretilebilecek ve ısıtmaya baz oluşturacak 
kullanılır kapasite (ispatlanmış, görünür) 2005 sonu itibariyle 2924,71 MWt’dir. Buna 600 
MWt dolayında bir değere sahip olan doğal çıkışların kapasiteleri (ispatlanmış, görünür) de 
ilave edildiğinde 3524,71 MWt  değerine ulaşılmaktadır. 

Jeotermal ısıtma 2013 yılı hedefi 500.000 konut olarak belirlenmiştir. 
 Avrupa Birliğinin uyguladığı 15 Euro Cent/kwh elektrik satın alma tarifesi Türkiye’de 
uygulandığı takdirde, yani jeotermal elektrik teşvik edildiği takdirde yaptığımız global 
hesaplamalara göre jeotermal elektrik kurulu gücü 2000 MWe’yi geçebilecektir. Çünkü bu 
durumda 100°C ve üstündeki jeotermal sahalardan elektrik üretimi ekonomik olarak uygun 
olacak ve bu durumda da üretilebilecek jeotermal elektriğin değeri yılda 16 Milyar kWh’i 
bulabilecektir.  

Şubat 2006 itibariyle 402 MWt olan termal turizm kullanımının 2013 yılında 1100 

MWt’a ulaşması beklenmektedir.   

Türkiye 2013 yılında termal turizm (kaplıca) yatağı kapasitesini 250.000 yatağa 

çıkarmalıdır. 2004 yılı itibariyle bu değer yaklaşık 40.000’dir. Ayrıca, yine 2013 yılında halen 
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yılda 10.000 kişi civarında olan yabancı termal turist sayısı Avrupa Birliğine girilmesi 

durumunda 250.000 kişiye çıkarmaktır. 

 Şu anda 10 milyon kişi olan iç termal turist (kaplıcada) sayısının 15 milyon kişiye 

çıkarılması hedeflenmelidir. Yani Termal Turizmde hedef 250.000 yabancı ve 15 Milyon 

yerli termal turist olmalıdır. 

Buna göre beklenen ekonomik katkı; 

Yerli termal turist 
10 Milyon kişi x 1000 USD = 10 Milyar USD (Termal tedavi süresi 15 gün olarak alınmıştır) 

 5 Milyon kişi x 400 USD = 2 Milyar USD (Termal tedavi süresi 3 gün, hafta sonu vb) 

 Toplam 12 Milyar USD 

   Yabancı termal turist 
250.000 kişi x 2500 USD = 625 Milyon USD (Termal tedavi süresi 15 gün olarak alınmıştır) 

Bu hedeflere ulaşılması durumunda, termal turizm sektörü ülkemize yılda toplam 12 

Milyar 625 Milyon USD ek ekonomik katkı sağlamış olacaktır. 

 

3.4. İthalat Projeksiyonu 

Jeotermal santraller ve merkezi ısıtma sistemlerinde kullanılacak Türkiye'de imalatı 

olmayan makine ve cihazların ve Türkiye’de imal edilen ekipmanların hammadde ithalatı 

işletme ve yatırım için 5 yılda (2007 – 2013) 1 Milyar USD'dir  (elektrik üretimi, konut ve 

sera ısıtması, termal turizm) ve bu değerin 5 yıldaki petrol (fuel-oil) ikamesi 5,5 Milyar USD 

tutmaktadır (mevcut uygulamalar dahil tutulmuştur) . Yani 1 Milyar USD döviz harcamaya 

rağmen 5,5 Milyar USD tasarruf edilmektedir. 

 
3.5.Yatırım Tahminleri 

Türkiye'de korozyon ve kabuklaşma inhibitörü, Plate tip eşanjör üretimi ve yüksek 

sıcaklıklarda kullanılabilecek epoxy cam elyaf boru üretimi gerçekleştirilebilir.  

 
3.5.1. Eklenecek Yeni Kapasiteler 

Türkiye’nin toplam jeotermal ısı potansiyeli 31500 MWt’dir. Bu değer aynı zamanda 

5 Milyon Konut Isıtma Eşdeğeri veya 150 Bin dönüm sera ısıtmasına veya  1 Milyonun 

üzerinde kaplıca yatak kapasitesine eşdeğerdir. Jeotermal ısı potansiyelimizin tamamını 

değerlendirdiğimiz durumda ise 18 Milyar USD/Yıl Fuel-Oil Eşdeğeri (30 Milyon ton/yıl) 

veya 30 Milyar m3/yıl doğalgaz eşdeğeridir. 
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Türkiye’nin 2013 yılı jeotermal elektrik üretim hedefi 550 MWe (4 Milyar 

kWh/Yıl)’dır.  

Türkiye’nin toplam jeotermal elektrik potansiyeli ise 2000 MWe* (16 Milyar 

kWh/Yıl, teşvik destekli hal)’dir. 

Şubat 2006 itibariyle 402 MWt olan termal turizm kullanımının 2013 yılında 1100 

MWt’a ulaşması beklenmektedir.  Ayrıca, seracılık’ın 1700 MWt’e (3600 dönüm), 

soğutmanın 300 MWt’e (50.000 konut eşdeğeri), kurutmanın 500 MWt’e (500.000 ton) ve 

Balıkçılık ve diğer kullanımların ise 400 MWt’e çıkması beklenmektedir. Jeotermal sıvı 

karbondioksit ve kurubuz üretim projeksiyonu ise 2013 yılı için 200.000 ton/yıl olarak tahmin 

edilmiştir. 

2013 yılı istihdam hedefi ise, jeotermal elektrik üretimi, konut ısıtması, soğutma, 

jeotermal sera ısıtması, termal turizm, balıkçılık vb uygulamaları için direkt ve indirekt olarak 

200.000 kişidir.    

DPT 9ncu plan döneminde (2007 – 2013) jeotermal elektrik üretimi, ısıtma (konut, 

termal tesis vb), sera ısıtma, kurutma, termal turizm hedeflerine ulaşılması için gerekli olan 

yatırım tutarları aşağıdaki gibidir (Tablo 20): 

 

Tablo 20: DPT 9ncu plan döneminde (2007 – 2013) jeotermal elektrik üretimi, ısıtma 

(konut, termal tesis vb), sera ısıtma, kurutma, termal turizm hedeflerine ulaşılması için 

gerekli olan yatırım tutarları 

Jeotermal Uygulama Ulaşılacak 2013 yılı 
hedefleri 

İlave Yatırım Farkı (USD) 
(2013’e kadar) 

Elektrik Üretimi 550 MWe 

(4 Milyar kWh) 

1 Milyar USD 

Isıtma (konut, termal tesis vb) 4000 MWt 

(500.000 konut eşd.) 

800 Milyon USD 

Sera ısıtma 1700 MWt 

(5000 dönüm) 

350 Milyon USD 

(kuyular dahil) 

Kurutma vb. 500.000 ton/yıl 100 Milyon USD 

Termal Turizm 400 kaplıca eşd. 800 Milyon USD 

Soğutma 50.000 konut eşd. 200 Milyon USD 

Toplam  3 Milyar 250 Milyon USD 
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DPT 9ncu plan döneminde (2007 – 2013) jeotermal elektrik üretimi, ısıtma (konut, termal 

tesis vb), sera ısıtma, kurutma, termal turizm hedeflerine ulaşılması için gerekli olan 

yatırım tutarları toplamı 3 Milyar 250 Milyon USD olmaktadır. 

3.5.2. Muhtemel Yatırım Alanları ve Yerleri 
 
Türkiye’de Jeotermal Enerji ile Isıtılması hedeflenen Potansiyel Yerleşim Birimleri 

aşağıda gösterilmiştir (Tablo 21). 

Tablo 21: Türkiye’de Jeotermal Enerji ile Isıtılması hedeflenen Yerleşim Birimleri ve Konut 
Sayıları   

İZMİR                              220000 Konut          
DENİZLİ VE CİVARI            100000 Konut  
AYDIN VE CİVARI          90000 Konut 
BURSA VE CİVARI                  75000 Konut   
BALIKESİR VE CİVARI   65000 Konut             
AFYONKARAHİSAR VE CİVARI  65000 Konut 
MANİSA+TURGUTLU     50000 Konut   
KÜTAHYA VE CİVARI      35000 Konut   
ÇANAKKALE VE CİVARI   35000 Konut  
SAKARYA-AKYAZI-KUZULUK  30000 Konut 
SALİHLİ      30000 Konut       
BOLU VE CİVARI          28000 Konut 
YOZGAT VE CİVARI      25000 Konut 
NAZİLLİ            25000 Konut   
ERZURUM     25000 Konut 
ŞANLIURFA + SİVAS                20000 Konut 
DİKİLİ – BERGAMA (İZMİR)  15000 Konut 
ALAŞEHİR (MANİSA)   10000 Konut 
ALİAĞA (İZMİR)    10000 Konut 
KIRŞEHİR     10000 Konut            
Diğer yerleşim birimleri toplamı  37000Konut  
__________________________________________________________________________________________________      
ARA TOPLAM (Konut ısıtması)  1 Milyon Konut                                  .                                         
Termal tesis ve  Sera Isıtması    250.000 Konut Eşdeğeri* 
__________________________________________________________________________________________________      
GENEL TOPLAM     1.250.000 Konut** Eşdeğeri (10000 MWt)    
__________________________________________________________________________________________________ 
FUEL-OIL (KALORİFER YAKITI)  
EŞDEĞERİ (İKAME)   : 2.800.000 Ton/Yıl (2,4 Milyar ABD$/Yıl) 

 

Türkiye’de jeotermal enerji ile ısıtılabilecek potansiyel yerleşim birimlerinin 

toplamının meydana getirdiği 1 Milyon konutluk kapasite, sadece şehir ısıtmasına yöneliktir. 

Bu değer termal tesis ve sera ısıtması ile birlikte 1 Milyon 250 bin konut eşdeğeri olmaktadır. 

Soğutma, endüstriyel kullanım, mineral üretimi, balık üretimi v.b. için kullanılan 

enerji bu değerin dışındadır. 
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3.5.3. Jeotermal Kaynaklar ve Çevre  

Bugün jeotermal enerji kullanımı sonucunda, fosil yakıtlarının tüketimi ve bunların 

kullanımından doğan sera etkisi ve asit yağmuru gazlarının atmosfere atımından dolayı 

meydana gelen zararlı etkiler azaltılmıştır. 

 Jeotermal enerjiye dayalı modern jeotermal elektrik santrallerinde CO2, NOx, SOx 

atımı çok daha düşük olup, özellikle merkezi ısıtma sistemlerinde  sıfırdır.  

 Modern jeotermal elektrik santralleri (Binary Cycle Sistem) ile jeotermal ısıtma 

sistemlerinde jeotermal akışkan, bünyesindeki yoğunlaşmayan gazlar ile birlikte rezervuara 

geri basılır, böylece dışarı hiç bir şey atılmadığından çevreye olumsuz etkisi söz konusu 

değildir. Eski tip jeotermal santraller, üretilen her MWh elektrik için en fazla 0,136 kg 

karbonu dışarı verirler. Bu değer konvansiyonel sistemlerle kıyaslandığında, doğalgaz ile 

çalışan bir santral için 128 kg/MWh, 6 nolu fuel-oil ile çalışan bir santral için 190 kg/MWh ve 

kömür ile çalışan bir santral içinse 226 kg/MWh 'tır (Goddard ve diğ., 1989). 

 Eski tip jeotermal santraller, fosil yakıtları ile çalışanların sadece %1'i kadar kükürt 

atarlar. Ayrıca azot-oksit atışı da fosil yakıtlı santrallere göre çok daha düşüktür. 
 Eski tip jeotermal santrallerdeki partikül atımı, sadece soğutma kulelerinin içindeki 

suyun buharlaşmasından kaynaklanmaktadır. Bu da, kömür ve petrol yakan santrallarınkından 

1000 kat daha azdır (Goddard ve diğ., 1989). 

 Netice olarak yeni kuşak Binary jeotermal elektrik santralları ile jeotermal merkezi 

ısıtma sistemlerinde hiç bir atım yoktur. Yani tüm istenmeyenler sıfır olup, bu enerji çevre 

dostudur.   

            ABD ve Avrupa 'da birçok yerleşim bölgelerinde fuel-oil, kömür beslemeli merkezi 

şehir ısıtma sistemleri vardır. Bunlar hava kirliliğini önleyen ve buna ilaveten yakıt ekonomisi 

sağlayan alt yapı tesisleridir. Bu merkezi ısıtma sistemleri ucuz bir ısı kaynağı olan jeotermal 

enerjiye dayalı hale getirildiği takdirde, ülke ekonomisi önemli artı değerler kazanacak, bunun 

yanında çevreye olumlu katkılar sağlanacaktır. 

 Gelişen teknolojiye ve duyulan ihtiyaca göre dönüş jeotermal atık suyu içindeki bazı 

kimyasal maddeler üretilerek, akışkan bu yönden zararsız hale getirilebilmektedir. Ayrıca, 

dinlendirme havuzlarında bekletilerek bazı bileşenler havuzlarda çöktürülmekte ve su 

arındırılmaktadır. Denize yakın bazı jeotermal alanlarda, akışkan kimyasal yönden deniz suyu 

karakterindedir ve atık suyun denize gönderilmesi bir problem yaratmayacaktır. Atık suların 

tekrar yeraltına reenjeksiyonu hem çevre hem de rezervuar parametrelerinin korunması 

açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle birçok jeotermal alanda bu yöntem kullanılmaktadır. 
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 Ayrıca, jeotermal sahayı ilave beslemek için dere, göl, kanalizasyon (arıtıldıktan 

sonra) ve nehir suları sahaya enjekte edilmektedir (Geysers/ABD, Larderello/İtalya). 

Sıcaklık ve gürültü, jeotermal sahaların genellikle yerleşim alanlarından uzakta 

olmaları nedeniyle, bu konuda problemler yaratmamaktadır. 

Jeotermal Santrallarda; 
 
•Yakıt yakılmadığından, azot emisyonu oluşmamaktadır,  sülfür dioksit emisyonu ise çok 

düşüktür; 

•Binary jeotermal santrallar sayesinde gaz emisyonu hiç bulunmamaktadır; 

•Binary jeotermal santrallar ile yüzeye akışkan atılmamaktadır; 

•Santrallar az alan kaplamakta ve görüntüyü bozmamaktadır. 

A.B.D. Enerji Bakanlığı’nın verilerine (1998, Jeotermal Enerji Stratejileri ve 

Hedefleri) göre sera etkisi yaratan karbondoksit emisyonunun jeotermalde sıfıra yakın olduğu 

ve diğer fosil ve alternatif enerji kaynaklarında ise çok  daha fazla olduğu saptanmıştır. 

Örneğin bu değer kömür’de 850 - 1300 g/KWh, Doğal gaz’da 500- 1250 g/KWh, Güneş 

enerjisinde 20 - 250 g/KWh, rüzgar enerjisinde 20-50 g/KWh iken, jeotermal enerjide 20 - 35 

g/KWh’dır (Şekil 9). Modern jeotermal santrallarda ise zararlı emisyon değeri sıfıra yakındır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 9 : Üretilen kWh başına sera gazı emisyon  miktarları  
 

Türkiye’de jeotermal enerji ile 103.000 konut eşdeğeri ısıtmanın sonucunda yılda 

ortalama 1 Milyon ton karbondioksit emisyonu havaya atılmamış olmaktadır. Bu değer aynı 
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zamanda trafikteki 596.000 aracın yarattığı eksoz kirliliğine eşdeğerdir (Ocak ayı için) 

(Tablo-22). 

      Tablo-22 : Jeotermal ısıtma sayesinde elde edilen CO2 emisyonu azalımı ve egsoz 
emisyonu açısından trafikten men edilmesine eşdeğer araç sayısı 
Jeotermal Merkezi 

Isıtma 

CO2 Emisyonu  

Azalımı 

Ocak Ayı Motorlu Taşıt  

Eksoz Gazı Eşdeğeri 

Mevcut  
103 Bin Konut Eşd. 

1 Milyon Ton/Yıl 596 Bin adet Motorlu Taşıt 

2013 yılı hedefi  
500.000 Konut Eşd. 

4 Milyon Ton/Yıl 2,5 Milyon adet Motorlu Taşıt 

Bugünün şartlarında uygulanabilir  
1 Milyon Konut Eşd. 

8 Milyon Ton/Yıl 5 Milyon adet Motorlu Taşıt 

Toplam Isı Potansiyeli 
5 Milyon Konut Eşd. 

48 Milyon Ton/Yıl 30 Milyon adet Motorlu Taşıt 

Konut Eşd. : Konut Eşdeğeri 
2013 yılı toplam jeotermal 

kullanım (550 MWe + 8000 MWt) 

projeksiyonu karşılığında 

salınımına engel olunan CO2 

emisyon miktarı 

10 Milyon Ton/yıl 6,25 Milyon adet Motorlu Taşıt 

 

 Türkiye’deki jeotermal uygulamaların CO2 gazı azaltımına etkisi büyük olmaktadır. 

Bu, 2013 yılı hedeflerine ulaşıldığında daha da önem kazanacaktır. Kyoto esneklik 

mekanizmalarından Türkiye’nin faydalanabiliyor olması bağlamında yeni jeotermal projelere 

bu açıdan katkı sağlanması faydalı olacaktır.  

 

3.5.3.1. Jeotermal Kaynakların Korunması 

Jeotermal kaynakların korunması, sürdürülebilirliğinin sağlanması, ayrıca kullanımında ve 

tesis yönüyle de korunması amacıyla jeotermal sahalarda korunma alanlarının belirlenmesi ve 

buralarda gerekli önlemlerin alınması gerek arama gerek işletme açısından önem taşımaktadır. 

 

3.6 Teknolojide, AR-GE Faaliyetlerinde, istihdam Piyasasında, Girdi Piyasalarında, 

Çevre Uygulamalarında vb. Muhtemel Gelişmeler ve Sektörün Rekabet Gücüne 

Etkileri 

Jeotermal uygulamalarda  gerekli olan kimyasal madde inhibitörü, plate tip eşanjörler 

ve epoxy cam elyaf borularının Türkiye'de yapımı 5 yılın sonundaki yatırım ve işletme 

maliyeti olan 200 Milyon ABD$' ı 1/4  oranında azaltacaktır.   

Jeotermal merkezi ısıtma sistemlerinde kullanılan frekans konvertörleri sayesinde 
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jeotermal akışkan ve elektrik enerjisi tasarrufu sağlanmaktadır. 

    Ayrıca, düsük sıcaklıklarda (120 °C) elektrik üretimi günümüzde teknik olarak 

Binary-Kalina Cycle metodu ile gerçekleştirilebilmektedir (Ekonomisi ayrıca incelenmelidir).  

 
3.7    Sektörde Kamunun Rolü, Özelleştirme Faaliyetleri ve Muhtemel Etkileri 

3.7.1. Merkezi Isıtma 

Elektrik üretimi için uygun jeotermal sahalar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 

yetkisinde kalmalı, elektrik üretimine entegre ısıtma, kaplıca vb. uygulamalarda bakanlık, 

valilikler ile koordinasyon kurmalıdır. Jeotermal sahaların kullanımındaki ruhsatlar sahanın 

tümü üzerinde değil, kuyu bazlı olmalıdır. Isıtma, soğutma, kaplıca, sera vb için uygun 

sahalar halen olduğu gibi özel idarelerin inisiyatifinde olmalıdır. 

EPDK – Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (Jeotermal Kuyulardan üretime Lisans 

veren Kurum) Yatırım ve projenin özelliği dikkate alınarak Jeotermal merkezi ısıtma, kaplıca, 

sera yatırımlarında entegre kullanımının koordinasyonunu  valilikler ve Belediyeler ile 

sağlamalıdır. 

 Yeni jeotermal merkezi ısıtma sistemi yatırımları ve işletmeleri, Bakanlar Kurulu 

Kararı (BKK) yönlendirmesiyle, 2 alternatifte gerçekleştirilebilir; 

 1nci  alternatif: %50 Özel İdare, %50 Belediye ve yatırım gerçekleştikten sonra Özel 

İdare ve Belediye hisselerinin en az %20’lik kısmını (Toplam en az %40) halka açılması 

şeklinde olabilecektir. Yörenin ve yatırımın şartlarına göre bu oranlar değişiklik gösterebilir. 

(Örnek: İzmir Valiliği İl Özel İdare Genel Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi %50-

%50 ortak olarak “İzmir Jeotermal A.Ş.’yi kurmuşlardır) 

 2nci alternatif: yörenin şartlarına bağlı olarak Özel İdare ve Belediye hisseleri  

toplamı %30, özel sektör ve halk hisleri toplamı %70 olan A.Ş.’ler tarafından yapılmalıdır.  

Halktan toplanan katkı katılım paralarının bir kısmı “halka hisse senedi” şekline 

dönüşmelidir.  

3.7.2. Termal Turizm Tesisleri/Kaplıcalar 

  Yerel Yönetimlerce işletilmekte olan tesislere ait bulunan; 

 Tesis ve arazilerin uzun süreli olarak veya satışı yoluyla özel sektöre verilememesi ve 

sonucunda kısa süreli kiralamalar ile tesise yönelik yatırımların kısıtlı olması, tesis şartlarının 

kötü olması, ucuz hizmet anlayışı ile yıkanma (hamam vb) amaçlı yapılan tesislerin 

bulunması, çağdaş nitelikteki özel sektör yatırımlarının rekabet gücünü ortadan kaldırması 

gibi olumsuzlukların bulunması nedeniyle bu tesislerin tamamının özel sektöre devredilmesi 

yerel yönetimlerin işletmeci olarak değil, yönlendirici olarak görev alması uygun olacaktır. 
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3.7.3. Jeotermal Seralar 

Jeotermal sera kurulmasına uygun alanlarda (jeotermal saha, iklim, tarıma 

uygunluk vb.) Özel İdareler uygun araziyi kamulaştırarak, jeotermal kuyu, üretim, ısı-dağıtım 

şebekesini il özel idare ve belediye Jeotermal A.Ş.’lerin aracılığıyla kurup, organize sera 

bölgeleri tesis ederek, çiftçinin ve özel sektörün sera kurma ve işletmesini sağlamalıdır. Yine 

bu A.Ş.’lerde  Valilik, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, (Mücavir alan içinde ise 

Belediye), Sanayi ve Ticaret Odaları, Ziraat Odaları ve tarımla ilgili kuruluşların 

bulunmasında yarar vardır. Şanlıurfa, Dikili vb yerlerde bunun başarılı uygulamaları 

görülmüştür. Böylece, bu konuda Özel İdareler öncü ve projelerin sahibi ve yürütücüsü 

olmalıdır. Sonra ısı sistemleri ve arazi sera yatırımcısına kiralanmalıdır (uzun süreli 25 yıl). 

3.7.4. Elektrik Üretim Santralleri 

Elektrik üretim tesisleri kurulmasında, kamu şirketi olarak EÜAŞ’ın rolü 4628 

sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile belirlenmiştir. Bu kanunun 2.maddesine göre elektrik 

üretim tesisi yatırımı yapılmasında öncelik özel sektöre verilmiş olup sadece gerekli olması 

halinde EÜAŞ yeni üretim tesisi kurabilecektir. Halihazırda EÜAŞ’ın sahip olduğu Jeotermal 

Santral, özelleştirilecek santrallar arasında yer almaktadır. Özelleştirmenin gerçekleşmesinden 

sonra, aynı sahada kurulacak tevsii ünitelerle  santralın üretim kapasitesi artırılabilecektir. 

 

4. AB’YE KATILIM SÜRECİNİN SEKTÖRE ETKİLERİ 

         Jeotermal elektrik ve ısı üretimi Avrupa Birliği tarafından teşvik edilmektedir. 

Aynı teşvikler Türkiye’de de aynen uygulanmalıdır. Almanya ve İtalya Hükümeti, 

jeotermalden elde edilen elektriği 20 yıl süre ile 15 Euro cent/kWh’den satın alarak teşvik 

etmektedir. İtalya Hükümeti jeotermal ısıya 1 Euro Cent/kWh ilave ödeme yaparak teşvik 

etmektedir. Jeotermal ısıtmanın ilave teşviği için AB yeni bir çalışma başlatmıştır. 

 
5. DOKUZUNCU PLAN DÖNEMİ İÇİN ÖNERİLEN STRATEJİ, AMAÇ,  

 POLİTİKA, ÖNCELİK VE TEDBİRLER 

        Bugün için jeotermal enerjinin teknik sorunları çözümlendiğinden sadece idari 

sorunlarından bahsedebiliriz.  

  1 – Jeotermal Desteklenmelidir: Jeotermal enerji yerli, ucuz, yenilenebilir ve yeşil 

enerji olduğu için, yatırımlar desteklenmeli ve teşvik edilmelidir. Jeotermal yatırımların 

gerekli özkaynağının en az %20’si kamu (İl Özel İdaresi, Belediye) tarafından 

karşılanmalıdır. 
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2 – Reenjeksiyon mutlaka yapılmalıdır: Jeotermal rezervuar parametrelerinin 

korunması ve çevreye jeotermal akışkanın kontrolsüz atılmaması ve re-enjeksiyonu için 

mutlaka denetlenmelidir.  

3 –  MTA’da yeniden yapılanma gereklidir: MTA Genel Müdürlüğü’nde bir 

“Jeotermal Daire Başkanlığı” kurulmalıdır. Bu daireye tecrübeli, uzman sözleşmeli personel 

alınmalıdır.  

4- 2 Kasım 2005 tarihli 25984 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar 

Kurulu kararına göre, enerji dalında “Politika Öncelikleri ve Tedbirler”e ilişkin hedef 

programında yer alan ifadeye göre; EİE, diğer yenilenebilir enerji kaynaklarında olduğu gibi 

jeotermal enerji konusu da ilgi alanına girmiştir. EİE, bu amaçla çalışmalar 

gerçekleştirebilecektir. Elektrik üretimine uygun sahalarda jeotermal kaynakların verimli ve 

etkin bir şekilde kullanımını ve yaygınlaştırılmasını sağlayacak çalışmalara ilgili kuruluşlar 

ile koordinasyon içerisinde katılabilecektir.   

  5– Jeotermal Araştırma/Üretim Kuyu Sayısı artırılmalıdır: MTA’nın arama 

programına yeterince araştırma yapılması ve kuyu açılabilmesi (veya açtırabilmesi) için (yılda 

en az 50 kuyu) ödenek bütçe sağlanmalıdır.  

Jeotermal aramaların, kuyuların yapımı için yılda 50 Milyon YTL finansman 

sağlanmalıdır. Etüt ve aramalar için Üniversite, yerli ve yabancı Özel Sektör işbirliğinin önü 

açılmalıdır. Çünkü 172 jeotermal alanı olan Türkiye için toplam açılmış 500 civarındaki kuyu 

sayısı son derece yetersizdir. Dünyada jeotermal amaçlı açılmış toplam 70000 (yetmişbin) 

kuyu (Macaristan’da 1200, Japonya’da 23000 kuyu) vardır. 

Genel bütçeden giderleri karşılanarak, MTA’ca yapılmış olup günümüze kadar 

değerlendirilememiş ve atıl kalmış olan kuyular, o yörenin il özel idarelere, belediyelerine, 

bedelsiz devredilmelidir. 

Üretim kuyularının sayısının artırılması için İl Özel İdarelerine yılda 20 Milyon YTL 

kaynak aktarımında bulunulmalıdır. Kültür ve Turizm Bakanlığına ve İller Bankasına etüt 

proje ve kuyu açımları için yılda 20 Milyon YTL kaynak ayrılmalıdır. 

6– Jeotermal Merkezi Isıtma Sistemi Yatırımlarının  Yönlendirmeye İhtiyacı vardır: 

Jeotermal merkezi ısıtma yatırımlarında ve işletmelerinde, Valilik (İl Özel İdaresi), Belediye 

ve özel sektörün halk ile birlikte şirket kurması özendirilmelidir. Valilik (İl Özel İdaresi) ve 

Belediyeler bu konuda desteklenmeli ve teşvik edilmelidir.  

7 – Mevcut Kamu Jeotermal Şirketlerinin Yeniden Düzenlenmesi gerekmektedir: 

Jeotermal merkezi ısıtma yatırımlarını yapmak ve işletmek üzere kurulmuş olan İl Özel İdare 

veya Belediye ağırlıklı (%90-99 gibi) mevcut şirketlerle ilgili önerilerimiz aşağıya 
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çıkarılmıştır: 

a) Bu şirketlerde konuya uzak kişilerden oluşan yönetim kurulları yerine (ortakları 

temsilen); Vali (İl Özel İdare Genel Sekreteri), Belediye Başkanı, Halk ve özel sektör 

temsilcileri (2 kişi), Sanayi ve/veya Ticaret Odası Başkanı, (Fizibilite) Proje Müellifi 

Danışman  (teknik eleman) ile toplam 7 kişilik yeni bir yönetim kurulu oluşturulmalıdır. 

b) Kamunun ağırlıkta olduğu mevcut şirketler, %45’i kadar hisselerini özel sektöre 

ve/veya halka satmalıdırlar veya daha önce alınan katılım parası karşılığı olarak 

devretmelidirler.   

8 – Jeotermal Sahada Yasal Sahiplik: Elektrik üretimi için uygun jeotermal sahalar 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yetkisinde kalmalı, elektrik üretimine entegre ısıtma, 

termal turizm (kaplıca) vb. uygulamalarda bakanlık, valilikler (il özel idareleri) ile 

koordinasyon kurmalıdır. Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen ve halen 36 adet olan Termal 

Turizm Merkezlerinde yetki  Kültür ve Turizm Bakanlığı’nındır. Bu alanlarda termal turizmin 

gelişmesi önceliklidir.  Bu alanlarda entegre kullanımların yönetiminden de yalnızca Kültür 

ve Turizm Bakanlığı sorumludur. 

Isıtma, soğutma, termal turizm (kaplıca) (Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen termal 

turizm merkezleri hariç), sera vb için uygun sahalar halen olduğu gibi yerel idarelerin 

inisiyatifinde olmalıdır. Isıtma, soğutma ve serada sadece jeotermal suyun ısısının tahsisi 

yapılmalıdır. 

EPDK – Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (Jeotermal Kuyulardan üretime Lisans 

veren Kurum) Yatırım ve projenin özelliği dikkate alınarak Jeotermal merkezi ısıtma, termal 

turizm (kaplıca), kimyasal madde, kurutma ve sera yatırımlarında entegre kullanımının 

koordinasyonunu  valilikler ve belediyeler ile sağlamalıdır.  

Yeni jeotermal merkezi ısıtma sistemi yatırımları ve işletmeleri, Bakanlar Kurulu 

Kararı (BKK) yönlendirmesiyle, 3 alternatifte gerçekleştirilebilir; 

 1nci  alternatif (Şekil 10): %50 İl Özel İdare, %50 Belediye ve yatırım gerçekleştikten 

sonra İl Özel İdare ve Belediye hisselerinin en az %20’lik kısmını (Toplam en az %40) halka 

açılması şeklinde olabilecektir. Yörenin ve yatırımın şartlarına göre bu oranlar  değişiklik 

gösterebilir. (Örnek: İzmir Valiliği İl Özel İdare Genel Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir 

 Belediyesi %50-%50 ortak olarak “İzmir Jeotermal A.Ş.’yi kurmuşlardır) 

 2 nci alternatif: yörenin şartlarına bağlı olarak İl Özel İdare ve Belediye hisseleri  
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toplamı %30, özel sektör ve halk hisleri toplamı %70 olan A.Ş.’ler tarafından yapılmalıdır 

(Şekil 11).  Halktan toplanan katkı katılım paralarının bir kısmı “halka hisse senedi” şekline 

dönüşmelidir.  

Jeotermal Merkezi Isıtma Sistemi yatırımları; 

Jeotermal Merkezi Isıtma Sitemi yatırımları 2 alternatifte gerçekleştirilebilir; 

1nci Alternatif 

%50 İl Özel İdare, %50 Belediye ve yatırım gerçekleştikten sonra İl Özel İdare ve 

Belediye hisselerinin en az %20’arının (Toplam en az %40) halka açılması şeklinde 

olabilecektir. 

                     Yatırımın başında*           Yatırımın Ortasında 
   
 

 

 

 

 
 
 
 
Şekil 10: Jeotermal merkezi ısıtma yatırımlarının gerçekleştirilebilme 1nci alternatifi  
(* Örnek: İzmir Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğü ve  İzmir Büyükşehir Belediyesi %50-%50 
ortak olarak İzmir Jeotermal A.Ş.’yi kurmuşlardır.) 
 

 2nci Alternatif 

%30 İl Özel İdare ve Belediye, %70 Özel sektör ve Halk hisseleri 

 
 
 
 
 

 

Şekil 11: Jeotermal merkezi ısıtma yatırımlarının gerçekleştirilebilme 2nci alternatifi  
 

Şekil 12’de, yatırım süresinin 4 yıl olarak kabul edildiği ve her sene aynı miktarda 

yatırımın gerçekleştiği (%25) kabul edilerek yıllık olarak kredi, tüketici  (halk katkısı) ve öz 

sermaye katkısını göstermektedir. Şekilde de açıkça görüleceği gibi, yatırım süresi boyunca 

yatırımın finansındaki kredi payı azalırken, halk katkısı artmaktadır. Ayrıca yatırım 
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Katkısı +

=
Jeotermal Merkezi Şehir Isıtma/ 
 Soğutma Sistemi  

tamamlandığında (%100) halk katkısı payı %50, kredi payı %30, öz sermaye payı ise %20 

olmaktadır (Şekil 13). 
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Şekil 12: Jeotermal merkezi ısıtma yatırımının finansmanındaki dağılım (genel açıklayıcı  
                örnek olarak) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 13: Jeotermal Merkezi Istma yatırımları için finans modeli 
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Kamu, sektör yatırım yapacak yerel yönetimlerin ve özel sektörün önünü açmalı, 

finansal destek vermeli ve denetim faaliyetleri üstlenmelidir. Özellikle saha etüdü ve 

kaynak araştırmalarına daha fazla destek verilmelidir. Ancak bunlar yapılırken standartlar 

iyi belirlenmeli, sağlıklı projeler üretilmeli ve bu sağlıklı projelerin hayata geçirilmesi 

noktasında kamunun veya yetkili kıldığı kuruluşların sürekli ve etkin denetimi olmalıdır. 

Ülke kaynaklarının uygun olmayan projelerle zarar görmesinin önüne geçilmelidir. Bu 

görevlerin sağlıklı yürütülebilmesi için il özel idareleri ilgili kamu kuruluşlarında jeotermal 

ile ilgili meslek disiplinlerinden oluşan mühendislerden en az 3 kişinin yer aldığı (jeoloji, 

makina ve kimya mihendisleri) yeterli personel istihdam etmeli ve bu personelin eğitimi 

sürekli yapılmalıdır. 

 9 – Jeotermal merkezi ısıtma sistemi yatırımları için uzun vadede ayrı özel bir 

jeotermal kanun çıkarılmalıdır. Jeotermal merkezi ısıtmada üç ana bölüm bulunmaktadır:  

A) Jeotermal sahada sahiplik, müktesep haklar, mülkiyet hakları, saha veya kuyu 

ruhsatları (İl özel idare, belediye, köy, hazine, halk) 

B) Jeotermal saha ile şehir arasındaki taşıma hattı ile ilgili izinler, haklar vb (Kamu, 

hazine, halk) 

C) Şehir içerisinde jeotermal merkezi ısıtmanın kurulacağı, şehrin kullanımı ile ilgili 

izinler, yolların kullanımı, jeotermal ısı merkezlerinin kurulması ile ilgili arazi 

izinlerinin belediyelerden alınması ve mülkiyet sahipliği söz konusudur. 

 Dolayısıyla, üç ana bölümü bir araya getirerek, jeotermal merkezi ısıtmanın 

kurulmasının komple yatırım alt yapısını sağlayacak idari düzenlemeye ihtiyaç vardır. 

           Bunun sahipliğini ve koordinasyonunu Yerel Yönetimler yapabilirler, bunun için  

uzun vadede yasal düzenlemeye ve hemen düzenlenecek bir Bakanlar Kurulu Kararnamesine 

ihtiyaç duyulmaktadır.  

10 – Jeotermal ile ısıtmanın mümkün olduğu yerlerde konut ısıtması doğalgaz ile 

yapılmamalıdır: Bu yerlerde doğalgaz, elektrik üretimi ve sanayide kullanılmalıdır. 

Jeotermalin teknik, ekonomik olarak uygun olduğu yerlerde yerli, ucuz ve çevre dostu olması 

sebebiyle jeotermal ile ısıtma zorunlu olmalıdır. 

 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi amaçlı Kullanımına 

İlişkin Kanun 18 Mayıs 2005 tarih ve 25819 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır (Kanun 

No: 5346). Bu kanunun 7nci maddesinde; “Yeterli kaynakların bulunduğu bölgelerdeki valilik 

ve belediyelerin sınırları içinde kalan yerleşim birimlerinin ısı enerjisi ihtiyaçlarını öncelikle 

jeotermal ve güneş termal kaynaklarından karşılamaları esastır.”  ifadesi yer almaktadır. 
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   11 – İller Bankası jeotermal projeler konusunda Yerel Yönetimlerin finansman 

ihtiyacını karşılamaya çalışmalıdır. İller Bankasından 1999 ve 2000 yıllarında, jeotermal 

konusunda alınacak dış kredilerde (Japonya MITI, JBIC) hazineye karşı muhatap olması 

istenmiştir. Ancak, fizibiliteye esas etüt ve araştırmaların yetersiz görülmesi, öncelikle 

bunların yapılması gerektiğinin anlaşılması ve Türkiye’deki ekonomik kriz nedeniyle bu 

gerçekleşememiştir.  

İller Bankası uygun projeler üretilmesi ve yerel yönetimlerin kredibilitesinin uygun 

olması koşulu ile; jeotermal yatırımlara kredi verebilir, kontrolluk ve danışmanlık  yapabilir,  

uluslararası kredilere aracılık edebilir. Yerel yönetimler isterse kendisi onlar adına ihale sureti 

ile proje yaptırabilir. İlgili yerel yönetim idaresinin istemesi ve Bayındırlık ve İskan 

Bakanlığının uygun görmesi koşulu ile inşaat (uygulama) aşamasını da ihale ederek 

yaptırabilir ve kontrolluğunu üstlenebilir.    

  İller Bankası yukarıda açıklandığı gibi  jeotermal merkezi ısıtma yatırımları konusunda  

Belediyelere mali ve teknik destek sağlayabilir.  

Belediyeler  aldıkları kredileri ilgili il özel idare, belediye, özel sektör jeotermal 

şirketine özkaynak olarak sağlar ve bu şekilde değerlendirirler. Daha önce bazı Belediye 

A.Ş.’lerin jeotermal merkezi ısıtma sistemlerinin kredilendirilmesinde DESİYAB, Kalkınma 

Bankası, Toplu Konut Fonu etkin olmuştur.  

Ayrıca, jeotermal şirketler (kamu - özel sektör) Kalkınma Bankalarından da kredi 

alabilmelidirler. Kalkınma Bankası, Dünya Bankası vb bankaların fonlarını adı geçen İl özel 

idare ve belediye, özel sektör, halk şirketlerine kullandırmalıdırlar.  

13 – Yabancı Kredi Kuruluşları ile İşbirliği yapılmalıdır: Emisyon azalması yaratan 

çevre ve altyapı projelerine kredi sağlayan Dünya Bankası - GEF, International Finance 

Corporation (IFC), Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Japanese Bank of International 

Corporation (JBIC), Avrupa Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası gibi kuruluşlar ile 

yakın ilişki içinde bulunulmalı, destek sağlanmalıdır. 

14- Jeotermal Merkezi Isıtma ve Termal Turizm Yatırımlarının önünün açılması için 

bir Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) çıkarılmalıdır: Türkiye’de jeotermalle merkezi ısıtma 

yapılabilecek yerlerin listesi daha önce verilmiştir. İdeal bir düzenleme ile valiliği, belediyeyi 

ve halkı, özel sektörü jeotermal yatırımlara cesaretlendirmek işi bir Bakanlar Kurulu 

Kararnamesi ile gerçekleşebilecektir.       

Çıkarılacak BKK sayesinde mevcut durumun, mevcut ısıtmaların ve uygulamaların 

teknik ve ekonomik yönden daha iyi duruma getirilmesi, rehabilite edilmesi, teknolojik açıdan 
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iyileştirilmesi ve modernizasyonu, yatırımların hızlandırılarak gerçekleştirilmesi sağlanacak 

ve böylece sektörü ve işletmeleri yetersiz ve art niyetli kişilerin kontrolünden çıkaracaktır.  

Bakanlar Kurulu Kararı, DPT, İçişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 

Çevre ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Jeotermal Derneğinden 

oluşan bir komisyon tarafından hazırlanmalıdır. 

BKK ile; Valilik, Belediyeler, halk ve özel sektör yönlendirilerek teşvik edilmiş olur 

ve yeni yatırımlar başlayarak  istihdama da katkı sağlanır. Jeotermal merkezi ısıtma; halkın 

sosyal yaşam standardını yükselten çevre, altyapı ve enerji  yatırımlarıdır. Doğal gazdan daha 

ucuza, dışa bağımlı olmayan DÖVİZE BAĞLI OLMAYAN YENİLENEBİLİR VE ÇEVRE 

DOSTU YEŞİL ENERJİ jeotermal ile yaklaşık 1 Milyon konut ısıtılabilir. 

 15- Jeotermal Yatırımlar ciddi fizibilite raporu ve projeye dayalı olmalıdır: Şirketlerin, 

derneklerin, vakıfların ücretsiz olarak teknik ve hukuki sorumluluğu bulunmayan ve işin 

kendisine veya kuruluşuna verilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan değeri yaklaşık olarak 

500 Milyar TL‘leri (İvazlı bağış) bulan ücretsiz fizibilite  raporlarına ve projelere 

(Mühendislik) göre kesinlikle yatırım yapılmamalıdır.  

Türkiye’de jeotermal değerlendirme yatırımlarının fizibilite raporu 

projelendirilmesinde ve müşavirlik hizmetlerinde Valilikler, Belediyeler, Kamu Kuruluşları, 

meslek tecrübesini, mesleği değil,  şirketlerin iş bitirme belgelerini ve iş referanslarını kamu 

ihale kurumu kurallarına göre göz önüne almalıdırlar.  

Jeotermal çok disiplinli bir sektör olup, bir çok mühendislik dalını birlikte ilgilendirir. 

Bir jeotermal merkezi ısıtma fizibilite ve proje hazırlanması en az 8 ayrı mühendislik dalının 

bir araya gelmesini gerektirmektedir. Bugün Türkiye’de bazı Belediyeler bir jeofizikçiye dahi 

jeotermal merkezi ısıtma sistemi komple mühendisliği yaptırmaktadırlar. Bu da korkunç 

yanlışların yapılmasına sebebiyet vermektedir ve istismarlara yol açmaktadır. Dolayısı ile 

Belediyeler, Valilikler, kamu kuruluşları, kamu ihale kurumunun bu konudaki şirketlerin iş 

bitirme belgelerini göz önüne alıp, hukuki sorumluluğu olan sözleşmeye dayalı iş bitirmeye 

dayalı işler yaptırmalıdırlar. Bu nedenle jeotermal değerlendirme yapacak olan şirketler, 

değerlendirme ile ilgili fizibilite proje yapacak olan şirketleri bir takım olarak yeterliliğine 

kamu ihale kurumunun usullerine göre bakılmalıdır. 8 ayrı mühendislik dalından birinin 5-10 

yıllık tecrübesine bakılarak bu hizmetler yaptırılmamalıdır. Yatırımlar; Teknik ve Hukuki 

Sorumluluğu olan, tecrübeli, güvenilir, saygın, Proje müellefine ve Yapımcıya Sorumluluk 

karşılığında yaptırılmalıdır. 

16-  Jeotermal yatırım ve İşletmeler için Avrupa Birliğinin verdiği teşvikler 

Türkiye’de de uygulanmalıdır: Jeotermal, yeni ve yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. 
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Jeotermal elektrik ve ısı üretimi Avrupa Birliği tarafından teşvik edilmektedir. Aynı teşvikler 

Türkiye’de de uygulanmalıdır. Almanya Hükümeti, jeotermalden elde edilen elektriği 15 Euro 

cent/kWh’den satın alarak teşvik etmektedir. İtalyan hükümeti ise jeotermal elektriğin teşvik 

edilmesi için 15 Eurocent/kWh’lik ödeme yapmaktadır. Ek teşviklerde yakında 

açıklanacaktır.  

 17- Organize Sera Bölgeleri İl Özel İdarelerin (Jeotermal A.Ş.’lerin) 

organizasyonunda kurulmalıdır: Jeotermal sera kurulmasına uygun alanlarda (jeotermal saha, 

iklim, tarıma uygunluk vb.) İl Özel İdareler uygun araziyi kamulaştırarak jeotermal ısı-

dağıtım şebekesini İl özel idare Jeotermal A.Ş.’lerin aracılığıyla kurup, organize sera bölgeleri 

tesis ederek, çiftçinin ve özel sektörün sera kurmasını sağlamalıdır. Yine bu A.Ş.’lerde de 

Valilik, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, (Mücavir alan içinde ise Belediye), Sanayi ve 

Ticaret Odaları, Ziraat Odaları ve tarımla ilgili kuruluşların bulunmasında yarar vardır. 

Şanlıurfa, Dikili vb yerlerde bunun başarılı uygulamaları görülmüştür. Böylece, bu konuda İl 

Özel İdareler öncü ve projelerin sahibi ve yürütücüsü olmalıdır. Sonra ısı sistemleri ve arazi 

sera yatırımcısına kiralanmalıdır (uzun süreli 25 yıl). 

18- Jeotermal kaynakların bulunduğu alanlarda, sürdürülebilir ve etkin kullanımın 

sağlanması amacıyla; jeotermal akışkanın üretilmesi, işletilmesi, dağıtılması, rezervuara geri 

basımı, teknik analizleri ve entegre kullanımın aynı rezervuarda ortak üretimin olduğu 

jeotermal alanlarda tek elden yürütülebilmesi için bu alanlarda yerel yönetim ve kullanıcı 

teşebbüslerin yer aldığı bir yönetim modeli geliştirilmelidir. 

19- Jeotermal merkezi ısıtma sistemi etüt - proje işlerinin yapılması veya 

yaptırılmasının finansmanında kullanılmak üzere, İller Bankası’na yılda 20 Milyon YTL  

ödenek ayrılarak desteklenmelidir.   

20- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na (MTA dahil) 35 Milyon YTL, DPT 

Müsteşarlığı’na 10 Milyon YTL ve TUBİTAK’a 5 Milyon YTL olmak üzere jeotermal arama 

ve geliştirme için yılda toplam 50 Milyon YTL  ödenek ayrılmalıdır. 

21-Termal Turizmin geliştirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yılda 20 Milyon 

YTL ödenek ayrılmalıdır (etüt, sondaj ve şebeke kurulum yatırımlarınım desteklenmesi  için).  

Kaplıca ve termal kullanımında tesislere standart getirilmelidir. Sıradan bina 

yapılmasına müsaade edilmemeli , turizm hedeflerine uygun modern tesislerin kurulması 

teşvik edilmelidir. 

22-Jeotermal enerji ile ısıtmada kullanılan malzeme ve ekipmanlar teşvik kapsamına 

alınmalıdır  
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23- Jeotermal elektrik ve ısıtma yatırımlarında KDV muafiyeti uygulanmalıdır 

24- Her yıl sonunda Valilikler yörelerinde açılmış olan kuyularla ilgili bilgileri 

MTA’ya ve Türkiye Jeotermal Derneği’ne  göndermelidirler. 

25-  Ülkemizin termal turizm potansiyelinin en etkin şekilde kullanılması  ve yurtdışı 

tanıtımının en iyi şekilde yapılabilmesi amacına yönelik özel tanıtım stratejileri 

geliştirilmelidir. 

26-Ülkemizde jeotermal kaynağın ağırlıklı termal turizm uygulamalarında kullanıldığı 

gerçeğinden hareketle termal turizm yatırımları için özel teşvik sistemi geliştirilmelidir. 

 27-Termal turizmin gelişmesi için Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen ve halen 34 

adet olan Termal Turizm Merkezlerinde jeotermal kaynağın entegre kullanımları (merkezi 

şehir ısıtma, soğutma, sera ısıtma vb) konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı Valilik ve 

Belediyeler ile koordinasyon içinde bulunmalıdır. 

 28-Yerel idarelerce işletilen tüm tesislerin özel sektöre kiralanması konusunda 

planlama ve uygulamalar yapılmalıdır. 

 29- Termal kür merkezleri konusunda kamu özel sektör işbirliği ile örnek –öncü 

uygulamalar yaşama geçirilmelidir. 

 30-Termal tesislerin (kaplıca) Sağlık Bakanlığından belge alması zorunlu hale 

getirilmelidir. 

 31-Termal turizm yatırımlarının önünün açılması için araştırma ve altyapı hizmetlerine 

yönelik bütçe imkanı sağlanmalıdır. 

 32- 4957/2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca ilan edilen Kültür ve Turizm 

Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinde termal turizmin geliştirilmesine 

yönelik olarak bu alanların imar planlarının Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca tek elden 

yapılması ve geliştirilmesine yönelik olarak kamu arazisi tahsisi konusuna öncelik verecek 

şekilde düzenleme yapılması konusunda gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 

33- Jeotermal elektrik üretim santrallerinde kullanıldıktan sonra sistemden çıkan 

jeotermal akışkanın %15’ine kadar olan kısmı termal turizm amaçlı kullanıma tahsis 

edilmelidir. 

34- Avrupa Birliğinin uyguladığı 20 yıl boyunca 15 Euro Cent/kwh elektrik tarifesi 

Türkiye’de uygulandığı takdirde, yani jeotermal elektrik teşvik edildiği takdirde yaptığımız 

global hesaplamalara göre jeotermal elektrik kurulu gücü 2000 MWt’i geçebilecektir. Çünkü 

bu durumda 100°C ve üstündeki jeotermal sahalardan elektrik üretimi ekonomik olarak uygun 

olacak ve bu durumda da üretilebilecek jeotermal elektriğin değeri yılda 16 Milyar kWh’i 

bulabilecektir. 
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35- İller Bankasına jeotermal arama ve jeotermal merkezi ısıtma uygulamalarının 

finansı için Uluslararası Finans kuruluşlarından (Dünya bankası vb) uygun şartlarda (düşük 

faiz, uzun vade) finans imkanı sağlanmalıdır.  

  

 5.1.  Temel Sektörel Vizyon ve Strateji 

Çevre ile uyumlu, yenilenebilir, yerli, ucuz, üstün ve pahalı teknoloji gerektirmeyen 

zengin jeotermal kaynak potansiyelimizden, bilimsel, teknik ve ekonomik esaslara dayalı 

olarak, etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde  elektrik enerjisi üretimi ve diğer 

değerlendirme alanlarında (ısıtma, termal turizm, kimyasal madde eldesi, endüstriyel 

uygulamalar, vb) daha fazla yararlanabilmek amacıyla, bu kaynakların aranması, 

geliştirilmesi, korunması, üretimi ve kullanılmasına yönelik çalışmalara, ülkemiz enerji arz 

çeşitliliğinin sağlanabilmesi için, her zaman öncelik verilecektir.   

 

5.2. AB’ye katılım Sürecine Yönelik Amaç ve Poitikalar 

AB’nin enerji ve çevre projelerini destekleme programlarının olduğu ve yerinden 

yönetim ilkesine önem verdiği bilinmektedir. Jeotermal enerji projeleri de çevre projesi 

olarak kabul edilmektedir. Ayrıca; jeotermal projeler, özellikle ısıtma başta olmak üzere 

doğrudan kullanım projeleri yerel yönetimleri yakından ilgilendirmektedir. Zira jeotermal 

enerji ancak üretildiği yer ve civarında değerlendirilebilir. Bu nedenle AB’nin kredi ve hibe 

programlarından yararlanmak mümkündür.  

Ancak; bunun için yasal ve idari mevzuatın AB mevzuatına uyum sağlayacak şekilde 

düzenlenmesine ihtiyaç vardır. Ayrıca; sağlam etütlere dayanan, gerçekci ve ayakları yere 

basan projeler üretmek ve hatta sadece proje fikirleri değil, mühendislik tasarımlarını da 

tamamlamak gerekmektedir. 

Bunların dışında;  AB programlarından yararlanabilmek için proje maliyetinin % 

25’inin yerli para ile karşılanması gerekmektedir. İller Bankası bu bölümün finansmanında 

da yerel yönetimlere yardımcı olabilir.  

Ayrıca, jeotermal kaynaklardan elektrik üretimi ve entegre kullanımlarına yönelik 

projelere de AB fonlarından hibe veya kredi şeklinde finansal destek temini için bu 

konudaki mevzuatda AB mevzuatına uygun hale getirilmelidir.  
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5.3. Amaç ve Politikaları Gerçekleştirmeye Yönelik Öncelikler, Tedbirler ve 

Hukuki-Kurumsal Düzenlemeler 

Bugünün hukuki, idari, teknik ve ekonomik şartlarına göre jeotermal değerlendirme 

yatırımlarından olan;  

a) Elektrik üretimi; özel sektör ve/veya EPDK onaylı üretim kapasite projeksiyonu 

uyarınca gerekli olması halinde kamu kuruluşu olan EÜAŞ, diğer kamu ve özel şirketleri 

tarafından, 

b) Merkezi ısıtma, soğutma yatırımı; Valilik, Belediye, halk, özel sektör ortaklığındaki 

A.Ş.’ler tarafından,  

c) Sera jeotermal ısı alt yapısı yatırımı; Jeotermal sistem ve altyapı Valilik ve/veya 

Belediye tarafından, sera yatırımı ve işletmesi özel sektör tarafından,  

d) Termal Turizm; arazi/arsa ve termal su temini ve tahsisi Kültür ve turizm Bakanlığı 

ve /veya mahalli idareler tarafından, tesis yatırım ve işletmesi özel sektör tarafından 

e) Kimyasal madde üretimi, Sınai kullanım ve Balık üretimi yatırımları; ; Jeotermal 

sistem ve altyapı Valilik ve/veya Belediye tarafından, tesis yatırımı ve işletmesi özel sektör 

tarafından yapılabilecektir. 

 
5.3.1. AB’ye katılım sürecine Yönelik Öncelikler, Tedbirler ve Hukuki-

Kurumsal Düzenlemeler 

Avrupa Birliği 2010 yılına kadar toplam elektrik üretiminin % 21’ini yenilenebilir 

enerji kaynaklarından üretmeyi hedeflemektedir. Bu 2001/77/EC direktifinde yer almaktadır. 

Avrupa Birliği’ne üye ülkeler şu anda yenilenebilir elektrik üretimini aşağıda belirtilen 

yöntemlerle desteklemektedirler: 

Destekli fiyat tarifeleri Üye Ülkelerin pek çoğunda uygulanmaktadır. Bu sistemlerin 

özelliği, genellikle birkaç yıllık bir süre için belirlenmiş, özellikle dağıtım firmaları olmak 

üzere elektrik şirketleri tarafından yeşil elektrik enerjisi üreten yerel üreticilere ödenmesi 

gerekli belli bir fiyatın söz konusu olmasıdır. Bu yapıların getirdiği ilave maliyetler 

tedarikçiler tarafından satış miktarları ile orantılı olarak ödenir ve elektrik tüketicilerine 

yansıtılır. Destekli fiyat tarifesi sistemindeki değişkenlerden biri şu anda Danimarka’da ve 

kısmen de İspanya’da uygulanmakta olan sabit prim mekanizmasıdır. Bu sistemde, hükümet, 

yenilenebilir elektrik üreticilerine normal ya da spot elektrik fiyatının üzerinde ödenen sabit 

bir prim ya da bir çevre bonusu belirler.  

Yeşil sertifika sistemi, şu anda beş Üye Ülkede uygulanmakta olup, yenilenebilir 

elektrik enerjisi geleneksel elektrik piyasası fiyatları ile satılır. Yeşil elektrik enerjisinin 
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üretilmesinden doğan ilave maliyetin finanse edilebilmesi ve istenen yeşil elektriğin 

üretilmesinin sağlanması için tüm tüketicilerin (ya da bazı ülkelerde üreticilerin) sabit bir 

yüzde ya da kotaya göre, toplam elektrik enerjisi tüketimlerinin /üretimlerinin belli bir miktarı 

için yeşil sertifika almaları gerekmektedir. Üreticiler/tüketiciler bu sertifikaları mümkün 

olduğunca ucuza almak istediklerinden, yenilenebilir elektrik enerjisi üreticilerinin yeşil 

sertifika satmak için birbirleri ile rekabet ettikleri ikincil bir sertifika piyasası oluşur.  

İki Üye Ülkede (İrlanda ve Fransa) ihale prosedürleri mevcuttur. Ancak Fransa kısa 

bir süre önce uyguladığı sistemi bazı durumlarda destekli fiyat tarifeleri ile ihale sisteminin 

bir arada olacağı şekilde değiştirmiş ve İrlanda da benzer bir girişimde bulunulacağını 

duyurmuştur. İhale prosedüründe, devlet yenilenebilir elektrik enerjisi temini için bir dizi 

ihale açar; daha sonra ihale sonucunda belirlenen fiyatla sözleşme bazında temin edilir. 

Yenilenebilir elektrik enerjisi satın alınmasından doğan ilave maliyetler özel bir 

vergilendirme yolu ile elektrik enerjisi son tüketicilerine yansıtılır.  

Sadece vergi teşvikine dayalı sistemler Malta ve Finlandiya’da uygulanmaktadır. 

Ancak, çoğu durumda (ör: Kıbrıs, İngiltere ve Çek Cumhuriyeti) bu araç ilave bir politika 

aracı olarak kullanılmaktadır. 

YEK Kanunu ile “destekli fiyat tarifesi” ( Feed-In Tariff) uygulaması Türkiye’de 1 

Ocak 2007 tarihinden itibaren başlayacaktır. Yine söz konusu Kanun çerçevesinde, 

yenilenebilir enerji kaynağı kullanarak elektrik üretimi yapan üretim lisansı sahibi tüzel 

kişilere, talep etmeleri halinde "Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi" (YEK Belgesi)/ 

Guarantees of Origin” verilmektedir. Bu belge ile, söz konusu üretim tesisinin elektrik 

üretiminde yenilenebilir enerji kaynağı kullandığı belgelenmektedir. Bu uygulama da AB 

Direktifi ile uyumlu bir uygulama olacaktır. 

EPDK, yasası uyarınca elektrik üretim faaliyetini düzenlemektedir. Jeotermal 

kaynakların elektrik üretimi dışındaki kullanımı için düzenleyici bir rolü yoktur. Ancak 

elektrik üretimi için lisans almış firmaların atık akışkanlarını başka faaliyetlerde kullanılması 

veya satışı gibi entegre kullanıma yönelik başvurular için bugüne kadar olumlu yaklaşım 

göstermiştir. kaynağın birden fazla amaçla kullanılabilmesi hususunun denetlenmesinin, 

konunun uzmanı kuruluşlar tarafından (Bakanlık, MTA gibi) yapılmasının daha doğru olacağı 

değerlendirilmektedir. 

 
5.3.2. Diğer Öncelikler, Tedbirler ve Hukuki-Kurumsal Düzenlemeler 
 
Jeotermal sahada yasal sahiplik: Elektrik üretimi için uygun jeotermal sahalar Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yetkisinde kalmalı, elektrik üretimine entegre ısıtma, termal 
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turizm (kaplıca), kimyasal madde, kurutma vb. uygulamalarda bakanlık, valilikler ve 

Belediyeler ile koordinasyon kurmalıdır. 

Jeotermal sahaların kullanımındaki ruhsatlar sahanın tümü üzerinde değil, kuyu bazlı 

olmalıdır. Bazı özel hallerde tüm saha bazlı olmalıdır. 

Isıtma, soğutma, termal turizm (kaplıca) (Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen termal 

turizm merkezleri hariç), sera vb için uygun sahalar halen olduğu gibi İl özel idarelerin 

inisiyatifinde olmalıdır. 

EPDK – Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (Jeotermal Kuyulardan üretime Lisans 

veren Kurum) Yatırım ve projenin özelliği dikkate alınarak Jeotermal merkezi ısıtma, termal 

turizm (kaplıca), sera yatırımlarında entegre kullanımının koordinasyonunu  valilikler ile 

sağlamalıdır. 

Yeni jeotermal merkezi ısıtma sistemi yatırımları ve işletmeleri, Bakanlar Kurulu 

Kararı (BKK) yönlendirmesiyle, 2 alternatifte gerçekleştirilebilir; 

 1nci  alternatif: %50 İl Özel İdare, %50 Belediye ve yatırım gerçekleştikten sonra İl 

Özel İdare ve Belediye hisselerinin en az %20’lik kısmını (Toplam en az %40) halka açılması 

şeklinde olabilecektir. Yörenin ve yatırımın şartlarına göre bu oranlar  değişiklik gösterebilir. 

(Örnek: İzmir Valiliği İl Özel İdare Genel  Müdürlüğü  ve İzmir Büyükşehir  Belediyesi 

%50-%50 ortak olarak “İzmir Jeotermal A.Ş.’yi kurmuşlardır) 

 2nci alternatif: yörenin şartlarına bağlı olarak İl Özel İdare ve Belediye hisseleri  

toplamı %30, özel sektör ve halk hisleri toplamı %70 olan A.Ş.’ler tarafından yapılmalıdır.   

Halktan toplanan katkı katılım paralarının bir kısmı “halka hisse senedi” şekline 

dönüşmelidir.  

Devlet, jeotermal faaliyetler için düzenleme yapmalı, sektörün önünü açmalı, idari 

düzenlemeye gitmeli ve cesaretlendirmelidir. Bunun  için merkezi ısıtmaya  ve  termal turizm 

(kaplıca)  amaçlı kullanıma uygun jeotermal sahalar İl Özel İdareleri bünyesinde kalmalı ve İl 

Özel İdareleri bu sahaları, jeotermal merkezi ısıtma yatırımları için, belediyeler, halk ve özel 

sektör ile, yukarıda oluşması önerilen şirketlere kiralamalıdır.  Elektrik üretimi, termal turizm 

(kaplıca), termal turizm, sera vb. gibi özel sektörün tek başına yapabileceği yatırımlarda 

jeotermal saha veya kuyular doğrudan hazırlanacak uygulama projelerine göre özel sektöre 

kiralanmalıdır.  

    Çünkü; 

         Dünyadaki uygulamalarda ABD’de en önemli ısıtma projelerinden olan 

Klamath Falls’daki bu tür yatırımlar Belediye tarafından, İtalya’da Belediye - Özel Sektör 



 

 304

Şirketleri tarafından, Fransa’da (Paris’in banliyöleri) Belediye Şirketleri, Belediye-Halk-Özel 

Sektör ortaklığı ve şehir konseyleri tarafından yapılmaktadır. Yine Almanya’da (Neustadt 

Glewe) jeotermal yatırımlar belediye (%48) – özel sektör ortaklığı şirketleri tarafından 

yapılmaktadır. ABD’de bile, jeotermal kullanımının %40’ı İçişleri Bakanlığı kuruluşları 

bünyesindedir. İtalya’da ısıtma ve termal turizm (kaplıca)  kullanımları için jeotermal 

sahalardaki kuyuların ruhsatlarını valilikler vermektedir. 

  Jeotermal merkezi ısıtma sistemi yatırımları toprak altına yapılan bir altyapı 

hizmeti türü olduğundan, aynı zamanda bir enerji ve çevre yatırımıdır. Ayrıca, merkezi ısıtma, 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki Kanun Hükmünün 7nci 

Maddesi “y” fıkrası gereğince Belediyelerin asli görevleri içerisinde yer almaktadır. 

Belediyeler devlet tarafından bu konuda desteklenmelidir.  Halk zaten bu yatırımların 

yaklaşık %50 oranındaki giderini  katılım payı olarak vermektedir. Geri kalan oranın 

özkaynak ve krediden karşılanması mümkün olacaktır. Dolayısı ile devletin bu yatırımlara net 

özkaynak katkısının %20 boyutunda olması yeterlidir. Devlet bu katkısını İl özel idarelerin ve 

belediyelerin ortaklıkları yoluyla yapmalıdır. Vatandaştan toplanan paraların devletin (valilik) 

kontrolü ve güvencesinde olması için ve yatırımda Kamu ile koordinasyonu sağlamak 

(mücavir alan dışındaki boru hattı güzergahı vb) için, Türkiye’de jeotermal sahaların (elektrik 

dışı) sahibi olan İl özel idarelerin jeotermal merkezi ısıtma yatırımları içerisinde en büyük 

hisseye (%20) sahip olması yukarıdaki nedenlerden dolayı zorunludur. 

 Türkiye’de zaten gerçekleştirilmiş 103.000 konut eşdeğeri ısıtmanın çok büyük kısmı 

İl özel idare ağırlıklı, geri kalanı da  belediye ağırlıklı yatırımlardır. 

  Jeotermal kuyuların bulunduğu arazi ile boru hattı güzergahındaki izin ve 

kamulaştırmalar valilikler ve belediyeler tarafından yapılmalı ve ilgili A.Ş.’ye kiralanmalıdır. 

 Jeotermal merkezi ısıtma sistemi yatırımları için uzun vadede ayrı özel bir jeotermal 

kanun çıkarılmalı ve bu konuda Bakanlar Kurulu kararı hemen çıkarılmalıdır: Jeotermal 

merkezi ısıtmada üç ana bölüm bulunmaktadır:  

A) Jeotermal sahada sahiplik, müktesep haklar, mülkiyet hakları, saha veya kuyu 

ruhsatları (İl özel idare, kamu, hazine, halk) 

B) Jeotermal saha ile şehir arasındaki taşıma hattı ile ilgili izinler, haklar vb 

(Kamu, hazine, halk) 

C) Şehir içerisinde jeotermal merkezi ısıtmanın kurulacağı, şehrin kullanımı ile 

ilgili izinler, yolların kullanımı, jeotermal ısı merkezlerinin kurulması ile ilgili 

arazi izinlerinin belediyelerden alınması ve mülkiyet sahipliği söz konusudur. 

  Dolayısıyla, üç ana bölümü bir araya getirerek, jeotermal merkezi ısıtmanın 
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kurulmasının komple yatırım alt yapısını sağlayacak idari düzenlemeye ihtiyaç vardır. 

              Bunun sahipliğini ve koordinasyonunu Valilikler yapabilirler, bunun için bir uzun 

vadede yasal düzenlemeye ve hemen düzenlenecek bir Bakanlar Kurulu Kararnamesine 

ihtiyaç duyulmaktadır.  

Yasal düzenleme ve arkasından idari düzenlemelerin tamamlanması ile aşağıdaki 

konulara çözüm bulunmalıdır:  

-     Jeotermal alanlarda tekniğine uygun olmayan kuyu açımının kontrol altına alınması,   

- DSİ’ den alınan su arama izni ile jeotermal sahalarda sondaj açılmasının önüne 

geçilmesi, 

-  aynı sahadaki jeotermal kaynakların temiz suyu kirletmesine ve temiz suyun da 

jeotermal kaynakları soğutmasına sebep olacak uygulamaların önlenmesi,  

- jeotermal sahalarda açılan ve işletmeye alınan veya alınmayan bazı kuyulardan 

çevreye bırakılan ve kirliliğe sebep olan  akışkanların kontrol altına alınması, entegre 

kullanımın özendirilmesi ve gerektiğinde zorunlu hale getirilmesi, kullanma izni ve 

ruhsatları olan hak sahiplerinin ihtiyaç fazlası kaynak potansiyelini başkalarına 

tahsisinin sağlanması, birkaç yerleşim yerinin arasında kalan jeotermal alanların bir 

bütün olarak ortaklaşa kullanımına düzenleme  getirilmesi, araştırma ve etütlerin 

özendirilmesi, jeotermal alanlarda araştırma ve etütler sonucu bir hak iddia 

edilebilmesi için mutlaka test ve ölçümler ile rezervuar değerlendirme çalışmalarının 

bilimsel yöntemlerle yapılmasının temini, bir jeotermal yatırıma başlamadan önce 

ilgili veya yetkin olup olmamasına bakılmaksızın bir çok kuruluştan izin alma 

zorunluluğu yerine, oluşturulacak daha uzman ve yetkin, mümkünse bugünkü yapıdan 

farklı ‘teknik bir kurul’ marifetiyle izin işlemlerinin yürütülmesi, konuya getirilecek 

standartlarla denetlenmek kaydı ile özel sektörün bu konuda daha etkin olmasının 

önünün açılması, kamu – özel sektör ortaklığı (KÖO) (AB’de Public – Private 

Partnership, PPP), yap- işlet veya yap-işlet-devret gibi yeni yatırım ve finansman 

modellerinin uygulanmasına bu alanda da işlerlik kazandırılması için teknik ve idari 

kriterlerin belirlenerek kontrolluk ve denetim yapacak yeteri kadar uzman eleman 

yetiştirilmesi, tekniğine uygun fizibilite raporu ve proje üretilmeden inşaata 

başlanmasının önüne geçilmesi, AB ve Dünya Bankası gibi dış finans kaynaklarından 

en etkili şekilde yararlanabilmek için mevzuatın uygun hale getirilmesi olarak 

sıralanabilir. 
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6. SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME 
 

• Jeotermal doğrudan kullanımlarda (Elektrik dışı) Avrupa’da 1nci sırada, dünyada 5nci 

sırada ve jeotermal kaynak kalitesi ve gerekse potansiyel bakımından dünyada ilk on 

gibi çok önemli bir yere sahip olan ülkemizin, bu değerli kaynağını daha fazla 

kullanması ve reenjeksiyonun yapılması için gerekli düzenlemeler iyi bir şekilde 

uygulanmalıdır. Bu amaçla hazırlanmış olan Jeotermal Kaynaklar ve Mineralli Sular 

Kanununun uygulanmasının izlenerek olabilecek sorunların giderilmesi büyük önem 

arz etmektedir.  

• Mevcut jeotermal kuyuların değerlendirilmesi finansal kaynak ve mevzuat eksikliği 

nedeniyle yetersiz olup, daha fazla araştırma yapılarak jeotermal kuyuların açılmasına 

hız verilmeli, elektrik enerjisi üretiminde jeotermal kaynağın payı artırılmalıdır. 

• Türkiye, yenilenebilir, çevre dostu, yerli, sürdürülebilen özellikleri ile öne çıkan 

jeotermal enerji kaynaklarını kullanmak zorundadır. Geniş bir yelpazede kullanım 

olanağı sunan ve Ülkemizde önemli bir potansiyel oluşturan jeotermal enerji 

kaynağının fosil enerji kaynaklarının yarattığı olumsuz çevresel etkilerini azaltması 

yanında ucuz, sürdürülebilir, döviz tasarrufundan dolayı ekonomik kazanımlar gibi 

nedenlerle var olan enerji kaynakları ile beraber daha fazla kullanılması için daha fazla 

teşvik edilmelidir.  

• 5177 sayılı kanunla Ek ve Değişiklik getirilen 3213 sayılı Maden Kanununda yer alan 

Geçici 4ncü madde jeotermal sektöründe kargaşaya, yanlış anlamalara yol açmış, 

Maden Dairesi ile MTA’ya karşı haksız bir reaksiyon oluşturmuş, jeotermal sektörüne, 

yatırımlarına karşı özel sektörü ve kamuyu soğutucu bir hava yaratmıştır. Bu da 

sektöre zarar vermiştir. Yeni jeotermal Yasasıyla bunun düzeleceği beklenmektedir. 

Jeotermal Çalışma Grubu katılımcılarından bu konuda serzenişler olmuştur. 7-8 ayı 

bulan sondaj kuyusu için ruhsat beklentilerinin bulunduğu ifade edilmiştir. 

• Türkiye‘de 30 o C’nin üzerinde sıcaklığa sahip 172 adet jeotermal alan bulunmaktadır. 

Bu alanların tahmin edilen toplam potansiyeli 31.500 MWt’dir. Mevcut jeotermal 

üretim kuyularından üretilebilecek ve ısıtmaya baz oluşturacak kullanılır kapasite 

(ispatlanmış, görünür) 2005 sonu itibariyle 2924,71 MWt’dir. Buna 600 MWt 

dolayında bir değere sahip olan doğal çıkışların kapasiteleri (ispatlanmış, görünür) de 

ilave edildiğinde 3524,71 MWt  değerine ulaşılmaktadır. 

• Türkiye’de mevcut jeotermal ısıtma kapasitesi olan 827 MWt’in 635 MWt’lik kısmı 
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şehir- konut, bina ısıtması ve termal tesis ısıtması (103.000 konut eşdeğeri), 192 

MWt’lik bölümünü sera ısıtması oluşturmaktadır (635 dönüm). Ayrıca, 402 MWt 

kapasitede termal turizm (kaplıca) amaçlı kullanım (215 tesis) vardır. Sonuç olarak,  

mevcut toplam doğrudan kullanım 1229 MWt’dir (Dünya beşincisi). 
• Türkiye'de halen işletilmekte olan jeotermal ısıtma sistemlerinde toplam 103.000 

konut eşdeğeri jeotermal ısıtma yapılmaktadır.  

• Jeotermal işletmeciliğin sorunları (kabuklaşma, korozyon) tamamen çözümlenmiştir. 

• Elektrik üretimine yönelik 20 MWe’lik Denizli-Kızıldere sahası dışında Aydın-

Germencik’te 25/40/(100) MWe kapasiteli jeotermal elektrik üretim santrali 

yatırımının çalışmaları devam etmektedir. Aydın-Salavatlı’da 7,9 MWe  Binary Cycle 

jeotermal elektrik üretim santrali kurulmaktadır. Kızıldere Jeotermal Santralinin atığı 

olan 140 °C ‘lik jeotermal sudan  6,85 MWe kapasiteli, Çanakkale-Tuzla jeotermal 

alanında 7,5 MWe kapasiteli bir jeotermal elektrik santrali kurulması için üretim 

lisansı alınmıştır. 10 MWe kapasiteli Simav Jeotermal Elektrik Üretim Santrali proje 

aşamasındadır. 

• Türkiye’de şu anda elektrik üretimi, jeotermal merkezi ısıtma, karbondioksit üretimi, 

termal turizm ve diğerleri ile Türk Milli Ekonomisine jeotermalin katkısı yaklaşık 

1.400.000.000 ABD $ olarak hesap edilmiştir. Ayrıca sektörde yapılan toplam 

istihdam ise 40.000 kişi civarındadır. Ayrıca, mevcut toplam 1229 MWt’lik jeotermal 

elektrik dışı değerlendirmenin kalorifer yakıtı eşdeğeri 2006 itibari ile yılda 1 Milyar 

YTL’dir.  

• Dar finans imkanları nedeniyle Belediyeler yatırım yapamamaktadırlar. Yatırım 

yapamayan belediyelerin para harcamadan çözümü doğalgazda bulması, Jeotermal 

merkezi ısıtma temelini teşkil eden jeotermal etüt ve aramaların, sondajların dahi 

kamu kuruluşlarınca paralı yapılması, jeotermalin beklenenden az gelişmesindeki 

nedenler olarak görülmektedir. 

• Birim üretim maliyeti açısından jeotermal santral, termik santrale göre daha ucuzdur. 

Jeotermal santralde brüt maliyet (Kızıldere) 2,9 ABD ¢ / kWh iken termik santralde bu 

değer 5,15 ¢ / kWh, fuel-oil santralinde 9,8 ¢ / kWh, doğalgaz santralinde ise 6,25 ¢ / 

kWh’ dir. 

• Jeotermal kaynaklardan elektrik üretiminde, jeotermal kaynağın kapasitesinin 

kanıtlanması (saha araştırmaları) sırasında bazı riskler bulunmasından dolayı ilk 

yatırım maliyeti yüksek olmasına karşılık ayrıca bir yakıt bedeli olmamasından  dolayı 

düşük işletme bedeline sahip oldukları için daha uzun bir işletme dönemi dikkate 
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alındığında fosil yakıtlı elektrik santrallerine göre ekonomik getirileri daha yüksek 

olmaktadır 

•  Jeotermal merkezi ısıtma sistemlerinin komple yatırımı (konut, taşıma, şebeke, 

bağlantı dahil) 100 m²’lik konut başına 1000 $ ile 2500 $ arasındadır.  

• Jeotermal elektrik üretiminde ve konut ısıtmasında önemli istihdam yaratılmaktadır.  

Ancak, seracılık ve termal turizm uygulamalarında istihdam değeri daha da  yüksek 

görünmektedir. Türkiye’de şu anda jeotermal ile ilgili toplam istihdam ise 40.000 kişi 

civarındadır. Ancak 2013 yılı istihdam projeksiyonu 200.000 kişidir (direkt ve indirekt 

olarak). 

• Elektrik üretimi, ısıtma,  soğutma, mineral eldesinde  teknik ve ekonomik şartlar 

uygun olduğu zaman sektörün rekabet gücü vardır ve şansı çok yüksektir. Termal 

Turizm (Kaplıca) maksatlı kullanımda ise fonksiyon ve işlev açısından rakipsizdir. 

• Jeotermal uygulamalardan merkezi ısıtma (konutlar+termal tesis) da bir önceki plan 

dönemine göre % 62, sera ısıtmasında % 90, termal turizmde (kaplıca) % 23 olmak 

üzere toplam kullanımda % 50 oranında bir artış sağlanmıştır. 

• Türkiye’de Jeotermal Enerji ile Isıtılması hedeflenen Potansiyel Yerleşim Birimleri 1 

Milyon konut eşdeğeridir. Türkiye’nin muhtemel teorik teknik ısı potansiyeli 5 

Milyon Konut eşdeğeri olup, bunun günümüzde ekonomik olarak uygulanabilir kısmı 

1 Milyon konut eşdeğeridir. Buna ekonomik olarak uygulanabilir olan 250.000 konut 

eşdeğeri termal tesis ve sera ısıtmasını da ilave ettiğimizde bugünün şartlarında  

ekonomik jeotermal ısıtma kapasitesi 10.000 MWt olmaktadır. 

• Türkiye’de hedeflenen 1 Milyon konutun jeotermal ile ısıtılmasında, 8000 MWt 

kurulu güç olarak karşılaştırıldığında, 1400 MWe’lık bir Nükleer Santralin beş (5) 

katı, yıllık ısı enerjisi ikamesi olarak karşılaştırıldığında  üç (3) katı olmaktadır. Bir 

başka yaklaşımla, 2 tane Mavi Akım Projesine eşdeğer enerjidir. Mavi akımda 16 

Milyar m3/yıl doğalgaz teminine karşın jeotermal ısı  potansiyelimiz 30 Milyar m3/yıl 

doğalgaz eşdeğeridir. Özellikle saklı maliyeti yüksek olan konvansiyonel enerji türleri 

ile karşılaştırıldığında en düşük maliyet seçeneğini sunar.  

• Jeotermal potansiyelin büyüklüğü, başarılı örnek uygulamaların varlığı, yerli, 

yenilenebilir, çevre ile uyumlu, sera gazı üretmeyen ve ucuz enerji oluşunun 

avantajları, sektörü ülke içi ve dışında temsil edebilecek çok sayıda kurum, kuruluş ve 

sivil toplum örgütlerinin oluşu, aynı akışkanın eşzamanlı olarak çok amaçlı (entegre) 

kullanım özelliği ve uygulama kolaylığı, güvenli kullanım, yerel ve bölgesel bazda 
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yoğun olarak tüm yıl boyunca istihdam yaratması, kaynağın mevsimlere göre 

artan/azalan talep alanına göre kullanılabilir olması, termal turizm maksatlı kullanım 

ile insan sağlığına, sera ısıtması ile hormonsuz, kimyasal maddesiz, topraksız organik 

ürünler üretilebilmesine imkan sağlaması, merkezi konut ısıtması ile yaşam 

standardının yükseltilmesi ve konforu sağlaması, yerli kaynak olması sebebiyle üretim 

ve kullanımının  ülke idaresinin kontrolünde olması, meteorolojik koşullardan 

bağımsız oluşu (vanası bizde enerji), verimliliğin %95’in üzerinde oluşu, az alan 

ihtiyacının olması gibi güçlü yönleri yanında oldukça uzun süren yasal ve idari 

mevzuat yetersizliği ve boşluğu, sektörün yeterince finanse edilemeyişi, devlet 

desteğinin az oluşu, bugüne kadar yapılmış jeotermal sondaj sayısının ve yıllık sondaj 

sayısının azlığı, jeotermal sahalarda potansiyelin/kapasitenin belirlenmesine yönelik 

test, ölçüm ve değerlendirmelerin yeterince yapılamayışı, yerel yönetimlerin 

uygulamaya esas olacak kesin projeleri hazırlayamamaları, jeotermal tesislerin 

tekniğine uygun işletilemeyişi, yetişmiş insan kaynaklarının yetersizliği, sektör ile 

ilgili kurum, kuruluş ve kişiler arasındaki koordinasyonsuzluk ve uyumsuzluğa dayalı 

olarak yaşanan ihtilaflar, yatırımcı ve karar verici bilincinin yeterince oluşmamış 

olması Jeotermal kaynağın değerinin ve öneminin yeterince tanıtılamamış olması, 

Avrupa Birliği sağlık sigortası sisteminden Türkiye’de tedavi görecek olan termal 

küristlerin giderlerinin karşılanmaması, jeotermal yatırım (jeotermal elektrik üretimi, 

ısıtma vb) ve işletmeler için AB’nin verdiği teşviklerin Türkiye’de uygulanmaması 

gibi zayıf yönleri de bulunmaktadır. 

• Büyük jeotermal potansiyele karşın, mevcut jeotermal kuyular finansal kaynak ve 

mevzuat eksikliği nedeniyle yetersiz sayıda olup, daha fazla araştırma yapılarak 

jeotermal kuyuların açılmasına hız verilmeli, elektrik enerjisi üretiminde jeotermal 

kaynağın payı artırılmalıdır. 

• Jeotermal Desteklenmelidir: Jeotermal enerji yerli, ucuz, yenilenebilir ve yeşil enerji 

olduğu için, yatırımlar desteklenmeli ve teşvik edilmelidir. Jeotermal yatırımların 

gerekli özkaynağının %20’si kamu (İl Özel İdare, Belediye) tarafından 

karşılanmalıdır. 

• Reenjeksiyon mutlaka yapılmalıdır: Jeotermal rezervuar parametrelerinin korunması 

ve çevreye jeotermal akışkanın kontrolsüz atılmaması ve re-enjeksiyonu için mutlaka 

denetlenmelidir.  
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• MTA’da yeniden yapılanma gereklidir: MTA Genel Müdürlüğü’nde bir “Jeotermal 

Daire Başkanlığı” kurulmalıdır. Bu daireye tecrübeli, uzman sözleşmeli personel 

alınmalıdır.  

Jeotermal Araştırma/Üretim Kuyu Sayısı artırılmalıdır: MTA’nın arama programına 

yeterince araştırma yapılması ve kuyu açılabilmesi (veya açtırabilmesi) için (yılda en az 50 

kuyu) bütçe sağlanmalıdır. Jeotermal aramaların, kuyuların yapımı için 50 Milyon YTL 

finansman sağlanmalıdır. Genel bütçeden giderleri karşılanarak, MTA’ca yapılmış olup 

günümüze kadar değerlendirilememiş ve atıl kalmış olan kuyular, o yörenin il özel 

idarelerine, belediyelerine, bedelsiz devredilmelidir. 

Üretim kuyularının sayısının artırılması için İl Özel İdarelerine yılda 20 Milyon YTL 

kaynak aktarımında bulunulmalıdır. Kültür ve Turizm Bakanlığına ve İller Bankasına etüt 

proje ve kuyu açımları için yılda 20 Milyon YTL kaynak ayrılmalıdır. 

• Jeotermal Merkezi Isıtma Sistemi Yatırımlarının  Yönlendirmeye İhtiyacı vardır: 

Jeotermal merkezi ısıtma yatırımlarında ve işletmelerinde, Valilik, Belediye ve özel 

sektörün halk ile birlikte şirket kurması özendirilmelidir. Valilik ve Belediyeler bu 

konuda desteklenmeli ve teşvik edilmelidir.  

• Mevcut Kamu Jeotermal Şirketlerinin Yeniden Düzenlenmesi gerekmektedir. 

• Jeotermal Sahada Yasal Sahiplik: Elektrik üretimi için uygun jeotermal sahalar Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yetkisinde kalmalı, elektrik üretimine entegre 

ısıtma, termal turizm (kaplıca) vb. uygulamalarda bakanlık, valilikler (il özel idareleri) 

ile koordinasyon kurmalıdır. Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen ve halen 36 adet 

olan Termal Turizm Merkezlerinde yetki  Kültür ve Turizm Bakanlığı’nındır. Bu 

alanlarda entegre kullanımların yönetiminden de yalnızca Kültür ve Turizm Bakanlığı 

sorumlu olup, Valilik ve Belediyeler ile gerekli koordinasyonu kurmalıdır. 

Isıtma, soğutma, termal turizm (kaplıca) (Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen 

termal turizm merkezleri hariç), sera vb için uygun sahalar halen olduğu gibi yerel 

idarelerin inisiyatifinde olmalıdır. Isıtma, soğutma ve serada sadece suyun ısısının 

tahsisi yapılmalıdır. 

EPDK – Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (Jeotermal Kuyulardan üretime 

Lisans veren Kurum) Yatırım ve projenin özelliği dikkate alınarak Jeotermal merkezi 

ısıtma, termal turizm (kaplıca), sera yatırımlarında entegre kullanımının 

koordinasyonunu  valilikler ile sağlamalıdır.  
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• Kamu, sektör ile ilgili yasal ve idari mevzuatın uygulanmasını etkin şekilde izlemeli 

uygulamada ortaya çıkabilecek sorunları gidermeli, yatırım yapacak yerel 

yönetimlerin ve özel sektörün önünü açmalı, finansal destek vermeli ve denetim 

faaliyetleri üstlenmelidir. Özellikle saha etüdü ve kaynak araştırmalarına daha fazla 

destek verilmelidir. Ancak bunlar yapılırken standartlar iyi belirlenmeli, sağlıklı 

projeler üretilmeli ve bu sağlıklı projelerin hayata geçirilmesi noktasında kamunun 

sürekli ve etkin denetimi olmalıdır. Ülke kaynaklarının uygun olmayan projelerle 

zarar görmesinin önüne geçilmelidir. Bu görevlerin sağlıklı yürütülebilmesi için ilgili 

kamu kuruluşlarında yeterli personel olmalı ve bu personelin eğitimi sürekli 

yapılmalıdır. 

• Jeotermal ile ısıtmanın mümkün olduğu yerlerde konut ısıtması doğalgaz ile 

yapılmamalı, bu yerlerde jeotermal ile ısıtma zorunlu olmalıdır. 

• Jeotermal ile ısınma bedeli kWh başına 0,5 – 1 cent iken, bu değer doğalgazda 3-4 

cent/kWh, fuel-oil (kalorifer yakıtı) 8 cent/kWh, motorinde ise 14 cent/kWh 

olmaktadır. 

• Jeotermalde global olarak bina altı ekipman ve eşanjörleri ve bina içi bağlantıları dahil 

1500-2500 $’ı ödeyen bir ev sahibi, evinin jeotermal ile ısıtılması, sıcak su verilmesi 

ile ilgili her türlü hakka ve tesise sahip olmakta ve ayrıca doğalgaza göre en az  %50 

ucuza ısınmaktadır. 

 Jeotermal santraller ve merkezi ısıtma sistemlerinde kullanılacak Türkiye'de imalatı 

olmayan makine ve cihazların ve Türkiye’de imal edilen ekipmanların hammadde ithalatı 

işletme ve yatırım için 5 yılda (2007 – 2013) 1 Milyar USD'dir  (elektrik üretimi, konut ve 

sera ısıtması, termal turizm) ve bu değerin 5 yıldaki petrol (fuel-oil) ikamesi 5,5 Milyar USD 

tutmaktadır (mevcut uygulamalar dahil tutulmuştur). Yani 1 Milyar USD döviz harcamaya 

rağmen 5,5 Milyar USD tasarruf edilmektedir. 

 

• AB’nin enerji ve çevre projelerini destekleme programlarının olduğu bilinmektedir. 

Bu bakımdan jeotermal kaynaklardan elektrik üretimi ve entegre kullanımlarına 

yönelik projelere de AB fonlarından hibe veya kredi şeklinde finansal destek temini 

için bu konudaki mevzuat da AB mevzuatına uygun hale getirilmelidir.  

• Dünyada jeotermal zenginliği ile yedinci sırada yer alan Türkiye, jeotermal potansiyeli 

ile toplam elektrik enerjisi ihtiyacının % 5’ine kadar, ısıtmada ısı enerjisi ihtiyacının 

%30’una kadar karşılayabilecek potansiyele sahiptir. Ancak bunların ağırlık 
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ortalaması alındığında Türkiye enerji (elektrik + ısı enerjisi) ihtiyacının %14’ünü 

karşılamaya taliptir. 

• Toplam jeotermal potansiyelimizin (2000 MWe, 31500 MWt) elektrik üretimi, şehir 

ısıtma, soğutma, sera ısıtma, termal tesis ısıtma, kaplıca kullanımı, kimyasal maddeler 

üretimi, sanayide kullanım vb uygulamalarda tam değerlendirilmesi ile sağlanacak 

hedef yıllık net yurtiçi katma değer 25 Milyar ABD$ civarındadır. 

• Türkiye'de elektrik üretim hedeflerine göre 2005’de Denizli-Kızıldere'de 20 MWe 

olan kurulu gücün 9. Beş Yıllık Plan Dönemi sonunda (2013) Germencik, Salavatlı, 

Tuzla ve diğer sahalardaki üretimle birlikte toplam 550 MWe’e ulaşması 

beklenmektedir. 

• Isı üretim (elektrik dışı) hedeflerine göre 2005 yılında 1229 MWt olan kurulu gücün 

2013 yılında 8000 MWt’e ulaşması beklenmektedir. 

• Jeotermal ısıtma 2013 yılı hedefi 500.000 konut olarak belirlenmiştir. 

• Şubat 2006 itibariyle 402 MWt olan termal turizm kullanımının 2013 yılında 1100 

MWt’a ulaşması beklenmektedir. 2005 yılı itibariyle 40.000 olan termal turizm 

(kaplıca) yatağı kapasitesini 2013 yılında 250.000 yatağa çıkarmak olmalıdır. Ayrıca, 

yine 2013 yılında halen yılda 10.000 kişi civarında olan yabancı termal turist (kürist) 

sayısı Avrupa Birliğine girilmesi durumunda 250.000 kişiye çıkarmaktır. Şu anda 10 

milyon kişi olan iç termal (kaplıca) turist sayısının 15 milyon kişiye çıkarılması 

hedeflenmelidir. Bu hedeflere ulaşılması durumunda, termal turizm sektörü ülkemize 

yılda toplam 12 Milyar 625 milyon dolar ek ekonomik katkı sağlamış olacaktır. 

• A.B.D. Enerji Bakanlığı’nın verilerine (1998, Jeotermal Enerji Stratejileri ve 

Hedefleri) göre sera etkisi yaratan karbondoksit emisyonunun jeotermalde sıfıra yakın 

olduğu ve diğer fosil ve alternatif enerji kaynaklarında ise çok  daha fazla olduğu 

saptanmıştır. Örneğin bu değer kömür’de 850 - 1300 g/KWh, Doğal gaz’da 500- 1250 

g/KWh, Güneş enerjisinde 20 - 250 g/KWh, rüzgar enerjisinde 20-50 g/KWh iken, 

jeotermal enerjide 20 - 35 g/KWh’dır (Şekil 9). Modern jeotermal santrallarda ise 

zararlı emisyon değeri sıfıra yakındır.  

Türkiye’de jeotermal enerji ile 103.000 konut eşdeğeri ısıtmanın sonucunda yılda 

ortalama 1 Milyon ton karbondioksit emisyonu havaya atılmamış olmaktadır. Bu 

değer aynı zamanda trafikteki 596.000 aracın yarattığı eksoz kirliliğine eşdeğerdir 

(Ocak ayı için) 

• Türkiye’deki jeotermal uygulamaların CO2 gazı azaltımına etkisi büyük olmaktadır. 
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Bu, 2013 yılı hedeflerine ulaşıldığında daha da önem kazanacaktır. Kyoto esneklik 

mekanizmalarından Türkiye’nin faydalanabiliyor olması bağlamında yeni jeotermal 

projelere bu açıdan katkı sağlanması faydalı olacaktır.  

• 2013 yılı toplam jeotermal kullanım (550 MWe+8000 MWt) projeksiyonu karşılığında 

salınımına engel olunan CO2 emisyon miktarı yılda 10 Milyon ton olmaktadır. 

• Çevre ile uyumlu, yenilenebilir, yerli, ucuz, üstün ve pahalı teknoloji gerektirmeyen 

zengin jeotermal kaynak potansiyelimizden, bilimsel, teknik ve ekonomik esaslara 

dayalı olarak, etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde  elektrik enerjisi üretimi, 

ısıtma ve diğer değerlendirme alanlarında daha fazla yararlanabilmek amacıyla, bu 

kaynakların aranması, geliştirilmesi, korunması, üretimi ve kullanılmasına yönelik 

çalışmalara, ülkemiz enerji arz çeşitliliğinin sağlanabilmesi için, her zaman öncelik 

verilmelidir.  

• Jeotermal sahalarda açılan ve işletmeye alınan veya alınmayan bazı kuyulardan 

çevreye bırakılan ve kirliliğe sebep olan  akışkanların kontrol altına alınması, entegre 

kullanımın özendirilmesi ve gerektiğinde zorunlu hale getirilmesi, kullanma izni ve 

ruhsatları olan hak sahiplerinin ihtiyaç fazlası kaynak potansiyelini başkalarına 

tahsisinin sağlanması, birkaç yerleşim yerinin arasında kalan jeotermal alanların bir 

bütün olarak ortaklaşa kullanımına düzenleme  getirilmesi, araştırma ve etütlerin 

özendirilmesi, jeotermal alanlarda araştırma ve etütler sonucu bir hak iddia 

edilebilmesi için mutlaka test ve ölçümler ile rezervuar değerlendirme çalışmalarının 

bilimsel yöntemlerle yapılmasının temini, bir jeotermal yatırıma başlamadan önce 

ilgili veya yetkin olup olmamasına bakılmaksızın bir çok kuruluştan izin alma 

zorunluluğu yerine, oluşturulacak daha uzman ve yetkin, mümkünse bugünkü yapıdan 

farklı ‘teknik bir kurul’ marifetiyle izin işlemlerinin yürütülmesi, konuya getirilecek 

standartlarla denetlenmek kaydı ile özel sektörün bu konuda daha etkin olmasının 

önünün açılması, kamu – özel sektör ortaklığı (KÖO) (AB’de Public – Private 

Partnership PPP), yap- işlet veya yap-işlet-devret gibi yeni yatırım ve finansman 

modellerinin uygulanmasına bu alanda da işlerlik kazandırılması için teknik ve idari 

kriterlerin belirlenerek kontrolluk ve denetim yapacak yeteri kadar uzman eleman 

yetiştirilmesi, tekniğine uygun fizibilite raporu ve proje üretilmeden inşaata 

başlanmasının önüne geçilmesi, AB ve Dünya Bankası gibi dış finans kaynaklarından 

en etkili şekilde yararlanabilmek için mevzuatın uygun hale getirilmesi olarak 

sıralanabilir. 
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• Jeotermal Merkezi Isıtma Sistemi Yatırımlarının  Yönlendirmeye İhtiyacı vardır: 

Jeotermal merkezi ısıtma yatırımlarında ve işletmelerinde, Valilik (İl Özel İdaresi), 

Belediye ve özel sektörün halk ile birlikte şirket kurması özendirilmelidir. Valilik (İl 

Özel İdaresi) ve Belediyeler bu konuda desteklenmeli ve teşvik edilmelidir. 

•  Mevcut Kamu Jeotermal Şirketlerinin Yeniden Düzenlenmesi gerekmektedir: 

Jeotermal merkezi ısıtma yatırımlarını yapmak ve işletmek üzere kurulmuş olan İl 

Özel İdare veya Belediye ağırlıklı (%90-99 gibi) mevcut şirketlerle ilgili önerilerimiz 

aşağıya çıkarılmıştır: 

- Bu şirketlerde konuya uzak kişilerden oluşan yönetim kurulları yerine (ortakları 

temsilen); Vali (İl Özel İdare Genel Sekreteri), Belediye Başkanı, Halk ve özel 

sektör temsilcileri (2 kişi), Sanayi ve/veya Ticaret Odası Başkanı, (Fizibilite) 

Proje Müellifi Danışman  (teknik eleman) ile toplam 7 kişilik yeni bir yönetim 

kurulu oluşturulmalıdır. 

- Kamunun ağırlıkta olduğu mevcut şirketler, %45’i kadar hisselerini özel sektöre 

ve/veya halka satmalıdırlar veya daha önce alınan katılım parası karşılığı olarak 

devretmelidirler.   

• Kamu, sektör ile ilgili yasal ve idari mevzuatın uygulanmasını etkin şekilde izlemeli 

ortaya çıkabilecek sorunları gidermeli, yatırım yapacak yerel yönetimlerin ve özel 

sektörün önünü açmalı, finansal destek vermeli ve denetim faaliyetleri üstlenmelidir. 

Özellikle saha etüdü ve kaynak araştırmalarına daha fazla destek verilmelidir. Ancak 

bunlar yapılırken standartlar iyi belirlenmeli, sağlıklı projeler üretilmeli ve bu sağlıklı 

projelerin hayata geçirilmesi noktasında kamunun veya yetkili kıldığı kuruluşların 

sürekli ve etkin denetimi olmalıdır. Ülke kaynaklarının uygun olmayan projelerle 

zarar görmesinin önüne geçilmelidir. Bu görevlerin sağlıklı yürütülebilmesi için il özel 

idareleri ilgili kamu kuruluşlarında jeotermal ile ilgili meslek disiplinlerinden oluşan 

mühendislerden en az 3 kişinin yer aldığı (jeoloji, makina ve kimya mihendisleri) 

yeterli personel istihdam etmeli ve bu personelin eğitimi sürekli yapılmalıdır. 

• Jeotermal merkezi ısıtma sistemi yatırımları için uzun vadede ayrı özel bir jeotermal 

kanun çıkarılmalıdır. Jeotermal merkezi ısıtmada üç ana bölüm bulunmaktadır: A) 

Jeotermal sahada sahiplik, müktesep haklar, mülkiyet hakları, saha veya kuyu 

ruhsatları (İl özel idare, belediye, köy, hazine, halk), B) Jeotermal saha ile şehir 

arasındaki taşıma hattı ile ilgili izinler, haklar vb (Kamu, hazine, halk), C) Şehir 

içerisinde jeotermal merkezi ısıtmanın kurulacağı, şehrin kullanımı ile ilgili izinler, 
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yolların kullanımı, jeotermal ısı merkezlerinin kurulması ile ilgili arazi izinlerinin 

belediyelerden alınması ve mülkiyet sahipliği söz konusudur. 

 Dolayısıyla, üç ana bölümü bir araya getirerek, jeotermal merkezi ısıtmanın 

kurulmasının komple yatırım alt yapısını sağlayacak idari düzenlemeye ihtiyaç vardır. 

    Bunun sahipliğini ve koordinasyonunu Yerel Yönetimler yapabilirler, bunun için uzun 

vadede yasal düzenlemeye ve hemen düzenlenecek bir Bakanlar Kurulu Kararnamesine 

ihtiyaç duyulmaktadır.  

• Belediyeler  aldıkları kredileri ilgili belediye jeotermal şirketine özkaynak olarak 

sağlar ve bu şekilde değerlendirirler. Daha önce bazı Belediye A.Ş.’lerin jeotermal 

merkezi ısıtma sistemlerinin kredilendirilmesinde DESİYAB, Kalkınma Bankası, 

Toplu Konut Fonu etkin olmuştur.  

Ayrıca, jeotermal şirketler Kalkınma Bankalarından da kredi alabilmelidirler. 

Kalkınma Bankası, Dünya Bankası vb bankaların fonlarını adı geçen il özel idare ve 

belediye, özel sektör, halk şirketlerine kullandırmalıdırlar.  

• Yabancı Kredi Kuruluşları ile İşbirliği yapılmalıdır: Emisyon azalması yaratan çevre 

ve altyapı projelerine kredi sağlayan Dünya Bankası - GEF, International Finance 

Corporation (IFC), Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Japanese Bank of 

International Corporation (JBIC), Avrupa Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma 

Bankası gibi kuruluşlar ile yakın ilişki içinde bulunulmalı, destek sağlanmalıdır. 

• Jeotermal Merkezi Isıtma ve Termal Turizm Yatırımlarının önünün açılması için bir 

Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) çıkarılmalıdır: Türkiye’de jeotermalle merkezi 

ısıtma yapılabilecek yerlerin listesi daha önce verilmiştir. İdeal bir düzenleme ile 

valiliği, belediyeyi ve halkı, özel sektörü jeotermal yatırımlara cesaretlendirmek işi 

bir Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile gerçekleşebilecektir.       

Çıkarılacak BKK sayesinde mevcut durumun, mevcut ısıtmaların ve uygulamaların 

teknik ve ekonomik yönden daha iyi duruma getirilmesi, rehabilite edilmesi, teknolojik açıdan 

iyileştirilmesi ve modernizasyonu, yatırımların hızlandırılarak gerçekleştirilmesi sağlanacak 

ve böylece sektörü ve işletmeleri yetersiz ve art niyetli kişilerin kontrolünden çıkaracaktır.  

Bakanlar Kurulu Kararı, İçişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 

Çevre ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Jeotermal Derneğinden 

oluşan bir komisyon tarafından hazırlanmalıdır. 

BKK ile; Valilik, Belediyeler, halk ve özel sektör yönlendirilerek teşvik edilmiş olur 

ve yeni yatırımlar başlayarak  istihdama da katkı sağlanır. Jeotermal merkezi ısıtma; halkın 

sosyal yaşam standardını yükselten çevre, altyapı ve enerji  yatırımlarıdır. Doğal gazdan daha 
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ucuza, dışa bağımlı olmayan dövize bağlı olmayan yenilenebilir ve çevre dostu yeşil enerji 

jeotermal ile yaklaşık 1 Milyon konut ısıtılabilir. 

• Jeotermal çok disiplinli bir sektör olup, bir çok mühendislik dalını birlikte ilgilendirir. 

Bir jeotermal merkezi ısıtma fizibilite ve proje hazırlanması en az 8 ayrı mühendislik 

dalının bir araya gelmesini gerektirmektedir. Bugün Türkiye’de bazı Belediyeler bir 

jeofizikçiye dahi jeotermal merkezi ısıtma sistemi komple mühendisliği 

yaptırmaktadırlar. Bu da korkunç yanlışların yapılmasına sebebiyet vermektedir ve 

istismarlara yol açmaktadır. Dolayısı ile Belediyeler, Valilikler, kamu kuruluşları, 

kamu ihale kurumunun bu konudaki şirketlerin iş bitirme belgelerini göz önüne alıp, 

hukuki sorumluluğu olan sözleşmeye dayalı iş bitirmeye dayalı işler yaptırmalıdırlar. 

Bu nedenle jeotermal değerlendirme yapacak olan şirketler, değerlendirme ile ilgili 

fizibilite proje yapacak olan şirketleri bir takım olarak yeterliliğine kamu ihale 

kurumunun usullerine göre bakılmalıdır. 8 ayrı mühendislik dalından birinin 5-10 

yıllık tecrübesine bakılarak bu hizmetler yaptırılmamalıdır. Yatırımlar; Teknik ve 

Hukuki Sorumluluğu olan, tecrübeli, güvenilir, saygın, Proje müellefine ve Yapımcıya 

Sorumluluk karşılığında yaptırılmalıdır. 

• Jeotermal yatırım ve İşletmeler için Avrupa Birliğinin verdiği teşvikler Türkiye’de de 

uygulanmalıdır: Jeotermal, yeni ve yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Jeotermal 

elektrik ve ısı üretimi Avrupa Birliği tarafından teşvik edilmektedir. Aynı teşvikler 

Türkiye’de de uygulanmalıdır. Almanya Hükümeti, jeotermalden elde edilen elektriği 

15 Euro cent/kWh’den satın alarak teşvik etmektedir. İtalyan hükümeti ise jeotermal 

elektriğin teşvik edilmesi için 15 Eurocent/kWh’lik ödeme yapmaktadır. Ek 

teşviklerde yakında açıklanacaktır. 

• Organize Sera Bölgeleri İl Özel İdarelerin (Jeotermal A.Ş.’lerin) organizasyonunda 

kurulmalıdır: Jeotermal sera kurulmasına uygun alanlarda (jeotermal saha, iklim, 

tarıma uygunluk vb.) İl Özel İdareler uygun araziyi kamulaştırarak jeotermal ısı-

dağıtım şebekesini il özel idare Jeotermal A.Ş.’lerin aracılığıyla kurup, organize sera 

bölgeleri tesis ederek, çiftçinin ve özel sektörün sera kurmasını sağlamalıdır. Yine bu 

A.Ş.’lerde de Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Valilik, (Mücavir alan içinde ise 

Belediye), Sanayi ve Ticaret Odaları, Ziraat Odaları ve tarımla ilgili kuruluşların 

bulunmasında yarar vardır. Şanlıurfa, Dikili vb yerlerde bunun başarılı uygulamaları 

görülmüştür. Böylece, bu konuda İl Özel İdareler öncü ve projelerin sahibi ve 

yürütücüsü olmalıdır. Sonra ısı sistemleri ve arazi sera yatırımcısına kiralanmalıdır 

(uzun süreli 25 yıl). 
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• Jeotermal kaynakların bulunduğu alanlarda, sürdürülebilir ve etkin kullanımın 

sağlanması amacıyla; jeotermal akışkanın üretilmesi, işletilmesi, dağıtılması, 

rezervuara geri basımı, teknik analizleri ve entegre kullanımın aynı rezervuarda ortak 

üretimin olduğu jeotermal alanlarda tek elden yürütülebilmesi için bu alanlarda yerel 

yönetim ve kullanıcı teşebbüslerin yer aldığı bir yönetim modeli geliştirilmelidir. 

• Jeotermal merkezi ısıtma sistemi etüt - proje işlerinin yapılması veya yaptırılmasının 

finansmanında kullanılmak üzere, İller Bankası’na yılda 20 Milyon YTL  ödenek 

ayrılarak desteklenmelidir.   

• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na (MTA dahil) 35 Milyon YTL, DPT 

Müsteşarlığı’na 10 Milyon YTL ve TUBİTAK’a 5 Milyon YTL olmak üzere 

jeotermal arama ve geliştirme için yılda toplam 50 Milyon YTL  ödenek ayrılmalıdır. 

• Termal Turizmin geliştirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yılda 20 Milyon 

YTL ödenek ayrılmalıdır (etüt, sondaj ve şebeke kurulum yatırımlarınım 

desteklenmesi  için).  

• Kaplıca ve termal kullanımında tesislere standart getirilmelidir. Sıradan bina 

yapılmasına müsaade edilmemeli , turizm hedeflerine uygun modern tesislerin 

kurulması teşvik edilmelidir. 

• Jeotermal enerji ile ısıtmada kullanılan malzeme ve ekipmanlar teşvik kapsamına 

alınmalıdır  

• Jeotermal elektrik ve ısıtma yatırımlarında KDV muafiyeti uygulanmalıdır 

• Her yıl sonunda Valilikler yörelerinde açılmış olan kuyularla ilgili bilgileri MTA’ya 

ve Türkiye Jeotermal Derneği’ne göndermelidirler. 

• Ülkemizin termal turizm potansiyelinin en etkin şekilde kullanılması ve yurtdışı 

tanıtımının en iyi şekilde yapılabilmesi amacına yönelik özel tanıtım stratejileri 

geliştirilmelidir. 

• Ülkemizde jeotermal kaynağın ağırlıklı termal turizm uygulamalarında kullanıldığı 

gerçeğinden hareketle termal turizm yatırımları için özel teşvik sistemi geliştirilmelidir. 

• Termal turizmin gelişmesi için Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen ve halen 34 adet 

olan Termal Turizm Merkezlerinde jeotermal kaynağın entegre (şehir ısıtması vb) 

kullanımları konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı Valilik ve Belediyeler ile 

koordinasyon içinde bulunmalıdır. 

• Yerel idarelerce işletilen tüm tesislerin özel sektöre kiralanması konusunda planlama 

ve uygulamalar yapılmalıdır. 
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• Termal kür merkezleri konusunda kamu özel sektör işbirliği ile örnek – öncü 

uygulamalar yaşama geçirilmelidir. 

• Termal tesislerin (kaplıcaların) Sağlık Bakanlığından belge alması zorunlu hale 

getirilmelidir. 

• Termal turizm yatırımlarının önünün açılması için araştırma ve altyapı hizmetlerine 

yönelik bütçe imkanı sağlanmalıdır (20 Milyon YTL Turizm Bakanlığı’na, Valiliklere 

ve Belediyelere). 

• 4957/2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca ilan edilen Kültür ve Turizm 

Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinde termal turizmin 

geliştirilmesine yönelik olarak bu alanların imar planlarının Kültür ve Turizm 

Bakanlığı’nca tek elden yapılması ve geliştirilmesine yönelik olarak kamu arazisi 

tahsisi konusuna öncelik verecek şekilde düzenleme yapılması gerekmektedir. 

• Jeotermal elektrik üretim santrallerinde kullanıldıktan sonra sistemden çıkan jeotermal 

akışkanın %15’ine kadar olan kısmı termal turizm amaçlı kullanıma tahsis edilmelidir. 

• Avrupa Birliğinin uyguladığı 15 Euro Cent/kwh elektrik tarifesi Türkiye’de 

uygulandığı takdirde, yani jeotermal elektrik teşvik edildiği takdirde yaptığımız global 

hesaplamalara göre jeotermal elektrik kurulu gücü 2000 MWt’i geçebilecektir. Çünkü 

bu durumda 100°C ve üstündeki jeotermal sahalardan elektrik üretimi ekonomik 

olarak uygun olacak ve bu durumda da üretilebilecek jeotermal elektriğin değeri yılda 

16 Milyar kWh’i bulabilecektir. 

• İller Bankasına jeotermal arama ve jeotermal merkezi ısıtma uygulamalarının finansı 

için Uluslararası Finans kuruluşlarından (Dünya bankası vb) uygun şartlarda (düşük 

faiz, uzun vade) finans imkanı sağlanmalıdır.  

• Türkiye’nin toplam jeotermal ısı potansiyeli 31500 MWt’dir. Bu değer aynı zamanda 

5 Milyon Konut Isıtma Eşdeğeri veya 150 Bin dönüm sera ısıtmasına veya  1 

Milyonun üzerinde kaplıca yatak kapasitesine eşdeğerdir. Jeotermal ısı 

potansiyelimizin tamamını değerlendirdiğimiz durumda ise 18 Milyar USD/Yıl Fuel-

Oil Eşdeğeri (30 Milyon ton/yıl) veya 30 Milyar m3/yıl doğalgaz eşdeğeridir. 

Türkiye’nin 2013 yılı jeotermal elektrik üretim hedefi 550 MWe (4 Milyar 

kWh/Yıl)’dır. Türkiye’nin toplam jeotermal elektrik potansiyeli ise 2000 MWe* (16 

Milyar kWh/Yıl, teşvik destekli hal)’dir. 

Şubat 2006 itibariyle 402 MWt (215 adet kaplıca) olan termal turizm 

kullanımının 2013 yılında 1100 MWt’a (400 adet kaplıca eşdeğeri) ulaşması 
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beklenmektedir. Ayrıca, seracılık’ın 1700 MWt’e (5000 dönüm), soğutmanın 300 

MWt’e (50.000 konut eşdeğeri), kurutmanın 500 MWt’e (500.000 ton) ve Balıkçılık 

ve diğer kullanımların ise 400 MWt’e çıkması beklenmektedir. Sonuç olarak, toplam 

doğrudan kullanımın 8000 MWt’e çıkması beklenmektedir. 2013 yılı projeksiyonu 

olan 8000 MWt jeotermal doğrudan kullanım değerinin petrol eşdeğeri 3,88 Milyon 

TEP’dir (kalorifer yakıtı (fuel oil No:4) alt ısıl değeri 9700 kcal/kg, ortalama verim ise 

%80 alınmıştır). Bu değerin parasal karşılığı ise 5,4 Milyar YTL/yıl’dır (4 Milyar 

USD/yıl). 

8000 MWt jeotermal doğrudan kullanım değerinin doğalgaz eşdeğeri 3,93 

Milyar m3/yıl’dır (doğalgaz alt ısıl değeri 8250 kcal/m3, ortalama verim ise %93 

alınmıştır). Parasal karşılığı ise 1,93 Milyar YTL/yıl’dır (1,45 Milyar USD/yıl).   

2013 yılı hedefi olan 8000 MWt jeotermal doğrudan kullanım (elektrik dışı) ve 

550 MWe jeotermal elektrik üretimi hedeflerinin sağlayacağı direkt ve indirekt 

istihdam en az 200.000 kişidir. 

• Jeotermal sıvı karbondioksit ve kurubuz üretim projeksişyonu ise 2013 yılı için 

200.000 ton/yıl olarak tahmin edilmiştir. 

• Kozaklı, Diyadin ve Sarayköy jeotermal merkezi ısıtma sistemlerinde jeotermal grubu 

toplantılarına katılmış olan Belediye Başkanları ve ilgili kişiler, tesisin, sistemin zarar 

ettiğini bildirmişlerdir. Buna karşın birçok jeotermal merkezi ısıtma sistemlerinde de 

işletmede kar edildiği bilinmektedir. Buradan zarar edilen jeotermal merkezi ısıtma 

sistemi yatırımlarında fizibilite, proje, uygulama ve işletme gibi fonksiyonlardan 

birinin veya birkaçının doğru yapılmadığı ortaya çıkmaktadır. 

• Jeotermal potansiyelimizi elektrik dışı kullanımda (ısıtma, soğutma, kaplıca maksatlı 

kullanım ve kimyasal madde sınıfında termal su olarak baktığımızda 1 milyon yatak 

kapasitesine yetecek jeotermal su miktarının bulunduğunu görüyoruz. Dolayısıyla, 

jeotermal su açısından bir sınırlama söz konusu değildir. Bunun da karşılığında günde 

8 Milyon kişinin termal tedavi alması karşılığında yüksek bir potansiyeldir. Burada, 

jeotermal su debisi sınırlayıcı değil, pazar ve yatırım sınırlayıcı unsurlardır.  

• Jeotermal sahalarda açılan ve işletmeye alınan veya alınmayan bazı kuyulardan 

çevreye bırakılan ve kirliliğe sebep olan  akışkanların kontrol altına alınması, entegre 

kullanımın özendirilmesi ve gerektiğinde zorunlu hale getirilmesi, kullanma izni ve 

ruhsatları olan hak sahiplerinin ihtiyaç fazlası kaynak potansiyelini başkalarına 

tahsisinin sağlanması, birkaç yerleşim yerinin arasında kalan jeotermal alanların bir 
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bütün olarak ortaklaşa kullanımına düzenleme  getirilmesi, araştırma ve etütlerin 

özendirilmesi, jeotermal alanlarda araştırma ve etütler sonucu bir hak iddia 

edilebilmesi için mutlaka test ve ölçümler ile rezervuar değerlendirme çalışmalarının 

bilimsel yöntemlerle yapılmasının temini, bir jeotermal yatırıma başlamadan önce 

ilgili veya yetkin olup olmamasına bakılmaksızın bir çok kuruluştan izin alma 

zorunluluğu yerine, oluşturulacak daha uzman ve yetkin, mümkünse bugünkü yapıdan 

farklı ‘teknik bir kurul’ marifetiyle izin işlemlerinin yürütülmesi, konuya getirilecek 

standartlarla denetlenmek kaydı ile özel sektörün bu konuda daha etkin olmasının 

önünün açılması, kamu – özel sektör ortaklığı (KÖO) (AB’de Public – Private 

Partnership, PPP), yap- işlet veya yap-işlet-devret gibi yeni yatırım ve finansman 

modellerinin uygulanmasına bu alanda da işlerlik kazandırılması için teknik ve idari 

kriterlerin belirlenerek kontrolluk ve denetim yapacak yeteri kadar uzman eleman 

yetiştirilmesi, tekniğine uygun fizibilite raporu ve proje üretilmeden inşaata 

başlanmasının önüne geçilmesi, AB ve Dünya Bankası gibi dış finans kaynaklarından 

en etkili şekilde yararlanabilmek için mevzuatın uygun hale getirilmesi olarak 

sıralanabilir. 

• Jeotermal sahaları da potansiyel jeotermal alanların değerlendirilme şekline göre, 

kullanım ve değerlendirme maksadına göre potansiyeli farklılıklar gösterir. Örneğin 

bir jeotermal alan için;  

a. elektrik enerjisi üretimi, 

b.  ısıtma,  

c. soğutma,  

d. termal turizm,  

e. kurutma (meyve-sebze vb),  

f. kimyasal madde üretimi, 

için potansiyelleri ayrı ayrı değerlendirilir. Bunun için bir jeotermal alanın potansiyeli 

budur demek, tek başına bir potansiyel vermek yanlış olur. Onun için her jeotermal alan 

değerlendirilme şekline göre ayrı ayrı değerlendirilip, teknik ekonomik fizibilite raporuna 

dayalı olarak belirlenebilir.  
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• Türkiye’nin termal turizm amaçlı değerlendirilebilecek toplam jeotermal debi 

kapasitesi 50.000 litre/saniye olarak tahmin edilmektedir (30°C’nin üstü). Bu da 8 

Milyon kişi/gün ve 1 milyon kaplıca yatağına yetecek büyüklüktedir. 

• Türkiye’nin 2013 yılı jeotermal değerlendirme, fuel-oil ikamesi, engel olunan 

karbondioksit amisyon miktarı, ihracat, istihdam projeksiyonları aşağıdaki gibidir: 

 

Jeotermal Değerlendirme Şubat 
2005 

MW 2013 yılı 
Projeksiyonu 

MW Toplam Yıllık 
Enerji 

 
 
Elektrik Üretimi 
 

20 MWe 
 

550 MWe 
 

4 Milyar kWh/Yıl 

Konut Isıtması 
 

103.000 
konut 

eşdeğeri 

635 MWt 500.000 4000 MWt  

Termal Turizm (Kaplıca) 
 

215 adet 
kaplıca 

402 MWt 400 adet 
kaplıca 
eşdeğeri 

1100 MWt  

Seracılık 635 
dönüm 

192 MWt 5000 dönüm 
(ort. 100.000 

ton ürün) 

1700 MWt  

Soğutma - - 50.000 konut 
eşdeğeri 

300 MWt  

Kurutma - - 500.000 
ton/yıl 

500 MWt  

Balıkçılık +diğer kullanımlar - -  400 MWt  
Toplam doğrudan kullanım  1229 

MWt 
 8000 MWt 35.040.000* 

MWth/Yıl 
 
2013 yılı Toplam jeotermal doğrudan kullanım (elektrik dışı) projeksiyonu  
fuel-oil (kalorifer yakıtı) ikamesi 
 

 
3,88 Milyon 

Ton/Yıl 
= 4 Milyar 

USD/yıl 
  
2013 yılı Toplam jeotermal kullanım (550 MWe + 8000 MWt) projeksiyonu  
karşılığında salınımına engel olunan CO2 emisyon miktarı  
 

 
10 Milyon 

Ton/Yıl 

 

 2005 2013 

Jeotermal Karbondioksit Üretimi (kurulu güç) 120.000 ton/yıl 200.000 ton/yıl 

 
 2005 2013 
 
İstihdam (Direkt ve indirekt) 

 
40.000 kişi 

 
200.000 kişi 

 
 2005  2013  
 
İhracat (sera) 

 
15 Milyon USD 

 
250 Milyon USD 

*Yük faktörü %50’dir. 
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• Jeotermal elektrik üretimi, ısıtma (konut, termal tesis vb), termal turizm (kaplıca), 

seracılık, kurutma, balıkçılık vb uygulamaların 2013’deki hedeflere ulaşıldığı takdirde 
yaratacağı ekonomik büyüklük toplam 16 Milyar USD/yıl’dır. 
 

• Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde (2007 – 2013) jeotermal elektrik üretimi, 

ısıtma (konut, termal tesis vb), sera ısıtma, kurutma, termal turizm hedeflerine 

ulaşılması için gerekli olan yatırım tutarı aşağıdaki gibidir: 
Jeotermal Uygulama Ulaşılacak 2013 yılı 

hedefleri 
İlave Yatırım Farkı (USD) 
(2013’e kadar) 

Elektrik Üretimi 550 MWe 

(4 Milyar kWh) 

1 Milyar USD 

Isıtma (konut, termal tesis vb) 4000 MWt 

(500.000 konut eşd.) 

800 Milyon USD 

Sera ısıtma 1700 MWt 

(5000 dönüm) 

350 Milyon USD 

(kuyular dahil) 

Kurutma vb. 500.000 ton/yıl 100 Milyon USD 

Termal Turizm 400 kaplıca eşd. 800 Milyon USD 

Soğutma 50.000 konut eşd. 200 Milyon USD 

Toplam  3 Milyar 250 Milyon USD 

 
Jeotermal elektrik üretimi, ısıtma (konut, termal tesis vb), 
termal turizm (kaplıca), seracılık, kurutma, balıkçılık vb 
uygulamaların 2013’deki hedeflere ulaşıldığı takdirde 
yaratacağı ekonomik büyüklük 

 

16 Milyar USD/yıl 

 

• Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde (2007 – 2013) jeotermal elektrik üretimi, 
ısıtma (konut, termal tesis vb), sera ısıtma, kurutma, termal turizm hedeflerine 
ulaşılması için gerekli olan yatırım tutarları toplamı 3 Milyar 250 Milyon USD, buna 
karşılık yaratılacak ekonomik büyüklük 16 Milyar USD/yıl olarak tahmin 
edilmektedir. 
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	ÜRÜN
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