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TÜRKİYE’DE    LİNYİT   KÖMÜRLERİNİN 
ENERJİ   KAYNAĞI  OLARAK   ÖNEMİ 

 

Muharrem ERSİN 
 

ÖZ 
 

Türkiye linyit kömürlerinin ülke ekonomisi açısından, yeri ve önemi  
üzerinde durulan bu araştırmada; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden Tetkik 
Arama Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri, Elektrik Üretim Anonim Şirketi, Dış 
Ticaret Müsteşarlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı, 
Türkiye İstatistik Kurumu ve Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi gibi 
kuruluşlardan, kütüphanelerden, bilimsel makale, panel ve araştırma raporlarından 
yararlanılmıştır. 

 
 Türkiye’de 2005 yılı itibariyle genel enerji tüketiminin %71’i ithal 
kaynaklardan sağlanmıştır. Söz konusu enerji ithalatında, sadece petrol ve  doğalgaz 
için yapılan harcama ise Türkiye ticaret açığının %44’ünü oluşturmasına neden 
olmuştur. Ayrıca söz konusu enerji kaynaklarının sadece birkaç ülkeden ve 
güzergahtan sağlanıyor olması, Türkiye’de enerjinin zamanında, kesintisiz ve uygun 
fiyatlarda sağlanmasına darbe vurabilecek niteliktedir.  
 
 Gelişmekte olan Türkiye’de artan enerji ihtiyacında, enerjinin zamanında ve 
kesintisiz sağlanması açısından; uzun yıllar ihmal edilen linyit kömürü madenciliğine 
gereken önemin verilmesi, arttırılacak yatırımlarla  rezerv-üretim-tüketim artışlarının 
sağlanması ve istenmeyen kimyasal özelliklere sahip  linyit kömürünün verimli bir 
şekilde kullanılmasına imkan tanıyan temiz kömür yakma teknolojilerinin kullanımı 
yaygınlaştırılmalıdır. Böylece yerli bir kaynak olan linyit kömürünün, Türkiye’de en 
önemli tüketim alanı olan termik santrallerde  temiz ve verimli bir şekilde kullanımı 
daha da artabilecektir.   
 
THE IMPORTANCE OF LIGNITES IN TURKIYE AS AN ENERGY 
SOURCE 

 
ABSTRACT 

 
In this research defining the importance  of Turkish lignites in the perspective 

of economics, we applied to and quoted from several institutions and associations i.e. 
Turkish ministry of Energy & Natural Sources, The secretariat of Metal Investigation 
and Exploration, Turkiye Coal Mines Enterprises, Electric Production Inc, the 
secretariat of foreign trade, State Planning Organization, State Statistics Institution, 
World Energy Council, libraries, scientific articles, international and national 
researche reports. 
 

In the last year 2005, Turkey’s energy consumption sources provided and 
imported from abroad at a rate of 71 pct. Both oil and natural gas spendings caused 
44 pct of trade deficit of the country. 
 

In such a developing country depending on increased volume of energy, 
should have to focus on lignites mining, running up lignites reserves – production 
and consumption, generalizing the use of lignites with new clean technologies under 
a productive utility. Thus providing and supplying lignites more and beter in 
quantities as local energy resources into thermal power plants. 
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ÖNSÖZ 

 
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beşeri ve İktisadi Coğrafya 

Ana Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans Tezi olarak yaptığım bu araştırmada “Türkiye’de 

Linyit Kömürlerinin Enerji Kaynağı Olarak Önemi” üzerinde durulmuştur. 

  

 Ekonomik kalkınmanın önemli ölçütlerinden biri olan enerji tüketimi; gerek 

ülkelerin ekonomik kalkınmalarını sağlamaları, gerekse ekonomilerini daha da 

geliştirebilmeleri için önemli bir unsurdur. Gelişmekte olan Türkiye’de giderek artan 

enerji ihtiyacının karşılanmasında önemli yer tutan ithal enerji kaynakları ülkede 

ticaret açığına neden olurken, enerjinin kesintisiz ve zamanında sağlanması açısından 

da bir çok riskleri beraberinde getirmektedir. Söz konusu riskleri azaltmada, enerji 

tüketiminde kullanılacak yerli enerji kaynakları içinde linyit kömürü; ülkede önemli 

rezerve sahip olması yanında, söz konusu rezervin ülke genelinde büyük veya küçük 

rezervler şeklinde dağılmış durumda olması gibi sahip olduğu avantajlarla ,  uzun bir 

süre daha ülkenin enerji ihtiyacının karşılanmasında kullanılabilecek önemli bir 

kaynaktır. 

 

 Türkiye’de  enerjinin zamanında ve kesintisiz sağlanması açısından önemli 

potansiyele sahip linyit kömüründen en rasyonel şekilde faydalanma, ithal kaynak 

kullanımını azaltarak ticaret açığının artmasını engelleyebileceği gibi önemli bir 

istihdamın gelişmesine de imkan tanıyabilecektir. Linyit kömürüne gereken önemin 

verilmesi durumunda ülkeye kazandırılabilecek birçok faydanın tespiti için yapılan 

bu çalışmayı, Sayın Hocam Yard.Doç.Dr. İsmet Akova’nın teşvik ve desteğiyle 

yapmış bulunuyorum.  

 

 Yaptığımız bu çalışmada gerek sağlanan bilgilerde, gerekse söz konusu 

bilgilerin daha somut ve sağlam bir şekilde ortaya konulması açısından kullanılan 

şekil, tablo ve grafiklerde mümkün olduğunca en son yıla ait rakamlar verilmeye 

çalışılmıştır. Genel itibariyle tek bir alanda faaliyet gösteren kuruluşlardan 2005 yılı 

dahil tüm rakamsal bilgilere ulaşılırken; sektörde ülke genelinde toplam miktarlarla 
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ilgili rakamlar, özellikle ETKB tarafından henüz derlenip toparlanamaması nedeniyle 

güncellenememiştir. Çalışmalarım sırasında kuruluşlar arasında enerji sektörüne ait 

rakamsal verilerin birebir aynı olmadığı; özel sektöre ait bilgilerin ise çok dağınık ve 

değişken olması nedeniyle uzun bir süre daha  kesin  bilgilere ulaşılamaması gibi 

sorunlarla karşı karşıya kalınmıştır.  

 
Çalışmalarım sırasında yardımlarını esirgemeyen Sayın Hocam Yard.Doç.Dr. 

İsmet Akova’ya, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü tüm 

Hocaları ve Araştırma Görevlilerine, Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi çalışanlarına, 

ETKB, TKİ, MTA, TÜİK, EÜAŞ, DPT ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda tarafıma veri 

sağlayan değerli yetkililerine yakın alaka ve yardımları için çok teşekkür ederim.     

 
Ayrıca çalışmalarımda uygulanacak yol ve yöntemlerde tecrübelerinden 

önemli ölçüde yararlandığım arkadaşım Süleyman Karacelil’e;   tezimin her 

aşamasında, özellikle tablo, grafik ve şekillerin hazırlanmasında önemli yardımlarda 

bulunan, sürekli motive ederek sonsuz fedakarlıklarda bulunan eşim Esra’ya en içten 

teşekkürlerimi sunuyorum. 
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GİRİŞ 

 
İnsanlık tarihinde ateşin bulunmasıyla başlayan enerji tüketimi; günümüze 

kadar nüfusta yaşanan hızlı gelişime, sanayi ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak 

sürekli artma eğilimi göstermiştir. Enerjiye olan talebe paralel olarak enerji tüketimi 

genel olarak artarken, farklı dönemlerde devreye giren yeni enerji kaynakları da 

kullanılmaya başlanmıştır.  

 

18. yy’ın ikinci yarısına kadar enerji ihtiyacının karşılanmasında ısı kaynağı 

olarak odun ve odun kömürü kullanılırken; 18. yy’ın  ikinci yarısından itibaren 

yoğun olarak maden kömürü kullanılmaya başlanmıştır. Kömürün önemi ve kullanım 

alanı özellikle 19. yy’da kömür sayesinde demir ve buharın birleşerek “buhar 

makinesini” oluşturmasıyla daha da artmıştır. 19. yy’ın sonuna kadar sanayinin 

temelini oluşturan kömür, 19. yy’ın sonlarına doğru ve 20. yy’da kendisine rakip 

olabilecek yeni enerji kaynaklarıyla rekabet etmek zorunda kalmıştır. Bu yy.dan 

itibaren doğalgaz yanında özellikle petrol, enerji ihtiyacını karşılamada önemli 

ölçüde kullanılmaya başlarken kömür tüketimi oransal olarak gerilemiş miktar olarak 

ise genel olarak artma eğilimi göstermiştir. 

 

Dünya enerji ihtiyacının karşılanmasında önemli bir yere sahip olan doğalgaz 

ve petrol gibi fosil yakıtların yeryüzündeki   düzensiz dağılımları, onlara stratejik bir 

önem kazandırırken; söz konusu kaynakların karşılanabilmesi ile ilgili çabaları ise, 

uluslararası ilişkilere yön vermeye başlamıştır.  

 

Özellikle gelişmiş ülkeler fosil yakıtları önemli ölçüde tüketirken, söz konusu 

kaynaklara bağımlılığı azaltacak çabalara da girmişlerdir.  Gelişmiş ülkeler enerjinin 

karşılanmasında, tüketimde kayıplara en aza indirgeyecek uygulamalara girerek 

verimliliğini arttırırken; yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik 

uygulamalarla da enerji yelpazelerini genişletme yoluna gitmişlerdir. 
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Yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları, enerji çeşitliliği açısından imkanlar 

sunmuşsa da dünya genel enerji üretim ve tüketiminde az bir yere sahiptir. Söz 

konusu kaynaklar özellikle  araştırma ve üretim aşamasında önemli ölçüde ekonomik 

imkanlara ihtiyaç duyduğundan, genellikle gelişmiş ülkeler tarafından 

uygulanabilmektedir. Dolayısıyla gelişmekte olan ülkelerde enerji ihtiyacının 

karşılanmasında fosil yakıt kullanımı, zorunlu ve alternatifsiz olarak, artarak devam 

etmektedir. 

 

Gelişmekte olan Türkiye’de, birincil enerji kaynakları üretiminin, tüketimi 

karşılama oranı oldukça düşüktür ve bu oran günümüze kadar hızla azalmıştır. Yerli 

enerji kaynaklarından karşılanan enerji üretiminin giderek artan enerji talebini 

karşılayamaması nedeniyle başlayan enerji ithalatı, son yıllara kadar da hızla 

artmıştır. Türkiye enerji tüketiminde  ithal kaynak payı 1970 yılında %23 iken, 1985 

yılında %44’e,  2005 yılında ise %71’e ulaşmıştır.  Giderek artan söz konusu enerji 

ithalatı, 2005 yılı itibariyle Türkiye’de dış ticaret açığının %44’ünü oluşturan 

yaklaşık 19 milyar dolarlık kısmının sadece petrol ve doğalgazdan kaynaklanmasına 

neden olmuştur.1 

 

Türkiye’de uzun yıllar uygulanan enerji politikalarında linyit kömürü 

madenciliği ihmal edilerek doğalgaza dayalı enerji üretimine ağırlık verilmiş, linyit 

kömürü sektöründe yatırımlar azalmış, rezerv artışı sağlanamamış; dolayısıyla linyit 

kömürünün genel enerji üretim-tüketimindeki payı da özellikle son yıllarda azalmaya 

başlamıştır. Türkiye genel enerji üretiminde linyit kömürünün payı 1975 yılında %17 

iken, 1985’de %37’ye ve 1995’te daha da artarak %40’a ulaşmıştır. Söz konusu artış 

2000 yılına kadar devam etmişse de, özellikle ithal kaynak kullanım oranındaki artışa 

bağlı olarak gerilemeye başlamış ve 2004 yılında Türkiye toplam enerji üretiminde 

linyit kömürünün payı %38’e düşmüştür. Türkiye genel enerji tüketiminde linyit 

kömürünün tüketim payı 1975 yılında %9 iken, 1985 yılında %20’ye ulaşmış, 

özellikle  ithal enerji kaynakları kullanımındaki artışa bağlı olarak 1995 yılında 

%16’ya, 2004 yılında ise %10’a gerilemiştir. Türkiye genel enerji üretiminde ve 

                                                
1 ETKB, Dış Ticaret Müsteşarlığı 
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tüketiminde enerji kaynaklarının payları  ile ilgili bilgiler,  2. Bölümde “Kömürün 

Önemi” başlığı altında   ayrıntılı olarak verilmiştir. 

 

Türkiye, enerji ithalatının önemli bir kısmını oluşturan doğalgaz ve petrolü 

sadece birkaç ülkeden, hatta birkaç güzergahtan sağlıyor olması; söz konusu ülkeler 

ile güzergah üzerindeki ülkeler arasında yaşanabilecek sosyal, ekonomik ve politik 

sorunların, kaynakta kesinti veya fiyat artışı şeklinde risklerin oluşmasına neden 

olmaktadır. Bu riskler enerji kaynaklarının zamanında, kesintisiz ve uygun fiyatlarda 

sağlanmasına engel olarak; ülkenin, enerji ihtiyacının karşılanmasında ciddi 

sorunların yaşanmasına neden olabilecek gelişmelerle yüz yüze kalmasına yol 

açabilir.  

 

Türkiye giderek artan enerji ihtiyacında dışa bağımlılığı azaltacak ve 

güvenilir bir şekilde tüketilmesine olanak sağlayacak enerji kaynaklarından linyit 

kömürü dışında önemli bir fosil yakıt rezervine sahip değildir. Dolayısıyla enerji 

ihtiyacının karşılanmasında; gerek rezerv,  gerekse ülke geneline yayılış özelliği 

açısından önemli imkanlar sunan linyit kömüründen faydalanmak zorunlu bir 

seçenek olarak ortaya çıkmaktadır.  

 

Uzun yıllar çevresel etkileri gerekçesiyle sorgulanıp ihmal edilen  linyit 

kömürleri; arama- üretim- tüketim aşamalarında  daha verimli,  daha temiz ve  daha 

ekonomik bir şekilde faydalanılmasına imkan sağlayacak uygun teknolojilerin 

kullanılması ile, enerji tüketiminde  uzun  bir süre daha kullanılabilecek önemli bir 

yerli kaynaktır.  
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BİRİNCİ  BÖLÜM 

 

1. ENERJİNİN ÖNEMİ 
 

Günümüze kadar insanoğlunun yaşamını devam ettirmesinde en önemli 

unsurlardan biri olan enerji; ilk olarak ateşin bulunması ile insan hayatına girmiştir.  

İlk insanın ortaya çıktığı 4. zamandan (Kuaterner) günümüze kadar artan dünya 

nüfusuna paralel olarak enerji üretimi ve enerji çeşitliliği, dolayısıyla enerji tüketimi 

sürekli artma eğilimi göstermiştir. Gelecekte dünya nüfusunda meydana gelecek 

artışın gelişmekte olan ülkelerde meydana gelmesi; bu ülkelerde yaşanacak 

ekonomik gelişmelere bağlı olarak, enerji tüketiminde de artışların meydana geleceği   

tahmin edilmektedir. Enerji tüketimindeki değişmelerde ülkelerin nüfus özellikleri  

yanında gelişmişlik seviyeleri, sürdürmüş oldukları enerji politikaları, teknolojik 

gelişmeleri ve çevre bilincinin etkili olması beklenmektedir. 

 

 İnsanlık tarihinde ilk olarak ateşin bulunmasıyla başlayan enerjiden 

yararlanma biçimi, odun ve odun kömürünün uzun bir süre ısınmada kullanımı 

şeklinde devam etmiştir. 18. yy’ın ortalarına kadar yüklerin kaldırılmasında, tarımsal 

faaliyetlerde mekanik enerji kaynağı olarak insan ve hayvan gücünden 

yararlanılırken, su ve rüzgar gücünden ilkel yöntemlerle de olsa faydalanılmaktaydı. 

18. yy’ın ikinci yarısında başlayan bilimsel ve teknolojik gelişmeler sonucunda 

yaşanan hızlı makineleşme, enerji ihtiyacının yoğun şekilde artmasına neden 

olmuştur. Sanayi devrimiyle yoğun olarak  artan enerji ihtiyacında, sanayi dışı 

sektörlerde büyüyen enerji ihtiyaçlarının da dahil olması etkili olmuştur. 18. yy’dan   

19. yy’a  artarak devam eden enerji tüketimi, sanayileşme ve teknolojik gelişmelere, 

nüfus artışına, şehirlerde yaşayan nüfus miktarının artışına, daha rahat bir yaşam 

talebinin artmasına bağlı olarak 21. yy’a kadar daha da hızlı bir şeklide  artmıştır. 

Zamanla ısınma, barınma, pişirme ihtiyaçlarında kullanılmaya başlanan enerjinin, 

soğutma, aydınlatma, haberleşme, ulaşım ve daha bir çok sahalarda hayatın 

vazgeçilmez unsuru olarak önemi artmıştır. Öyle ki, rahat yaşam arzusuyla birlikte 

artan ihtiyaçlara bağlı olarak, her alanda hızla kullanılır hale gelmiştir. 
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19. yy’da artarak devam eden sanayileşme hareketleri, bu yy’ın sonuna kadar 

dünya enerji kaynaklarının önemli ölçüde kullanılmasına ve öneminin giderek 

artmasına neden olmuştur. Enerjinin artan önemi, ülkelerin ekonomik politikalarını 

olduğu gibi dış politikalarını da etkileyerek,  dünya enerji kaynaklarının kontrolünü  

paylaşma konusunda savaşların yaşanmasına neden olmuştur. Dünya enerji 

kaynaklarının paylaşıldığı; 1. ve 2. Dünya Savaşı ile başlayan mücadeleler günümüze 

kadar devam etmiş, gelecekte de artarak devam etmesi beklenir olmuştur. Çünkü 

ülkelerin enerji  ihtiyaçları çok çeşitli ve sınırsız, enerji kaynakları ise sınırlıdır. 

Enerji kaynaklarının sınırlı olmasının yanında dünyadaki dengesiz dağılımı 

nedeniyle bu enerji kaynaklarına ulaşma ve bu kaynakları paylaşma politikalarında 

sıkıntılar meydana gelmektedir. Yine bu sıkıntılar, ekonomik süreçlerini geliştirmek 

isteyen ülkeler arasında mücadelelere veya enerjiye bağlı stratejik ilişkilerin 

şekillendirilmesine neden olmuştur.  

 

 

“Ülkelerin  sosyal, kültürel, siyasal, ırksal ve hatta dinsel sorunları analiz 
edildiğinde; dünyadaki enerji kaynaklarına ulaşmanın önemli rolü olduğu görülür.Yani 
toplumsal uzlaşı gibi, uluslararası uzlaşı konusu da büyük oranda enerjinin paylaşımına 
bağımlı hale gelmektedir.”1 
 

 

Geçmişte olduğu gibi günümüzde de ülkelerin, gerek ekonomik ve sosyal 

gelişimlerini gerçekleştirip,  devamını sağlayabilmek; gerekse uluslararası alanda 

varlığını koruyup, söz sahibi olabilmek için enerjiye ihtiyaçları vardır. Bu derece 

önemli olan enerji sektörü; iş gücü, sermaye ve toprak gibi üretim faktörleri arasına 

girerek diğer sektörlere girdi sağlamış, ekonomik büyümeye bağlı olarak da giderek 

fiyatı artmıştır. Enerjinin pahalılaşmasında, enerji sektöründe önemli bir yere sahip 

olan fosil yakıtların (özellikle petrol ve doğalgazın) dünyadaki düzensiz dağılımı, 

büyük ölçüde etkili olmuştur.  

 

 

                                                
1 Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, Türkiye 7. enerji Kongresi ,“2000’li Yıllarda Ulusal 
Arz-Talep Dengesi Işığında Türkiye Enerji Politikaları”, ODTÜ, Ankara,  3-8 Kasım 1997, s.1-2 
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“Dünyamızın fosil yakıt bağımlılığının, yüzyılın ortasına kadar artarak sürmesi 
bekleniyor. Yeryüzündeki heterojen dağılımları nedeniyle, enerji kaynaklarının dörtte 
birinden, petrolün ise yarısından fazlası uluslararası ticarete konu olmuştur. Tükenecekleri 
endişesi azalmış olmakla beraber özellikle petrol üzerindeki rekabetin, giderek sertleşmesi 
kaçınılmaz görünüyor. Çünkü bütün ülkeler, ihtiyaç duydukları enerji kaynaklarının, makul 
fiyatlarla ve kesintisiz teminini bir güvenlik sorunu sayıyor.” 2   
 

 

Fiyat ve tedarikteki riskler,  günümüz ülkeleri için enerjinin en verimli 

şekilde üretilmesi, satın alınması, dönüştürülmesi, iletilmesi, depolanması, işlenmesi 

ve en az maliyetle tüketilmesi önde gelen sorunları  arasında olmuştur. Bu amaçla 

ülkeler, mevcut kaynaklarından en rasyonel şekilde yararlanmak için çeşitli önlemler 

almanın yanında, verimi artırmaya yönelik projeleri hayata geçirme çabaları da 

göstermektedirler. 

 

 

 “Gelişmiş ülkelerde  daha verimli motorlu taşıtlar, elektrikli makineler, ısınma,  
binaların yalıtımı gibi daha bir çok alanda yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanması 
ile enerjinin verimli bir şekilde kullanımı hızlı bir artış göstermektedir. Bu gelişmelere bağlı 
olarak, üretilen birim mal ve hizmetlerde kullanılan enerji miktarı 1970’li yıllardan bu yana 
gelişmiş ülkelerde 1/3 oranında azalırken, gelişmekte olan ülkelerde 1/3 oranında artmıştır. 
Bu artışın;  plansız şehirleşme,  eski teknolojilerle veya bilinçsizse enerji kullanımından 
kaynaklandığı bilinmektedir.”3   
 

 

 Gelişmekte olan veya ekonomik açıdan geri kalmış ülkeler, dünya nüfusunun 

önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bu ülkelerde nüfusun fazla, enerji tüketiminin de 

az olması, kişi başına düşen enerji miktarının az olmasına neden olmuştur.  

 

Enerji tüketim miktarları yanında tüketilen enerji  kaynaklarının türü ve enerji 

kaynaklarından en rasyonel şekilde yararlanma dereceleri, ülkelerin ekonomik 

gelişmişlik seviyeleri hakkında bilgi vermektedir. Gelişmiş ülkelerde çeşitli sanayi 

faaliyetleri yanında ulaşım, ısınma ve diğer alanlarda artan makineleşmeyle ilgili 

                                                
2  TÜBİTAK, Vizyon 2023, Teknoloji Öngörü Projesi, “Enerji  ve Doğal Kaynaklar Paneli Raporu”, 
Ankara, 24 Temmuz 2003, s.6. 
3  Tuncer Güngör, Mehmet Faruk Eskibalcı, “Türkiye Enerji Hammaddeleri Potansiyelinin 
Değerlendirilebilirliği”, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yer Bilimleri Dergisi, 
C.16, sayı.1, 2003, s. 81    
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modern uygulamalar, enerji ihtiyaçlarını arttırarak, enerji kaynaklarının daha fazla 

önem kazanmasına neden olmuştur. Bununla ilgili olarak gelişmiş  ülkelerde enerji 

tüketimi, gelişmekte olan ülkelere nazaran daha fazladır. Gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkeler arasında enerji  tüketimi açısından farklılığın ve eşitsizliğin oluşmasında; 

ülkelerin sosyal-ekonomik-kültürel yapıları, kentleşme hızları ve özellikleri, sahip 

oldukları enerji türleri ve miktarı etkili olmaktadır. Bunlardan enerji kaynağına sahip 

olma,  gelişmiş bir ülke olmak için yeterli bir koşul değildir. Örneğin günümüz 

dünyasında en önemli enerji kaynağı olan petrole sahip ülkeler, sanayileşme alanında 

en gelişmiş ülkeler değildir ve kişi başına tüketilen enerji miktarı da fazla değildir. 

Yine Japonya enerji kaynakları bakımından kendisine yeterli olmamasına rağmen, 

gerekli enerjiyi ithal ederek sanayisini geliştirmiştir. Bu şekilde enerji kaynaklarının 

dünyadaki dengesiz dağılımı, ülkelerin ekonomik kalkınmalarını tamamlayıp devam 

ettirmelerini engelleyememiştir. Ülkeler arası ekonomik yapıların farklılığı, dünyada 

enerji üretim- tüketim alanları arasında düzenli bir paralelliğin oluşumunu 

engellemiştir. Bu ekonomik yapı farklılığı, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin 

birbirleriyle ticari ilişkiler kurma zorunluluğunu da ortaya çıkarmıştır. Çünkü 

gelişmiş ülkeler ekonomilerini devam ettirebilmek için, enerji bölgelerindeki 

gelişmekte olan ülkelerin kaynaklarına ihtiyaç duymaktadır. Yine, gelişmekte olan 

veya geri kalmış ülkeler de yeterli olarak geliştiremedikleri günlük hayattaki teknik 

donanımı ve  üretimdeki tesis yatırımlarının finansmanını gelişmiş ülkelerden 

sağlamak zorundadır. Enerji kaynaklarına sahip olan ve olmayan ülkeler arasındaki 

enerji ile ilgili  arz- talep şeklindeki bağımlılık, zaman zaman çatışmalara da 

dönüşebilmektedir. Çünkü ülkeler ihtiyaç duydukları enerjiyi üretmede, ithal etmede, 

istediği zaman ve biçimde kullanabilme konusunda tamamen bağımsız değillerdir. 

Enerji ticaretinde  söz sahibi olmak yada kullanılan enerjinin türü ve miktarının 

çevreye verebileceği zararları engellemek isteyen ülkeler, uluslararası örgütlerle, 

ülkelerin enerji politikalarını etkileyebilmektedir. Yine ülkeler, geliştirdikleri enerji 

politikalarını uygulamada diğer ülkelerden destek alabildikleri gibi, farklılıklarına 

aldırmaksızın işbirliği içinde bile olabilmektedirler. 
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“Enerji kaynaklarının paylaşım mücadelesinde birbirine çok zıt güçler bile 
birbirlerinin siyasi rejimlerine, ideolojik düzenlemelerine bakmaksızın birbirleriyle çok rahat 
ittifak kurmakta ve işbirliği yapmaktadır.  Afganistan Savaşı’nda ABD’ye zıt iki süper güç 
olan Çin ve Rusya savaşa destek vermekte ve ABD ile ittifak yaparak ABD’nin yanında yer 
aldıklarını göstermişlerdir. Bu ittifak cephesinin yaratılmasını sağlayan etkenin enerji 
kaynaklarının paylaşma politikası olduğu görülmektedir.”4 
 

 

Dünya ülkeleri için önemi giderek artan enerji konusu  beraberinde birçok 

riskleri, sorunları ve bunlara bağlı olarak da yeni arayışları beraberinde getirmiştir. 

Enerji kaynaklarından özellikle petrol, maden kömürü, linyit ve doğalgaz gibi fosil 

yakıtlar dünya genelinde yoğun olarak kullanılmakta , bilinen rezervler de giderek 

azalmaktadır. Bu enerji kaynaklarından özellikle petrol ve doğalgazın dünya 

genelindeki heterojen dağılımları, onlara stratejik enerji kaynakları olma özelliklerini 

kazandırmıştır. Bu enerji kaynaklarının yoğun olarak belli bölgelerde toplanması, 

ülkelerarası ticarete konu olmaları yanında ani fiyat artışları gibi ticari riskleri de 

beraberinde getirirken, bu bölgelerde uluslararası mücadelelerin yaşanmasına da 

neden olabilmektedir. 

 

Dünya genelinde hayatın her alanın da kullanılır olan enerjinin büyük ölçüde 

petrol ve doğalgaz gibi stratejik kaynaklardan sağlanır olması, ülkeler için ‘enerjide 

güvenilirlik’ sorununu ortaya çıkarmıştır. Çünkü ülkeler için sürdürülebilir ekonomik 

bir yaşam, enerji kaynaklarının sürekliliğiyle yakından ilgilidir. Ülkeler, riskler 

taşıyan stratejik enerji kaynakları dışında enerji  güvenirliğini sağlamak amacıyla, 

çeşitli yöntem ve tekniklerle   yeni enerji politikaları geliştirme yoluna gitmişlerdir. 

Kimi ülkeler ekonomik-siyasal gücünden yararlanarak dünya enerji kaynaklarına 

müdahale eğilimi göstermiş, kimi ülkeler enerji yelpazesini çeşitlendirerek tek bir 

enerjiye bağımlılığını azaltmaya çalışmış, kimi ülkeler kendi enerji kaynaklarındaki 

eksikliği ithal ederek kapatmış, kimi ülkeler mevcut kaynaklardan en rasyonel 

şekilde yararlanma yoluna gitmiş, kimileri de geleneksel kaynaklar yanında alternatif 

enerji  kaynakları oluşturma ve geliştirme çabaları içine girmiştir. Enerji  ile ilgili bu 

uygulamalar aynı anda aynı ülkeler tarafından yapılabildiği gibi birçok ülkede de 

                                                
4 Yılmaz Güler, Dünya Stratejik Enerji Kaynakları,Enerji Stratejileri ve Türkiye, İstanbul, Kitap 
Matbaası, 2003, s. 61, 62 
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aynı anda tüm uygulamalar birden yapılabilmektedir. İster gelişmiş, ister gelişmekte 

olan ülkeler olsun, yaptıkları bu uygulamalarla ekonomik gelişimlerini tek bir 

kaynağa, özellikle de ithal yolla sağlıyorsa, söz konusu bağlılığı azaltmak; gerekli 

enerjiyi ani fiyat artışı göstermeyen ekonomik fiyatlarla, temiz, güvenli ve kesintisiz 

bir şekilde sağlamayı hedeflemektedirler. Özellikle stratejik enerji kaynakları, dünya 

ticaretinde önemli yeri dolayısıyla, ekonomik ve siyasal olaylardan etkilenerek ani 

fiyat dalgalanmalarına maruz kalabilmektedir. Bu durum ulusal ve uluslararası 

durumda güvenlik risklerini ortaya  çıkardığından, ülkelerin enerji politikalarını 

belirlemede  de etkili rol oynar. 

 

Enerji üretiminde yetersiz olan Türkiye, enerjiyi sağladığı kaynaklar 

bakımından çeşitliliğe sahipse de, genel enerji üretiminde ve tüketimindeki payları 

açısından sınırlı katkıda bulunabilmektedir. Üretilen enerjinin ihtiyacı 

karşılayamamasında, diğer gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi, ekonomik 

kalkınma açısından yapılan hamleler, şehirleşme ve nüfus artışı gibi sebepler etkili 

olmuştur. Dolayısıyla, sosyo-ekonomik gelişme, hızlı kentleşme ve enerji üretiminde 

yetersizlikler nedeniyle enerji üretimi-tüketim ilişkisinde meydana gelen 

dengesizlikler sonucunda  gerekli enerjiyi ithal etme kaçınılmaz olmuştur. Bu durum 

ise,  Türkiye açısından enerjinin güvenilir bir şekilde karşılanamaması gibi önemli 

bir riski ortaya çıkarmıştır. 

 

Sanayileşmeyle ilgili olarak, enerji üretiminde ve tüketiminde teknolojik 

gelişmelerden yeterince yararlanılamaması, verimliliği ve çevreyi olumsuz 

etkilemektedir. Bu nedenle Türkiye, enerji tüketim miktarlarındaki artışa karşılık, 

enerjiyi verimli ve temiz bir şekilde kullanamamakta, enerji alanında yatırımların 

yetersiz oluşu nedeniyle yerli kaynaklardan en rasyonel şekilde yararlanamamakta, 

dolayısıyla kişi başına az enerji üretmekte ve tüketmektedir. Enerji üretim- tüketim 

aşamalarında verimi artıracak ve çevreye olumsuz etkileri en aza indirgeyecek teknik 

donanım ise,  yeterince bilinçlenmeme  ve enerji maliyetlerine ek yükler 

getirmesinden dolayı ihmal edilmekte, yaygın olarak kullanılmamaktadır. Bu durum 

enerji üretiminin yeterli düzeyde temiz ve verimli yapılamamasına, kişi başına fazla 

kirletici yaymasına neden olmaktadır. 
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2003 yılı itibariyle Türkiye’nin OECD ülkeleri içerisindeki CO2 emisyonu payı 

sadece % 1,2 olup, yaklaşık 203 Milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Sera gazı 

emisyonlarının büyük bir bölümü enerji sektöründen kaynaklandığından, artan enerji 

tüketimine paralel olarak emisyon değerleri de artmaktadır. OECD ülkelerinde,  

ekonomik seviyeleriyle ilgili olarak fazla enerji tüketimiyle ilgili olarak ortaya çıkan 

kirletici emisyonlar,  nüfusun da az olmasına da bağlı olarak kişi başına daha fazla 

düşmesine neden olmaktadır.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara, 2006 
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Tablo 1. OECD Ülkeleri CO2 Emisyonları Göstergeleri  (2002) 
 CO2 

EMİSYONLARI 
(Milyon ton) 

KİŞİ BAŞINA 
CO2 EMİSYONU 

(ton/kişi) 
  Sıra  Sıra 
ABD 5652 1 19,7 2 
Japonya 1207 2 9.47 13 
Almanya 838 3 10.15 10 
Kanada 532 4 15,32 4 
İngiltere 529 5 8.94 14 
Kore 452 6 9.48 12 
İtalya 433 7 7.47 20 
Fransa 377 8 6.16 24 
Meksika 365 9 3.64 29 
Avustralya 343 10 17.36 3 
İspanya 303 11 7.48 19 
Polonya 283 12 7.40 21 

TÜRKİYE 
 

193 
 

13 
 

2,77 
 

30 
Hollanda 178 14 11.02 7 
Çek 
Cumhuriyeti 

115 15 11.27 6 

Belçika 113 16 10,90 8 
Yunanistan 90 17 8.26 16 
Avusturya 66 18 8,21 17 
Finlandiya 64 19 12,21 5 
Portekiz 63 20 6,07 25 
Macaristan 55 21 5,46 28 
Danimarka 51 22 9.52 11 
İsveç 50 23 5,62 27 
İsviçre 43 24 5.87 26 
İrlanda 42 25 10,86 9 
Slovakya 38 26 7,04 23 
Y. Zelanda 34 27 8.55 15 
Norveç 33 28 7.28 22 
Lüksemburg 9 29 20,8 1 
İzlanda 2 30 7.71 18 
OECD 12554  10,96  
DÜNYA 24102  3,89  
Kaynak: Enerji Sektöründe Sera Gazı Azaltımı Çalışma  Grubu Raporu, ETKB, 2005 
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Türkiye kalabalık bir nüfusa karşılık, gelişmekte olan ülke kategorisinde yer 

aldığından dolayı gelişmiş ülkeler kadar ekonomisi gelişememiştir. Bu durum 

Türkiye’nin, OECD ülkeleri arasında, karbondioksit emisyonları açısından toplamda 

13. ve kişi başına yıllık değerleriyle 30. sıralarda yer almasında önemli ölçüde etkili 

olmuştur. 

 

Enerjinin  önemli parametrelerinden biri olan ve ikincil enerji olarak kabul 

edilen  elektriğin  tüketimi, ülkelerin gelişmişlik seviyeleri hakkında bilgi 

vermektedir. Gelişmiş ülkeler gerek  sanayi faaliyetlerinin her aşamasında, gerekse 

modern hayatın her aşamasında  yoğun ve hızlı bir şekilde enerji tükettiklerinden, 

elektrik tüketim miktarları da fazladır. “2005 yılı dünya kişi başı elektrik tüketimi 

2500 kWh iken, Türkiye’de kişi başı elektrik tüketimi ise 2200 kWh’dir.”6 

“Yunanistan’da kişi başına düşen elektrik tüketimi 3800 kWh, İspanya’da 4000 

kWh, Rusya’da 6000 kWh, AB ülkelerinde ise ortalama 7000 kWh’dir.”7 

Türkiye’nin kişi başı elektrik tüketim miktarının dünya ortalamasının altında olması, 

sanayileşme alanında yetersiz olduğunun da bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. 

 

Türkiye gelişmekte olan bir ülke olduğu için, gelişen sanayi faaliyetlerine 

bağlı olarak enerji tüketimi de giderek artmaktadır. (Bkz. Grafik 1 ) Enerji tüketim 

miktarları büyük oranda sanayileşme faaliyetleriyle ilgili olduğundan, Türkiye’nin 

gelişmiş ülkeler seviyesinde  sanayileşememesi, enerji tüketim miktarının da  

gelişmiş ülkelere göre daha düşük olmasına neden olmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 MÜSİAD Araştırma Raporları, “Türkiye’nin Enerji Ekonomisi ve Petrolün Geleceği”, Şubat 2006, 
s.6  
 
7 www. İstanbul.edu.tr, son erişim 19.11.2005, 18:30 
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Grafik 1. Türkiye’de Toplam  Enerji Üretimi-Tüketimi 
Bin TEP 
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Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

 

Yukarıdaki grafikte Türkiye’de yıllar itibariyle  genel enerji tüketimi ve  yerli 

enerji üretim miktarları gösterilmiştir. Grafikten de anlaşılacağı gibi Türkiye’nin 

enerji üretimi ve  tüketimi giderek artmakta fakat,  enerji tüketimi, üretimden daha 

hızlı gelişmektedir.  1970 yılından 2005 yılına kadar, toplam enerji üretimi yaklaşık 

2 kat artarken; toplam enerji tüketimi ise yaklaşık 5 kat artmıştır.  Artan enerji talebi 

karşısında üretimin yetersiz kalması, enerji üretim-tüketim arasındaki farkın, 

dolayısıyla  dengesizliğin giderek artmasına sebep olmuştur. Bu farkın  oluşmasında, 

sanayileşmenin doğal bir sonucu olan hızlı enerji tüketimi yanında özellikle enerji 

üretim hızının  gittikçe  düşmesi etkili olmuştur. Yukarıdaki grafikten de  

anlaşılacağı gibi,  enerji  üretim artışının talepten daha düşük olması ise; enerji 

tüketiminde yerli kaynak kullanım oranının giderek azalmasına, ithal kaynak 

kullanımının da giderek artmasına neden olmuştur. Türkiye’de seçilmiş bazı yıllara 

göre ithal kaynak kullanım payları ise aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 
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Grafik 2. Türkiye Enerji Tüketiminde İthal  Kaynak  Payı

23

39
45 44

51
58

67 71

0
10
20
30
40
50
60
70
80

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

%

     
Kaynak: ETKB 
 

1970 yılında 18,872 Tep olan Türkiye toplam enerji  tüketiminin yaklaşık 

%77’i yerli kaynaklardan sağlanırken; 1975 yılında, özellikle artan petrol ithalatına 

bağlı olarak, ithal kaynak oranı % 39’a çıkmıştır.  

 

1975-1980 yılları arasında  ülkede doğalgazın üretilmeye başlanmış, 

hidroliğin enerji üretimindeki payında ve özellikle  linyit kömürü  üretiminde artışlar 

yaşanmıştır. Bu sebeplerden dolayı 1975-1980 yılları arasındaki ithal kaynak 

oranının artış hızı, bir önceki döneme göre daha az gerçekleşmiştir.  

 

1980’den 1985 yılına kadar olan dönemde; doğalgaz yanında  özellikle linyit 

kömürü üretiminde yaşanan önemli artışlarla söz konusu kaynakların enerji 

tüketimindeki payını artarken, ithal kaynak payında az da olsa gerilemiştir. 1985 

yılında %44 olarak gerçekleşen enerji ithalatında; petrol ve 1975 yılından itibaren 

önemli artışlar yaşanan elektrik ithalatı etkili olmuştur.  

 

1985-1990 yılları arasında gerçekleşen taşkömürü ve petrol ithalatı yanında, 

ithalatına yeni başlanan doğalgazda meydana gelen hızlı artış dikkat çekicidir. Artan 

petrol ithalatı yanında doğalgazın hızla ısınma  sektöründe ve özellikle elektrik 

üretiminde kullanılmaya başlanması ile elektrik ithalatı azalmış; yerli  taşkömürü ve 
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özellikle asfaltit üretimi ise hızla düşmüştür. Taşkömürü üretiminin hızla düşmesine 

karşılık tüketiminde artışın devam etmesi, taşkömürü ithalatının hızla artmasına 

neden olmuştur. 

 

1990-1995 yılları arasında yerli kaynaklardan taşkömürü ve asfaltitin üretimi 

ile tüketimi azalmış, elektrik ithalatı da hızla düşmüştür. Taşkömürü ve petrol 

yanında özellikle yerli üretimi düşen doğalgazda yaşanan ithalat artışı, 1995 yılında 

yerli kaynak payının %42’ye gerilemesine neden olmuştur. 

 

1995-2000 döneminde yerli enerji kaynaklarından taşkömürü, asfaltit, petrol 

ve özellikle hidroelektrik üretiminde düşüşler meydana gelmiştir. Bu dönemde yerli 

linyit kömürü ve doğalgaz üretimi artmışsa da, artan enerji talebinin  karşılanmasında 

söz konusu kaynaklar çok yetersiz  kalmış; yapılan  kaynak ithalatında taşkömürü, 

petrol ve özellikle doğalgaz ithalatı önemli paya ulaşmıştır. 

 

2000-2005 yılları arasında ise yerli enerji kaynaklarından taşkömürü, petrol 

ve özellikle linyit kömürü üretimi hızla düşmüş; artan taşkömürü, petrol ve doğalgaz 

tüketimi önemli ölçüde ithalatla sağlanmıştır. Giderek ithalatı artan doğalgazın 

termik santrallerde kullanımının artmasıyla, önemli ölçüde bu sektörde tüketilen 

linyit kömürü üretimi ve tüketimi hızla gerilemiştir. 

 

Grafik 3.Türkiye Toplam Enerji Tüketiminde Petrol ve Doğalgaz Payı (2005) 

Doğalgaz
 25%

Petrol
 32%

Diğer 
43%

   
Kaynak: ETKB 
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Enerji Bakanlığı’ndan elde edilen yaklaşık verilere göre enerji talebinin yerli 

üretimle karşılanma oranının %29 olarak gerçekleştiği 2005 yılında; toplam enerji 

tüketiminin %32’si petrolden, %25’i ise doğalgazdan sağlanmıştır. 

 

Grafik 4. Türkiye Petrol ve Doğalgaz Tüketiminde İthalat Payları (2005) 

Petrol
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Kaynak: ETKB ’den elde edilen kesinleşmemiş değerler. 

 

Yukarıdaki grafiklerden de anlaşılacağı gibi, Türkiye toplam enerji 

tüketiminde  %32 paya sahip petrolün yaklaşık %93’ü; %23 paya sahip doğal gazın 

ise  yaklaşık  tamamı ithal edilmiştir. 

 

Türkiye’nin 2005 yılında genel enerji talebi 93,3 mtep (milyon ton petrol 

eşdeğeri) olmuş, ancak yerli enerji üretimi 26,8 mtep düzeyinde kaldığı için enerji 

ithalatı 66,4 mtep olarak gerçekleşmiştir. Aynı yıl enerji talebinin %28’i yerli 

kaynaklardan sağlanırken, dışa bağımlılık oranı %71 seviyelerinde gerçekleşmiştir. 

Türkiye’de yıllar itibariyle genel enerji üretim-tüketiminde kaynak payları “Enerji 

Kaynakları İçinde Kömürün Yeri ve Önemi” adlı bölümde ayrıntılı olarak verilmiştir. 
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Grafik 5: Türkiye  Enerji  İthalatında  Kaynak  Payları
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Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı 
 

Yukarıdaki grafikten anlaşılacağı gibi 2005 yılı Türkiye ithalatını oluşturan 

başlıca fosil kaynaklardan petrol birinci sırada yer alırken, doğalgaz ikinci, kömür 

üçüncü kaynak durumundadır. 

 

Petrol başta olmak üzere doğalgaz, kömür ve elektrik enerjisi  gibi ithal 

kaynakların kullanım miktarlarındaki artış sonucunda, Türkiye’nin enerji bakımından 

giderek dışa bağımlı olması  kaçınılmaz olmuştur. İthal kaynak kullanım miktarları 

yanında, özellikle petrol ve doğalgaz gibi kaynaklarda yaşanan ani fiyat artışları, 

enerjide önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır.  Bu durum  dış ticaret açığının 

oluşmasına neden olarak, ülke ekonomisini olumsuz etkilemektedir.  

 

Petrol ve doğal gaz fiyatları,  uluslararası petrol piyasalarındaki fiyat 

hareketlerine  ve buna bağlı  olarak da alım fiyatlarındaki değişiklerle ilgili olarak 

önemli miktarlara ulaşabilmektedir. Genel olarak, petrol fiyatları yükseldiğinde daha 

az, fiyatları düştüğünde daha fazla ham petrol ithal edilmiş;  ancak petrol talebi 

fiyatlara karşı esnek olmadığı için, ithalatın değeri fiyatlara bağlı olarak artmış veya 

azalmıştır. Diğer bir ifadeyle ham petrol ithalatı genel olarak dünya petrol fiyatları 

yükseldiğinde miktar olarak düşmüş, ancak dolar değeri olarak yükselmiştir. 2004 ve 

2005  yılları  ithalat  giderlerindeki  artışı da,  fiyat  artışlarından  kaynaklanmaktadır. 
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Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan  elde edilen verilere göre 2004 yılı petrol faturası 

(petrol ve petrol ürünleri) 2003 yılına göre %43 artışla  8.6 milyar dolar 

gerçekleşmiş; aynı yıl doğalgaz ithaline 4.4 milyar dolar, kömür ithaline ise 1.3 

milyar dolar ödenmiştir. 2004 yılı  ihracat gelirlerinin  yaklaşık % 23’ü enerji ithali 

için harcanmıştır.  

 

2005 yılı itibariyle Türkiye’nin ihracat gelirleri yaklaşık 73 milyar dolar, 

ithalat harcamaları ise 116 milyar dolar, dolayısıyla  ticaret açığı  ise yaklaşık 43 

milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 8 

 

Petrol fiyatlarında önemli artışların yaşandığı 2005 yılında ise Türkiye 

yaklaşık değerler olarak; petrol ve petrol ürünlerine yaklaşık olarak  12 milyar dolar, 

kömüre 1,5 milyar dolar, petrol gaz ve doğalgaz için 7 milyar dolar olmak üzere 

toplam yaklaşık 20 milyar dolar ithalat harcamaları yapmıştır. Aynı yıl Türkiye’de, 

toplam yaklaşık 116 milyar dolarlık  ithalatın yaklaşık %18’i; toplam ihracat 

gelirlerinin  ise yaklaşık % 27’si, enerji ithalatı  için harcanmıştır. 

 

2005 yılı itibariyle sadece petrol ve doğalgaz ithalatına yapılan yaklaşık 19 

milyar dolarlık harcamanın  dış ticaret açığının  yaklaşık % 44’ünü oluşturması, 

enerji ithalatının ülkede dış ödemeler üzerindeki olumsuz etkisini ortaya 

koymaktadır. 

 

2005 yılı itibariyle Türkiye’nin 1,5 milyar dolarlık kömür ithalatının %73’ünü 

oluşturan 1,1 milyar dolarlık kısmı Rusya, ABD, Çin ve  Ukrayna’ya; 7 milyar 

dolarlık petrol gaz ve doğalgaz ithalatının %86’sını oluşturan 6,3 milyar dolarlık 

kısmı Rusya, Cezayir, İran ve Nijerya’ya;  12 milyar dolarlık petrol ve petrol ürünleri 

ithalatının %83’ünü oluşturan 10 milyar dolarlık kısmı Rusya, İran, Libya ve Suudi 

Arabistan’a harcanmıştır. 9  

 

                                                
8 Dış Ticaret Müsteşarlığı’dan elde edilen veriler.  
9 Dış Ticaret Müsteşarlığı’dan elde edilen veriler. 
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İthal edilen enerji kaynakları, sağlandığı ilk dört ülke olarak ele alındığında, 

ihtiyacın önemli  bir kısmının sadece birkaç ülkeden sağlandığı dikkat çekmektedir. 

Bu kaynaklardan  özellikle petrol ve doğalgaz, kömüre göre çok daha fazla risk 

oluşturmaktadır. ETKB ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan elde edilen yaklaşık 

değerlere  göre, 2005 yılı toplam enerji ithalatının %33’ünü doğalgaz oluşturmuştur. 

Aynı yıl  ithal edilen 27 milyar m3 doğalgazın  18milyar m3’ü (%67’si) Rusya’dan, 

4,3 milyar m3’ü (%16’sı) İran’dan, 4,8 milyar m3’ü (%18’i) ise Cezayir ve 

Nijerya’dan sağlanmıştır. Türkiye enerji tüketiminde önemli yere sahip doğalgazın 

yaklaşık %67’sinin Rusya’dan sağlanmış olması ise, söz konusu riskin  boyutlarını 

tek başına ortaya koymaya yetmektedir. 

 

Enerji tüketiminde ithal kaynaklardan  doğalgaz ve petrolün bu derece önemli 

paya sahip olmaları yanında, büyük oranda sadece birkaç ülkeden sağlanıyor olması, 

Türkiye’nin enerji güvenirliğini  önemli ölçüde tehlikeye  sokmaktadır. 

Sürdürülebilir ve geliştirilebilir ekonomik bir yaşam, enerji kaynaklarının 

sürekliliğiyle  yakından ilgili olduğu için, enerji  ithalatında kaynak ve sağlandığı 

ülke alternatifinin sınırlı olması, enerjinin zamanında ve kesintisiz sağlanması 

açısından potansiyel bir risk olarak gelecekte ülkede çeşitli sıkıntılar yaratabilir. Bu 

nedenle kaynak çeşitliliği yanında sağlandığı ülkelerin karşılama oranları da enerji 

ithalatında büyük önem arz etmektedir. Dolayısıyla  Türkiye için   ithal enerji 

kaynakları temininde,  enerji kaynakları bakımından  zengin ülkelerden 

yararlanmada ülke çeşitlemesinin  esas alınması, söz konusu riskleri önemli ölçüde 

azaltabilecek bir  yöntem olarak uygulanabilir. 

 

Türkiye’nin Orta Doğu ve Orta Asya  gibi önemli enerji bölgelerinin  

ortasında yer alması, kendisine stratejik bir önem kazanmıştır. Türkiye’nin sahip 

olduğu bu stratejik önem, enerji kaynağı açısından zengin olan ülkelerden ihtiyaç 

duyduğu  enerjiyi sağlama imkanları sunarken, batı ülkelerinin  enerji güvenliğinde 

de büyük önem arz etmektedir. 
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“Türkiye birincil enerji kaynakları, boru hatları geçiş güzergahlarında 
bulunmaktadır. Türkiye doğudan batıya, kuzeyden güneye stratejik önemde enerji boru 
hatlarının kavşağında yer almaktadır. Türkiye bu jeopolitik konumuyla OECD enerji 
güvenliğinde de önemli rol oynamaktadır. Türkiye’nin enerji rezervleri zengin ülkeler 
kavşağında yer alması, hem avantaj hem de dezavantajdır.Türkiye’yi çevreleyen ülkelerin 
içinde bulunduğu siyasal istikrarsızlığın ileride riskli durumlar yaratması söz konusudur. 
Siyasal istikrarsızlık içinde olan bölgeler (Ortadoğu, Kafkasya, Orta Asya) enerji kaynakları 
bakımından zengin olmalarından dolayı stratejik bölge konumundadırlar. Bu stratejik 
bölgeler aynı zamanda önemli politik mücadele alanları haline gelmiştir.  Orta Asya, 
Kafkasya ve Ortadoğu bölgeleri zengin yer altı kaynakları nedeni ile bir çok ülkenin satranç 
tahtası haline gelmiştir.”10   
 

 

Türkiye’nin  önemli enerji bölgeleri ortasında yer alması kendisine imkanlar 

sunarken, bu bölgelerde yaşanan sürekli siyasal kargaşalar ve bu stratejik bölgeler 

üzerindeki uluslar arası mücadeleler, Türkiye açısından  önemli riskleri de 

beraberinde getirmektedir. Türkiye’nin enerji tüketiminde önemli paya sahip ithal 

kaynakların sağlandığı bölgelerde  yaşanan uluslararası mücadeleler, enerjinin 

kesintisiz ve zamanında karşılanması açısından enerji güvenirliğini gelecekte daha da 

sıkıntıya sokabilecektir. Bu nedenle özellikle  petrol ve doğalgaz  ithalatında  ülke ve  

miktar yanında  güzergah çeşitlendirilmesi de,  söz konusu kaynakların zamanında ve 

kesintisiz sağlanmasına imkan tanıyacaktır.  

 

Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan elde edilen bilgilere göre; 2005 yılı itibariyle  

ithal edilen yaklaşık  26,8 milyar m3 doğalgazın yaklaşık 14 milyar m3’ ü (doğalgaz 

tüketiminin yaklaşık %55’i), Ukrayna üzerinden gelen boru hattıyla Rusya’dan 

karşılanmıştır. İthal edilen 26,8 milyar m3 doğalgazın  4,3 milyar m3’ü (doğalgaz 

tüketiminin yaklaşık % 16’sı) İran’dan sağlanmıştır. Ukrayna üzerinden Rusya’dan 

sağlanan doğalgaz boru hattı gibi tek bir boru hattından, toplam doğalgaz tüketiminin  

bu derece önemli miktarda sağlanıyor olması, Türkiye açısından önemli bir risk 

olarak değerlendirilebilir. 

 

 

                                                
10 Yılmaz Güler, Dünya Stratejik Enerji Kaynakları,Enerji Stratejileri ve Türkiye, İstanbul, Kitap 
Matbaası, 2003, s. 10 
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Daha önce belirtildiği gibi Türkiye’de 2005 yılı itibariyle yaklaşık 22 milyar 

dolara mal olan kömür, elektrik, doğalgaz, petrol ve ürünleri ithalatı (özellikle 

doğalgaz ve petrol); ticaret açığının yaklaşık yarısını  oluşturmaları  yanında önemli 

bir derecede istihdama da engel olmaktadır. Çünkü gelişmekte olan ve genç nüfusa 

sahip  Türkiye’de, yerli enerji kaynaklarının çıkarılıp tüketilmesine kadar olan 

süreçte önemli ölçüde iş imkanı mevcutken, ithal kaynak kullanım oranının 

artmasına da bağlı olarak uzun yıllar ihmal edilen enerji sektöründe  istihdam 

gerilemiştir. Özellikle kömür üretiminde faaliyet gösteren iki önemli kamu kuruluşu 

olan TKİ ve TTK’ nda genel olarak son yıllarda işçi sayısı azalmıştır. İthal 

kaynakların tercihi ile özellikle yerli linyit kömürüne olan talebin azalması, üretimin 

gerçek kapasitenin altında gerçekleşmesini, dolayısıyla yer altı işçi sayısının da 

azaltılmasına neden olmuştur.  

 

Zonguldak, Elbistan gibi yerli enerji kaynaklarının üretildiği  birçok  yerlerde 

önemli bir istihdam oluşmakta, bu durum nüfuslanmayı, kentleşmeyi ve ekonomik 

gelişmeleri de beraberinde getirmektedir. Örneğin; Türkiye enerji kaynakları 

arasında önemli rezerv ve üretim miktarına sahip linyit kömürü üretiminin yaklaşık 

%55,7’sini karşılayan TKİ, 2005 yılı itibariyle 9,472’ si işçi olmak üzere toplam 

11,974 kişiye istihdam sağlarken, Türkiye taşkömürü üretiminin yaklaşık tamamını 

karşılayan TTK yaklaşık 12,400 kişiye istihdam sağlamaktadır. Üretimde bu derece 

önemli olan bu iki kurumda proje, arama, üretim, işçi ve teknik donanım yanında, 

verimlilik ve çevreye olumsuz etkileri azaltmaya yönelik çalışmalarda yatırım 

sıkıntısı çekilmektedir. Türkiye önemli ölçüde ithal kaynak kullanımıyla yaptığı 

harcamaları, yerli  enerji kaynaklarına yönelik üretim ve teknik donanımla ilgili 

yatırımlara dönüştürebilirse;  yapılan yatırımlarla yerli kaynak üretimi ve tüketimi 

artmış olacak, enerji bağımlılığı  dolayısıyla ithalat giderleri azaltılmış olacak, yeni 

üretim sahalarıyla birlikte çalışacak yer altı ve yerüstü işçi sayısı da arttırılarak daha 

fazla kişi istihdam edilebilecektir. 
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Türkiye’nin enerji güvenirliğinde, ithalatta ülke çeşitlendirilmesinin önemi 

kadar, alternatif enerji kaynaklarının (güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, 

biomas enerji, nükleer enerji gibi.) devreye sokulması ve kullanım oranlarının 

arttırılması şeklinde  enerji yelpazesinin genişletilmesi de önemli ölçüde etkili 

olabilecektir. Yine bu şekilde yerli enerji üretim yelpazesinin genişletilmesiyle yerli 

kaynak kullanım oranı artmış olacak, enerji üretiminde yeni istihdam sahaları 

oluşturulmuş olacaktır. 

 

Sonuç olarak Türkiye ekonomisini geliştirerek   kişi başına daha fazla enerji 

tüketmek için uygulayacağı enerji politikalarında;  artan enerji talebinin 

karşılanmasında enerjiyi mümkün olduğunca yerli kaynaklardan verimli ve temiz bir 

şekilde karşılamalı, yerli enerji üretim miktarını ve kaynak çeşitliliğini arttırıcı 

önlemler almalı;  kaçınılmaz olan ithalatta kaynak, ülke ve güzergah 

çeşitlendirilmesine özen göstererek,  enerjiyi  güvenli, zamanında ve kesintisiz 

sağlamak zorundadır. Enerji ile ilgili oluşturulan politikalarda bahsedilen bu 

önlemler alındığı taktirde gerçekleşecek güvenli, ekonomik ve temiz  enerji üretim-

tüketimi,   ülke ekonomisine  önemli ölçüde kazanımlar sağlayabilir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

2. ENERJİ KAYNAKLARI İÇİNDE KÖMÜRÜN 

YERİ VE ÖNEMİ 

 

2.1. Maden Kömürünün Tarihçesi 
 

Maden kömürünün yanıcı bir madde olarak bilinmesi M.Ö’ sine kadar 

dayanır. M.Ö. 320’de ilk çağ bilginlerinden Aristo’nun eserlerinde maden kömürüne 

değinmesi, Aristo’nun öğrencisi Theophrasto’nun kömürden yanan taş olarak 

bahsetmesi, Plinius’un  bakır filizini eritmek için ateşte kızıllaşan taşlar olarak 

eserlerinde yazması, kömürün ilk çağlardan beri bilindiğine işarettir. Romalılarsa 

açtıkları yol ve kanallarda bu maddeye rastlamışlarsa da ihtiyaç duymadıklarından 

önemsememişlerdir. Maden kömüründen ilk faydalanma girişimi konut ısıtma ve 

porselen yapımı gibi zanaat kollarında ısı temin etmek amacıyla Çin’de başlamıştır. 

Avrupa’da ilk maden kömürünün tanınması tarihi çok eski değildir. Marko Polo 

1271-1275 yılları arasında deniz yoluyla çıktığı seyahatte Çin’e gitmiş; seyahat 

sonrası anılarında da  Çin’de gördüğü maden kömüründen yanıcı bir taş olarak 

bahsetmiştir.1  

 

18. yy ortalarına gelinceye kadar insanlar yüzyıllar boyunca ısı kaynağı 

olarak sadece odun ve odun kömürü, mekanik enerji kaynağı olarak da insan ve  

hayvan gücünden yararlanmışlardır. O dönemlerde daha basit şekilde akarsu ve 

rüzgar gücünden de yararlanılmıştır. Isı kaynağı olarak odunun bolca tüketilmesi 

ormanların tahrip olmasına ve nihayetinde ihtiyacın karşılanması için dikkatlerin 

başka alanlara çevrilmesine neden olmuştur. Bu durum sonucunda maden kömürü 

yanıcı bir madde olarak keşfedilmiş, yüzeye yakın yerlerde lokal olarak, insanoğlu 

tarafından değişik tarihlerde kullanılmıştır. Çin’de uygarlık gelişiminin erken 
                                                
1 Ali Tanoğlu, İktisadi Coğrafya, Enerji Kaynakları, 4.bsk, İstanbul, İ.Ün. Yayını No:124, 
Coğrafya Enstitüsü No:6, 1971, s.1-2 
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başlaması ve orman kaynaklarının tahrip edilmesi, maden kömürünün bu ülkede  

erken kullanılmaya başlanılmasına neden olmuştur. Orman tahribi ve bunu takiben 

kömürün kullanılmaya başlanması süreci Avrupa’da daha geç başlamıştır. Avrupa’da 

maden kömüründen ilk faydalanma girişimlerinin 12. ve 13. yy’da İngiltere, Belçika 

ve Fransa’da başladığı tahmin edilmektedir.2  

 

Maden kömürünün ilk yoğun kullanımı ise 18. yy’ın ikinci yarısında 

başlamıştır. Bu dönemde maden kömürünün, ısı ve enerji kaynağı olarak 

kullanılmasıyla yeni bir döneme girilmiştir. Makine ve sanayi ile ilgili gelişmelerin 

yaşandığı bu aşama ilk önce Batı Avrupa’da, özellikle İngiltere’de gerçekleşmiştir. 

Bu dönemde atölye tipi sanayiden, kitle halinde üretime geçilmesi, kömürün 

kullanım alanının ve hızının artmasına neden olmuştur.  Hemen her çeşit sanayi 

faaliyetinin ısı ve enerji ihtiyacı nedeniyle  kömüre bağımlı hale gelmesi, bu sanayi 

faaliyetlerinin  kömür havzaları çevresinde toplanmalarına neden olmuştur. Kömür 

üretim yerlerine olan bu toplanma ticareti de etkilemiş, dünya ticareti genel olarak 

karalardan denizlere kaymıştır. 

 

1750 yılı sonrasında maden kömürü, ısı ve enerji kaynağı  yanında kok 

kömürünün ağır demir sanayinde hammadde olarak kullanılmasıyla büyük 

miktarlarda üretilmiş ve daha da önem kazanmıştır. 19. yy’da buhar ve demirin 

maden kömürü sayesinde birleşerek “buhar makinesi”ni  oluşturması, bu yy.ın 

kömür-makine-sanayi asrı olmasına neden olmuştur. Kömür kullanımındaki 

çeşitlilik, kullanım alanlarının da  artmasına neden olmuştur. Örneğin deniz 

araçlarında maden kömürünün kullanılmaya başlanması, kömür tüketiminde  önemli 

bir sahanın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Maden kömürünün ısı, enerji kaynağı 

ve hammadde olma özellikleri onun, 19. yy sonlarına kadar  büyük   sanayinin temeli 

ve olmazsa olmazı haline getirmiştir. Fakat kömür; 19. yy sonlarına doğru ve 20. yy’ 

da  ortaya çıkıp  kullanılmaya başlanan yeni enerji kaynakları ile birlikte rekabete 

                                                
2  
Ali Tanoğlu, İktisadi Coğrafya, Enerji Kaynakları, 4.bsk, İstanbul, İ.Ün. Yayını No:124, Coğrafya 
Enstitüsü No:6, 1971, s.2 
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girmeye başlamıştır. Hidrolik güç yanında petrol, doğalgaz, nükleer enerji, güneş 

enerjisi, rüzgar enerjisi gibi çeşitli enerji kaynaklarının zamanla kullanılmaya 

başlanmasıyla kömürün durumunda büyük değişiklikler olmuştur. Maden kömürü tek 

kaynak olma özelliğini kaybetmiş, 20. yy’da teknolojik gelişmeler ve yeni enerji 

kaynakları arasında özellikle petrolün artan rekabeti karşısında en önemli tüketim 

sahalarından biri olan deniz araçlarından tamamıyla çekilmiştir. Maden kömürü 

deniz araçları yanında demir yollarında da dizel motoru karşısında gerilemiş ve bu 

nedenle dünya enerji tüketimindeki payı giderek azalmıştır. Oransal gerilemeye 

rağmen maden kömürü üretimi azalmamış tam tersine giderek artmıştır. Bu oransal 

gerilemede hızla artan dünya enerji talebinde diğer enerji kaynaklarının büyük 

oranda kullanılması etkili olmuştur.3 

 

19. yy’da buharın sanayide ve gemicilikte uygulanmaya başlanmasıyla değer 

kazanan maden kömürüne ilgi ve ihtiyaç, dünyada olduğu gibi zamanla Osmanlı 

Devleti’nde de artmıştır. Donanma ihtiyacını karşılamak amacıyla kömür bir süre 

ithal yolla karşılanmışsa da,  gerek fiyat, gerekse ithalattaki aksaklıklar nedeniyle 

kömürün memleket dahilinde aranması ihtiyacı doğmuştur. Zonguldak’ın aynı 

köyünde önce gemici Hacı İsmail, sonra 1829 yılında bahriye erlerinden Uzun 

Mehmet tarafından  taşkömürü bulunmuştur. Ereğli-Zonguldak Havzası’nda ilk 

işletme, 1854 -1855 yıllarında Kırım Harbi sırasında müttefik donanmasının yakıt 

ihtiyacını karşılamak amacıyla İngilizler tarafından yapılmış, harpten sonra 

İngilizler’ in havzadan çekilmesiyle de havza ihaleyle işletilmeye başlanmıştır.4 

 

1865 yılına kadar havzanın idaresi Hazine-i Hassa’ya, 1865 yılında Bahriye 

Nezareti’ne verilmiştir. Daha sonra merkezi Ereğli olmak üzere Maden Nazırlığı 

kurularak yeni tesisler yapılmış, havzanın işletilmesinde önce emanet şeklinde sonra 

eskisi gibi ihale yöntemi uygulanmıştır. Havzada önce 1892-1936 yılları arasında 

Fransız sermayesiyle kurulan Ereğli Şirketi; sonra birtakım çeşitli yabancı şirketler 
                                                
3  
Ali Tanoğlu, İktisadi Coğrafya, Enerji Kaynakları, 4.bsk, İstanbul, İ.Ün. Yayını No:124, Coğrafya 
Enstitüsü No:6, 1971, s.3,4 
 
4  DPT VIII. 5  Yıllık Kalkınma Planı, Ö.İ.K Raporu, “Enerji Hammaddeleri Alt Komisyonu Kömür 
Çalışma Grubu”, Ankara, 2001, s. 41 
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etkili olmuş, bir dönemde havzanın işletmesi tamamen yabancı sermaye eline 

geçmiştir. 

 

Havza idaresi 1908 yılından itibaren Bahriye Nezareti’nden alınarak Ticaret, 

Ziraat ve Maden Nezareti’ne verilmiş ve merkezi Zonguldak olmak üzere Havza-i 

Fahmiye Müdüriyeti kurulmuştur. Bu kurum Cumhuriyet’in ilk zamanlarına kadar 

varlığını korumuş, Mıntaka  İktisat Müdürlüğü’ne devredilmiştir. 

 

Ereğli-Zonguldak kömür havzasının önemi yanında linyit kömürüne olan 

talebin ve önemin artması zorunluluktan kaynaklanmıştır. 1. Dünya Savaşı sırasında 

Karadeniz kömür havzasından kömür sevk edilememesi, kömür ihtiyacı için Manisa-

Soma linyit yataklarından yararlanma yoluna gidilmesine sebep olmuştur. Bu şekilde 

1914-1918 yılları arasında Manisa-Soma başta olmak üzere Anadolu’da birçok 

işletme açılmıştır. Kütahya-Emet yakınındaki Değirmisaz yatağından, Kütahya-

Tavşanlı yakınındaki Tunçbilek yatağından ve Manisa-Soma yatağından yapılan az 

üretim, 1. Dünya savaşı ve Milli Mücadele döneminde deve sırtında çevre kasabalara 

ve istasyonlara taşınmaktaydı. Cumhuriyet’in kurulmasından  sonra,   bu linyit 

yataklarından bölgesel ihtiyaçlar için ilkel araçlarla özel sektör tarafından linyit 

üretimine   devam edilmiştir. Cumhuriyet döneminde Zonguldak kömür havzasında 

İş Bankası tarafından milli sermaye  ile kurulan şirketler işletmeye katılmıştır. Bu 

şirketler havzaya ilk defa modern işletme tekniği ve ekonomisini sokarak, üretimin 

artmasına katkıda bulunmuşlardır.  

 

1935 yılında madenlerden rasyonel şekilde yararlanarak, ülke ekonomisine 

kazandırmak ve rezerv-kalite tespiti yapmak amacıyla Maden Tetkik Arama 

Enstitüsü (MTA), bu madenlerin işletilmesini sağlamak amacıyla da aynı yıl Eti 

Bank kurulmuştur. MTA’nın kurulmasıyla linyit arama faaliyetlerine önem verilmiş, 

1939 yılına kadar  az olan ve nasıl kullanılacağı pek bilinmeyen linyit üretimi, 1939 

yılında Soma-Tunçbilek-Değirmisaz havzalarından oluşan Garp Linyitleri 

İşletmesi’nin (GLİ) faaliyete geçmesiyle artmıştır. Tüm bu gelişmelerle kömür 

üretiminde artış olmasına rağmen, ülke genelinde  ihtiyaç hızının daha fazla olması 

nedeniyle kömürün ülke ekonomisindeki büyük rolü devletçe dikkat çekmeye 



 27 

başlamıştır. Bu durum  Zonguldak kömür havzasının   1936 da millileştirilmesine, 

1940’ tan itibaren ise havzadaki tüm ocak ve tesislere el koyularak havzanın 

devletleştirilmesinde etkili olmuştur. 

 

Zonguldak kömür havzası, 1940 yılında kurulan Ereğli Kömür İşletmesi 

(EKİ) müessesesi tarafından 1957 yılına kadar işletilmiştir. 1954 yılında, o güne 

kadar yalnız kamu kuruluşlarıyla işletilen bazı madenler özel girişimin arama ve 

işletmesine açılmıştır. 1957 yılında  Türkiye kömür İşletmeleri (TKİ) kurumu 

oluşturulmuş ve o zamana kadar Eti Bank tarafından yürütülen taş kömür ve linyit 

üretim görevi TKİ’ye verilmiştir. 1963 yılında  ise enerji ve madencilik ile ilgili 

politikaların oluşturulması, uygulanıp denetlenmesi amacıyla Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı, 1983 yılında ise Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) kurulmuş 

ve  taşkömürü üretimi TKİ’den TTK’ na  geçmiştir. 

 

Türkiye’nin en büyük kömür yatağı olan Elbistan havzasının 1967 yılında 

ortaya çıkmasından sonra düşük kaliteli kömürlerin termik santrallerde kullanılması 

gündeme gelmiş, kömür arama çalışmaları aniden hızlanmıştır. 1973 ile 1979 

yıllarında yaşanan petrol krizleri  ve ambargolar nedeniyle, dünyada olduğu gibi 

Türkiye’de de ekonomi olumsuz şekilde etkilenmiş, enerji sektöründe sıkıntılar 

meydana gelmiştir. Söz konusu krizlerden sonra dünya kömür sektöründe önemli 

yatırımların yapılmasıyla birlikte dünya kömür üretiminde artışlar meydana gelmeye 

başlarken; Türkiye’de de yerli ve güvenilir bir enerji kaynağı olan linyit kömürü 

büyük önem kazanmaya başlamıştır. Bununla ilgili olarak üçüncü beş yıllık kalkınma 

planının icra planları çerçevesinde 1976 ve 1978 yıllarında kamu ve özel sektör 

birlikte Muğla-Yatağan, Sivas-Kangal, Çanakkale-Çan ve Manisa-Soma projeleri 

hazırlanmıştır. 1978 yılında ülkenin enerji bağımlılığını azaltmak ve güvenilir yerli 

kaynaklara dayalı bir politika izlemek amacıyla özel kişi ve kuruluşlarca işletilen 

Çanakkale-Çan, Bingöl-Karlıova, Bursa-Keleş ve Orhaneli, Manisa-Soma-Deniş, 

Darkale ve Eynez, Muğla-Yatağan ve Milas, Bolu-Göynük gibi linyit sahaları 

devletleştirilmiş, ülkede havza madenciliğine (işletme sahalarının devlet elinde 

birleştirilmesi) geçilmiştir. 1978 yılı öncesinde özel kişi ve kuruluşlarca işletme, 

arama ruhsatı gibi haklarla parçalanmış durumda olan mevcut kömür havzalarında  
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işletme sahalarının birleştirilmesi ile arama ve yatırımlarda, dolayısıyla üretimde 

gelişmeler meydana gelmiştir. Havza madenciliğine geçişle termik-ısınma-sanayi 

amaçlı; Orhaneli, Keles, Tunçbilek, Ömerler, Seyitömer, Işıklar, Eynez, Darkale, 

Tınaz, Çayırhan ve Elbistan projeleri hazırlanmış, 1984 ve 1985 yıllarında da bu 

projeler realize edilmiştir.  

 

1983 yılı sonrasında çıkarılan yasalarla ülkeye yabancı sermayenin girişimi 

ve kolayca dolaşımı amacıyla yabancılara devletin tasarrufundaki madenleri işletme 

hakkı verilmiştir. Bu süreçte madencilik yatırımları özel ve yabancı girişime bağımlı 

duruma getirilmiş olmasına rağmen amaçlanan yabancı sermaye akışı yeterince 

sağlanamamıştır. 1985’te madenlerin daha rasyonel bir şekilde aranması ve 

işletilmesi amacıyla uygulamaya konulan  3213 Maden yasası5 yabancı sermayeye 

imtiyazlar tanırken, MTA’nın etkinliğini önemli ölçüde kısıtlayarak ülke maden 

kaynaklarını arayamaz hale getirmesine neden olmuştur. Bu kanunla MTA yalnızca 

ruhsat alabildiği yerlerde çalışabilen bir kurum haline gelerek,  herhangi bir özel kişi 

veya kuruluştan farkı kalmamıştır. 1980’li yılların ikinci yarısından itibaren petrol 

fiyat ve tedarikinde olumlu gelişmelerin yaşanması ile ülkede yabancı kaynak 

kullanımının  artması ve özellikle ülkenin finansal kaynaklarının yetersizliği ile ilgili  

gösterilen gerekçeler, özelleştirme söylemlerini gündeme getirmiştir. Özelleştirme 

kanunlarının yürürlüğe  konulması ile yeni linyit üretim projeleri, sondaj faaliyetleri 

ve termik santral projelerinin özel sektör tarafından yürütülmesi politikaları 

amaçlanmış, kamunun linyit üretimindeki ağırlığı azaltılmaya çalışılmıştır.  Fakat 

linyit  kömürü üretimi; arama, çıkarma, zenginleştirme aşamaları yanında teknik 

donanımda  büyük sermaye  ve kalifiye eleman gerektirmesi,  yatırım ve işletme 

maliyetlerinin yüksek olması   yanında  yapılacak yatırımların geri dönüş süresinin 

uzun olması  gibi sebeplerden dolayı özel sektör tarafından tercih edilmemiştir.  

Ayrıca,  gerek düşük kalorili linyit kömürlerinin zenginleştirilmesini; gerekse daha 

az kirletici yaymasını sağlamak  amacıyla  gerekli teknolojilerin ek masrafa yol 

açması, satış fiyatlarının   artmasına neden olmaktadır. Bu durum,  özellikle linyit 

                                                
5 15.06.1985 tarih ve 18785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
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kömürünün en büyük tüketim alanı olan termik santrallerde, ithal kaynaklara yönelik 

enerji üretiminin tercih edilmesine yol açmıştır.  Tüm  bu sebepler yanında ithal 

kaynak kullanımının artmasına bağlı olarak linyit kömürü üretimi  özel sektör 

tarafından  cazip görülmemiş, dolayısıyla üretimde  özel sektörden beklenen 

gelişmeler de gerçekleşememiştir. 

 

 İthal kaynak kullanımının artmasıyla   üretimde etkin olan kamuda yatırım ve 

desteğinin azalmasına bağlı olarak, arama-üretim  çalışmaları  da olumsuz 

etkilenmiştir. Özellikle  son yıllarda yerli linyit kömürü üretim-tüketim  

miktarlarında ve genel enerji üretimindeki paylarında azalmalar meydana gelmeye 

başlamıştır.  

 

Günümüze kadar linyit kömürü yakıtlı termik santral kuramayan özel 

sektörün katkısı daha çok linyit kömürü üretimi ile ilgilidir. Kamu dışında  sadece 

Soma A+B termik santralleri EÜAŞ’ne bağlı ortaklıklar şeklinde faaliyet gösterirken; 

2000 yılında EÜAŞ’ne devredilen Çayırhan sahasında elektrik üretimi, “İşletme 

Hakkı Devir” yöntemiyle özel sektöre devri yapılmasıyla faaliyet göstermeye 

başlamıştır.  

 

Aşağıdaki tabloda, linyit kömürüyle çalışan termik  santrallerinin ünite 

sayıları, işletmeye giriş tarihleri ve kurulu güçleri verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

Tablo 2: Türkiye’de  Linyit Kömürü İle Çalışan Termik Santraller 
Santral  
İsmi 

Bulunduğu  
Şehir 

Kurulu 
Gücü(MW) 

Ünite 
Numarası 

İşletmeye Geçiş      
Tarihi 

1 1985 
2 1986 
3 1986 
4 1988 
5 2006 
1 1984 
2 1983 
3 1985 
4 1986 
5 1992 
6 1992 
1 1983 
2 1983 
3 1985 
1 1994 
2 1995 
3 1995 
1 1988 
2 1988 
3 2000 
4 2000 
1 1973 
2 1974 
3 1977 
4 1990 
1 1991 
2 1991 
3 2000 
1 1956 
2 1956 
3 1966 
4 1978 
5 1979 
1 1986 
2 1987 
1 1992 
1 1957 
2 1958 
1 2004 

Afşin-Elbistan-A 
 
 

Afşin-Elbistan-B 
 
 
 
 

Soma-B 
 
 
 
 

Yatağan 
 
 

Kemerköy 
 
 
 

Çayırhan 
 
 
 

Seyitömer 
 
 
 

Kangal 
 
 
 

Tunçbilek 
 
 
 

Yeniköy 
 

Orhaneli 
 

Soma-A 
 

Çan 

K.Maraş 
 
 

K.Maraş 
 
 
 
 

Manisa 
 
 
 
 

Muğla 
 
 

Muğla 
 
 
 

Ankara 
 
 
 

Kütahya 
 
 
 

Sivas 
 
 
 

Kütahya 
 
 
 

Muğla 
 

Bursa 
 

Manisa 
 

Çanakkale 

1360 
 
 

1440 
 
 
 
 

990 
 
 
 
 

630 
 
 

630 
 
 
 

620 
 
 
 

600 
 
 
 

457 
 
 
 

429 
 
 
 

420 
 

210 
 

44 
 

330 2 2004   (DENEME) 
Kaynak:  TKİ  

 

Günümüz linyit kaynaklarının büyük bölümü 1970-1990 dönemindeki arama 

faaliyetleri sonucu bulunmuştur. Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı gibi, yeni 

rezerv sahalarının üretime kazandırılmasıyla ilgili olarak termik santral yapımına  

1970-1990 yılları arasında  daha fazla ağırlık verilmiştir. 1990’lı yıllarda, özellikle de 

1995 yılından  itibaren linyit kömürü üretiminde kamu sektörü yatırımları azalmış, 

2000 yılında ise Kangal 3 ve Çayırhan 3, 4 termik santralleri dışında yeni linyit ve 

santral projesi işletmeye alınamamıştır. 2004 yılında  kamu kaynaklı Çan, 2006 

yılında ise Elbistan B santralleri devreye girmiştir. 
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2.2. Kömürün Önemi 
 

İnsanoğlunun yaşamını devam ettirmesin yanında, gerek toplumların 

ekonomik kalkınmalarını gerçekleştirmelerinde; gerekse mevcut ekonomik 

durumlarını koruyup,  geliştirebilmelerinde enerjinin, dolayısıyla enerji 

kaynaklarının önemi büyüktür. 

 

Dünya enerji ihtiyacı genel olarak petrol, kömür, doğalgaz, uranyum  gibi 

fosil yakıtlar yanında; hidrolik güç, güneş enerjisi, jeotermal enerji, rüzgar enerjisi, 

deniz dalga enerjisi, biomas enerji gibi yenilenebilir kaynaklardan karşılanmaktadır. 

 

 

Grafik 6: 2003 Yılı Dünya Birincil Enerji Tüketimi 

Petrol
 38%

Kömür
 26%

Doğalgaz
 24%

Hidrolik                  
 6%     

Nükleer
6%

  

 
Kaynak: BP Statistical Review of World Energy (2004)6 

 

Dünya enerji kaynakları arasında  özellikle fosil yakıtlar,  dünya enerji 

tüketiminin önemli bir kısmını oluşturmaktadır.  Dünya birincil enerji tüketiminde 

%38’lik  pay ile petrol ilk sırayı alırken, kömür % 26’lık, doğalgaz ise  % 24’lük 
                                                
6 Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, Genel Enerji Kaynakları, Ankara, Aralık 2004, 3. 
Blm., s.6 
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payla 3. sırada gelmektedir. Dünya birincil enerji tüketiminde başlıca üç fosil yakıt 

(kömür, petrol, doğalgaz) toplamda %90’a yakın bir paya sahiptir.  

 

2003 yılı itibariyle dünya fosil yakıtların görünür rezerv dağılımları; %64 

kömür, %18 petrol ve %18 doğalgaz şeklindedir. 2003 yılı sonu itibariyle Dünyada 

petrol rezervi 156,7 milyar ton, doğalgaz rezervleri  175,78 trilyon m3, kömür 

rezervleri ise yaklaşık 992 milyar tondur. Rezervler mevcut üretim miktarlarıyla 

petrolün 41 yıllık, doğalgazın ise 67,1 yıllık, kömürün ise 200 yıllık ihtiyacını 

karşılayabilecek düzeydedir. 7 

 

Fosil yakıt rezervlerine ait tüketim süreleri kesin olmamakla birlikte, yapılan 

karşılaştırmalarda ve tahminlerde  günümüz teknolojileri kullanılarak işletilebilecek 

rezervler dikkate alınmıştır. Gelecekte teknolojik gelişmeler sayesinde  şu an 

işletilemeyen rezervlerin işletilmesi ve  arama faaliyetleri sonucu yeni rezervlerin 

ortaya çıkarılarak üretime alınması ile mevcut rezerv miktarları, dolayısıyla tüketim 

ömürleri artabilecektir. Söz konusu teknolojik gelişmeler, rezerv artışı  yanında 

mevcut kaynaklardan en rasyonel şekilde yararlanılmasına da gün geçtikçe imkan 

tanımaktadır. Günümüze kadar ekonomik kalkınmanın ölçütü olan kişi başına enerji 

tüketimi; teknolojik gelişmelere ve kaynak sıkıntısı çekilen günümüz dünyasında 

enerji üretim-tüketim bilincinin gelişmesi sayesinde yeni bir boyut kazanmıştır. 

Böylece ülkeler için enerji politikalarında, enerji verimliliği ve daha az enerji 

tüketimi ile  çok daha fazla enerji üretimi başlıca hedefler arasında olmuştur. Dünya 

genelinde enerji politikalarında  alınabilecek çeşitli önlemlerin yaygınlaşması 

durumunda,  dünya enerji kaynakları kullanım oranları, dolayısıyla   tüketim 

ömürleri değişikliğe uğrayabilecektir.  

 

Dünya enerji ihtiyacının karşılanmasında fosil yakıt olarak (rezervler ve  

ömürleri dikkate alındığında) yılda yaklaşık 6 milyar ton kömür, 3,8 milyar ton 

petrol, 2,6 trilyon m3 doğalgaz tüketilmektedir.8 Fosil yakıtlar (petrol, doğalgaz, 

                                                
7 Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, Genel Enerji Kaynakları, Ankara , Aralık 2004, 
Blm.1, s.7- 8; Blm. 3 s. 1-6  
8 www.BP.com, son erişim, 25.11.2005, 20:18 

http://www.BP.com
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kömür), enerji hammaddesi yanında  birçok sanayinin (boya, plastik, eczacılık, 

kozmetik, demir-çelik,   alüminyum  vs.  gibi )  ana   girdilerin   üretildiği   

hammaddeler olmaları, dünya enerji tüketiminin neredeyse tamamını karşılamalarına 

ve dünya ticaretine konu olmalarına neden olmuştur. 

 

Fosil enerji kaynaklarından özellikle petrol ve doğalgaz rezervlerinin 

dünyadaki dengesiz dağılımı ve önemli ölçüde kullanılıyor olmaları  nedeniyle sahip 

oldukları stratejik önem,  ülkelerin enerji  güvenliğini önemli ölçüde etkileyerek,  

uluslar arası ilişkilere de yön vermektedir. Dünya enerji tüketiminde  bu derece 

önemli olan  ve uluslar arası ilişkilere yön veren söz konusu kaynakları ülkelerin, 

gerek bu kaynaklara ulaşmadaki mücadelelerini, gerekse imkanları zorlayarak  

mevcut rezervleri artırıp üretime kazandırma  çalışmalarını zorunlu kılmıştır. Bu 

şekilde ihtiyacın ortaya çıkardığı arama ve üretim faaliyetlerinde gerçekleştirilen   

teknolojik gelişmeler,  arama  faaliyetlerinin denizlere  de kaymasına imkan 

tanımıştır.  

 

 

“Bugün yaklaşık dünya enerji ihtiyacının %62’sini teşkil eden petrol ve doğalgaz 
yataklarının önemli bir kısmı denizlerde bulunmaktadır. Karalardaki petrol ve doğalgaz 
üretiminin azalmaya başlaması ile dünya denizlerinde arama ve üretim faaliyetlerine verilen 
önem gittikçe artmaktadır. Günümüzde geliştirilen  teknolojiler  ile aramalar kıta 
yamaçlarında 1.500 m ve daha derin sulara kaymış ve yeni rezervler bulunmuştur.” 9 
 

 

Dünya petrol ve doğalgaz rezervlerinin kısıtlı olması yanında mevcut 

rezervlerin gün geçtikçe önemli ölçüde kullanılmasıyla artan tükenme endişeleri, 

yeni rezervlerin bulunması ile ilgili çalışmaları zorunlu kılmıştır. Bu amaçla yeni 

rezervler giderek pazarlardan uzakta hatta okyanus diplerinde bile aranır olmuştur. 

Fakat,  gerek  rezervlerin arama ve çıkarma aşamalarında; gerekse bulunan bu 

rezervlerin  tüketime sunulmasında masrafların fazla olması, söz konusu kaynaklarda 

fiyat artışlarına neden olmaktadır. 

  
                                                
9 Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, Genel Enerji Kaynakları, Ankara, Aralık 2004, Bl. 3,      
s. 36 



 34 

Türkiye, 2003 yılı sonu itibariyle 14,1 milyar m3  üretilebilir doğalgaz 

rezervlerine sahiptir.10 2004 yılı itibariyle  Türkiye enerji tüketiminin yaklaşık  

%23’ünü oluşturan doğalgazın ancak %3’ü yerli üretimle karşılanabilirken; 

kesinleşmemiş değerlerle 2005 yılında ise bu oran %2 olarak gerçekleşmiştir.11 

Önemli derecede tüketilen söz konusu kaynağın neredeyse tamamının ithal edilmesi, 

Türkiye açısından önemli bir risk oluşturmaktadır.    

 

Türkiye’de ise petrol rezervi  kısıtlı olup  2003 yılı itibariyle yaklaşık 162 

milyon tondur.12 Türkiye’nin büyük bir bölümünün Alp-Himalaya Dağ Kuşağı 

üzerinde bulunması nedeni ile jeolojik yapısı  komşularından çok farklı ve 

karmaşıktır.  Türkiye, jeolojik geçmişi boyunca birçok kez deformasyona ve 

kırılmalara  maruz kaldığından,  oluşabilecek petrol yatakları büyük ölçüde tahrip 

olmuştur. Rezervlerinin kısıtlı olması nedeni ile 2004 yılı itibariyle  Türkiye  enerji 

tüketiminin  yaklaşık % 38’ini oluşturan petrol tüketiminin ancak  % 7’si yerli  

üretimden sağlanabilmiştir. 13 Petrol; dünyada olduğu gibi Türkiye’de de birincil 

enerji tüketiminde en büyük paya sahip kaynak konumundadır.  

 

Dünya enerji ihtiyacının karşılanmasında en önemli kaynakların dünya 

üzerindeki dengesiz dağılımı, enerji güvenliğini de etkileyerek, yeni enerji 

kaynaklarının devreye girmesini veya mevcut kaynaklardan yararlanma ihtiyacını 

beraberinde getirmiştir. 

 

Dünya yenilenebilir kaynaklarının başında gelen hidrolik kaynaklardan enerji 

sağlama, elektrik enerjisinin en temiz üretildiği  bir yöntemdir. Fakat potansiyel su 

kaynakları göz önüne alındığında, enerji ihtiyacına sınırlı olarak katkı sağlamaktadır. 

Buna rağmen  2003 yılı itibariyle dünya enerji tüketiminde  %6  14 gibi önemli bir 

paya sahip olması yanında;  baraj gölünün çevresine sıcaklık-yağış-rüzgar rejimlerini 

değiştirerek iklimi yerel olarak  yumuşatması, güvenli içme suyu sağlaması,  
                                                
10 Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Verileri 
11 ETKB’dan elde edilen veriler 
12 Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Verileri 
13 ETKB’dan elde edilen veriler 
14 Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, Genel Enerji Kaynakları, Ankara, Aralık 2004, Bl. 3, 
s.6 
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çevredeki tarım alanlarının sulanmasına imkan tanıması, taşkın kontrolü yanında 

nehir ulaşımına ve balıkçılığın geliştirilmesine imkan tanıması gibi faydaları da 

mevcuttur. Hidrolik kaynakların enerji potansiyelinin  değerlendirilmesi amacıyla 

uygulanan çalışmalar; akarsuyun doğal akış rejimine müdahale edilmesi,  büyük alan 

kaplaması, doğal görünümü bozarak görüntü kirliliği oluşturabilmesi, balık ve doğal 

yaşamı etkilemesi gibi  risklerle ekolojik dengeye olumsuz etkileri de söz konusuysa 

da, fosil kaynaklara göre doğal çevre üzerindeki olumsuz etkisi daha azdır. 

 

Türkiye yıllık 107,3 milyar ton tüketilebilir suyun ancak %36,6’sını 

kullanabilirken; sudan üretilebilecek  yıllık elektrik miktarının sadece  % 35.2’si  

gerçekleştirilebilmektedir. 2005 yılı itibariyle Türkiye   toplam  elektrik    enerjisi 

üretiminde doğalgaz ve linyit kömüründen sonra, %24,5 payla hidrolik kaynaklar 3. 

sırada yer almaktadır.15 

 

20. yy’ın ikinci yarısından itibaren yoğunlaşan alternatif enerji kaynakları  

araştırmaları arasında, teknolojisi en fazla gelişen ve uzun bir süre daha dünya enerji 

talebini karşılayabilecek potansiyele sahip olanı nükleer enerjidir.  

 

Nükleer enerji dünya enerji kaynakları arasında, enerji arzındaki çeşitliliğe ve 

esnekliğe katkı sağlamaktaysa da, halen kuşkuyla bakılan bir enerji türüdür. 1979’da 

Amerika’da meydana gelen TMI, 1986’da Ukrayna’da meydana gelen  Çernobil  ve 

1997’de Japonya’da meydana gelen Tokaimura  gibi ölümcül kazalar yanında, 

santral çevresinde ve çalışanlarında kanser riskinin görülmesi, radyoaktif atıkların  

güvenli bir şekilde depolanıp ortadan kaldırılmasıyla ilgili  sorunların yaşanması ve 

nükleer santral teknolojisiyle nükleer silah teknolojisinin paralel yürümesindeki 

riskler, dünya genelinde yoğun olarak kullanımını sınırlandırmıştır. Çevresel baskılar  

yanında gerçekleştirilen teknolojik gelişmeler sayesinde söz konusu risklerin bir 

kısmı azaltılmışsa da,  dünya enerji tüketiminde fosil yakıtların halen gerisindedir. 

Nükleer santrallerde yakıt olarak stratejik öneme sahip uranyum kullanılmaktadır. 

“Dünya uranyum rezervlerine bakıldığında; görünür rezervlerin 3.182.600 ton 

                                                
15 ETKB 
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olduğu görülmektedir. Bu rezerv yılda ortalama 60.000 ton miktarındaki tüketimiyle 

yaklaşık 50 yıl ihtiyacı karşılayacak düzeydedir.”16 

 

Türkiye  toplam 9.137 ton uranyum rezervi yanı sıra 380.000 ton ile dünyanın 

ikinci büyük toryum rezervine sahiptir.17 Türkiye’de elektrik üretimi amacıyla 

kurulması tasarlanan nükleer santrallerle ilgili ilk çalışmalar 1967 yılında başlamışsa 

da, karşılaşılan çeşitli güçlükler ve gelişmeler nedeniyle şimdiye kadar 

gerçekleşememiştir. Ancak, 2006 yılında Sinop’a kurulması yolunda önemli adımlar 

atılmıştır.  

 

Jeotermal enerjiden  yararlanma yeni bir olay olmamakla birlikte, ekonomik 

olarak kullanımı için başka enerji türlerine dönüştürülmesi konusundaki çalışmalar, 

1973-74 enerji krizinin etkisiyle  yoğunlaşmıştır. Türkiye’de jeotermal enerji, konut-

sera ısıtmacılığı ve kaplıcalarda sağlık amaçlı kullanımı başta olmak üzere; elektrik 

üretimi, kimyasal madde üretimi ve deri işlemesi gibi birçok alanda kullanılmaktadır. 

Elektriğe yönelik  ilk pilot uygulama 1974 yılında Denizli-Kızıldere sahasında 

başlamıştır. Aynı yerde 1984 yılında TEAŞ tarafından kurulan santral ise 

Türkiye’nin ilk ve şimdilik tek jeotermal santralidir. Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı’ndan elde edilen verilere göre şu anda Türkiye’de jeotermal potansiyelinin  

yaklaşık %2’si değerlendirilebilmektedir. 

 

Güneş enerjisinin verimli kullanılabilmesi amacına yönelik araştırma-

geliştirme çalışmaları son  yıllarda yoğunlaşırken, çalışmalarda söz konusu enerjinin 

düşük maliyetli olarak üretilmesi başlıca hedefler arasında olmuştur. Gerek 

doğrudan, gerekse dolaylı yöntemlerle elektrik üretimi, sıcak su üretimi, alan ısıtma 

ve soğutma gibi alanlarda çok sayıda uygulama bulunmaktadır. 

 

                                                
16 Dünya Enerji Konseyi T ürk Milli Komitesi, Genel Enerji Kaynakları, Ankara, Aralık 2004,            
Blm. 6, s.1 
 
17 DPT IX. 5 Yıllık Kalkınma Planı Madencilik Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara, 
 Mart 2006,  s. 12 
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Türkiye’de güneş enerjisinin kullanımı (sıcak su elde edilmesi dışında) 

genelde bilinmemektedir. Dolayısıyla, coğrafi konumu nedeniyle sahip olduğu güneş 

enerjisi potansiyeli yüksek olan Türkiye’de bu konuda hizmet verecek mühendislik 

ve müteahhitlik   firmaları gibi ilgili sanayi gelişememektedir. Buna rağmen  

özellikle Türkiye’nin batı ve güney sahillerindeki ev ve turistik tesislerde bu 

sistemlerden sıcak su sağlamak amacıyla yararlanılmaktadır. Yakıt masrafları 

olmaması nedeniyle işletme masrafları düşük olan güneş enerjili elektrik üretiminde, 

ilk yatırım giderleri yüksek olduğu için  finansman sıkıntısı çekilmektedir.  

 

Rüzgar enerjisi  güneş enerjisi gibi hava koşullarına ve topografik şartlara 

göre değişim göstermektedir. Rüzgar enerjisi, yatay ve düşey eksenli rüzgar 

türbinleri ile mekanik enerjiye dönüştürülerek su pompalamakta veya elektrik 

üretiminde  kullanılmaktadır. Pek çok avantajının yanı sıra rüzgar enerjisi kullanım 

amacıyla rüzgar türbini ve rüzgar tarlaları kurulması sırasında; görüntü kirliliği ve 

gürültü oluşturması, kuş ölümlerine neden olması, haberleşmede parazitler meydana 

getirmesi gibi çevreye olumsuz etkileri bulunmaktadır. Türkiye’de bir-iki bölge 

dışında (Çanakkale, İzmir gibi) henüz bu enerjiden su pompalama dışında 

yararlanılmamaktadır. 

 

Deniz kökenli yenilenebilir enerjiler; deniz dalga enerjisi, deniz sıcaklık 

gradyent enerjisi, deniz akıntıları enerjisi (boğazlarda) ve gel-git (med-cezir)  

enerjisidir. Ancak iç denizlerle çevrili olduğu için gel-git enerji olanağına sahip 

olmayan Türkiye’de deniz- dalga enerjisi potansiyeli yüksektir. Türkiye’de 

Çanakkale ve İstanbul boğazlarında var olan söz konusu potansiyel, deniz trafiği 

tarafından sınırlandırılmaktadır. Dünyada lokal de olsa örneklerinin görüldüğü  

deniz-dalga enerjisi, Türkiye’nin gündemine henüz girmeyen bir enerji kaynağıdır. 

 

Biomas enerjisi; alternatif enerji kaynakları arasında önemli potansiyele 

sahip, kolay depolanabilen ve sürekli üretimin mümkün olduğu  bir enerji kaynağıdır. 

Biomas enerjinin materyalleri bitkisel ve hayvansal ürünlerdir. Bitkisel biomasın 

kökenindeki enerji; yeşil bitkilerin güneş enerjisini fotosentez yoluyla kimyasal  

enerjiye dönüştürerek depolanması sonucu oluşur. Biomas enerji kaynakları klasik ve 
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modern olmak üzere ikiye ayrılır. Mevcut ormanlardan elde edilen  yakacak odun 

başta olmak üzere, bitki ve hayvan artıklarının direk yakılması ile  elde edilen klasik 

biomas enerjisi, gelişmekte olan ve geri kalmış ülkelerin enerji tüketiminde önemli 

paya sahiptir. Enerji ormanlarından elde edilecek odun, enerji hammaddesi üretimi 

amacıyla yetiştirilecek enerji bitkileri ve tarımsal yan ürünler ile atıkların modern 

teknoloji kullanılarak ısı, elektrik ve sentetik yakıt türüne dönüştürülmesi ile elde 

edilen modern biomas,  özellikle gelişmiş ülkelerin enerji tüketiminde kullanım 

oranlarını arttırmaya çalıştıkları bir kaynaktır.  “Türkiye’de 2004 yılı itibariyle 

14.393.000 ton odun ile 5.278.000 ton hayvan ve bitki artığı  yakacak olarak 

kullanılmıştır. Bunların enerji değeri 5.532 Btep olup, yerli enerji üretiminin yaklaşık 

%22’sini karşılamaktadır.” 18 Modern biomas imkanlarının fazla olduğu Türkiye’de 

diğer gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi klasik biomas  kaynakları enerji 

tüketiminde önemli  bir paya sahiptir. Ancak, bu kullanım ekonomik olmayan 

enerjiye karşılıktır. Çünkü; bitki artıklarının  ve hayvan dışkılarının yakacak olarak 

kullanımı ile asıl kullanım alanı olan toprak  humus bakımından fakir kalırken, 

tarımsal faaliyetlerde verim düşüklüğüne de neden olmaktadır.  Yine orman alanları 

bakımından çok da zengin olmayan Türkiye’de orman alanlarının yakacak olarak 

kullanımı, tabiata olan faydaları  yanında    birçok sanayi dalında hammadde olarak 

kullanımını da engellemektedir. 

 

Doğal bir yakıt olmayıp, birincil enerji kaynaklarından yararlanılarak değişik 

hammaddelerden üretilebilen hidrojen enerjisi, fosil yakıtlardan, sudan ve 

biyokütleden üretilebilen sentetik bir yakıttır. Çevre dostu ve  verimi yüksek olan 

hidrojen enerjisinin yakıt olarak kullanılmasına yönelik çalışmalar ise, 1970’li 

yıllardan itibaren gerçekleşmeye başlamıştır. 

 

 

 

 

                                                
18 ETKB 
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Artan talep nedeniyle giderek ağırlığı hissedilen jeotermal, güneş, rüzgar ve 

biomas gibi  kaynaklar ile deniz dalga, gelgit enerjileri alanındaki gelişmeler 

mevcutsa da, dünya genelinde çeşitli sebeplerden dolayı  yaygın bir şekilde henüz 

uygulanamamaktadır.19 

 

Dünya birincil enerji arzının yaklaşık % 5’ini oluşturan hidrolik, güneş,  

rüzgar, jeotermal ve biomas enerjileri alanında yeni buluşlar gerçekleşmiş, maliyetler 

düşürülmüş, teknolojilerin iyileştirilmesinde gelişmeler kaydedilmiş olmakla birlikte 

gelişmenin hızlı olduğu söylenemez.20 

 

Lokal olarak uygulanan bu enerji kaynaklarından enerji üretimi genel olarak, 

gerek araştırma-uygulama aşamalarında; gerekse  teknik donanım ve kalifiye  eleman 

konusunda önemli ölçüde  yatırım ve sermayeye  ihtiyaç duymaktadır. Söz konusu 

enerji kaynaklarının en önemli dezavantajı olan maliyetlerin yüksekliği yürütülen  

çalışmalarla düşürülmeye çalışılmaktaysa da, enerji politikalarında bu kaynak 

paylarını artırma ile ilgili yapılan  çalışmalar ve uygulamalar  daha    çok gelişmiş 

ülkeler tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Alternatif enerji kaynaklarında 

gerçekleştirilen  teknolojik iyileştirmelerle üretim maliyetleri kısmen düşürülmüşse 

de, gelişim hızları çeşitli faktörlerin de etkisiyle  düşük gerçekleşmektedir. Örneğin 

uranyumdan nükleer enerji üretimi, kullanım amacı dışında silah aracı olarak 

kullanımı ile insan-çevre sağlığı  açısından taşıdığı riskler nedeniyle dünya kamuoyu 

tarafından  kullanımının engellenebilmesi; kimi kaynakların görüntü ve gürültü  

kirliliğine yol açması; kimi kaynakların denize, enerji hammaddelerinin rezerv 

dağılımına yada  güneşlenme sürelerine bağlı olmaları gibi nedenlerden dolayı dünya 

genel enerji üretim ve tüketimde hızlı bir gelişim gösterememiştir. Alternatif olarak 

ortaya çıkan ve başarılı sonuçlara da ulaşabilen  bu enerji kaynakları, enerji 

çeşitliliğine  ve güvenliğine katkı sağlamaktaysa da, belirtilen nedenlerden dolayı  

dünya genelinde büyük ölçekli kullanımı gerçekleşememiştir. Söz konusu enerji 

                                                
19 Dünya Enerji Konseyi T ürk Milli Komitesi, Genel Enerji Kaynakları, Ankara, Aralık 2004,             
Blm. 7, s.1-5 
 
20 TÜSİAD “21. Yüzyıla Girerken Türkiye’nin Enerji Stratejisinin Değerlendirilmesi”, Aralık 1998, 
Blm. 10, s. 8 
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kaynakları arasında  hidrolik, jeotermal ve biomas enerji gibi kaynaklar en  yaygın 

kullanılanlar arasındaysa da, petrol, kömür ve doğalgaz gibi fosil kaynaklarla  henüz 

rekabet  edecek kadar üretimi yapılamamaktadır. 

 

Fosil yakıtlar; alternatif enerji kaynaklarının geliştirilip devreye sokulması ve  

enerji alanında  geliştirilen teknolojilere rağmen, rezervleri ölçüsünde   dünya enerji 

ihtiyacını karşılamadaki önemlerini uzun yıllar  koruyabilecek potansiyele sahiptir. 

 

Türkiye taşkömürü, linyit, asfaltit, bitümlü şistler, ham petrol, doğal gaz, 

uranyum ve toryum gibi fosil kaynak rezervleri yanında, bilimsel amaçlarla 

bütünleştirilip üretim sürecine yeterli olarak sokulamayan hidrolik enerji, jeotermal 

enerji, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, deniz-dalga enerjisi ve biomas enerji gibi 

tükenmez kaynak potansiyellerine sahiptir. Türkiye’de yenilebilir kaynaklardan en 

fazla klasik biomas  enerji, hidrolik enerji ve kullanımı sınırlı olan jeotermal enerji 

kullanılmaktaysa da, söz konusu kaynakların mevcut potansiyellerinden yeterince 

yararlanılamamaktadır. Fakat Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarının 

kullanımın özel sektör yatırımlarının da devreye sokulması ile yaygınlaştırılması 

amacıyla 2005 yılında “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi 

Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun” çıkarılmıştır. 

 

Jeolojik ve doğal yapıya bağlı biçimde hemen her çeşit enerji kaynağı 

bulunan Türkiye’de, linyit kömürü dışında fosil  rezervleri  çok kısıtlıdır. Dolayısıyla 

fosil kaynakların, Türkiye toplam enerji üretimindeki miktarları ve payları da linyit 

kömüründen daha düşüktür.  

 

Aşağıdaki tabloda yıllar itibariyle Türkiye’de toplam birincil enerji 

üretiminde kaynak payları verilmiştir.   
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Tablo 3. Çeşitli Yıllar İtibariyle Türkiye Toplam Birincil Enerji Üretiminde 

Kaynak Payları  

Yıllar 
 

Taşkömürü 
(%) 

Linyit 
(%) 

Petrol 
(%) 

Doğalgaz 
(%) 

Hidrolik 
(%) 

Diğerleri 
(%) 

Toplam 
(BinTep) 

 Üretim Üretim Üretim Üretim Üretim Üretim Üretim 
1970 19 12 25 - 2 42 14,516 
1975 18 17 20 - 3 42 16,473 
1980 13 22 14 0,1 6 45 17,358 
1985 10 37 10 0,3 5 38 21,935 
1990 8 37 15 0,8 8 32 25,478 
1995 5 40 15 0,6 11 29 26,719 
2000 4 44 11 2 10 29 26,047 
2004 4 38 10 3 16 29 24,332 
2005 5 44 10 4 14 23 25,185 

Kaynak: ETKB 

 

Tablodan anlaşılacağı gibi, Türkiye toplam enerji üretiminde 1970 yılından 

2000 yılına kadar genel bir artış gerçekleşirken,  1990’ yılların 2. yarısından itibaren 

özellikle de 2000 yılından sonra enerji üretiminde gerilemenin olduğu dikkati 

çekmektedir. 1970 yılından  2004’e kadar enerji kaynakları üretiminde linyit 

kömürü, hidrolik ve doğalgaz payları artarken; petrolün, özellikle de taşkömürünün 

payı giderek azalmıştır. 

 

Taşkömürü üretiminde yaşanan teknik ve ekonomik zorluklar nedeniyle 

düşen üretim, artan talebin yerli üretimle  karşılanamamasına neden olmuştur. Yerli 

üretimin yetersiz kalması yanında  bazı çevresel önlemlerin de etkisiyle 1970’li 

yıllardan itibaren taşkömürü ithal edilmeye başlanmıştır. 

 

Tablodan da anlaşılacağı gibi 1970’den 2004’e kadar olan dönemde  enerji 

kaynakları üretiminde % 38’lik oranla  linyit kömürü en yüksek paya ulaşırken,  

doğalgaz %3’e,  hidrolik  % 16’ya yükselmiş;  taşkömürü ise gerileyerek %4’e 

düşmüştür.  2005 yılında ise taşkömürünün payı %5’e, linyit kömürünün payı ise 

%44’e ulaşmıştır. 

                                                                                                                                          

Enerji kaynakları bakımından fazla zengin olmayan  Türkiye’de petrol ve 

doğalgaz rezervleri  çok sınırlıdır.  Sınırlı petrol rezervlerine yenilerinin 
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eklenememesi ve mevcut rezervlerin giderek azalması sonucu düşen   petrol üretimi 

nedeniyle, 1970 yılında  %25 olan  petrolün toplam enerji üretimindeki payı,  2005 

yılında  %10’a gerilemiştir.  

 

Toplam üretiminde  taşkömürü, linyit kömürü, petrol ve hidrolik gibi önemli 

paylara sahip kaynaklara göre  daha geç üretime katılan doğalgaz,  kısıtlı rezervi  

nedeniyle  üretim miktarı, dolayısıyla  üretim oranı  diğer  fosil kaynaklara göre daha 

düşüktür.  Bazı dönemlerde, yeni rezervlerin  bulunması ile üretimde artışlar 

yanında,  kullanılabilir  rezervin azalmasına bağlı olarak üretimde düşüşler de 

meydana gelebilmiştir. 

 

Sınırlı rezerve sahip  petrol ve taşkömürünün üretim paylarının giderek 

azalmasında  özellikle linyit kömürü, hidrolik, doğalgaz gibi kaynakların  üretim 

miktarlarındaki  önemli artışlar etkili olmuştur.  Söz konusu kaynakların üretim 

miktarlarındaki artışlar yanında  jeotermal, rüzgar ve güneş gibi  kaynaklardan enerji 

üretimi ile ilgili uygulamalar da, toplam enerji üretiminde taşkömürü ve petrolün 

oransal olarak gerilemelerine neden olmuştur.  

 

Linyit kömürü, hidrolik ve doğalgaz gibi kaynaklarda meydana gelen üretim 

miktarlarındaki  artışlar yanında, ekonomik olmayan bir kullanım  şekli olan hayvan 

ve bitki artıklarından enerji üretiminin giderek azalması,  söz konusu kaynaklardan 

özellikle linyit kömürünün enerji üretiminde önemli bir pay almasını sağlamıştır. 

Linyit kömürünün üretimde önemli bir kaynak olmasında, sahip olduğu rezervin 

fazla ve ülke genelinde yayılmış olması önemli ölçüde etkili olmuştur. Özellikle 

1970-1990 dönemindeki arama çalışmaları ile ortaya çıkarılan rezervlerin 

işletilmesiyle üretim hızla artmışsa da, son yıllarda ithal kaynak kullanımının artması 

ve arama-üretim  yatırımlarının yetersizliği nedeniyle üretim miktarı, dolayısıyla da 

üretim oranı düşmüştür.  

 

Tablo 3’den de anlaşılacağı gibi yerli üretimin büyük kısmı hidrolik 

kaynaklardan, ekonomik olmayan enerji kaynaklarından, diğer yenilenebilir 

kaynaklardan ve özellikle linyit kömüründen sağlanmıştır. 
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Gelişmekte olan Türkiye’nin  artan enerji ihtiyacında  yerli üretim, sınırlı 

kaynaklar nedeniyle tüketim kadar hızlı artış gösterememiştir. Dolayısıyla  tüketim 

oranları, ithal kaynak kullanımının artmasıyla,  üretim oranlarından  bağımsız olarak 

artış göstermişlerdir. Aşağıdaki tabloda yıllar itibariyle Türkiye’de toplam birincil 

enerji tüketiminde kaynak payları verilmiştir.   

 

Tablo 4. Çeşitli Yıllar İtibariyle Türkiye Toplam Birincil Enerji Tüketiminde  

Kaynak Payları  

Yıllar 
 

Taşkömürü 
(%) 

Linyit 
(%) 

Petrol 
(%) 

Doğalgaz 
(%) 

Hidrolik 
(%) 

Diğerleri 
(%) 

Toplam 
(BinTep) 

 Tüketim Tüketim Tüketim Tüketim Tüketim Tüketim Tüketim 
1970 15 9 42 0 1 33 18,872 
1975 11 9 51 0 1 28 27,437 
1980 8 12 50 0 3 27 31,973 
1985 9 20 46 0 2 23 39,399 
1990 11 18 45 5 3 18 52,987 
1995 9 16 46 9 4 16 63,679 
2000 12 15 40 17 3 13 80,500 
2004 14 10 37 23 4 12 87,818 
2005 12 11 32 25 4 16 91,576 

Kaynak: ETKB 

 

Türkiye enerji tüketiminde, artan ihtiyaca bağlı olarak taşkömürü, linyit 

kömürü, petrol, doğalgaz  ve yenilenebilir kaynaklarda tüketim miktarlarında artış 

yaşanırken; odun, hayvan ve  bitki artıkları tüketim miktarlarında son yıllarda azalma 

söz konusu olmuştur. Tüketim miktarlarında en fazla artış sırasıyla;  hidrolik başta 

olmak üzere, linyit kömürü, petrol ve doğalgazda meydana gelmiştir.  

 

Yukarıdaki tabloda belirtilen  Türkiye enerji tüketiminde kaynak paylarında, 

1970’den 2005’e kadar dönemde petrol ve özellikle  taşkömürü tüketim oranı hemen 

hemen değişmemiştir. Yine birincil kaynaklardan hidroliğin tüketim payı artarken, 

özellikle doğalgaz tüketim payındaki hızlı artış dikkat çekicidir. Yıllar itibariyle ithal 

doğalgaz kullanımına bağlı olarak tüketiminde büyük artış yaşanan doğalgaz, 

özellikle 2000’li yıllarda petrolden sonra tüketimde en büyük paya sahip kaynak 

olma özelliğini arttırarak devam ettirmiştir. Tüketimin yerli üretimle karşılandığı 

linyit kömürü tüketim oranı 1970’den 1986 yılına kadar hızla artarken, bu yıldan 



 44 

sonra azalmaya başlamış, özellikle 2000 yılından sonra doğalgaz başta olmak üzere, 

petrol ve taşkömürü ithalatının artmasına bağlı olarak neredeyse 1970’deki tüketim 

payına düşmüştür. 2005 yılında ise enerji politikalarında yerli bir enerji kaynağı  olan 

linyit kömürüne gereken önemin verilmeye başlanmasıyla birlikte linyit kömürünün 

gerek üretimi-tüketimi; gerekse enerji tüketimindeki payı artmaya başlamıştır. 

 

Daha önce belirtildiği  gibi  gerek dünyada, gerekse Türkiye’de genel enerji 

arzı ve tüketimi bakımından petrol, kömür ve doğalgaz en önemli kaynak 

durumundadır. Rezerv ve öngörülen tahmini ömür bakımından kömür, diğer 

kaynaklara göre daha üstün konumdadır. Rezerv dağılımlarına bakıldığında, 

doğalgaz ve petrolün dünyanın belli bölgelerinde toplandığı, kömürün ise genel 

itibariyle dünyanın hemen her tarafına yayılmış durumda olduğu dikkati çeker. 

Dünya petrol ve doğalgaz rezervinin yaklaşık % 70’i Ortadoğu ve Rusya’da  

toplanmışken, kömürün dünyadaki heterojen dağılımı, geçmişte olduğu gibi 

günümüzde de elde edilebilirliği açısından daha güvenilir bir kaynak olmasını 

sağlamıştır. 

 

Isı ve enerji kaynağı olarak 18. yy’ın sonlarına doğru yaşanan sanayi 

devriminin gerçekleşmesini, 19. yy’da buhar makinesine olan büyük katkısı 

nedeniyle bu asrın makine ve büyük sanayi asrı olmasını sağlamış önemli bir enerji 

kaynağı olan kömür, önemini günümüzde de korumaktadır. Maden kömürü, 

günümüze kadar dünya enerji talebinin giderek artması ve zamanla devreye giren 

yeni enerji kaynaklarının kullanılır hale gelmesiyle genel enerji tüketiminde  oransal 

olarak gerilemişse de,   rezerv ve üretim- tüketim açısından halen önemli bir enerji 

kaynağı durumundadır. Tarihi  öneme sahip bir enerji kaynağı olan maden 

kömürünün geçmişte büyük sanayi ile olan güçlü bağının gelecekte de devam etmesi 

beklenmektedir. Termik santrallerde elektrik üretiminde enerji kaynağı olarak 

oynadığı büyük rol yanında, özellikle büyük sanayinin temelini oluşturan ağır 

metalurji ile kimya sanayinde yakıt ve hammadde olarak  önemi gelecekte de devam 

edecektir. 
   



 45 

Günümüze kadar farklı  dönemlerde kullanılmaya başlanan enerji kaynakları 

kömür ile sanayi arasındaki bağı koparamamıştır. Kömür, sanayiye olan katkısı 

yanında birçok özelliğinden dolayı diğer kaynaklardan daha  üstün durumundadır. 21   

 

 

“Diğer fosil yakıtlarla kıyaslandığında kömür, coğrafi olarak 50’den fazla ülkede 
yayılmış, oldukça   büyük rezerv miktarlarına sahiptir. Görünür rezerv bazında şimdiki 
üretim seviyeleri ile yaklaşık 200 yıl ömrü vardır ve bu rezervin %50’si son 22 yılda 
artmıştır. Dünya genelinde fosil yakıtların görünür rezerv dağılımları açısından doğalgaz 
%18, petrol %18, kömür ise %64 paya sahiptir. Kömür sahip olduğu payla diğer fosil 
yakıtların yaklaşık dört katıdır.”22  
 
 
                                                                                                                                                                  

                                                
21  Kömür sektöründe OPEC benzeri fiyat belirleyici bir kurum yoktur ve 30 yıldır fiyatlar, piyasada 
serbestçe belirlenmektedir. Kesintisiz kömür tedariki, uluslar arası kömür piyasasındaki yoğun rekabet 
ile de garanti altına alınmaktadır. Eğer bir kömür üreticisinde herhangi bir sorun veya finansal 
zorluklar baş gösterirse, pazardaki eksik tonaj, bir başka üretici tarafından kolaylıkla 
doldurulabilmektedir. Günümüzde modern kömür üretim yöntemlerini kullanan kömür üreticileri 
fazlaca bir zorlukla karşılaşmadan üretimlerini kısa sürede arttırabilmekte veya geçici olarak 
azaltabilmektedirler. Böylece, üretim kapasiteleri piyasaya göre ayarlanabilmekte, ocak sahasında, 
limanlarda veya tüketim noktasında kömür stoklayabilme olanağı, esnek kömür ticaret anlaşmaları 
yapılmasına olanak sağlamaktadır. Kömürde, petrol ve doğalgazda olduğu gibi “al yada öde” 
anlaşmaları yoktur. Bu sayede tüketiciler hem kısa, hem de orta vadede taleplerini ihtiyaçlarına  ve 
mali durumlarına göre ayarlayabilmektedirler. Petrol ve doğalgaz piyasasında zaman zaman 
görülebilen darboğazlar, günümüz kömür piyasasında söz konusu değildir. Kömür üretimi sermaye ve 
emek-yoğun bir madencilik türüdür. Ancak, piyasa koşulları ve teknolojideki yenilikler kömür üretim 
maliyetlerinin son 30 yıl boyunca istikrarlı gitmesini sağlamıştır. Yeni kömür ocaklarının açılması 
yeni üretim tekniklerinin geliştirilmesi ve işçilik verimlerinin artması kömür fiyatlarında istikrarın 
başlıca nedenleri olmuştur. Petrol ve doğalgaz sektöründe, yeni rezervler giderek pazarlardan uzakta 
hatta okyanusların derinliklerinde bulunabilmektedir. Bu rezervlerin tüketime sunulabilmesi için, boru 
hattına ve diğer ekipmanlara büyük sermaye yatırımı  yapılması gerekmektedir. Buna karşın, 
Kolombiya, Endonezya ve Avustralya’daki gibi yeni üretime açılan kömür sahaları, oldukça uygun 
konumdaki jeolojik koşullara sahiptirler. Bu durum alt yapı giderlerinin ve böylece üretim 
maliyetlerinin düşmesine neden olmaktadır. 

Uluslararası ticarete konu olan kömürün % 95’i okyanusları aşarak ihracatçı ülkeden tüketici 
ülkeye nakledilmektedir. Buna karşın, doğalgazın nakledildiği uzun boru hatları, üretici ülke ile 
ithalatçı ülke arasında bir çok ülkeden geçmektedir. Ayrıca, kömür yüklü bir gemi battığında bu 
sadece tüketici açısından geçici bir sorun oluşturur. Oysa, boru hattı arızalandığı yere göre, neredeyse 
tüm doğalgaz pazarı için bir sorun olmaktadır.  

Dünyada üretilen kömürün yaklaşık %60’ı elektrik enerjisi üretiminde kullanılmaktadır ve bu 
oranın  değişmemesi veya bir miktar artması beklenmektedir.  

Demir-Çelik sanayinde kullanılan kömür miktarı toplam üretimin yaklaşık % 13’üdür. Çelik üretiminin 
% 70’i kömüre (metalurjik kok ) bağımlı olup bir ton çelik üretimi için 630 kg kok kömürü tüketilmektedir.  

 
 DPT VIII. 5  Yıllık Kalkınma Planı, Ö.İ.K Raporu, “Enerji Hammaddeleri Alt Komisyonu Kömür 

Çalışma Grubu”, Ankara, 2001, s. 4-5. 
 

22 Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, Genel Enerji Kaynakları, Ankara, Aralık 2004, 
  Blm. 1, s. 7 
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Kömür; sürdürülebilir ekonomik  kalkınmanın gereği olan enerjinin 

sürekliliğini    ve dolayısıyla  enerji  güvenliğini  sağlamaya aday en önemli 

kaynaktır.   

 

Kömürü önemli kılan  başlıca unsurlar olarak ;  

- Görünür kömür rezervlerinin şu an ki üretim seviyeleri baz alındığında 

yaklaşık 200 yıla yakın ömürleri ile diğer fosil yakıtların ömürlerinin yaklaşık 4 katı 

oluşu, 

- Belirli bölgelerde toplanmış stratejik öneme sahip diğer fosil yakıtlara 

karşılık, coğrafi olarak çok sayıda ülkede düzenli bir dağılımı ile en geniş yayılım 

gösteren bir kaynak olması nedeniyle rekabetçi bir yakıt türü olarak  tüketilebilmesi, 

- Kömür fiyatlarında; diğer fosil kaynaklardan farklı olarak, siyasi 

dalgalanma ve çatışmaların yönlendirmediği bir ortamda oluşması nedeniyle ani iniş 

çıkışların olmaması, 

- Üretim kapasitelerinin piyasaya göre ayarlanabilmesi, 

- Ticari anlaşmalarda esnekliğe sahip olması, 

- Kolay ve ucuz, ulaştırılabilir olması, 

- Kolay ve güvenli stoklanabilir olması, 

- Kullanımının kolay ve güvenli olması, 

- Diğer kaynaklara göre kullanıcıya arzının ucuz ve sürekli olması, 

- Dünya elektrik ve çelik üretiminde vazgeçilmez bir kaynak olarak önemli 

ölçüde tüketilmesi, 

- Üretim-ulaştırma- tüketim aşamalarında gerek kaza riskinin;gerekse kaza 

sonucu çevreye olumsuz etkilerin daha az olması,  

- Gelişen temiz kömür teknolojileri ile çevresel etkilerinin en aza indirilerek 

diğer kaynaklarla bu açıdan rekabet edebilmesi, gibi özellikler sıralanabilir. Bu 

özelliklerin kömüre kazandırdığı avantajlar, kömürün  vazgeçilmez bir  enerji 

kaynağı olma özelliğini uzun bir süre daha koruyacaktır.  Ayrıca uzun yıllar çevresel 

etkileri nedeniyle yer yer eleştirilen kömür, giderek artan teknolojik gelişmeler 

sayesinde, daha verimli ve çevre dostu bir kaynak olarak enerji üretiminde önemini 

devam ettirmektedir. 
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Sahip olduğu avantajlar ile dünya enerji kaynakları arasında vazgeçilmez bir 

enerji kaynağı olan kömür, Türkiye’nin sahip olduğu yerli enerji kaynakları arasında 

da önemli bir yere sahiptir. Özellikle petrol ve doğalgaz gibi fosil kaynaklarca fakir 

olan Türkiye’de linyit rezervinin büyüklüğü ve geniş yayılım özelliği, linyit 

kömürünü yerli enerji kaynakları arasında üretim-tüketim açısından en avantajlı 

kaynak olma özelliğini kazandırmıştır.  

 

Enerji Bakanlığı’nın 2004 yılı  verilerine göre; Türkiye’de  1.946 Bin tonu 

taşkömürü ve 43.709 Bin tonu linyit kömürü olmak üzere,  toplam  kömür üretimi 

45.6 milyon tondur. Aynı yıl 24.332 Bin tep olan toplam enerji kaynakları üretiminin 

yaklaşık %38’ini  oluşturan linyit kömürü, 87.818 Bin tep olan toplam tüketimin  

% 10’unu karşılamıştır. Linyit tüketiminin tamamı yerli üretimle sağlanırken; 

taşkömürü üretiminin ise, sanayi tüketimine bile yeterli olmayışı nedeniyle yaklaşık 

% 90’ı ithal edilmiştir.  

 

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de linyit kömürü üretiminin önemli bir 

kısmı elektrik üretiminde kullanılmaktadır. Enerji Bakanlığı’ndan elde edilen verilere 

göre; Türkiye’de  linyit kömürünün yaklaşık %75’i termik santrallerde,  %12’si 

sanayi ve %9’u ısınma sektöründe tüketilmektedir. Termik santraller tüketimde 

önemli paya sahip olmasına karşılık 120 milyar kWh/yıl civarında olan linyit 

kömüründen  elektrik enerjisi üretim potansiyelinin %35’ini oluşturan 42 milyar 

kWh/yıllık  kısmı değerlendirilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 48 

 Grafik 7. 2005 Yılı Türkiye Elektrik Üretiminde Kaynak Payları (Geçici) 

Taşkömürü 
8.1%

Linyit 
18.5%

 Toplam
sıvı yakıtlar

4.9%
Doğalgaz

43.8%

Hidrolik
24.5%

 
Diğer
0.2%

 
Kaynak:ETKB   
 

Yukarıdaki grafikten de anlaşılacağı gibi, Türkiye’de 2005 yılı elektrik 

üretimindeki kaynak payları; %43,7 doğal gaz,  %24,5 hidrolik kaynaklar, %20 yerli  

linyit ve taşkömürü  ile % 12 diğer kaynaklar şeklindedir. Elektrik üretiminde ithal 

doğalgaz dahil edilmişken,  kömürün payında  sadece yerli üretimi yapılan 

taşkömürü ve linyit kömürü gösterilmiştir. Yerli kaynak açısından ise elektrik 

üretiminde en önemli kaynak hidrolik enerji başta olmak üzere  kömürden 

sağlanmaktadır. 

 

Türkiye’de fosil kaynaklar içinde en büyük rezerve sahip olan kömürün, 

sadece elektrik üretimindeki  kömüre dayalı santrallere olan %20’lik katkısı bile tek 

başına büyük önem arz etmektedir. Bu derece ihtiyacı karşılayan linyit kömürü 

rezervinin özellikle yaklaşık % 45’ini23 oluşturan Elbistan linyit havzası, Türkiye 

elektrik üretiminde büyük öneme sahiptir.  

 

 

                                                
23 TKİ 
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 Linyit kömürünün sahip olduğu rezerv miktarı ve geniş dağılım özelliği 

yanında, söz konusu yerli kaynağın sanayi ve ısınmada tüketilmesi ile ithal kaynak 

kullanımı kısmen engellenerek  ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı 

sağlanmaktadır. Linyit kömürü,  üretimi yapılan sahalarda sanayi ve işgücüne imkan 

tanıyarak bölgenin nüfuslanmasına, ekonomik ve kültürel kalkınmalarına yardımcı 

olmaktadır. Bunun yanında işletilmesiyle ortaya çıkan katma değer, elektrik enerjisi 

üretiminde kwh başına ucuz hammadde olması ve arz güvenliği gibi faktörler 

kömürü, özellikle de linyit kömürünü,  Türkiye’nin en önemli fosil enerji kaynağı 

haline getirmiştir. Bu derece önemli olan kaynağın önemli ölçüde termik santrallerde 

tüketilmektedir. Türkiye’de linyit kömüründen elde edilebilecek elektrik enerjisi 

potansiyeli tam olarak kullanılabilseydi, linyit kömürünün elektrik üretimindeki payı 

%53’e ulaşmış; doğalgazın payı ise %10’a gerilemiş olacaktı. Dolayısıyla elektrik 

üretiminde kullanılacak doğalgaz miktarı yaklaşık 4 milyar m³; doğalgaz harcaması 

da 1 milyar dolar daha az gerçekleşmiş olacaktı. 

 

Türkiye’de önemli potansiyele sahip olan linyit kömürleri, sahip oldukları 

kimyasal özellikleri nedeniyle daha çok termik santrallerde kullanılmaya uygundur. 

Uzun yıllar önemli ölçüde termik santrallerde kullanılan linyit kömürünün, son 

yıllarda doğalgazın termik santrallerde kullanılmaya başlanmasıyla termik 

santrallerdeki payında  azalma meydana gelmiştir.  

 

Aşağıdaki tabloda 1970-2005 yılları arasında elektrik üretiminde yakıt payları 

gösterilmiştir. 
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Tablo 5.  Yıllar İtibariyle Türkiye Elektrik Üretiminde Kaynak Payları.  
   Toplam     Toplam 

Taşkömürü Linyit Sıvı Doğalgaz Hidrolik Jeotermal Rüzgar Elektrik YILLAR 
 (%)  

(%) 
Yakıtlar 

(%) 
(%) (%) (%) (%) Üretimi 

(GWh) 
1970 16,0 16,7 30,2 - 35,2 - - 8623 
1975 9,1 17,2 34,5 - 37,8 - - 15622,8 
1980 3,9 21,7 25,1 - 48,8 - - 23275,4 
1985 2,1 41,8 20,7 0,2 35,2 0,0 - 34218,9 
1986 1,9 47,0 17,6 3,4 29,9 0,1 - 39694,8 
1987 1,4 38,4 12,4 5,7 42,0 0,1 - 44352,9 
1988 0,7 25,3 6,8 6,7 60,3 0,1 - 48048,8 
1989 0,6 38,3 8,2 18,3 34,5 0,1 - 52043,2 
1990 1,1 34,0 6,9 17,7 40,2 0,1 - 57543 
1991 1,7 34,1 5,5 20,9 37,7 0,1 - 60246,3 
1992 2,7 33,8 7,8 16,1 39,5 0,1 - 67342,2 
1993 2,4 29,8 7,0 14,6 46,0 0,1 - 73807,5 
1994 2,5 33,5 7,1 17,6 39,1 0,1 - 78321,7 
1995 2,6 29,9 6,7 19,2 41,2 0,1 - 86247,4 
1996 2,7 29,3 6,9 18,1 42,7 0,1 - 94861,7 
1997 3,2 29,6 6,9 21,4 38,5 0,1 - 103295,8 
1998 2,7 29,5 0,1 22,4 38,0 0,1 0,0 111022,4 
1999 2,7 29,1 6,9 31,2 29,8 0,1 0,0 116439,9 
2000 3,1 27,5 7,5 37,0 24,7 0,1 0,0 124921,6 
2001 3,3 28,0 8,4 40,4 19,6 0,1 0,1 122724,7 
2002 3,2 21,7 8,3 40,6 26,0 0,1 0,0 129395,3 
2003 6,2 16,8 6,5 45,2 25,2 0,1 0,0 140581 
2004 7,7 15,0 6,1 40,3 30,7 0,1 0,0 149982 
2005* 8,1 18,5 4,9 43,8 24,5 0,1 0,03 161983,3 

Kaynak: ETKB    *Geçici  

 

Tablodan da anlaşılacağı gibi,  Türkiye elektrik üretiminde taşkömürü 1970 

yılında  %16 gibi önemli paya sahipken, yıllar itibariyle  bu oran genel olarak 

düşmüş ve son yıllarda artan taşkömürü ithalatına bağlı olarak yaklaşık %8’e 

ulaşmıştır. Hidroliğin payı 1970 yılında %35 iken, 2005 yılında %24’e düşmüştür. 

1970 yılında elektrik üretiminde doğalgazın  payı %0 iken, artan ithalatıyla birlikte 

2005 yılında %44’e ulaşmıştır.  1970 yılında linyit kömürü payı %17 iken, büyük 

linyit projelerinin uygulamaya geçirildiği  1980’li yılların ortalarında %47’ye 

ulaşmış, ancak; 2005 yılında ise %19’a düşmüştür. 
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Çevreye daha az zarar vermesi yanında, doğalgaz rafinerileri olarak 

adlandırılan GTL sistemi ile doğalgazın sıvı yakıtlara dönüştürülebilmesi gibi 

birtakım  avantajlar doğalgaz santrallerinin kurulmasını daha cazip hale getirmiştir. 

Bu durum özellikle linyit kömürünün,  en büyük tüketim alanı olan termik 

santrallerdeki kullanımının azalmasına ve elektrik üretimindeki paylarının düşmesine 

neden olmuştur. Linyit santralleri 1985 yılına kadar termik kapasite içinde en fazla 

paya sahipken; 1985 yılından itibaren doğalgaz yakıtlı santrallerin elektrik 

üretimindeki paylarının giderek artması sonucu sahip olduğu pay zamanla  

düşmüştür. Böylece linyit kömürü;  gün geçtikçe artan  doğalgaz ithalatına bağlı 

olarak,  özellikle en büyük pazarı olan  termik santrallerdeki payını doğalgaza  

bırakmış; son yıllarda da elektrik üretiminde  doğalgaz payından %25 daha az katkı 

sağlamıştır.  

  

Özellikle 1990’lı yıllardan itibaren yapılan enerji yatırımları, gerek teknoloji; 

gerekse hammadde açısından  ülkenin  dışa bağımlılığını sürekli olarak arttırmıştır. 

Kısıtlı rezervi nedeniyle Türkiye enerji üretiminin sadece %3’ ünü karşılayan 

doğalgazın, toplam elektrik üretimindeki payının %44’lere kadar ulaşmış olması,  

ülkeyi elektrik üretiminde özellikle tek bir kaynağa bağımlı hale getirmiştir. Ayrıca, 

daha önce belirtildiği gibi, doğalgazın sadece birkaç ülkeden ve güzergahtan 

sağlanıyor olması da,  söz konusu bağımlılığı daha riskli  bir duruma sokmuştur.  
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ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM 

 

3.TÜRKİYE’DE LİNYİT KÖMÜRÜ VARLIĞI 

 

3.1. Türkiye’de  Linyit Kömürü   Rezervi 

 
Dünya kömür rezervlerinin dağılışında, Hersinyen sıradağını meydana getiren 

kıvrımlar sistemindeki bölge veya ülkelerde kömür  rezervlerinin varlığı; Alp 

kıvrımları sistemine giren bölge veya ülkelerde ise maden kömürünün yokluğu 

dikkati çeker. Türkiye’nin de içinde bulunduğu Akdeniz Bölgesi, Alp kıvrımları 

sistemine girdiği için maden kömürü bakımından zengin değildir. 

 

Linyit kömürü rezervi bakımından zengin olan Türkiye’de, 1.Dünya Savaşı 

sırasında ihtiyacı karşılamak amacıyla birçok işletmenin üretim yaptığı 

bilinmekteyse de, gerçek anlamda linyit kömürü arama ve üretim çalışmaları ilk 

olarak 1935 yılında MTA’nın kurulmasıyla başlamıştır. Kalitesiz linyit kömürlerinin 

termik santrallerde kullanım alanı bulmasıyla   kömür arama çalışmaları  1960’lı  

yıllarda hızla artmıştır. 

 

Tablo 6. Türkiye’de Yıllar İtibariyle Linyit Rezervleri 
Yıllar Rezerv Miktarları 

(Milyon Ton) 
1965 444 
1970 3,700 
1975 4,100 
1978 6,000 
1980 7,100 
1985 8,200 
1990 8,300 
1993 8,400 
2000 8,400 
2003 8,300 
2005 8,300 

Kaynak: MTA, TKİ 
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Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı gibi, bugünkü linyit kömürü yataklarının 

büyük bölümü 1970-1990 dönemindeki arama faaliyetleri sonucunda bulunmuştur. 

Aynı dönemde linyit kömürüne dayalı projelerin gerçekleştirilmesine yönelik yatırım 

hamleleri en üst düzeye çıkartılarak havza madenciliğine geçilmiş ve rezerv  8.300 

milyar tona çıkmıştır. 1965 ve  1984 yılları arasında  MTA Genel Müdürlüğü’nce  

artarak devam ettirilen sondaj çalışmaları,  1985 yılında yayınlanan 3213  sayılı 

maden yasasının yürürlüğe girmesi ile  2005 yılına kadar hızla düşmüştür.  1990 

yılına kadar 1.484.000 m. sondajlı arama yapılmışken, 1990’dan günümüze kadar 

130.000 m. sondajlı arama yapılması, son yıllarda aramalara ne kadar az önem 

verildiğini göstermektedir. Bu nedenle linyit kömürü   rezervinde   son yıllarda  

önemli bir artış kaydedilmemiştir. 1970-1990 döneminde yapılan yatırım 

hamleleriyle ortaya çıkarılan toplam rezervin 1.148 milyar tonu ise 2003 yılına 

kadar; termik santral, ısınma ve sanayi sektöründe tüketilmiştir.  

 

2005 yılında  başlatılan “Linyit Rezervlerinin Geliştirilmesi Projesi” ile ilgili 

olarak sondaj çalışmalarına tekrar ağırlık verilmeye başlanmıştır. Bu amaçla, 

Türkiye’nin en büyük linyit rezervine sahip Afşin-Elbistan havzasında yapılan 

yeniden değerlendirme çalışmaları sonucu  1 milyar linyit kömürü rezervi artışı 

sağlandığı ve Türkiye  toplam linyit kömürü rezervinin 8,3 milyar tondan 9,3 milyar 

tona yükseldiği bilinmekteyse de, arama ve sondaj çalışmalarının devamı nedeniyle 

netlik kazanmamıştır. 

 

Tablo 7. Türkiye’de Linyit Varlığı ( 2005  yılı itibariyle ) 
REZERV Bin ton 
Görünür 

Muhtemel 
Mümkün 

7.339.046 
625.936 
110.014 

TOPLAM 8.074.996 
Potansiyel Kaynak 300.076 

GENEL TOPLAM 8.375.072 
Kaynak:  TKİ, MTA,EÜAŞ 
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Türkiye  kömür  rezervlerinin  %88.5’ini  oluşturan  linyit  kömürü  

rezervleri; 7. 339 milyon tonu görünür olmak üzere (yaklaşık %88’i)  toplam 8.375 

milyon tondur. Mevcut rezervin yaklaşık  %45’i  ise Elbistan sahasında 

bulunmaktadır. 

 

Türkiye sahip olduğu rezervlerle,  dünya toplam  linyit    kömürü   rezervinin 

 yaklaşık  %2’sini oluştururken; dünya linyit kömürü üretiminin ise yaklaşık %8’ini 

gerçekleştirmektedir. Rezerv kategorisindeki linyit kömürlerinin tamamı, jeolojik 

belirlilik  derecesi ölçü alınarak görünür, muhtemel ve  mümkün  olmak üzere 

sınıflandırılarak gösterilmektedir.1 

 

Türkiye’de MTA, TKİ ve EÜAŞ (Elektrik Üretim Anonim Şirketi) verilerine 

göre yapılan değerlendirmelere göre yaklaşık 8,3 milyar ton olduğu belirlenen linyit 

kömürü rezervi; TKİ, EÜAŞ ve özel sektör elindedir. 

 

2005 yılı itibariyle yaklaşık değerler olarak TKİ Kurumuna ait sahalarda  2,38 

milyar ton, EÜAŞ’a ait sahalarda 3,80 milyar ton linyit kömürü rezervi bulunurken, 

toplam rezervin  geri kalan kısmı ise özel sektör elindedir.  

 

Türkiye linyit kömürü rezervinin kamu ve özel sektöre göre dağılımı ise 

aşağıda gösterildiği gibidir. 

 

 

 

 

 

                                                
1 Görünür rezerv: Jeolojik olarak üç boyutuyla belirlenmiş, güvenirlik derecesi ±%20 olan 
rezervlerdir. 
    Muhtemel rezerv: Jeolojik olarak iki boyutuyla belirlenmiş, güvenirlik derecesi ±%20- %40olan 
rezervlerdir. 
    Mümkün rezerv: Jeolojik olarak boyutları henüz belirlenmemiş, güvenirlik derecesi   ±%40- %60 
olan rezervlerdir. 
 
Kaynak: MTA 
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Grafik 8: Türkiye Linyit Kömürü Rezervinde Kamu ve Özel Sektör Payları(2005) 

Özel Sektör:  
 2,19 Milyar ton 

26%

TKİ:    
  2,38 Milyar ton        

28%

EÜAŞ:            
 3,80 Milyar ton      

46%

Kaynak: TKİ, EÜAŞ 
 

Yukarıdaki grafikten de anlaşılacağı gibi linyit kömürü rezervinin yaklaşık 

%74’ü, devlet kurumları olan EÜAŞ’a (%46)  ve TKİ’ye (%28)  aittir. Bu durum, 

linyit kömürü sektöründe devletin  rolünün ağırlıklı olarak  devam ettiğinin bir  

göstergesidir. 

 

Linyit rezervi bakımından zengin olan Türkiye’de hemen hemen tüm coğrafi 

bölgelerde ve 37 ilde linyit rezervlerine rastlanmaktadır. Aşağıdaki haritada 

Türkiye’de linyit kömürü havzalarının bölgelere göre dağılımı gösterilmiştir.  
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Tablo 8. Linyit Rezervinin Bölgelere Göre Dağılımı  

Bölgeler Toplam Rezerv (milyon ton) 
Marmara Bölgesi 825 
Karadeniz Bölgesi 215  
İç Anadolu Bölgesi 1.325 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi 53 
Ege Bölgesi 2.014 
Doğu Anadolu Bölgesi 3580 
Akdeniz Bölgesi 363 
Toplam 8.375 

Kaynak: MTA, TKİ. 2000 

 

Tablodan da anlaşılacağı gibi, Türkiye  linyit kömürü rezervinin,  neojen 

havzaların yaygın olduğu Doğu, İç ve Batı Anadolu’da kayda değer miktarda olduğu; 

bunun yanında Akdeniz, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu’da da önemli linyit 

oluşumlarına rastlandığı dikkati çekmektedir. Doğu Anadolu’da yaklaşık 3.6 milyar 

tonluk linyit rezervinin 3.300 milyonluk bölümü, bu bölgedeki Afşin- Elbistan 

sahasında yer almaktadır ki, bu havza Türkiye’nin en büyük linyit kömürü 

havzasıdır. Türkiye genelinde ise linyit kömürü rezervinin yarıdan fazlası Batı 

Anadolu’da bulunmaktadır.  

 

Aşağıdaki haritada, Türkiye’de linyit kömürlerinin dağılışı ve jeolojik yaş 

ilişkisi gösterilmiştir.  
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Türkiye’de bölgeler itibariyle linyit yataklarının genel durumu aşağıdaki  gibidir.2 

 

3.1.1. Doğu Anadolu Linyit Yatakları 
 

Doğu Anadolu’da önemli linyit yatakları; Erzurum, Bingöl ve Van illerinde 

bulunmaktadır. Genellikle linyit içeren formasyonların temelini kristalen kireç 

taşları, filiş ve bazaltlar oluşturur. Jeolojik devirlere göre eosen, oligosen, oli-

miyosen, pliyosen dönemlerinde çökelmiştir.   

 

Harita 3. Doğu Anadolu Bölgesi Linyit Yatakları Dağılışı 

 
Kaynak: MTA’dan elde edilen bilgilere göre hazırlanmıştır.  

 

 

 

 

 
                                                
2 MTA ve TKİ Genel Müdürlükleri 
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- Afşin - Elbistan Linyit Havzası; Kahramanmaraş ilinin Afşin ve Elbistan ilçeleri 

arasında 120 km2’lik bir alanı kapsayan havzada linyitli seviyenin kalınlığı 10-60 m 

arasında değişir. Bu havza nispeten genç bir oluşum olması nedeniyle kömürleşme 

zayıftır. Havzadaki  kömürler; %52 nem, %17 kül, maksimum %1,5 kükürt içerir. 

Linyitin alt ısıl değeri 1.000 Kcal\kg civarındadır. Afşin Elbistan linyit havzası 3.3 

milyar ton rezervi ile Türkiye’nin en büyük linyit havzasıdır. 

 

Afşin Elbistan linyit havzası sahip olduğu rezerv miktarıyla, Türkiye linyit 

kömürü rezervinin yaklaşık %45’ini oluşturmaktadır. Türkiye enerji sektöründe;  

yerli bir kaynağa sahip oluşu yanında, özellikle sahip olduğu rezerv miktarıyla 

önemli bir yere sahip olan söz konusu havzada üretilen linyit kömürlerinin yaklaşık 

tamamı elektrik üretimi amacıyla, toplam 5 üniteden oluşan ve 30 milyon ton linyit 

kömürü tüketim kapasitesine sahip Afşin Elbistan Termik Santrallerinde 

kullanılmaktadır. 2004 yılına kadar üretim kapasitesinin çok altında bir üretim 

gerçekleşen havzada arama ve üretime yönelik geliştirilen projelerin uygulanmasına 

ağırlık verilmesiyle birlikte üretim de artmaya başlamıştır. 2005 yılı değerleriyle 

yaklaşık 16 milyon ton linyit kömürü üretim miktarına sahip havza, Türkiye yıllık 

linyit kömürü üretiminin de yaklaşık %30’unu karşılamaktadır. Gerek rezerv, 

gerekse üretim miktarı bakımından önemli bir yere sahip olan söz konusu havza,  

sahip olduğu potansiyelle, santrallere ilave edilebilecek yeni ünitelerin de kömür 

ihtiyacını karşılayabilecek düzeydedir. Türkiye elektrik üretiminde önemli bir yere 

sahip olan Afşin Elbistan havzası, yer altı ve yerüstünde olmak üzere toplam yaklaşık 

1.644 kişiyi de istihdam etmektedir. Sağladığı istihdam açısından ise Soma ve 

Tavşanlı kömür havzalarından sonra 3. sırada yer almaktadır.  

 

- Bingöl - Halifan Linyit Yatağı; Bingöl ilinin 50 km kuzeyinde Karlıova ilçesi 

Halifan köyü civarındadır. Kömürlü seviyenin tabanı andezit ve bazalttır. Kömür 

damarı iki adettir. Ekonomik olan kömür damarı 8-14  kalınlığındaki alt damardır. 

Havza kömürleri; %43 nem, %25 kül, maksimum %1 kükürt içerir. Alt ısıl değeri 

1.300-1.600 Kcal\kg arasındadır. Bingöl Halifan linyit yatağının toplam rezervi  90 

milyon ton olup, bunun 14 milyon tonu açık işletme ile ekonomik olarak 

işletilebilecek durumdadır. 
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3.1.2. Ege Bölgesi Linyit Yatakları 
 

Ege Bölgesi, Türkiye’de en fazla linyit kömürünün çıkarıldığı ve aynı 

zamanda en kaliteli linyit kömürünün  bulunduğu bölgedir.  Bölgede linyit 

kömürleri; Manisa (Soma), Kütahya (Tavşanlı, Tunçbilek, Seyitömer, Değirmisaz), 

Aydın, Muğla (Yatağan) ve Denizli çevresinde çıkarılmaktadır. Bölgede linyit 

kömürü üretimi  küçük rezervli sahalarda özel sektör tarafından yapılırken; rezervin 

fazla ve üretimde önemli ölçüde yüksek kapasiteli araçlara ihtiyaç duyulduğu 

sahalarda ise özellikle kamu sektörü faaliyet göstermektedir. Bölgede üretilen linyit 

kömürü, elektrik üretimi dışında çeşitli sanayi faaliyetlerinde de kullanılmaktadır.  

 

Harita 4. Ege Bölgesi Linyit Yatakları Dağılışı 

 
Kaynak: MTA’dan elde edilen bilgilere göre hazırlanmıştır.  
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Türkiye linyit kömürü üretiminin yaklaşık %55’inin yapıldığı Ege 

Bölgesi’nde, üretilen kömürlerin büyük kısmı termik santrallerde elektrik üretiminde 

kullanılmaktadır. Ege bölgesi sahip olduğu linyit kömürü rezervleriyle ilgili olarak, 

Türkiye’de linyit kömürüne dayalı termik santrallerin en fazla olduğu bölgedir. 

Türkiye’nin en kaliteli linyit kömürüne sahip ilçesi olan Soma, rezerv bakımından da 

yaklaşık 426 milyon tonla Elbistan’dan sonra ikinci sırada yer alır. Bölgede linyit 

kömürüyle çalışan Yatağan, Kemerköy, Yeniköy, Seyitömer, Tunçbilek, Soma ve 

Orhaneli  Termik Santralleri,   Türkiye’de 38.500MW’lık toplam kurulu gücün 

yaklaşık %10’unu oluşturmaktadır. Enerji Bakanlığı’ndan elde edilen yaklaşık 

değerler göre 2006 yılı itibariyle Türkiye’de  22.470 GWh’lık linyit kömürüne  

dayalı elektrik üretiminin %65’i, Ege Bölgesi’ndeki linyit kömürü santrallerinden 

üretilmiştir. Bölgede üretilen linyit kömürleri önemli ölçüde termik santrallerde 

elektrik üretiminde kullanılırken, çevre yerleşimlerde ısınma ve ufak çaplı sanayi 

faaliyetlerinde enerji kaynağı olarak da tüketilmektedir. Bunun yanında linyit 

kömürü, bölgede yer alan demir ve krom gibi madenlerin değerlendirilip demir-çelik 

sanayiinin gelişmesine de imkan tanımıştır. 

 

Türkiye enerji coğrafyası açısından önemli bir yere sahip Ege  Bölgesi’nde 

üretilen linyit kömürleri, elektrik üretimine olan büyük katkı yanında, nüfus ve 

kentleşme açısından da bölgeye önemli ekonomik kazanımlar sağlamıştır. Bölgede 

linyit kömürü madenciliğinde önemli bir yere sahip TKİ, 2005 yılı itibariyle 1.530’u 

memur ve 8.710’ işçi olmak üzere toplam 10.240 kişiye istihdam sağlamaktadır. 

 

- Manisa - Soma Linyit Havzası: Bu havzada alt ısıl değeri 1.500-3.340 kcal/kg 

olan ve yaklaşık %63’ü yer altı işletmeciliği ile alınabilecek toplam 572 milyon ton 

linyit kömürü rezervi bulunmaktadır. Havzada linyit kömürü üretiminin yaklaşık 

%95-98’i açık işletme yöntemiyle yapılmaktadır. Havza kömürlerinin kalitesini 

arttırmak amacıyla Soma’da kömür ayıklama ve lavvar tesisleri bulunmaktadır. 

Havzada yer alan linyit kömürleri %18 nem, %36 kül ve %1,2 kükürt içermektedir.  
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Manisa-Soma linyit havzası sahip olduğu  rezervle, Afşin-Elbistan linyit 

havzasından sonra Türkiye’nin ikinci büyük linyit kömürü rezervine sahip 

havzasıdır. Havza büyüklüğü yanında sahip olduğu üretim miktarıyla, Türkiye 

toplam linyit kömürü üretiminde Elbistan havzasından sonra ikinci sırada yer 

almaktadır. Türkiye linyit kömürü rezervinin yaklaşık %6,8’ine sahip olan bu 

havzanın yıllık üretim kapasitesi 14 milyon ton düzeyinde olup, kapasitenin 

tamamından henüz faydalanılamamaktadır. Havza, sahip olduğu 9,3 milyon tonluk 

üretim miktarıyla Türkiye toplam linyit kömürü üretiminin %16’sını karşılamaktadır. 

Gerek rezerv, gerekse üretim miktarı bakımından önemli bir yere sahip olan söz 

konusu havza, toplam 8 üniteden oluşan ve 5 milyon ton linyit kömürü tüketim 

kapasitesine sahip Soma A+B termik santrallerinin kömür ihtiyacını karşılarken, 

piyasada sanayi ve ısınma sektöründeki ihtiyaca da cevap vermektedir. Türkiye 

enerji sektörüne önemli ölçüde katkı sağlayan söz konusu havza, 523’ü memur ve 

2.963’ü işçi olmak üzere toplam 3.486 kişiye de istihdam sağlamaktadır. 

 

- Muğla - Yatağan Linyit Havzası: Bu havzada, alt ısıl değeri 1.500-2.670 kcal/kg 

olan 158 milyon ton linyit kömürü rezervi bulunmakta, diğer sahalarla birlikte, 

yaklaşık %54’ü yer altı işletmeciliği ile alınabilecek toplam 164 milyon ton linyit 

kömürü rezervi bulunmaktadır. Yatağan Termik Santrali’nin yakıt ihtiyacını 

karşılayan havzada, üretilen linyit kömürlerinin yaklaşık %98’i termik santrallere 

olmak üzere, sanayi ve ısınma ihtiyacını karşılamak üzere piyasada tüketilmektedir. 

Üretimlerin tamamı açık işletme yöntemiyle yapılmaktadır. Havzada üretim 

yapıldıktan sonra terk edilen sahalar, ağaçlandırılarak çevreye kazandırılmakta, 

görüntü kirliliği de engellenmektedir. Havzada  linyit kömürleri, %34 nem, %24 kül 

ve %3 oranında kükürt içermektedir. 

 

- Muğla – Milas Linyit Havzası: Bu havzada alt ısıl değeri 1.650- 2.660 kcal/kg 

olan yaklaşık %51’i yeraltı işletmeciliği ile alınabilecek toplam 267 milyon ton linyit 

kömürü rezervi bulunmaktadır. Havzada, tamamı açık ocak işletmeciliği yöntemiyle   

üretilen linyit kömürlerinin yaklaşık tamamı elektrik üretimi amacıyla santrallerde 

tüketilmektedir. Havzada, üretim yapıldıktan sonra terk edilen sahalar 
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ağaçlandırılarak çevreye kazandırılmaktadır. Üretilen linyit kömürleri, kimyasal 

özellikler bakımından %31 nem, %28 kül ve %3,5 kükürt içermektedir. 

 

Türkiye linyit kömürü havzasının yaklaşık %3’ünü oluşturan Muğla-Milas 

linyit havzasında,  2004 yılı itibariyle yıllık üretim 4,8 milyon ton civarındadır. 

Türkiye toplam linyit kömürü üretiminin yaklaşık %9’unu karşılayan havzanın 10,5 

milyon ton olan üretim kapasitesinin henüz yarısından faydalanılmaktadır. Gerek 

rezerv, gerekse üretim miktarı bakımından önemli bir yer sahip olan havza, 2 

üniteden oluşan ve 3,7 milyon tonluk tüketim kapasitesine sahip Yeniköy termik 

santralinin; 3 üniteden oluşan ve 5 milyon tonluk tüketim kapasitesine sahip 

Kemerköy termik santralinin kömür ihtiyacını karşılamaktadır.  Söz konusu havza, 

Türkiye enerji sektörüne sağladığı katkı yanında 115’i memur ve 524’ü işçi olmak 

üzere toplam 639 kişiyi de istihdam etmektedir.  

 

- Kütahya - Tavşanlı Linyit Havzası: Bu havzada alt ısıl değeri 2.560 kcal/kg olan 

yaklaşık %83’ü yeraltı işletmeciği ile alınabilecek toplam 305 milyon ton linyit 

kömürü rezervi bulunmaktadır. Termik santrallerde elektrik üretimi amacıyla 

tüketimi  yanında sanayi ve ısınma sektörünün de talebini karşılayan havzada, satış 

öncesi kömür kalitelerini iyileştirmek amacıyla Tunçbilek ve Ömerler’de kömür 

ayıklama ve lavvar tesisleri bulunmaktadır. Havzadaki linyit kömürleri %15 nem, 

%41 kül ve %1,6 kükürt içermektedir.  

 

Türkiye linyit kömürü rezervinin yaklaşık  %3,6’sını oluşturan Kütahya-

Tavşanlı linyit kömürü havzası, 5,5 milyon ton üretim kapasitesine sahiptir. 2004 yılı 

itibariyle yaklaşık 5,2 milyon ton linyit kömürü üretilen havzada üretim kapasitesinin 

yaklaşık tamamından faydalanılırken,  üretilen kömürlerin büyük kısmı  elektrik 

üretiminde kullanılmaktadır.  Üretim miktarı açısından Elbistan ve Soma 

havzalarından sonra  3. sırada yer alan havza, Türkiye toplam linyit kömürü 

üretiminin yaklaşık %9’unu karşılamaktadır. Gerek rezerv, gerekse üretim miktarı 

bakımından önemli bir yere sahip olan havza, toplam 5 üniteden oluşan ve 2,5 

milyon tonluk tüketim kapasitesine sahip Tunçbilek termik santralinin kömür 

ihtiyacını karşılamaktadır.  Söz konusu havza ayrıca 356’sı memur ve 2.815’i işçi 
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olmak üzere toplam 3.171 kişiye de istihdam sağlamaktadır. Söz konusu havza, 

sağladığı istihdam açısından ise  Soma havzasından sonra ikinci sırada gelmektedir.  

 

- Kütahya - Seyitömer Linyit Havzası: Havzada alt ısıl değeri 2.080 kcal/kg olan 

toplam 167 milyon ton linyit kömürü rezervi bulunmaktadır. Havzada üretilen linyit 

kömürlerinin büyük kısmı elektrik üretimi amacıyla santrallerde  tüketilirken, sanayi 

ve ısınma sektörü talebi de karşılanmaktadır. Üretimlerin tamamı açık ocak 

işletmeciliği yöntemiyle yapıldığı havzada, üretim yapıldıktan sonra terk edilen 

sahalar ağaçlandırılarak çevreye kazandırılmaktadır. Havzada linyit kömürleri %32 

nem, %43 kül ve %1,2 kükürt içermektedir. 

  

Türkiye toplam linyit kömürü rezervinin yaklaşık %1,9’unu oluşturan 

Seyitömer linyit havzası, 7,5 milyon ton üretim kapasitesine sahiptir. 2004 yılı 

itibariyle 4,4 milyon ton üretim miktarıyla Türkiye toplam linyit kömürü üretiminin 

%8’ini karşılayan havzada, üretim kapasitenin yaklaşık yarısından 

faydalanılmaktadır. Rezerv ve üretim miktarları bakımından önemli bir yere sahip 

olan havza, toplam 4 üniteden oluşan ve 8 milyon tonluk tüketim kapasitesine sahip 

Seyitömer termik santralinin kömür ihtiyacını karşılamaktadır. Söz konusu havza, 

Türkiye enerji üretimine katkısı yanında 210’u memur ve 948’i işçi olmak üzere 

toplam 1.158 kişiyi de istihdam etmektedir.  

 

- Bursa - Orhaneli Linyit Havzası: Ege Bölgesi sınırları içinde yer alan Orhaneli 

linyit havzasında alt ısıl değeri 1.900- 2.500 kcal/kg olan toplam 67 milyon ton linyit 

kömürü rezervi bulunmaktadır. Havzada üretilen linyit kömürlerinin büyük kısmı 

Orhaneli Termik Santrali’nde tüketilirken, sanayi ve ısınma sektörü talebini de 

karşılamaktadır. Üretimlerin tamamı açık ocak işletmeciliği yöntemiyle yapılmakta 

olan havzada, üretim yapıldıktan sonra terk edilen sahalar ağaçlandırılarak çevreye 

kazandırılmaktadır.  Havzada linyit kömürleri %24 nem, %24 kül ve %2 kükürt 

içermektedir.   
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3. 1. 3. İç Anadolu Bölgesi Linyit Yatakları  
 

İç Anadolu’nun en önemli linyit yatakları Ankara, Sivas, Konya, Çankırı, 

Yozgat, Çorum, Amasya, Tokat, Bolu ve Nevşehir illeri civarında bulunmaktadır. 

 

Harita 5. İç Anadolu Bölgesi Linyit Yatakları Dağılışı 

Kaynak: MTA’dan elde edilen bilgilere göre hazırlanmıştır.  
 

- Ankara - Beypazarı Linyit Havzası; Türkiye’de en önemli linyit havzalarından  

biridir. Kömür; tüf, kumtaşı, konglomera, kil, marn ve kireçtaşı gibi neojen yaşlı 

formasyonlar arasında oluşmuştur. Havzada 3 damar tespit edilmiş olup bunlardan 

üstteki iki damarda üretim yapılmaktadır. Orijinal kömür; %22 nem, %34 kül, %3-4 

kükürt içerir. Kömürün alt ısıl değeri 2.500 Kcal\kg  dır. Havzada 400 milyon ton 

rezerv tespit edilmiştir. 
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Türkiye linyit kömürü rezervinin yaklaşık %4’ünü oluşturan Beypazarı 

havzasında 2004 yılı itibariyle  üretim 4,1 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.  4,5 

milyon ton üretim kapasitesine sahip havzada üretim kapasitenin yaklaşık tamamı 

değerlendirilebilmektedir. Rezerv ve üretim miktarı bakımından önemli bir yere 

sahip olan havza, toplam 4 üniteden oluşan ve 4,3 milyon tonluk tüketim 

kapasitesine sahip olan Çayırhan termik santralinin kömür ihtiyacını karşılamaktadır. 

Türkiye linyit kömürü üretiminin yaklaşık %7’sini karşılayan havza, yaklaşık 1.080 

kişiyi de istihdam etmektedir. 

 

- Sivas - Kangal Linyit Havzası; Kangal ilçesi yakınında bulunan linyit havzası iki 

damar halinde oluşmuştur. Her iki damarın ortalama kalınlığı 10 m civarındadır. 

Orijinal kömür; %50 nem, %21 kül, %2 kükürt içerir. Linyitin alt ısıl değeri 1.300 

Kcal\kg’dır. Sahanın toplam rezervi 200 milyon tondur. 

 

- Konya - Beyşehir Linyit Havzası; Konya ilinde, Ilgın ve Ermenek ilçeleri 

hudutları içinde linyit oluşumları olmakla birlikte, burada en önemli linyit havzası 

Beyşehir’de bulunmaktadır. Konya-Beyşehir linyit havzasında 4 ayrı sektörde toplam 

olarak 200 milyon ton rezerv hesaplanmıştır. Bu havza işletmecilik ve ekonomik 

açıdan problemli olduğundan halen işletilmemektedir. Orijinal linyit; %48 nem, %25 

kül, %1 kükürt içerir. Linyitin alt ısıl değeri 1.100 Kcal\kg  civarındadır. 

 

- Çankırı - Orta  Linyit Havzası; Orta ilçesi sınırları içinde bulunan linyit iki damar 

halinde oluşmuştur. Havzada 23 milyon ton rezerv hesaplanmıştır. Linyit kalitesi çok 

düşüktür. Bu nedenle sahada önemli bir işletmecilik faaliyeti yoktur. Orijinal linyit; 

%49 nem, %20 kül, %0,6 kükürt içerir.  Alt ısıl değeri 1.090 Kcal\kg dır. 

 

3.1.4. Marmara Bölgesi Linyit Yatakları 
 

Marmara Bölgesi’nde en önemli linyit yatakları Tekirdağ (Saray, Malkara), 

Çanakkale (Çan), Edirne (Demirhanlı, Harmanlı), İstanbul (Çatalca, Şile, Ağaçlı), 

Balıkesir (Kavacık)  ve Kırklareli (Vize) illeri civarında bulunmaktadır. 
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Harita 6. Marmara Bölgesi Linyit Yatakları Dağılışı 

 
Kaynak: MTA’dan elde edilen bilgilere göre hazırlanmıştır. 

 

- Çanakkale- Çan Linyit Havzası: Bu havzada alt ısıl değeri 2.000-3.000 kcal/kg 

olan ve tamamı açık ocak işletmeciliği ile alınabilecek toplam 89 milyon ton linyit 

rezervi bulunmaktadır. 2004 yılında tamamlanarak deneme çalışmalarına başlanılan 

akışkan yataklı Çan Termik Santrali’nin yıllık 1.8 milyon ton linyit kömürü ihtiyacı 

bu havzadan karşılanmaktadır. Üretimlerin tamamı açık ocak işletmeciliği 

yöntemiyle yapılmakta olan havzada,  üretim yapıldıktan sonra terk edilen sahalar 

ağaçlandırılarak çevreye kazandırılmaktadır.  Havzada yer alan kömürler %23 nem, 

%25 kül ve %4,2 kükürt içermektedir.  

 

-Edirne- Demirhanlı, Harmanlı, Karayusuflu ve Linyit Havzaları: Söz konusu 

havzalarda toplam linyit kömürü rezervi yaklaşık 25 milyon ton olup, sahip oldukları 

ısıl değerler 2.000- 3.500 kcal/kg değerleri arasında değişmektedir.  
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Havzada yer alan kömürler ortalama değerler olarak %31 nem, %22 kül ve %1,2 

kükürt oranına sahiptir. 

 

-İstanbul- Çatalca, Şile ve Ağaçlı Linyit Havzaları: Bu havzada yer alan yaklaşık 

203 milyon ton olan linyit kömürü rezervinin ısıl değeri 2.000-3.000 kcal/kg arasında 

değişmektedir. Linyit kömürleri ortalama değerler olarak %25 nem ve %22 kül 

içermektedir. 

 

-Tekirdağ- Malkara ve Saray Linyit Havzaları: Yaklaşık 188 milyon ton linyit 

kömürü rezervine sahip bu havzalarda ısıl değer 1.800- 2.300kcal/kg arasında 

değişmektedir. Havzalardaki kömürler ortalama değerler olarak %30 nem, %25 kül 

ve %1,6 kükürt içermektedir. 

 

-Kırklareli- Vize Linyit Havzası: Söz konusu havzada yaklaşık 35 milyon ton olan  

linyit kömürü rezervinin ısıl değeri 2.300kcal/kg civarındadır.  Havzada yer alan 

linyit kömürleri ortalama değerler olarak %31 nem, %22 kül ve %1,5 kükürt 

içermektedir. 

 

3.1.5. Karadeniz Bölgesi Linyit Yatakları 
 

Karadeniz Bölgesi sınırları içinde yer alan en önemli linyit kömürü yatakları 

Erzincan (Alakilise, Refahiye), Bayburt, Erzurum (İspir, Balkaya, Sütkans), Amasya 

(Merzifon, Suluova), Çorum (Dodurga), Bolu (Göynük, Mengen) illeri civarında 

bulunmaktadır. 
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Harita 7.Karadeniz Bölgesi Linyit Yatakları Dağılışı 

 
Kaynak: MTA’dan elde edilen bilgilere göre hazırlanmıştır. 

 

-Erzincan- Alakilise, Refahiye Linyit Havzaları: Havzada yer alan yaklaşık 10 

milyon tonluk linyit kömürü rezervi ortalama değerler olarak; %32 nem, %27 kül ve 

%1,33 kükürt oranına sahiptir. Rezervin sahip olduğu ısıl değer ise 2.200kcal/kg 

civarındadır. 

 

-Erzurum- İspir, Balkaya ve Sütkans Linyit Havzaları: Toplam yaklaşık 9,5 

milyon ton olan rezervin ısıl değeri 3.200-4.200kcal/kg arasında değişmektedir. 

Havzada yer alan linyit kömürleri ortalama değerler olarak %12 nem, %30 kül ve 

%1,2 kükürt oranına sahiptir. 

 

-Amasya- Merzifon, Suluova Linyit Havzaları: Havzada yer alan yaklaşık 23 

milyon ton olan linyit kömürü rezervinin ısıl değeri 4.000kcal/kg civarındadır. Linyit 

kömürleri ortalama değerler olarak %9 nem, %17 kül ve %1,2 kükürt oranına 

sahiptir. 
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-Çorum- Dodurga Linyit Havzası: Toplam yaklaşık 18 milyon ton linyit kömürüne 

sahip havzada ısıl değer 3.000kcal/kg civarındadır. Linyit kömürleri ortalama 

değerler olarak %25 nem, %20 kül ve %1,7 kükürt oranına sahiptir. 

 

- Bolu-Göynük- Mengen (Gökçesu) Linyit Havzası; Söz konusu havzada kömürler 

ortalama değerler olarak; %9-17 nem, %10-28 kül, %7 kükürt içermektedir. Yaklaşık 

139 milyon ton linyit kömürü rezervi bulunan havzada ve söz konusu kömürlerin ısıl 

değerleri  2.500-4.700Kcal\kg arasında değişmektedir. Mengen ilçesi sınırları içinde 

bulunan Eosen yaşlı kömür oluşumu çok sayıda damar içermektedir. Ancak kömür 

damarlarından çok azı işletilebilir kalınlıktadır. 

 

3.1.6. Akdeniz Bölgesi Linyit Yatakları 
 

Akdeniz Bölgesi sınırları içinde yer alan en önemli linyit kömürü yatakları 

Isparta (Yarıkkaya), Konya (Beyşehir, Seydişehir, Ermenek), Burdur (Tefenni),  

Adana (Karaisalı)  illeri civarında bulunmaktadır.  

 

Harita 8. Akdeniz Bölgesi Linyit Yatakları Dağılışı 

    Kaynak: MTA’dan elde edilen bilgilere göre hazırlanmıştır. 
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-Isparta-Yarıkkaya Linyit Havzası: Toplam yaklaşık 8 milyon ton linyit kömürüne 

sahip havzada ısıl değer 2.800kcal/kg civarındadır. Linyit kömürleri ortalama 

değerler olarak %25 nem, %23 kül ve %2,4 kükürt oranına sahiptir. 

 

 -Konya-Beyşehir, Seydişehir ve Ermenek Linyit Havzaları: Bu havzalarda 

yaklaşık 310 milyon ton linyit kömürü rezervi bulunmaktadır ve söz konusu 

kömürlerin ısıl değerleri 1.300kcal/kg civarındadır. Havzalardaki kömürler ortalama 

değerler olarak %42 nem, %25 kül ve %1,2 kükürt oranına sahiptir. 

 

-Burdur-Tefenni Linyit Havzası:  15 milyon linyit kömürüne sahip havzada 

kömürlerin ısıl değeri 2.100- 2.800kcal/kg arası değişmektedir. Havza kömürleri 

ortalama değerler olarak %23 nem, %38 kül ve %5 kükürt içermektedir. 

 

-Adana-Karaisalı Linyit Havzası: Yaklaşık 2 milyon ton linyit kömürü rezervine 

sahip havzada kömürlerin ısıl değeri 5.700kcal/kg civarındadır. Ortalama değerler 

olarak, havza kömürleri %5,5 nem, %15 kül ve %3,9 kükürt içermektedir. 

 

3.1.7. Güney Doğu Anadolu Bölgesi Linyit Yatakları 
 

 Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde önemli sayılabilecek tek havza, 53 milyon 

tonluk Adıyaman-Gölbaşı linyit kömürü havzasıdır. Söz konusu havzadaki linyit 

kömürleri ortalama değerler olarak 1.400kcal/kg ısıl değere sahipken; %50 nem, 

%21 kül ve %1,1 kükürt içermektedir.  

 

Aşağıdaki haritada Türkiye’deki  linyit havzalarının sahip olduğu rezerv 

miktarları  gösterilmiştir. 
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Türkiye’de; yerli bir kaynak olması ve hemen her bölgede bulunması  nedeniyle 

enerji tüketiminde   daha fazla değerlendirilmesi gereken linyit kömürü, gerek rezerv 

dağılımı, gerekse kimyasal özellikler bakımından   bölgelere göre farklılıklar  

göstermektedir. Genel olarak Türkiye’deki linyit kömürü yatakları, Alp 

Orojenezi’nin etkisiyle oluşmuş dağ silsilelerinin arasında sıkışan çöküntü 

havzalarında,  farklı çökelim yaşlarına sahip olarak gelişmişlerdir.  Linyit kömürü 

rezervleri, çökelim yaşları yanında çökelim ortamlarına (yatak şartlarına) bağlı 

olarak  bölgelere göre de farklı kimyasal özellikler sergilemiştir. 

 

Aşağıda, harita 10’da Türkiye’de linyit kömürü rezervinin coğrafi bölgelere 

göre dağılımları ve kalorileri değerleri; harita 11’de ise Türkiye’de linyit kömürünün 

coğrafi bölgelere göre ortalama kimyasal özellikleri gösterilmiştir. 
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Yukarıdaki haritalardan  anlaşılacağı gibi en büyük linyit kömürü rezervi  

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alırken, Ege Bölgesi 2., İç Anadolu Bölgesi ise 3. 

sırada gelmektedir. Doğu Anadolu Bölgesi rezerv bakımından önde olmasına 

karşılık, sahip olduğu linyit kömürleri ısıl değer bakımından Ege Bölgesi’nden daha 

fakirdir. Güney Doğu Anadolu Bölgesi gerek rezerv, gerekse ısıl değer bakımından 

en fakir bölge olurken; yüksek nem ve kül içerikleri bakımından da  istenmeyen 

özelliklere sahiptir. Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nden sonra Karadeniz ve Akdeniz 

Bölgeleri de rezerv bakımından fakir bölgeler olarak dikkati çekmektedir.  

Ülkemizde genel olarak kimyasal özellikler bakımından  düşük kalitede olan linyit 

kömürleri %19’dan fazla nem ve kül oranına, %1’den fazla kükürt oranına sahiptir. 

Linyit kömürü  rezervinin yaklaşık %68’ini , alt ısıl değer olarak 2000 Kcal\kg gibi 

düşük bir ısıl değere sahip kömürler oluşturmaktadır. 

 

Türkiye’de linyit rezervlerinin ülke genelinde geniş yayılım göstermesine 

rağmen rezerv miktarı, işletilebilir kalınlık, yataklanma tipi, kalite, üretim ve yatırım 

boyutları itibariyle işletmecilik yapılabilecek havza sayısı sınırlıdır. Türkiye’deki 

kömür içermesi olası alanların büyük kısmı aranmamıştır.  Söz konusu alanlara ait 

linyit kömürü rezervlerinin henüz ayrıntılı olarak aranamamasında; rezervin,  büyük 

bir kısmının düşük kalorili olması ve üretim-yatırım açısından ekonomik olmayan 

işletme şartlarına sahip olması önemli ölçüde etkili olmuştur. Ancak gelişmekte olan 

Türkiye’de artan enerji ihtiyacında kullanılan  ithal enerjinin birçok riskleri 

beraberinde getirmesinden dolayı, yerli bir enerji kaynağı olan ve önemli rezerve 

sahip  linyit kömüründen en rasyonel şekilde yararlanma, ülke ekonomisi açısından 

büyük önem arz etmektedir. Arama ve üretim faaliyetlerini olumsuz etkileyen linyit 

kömürü yataklarıyla ilgili olumsuzluklar,  günümüz teknolojileriyle önemli ölçüde  

azaltılabilirken; düşük kalitedeki linyit kömürleri kimyasal işlemlerle 

zenginleştirilebilmekte, geliştirilen uygun yakma teknolojileriyle verimli bir şekilde  

değerlendirilebilmektedir.  
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3.2. Türkiye’de Linyit Kömürlerinin  Fiziksel ve Kimyasal 

Özellikleri  
 

Linyit kömürleri jeoloji bakımından maden kömürlerine göre daha gençtirler. 

Linyit kömürlerine genelde 3. zaman arazisinde, bazen de 2. zaman arazisinde, 

genellikle toprak sathına yakın yerlerde ve yatay veya az oynamış tabakalar halinde 

rastlanmaktadır. Linyit kömürü yatakları geniş ve kalın tabakalar halinde olabileceği 

gibi yüzeye yakın yerlerde arazi ile örtülü bir şekilde de bulunabilirler. 

 
Turba ile asıl maden kömürü arasında orta değerde bir yakıt olan linyit 

kömürlerinde bir  kısım elemanlar tensel ve odunsal dokularını korumakta, hatta 

yapısını olduğu gibi koruyabilen odun parçaları bile bulunabilmektedir. Rengi esmer 

ile siyah arasında değişen, kırılgan ve çabuk toz halinde ufalanma özelliğine sahip 

olan linyit kömürleri ilk çıkarıldığı anda ağırlığının %20- %40 oranına ulaşabilen bir 

nem barındırır. Linyit kömürlerinde karbon oranı %55 ile %75 arasında 

değişmektedir ve sahip olduğu ısı değerleri maden kömürlerinden daha düşüktür. 

Uluslar arası kömür sınıflamasında kabul edilen sınıflama işlemine göre düşük 

karbon içeriğine sahip linyit kömürleri, 4.610 Kcal\kg’ın altında ısı değerine sahip 

bir kömür çeşididir. 
 

Türkiye’deki linyit kömürü  yatakları; genellikle Alpin dağ hareketlerinin 

etkisi sonucu oluşmuş, dağ silsileleri arasında sıkışan çöküntü havzalarında 

gelişmiştir. Anadolu’daki oluşumlar lagüner karakterdedir. Trakya’daki linyit 

yataklarının bazıları denizlerle irtibatlı özellik gösterirler. Türkiye’deki linyit 

kömürleri genel olarak  Paleozoik ve Mesozoik yaşlı kayaçların oluşturduğu temel 

üzerine çökelmiş Tersiyer yaşlı çökeltiler içinde yer alan linyit yatakları genel olarak  

devamlı ve kalın damarlara sahiptir. 
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Türkiye’de Tersiyer kömürlerinin jeolojik yaş aralığına göre dağılımı grafik 

9’da gösterilmiştir. 

 

Grafik 9. Tersiyer Kömürlerinin Jeolojik Yaş Aralığına Göre Dağılımı 

Miyosen 
52%Pliyosen

 32%

Oligosen 
14%

Eosen
 2%

 
Kaynak: MTA 

 

Türkiye’de linyit kömürü yatakları  genellikle  3. zaman (Tersiyer) içinde yer 

alan Eosen, Oligosen, Miosen ve Pliosen yaşlı yataklardan oluşmaktadır. Yukarıdaki 

şekilden de anlaşılacağı gibi tersiyer kömürlerinin büyük kısmı, söz konusu zamanın 

ikinci yarısını oluşturan miyosen ve pliyosen yaşlı rezervler meydana getirmektedir. 

 

Türkiye’de geniş bir alana yayılmış olan linyit kömürü  yataklarının yaşlarına 

göre dağılımı ise aşağıdaki gibidir:3 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 MTA’dan elde edilen verilere göre hazırlanmıştır. 
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Eosen Yaşlı Yataklar 

1. Amasya-Merzifon-Kelleci  

2. Bolu-Merkeşler 

3. Yozgat-Sorgun 

4. Adana-Bacaklı 

5. Ordu-Gölköy 

6. Çorum-İskilip-Sarıkaya 

7. Bayburt 

8. Karaman-Ermenek-Şahinler 

9. Kastamonu-Tosya 

 

Oligosen Yaşlı Yataklar 

1. Ankara-Şereflikoçhisar 

2. Tekirdağ-Malkara 

3. İstanbul-Ağaçlı 

4. Tekirdağ-Saray 

5. Erzurum-Oltu-İspir 

6. İstanbul-Çatalca 

7. Kayseri-Kırgeçit 

8. Kayseri-Karapınar 

 

Miosen Yaşlı Yataklar  

1. Afyon-Sincanlı 

2. Aydın-Söke 

3. Muğla-Milas-Alakilise 

4. Erzincan-Kemaliye-Başpınar 

5. Erzurum-Oltu-Balkaya 

6. Erzurum-Oltu-Sütkans 

7. Kütahya-Gediz 

8. Kütahya-Tunçbilek 

9. Manisa-Soma 

10. Balıkesir-Kavacık 
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11. Bursa-Devecikonak 

12. Aydın-Nazilli-Gerenez 

13. Aydın-Şahinali 

14. Çorum-Alpagut-Dodurga 

15. Edirne-Uzunköprü- Harmanlı 

16. Ankara-Ayaş-Kayı-Bucu 

17. Erzurum-Aşkale-Kükürtlü 

18. Muğla-Yatağan 

19. Bursa-Orhaneli 

20. Kütahya-Seyitömer 

21. Isparta-Yalvaç-Yarıkkaya 

22. Çanakkale-Çan  

23. Sivas-Gemerek 

24. Adana-Karaisalı 

25. Afyon-Dumlupınar 

26. Samsun-Beyviran 

27. Samsun-Havza 

28. İzmir-Tire 

29. Van-Erciş 

 

Yukarıdaki linyit oluşumlarına ilaveten irili ufaklı 19’un üzerinde Miosen 

yaşlı linyit yatağı daha vardır.  

 

Pliosen Yaşlı Yataklar 

1. Ankara-Bala-Bahçe 

2. Erzurum-Karahan-İspir 

3. Sivas-Kangal 

4. Ankara-Beypazarı-Hırka 

5. Konya-Beyşehir 

6. Maraş-Elbistan 

7. Afyon-Çayisalı 

8. Malatya-Hatunsuyu 
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9. Bursa-Keleş 

10.  Burdur-Sultandere 

11.  Bolu-Düzce-Saçmalıpar 

12.  Van-Şahmanış 

13.  Konya-Ilgın-Bulcuk 

14.  Burdur-Gölhisarı 

15.  Erzincan-Alakilise 

16.  Erzincan-Refahiye 

17.  İstanbul-Şile 

18.  Burdur-Tefenni 

 

Yukarıdan da anlaşılacağı gibi;  Türkiye’de geniş bir alana yayılmış olan 

linyit kömürü yatakları, fiziksel ve kimyasal özellikler yanında jeolojik yaş 

bakımından da farklılıklar göstermektedir. Türkiye’de önemli linyit kömürü yatakları 

rezervlerine bakıldığında, Miosen ve Pliosen yaşlı yatakların daha fazla olduğu, 

ancak; Eosen ve Oligosen’de de çökelmiş linyit kömürü yataklarının  varlığı dikkat 

çekmektedir. Bunun yanında  aynı dönemde (Tersiyer) fakat, daha yaşlı olan Eosen 

ve Oligosen’e ait linyit kömürü yatakları, rezerv ve ısıl değer bakımından daha genç 

olan Pliosen ve Miosen yaşlı yataklardan daha düşük özellikler sergileyebilmektedir. 

Örneğin, Miosen yaşlı sahalardan Manisa-Soma linyit  yatağı 2940 kcal/kg ısıl 

değere ve 99 milyon ton rezerve; Çanakkale-Çan linyit yatağı 3000 kcal/kg ısıl 

değere ve 90 milyon ton rezerve sahiptir. Buna karşılık, Eosen yaşlı sahalardan 

Yozgat-Sorgun linyit yatağı 2500 kcal/kg ısıl değere ve 13 milyon ton linyit kömürü 

rezervine; Oligosen yaşlı sahalardan Erzurum-İspir linyit yatağı 2420 kcal/kg ısıl 

değere ve 5.5 milyon ton linyit kömürü rezervine sahiptir. Bu durum,  gerek 

kömürleşme olayında gerekse aynı çeşit kömürün farklı kimyasal ve fiziksel 

özellikler göstermesinde  jeolojik yaşın, yani zamanın, tek başına etkili olmadığını 

göstermektedir. Jeolojik yaş yanında tabaka ağırlığı, kırılma ve kıvrılma gibi şiddetli 

hareketler de ısı ve basıncı arttırarak, gaz ve su kaybına neden olmaktadır. Zaman 

yanında tüm bu etkenlerin biri yada birkaçı,  farklı zamanlarda veya aynı anda etkili 

olarak kömürleşme sürecini ve yataklanma özelliklerini etkilemektedir. Bu şekilde 

linyit kömürleri; nem içeriği, kül ve uçucu madde içeriği, sabit karbon miktarı ve 
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mineral madde içeriklerinin yanı sıra jeolojik, fiziksel, kimyasal ve termik özellikler 

bakımından da diğer kömür çeşitleri gibi farlılık gösterebilmektedir. 

 

3. zamanın (Tersiyer) ilk yarısını oluşturan Paleojen (Paleosen, Eosen, 

Oligosen)  yaşlı linyit kömürleri 3. zamanın ikinci yarısını oluşturan Neojen (Miosen, 

Piliosen) yaşlı linyit kömürlerinden daha önce kömürleşme olayına girmiştir. Yani 

jeolojik yaş  bakımından daha yaşlı olan Paleojen (Paleosen, Eosen, Oligosen) yaşlı 

linyit kömürleri, genel olarak daha fazla kalori değerlerine sahiptir. Buna rağmen 

Türkiye’de daha kalorili Eosen ve Oligosen yaşlı linyit kömürleri yerine daha genç  

Miosen ve Pliosen yaşlı linyit kömürleri üretimi daha fazladır. Miosen ve Piliosen 

yaşlı linyit kömürü üretiminin, yani bununla ilgili olan linyit kömürü yataklarının  

daha fazla olmasında çeşitli faktörler etkili olmuştur. 3. zamanın ilk yarısında 

regresyon, transgresyon, epirojenik ve tektonizma gibi hareketlerin yaşanması 

tabakalarda bindirmelere, deformasyonlara neden olmuştur. Özellikle bu dönemde 

Alpin hareketlerin yoğun yaşanması ve sonraki dönemlerde üzerlerinde oluşan örtü 

tabakaları günümüzde bu yaşlı , kalori bakımından zengin linyit kömürü yataklarına 

ulaşılmayı zorlaştırmış , üretimin ekonomik olmasını da engellemiştir. Neojen’deki 

örtü tabakaları ise ilk yarıya nazaran fazla deforme olmamıştır fakat; şiddetli 

epirojenik hareketlerle  kırılma, yükselme ve alçalma gibi hareketlere maruz kalmış, 

kabaca günümüz jeomorfolojik şeklini almıştır. Neojen’de yaşanan bu olaylar linyit 

kömürü yataklarının geniş, yüzeye yakın, devamlı ve kolay ulaşılabilir rezervler 

olmalarına imkan tanımıştır. Bu nedenle Miosen ve Pliosen yaşlı linyit kömürü 

rezervleri  daha fazladır ve üretimin büyük kısmı da bu yaştaki yataklardan 

yapılmaktadır.  Jeolojik yaş yanında meydana gelen hareketler yatak şartlarını 

etkileyerek,  kimi rezervlerin daha az parçalı olmasına ve bu rezervlere daha  kolay 

ulaşılmasına imkan tanımakta, üretimin  de artmasına yardımcı olmaktadır.4  

 

 

 
                                                
4Mehmet ARDOS, “Jeolojik Temel Bilgiler (Coğrafya Açısından)”, İstanbul, İst. Ün. Edb. Fak.  
Basımevi, 1996, s.120 
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Türkiye’de Miosen ve Pliosen yaşlı kömür yatakları genel itibariyle yukarıda 

bahsedilen sebeplerden dolayı üzerilerindeki ince bir örtü tabakası ile rahat üretim 

yapılabilecek bir özelliğe sahiptir. Üzerilerindeki örtü tabakanın sıyrılması şeklinde 

yapılan linyit kömürü üretimi, açık işletmecilik olarak adlandırılmaktadır.  TKİ ve 

MİGEM’den  alınan 2005 yılı verilerine göre, Türkiye’de linyit kömürü üretiminin 

yaklaşık %90’ı açık işletme yöntemiyle; %10’u yer altı işletmelerinde 

gerçekleştirilmektedir. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de  açık işletmecilikte 

yaşanan önemli teknolojik gelişmelerle linyit kömürü üretimi büyük oranda artmıştır. 

Fakat Türkiye’de açık işletmecilik üretimi yapılan madenler giderek fakirleşmekte, 

bu linyit sahaları giderek derinleşmekte, dolayısıyla üretim maliyetleri de giderek 

artmaktadır.  

 

Türkiye’de linyit kömürleri, sahip oldukları düşük kalori değerleri yanında,      

kömürün kalitesini düşüren istenmeyen özellikler5 açısından da elverişsiz özelliklere 

sahiptir. Türkiye linyit kömürlerinin kül, kükürt, nem ve ısıl değer açısından genel 

değerlendirmeleri aşağıda verilmiştir. 

 

 

 

 
                                                
5 Kömürün İçeriğindeki İstenmeyen Özellikler  
 
Nem:Kömür yerindeyken su ile doygun haldedir ve sahip olduğu nem varlığı yatak nemi olarak 
adlandırılır.Nem,kömürün yüzeyinde olduğu gibi, kömür içindeki çatlak ve gözeneklerde de 
bulunabilir. Linyitler kalitesine bağlı olarak %55’lere kadar ulaşan oranında nem içerebilirler. 
 
Kül:Bütün kömürler inorganik maddeler içermektedir.Yanma olayı sonucu açığa çıkan artık kül 
olarak adlandırılır. Külün büyük kısmı kimyasal bileşim olarak silisyum, alüminyum ve demir 
oksitlerden oluşur. Kömürde kül, bünye ve harici kül olmak üzere iki türlü bulunur. Bünye külü, 
kömürü oluşturan bitkilerdeki inorganik maddelerdir ve külün %2-3’ünü oluşturur. Bu kül yıkama 
yöntemiyle kömürden uzaklaştırılamaz. Harici kül ise kömürü oluşturan bitkiler dışında kömüre 
karışan kil, şist, kumtaşı, kireçtaşı ve benzer maddelerdir. Bu kül çeşidi yıkama yöntemiyle kömürden 
uzaklaştırılabilmektedir.   
 
Kükürt:Tüm kömürlerde az da olsa  kükürt vardır ve organik, inorganik yada sülfat kükürdü şeklinde 
bulunabileceği gibi bazı kömürlerde elemanter kükürte de rastlanmıştır. Organik kükürt, kömürün 
organik materyalinin bir parçası olduğundan fiziksel yöntemlerle uzaklaştırılamamaktadır. Sülfat 
kükürdü, kömürde toplam kükürdün az bir kısmını oluşturmaktadır. 
  
Kaynak: TKİ, MTA 
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Türkiye Linyit Kömürlerinin Kül İçerikleri 
 

Özel ve kamu sektörünün ürettiği tüvenan6 linyit kömürlerinin içerdikleri kül 

oranları %10,31 ile %54,00 arasında değişmektedir. Belirli aralıklar göz önüne 

alındığında Türkiye linyitlerinin kül içerikleri açısından değerlendirilmesi Tablo 9’da 

verilmiştir.  

 

Tablo 9. Türkiye Linyit Kömürlerinin Kül İçeriklerine Göre Dağılımı  

Kül Aralığı, % Rezervdeki Pay, % 
Kül içeriği %10-15 arasında olanlar 
Kül içeriği %15-20 arasında olanlar 
Kül içeriği %20-25 arasında olanlar 
Kül içeriği %25-30 arasında olanlar 
Kül içeriği %30’dan fazla olanlar 

1,54 
2,19 

52,37 
19,03 
24,87 

Kaynak: TKİ 
 

Görüldüğü gibi, %20’den az kül içeren linyitlerimiz, toplam rezervin ancak 

%3,73’ünü kapsamaktadır. Diğer bir deyişle, Türkiye linyitlerinin %96’sı, yüksek 

kül içermektedir.  

 

Türkiye Linyit Kömürlerinin Kükürt İçerikleri 
 

Türkiye’deki tüvenan linyit kömürlerinin toplam kükürt içerikleri %0,44 ile 

%9,30 arasında değişmektedir. Toplam kükürt içeriklerine göre linyit rezervlerinin 

sınıflandırılması Tablo 10’da gösterilmiştir.  

 

Tablo 10. Türkiye Linyit Kömürlerinin Kükürt İçeriklerine Göre Dağılımı 

Toplam Kükürt Aralığı, % Rezervdeki Payı, % 
Toplam kükürt içeriği %0-1 arasındakiler 
Toplam kükürt içeriği %1-2 arasındakiler 
Toplam kükürt içeriği %2-3 arasındakiler 
Toplam kükürt içeriği %3-4 arasındakiler 
Toplam kükürt içeriği %4’den fazla olanlar 

3,70 
68,29 
14,11 
5,86 
8,04 

Kaynak: TKİ 

                                                
6 Tüvanan Kömür: Ocaktan çıkarıldığı şekilde, zenginleştirme işlemine tabi tutulmadan piyasaya 
sunulan kömür.  
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Yukarıda görüldüğü gibi, toplam rezervin sadece %3,70’i,  %1’den az toplam 

kükürt içermektedir. Rezervimizin %28’inde ise %2’den fazla kükürt bulunmaktadır. 

A.B.D.’de kabul edilebilir toplam kükürt oranının %0,8 olduğu dikkate alınırsa 

Türkiye linyit kömürlerinin %97’si yüksek kükürtlü kömürler sınıfına girmektedir.  

 

Türkiye Linyit Kömürlerinin Nem İçerikleri 
 

Tüvenan linyit kömürlerimizin içerdikleri nem oranları %9 ile %53,42 

arasında değişmektedir.  Türkiye kömür rezervlerinin nem içeriklerine göre 

sınıflandırılması Tablo 11’de verilmiştir. 

 

Tablo 11. Türkiye Linyit Kömürlerinin Nem İçeriklerine Göre Dağılımı  

Nem Aralığı, % Rezervdeki Pay, % 
Nem içeriği %0-10 arasındakiler 
Nem içeriği %10-20 arasındakiler 
Nem içeriği %20-30 arasındakiler 
Nem içeriği %30-40 arasındakiler 
Nem içeriği %40’dan fazla olanlar 

0,89 
14,25 
14,21 
13,21 
57,44 

Kaynak: TKİ 
 

Türkiye linyit kömürlerinin yarısından fazlası yüksek nem içermektedir. 

%20’den az nem içeren tüvenan linyit kömürleri ise rezervin %15,14’ünü 

kapsamaktadır. Bilindiği gibi nem, tüketim açısından giderilmesi gereken bir 

safsızlık olarak kabul edilmektedir.  

 

Türkiye Linyit Kömürlerinin Isıl Değerleri 

 
Tüvanan linyit kömürlerinin alt ısıl değerleri 700 kcal\kg ile 5200 kcal\kg 

arasında değişmektedir.  Tablo 12’de Türkiye linyit kömürlerinin ısıl değerlerine 

göre bir sınıflandırılmaları yapılmıştır. 
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Tablo 12. Türkiye Linyit Kömürlerinin Isıl Değerlerine Göre Dağılımı  

Isıl Değer, Kcal\kg Rezervdeki Pay, % 
Isıl değeri 0-1000 kcal\kg arasındakiler 
Isıl değeri 1000-1500 kcal\kg arasındakiler 
Isıl değeri 1500-2000 kcal\kg arasındakiler 
Isıl değeri 2000-2500 kcal\kg arasındakiler 
Isıl değeri 2500-3000kcal\kg arasındakiler 
Isıl değeri 3000-3500 kcal\kg arasındakiler 
Isıl değeri 3500-4000 kcal\kg arasındakiler 
Isıl değeri 4000 kcal\kg’dan fazla olanlar  

1,70 
54,96 
9,40 
9,63 

17,16 
4,73 
0,59 
1,83 

Kaynak: TKİ 

 

Görüldüğü gibi Türkiye linyit kömürlerinin %56,66’sı 1500 kcal\kg’den az 

bir ısıl değere sahiptirler. 3000 kcal\kg’ın üstünde ısıl değer verebilen linyitlerinin 

oranı ise toplam rezervin ancak %7,15’dir.  

 

Tablodan da anlaşılacağı gibi Türkiye’de yer alan linyit kömürü  rezervinin 

ısıl değerleri genel olarak 1000-5000 Kcal\kg arasında değişmektedir. Linyit kömürü  

rezervinin yaklaşık %68’ini, alt ısıl değer olarak 2000 Kcal\kg ısıl değere sahip linyit 

kömürleri oluşturmaktadır. Rezervinin yaklaşık %7’i 3000 Kcal\kg’ın üzerinde, 

%13’ü 2500-3000 Kcal\kg arasında, %80’i ise 2500 Kcal\kg altında  ısıl değerine 

sahiptir.  

 

Tablodan da anlaşılacağı gibi Türkiye linyit kömürü rezervinin kalorifik 

değeri oldukça düşüktür. Bu nedenle Türkiye’de üretilen linyit kömürleri ağırlıklı 

olarak termik santrallerde tüketilmektedir. 

 

Türkiye linyit kömürleri, sahip olduğu fiziksel ve kimyasal özelliklerle ilgili 

olarak ocaktan çıkarıldığı andan, tüketiciye ulaşana kadar depolanma ve nakliye 

sırasında %60-62 arasında tozlaşmaktadır. Türkiye linyit kömürlerinin genel olarak 

yüksek oranda nem içermesi, kuruma sonucu ufalanmanın daha kolay 

gerçekleşmesine neden olmaktadır. Özellikle uzun süreli depolanmalarda ufalanma 

yanında, nem kaybı ve oksidasyon kayıpları daha fazla gerçekleşmekte, bu durum  

kömürün kalitesini de olumsuz etkilemektedir. Yakma sırasında havaya uçan ve 

ızgara altına geçen  linyit kömürü tozlarından ısı olarak faydalanılamazken, gerekli 



 89 

ısı için daha fazla miktarda linyit kömürü yakma ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu 

durum dolaylı olarak enerji kaybına neden olarak, yanma verimini ve maliyetleri 

olumsuz etkilerken; yanma olayı sırasında havaya uçan kömür tozları da  hava 

kirliliğine yol açmaktadır. 

 

Görüldüğü gibi Türkiye linyit kömürleri düşük kalori değerine, yüksek 

kükürt, toz ve kül içeriğine sahip olduğundan,  aranan kimyasal özellikler 

bakımından zengin görülmemektedir. Bu istenmeyen özellikler, yani kömürün 

içerdiği safsızlıklar, kömürün kullanım alanını sınırlandırmakta ve daha çok termik 

santrallerde kullanımına imkan tanımaktadır.  Diğer fosil kaynaklara göre daha az 

olan enerji verimliliği, sahip olduğu elverişsiz kimyasal özellikler nedeniyle daha da 

düşmektedir. 

 

 
“Kömürün elektrik enerjisine dönüştürülmesinde en önemli sorun, net enerji 

veriminin düşük olmasıdır. Kömürün içerisindeki enerji değerinin ne kadarının elektrik 
enerjisine dönüştüğünü gösteren bu değer, termik santralde ortalama %20-30 civarında olup, 
dünyada en ileri teknoloji ile çalışan termik santrallerde dahi bu değer %39’dur. Başka bir 
deyimle, kömürün elektrik üretiminde kullanılması ile tüketilen miktarın yaklaşık 1/3’ünden 
elektrik enerjisi alınabilirken,  2/3’ünün değerlendirilmesi mümkün olmamaktadır.”7 
 

 

Türkiye’de genel olarak elektrik santrallerinde tüketilen linyit kömürünün 

sahip olduğu  kimyasal özellikler nedeniyle, gerek  çevreyi olumsuz  etkilemesi; 

gerekse düşük enerji dönüşüm verimliliğine sahip olması,  ithal kaynaklarla rekabet 

edememesine neden olan etkenlerden birkaçı olarak gösterilebilir. 

 

Kömürün sahip olduğu kimyasal ve fiziksel özellikler, yakılabilme 

özelliklerini  önemli ölçüde  etkilediğinden, değişik özelliklere sahip linyit 

kömürlerine en uygun yakma sistemlerinin uygulanması önemli bir ihtiyaç olarak 

ortaya çıkmıştır.  

                                                
7 Orhan Kural, Kömür Özellikleri, Teknolojisi ve Çevre İlişkileri, edi.: Orhan Kural, İstanbul, 
Kurtiş Matbaası,1991, s.314  
 



 90 

Günümüz gelişmiş ülkeleri kömürü ürettikten sonra doğrudan 

kullanmamakta;  kömürlerin sahip oldukları özellikler, kömür hazırlama 

teknolojileriyle fiziksel, kimyasal ve ısıl işlemlerle değiştirilmekte, 

zenginleştirilmektedir. İstenmeyen özelliklere sahip  kömürler;  kömür hazırlama ve 

zenginleştirme  alanında gerçekleştirilen yıkama, briketleme, koklaştırma, 

gazlaştırma ve sıvılaştırma gibi işlemlerle sanayi ve ısınma amaçlı kullanıma en 

uygun, havayı en az kirleten, külü, kükürdü ve rutubeti azaltılmış ve kalorisi 

yükseltilmiş olarak kullanıma sunulmaktadır. Kömür hazırlama teknolojilerinde 

kömüre uygun teknolojinin seçilmesinde ve kurulmasında; kömürün  fiziksel ve 

kimyasal özellikler bakımından değeri, yıkanabilir özelliği, kullanım alanları ve 

maliyetler önemli ölçüde etkili olmaktadır. 

 

Kömür hazırlama teknolojileri; fiziksel yöntemlerle zenginleştirme 

(lavvarlar), briketleme, koklaştırma, gazlaştırma ve sıvılaştırma gibi yöntemlerle 

gerçekleştirilmektedir. 

 

 

Fiziksel Yöntemlerle Zenginleştirme (Lavvarlar): Fiziksel yöntemlerle 
zenginleştirme, yıkama tesislerinde(lavvar), düşük mineral madde ihtiva eden kömür 
parçacıklarının, yüksek mineral madde ihtiva eden parçacıklardan, yoğunluk farkına 
dayanarak ayrılması işlemidir… Zenginleştirme tesislerinde yoğunluk, seviye, parça boyutu, 
ağırlık, tesise beslenen ve elde edilen kömürlerin özellikleri, günümüzde tamamen bilgisayar 
sistemleriyle tespit edilip değerlendirilmektedir. Kömür teknolojilerindeki bu gelişmeler, 
maliyetleri önemli ölçüde düşürerek, zenginleştirme tesislerini  kullanım yönünden de 
basitleştirmiştir… 
 

Briketleme: …Linyit kömürünün ev yakıtı olarak kullanımı briketleme yönteminin 
uygulanmasıyla hızla artmıştır… Briketler organik ve inorganik bağlayıcılarla ve 
bağlayıcısız olarak üretilebilmektedir. Kömür katranı ve zifti, petrol bitümü ve asfaltı, odun 
katranı, sentetik ve doğal reçine, nişasta, sülfit likörü, şekerler, melaslar, selüloz bileşikleri 
ve zamk gibi  katkı maddeleri kömür briketlemede bağlayıcı olarak yaygın kullanım alanı 
bulmuşlardır. İnorganik bağlayıcılar daha ekonomik olmalarına karşın, yaygın kullanım alanı 
bulunmamaktadır… Briketleme uygulan sıcaklığa göre sıcak ve soğuk, kullanım amacına 
göre sanayi ve ev yakıtı, uygulanan yönteme göre katkılı veya katkısız olarak 
yapılmaktadır…8 
 

 

                                                
8 DPT, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, ÖİK Raporu Enerji Hammaddeleri Alt Komisyonu 
Kömür Çalışma Grubu, Ankara, 2001, s. 18-22 
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Türkiye’ de kömürün daha verimli ve kalitesi arttırılmış olarak kullanımı 

amacıyla, linyit kömürlerinin katkılı ve katkısız briketlenmesi yönünde çeşitli 

araştırmalar yapılmışsa da, yatırım maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle önemli bir 

gelişme sağlanamamış; koklaşma özelliği olmaması nedeniyle yapılan 

araştırmalardan da bir sonuç alınamamıştır. Türkiye’de taşkömürü ve linyitlerin 

gazlaştırılması ve sıvılaştırılmasına yönelik endüstriyel çapta bir tesis ise 

bulunmamakla birlikte;  amonyak üretiminde  kullanılacak olan linyitler, azot 

sanayiinde kullanılan gazlaştırıcılarda  gazlaştırılarak, sentez gazlar elde edilebilme 

imkanına sahiptir. Bu alanda sürdürülen çalışmalarla linyit ve  taşkömüründen elde 

edilecek yakıtların, gelecekte enerji kaynakları arasında önemli bir yere sahip 

olabileceği düşünülmektedir. 

 

Türkiye’de linyit kömürlerinin kimya sanayiinde hammadde olarak tüketimi, 

kömüre dayalı amonyak üretimi 1961 yılında devreye alınan Kütahya Azot  

Fabrikası’yla sınırlıdır. Söz konusu tesislerde uzun yıllar kimya sanayinin 

hammaddesi olarak linyit kömürü kullanılmışsa da, son yıllarda yerini petrole 

kaptırmıştır.9 

 

Kömürün en önemli dezavantajı olan yarattığı çevresel problemler, özellikle  

gelişmiş ülkeler tarafından geliştirilen temiz kömür teknolojileri ile azaltılmaya  ve 

ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. Temiz kömür teknolojileri; kömürün üretimi, 

zenginleştirilmesi ve kullanımında verimliliği artırarak kömür kullanımının çevresel 

etkilerini azaltmaya yönelik teknolojiler olarak tanımlanır. Bu teknolojilerin 

uygulanmasıyla kömürün yanması sonucu ortaya çıkan emisyon azaldığı gibi 

tüketilen her ton kömürden de elde edilen faydalı enerji artırılmış olmaktadır. Bu 

teknolojiler çoğunlukla kömürün en fazla tüketildiği alan olan elektrik enerjisi 

üretiminde kullanılmaktadır. 

 
Gelişmiş ülkeler, enerji üretimi için kömür kullanımında oluşan zararlı 

emisyonları azaltmak ve birim kalori başına üretilen enerji miktarını arttırmak 

                                                
9 Orhan KURAL, Kömür Özellikleri, Teknolojisi ve Çevre İlişkileri, edi.: Orhan Kural, İstanbul, 
Kurtiş Matbaası, 1991,  s.65 
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amacıyla halen geliştirmekte oldukları  yöntemler için önemli yatırımlar 

yapmaktadırlar. Termik verimliliği önemli ölçüde arttırmaya yönelik bu teknolojileri,  

geliştirme ve kullanma konusunda oldukça önemli gelişme sağlanmışsa da, 

ekonomik engeller söz konusu  teknolojilerin dünya genelinde  kullanımı 

sınırlamaktadır. Dünya termik verimlilik ortalaması, gerçekleştirilen teknolojik 

gelişmelerle  genel olarak artma eğilimi göstermiş, daha da artması beklenmektedir. 

 

Elektrik üretimindeki verimliliğin arttırılması, üretimdeki her türlü kaybın 

düşürülmesi ve çevresel problemlerin azaltılması amacı ile santrallerde kullanılan 

kömürün kimyasal analizlerinin, santral teknolojisinin, santrale verilecek kömürün 

üretim ve teslim aşamasındaki yöntem ve teknolojilerin önemi oldukça büyüktür. Bu 

nedenle  kömürün geleceği açısından, temiz kömür ve karbondioksit tutma 

teknolojilerinin geliştirilmesi konusundaki çabaların daha da hızlandırılması büyük 

önem taşımaktadır. 

 

Linyit kömürü madenciliğinin 1980’li yıllardan sonra büyük gelişmeler 

göstermesi nedeniyle, linyit kömürüne sanayi ve ısınma sektörlerinde talep artmıştır. 

Ancak, 1987 yılından sonra çevresel faktörlerle ilgili olarak yoğun kömür kullanımı 

ile birlikte gündeme gelen hava kirliliği, ısınma ve sanayi amaçlı kömür satışında 

önemli düşüşlere neden olurken, ithal kömür ve doğalgaz kullanımında da büyük 

artışlar meydana gelmiştir. Giderek artan ithal kaynaklarla kalite, maliyet ve satış 

fiyatları bakımından rekabet edebilmek için, yerli linyit kömürü kalitesinin 

yükseltilmesi ihtiyacı doğmuştur. Söz konusu ihtiyaçlarla ilgili olarak, Türkiye’de 

1990’lı yılara kadar  üzerinde fazla durulmayan ve kamu tarafından gerçekleştirilen 

kömür hazırlama  ile ilgili çalışmalar, özellikle 1990’lı yıllardan itibaren özel 

sektörün yeni yıkama yöntemlerine olan ilgisiyle artmış ve  çeşitli işletmeler, 

piyasaya kömürü  yıkanmış olarak  sunmaya başlamışlardır. 

 

1990’lı yılların başından itibaren daha kaliteli ve çevreyi daha az olumsuz 

etkileyecek kömür tüketiminin sağlanabilmesi gündeme gelmiştir. Bu amaçla,  rezerv 

büyüklükleri ve işletmede olmaları da dikkate alınarak, kamu ve özel sektöre ait 

sahalardan derlenen 113 örnekte yıkama çalışmaları yapılmıştır. Yapılan 
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uygulamalar sonucunda 113 sahadan 68’inin yıkanabilir, 45’inin ise yıkanamaz 

özellikte olduğu ortaya çıkarılmıştır. Fakat yapılan çalışmalar rezerv açısından 

değerlendirildiğinde, linyit rezervin %72’sinin %18’i yıkanabilir, %54’ü yıkanamaz 

özellikte olduğu ortaya çıkmaktadır.10 

 

Aşağıdaki tabloda, linyit kömürlerine ait istenmeyen özelliklerin  uygulanan 

çeşitli zenginleştirme işlemleriyle hazırlanarak, nasıl daha verimli hale geldiği 

belirtilmektedir.11 

 

Tablo 13. Türkiye’de Üretilen Linyit Kömürlerinin Orijinal ve Fiziksel Yöntemler İle 

Zenginleştirilmiş Esaslarına  Göre  Ortalama Standart Analiz Sonuçları. 

 

 

               

 
 

 

 

Tablodan da anlaşılacağı gibi, Türkiye linyit kömürlerinin genel olarak ısıl 

değerleri düşük; kükürt, kül ve nem oranları ise fazladır. Linyit kömüründe 

istenmeyen söz konusu özellikler, linyit kömürünün kullanımını sınırlarken verimi de 

düşürmektedir.  

 

Kömürlerin yakılması sırasında açığa çıkan gazlardan özellikle kükürt, çevre 

açısından önemli bir risk oluşturmaktadır. Tablodan da görüldüğü gibi, hiçbir işlem 

uygulanmayan linyit kömüründe %1,8 olan kükürt içeriği, zenginleştirilme 

işleminden sonra % 1,2’ye düşmektedir. Ayrıca linyit kömürlerinin, kurutulduktan 

sonra kireç katkılı olarak briketlenmesiyle nem içeriği büyük ölçüde düşürülürken, 

                                                
10 Ertem Tuncalı, Türkiye Tersiyer Kömürlerinin Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri, Ankara, MTA 
Genel Müdürlüğü, 2002, s.25-30 
 
11 Önal Güven, “Kömür ve Kömür Teknolojisinin Önemi”, Kömür Teknolojisi ve Kullanımı Semineri, 
Didim, 1991, s.135-146  

İçerik ( % ) Orijinal Esasa 
Göre 

Zenginleştirilmiş 
Esasa Göre 

Nem 41 17 
Kül 22 14 

Uçucu Madde 26 32 
Sabit Karbon 20 36 

Toplam Kükürt 1,8 1,2 
Isıl Değer(Kcal\kg) 1810 4300 
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kükürt emisyonlarının çıkışı da engellenmiş olmaktadır. Yapılan bu işlemler aynı 

zamanda toz halindeki linyit kömürlerinin değerlendirilmesine de imkan 

tanımaktadır. 

 

Zenginleştirme işlemi uygulanan linyit kömürlerinin kalorifik değerleri 

tüvenan kömüre göre daha yüksek; kül ve kükürt içerikleri ise daha düşük 

olmaktadır. Bu şekilde kül ve kükürt içerikleri düşürülüp, ısıl değerleri artırılan linyit 

kömürleri daha verimli bir şekilde kullanılmakta, dolayısıyla çevre kirliliği de 

azaltılmış olmaktadır.   

 

Yıkama üniteleri; Türkiye’de yeterli kaliteye sahip olmayan linyit 

kömürlerinin zenginleştirilmesine  önemli ölçüde imkan tanımıştır. Örneğin, 

Tunçbilek havzasından çıkarılan 2605kcal/kg ısıl değere sahip kömür yıkama 

sonucunda 4747 kcal/kg ısıl değere; 1710kcal/kg ısıl değere sahip Seyitömer bölgesi 

kömürü de yıkandığında 2693kcal/kg ısıl değere  ulaşabilmektedir.12 

 

Türkiye’de devlet tarafından linyit kömürlerinin yıkanarak zenginleştirilmesi 

amacıyla 1952 yılında Soma, 1958 yılında Tunçbilek, 1992 yılında Ömerler 

lavvarları tesis edilmiştir. Bu  lavvarlardan bazıları zamanla, artan ve çeşitlenen 

talepler doğrultusunda  teknolojik ilavelerle zenginleştirilmiş; bazıları ise devre dışı 

bırakılmıştır. Yıllar itibariyle ihtiyaç olarak ortaya çıkan yıkama yöntemleri bazı 

işletmelerde kullanılır olmaya başlamasına rağmen, yıkanıp piyasaya sunulan 

kömürlerde beklenen satış gerçekleşememiştir. Kömürün yıkanmış olmasına rağmen 

satılamamasında;  kaliteyi artırmaya yönelik işlemlerin ek masrafa yol açarak satış 

fiyatını etkilemesi, ithal kömürün ve doğalgazın tercih edilmesi, kömür standartları 

ve kömürün yakılması ile ilgili denetlemelerin tam anlamıyla yapılamaması, özel ve 

kamu sektörünün gelişmelere etkisiz kalmaları nedeni ile sağlıklı bir politika 

değişikliği  gerçekleştirememeleri gibi sebepler etkili olmuştur.  

 

                                                
12 TÜBİTAK, “Akışkan Yataklı Kazan Teknolojilerine Dayalı Buhar-Elektrik Üretimi”   Paneli, 
Ankara, 5 Aralık 2001, s.17 
 



 95 

 

 

Türkiye’de linyit kömürlerinin yıkanarak zenginleştirilmesine yönelik 

uygulamalar büyük ölçüde kamu tarafından gerçekleştirilmektedir. Kamu dışında 

kömür hazırlama uygulamalarında basit birkaç tesis dışında yıllarca özel sektör fazla 

faaliyet gösterememiştir. Aşağıdaki tabloda, Türkiye’de linyit kömürü 

zenginleştirmede faaliyet gösteren önemli tesisler ve yıllık kapasiteleri gösterilmiştir. 

 

Tablo 14. Türkiye’de Linyit Kömürü Zenginleştirme İşlemi Yapan Başlıca Tesisler 
 

                                  Kaynak: TKİ 
 

 Tablodan da anlaşılacağı gibi yılda yaklaşık 21 milyon ton linyit kömürü 

yıkama işlemine tabi tutularak zenginleştirilmektedir. TKİ’den elde edilen verilere 

göre tabloda belirtilen tesislerde maliyet yaklaşık olarak 1-1,5 $/ton, yılda ise 

yaklaşık 31 milyon dolardır. 2004 yılı itibariyle ülkemizde yaklaşık 44 milyon ton 

linyit kömürünün üretildiği göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu tesislerin 

gerek sayı, gerekse kapasite bakımından üretilen linyit kömürlerini 

zenginleştirilebilmesinde yetersiz kaldığı dikkat çekmektedir. 

 

Üretilen kömürlerden en rasyonel şekilde yararlanma amacıyla uygulanan 

kömürün yıkanması ile işlemler yanında, santrallerdeki yakma sistemleri de verimi 

etkileyen önemli bir unsurdur. Türkiye’de genelde batı kömürleri için geliştirilmiş 

sistemler kullanılarak linyit kömürleri yakılmak istendiği için, verim düşüklüğü ve 

çevre kirliliği  sorunları ortaya çıkmaktadır. Çevre kirliliği yanında  özellikle ithal 

kaynak kullanımında meydana gelen artışlar, yerli linyit kömürlerinin kullanımına 

yönelik daha temiz ve verimli yakma teknolojileri ile ilgili çalışmaları zorunlu 

Tesisler Kapasite (ton/yıl) 
Soma 10.350.000  
Seyitömer   1.800.000 
Orhaneli      900.000 
Tunçbilek   4.200.000 
Ömerler   3.600.000 
Toplam 20.850.000 
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kılmış; yapılan çalışmalarda ise Türkiye linyit kömürleri için en elverişli yakma 

teknolojisinin, akışkan yatakta yakma teknolojisi olduğunu ortaya çıkarılmıştır.  

 

 
1920-1970 yılları arasında çok az bir gelişme gösteren  kömür yakma teknolojisi, bu 

tarihten sonra petrol krizleri nedeniyle akışkan yataklı yakıcı sistemlerin geliştirilmesiyle 
büyük bir sıçrama yapmıştır. Akışkan yatakların çalışma mekanizması temel olarak mm 
boyutundaki kömürü kendi başına veya kum gibi yardımcı bir malzeme ile karışım halinde 
havada askıda tutarak yakma işlemine dayanmaktadır.13 

 

 

Akışkan yatak teknolojilerinin kullanılması ile; kül ve kükürt oranı yüksek, 

düşük kaliteli linyit kömürlerinin yanma verimi yükselirken; kükürt dioksit ve azot 

oksit emisyonları da en aza indirgenebilmektedir. Yüksek kükürt içerikli linyit 

kömürünün yanmasıyla oluşan kükürt emisyonları, akışkan yataklı kazana kireçtaşı  

beslenerek yanma odasında tutulmaları ile azaltılmakta; dolayısıyla pahalı ve 

karmaşık  baca gazı ünitelerine olan gereksinim ortadan kalkmaktadır. Söz konusu 

teknoloji kullanıldığında gerek kükürt dioksit ve gerekse azot oksit emisyonları 

uluslar arası geçerlilikte olan sınır değerlerin altında kalmaktadır. Akışkan yatak 

teknolojisi kullanan yeni kömür santrallerinin yapılması için, akışkan yatak tasarımı 

kömürün bileşimine bağlı olduğundan, farklı linyit türlerine uygun santraller 

projelendirilmelidir. Bu amaçla pilot santral geliştirme çalışmalarında, ülkemizdeki 

en az dört farklı linyit türüne yönelik ayrı ayrı tasarımların geliştirilmesi, verimin 

daha da   artmasına imkan sağlayabilecektir.14  

 

Son yıllarda ülkemizde linyit kömürü madenciliğinde  gelişmiş teknolojilere 

önem verilmeye başlanmıştır. Türkiye’de elektrik enerji üretiminde kullanılan ileri 

temiz kömür yakma teknolojilerinden akışkan yatakta yakma teknolojisi ilk olarak,  

2003 yılında devreye giren 2x160 MW’lık Çan Termik Santrali’nde uygulanmıştır. 

Bu teknolojide, santralın üretilen elektrik enerjisi başına CO2 emisyonu diğer 

konvansiyonel linyite dayalı santrallerin emisyonlarına göre daha düşük olmaktadır. 

                                                
13 TMMOB Maden Mühendisleri Odası, “2000’li Yıllara Doğru Linyit Sektörü Sempozyumu”, 
Ankara, 14-15 Kasım 1994, s.134  
14 TÜBİTAK Vizyon 2023, “Enerji ve Çevre Teknolojileri Stratejileri”, Ankara, Ağustos 2004  
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Çan Termik Santrali’nin CO2 emisyonlarının 0.84 kg/kWh civarında olduğu 

hesaplanmıştır. Türkiye’de mevcut linyit yakıtlı konvansiyonel santrallerin emisyon 

değerleri bunun biraz üzerindedir (1.0 kg/kWh). 

 

Yerli linyit kömürü madenciliği; özellikle linyit kömürünün yakılarak elektrik 

enerjisi elde edildiği termik santrallerin neden olduğu kirletici emisyonlara karşı 

çevresel baskıların artması ve sıfır gümrükle ülkeye giren ithal kömürle rekabet 

edememesi gibi faktörlerinde etkisiyle olumsuz etkilenmiş, dolayısıyla linyit kömürü  

üretiminde de düşüşler meydana gelmiştir. Özellikle son yıllarda söz konusu 

olumsuzlukları azaltmak amacıyla termik santrallerin çevre etkilerini azaltılması 

yönünde çalışmalara hız verilmiştir. Bazı termik santrallerde hava kirletici özelliği 

fazla olan kükürt oksitleri ve azot oksitlerini gidermek amacıyla Çayırhan, Orhaneli, 

Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri gibi elektrik üretim tesislerinde 

desülfürizasyon üniteleri kurulmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Bu 

santrallerin hemen hepsinde söz konusu baca gazı arıtma tesisleri ya inşa halindedir 

veya devreye girmiştir. 

 

Türkiye’ de linyit kömürü  rezervinin  önemli bir kısmını düşük ısıl değere 

sahip kömürler oluşturduğundan, üretilen linyit kömürleri ağırlıklı olarak termik             

santrallerde tüketilmektedir. Bu nedenle, düşük kalitedeki linyit kömürlerinin 

elektrik üretimindeki paylarının  artabilmesi; söz konusu kömürlerin zenginleştirme 

işlemleriyle istenmeyen özelliklerin azaltılması ve santrallerde kullanılacak uygun 

yakma sistemlerinde değerlendirilmesiyle mümkün olabilecektir. Örneğin; Türkiye 

elektrik üretiminde büyük öneme sahip Elbistan Havzası’nda işletilmeyen rezervin 

tamamı, uygun teknolojilerle, termik santralde tüketilebilecek nitelikte linyit 

kömürüne  sahiptir. Havza; uygun zenginleştirme, yıkama ve uygun yakma 

sistemlerinden en rasyonel şekilde yararlanılmasıyla elektrik üretimine daha da fazla 

katkı sağlayabilecektir. 

 

Pazar payında ithal kömür ve doğalgazın baskısı altında olan  linyit 

kömürleri; ileri teknoloji içeren kömür hazırlama ve yakma  tesislerinin yaygın 

olarak kullanımı yanında var olan termik santrallerin geliştirilen çevresel kontrol 



 98 

teknolojilerle rehabilite edilmesi ile, yerli bir kaynak olarak daha da önem 

kazanabilecektir.  

 

Söz konusu  çalışmaların yaygın olarak uygulanmasıyla,  yerli kömürlerin 

iyileştirilerek  kullanım oranlarının artması, çevreye daha az zarar vermesi ve daha 

verimli kullanılabilmesi sağlanabilir. Dolayısıyla,  ithal kömürlerle rekabet koşulları 

oluşturularak, ithal kömür kalitesinde linyit kömürü tüketimi gerçekleştirilebilir. 
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 3.3. TÜRKİYE’DE    LİNYİT KÖMÜRÜ ÜRETİMİ 

 

Linyit kömürünün  Türkiye’de ilk bulunuşuna ilişkin kesin bilgi 

bulunmamakla birlikte, 1914-1918 yılları arasında savaş ihtiyaçlarını karşılamak 

amacıyla başta Soma olmak  üzere Anadolu’da  birçok işletmenin açılmış olduğu 

bilinmektedir. Bu küçük ölçekli üretimler dışında ilk linyit üretimi 1927 yılında 

Amasya-Çeltek ve Manisa-Soma’da başlayarak birer ikişer yıl ara ile Tavşanlı ve 

Yerköy’de ilkel araçlarla özel sektör tarafından yapılmıştır.   

 

Grafik 10. Yıllar İtibariyle Türkiye’de Linyit Kömürü Üretimi  
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Kaynak: ETKB,TKİ  

 

Türkiye’de asıl arama faaliyetleri, 1935 yılında MTA’nın kurulmasıyla 

başlamıştır. 1960 yılına kadar yapılan aramalarda ise daha çok yüksek ısıl değerli 

linyit alanları üzerinde durulmuştur. 1960’lı yıllarda ise düşük ısıl değerli linyitlerin 

termik santral yakıtı olarak değerlendirilmesi gündeme gelmiş ve kömür arama 
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çalışmaları önemli ölçüde hızlanmıştır. Bu aramalarla 11715 ekonomik linyit alanı 

bulunmuştur. 1960 yılında yaklaşık 2,7 milyon ton olan linyit kömürü üretimi, 1962 

yılında 3,2 milyon tona, 1964 yılında 4,2 milyon tona ve 1966 yılında 5 milyon tona 

ulaşmıştır.  1967 yılında da Türkiye’nin en büyük kömür yatağı olan Afşin-Elbistan  

linyit kömürü Havzası’nın  ortaya çıkarılmasıyla birlikte linyit kömürü üretimi 1968 

yılında 5,5 milyon tona, 1969 yılında ise 5,8 milyon tona çıkmıştır.   

 

1970 (1973-1977)’li yıllarda yaşanan petrol krizleri sonrası yerli kaynaklara 

ilgi ve talebin artması sonucu,  linyit kömürü arama çalışmalarına ve linyit kömürüne 

dayalı  termik santral yatırımlarına ağırlık verilmiştir. Günümüz linyit kömürü 

rezervlerinin büyük  bir bölümü 1970 yılında, özellikle de 1975 yılında  başlayan ve  

1990’a kadar devam eden arama çalışmaları sonucunda bulunmuştur.  

 

Kömür madenciliğinde en büyük yatırımların yapıldığı 1977-1978 yıllarında 

özellikle ve termik santralleri beslemeye yönelik  üretim çalışmalarına ağırlık 

verilmiş; bu amaçla kamu ve özel sektör birlikte Muğla-Yatağan, Sivas-Kangal ve 

Manisa-Soma projelerini hazırlamıştır. Planlanan linyite dayalı termik elektrik 

santrallerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla 1978 yılında devletçe işletilecek 

madenler hakkında kanun çıkarılarak özel sektöre linyit yataklarının 

devletleştirilmesi yoluna gidilmiştir. 1978 yılında havza madenciliğine geçişle 

birlikte TKİ, başta elektrik sektörü olmak üzere ısınma ve sanayinin kömür ihtiyacını 

karşılamak üzere hızlı bir şekilde projelerini gerçekleştirerek yatırımlarını artırmış, 

bunun sonucunda linyit kömürü üretimi aynı yıl önemli ölçüde artarak 15 milyon 

tona ulaşmıştır. Fakat bu uygulamanın tutarlı biçimde gerçekleştirilememesi, 1979 

yılında linyit üretiminin 13 milyon tona düşmesine ve 1980 yılında 14,4 milyon 

tonda kalmasına neden olmuştur. 1980’li  yıllarda termik santrallerin kurularak peş 

peşe  devreye girmesi ile kömür talebi hızla artmış, modern açık işletme  ve 

mekanize yer altı işletmeleri yatırımlarına ağırlık verilmiş; dolayısıyla üretim 1986 

yılına kadar sürekli artmıştır. Söz konusu linyit kömürü  üretim artışında, yapılan 

yatırımların da önemli ölçüde katkısı olmuştur. 1970’li yılların ikinci yarısında 

                                                
15 2006 yılı itibariyle ETKB’den elde edilen verilere göre Türkiye’deki linyit sahaları miktarı 136’ya 
ulaşmıştır. Bu kömür alanlarının dağılımı için bkz. s.56, şekil 1 
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yapılan önemli yatırımlar 1986 yılına kadar genel olarak artarken, aynı dönemde  

linyit kömür üretimi de sürekli artmıştır. 1980 yılında linyit kömürü üretimi 14 

milyon ton, yatırım ise 139.000 $ dolayındayken; 1986 yılında linyit kömürü üretimi  

42 milyon ton, yapılan yatırımlar ise yaklaşık 353.000 $ olarak gerçekleşmiştir.   

 

Tablo 15. Seçilmiş Yıllara Göre Linyit Kömürü Madenciliğinde Yapılan Yatırımlar 

Yıllar Yatırımlar ($) 
1980 139.000 
1986 353.000 
1988 66.000 
1992 42.000 
1993 22.000 
1994 4.000 
1997 23.000 
1998 15.000 
2003 10.000 
2005 11.000 

Kaynak: TKİ 
 

1965  ve 1984 yılları arasında MTA tarafından yürütülen sondaj faaliyetleri, 

1985 yılında yayınlanan 3213 sayılı maden yasasının yürürlüğe girmesiyle hızla 

düşmüştür. Söz konusu yasa, maden aramalarını MTA için kendi ruhsat alanları ile 

sınırlı tutarak, ruhsatlı alanlar dışında MTA’nın arama yapmasını engellemiş, 

dolayısıyla yeni kömür yataklarının bulunmasını da sınırlandırmıştır. 1985 yılından 

itibaren petrol fiyatlarında ve tedarikinde yaşanan olumlu gelişmelerin ithal kaynak 

kullanımının armasına imkan tanıması ve özellikle 1987 yılında uygulamaya konulan 

özelleştirme kanunlarıyla projelerin özel sektör tarafından sürdürülmesi politikaları 

nedeniyle  kamu sektörü yatırımları azalmaya başlamıştır.  Bu nedenle linyit kömürü 

üretimi 1986 yılından 1987 yılına kadar fazla artış göstermemiş, 1988 yılında ise 

35,3 milyon tona gerilemiştir. Söz konusu gerilemede yatırımlarda meydana gelen 

azalmanın da etkisi olmuştur. 1986 yılında yapılan yatırım miktarı 1988 yılında  

yaklaşık %40 azalmış ve 66.000 $ olarak gerçekleşmiştir. 1970-80 yılları arasında 

TKİ tarafından üretilen kömürler özellikle ısınma ve sanayi sektöründe tüketilirken, 

özellikle 1980 yılından sonra  termik  santrallerdeki artışa paralel olarak üretilen 

kömürlerin büyük kısmı,  elektrik üretimi amacıyla termik santrallerde kullanılmaya 
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başlanmıştır. Üretilen linyit kömürlerinin büyük kısmının  herhangi bir işleme 

sokulmadan termik santrallerde tüketilmeye başlanmasıyla, satılabilir kömür miktarı 

1980 yılından, 1988 yılı hariç 1989 yılına kadar hızla artmaya başlamıştır. Böylece 

1980 yılında 14,4 milyon ton olan linyit üretimi,         o zamana kadar en büyük 

artışın yaşandığı  1989 yılında,  3,3 kat artarak  48,7 milyon tona çıkmıştır.  

 

1987 yılında yukarıda yaşanan gelişmeler yanında, çevresel faktörlerin 

etkisiyle ithal kömür ve doğalgaz kullanımında meydana gelen artışlar, ısınma ve 

sanayi amaçlı kömür satışlarında düşüşlerin yaşanmasına neden olmuş;  dolayısıyla  

1988 yılındaki linyit kömürü üretimi, bir önceki yıla göre %21 oranında düşmüştür.  

Bu durum, yerli linyit kömürünün ithal kaynaklarla kalite, maliyet ve satış fiyatları 

açısından rekabet edebilmesini sağlayacak tedbirleri zorunlu kılmış ve bu amaçla 

bazı işletmelere yıkama üniteleri ilave edilmeye başlanmıştır. 

 

1989 yılından  itibaren linyit kömürü madenciliğinde genel olarak  azalmaya 

başlayan yatırımlar,  daha çok idame ve yenileme ile ilgili projelere yönelik 

gerçekleşmiştir. Son yıllara kadar linyit kömürü madenciliğinde yatırımların 

azalmasında özellikle; yerli kömüre ilginin olmayışı, Yap İşlet Devret ve İşletme 

Hakkı Devri gibi özelleştirme faaliyetlerinin her an uygulamaya geçileceği 

beklentisiyle gerekli yatırımların yapılmaması, eksik işgücünün temin edilememesi, 

petrolün fiyat düşüklüğü nedeniyle tercih edilmesi, çevresel baskılarla termik 

santrallerde kullanıma zorlanan baca gazı  arıtma tesislerinin maliyetleri arttırması, 

doğalgazla çalışan termik santrallerin yatırım maliyetlerinin düşüklüğü nedeniyle 

tercih edilmesi, ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılarla hükümetlerin çıkarmış 

oldukları tasarruf tedbirleri  gibi faktörler etkili olmuştur. 1989  yılından sonra söz 

konusu faktörler yanında özellikle elektrik üretiminin diğer kaynaklardan 

sağlanmaya başlanması ile linyit kömürü üretim kapasitesinin önemli bir kısmı  

yeterince kullanılamamış, buna bağlı olarak da  linyit kömürü üretimi 1992 yılına 

kadar düşmüştür. 1992 yılında 48,3 milyon tonla dikkat çeken linyit  kömürü üretimi, 

linyite dayalı termik santrallerde kapasite kullanım oranındaki artışa paralel  olarak  

gerçekleşmiştir. 1992 yılında 42.000 $ olan yatırım 1993 yılında 22.000 $ olarak 

gerçekleşmiş, dolayısıyla linyit kömürü üretimi de yaklaşık 3 milyon ton düşmüştür. 
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1992 yılından itibaren artış hızında fazla değişiklik olmayan linyit kömürü 

üretimi 1998 yılına kadar genel itibariyle artmıştır. 1994 yılında 4.000 $ olan 

yatırımlar, 1997 yılında 23.000 $ olarak gerçekleştirilmiş, linyit kömürü üretimi de 

%80 artmıştır. 1997 yılında 57,3 milyon ton olarak gerçekleşen  linyit kömürü 

üretimi, Cumhuriyet  tarihinin en büyük linyit kömürü üretiminin  yaşandığı 1998 

yılında, yaklaşık %14 artışla 65,2 milyon tona ulaşmıştır. Söz konusu artışta ise, 

özellikle termik santraldeki enerji üretimine bağlı olarak Afşin-Elbistan Linyit 

İşletmesindeki üretim artışı önemli ölçüde etkili olmuştur.  

 

1998 yılında en yüksek seviyeye ulaşan linyit kömürü  üretimi, bu yıldan 

itibaren santrallerde kullanılan linyit tüketiminin azalmasına bağlı olarak hızla 

düşmeye başlamış ve 2004 yılında 43,7 milyon tona kadar düşmüştür. 1998 yılında 

linyit kömürü üretiminde meydana gelen gerilemede yatırımlardaki azalmanın da 

etkisi olmuştur. 1998 yılında 15.000 $ olan yatırımlar, 2003 yılında 9.500 $ olarak 

gerçekleşmiştir. 

 

Türkiye’de uzun yıllar  linyit kömürüne olan talep, linyit kömürünün en 

büyük tüketim alanı olan termik santrallerde elektrik enerjisi üretimi başta olmak 

üzere, sektörlerin büyüme hızı ve nüfus artışı gibi unsurlarla paralel olarak 

gelişmiştir. Ancak; yıllar itibariyle enerji tüketiminin hızlı artışı  karşısında üretimin 

istenilen düzeyin altında kalması nedeniyle  talep, üretimden bağımsız olarak  

gelişmeye başlamış, dolayısıyla enerji ithalatı önemli bir ihtiyaç olarak ortaya 

çıkmıştır. Ancak; linyit kömürü tüketiminin, çevreye olan olumsuz etkileri ile 

eleştirilmeye başlanması, yerli kömürün sıfır gümrükle ülkeye giren ithal kömürle 

rekabet edememesi, ısınma ve sanayi sektöründe  ithal kaynak kullanımının giderek 

artması gibi nedenlerden dolayı, gerekli yatırımlar gerçekleştirilememiş, hedeflenen 

termik santraller devreye sokulamamış, dolayısıyla linyit kömürü madenciliği uzun 

yıllar ihmal edilerek bu sektöre gereken önem verilememiştir. Bu nedenle linyit 

kömürü madenciliğinde 1999-2005 dönemi, üretim yönünden en olumsuz 

gelişmelerin yaşandığı bir dönem olmuştur. 
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1985 ve 1995 yılları arasında gerçekleştirilen yatırımlarla meydana getirilen 

linyit üretim kapasitesi, özellikle elektrik üretim sektörünün yakıt olarak doğal gaza 

yönelmesi ve linyit kömürüne olan talebinin azalması sonucu olarak yeterince 

değerlendirilememiştir. Bu sebeplerden dolayı, düşük kapasite kullanım düzeylerinde 

çalışmak zorunda kalan işletmelerin kapasite kullanım oranları genel olarak son 

yıllara  kadar sürekli gerilemiş ve 70 milyon ton/yıl düzeylerinde olan linyit 

madenciliğinde kapasite kullanım oranı 2004 yılı itibariyle % 63 seviyelerine kadar 

gerilmiştir. Ancak son yıllarda, ithal doğal gaza aşırı bağımlılığın yarattığı sorunların 

görülmeye başlaması nedeniyle, elektrik üretiminde linyit kömürüne olan ilginin 

yeniden artmaya başladığı dikkat çekmektedir.  

 

Son yıllarda elektrik üretiminde ithal kaynaklara, özellikle de doğalgaza 

yönelişin ülke açısından yarattığı olumsuzlukların dikkat çekmeye başlamasıyla, 

elektrik üretimi açısından talebin giderek daha da artması beklenir olmuştur. Bu 

amaçla 2005 yılına kadar azalmaya devam eden sondaj faaliyetlerine,  bu yıldan 

itibaren yerli enerji kaynaklarına yönelme amacıyla benimsenen politikalarla ilgili 

olarak tekrar ağırlık verilmeye başlanmıştır. Böylece linyit kömürü madenciliği; 

sondaj faaliyetleri yanında, mevcut kapasitenin kullanımı ve  yeni yatırımlarla üretim 

kapasitesinin büyümesi açısından da, yeniden bir gelişim sürecine girmeye 

başlamıştır. Bu çalışmalar ile birlikte TKİ’nin yatırım yapmak üzere özel sektöre 

açtığı linyit sahalarına özel yatırımcıların gösterdiği ilginin artması,  enerji 

kaynakları arasında linyit kömürünün yeri ve öneminin daha da artacağına işaret 

etmektedir. Böylece linyit kömürü madenciliği gelişirken,  kamu dışında özel 

sektörün de aktif bir şekilde üretimde yer almasının sağlanabilmesi 

hedeflenmektedir.     

 

Günümüzde linyit kömürü madenciliğinde ağırlığı halen devam eden  kamu 

sektörü toplam üretimin yaklaşık %90’ını, geri kalanını ise küçük çapta birçok özel 

firma gerçekleştirmektedir. Kamu sektörü üretimi  ise TKİ ve EÜAŞ tarafından 



 105 

gerçekleştirilmektedir. TKİ toplam rezervin  yaklaşık %28’ ine sahip olmasına 

rağmen üretimin  yaklaşık %57’sini gerçekleştirmektedir. 

Türkiye’de linyit kömürü üretiminde faaliyet gösteren  kamu ve özel 

kuruluşların üretimdeki payları aşağıda belirtildiği gibidir. 

 

Grafik 11. Linyit Kömürü Üretiminde Kamu ve Özel Sektör Payları 

( 2004 Yılı )

TKİ
57%

Özel Sektör
12%

EÜAŞ
 31%

 
Kaynak: MİGEM 

 

 

Türkiye’de linyit kömürü sektöründe üretim yapan kamu ve özel kuruluşlara ait 

bilgiler, Tablo. 16’da ayrıntılı olarak verilmiştir.  
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Tablo16.Türkiye Linyit Kömürü Sektöründe Üretim Yapan Kamu ve Özel Kuruluşlar    
 
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+Keleş 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 
Özel Sektör Kuruluşları 
 
 
 

Ruhsat Sahibi 
Adı-Soyadı-Unvanı 

İli 
          

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.ŞTİ. İstanbul Çatalca 25,747 40,000 
6 AMASYA İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ Amasya Taşova 201,297 250,000 
7 ATAY HOLDİNG AŞ. Aydın Merkez 400,576 430,000 
8 ATİLAL MADENCİLİK LTD. ŞTİ. Kütahya Gediz 50,822 60,000 
9 BÜKKÖY MAD. TUR. VE TİC. AŞ. Manisa Akhisar 20,435 25,000 
10 CANEL MAD. TİC. VE SAN. AŞ. İstanbul Eyüp 103,645 120,000 
11 DOĞAN MAD. SAN. VE TİC. AŞ. Yozgat Sorgun 24,248 900,000 
12 ERGÖREN MAD. SAN.VE TİC. AŞ. İstanbul Şile 178,760 200,000 
13 İRFAN PULLUKCU  Tekirdağ Malkara 80,000 100,000 
14 KALAN MAD. SAN. VE TİC. AŞ. Çanakkale Çan  28,192 50,000 
15 KARABEYLER İNŞ.NAK.MAD.SAN.VETİC.LTD. ŞTİ Balıkesir Kepsut 92,790 100,000 
16 KARAELMAS MADENCİLİK LTD. ŞTİ. Kütahya Gediz 26,000 100,000 
17 KÖMÜR İŞLETMELERİ AŞ. Karaman Başyayla 53,188 60,000 
18 KÖPRÜ MAD. SAN. VE TİC AŞ. Edirne Keşan 23,636 25,000 
19 KUT MAD. AŞ. İstanbul Eyüp 46,776 200,000 
20 KUTMAN TİC. LTD.ŞTİ. İstanbul Eyüp 103,335 150,000 
21 LİNFA MADENCİLİK AŞ. 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.HAF..TİC.LTD.ŞTİ. Balıkesir Dursunbey 33,780 122,000 
24 SERT HOLDİNG AŞ. Manisa Soma 540,000 550,000 
25 SOMA KÖMÜR İŞL. AŞ. Manisa Soma 561,959 1,000,000 
26 SÖKE ŞEKERLER MAD.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. Aydın Söke 46,248 100,000 
27 ŞAH METAL MADENCİLİK TİC.LT.ŞT Balıkesir Dursunbey 113,954 175,000 
28 ŞEN MDN.SAN.TİC.AŞ. Balıkesir Dursunbey 176,671 200,000 
29 TİRE LİNYİT SAN. VE TİC.AŞ. 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.AŞ. İstanbul Eyüp 23,994 45,000 
32 ÜNSA.MAD.TURZ.ENERJİ TAR.VE 

ORM.ÜRN.SAN.AŞ. 
 
Kütahya 

 
Gediz 

 
148,425 

 
150,000 

33 YANARELMAS MAD.ORM.ÜR.NAK.PAZ.LTD.ŞTİ. Bolu Mengen 39,8000 40,000 
34 YENİ ÇELTEK KÖMÜR VE MADENCİLİK AŞ. Amasya Merzifon 81,400 130,000 
35 YENİ ÇELTEK KÖMÜR VE MADENCİLİK AŞ. 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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İşletme sahalarının 1957 yılında Etibank tarafından TKİ’ne  devredilmesi ile 

üretimde etkin olmaya başlayan TKİ, günümüzde madencilik alanında kömür üretim 

kapasitesi bakımından  Türkiye’nin en büyük kuruluşudur. Enerji sektöründe önemli 

bir yere sahip olan TKİ’nin üretmiş olduğu linyit kömürlerin önemli bir kısmı termik 

santraller olmak üzere, ısınma ve sanayide kullanılmaktadır. Ancak son yıllarda 

doğal gaza dayalı termik santrallerden elektrik üretimine ağırlık verilmesi nedeniyle, 

kömüre dayalı termik santrallerin kömür talebi oldukça azalmıştır. TKİ’nin en büyük 

tüketim alanı olan termik santrallerdeki katkısının azalmasıyla, ısınma ve sanayi 

amaçlı kömürlerin üretim ve satışı kurum için büyük önem kazanmıştır. Bu nedenle 

ısınma ve sanayi sektörünün kaliteli kömür ihtiyacını karşılamak amacıyla mevcut 

kömür eleme, yıkama ve torbalama tesislerinin iyileştirilmesi ve kapasitelerinin 

artırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verilmeye başlanmıştır. 

 

TKİ’ne ait sahalardan Sivas- Kangal,  Afşin- Elbistan ve Çayırhan Linyit 

İşletmelerinin birkaç yıl arayla EÜAŞ’ne devredilmesiyle, linyit kömürü sektöründe 

faaliyet gösteren kamu kuruluşları ikiye yükselmiştir. EÜAŞ bugün, özellikle Afşin-

Elbistan başta olmak üzere sahip olduğu işletmelerde gerçekleştirdiği üretim 

miktarlarıyla, TKİ’den sonra sektörde en büyük  üretici durumunda olan bir 

kuruluştur. Ayrıca EÜAŞ’ne ait termik santrallerin kömür ihtiyacının büyük bir 

bölümünü karşılayan TKİ, EÜAŞ’nde azalan linyit kömürü tüketimine bağlı 

olarak(Bkz. Tablo 18)  üretim kapasitesini giderek düşürmüştür. 

 

Tablo 17. EÜAŞ’ne Ait Kömür Üretimi ve Tüketimi 

Yıllar Toplam Üretim (ton) 
 

Toplam Tüketim (ton) 
 

2000 19,595,000 52,318,919 
2001 22,637,000 51,603,046 
2002 16,531,000 38,656,974 
2003 15,645,000 31,527,484 
2004 13,806,000 21,974,718 

Kaynak:EÜAŞ 
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Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı gibi 2000 yılından itibaren, 2001yılı 

hariç, üretim değerleri hızla düşerken; tüketim değerleri de önemli ölçüde düşmüştür. 

EÜAŞ’ne ait kömür üretim ve tüketim miktarlarında yaşanan azalma, elektrik 

üretiminde ithal doğalgazın önemli ölçüde kullanımının artmasıyla ilgilidir. Devletin 

teşvikleriyle özel sektöre yaptırılıp, işlettirilen doğalgaza dayalı termik 

santrallerinde, alım garantili doğalgazın öncelikli tüketilme zorunluluğu; EÜAŞ’nin 

hali hazırdaki kömüre dayalı termik santrallerinde kömür tüketiminin azalmasına 

neden olmuştur. EÜAŞ’nde enerji talebinin doğalgaza kayması, linyit kömürü 

üretiminde önemli bir kuruluş olan TKİ’ yi de olumsuz etkilemiştir. EÜAŞ’ne ait 

kömür yakıtlı santrallerin kömür ihtiyacının büyük kısmının TKİ tarafından 

karşılanması ve yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı EÜAŞ’nin kömüre dayalı 

termik santrallerini düşük kapasitede çalıştırmasına bağlı olarak TKİ’ye ait linyit 

kömürü ocaklarında da üretim zorunlu olarak düşürülmüştür.     

 

Genel itibariyle madencilik sektörü; arama döneminde yapılan yatırımın  geri 

dönüşünün, bu dönemde ekonomik olarak işletilebilir bir rezervin bulunmasına bağlı 

olması ve herhangi bir ekonomik kaynağın bulunamaması durumunda  yatırımın geri 

dönüşünün söz konusu olmaması gibi risklere sahiptir. Verimli bir maden aramacılığı 

için yeterli sermaye, teknoloji ve bilgi birikimi zorunlu olduğundan,Türkiye’de linyit 

kömürü arama faaliyetleri uzun yıllar genellikle, devlet kurumu olan MTA tarafından  

yürütülmüştür. Ancak özellikle son yıllarda  kaynak sorunları nedeniyle bu kuruluşun 

arama çalışmaları önemli ölçüde yavaşlamıştır. MTA’dan doğan boşluk ise sınırlı 

imkanları nedeniyle özel kesim madencilik şirketleri tarafından doldurulamamış; 

yabancı sermayenin girişi ise  birçok karışık  bürokratik engellerden dolayı 

gerçekleştirilememiştir. 
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Özel sektör ve yabancı sermeye, linyit kömürüne dayalı elektrik üretiminde; 

-Kömüre dayalı santrallerin yatırım ve geri ödeme süresinin uzun olması, 

- Yerli linyit kömürlerinin ısıl değerlerinin düşük olması,  

 -Çevresel baskılarla linyit kömürünün çevreye yaydığı kirleticilerin 

engellenmesi için arıtma tesislerinin zorunlu tutulması ve söz konusu tesislerin 

üretim maliyetlerine yansıması, 

-Sermaye gücü ile doğrudan ilişkili olan enerji santrallerinin kurulması 3-4 yıl 

gibi bir süre alması, 

- Sermaye sahibinin sermayesini daha kısa dönemde geri kazanacağı veya 

daha fazla kar yapabileceği başka alanlara yöneltmesi, 

- Yatırımcılar için; elektrik üretiminde proje onaylanması, inşaatı ve yatırımın 

geri dönme süresinin az olması yanında ilk yatırım maliyetinin daha düşük olması 

nedeniyle,  rekabet piyasası içinde özellikle  doğalgaza ve ithal kömüre  dayalı 

termik projelerin daha  cazip gelmesi, 

-Elektrik üretiminde faaliyet göstermek isteyen yerli özel sektör  

sermayesinin büyük kapasiteli santral kurmaya yeterli olmaması, 

-Yerli kömüre dayalı elektrik üretimi amacıyla  dış kaynaklı kredi desteği 

sağlamak veya yabancı ortaklı şirket kurmak isteyen özel sektörün, “al ya da öde” 

şeklinde yapılan doğalgaz anlaşmalarının elektrik enerjisi pazarının büyük kısmını 

kapsamasından dolayı, yapmak istediği yatırımları ertelenmesi veya yatırımlardan 

vazgeçmesi,  gibi sebeplerden dolayı esaslı bir faaliyet gösterememiştir. 

 

Büyük yatırımlar gerektiren enerji yatırımlarında enerji güvenliğinden çok 

kârını göz önünde tutan özel sektörün ve yabancı sermayenin ilgi göstermeyişi 

yanında, yanlış enerji politikaları yüzünden kamunun elektrik üretimi amaçlı 

santrallerde ithal enerji kaynaklarını tercih etmesi linyit kömürü madenciliği olumsuz 

etkilemiş, dolayısıyla ülkenin enerji güvenliği önemli ölçüde  tehlikeye girmiştir. 

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca başlatılan yerli enerji kaynaklarının 

geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında özellikle linyit kömürü sektöründe  

aramaların hızlandırılması, üretimin daha ekonomik koşullarda ve daha kaliteli 

olarak yapılmasının sağlanması, kömürü zenginleştirme gibi teknik çalışmaların 
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hızlandırılmasıyla, enerji ihtiyacının mümkün olduğunca yerli kaynaklar tarafından 

daha güvenilir bir şekilde karşılanması imkanları artabilecektir.  

 

Dokuzuncu kalkınma planı (2007-2013) çerçevesinde artan enerji ihtiyacının 

karşılanmasında yerli kaynakların payının arttırılması ve özel sektörün bu alanda 

daha aktif olmasını sağlamak amacıyla, TKİ ruhsatlı alanlarını santral yapılması 

koşuluyla özel sektöre devretmeye hazırlanırken; EÜAŞ da benzer yatırım 

programları yanında  üretim projeleriyle kapasitesini arttırmayı planlamaktadır. 

 

Türkiye’de kuruluşlara ait linyit kömürü üretim projeksiyonu tablo 18’de 

gösterilmiştir. 

 

  Tablo 18. Linyit Kömürü Üretim Projeksiyonu 

 
Üretim 

(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 4,8 5,1 5,1 5,1 5,1 
TOPLAM 59,8 61,7 61,7 63,6 81,6 81,6 81,6 

Kaynak: TKİ 2005  

 

Tablodan da anlaşılacağı gibi Türkiye’de linyit kömürü üretiminin genel 

itibariyle artacağı, üretimde yine ağırlıklı olarak kamunun etkin olacağı ve özel 

sektörün 2010 yılından itibaren üretim miktarını aynen koruyacağı görülmektedir. 

Üretimin büyük kısmının, 2010 yılına kadar TKİ, 2011 yılından itibaren ise EÜAŞ 

tarafından gerçekleştirilmesi beklenmektedir. 2010 yılından itibaren linyit üretiminde 

EÜAŞ’nin önemli bir farkla öne geçmesi, 2010 yılından itibaren üretimin 

gerçekleştirileceği  Kışlaköy-Çöllolar projesiyle ilgilidir. Elbistan’da 2010 yılından 

itibaren üretime geçmesi planlanan bu projeyle yaklaşık 17 milyon  ton/yıl linyit 

kömürü üretimi hedeflenmektedir.  
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3.4. TÜRKİYE’DE    LİNYİT   KÖMÜRÜ  TÜKETİMİ 
 

Türkiye linyit kömürlerinin sahip olduğu kimyasal özellikler, bu kömürlerin 

daha çok termik santral amaçlı değerlendirilmesine imkan tanımıştır. 1980’li yılların 

ortalarına kadar bugünkü kömür yakıtlı elektrik santrallerin yaklaşık %70’i bu 

tesislere yakıt sağlayan kömür rezervleri devlet eliyle projelendirmiş ve işletmeye 

alınmıştır. Günümüze kadar Türkiye’de elektrik üretimi ile ısınma-sanayi ihtiyacını 

karşılayan projelerin büyük çoğunluğu, kömür üretiminde en büyük kamu kuruluşu 

olan TKİ tarafından gerçekleştirilmiştir.  Türkiye’de yıllar itibariyle, linyit kömürü 

tüketim miktarları ise aşağıdaki grafikte  verilmiştir. 

 

Grafik 12. Yıllar İtibariyle Türkiye’de Linyit Kömürü Tüketimi   
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          Kaynak: ETKB, TKİ 

 

1960 yılında yaklaşık 2,8 milyon ton olan linyit kömürü tüketimi, 1962 

yılında 3,4 milyon tona, 1964 yılında ise 4,2 milyon tona ulaşmıştır.  

1966 yılında 4,7 milyon ton olan linyit kömürü tüketimi, aynı yıl Tunçbilek Termik  
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Santrali 3.ünitesinin devreye girmesinin de etkisiyle, 1968 ve 1969 yıllarında 5,5 

milyon tona ulaşmıştır.  

Grafikten de anlaşılacağı gibi 1970 yılından 1980’li yıllara doğru linyit 

kömürü tüketiminde önemli artışlar meydana gelmeye başlamıştır. Bu artışta; 

özellikle aynı dönemde meydana gelen dünya petrol krizlerinin enerji ihtiyacının 

karşılanmasında  önemli sıkıntılar yaratması  ve  talebin karşılanmasında yerli bir 

kaynak olan linyit kömürüne olan ilginin artması önemli ölçüde etkili olmuştur. Söz 

konusu dönemde artan talep doğrultusunda yatırımların artmasıyla linyit kömürü 

üretimi, dolayısıyla da tüketimi artmıştır. Bu dönemde linyit kömürü tüketiminde 

meydana gelen artışlarda, termik santrallere ilave edilen yeni ünitelerin de katkısı 

olmuştur. 1973, 1974 ve 1977 yıllarında sırasıyla Seyitömer Termik Santrali’nin 1., 

2. ve 3. üniteleri; 1978 ve 1979 yıllarında ise sırasıyla Tunçbilek Termik Santrali’nin 

4. ve 5. üniteleri  devreye girmeye başlamıştır. Linyit kömürünün en büyük tüketim 

alanı olan termik santrallerde yapılan ilaveler, 1970 yılında 5,7 milyon ton olan linyit 

kömürü tüketiminin, 1980 yılında 15 milyona ulaşmasında önemli ölçüde etkili 

olmuştur. 

 

Türkiye’de kömür üretimi, 1980’li yılların başında yapılan planlamalar 

sayesinde  15 yıllık bir dönemde yaklaşık dört kat artmıştır. 1980’li yılların başında 

yaklaşık  15 milyon ton olan linyit tüketimi; 1986 yılında, o zamana kadar en yüksek 

tüketim seviyesi olan 42 milyon tona çıkmış, 1999 yılında ise 65 milyon tonla 

cumhuriyet tarihinde en yüksek miktara ulaşmıştır. 

 

1980’li yılların ikinci yarısından sonra Türkiye’nin dışa açılması ve petrolün 

sağlanmasında yaşanan olumlu gelişmeler, Türkiye’nin enerji ihtiyacının bir 

kısmının yurtdışı kaynaklardan karşılanması yoluna gitmesine imkan tanımıştır. 

1980’li yılların ortalarında,  finansal kaynakların yetersizliği gerekçesiyle linyit 

kömürü üretim ve termik santral projelerini özel sektör tarafından yürütülmesi 

politikaları gündeme gelmiş; hava kirliliği nedeniyle ısınma sektöründe linyit 

kömürü tüketiminin azalmaya başlamış ve ithal kaynak kullanım miktarları da hızla 

artmaya başlamıştır. Söz konusu etkenlerle birlikte, günümüze kadar kamu sektörü 
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yatırımları azalmış, birkaç proje dışında yeni linyit ve santral projeleri işletmeye 

alınamamış, dolayısıyla özel sektörden beklenen gelişmeler gerçekleşememiştir.  

 

Özellikle yatırım dönemi kısa, gazın olduğu her yerde şebekeye bağlanması 

açısından uygun yer seçim serbestliğine sahip, verimlilikleri linyit santrallerine göre 

daha yüksek ve çevresel etkileri daha az olan doğalgaz santrallerinin yap-işlet 

kapsamında özel sektör eliyle kurdurulması politikalarının gündeme gelmesiyle, 

elektrik üretiminde doğal gaz zamanla öncelikli konuma gelmiştir.  Bununla ilgili 

olarak, 1985 yılında Türkiye elektrik üretiminin %42’sini sağlayan linyit 

santrallerinin payı, 2005 yılında yaklaşık %19’a düşmüş; Aynı dönemde doğalgazın 

payı %0,2’den %43,8’e yükselmiştir (Bkz. Tablo 5).  

 

İthal kaynaklara dayalı enerji politikası; satın alma ve fiyat garantisi verilerek 

sağlanan doğal gazdan elektrik üretimiyle Türkiye’yi enerji konusunda giderek 

darboğaza sokmuş, ülkenin enerji güvenliğinde birçok   riskler ortaya çıkarmıştır. 

Tüm bu gelişmeler linyit kömürü madenciliğini olumsuz etkileyerek, son yıllarda 

tüketimin de gerilemesine neden olmuştur. Yukarıdaki tablodan da görüleceği gibi  

Linyit kömürü tüketimi, 1990’lı yılların sonuna doğru  o zamana kadarki en yüksek 

tüketim seviyesine ulaşmış fakat; teknik ve ekonomik zorluklar yanında devam eden 

ithal kaynak kullanımın, özellikle doğal gazın, daha da artmasına bağlı olarak, 2000 

yılından itibaren günümüze kadar yaklaşık 20 milyon ton azalmıştır.   

 

Linyit kömürü tüketimi ısınma amaçlı kullanımı büyük oranda 

artmayacağından, önemli tüketim alanları olarak yerli linyit kömürüne dayalı sanayi 

tesisleri ve özellikle bu kömürlere dayalı yeni elektrik üretim tesisleri büyük önem 

arz etmektedir. Yerli bir enerji kaynağı olan linyit kömürünün, çevreye olumsuz 

etkilerini en aza indirerek daha verimli bir şekilde kullanımını sağlamak;  mevcut 

pazarını korumak ve artırmak; enerji tüketiminde dışa bağımlılığı azalmak amacıyla  

 kömürün kimyasal özelliklerinin zenginleştirilmesi ve iyileştirilmesi, özellikle son 

yıllarda önemli bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır. Bu amaçla Türkiye’de kömür 

üreten-tüketen  kuruluşlar zamanla, kömürden en rasyonel şekilde yararlanmayı 

gerektirecek ve çevreye en az zarar verecek teknolojik  önlemlere ağırlık vermeye 
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başlamışlardır. Bununla ilgili olarak; 2003 yılında itibaren briketleme tesisi yanında 

kömür yıkama tesisleri sayısı arttırılmış, ısınma sektörüne kömürlerin torbalanarak 

verilmesi amacıyla torbalama tesisi kurulmuş,  temiz kömür teknolojileri gibi yeni 

teknolojilere daha fazla önem verilmeye başlanmıştır. Önemli termik santralleri 

bünyesinde barındıran EÜAŞ da bu yöndeki çalışmalarına son yıllarda ağırlık 

vererek, santrallere ait ünitelerde “Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisi” ile ilgili 

projeleri uygulamaya başlamıştır.  

 

Türkiye’nin en büyük  linyit kömürü tüketicisi olan Elektrik Üretim Anonim 

Şirketi (EÜAŞ), Türkiye toplam linyit rezervinin % 46’sına sahiptir. Madencilik 

faaliyetlerinin sürdürüldüğü işletmelerinde yıllık yaklaşık 25 milyon tonluk üretim 

kapasitesine de sahip olan  şirket, kapasite kullanım oranlarındaki artışla ülkenin 

kömür tüketimini önemli ölçüde artırabilecek potansiyele de sahiptir. Söz konusu 

şirkette linyit kömürüne dayalı elektrik üretiminde kapasite kullanım oranlarındaki 

artış, TKİ’nin üretim miktarlarını da önemli ölçüde etkileyecektir. Çünkü; TKİ’nin 

en büyük pazarı termik santrallerdir ve elektrik üretiminde önemli paya sahip  termik 

santraller de EÜAŞ tarafından işletilmektedir. Son yıllarda  EÜAŞ’nde elektrik 

üretiminde doğalgaz kullanımının artmasına bağlı olarak  TKİ’nin en büyük 

pazarında tüketim azalmaya başlamış; dolayısıyla TKİ, üretim kapasitesinin altında 

üretim gerçekleştirmek zorunda kalmıştır. 

 

3.4.1.Türkiye’de  Sektörel Linyit Kömürü Tüketimi 
 

Türkiye’de linyit kömürü tüketiminde, önemli bir paya sahip termik santraller  

%75 ile birinci sırada yer alırken, ikinci sırada sanayi sektörü, üçüncü sırada konut 

sektörü yer almaktadır. Ulaştırma, briket fabrikaları ve iç tüketimi oluşturan diğer 

sektör grubu ise tüketimde dördüncü sırada yer almaktadır. Türkiye ‘de yıllar 

itibariyle linyit kömürü tüketiminde genel olarak; termik santral tüketimlerinde artış, 

sanayi sektöründe yavaşlama ve zaman zaman gerileme, konut sektöründe ise  

sürekli bir düşüş dikkati çekmektedir.  
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Türkiye’de linyit kömürü tüketiminde sektör payları Tablo 19’da 

gösterilmiştir. 

 

Tablo 19 .Türkiye’de Linyit Tüketiminde Sektörlerin Payları   
Yıllar Konut Sanayi Santral *Diğer Toplam (BinTon) 
1970 41,7 35,6 19,5 2,9 5.772 
1971 42,8 36,3 18,5 3,1 6.376 

  1972 47,4 34,3 15,8 2,3 7.355 
1973 45,5 33,1 19,0 2,2 7.642 
1974 41,0 32,2 24,5 9,3 8.188 
1975 40,1 31,1 27,4 1,2 8.973 
1976 40,0 27,6 30,8 1,3 10.998 
1977 38,2 27,6 32,8 1,2 11.675 
1978 36,9 24,9 36,2 1,9 13.235 
1979 28,8 26,4 42,8 1,8 13.882 
1980 36,6 22,8 39,5 0,9 15.243 
1981 34,9 22,8 41,5 0,8 16.179 
1982 39,7 19,9 39,4 0,8 17.716 
1983 36,9 17,9 43,7 1,3 20.663 
1984 32,1 21,1 45,7 0,9 25.632 
1985 26,0 15,8 57,0 0,7 34.767 
1986 21,5 11,6 66,2 0,6 42.354 
1987 25,3 15,7 58,1 0,6 40.653 
1988 27,6 23,0 48,5 0,7 33.080 
1989 20,4 17,2 61,7 0,5 47.557 
1990 15,7 18,4 64,9 0,6 45.891 
1991 15,3 18,0 66,1 0,5 48.851 
1992 15,2 14,5 69,7 0,5 50.659 
1993 15,5 15,0 69,8 0,4 45.687 
1994 12,2 9,8 77,5 0,3 51.178 
1995 12,2 11,4 76,1 0,0 52.287 
1996 11,5 10,8 78,1 0,0 54.962 
1997 11,3 11,5 76,8 0,2 59.474 
1998 8,8 10,0 80,7 0,2 64.504 
1999 7,6 8,1 83,9 0,2 64.049 
2000 7,6 10,8 81,5 0,0 64.384 
2001 4,2 9,0 86,5 0,1 61.010 
2002 6,3 11,9 81,5 0,2 51.446 
2003 9,0 15,2 75,4 0,2 46.117 

*Diğer  = Ulaştırma + Briket Fabrikaları + İç Tüketim  

Kaynak: ETKB, DEK/TMK 

 

1970- 1975 döneminde Türkiye’de linyit kömürü tüketiminde, konut sektörü 

birinci sırada yer alırken, sanayi sektörü ikinci sırada yer almıştır. 1975 yılından 

1978 yılına kadar konut sektörü yine en fazla tüketim payına sahipken; tüketim 

payında ikinci sırada yer alan sanayi sektörü ise yerini termik santrallere bırakmıştır. 

Söz konusu dönemde termik santrallerde tüketimin artmaya başlamasında; yaşanan 
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petrol krizleriyle linyit kömürüne ilgi ve talebin artması, linyit kömürü arama ve 

santral yatırımlarına  ağırlık verilmesi önemli ölçüde etkili olmuştur. Özellikle 1978 

yılında havza madenciliğine geçişle birlikte TKİ, ısınma ve sanayi amaçlı kömür 

tüketimini karşılamak amacıyla yatırımlarını artırmış, dolayısıyla linyit kömürü 

üretimi de artmıştır. Bununla ilgili olarak, 1978  yılından itibaren konut sektörü, 

tüketim payındaki önceliğini termik santrallere bırakarak ikinci sıraya gerilemiştir. 

1979 yılından itibaren linyit kömürü tüketiminde birinci sıraya yükselen termik 

santraller, tüketimde en büyük sektör olma özelliğini 1982 yılı hariç, son yıllara 

kadar devam ettirmiştir. 

 

1979 yılından itibaren linyit kömürü tüketiminde birinci sırada yer alan 

termik santralleri takip eden konut sektörü, uzun yıllar tüketimde ikinci sırada yer 

almıştır. Konut sektörünün tüketim payı 1988 yılından sonra genel olarak azalmaya 

başlamakla kalmamış, 1997 yılından itibaren de  ikinciliği sanayi sektörüne bırakarak 

üçüncü sıraya gerilemiştir. 

 

1980-1985 yılları arasında ise linyit kömürü üretiminde ve termik santrallerde 

önemli artışlar meydana gelmiştir. 1983 yılında Soma- B Termik Santrali’nin 2. 

ünitesi, Yatağan Termik Santrali’nin 1. ve 2. üniteleri; 1984 yılında soma-B Termik 

Santrali’nin 1. ünitesi; 1985 yılında ise Afşin-Elbistan- B Termik Santrali’nin 1. 

ünitesi, Soma-B Termik Santrali’nin 3. ünitesi ve Yatağan Termik Santrali’nin 3. 

ünitesi işletmeye geçmiştir. Bu yıllar arasında, 1982 yılı hariç, üretilen linyit 

kömürlerinin büyük kısmı elektrik üretimi amacıyla termik santrallerde kullanılmaya 

başlanmıştır. Türkiye linyit kömürü tüketiminde termik santrallerin payı 1980 yılında 

%39,5 seviyesindeyken, 1983 yılında  %43,7’ ye ve 1985 yılında %57 ulaşmıştır. 

1982 yılında  konut sektörü tüketimde tekrar birinci sıraya yükselmiş, termik 

santrallerin tüketim payı ikinci sıraya gerilemiştir. 1983 yılından itibaren linyit 

kömürü tüketiminde en büyük paya  yine termik santraller sahipken, konut sektörü 

tüketim payı bakımından ikinci sırada yer almıştır ve bu durum 1990-1991 yılları 

hariç, 1996 yılına kadar devam etmiştir. 1990-1991 yıllarında ise linyit kömürü 

tüketim payında, konut sektörü yerini sanayi sektörüne bırakmıştır.  
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Özellikle 1980’li yılların ortalarından itibaren  linyit kömürü madenciliğinde 

yaşanan büyük gelişmelerle ilgili olarak sanayi ve ısınma sektöründe linyit kömürü 

talebi artarken, kurulan termik santraller de peş peşe devreye girmeye başlamıştır. 

 1986 yılında Afşin-Elbistan Termik Santrali’nin 2. ve 3. üniteleri, Soma-B Termik 

Santrali’nin 4. ünitesi ve Yeniköy Termik Santrali’nin 1. ünitesi; 1987 yılında 

Yeniköy Termik Santrali’nin 2. ünitesi; 1988 yılında Afşin-Elbistan Termik 

Santrali’nin 4. ünitesi, Çayırhan Termik Santrali’nin 1. ve 2. üniteleri; 1990 yılında 

ise Seyitömer Termik Santrali’nin 4. ünitesi işletmeye geçmiştir. 

 

1985-1990 yılları arasında taşkömürü ve petrol ithalatı yanında özellikle 

ithalatına yeni başlanan doğalgaz, hızla ısınma ve özellikle elektrik sektöründe 

kullanılmaya başlanmıştır.  Bu dönemden itibaren  Türkiye’de doğal gaz yakıtlı 

santrallerin elektrik üretimdeki payları da artmaya başlamıştır. Dış Ticaret 

Müsteşarlığı’ndan elde edilen verilere göre 1990 yılında 3,2 milyon m³ olan doğalgaz 

ithalatı, 1995 yılında 6,8 milyon m³, 2000 yılında 14,9 milyon m³, 2005 yılında  ise 

27,1 milyon m³ olarak gerçekleşmiştir. 

 

1990 yılından sonra ithalatı hızla artan doğalgaz, 1995-2000 yılları arasında 

yerli kaynakların tüketimi karşılayamaması nedeni ile ithalatta önemli paya 

ulaşmıştır. 1990’lı yılların sonundan itibaren azalmaya başlayan kamu yatırımları 

nedeniyle 2000 yılından itibaren ise birkaç santral dışında yeni linyit kömürü sahası  

ve santral projesi işletmeye alınamamıştır.  Artan ithalatla birlikte ısınma ve özellikle 

elektrik  sektöründe de tüketimi artan doğalgaz, söz konusu sektörlerde linyit kömürü 

tüketiminin hızla azalmasına neden olmuştur. 

 

2000 yılında Türkiye toplam enerji tüketiminde %15 paya sahip olan linyit 

kömürü, 2004 yılında %10’a gerilemiş; 2000 yılında Türkiye toplam enerji 

tüketiminde %17 paya sahip olan doğalgaz ise, artan ithalatla birlikte 2004 yılında 

%23’e yükselmiştir. 2000 yılında Türkiye elektrik üretiminde %27,5 olan linyit 

kömürünün payı, 2005 yılında  yaklaşık  %18,5’e  gerilerken; 2000 yılında  Türkiye 
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elektrik üretiminde %37 olan doğalgazın payı 2005 yılında yaklaşık %43,8’e 

yükselmiştir.16 

 

Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan elde edilen bilgilere göre; 2000 yılında ithal 

edilen yaklaşık 15 milyar m³ doğalgazın 9,7 milyar m³’ü elektrik üretiminde, 2,8 

milyar m³’ü ısınma sektöründe ve 1,9 milyon m³’ü  sanayi sektöründe tüketilmiştir. 

2005 yılında ise  yaklaşık 27.1 milyar m3 doğalgaz ithal edilmiş ve aynı yıl bu gazın 

15,4 milyar m³’ü elektrik üretiminde, 5,8 milyar m3’ü ısınma sektöründe, 4,9 milyar 

m3’ü  ise sanayi sektöründe tüketilmiştir.  

 

2000’li yıllarda özellikle ithal doğalgazın önemli ölçüde kullanılmasına bağlı 

olarak linyit kömürü tüketimi azalmaya başlamışsa da, tüketiminde en büyük pay 

yine santrallere ait olmuştur.  

 

Özellikle 2005 yılından itibaren yerli kaynaklara gereken önemin verilip ithal 

kaynak kullanımının azaltılmasıyla ilgili enerji politikaları ivme kazanmıştır. Bu 

amaçla birçok kömür olası alanların tespit edilerek mevcut rezervlerin artırılması ve 

bu sahaların üretime kazandırılması amacıyla bir çok  proje hazırlanmış, söz konusu 

projelerin bir kısmı da 2005 yılından itibaren  uygulanmaya başlanmıştır.  

 

2005 yılından itibaren uygulamaya başlanan ve önümüzdeki yıllarda 

hızlanarak devam etmesi planlanan 19 adet kömür arama projesi aşağıdaki harita 

üzerinde gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
16 ETKB 
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Harita 13. Kömür Olası Sahalarda Gerçekleştirilecek Kömür Arama Projeleri 

 
 

Son yıllarda linyit kömürü madenciliğinde uygulamaya  geçen söz konusu 

çalışmalarla birlikte üretimi artmaya başlayan linyit kömürünün, özellikle en büyük 

tüketim alanı olan termik santrallerde gelecekte tüketiminin daha da artması 

beklenmektedir. Bunun yanında üretilen linyit kömürlerinin, termik santrallerde 

teknik donanımının sağlanarak, uygun yakma sistemlerinde en verimli ve en temiz 

bir şekilde kullanımının yaygınlaştırılmasına da önem verilmeye başlanmıştır. Söz 

konusu gelişmeler, linyit kömürü kullanımının tüm  sektörlerde genel olarak artacağı 

şeklinde beklentilerin artmasına ve talep projeksiyonlarının söz konusu gelişmeleri 

göz önünde bulundurularak hazırlanmasına neden olmuştur.  

 

Türkiye’de sektörler bazında linyit kömürü tüketimine yönelik talep 

projeksiyonu tablo  20’de verilmiştir. 
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Tablo 20. Sektörler Bazında Linyit Kömürü Talebi Projeksiyonu (Milyon Ton)  

Sektör 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Enerji 46,8 48,3 48,3 48,3 64,8 64,8 64,8 
Çimento 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 
Isınma 4,8 4,9 5,0 5,2 5,4 5,4 5,4 
Diğer 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 

 

Tablodan da anlaşılacağı gibi; sektörler bazında en büyük talebin enerji 

sektörü başta olmak üzere, çimento ve toprak sektöründe yaşanması beklenmektedir. 

 

3.4.1.1. Konut Sektöründe Linyit Kömürü Tüketimi 
 

Türkiye’de 1970 yılından 1978 yılına kadar linyit kömürü tüketiminde en 

büyük paya sahip olan konut sektörü, 1978 ile 1996 yılları arasında yerini termik 

santrallere bırakmış, 1997 yılından itibaren ise termik santrallerin ve sanayi sektörün 

gerisine düşmüştür. Tüketim miktarları açısından genel itibariyle 1989 yılına kadar 

artış gösteren konut sektörü, bu yıldan itibaren gerilemeye başlamıştır. 

 

Konut sektöründe yıllar itibariyle  linyit kömürü tüketimi aşağıda 

gösterilmiştir. 
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 Grafik 13 .Yıllar İtibariyle Konut Sektöründe Linyit Kömürü Tüketimi  
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Kaynak: ETKB, DEK/TMK 
 

Yukarıdaki grafikten de anlaşılacağı gibi,  Türkiye’de konut sektöründe 

ısınma amaçlı linyit kömürü tüketimi 1970-1978 döneminde genel olarak artarken; 

1979 yılında linyit kömürü üretiminin düşmesine bağlı olarak söz konusu sektörde 

tüketim de azalmıştır. 1980 yılından itibaren linyit kömürü madenciliğinde yaşanan 

olumlu gelişmelerle birlikte,  ısınma sektöründe linyit kömürüne talep  artmış; 

dolayısıyla linyit kömürü  tüketimi önceki dönemden hızlı gerçekleşmeye 

başlamıştır. 1979 yılında 4 milyon ton olan ısınma sektöründe linyit kömürü 

tüketimi, artan linyit kömürü üretimine bağlı olarak, 1980 yılında 5,5 milyon tona 

ulaşmıştır. 1980 yılından itibaren ısınma sektöründe linyit kömürü tüketimi artarak 

devam etmiş ve 1987 yılında 10,3 milyon tonla en yüksek seviyeye ulaşmıştır. 

 

1987 yılından sonra ve özellikle 1989 yılından sonra ısınma sektöründe linyit 

kömürü tüketimi, çevresel etkiler yanında  ithal kömür ve  doğalgaz kullanımının 

artmasına  bağlı olarak  son yıllara kadar genel olarak azalmıştır. Isınma sektöründe 
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linyit kömürü, 1987 yılında 10,3 milyon tonla en yüksek tüketim miktarına 

ulaşmışken, 2003 yılına kadar %60 oranında azalarak 4 milyon tona düşmüştür.   

 

3.4.1.2. Sanayi Sektöründe Linyit Kömürü Tüketimi  
 

Sanayi sektöründe linyit kömürü tüketimin büyük kısmı  gübre sanayinde, 

çimento ve şeker fabrikalarında gerçekleşmektedir. Çimento ve tuğla sanayinde linyit 

kömürü tüketimi, yıllara göre inşaat sektöründe yaşanan gelişmelere bağlı olarak 

değişkenlik göstermektedir. Özellikle çimento sanayinin ana yakıtı olan linyit 

kömürünün, gelecek yıllarda inşaat sektöründe beklenen gelişmelere bağlı olarak 

tüketiminin artacağı tahmin edilmektedir. Şeker sanayinde linyit kömürü, pancardan 

şeker elde edilmesi sırasında gerekli buharın üretiminde kullanılmaktadır. Tüm bu 

sektörler yanında linyit kömürü, uzun yıllar kimya sanayinin en önemli hammaddesi 

olma özelliğini petrole kaptırmıştır.  Yıllar itibariyle sanayi sektöründe linyit kömürü 

tüketimi Grafik 14’te gösterilmiştir. 

 

Grafik  14. Yıllar İtibariyle Sanayi Sektöründe Linyit Kömürü Tüketimi  
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                                                 Kaynak: ETKB, DEK/TMK 
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1970 yılından 1975 yılına kadar linyit kömürü tüketimi  miktarında ve 

payında  konut sektöründen sonra ikinci sırada yer alan sanayi sektörü, 1976 yılından 

itibaren  tüketim payı açısından yerini ısınma ve termik santrallere bırakmıştır. 

1980’li yılların ikinci yarısından itibaren  linyit kömürü madenciliğinde yaşanan 

gelişmelerle ilgili  olarak, sanayi sektöründe linyit kömürüne olan talepte artışlar 

meydana gelmiştir. Böylece  1970 yılında 2 milyon ton olan sanayi sektöründe linyit 

kömürü tüketimi, en büyük artışın sağlandığı 1991 yılında 3,5 kat artarak 8,7 milyon 

tona ulaşmıştır. 

 

1991 yılına kadar genel olarak artan sanayi sektöründe linyit kömürü 

tüketimi, bu yıldan sonra hızla düşerek 1994 yılında 5 milyon tona gerilemiştir. Söz 

konusu sektörde 1994 yılından itibaren artmaya başlayan linyit kömürü tüketimi, 

1997 yılında 45,6 milyon tona çıkmış; 1997 yılından sonra tekrar azalmaya 

başlayarak 1999 yılında 5milyon tona gerilemiştir. 1999 yılından itibaren sanayi 

sektöründe linyit tüketimi artmaya başlamış ve 2003 yılında 7 milyon tona çıkmıştır. 

 

 

3.4.1.3. Termik  Santrallerde Linyit Kömürü Tüketimi 
 

Türkiye’de linyit kömürü, sahip olduğu kimyasal özelliklerinden dolayı daha 

çok termik santrallerde elektrik üretimi amacıyla tüketilmeye uygundur. Bu nedenle 

Türkiye’de linyit kömürü tüketiminin büyük kısmı uzun yıllardan beri  termik 

santraller tarafından gerçekleştirilmektedir.  

 

  Termik santrallerde tüketilen linyit kömürü miktarları 1999 yılına kadar 

genel itibariyle artarken, 2001 yılından sonra hızla azalmaya başlamıştır.  

 

Yıllar İtibariyle Termik Santrallerde Linyit Kömürü Tüketimi Grafik 15’te 

gösterildiği gibidir. 
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 Grafik 15.Yıllar İtibariyle Termik Santrallerde Linyit Kömürü Tüketimi  
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Kaynak: ETKB, DEK/TMK 
 

1977 ve 1978 yıllarında özellikle termik santrallerde elektrik üretimi amacıyla 

tüketilecek linyit kömürü üretimine ağırlık verilmiş;  bu yıllardan itibaren  termik 

santrallerde tüketilen linyit kömürü miktarları da  artmaya başlamıştır. Söz konusu 

sektörde 1978 yılında yaklaşık 5 milyon ton olan linyit kömürü tüketimi, 1983 

yılında yaklaşık iki kat artarak  9 milyon tona ulaşmıştır. 

 

1980’li yıllardan itibaren üretilen linyit kömürlerinin  doğrudan tüketilmesine 

imkan tanıyan termik santrallerin artmaya başlamasıyla birlikte, söz konusu sektörde  

linyit kömürü tüketimi hızla artmaya başlamıştır. Söz konusu sektörde linyit kömürü 

tüketimi, termik santrallerdeki artışla birlikte, 1990’lı yılların sonuna kadar artarak  

devam etmiş ve 1999 yılında  53,7 milyon tonla  en yüksek seviyesine ulaşmıştır.  

 

Linyit kömürü 1998 yılında Türkiye elektrik üretiminde %29,5 ile en büyük 

orana sahipken, 1999 yılından itibaren en büyük tüketim alanını doğalgaza 

bırakmıştır. Özellikle 2000’li yılların ilk yarısında  ithalatı hızla artan doğalgazın  

termik santrallerde elektrik üretiminde kullanılmaya başlanması, linyit kömürünün 
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elektrik üretimindeki payının hızla düşmesine neden olmuştur. Türkiye elektrik 

üretiminde doğalgaz, 1999 yılı itibariyle %31,2 paya sahipken, 2005 yılında %43,8’e 

yükselmiştir. 

 

1970 yılında elektrik üretiminde payı %17 paya sahip olan linyit kömürü, 

büyük linyit projelerinin uygulamaya geçirildiği  1980’li yılların ortalarında payı 

%47’ye yükseltilmiş, artan doğalgazın önemli ölçüde elektrik üretiminde 

kullanılmasına bağlı olarak  da 2005 yılında %19’a gerilemiştir.  

 

Türkiye’de linyit kömürü sektöründe gerek arama ve üretim aşamasında; 

gerekse tüketim aşamasında kamu ağırlıklı olarak faaliyetini sürdürmektedir. Söz 

konusu sektörde en önemli tüketim alanı olan termik santraller de, günümüze kadar 

önemli ölçüde kamu tarafından projelendirilip uygulamaya koyulmuştur. Günümüze 

kadar uygulanan enerji politikaları, linyit kömürüne dayalı termik santrallerin kamu 

tarafından uzun yıllar ihmal edilmesine neden olurken; özel sektöre  elektrik 

üretiminde daha çok ithal doğalgaza dayalı santral kurmaları yönündeki teşvikleri 

ise, linyit kömürüne dayalı termik santrallerde özel sektörün aktif olmasını  

kısmen de olsa olumsuz etkilemiştir. 

 
“Elektrik üretimine yönelik yerli linyit kömürü kaynaklarının kullanımı, öncelikle 

proje geliştirme döneminde uzun ve dikkatli araştırma yapmayı gerektirmekte ve finansman 
açısından sağlam,  güvenilir dokümanlara ihtiyaç duymaktadır. Uluslar arası kömür yakıtı 
elektrik santral yatırımcılarının, Türkiye’deki mevcut kömür havzalarına dayalı 
yatırımlarında rezervlerle ilgili olarak çok güvenilir verilere ulaşmadıkça veya sağlam kömür 
alım kontratlarına ulaşmadıkça bu sektörde yatırım yapmaları kolay değildir. Bu konuda, 
kömür rezervleri / kaynaklarımızın Dünya genelinde kabul görmüş Birleşmiş Milletler 
Çerçeve Rezerv / Kaynak Sınıflama sistemi (UNFC) kapsamında yeniden ele alınıp 
değerlendirilmesi yararlı olacaktır. Bu sisteme göre rezervler / kaynaklar; jeolojik bilgi 
fizibilite ve ekonomik işletilebilirlik yönlerinden ayrıntılı olarak değerlendirilerek 
yatırımcılara güvenilir veriler sunmaktadır.”17  

 

 

 

                                                
17 Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, Genel Enerji Kaynakları, Ankara, Aralık 2004,  
 Bl. 1, s. 60 
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Türkiye elektrik üretiminin yaklaşık %18,5’ini sağlayan linyit kömürlerinin 

tüketildiği termik santrallerin dağılışı harita 14’de gösterilmiştir.  

 

Harita 14. Türkiye’de Linyit Kömürü İle Çalışan Termik Santrallerin  Dağılımı 

 
Kaynak: TKİ’den elde edilen verilere göre hazırlanmıştır. 

 

 

 

Türkiye’de linyit kömürü ile çalışan termik santrallerin tükettikleri ve 

tüketebilecekleri linyit kömürü miktarları,  aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.  
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Tablo 21. Linyit Kömürü Tüketen Santrallerin Tükettikleri ve Tüketebilecekleri 

Kömür Miktarları 

 
Santralin Adı 

Tam Kapasite  
Kömür Gereksinimi (ton/yıl) 

2004 Yılı 
Kömür Tüketimi (ton) 

Afşin Elbistan -A 18.000.000 4.700.978 
Afşin Elbistan -B 17.000.000 1.073.080 
Çan 1.800.000 567.238 
Orhaneli 2.350.000 1.053.870 
Seyitömer 8.000.000 3.850.430 
Tunçbilek 2.450.000 1.319.269 
Kangal 5.400.000 3.315.598 
Soma A+B 5.000.000 4.853.232 
Çayırhan 4.300.000 4.250.000 
Yatağan  5.350.000 3.027.542 
Yeniköy 3.750.000 2.180.158 
Kemerköy 5.000.000 2.691.478 

 Kaynak: EÜAŞ, TKİ’den elde edilen geçici değerler. 
 
 

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı gibi Türkiye’de linyit kömürü tüketen 

termik santraller, toplam potansiyelin ancak  yaklaşık % 50’si kadar  linyit kömürü 

tüketebilmektedir. Bu termik santrallerden Afşin - Elbistan– B Termik Santrali %6; 

Afşin- Elbistan – A  Termik Santrali %20; Çan Termik Santrali %30; Orhaneli ve 

Seyitömer Termik Santralleri %40; Tunçbilek, Yatağan ve Kemerköy Termik 

Santralleri %50; Soma A+B ve Çayırhan Termik Santralleri %90 oranında 

kapasitelerini kullanabilmektedirler. Söz konusu santraller arasında Soma A+B ve 

Çayırhan Termik Santralleri’nin en verimli faaliyet gösteren santraller olduğu; Afşin 

- Elbistan– B Termik Santrali’nin ise kapasitesinin çok altında linyit kömürü tükettiği 

dikkat çekmektedir. 

 

Afşin- Elbistan B Termik Santralı: Kahramanmaraş- Elbistan’da yer alan 

1440 MW’lık kurulu gücündeki Afşin- Elbistan B Termik Santralı, 12.02.2006 

tarihinde açılmıştır. Özellikle son yıllarda yapımı ihmal edilen linyit kömürüne 

dayalı termik santraller içinde en yeni olan Afşin- Elbistan B Termik Santralı, 

mülkiyet bakımından EÜAŞ’a aittir ve dört üniteden oluşmaktadır.  573,5 GWh’lık 

elektrik üretimine sahip olan termik santralin yıllık kömür tüketim kapasitesi ise 17 

milyon tondur. 
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Resim 1. Afşin-Elbistan B Termik Santrali’nden Bir Görünüş  

 
 

Afşin- Elbistan A Termik Santralı: Kahramanmaraş- Elbistan’da yer alan 

ve 07.07.1984 tarihinde işletmeye giren termik santralın mülkiyeti EÜAŞ’a aittir.  

1360 MW kurulu güce sahip olan santral, 1.825,4 GWh’lık elektrik üretime sahiptir. 

Yıllık kömür tüketim kapasitesi ise 18 milyon tondur. 

  

Afşin-Elbistan A+B Termik Santralleri’nin kömür ihtiyacı, Afşin-Elbistan 

Linyit İşletmesi tarafından karşılanmaktadır.  

Resim 2. Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nden Bir Görünüş 
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Soma A+B Termik Santralleri: Manisa’da yer alan söz konusu termik 

santraller  toplam 8 üniteden oluşmaktadır. Soma-A Termik Santrali 1957 yılından, 

Soma-B Termik Santrali ise 1983 yılından itibaren işletmeye girmiştir. Soma-A 

Termik Santralı 44 MW; Soma -B Termik Santralı 990 MW güce sahiptir. Söz 

konusu santraller toplam 3.604,3 GWh elektrik üretimine sahiptir. Yıllık kömür 

tüketim kapasitesi ise 5 milyon tondur. 

 

Soma Termik Santralleri’nin kömür ihtiyacı karşılayan Ege Linyitleri 

İşletmesi’nde, satış öncesi kömür kalitelerini iyileştirmek amacıyla kömür ayıklama 

ve lavvar tesisleri bulunmaktadır.    

 

Resim 3. Soma B Termik Santralinden Bir Görünüş 

 
  

Yatağan Termik Santralı: Muğla’da yer alan  ve üç üniteden oluşan santral 

1983 yılında işletmeye girmiştir. Kurulu gücü 630 MW olan santralin, yıllık kömür 

tüketim kapasitesi ise 5,3  milyon tondur. 

 

Yatağan Termik Santrali’nin kömür ihtiyacı Güney Ege Linyitleri İşletmesi 

tarafından karşılanmaktadır.   
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Resim 4. Yatağan Termik Santralinden Bir Görünüş 

  
 

Kemerköy Termik Santralı: Muğla’da yer alan ve üç üniteden oluşan 

termik santral 1994 yılında işletmeye girmiştir. Kurulu gücü 630 MW olan santralin, 

yıllık kömür tüketim kapasitesi ise 5  milyon tondur. 

 

Çayırhan Termik Santralı: Ankara’da yer alan ve dört üniteden oluşan 

termik santral 1988 yılında işletmeye girmiştir. Kurulu gücü 620 MW olan santralin, 

yıllık kömür tüketim kapasitesi ise 4,3  milyon tondur. 1996 yılına kadar devlet 

tarafından işletilen termik santral, 1996 yılından sonra özelleştirilerek Park Termik 

adı ile işletilmeye devam etmektedir.  

 

Çayırhan Termik Santrali’nin kömür ihtiyacı EÜAŞ-Çayırhan İşletmesi 

tarafından karşılanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 



 131 

Resim 5. Çayırhan Termik Santralinden Bir Görünüş 

 
 

Seyitömer Termik Santralı: Kütahya’da yer alan ve mülkiyeti EÜAŞ’a ait 

olan santral,  2.600,7 GWh’lık elektrik  üretimine sahiptir. 1973 yılında işletmeye 

giren ve dört üniteden oluşan santralın toplam kurulu gücü 600 MW; yıllık kömür 

tüketim kapasitesi ise 8 milyon tondur. 

 

Seyitömer Termik Santrali’nin kömür ihtiyacı Seyitömer Linytileri İşletmesi 

tarafından karşılanmaktadır.  

Resim 6. Seyitömer Termik Santralinden Bir Görünüş 
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Kangal Termik Santralı: Sivas’ta yer alan termik santralın mülkiyeti 

EÜAŞ’a aittir. 1991 yılında işletmeye giren termik santral, 457 MW kurula güce ve  

1.491,3 GWh’lık elektrik üretimine sahip olup, üç üniteden oluşmaktadır. Söz 

konusu santralın yıllık kömür tüketim kapasitesi ise 5,4 milyon tondur. 

 

Kangal Termik Santrali’nin kömür ihtiyacı Kangal  Kömür İşletmesi 

tarafından karşılanmaktadır.  

 

Resim 7. Kangal Termik Santralinden Bir Görünüş 

 
  

Tunçbilek Termik Santralı: Kütahya’da yer alan santralın mülkiyeti 

EÜAŞ’a aittir. 1956 yılında işletmeye giren termik santral, 429 MW kurula güce ve 

1.251,4 GWh’lık elektrik üretimine sahiptir. Beş üniteden oluşan santralın yıllık 

kömür tüketim kapasitesi ise 2,4 milyon tondur. 

 

Tunçbilek Termik Santrali’nin yakıt ihtiyacı, Garp Linyitleri İşletmesi 

tarafından karşılanmaktadır.  
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Resim 8. Tunçbilek Termik Santralinden Bir Görünüş 

 
 

Yeniköy Termik Santralı: Muğla’da yer alan ve iki üniteden oluşan termik 

santral, 1986 yılında işletmeye girmiştir. Kurulu gücü 420 MW olan termik santralin 

yıllık kömür tüketim kapasitesi ise 3,7 milyon tondur. 

 

Yeniköy Termik Santrali’ni kömür ihtiyacı, Yeniköy Linyitleri İşletmesi 

tarafından karşılanmaktadır.  

 

Orhaneli Termik Santralı: Bursa’da yer alan santralın mülkiyeti EÜAŞ’a 

aittir. 1992 yılında işletmeye giren termik santral, 210 MW kurula güce ve 1.052,8 

GWh’lık elektrik üretimine sahiptir. Yıllık kömür tüketim kapasitesi ise 2,3 milyon 

ton olan termik santral, bir üniteden olmaktadır. 

 

Orhaneli Termik Santrali’nin kömür ihtiyacı Bursa Linyitleri İşletmesi 

tarafından karşılanmaktadır. 
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Resim 9. Orhaneli Termik Santralinden Bir Görünüş 

 
 

Çan Termik Santralı: Çanakkale’de yer alan termik santralın mülkiyet  

hakkı EÜAŞ’a aittir. 2004 yılında işletmeye giren termik santral, 330 MW kurula 

güce ve 459,7 GWh’lık elektrik üretimine sahiptir.  İki üniteden meydana gelen 

santralın yıllık kömür tüketim kapasitesi ise 1,8 milyon tondur.  

 

2004 yılında tamamlanarak deneme çalışmalarına başlanılan akışkan yataklı 

Çan Termik Santralinin yıllık 1,8 milyon ton olan kömür ihtiyacı, Çan Linyitleri 

İşletmesi tarafından karşılanmaktadır. 

Resim 10. Çan Termik Santralinden Bir Görünüş 
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Türkiye’de 2005 yılı itibariyle 161.983GWh olarak gerçekleşen elektrik 

üretiminin 22.470 GWh’lık bölümü (%18,5), linyit kömürü yakıtlı termik 

santrallerden üretilmiştir. 18 

 

Toplam elektrik üretimi içinde yaklaşık %15 paya sahip olan termik 

santrallerden Afşin-Elbistan B, Sivas-Kangal termik santralleri ile “İşletme Hakkı 

Devir” yöntemiyle özel sektöre devri yapılan Çayırhan termik santralının kömür 

ihtiyacı, EÜAŞ bünyesinde bulunan linyit kömürü sahalarından üretilmektedir.   

 

Afşin-Elbistan Havzasında üretilen kömürler, deneme ve test çalışmaları 

sürdürülen Afşin-Elbistan B ile ünitelerinin bir bölümü rehabilitasyona alınan Afşin- 

Elbistan A termik santralında tüketilmektedir. 9. Beş Yıllık Kalkınma Planı 

çerçevesinde, söz konusu iki santralın tam kapasite çalışması durumunda yıllık 

kömür gereksinimin yaklaşık 35.000.000 ton/yıl  olacağı; deneme, test ve 

rehabilitasyon çalışmalarının tamamlanarak, 2009 yılına kadar tam kapasite işletme 

faaliyetlerine başlamış olmaları planlanmaktadır.  

 

 

 

TKİ  son birkaç yılda, linyit kömürlerinin, kalite ve fiyat açısından ithal 

kömürle rekabet edebilmelerini sağlamak, dolayısıyla pazar payını attırmak amacıyla 

tedbirler alma yoluna gitmeye başlamıştır. Bu amaçla kömürü zenginleştirecek 

yıkama tesislerinin kapasitelerini arttırma faaliyetlerine başlanmış, kömürlerin 

torbalanarak satışa sunumu için de torbalama tesislerinin kurulmasına hız verilmiştir. 

 

Türkiye’nin en büyük linyit kömürü tüketicisi olan EÜAŞ; santrallerle ilgili 

teknik donanımla ilgili projeleri yanında,  işletmelerde üretim kapasitelerini artırarak  

linyit kömürü tüketim miktarını daha da artırmayı hedeflemektedir (Bkz. Tablo 18. 

Linyit kömürü üretim projeksiyonu). 

                                                
18 ETKB’den alınan geçici değerlerdir. 
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Tespit edilecek yeni linyit kömürü rezervlerinin üretime kazandırılması 

açısından, Türkiye’de tek arama yapan kuruluş olan MTA; yeterli kaynak ve 

destekle, daha da artabilecek bir potansiyele sahiptir. Arama çalışmalarında en etkin 

kuruluş olan MTA’nın bu amaçla gerekli yatırımlarla desteklenerek; %60’ı ayrıntılı 

olarak aranmayan kömür olası alanların  yeni teknolojilerle aranması ve bu 

çalışmaların kalıcı bir enerji politikası haline getirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla, 

arama çalışmaları yanında  kömürlerin üretiminde ve özellikle önemli ölçüde 

tüketildiği termik santrallerde verimli ve temiz bir şekilde kullanımı için gerekli 

uygun teknolojiler de, uygulanacak söz konusu enerji politikalarının kapsamı içinde 

öncelikli hedefler olarak ele alınıp, değerlendirilebilir. 

 

Türkiye elektrik üretiminde önemli yere sahip olan linyit kömürüne dayalı 

termik santrallerin çevreye olan etkisi, tüketilen kömürün sahip olduğu fiziksel ve 

kimyasal özellikler ile yakından ilgilidir. Düşük kalitesine rağmen, ülke genelinde 

termik santrallerin kurulmasına imkan tanıyan linyit kömürleri; yapılan birçok 

çalışmalarla çevreye olan olumsuz etkileri açısından da sürekli sorgulanmıştır.  

 

Havzadan havzaya, hatta havza içinde bile farklı kimyasal özelliklere sahip 

olabilen linyit kömürleri, termik santrallerin planlanan linyit kalite değerinin altında 

faaliyet göstermesine ve dolayısıyla enerji kaybının   oluşmasına neden olmaktadır. 

Diğer fosil kaynakları tüketiminde olduğu gibi linyit kömürünün de, özellikle termik 

santrallerde kullanımından kaynaklanan, olumsuz  çevresel etkileri mevcuttur. Linyit 

kömürü ile çalışan termik santrallerde bacalardan çıkan kirletici gazlar sera gazı 

etkisi yaratırken, santral çevresinde akciğer hastalıklarının oluşmasına neden 

olmaktadır. Özellikle düşük kalitedeki linyit kömürlerinin yakılmasıyla ortaya çıkan 

zararlı elementlerin, çevredeki su kaynaklarını, toprağı ve bitki örtüsünü olumsuz 

etkilemesi yanında, santrallerde linyit kömürü kullanımından kaynaklanan küllerin 

ortadan kaldırılması da önemli bir sorun olarak devam etmektedir.  Ayrıca söz 

konusu santrallerde çeşitli işlemlerde önemli ölçüde kullanılan suyun, demir ve 

sülfatça zengin atık sular olarak çevreye bırakılması ve bu atık suyun da  çok sıcak 

olması, çevredeki su ürünlerinin olumsuz  etkilenmesine yol açmaktadır. Termik 
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santrallerde linyit kömürlerinin daha verimli ve temiz bir şekilde kullanımı için; 

linyit kömürlerine ait kimyasal özellikler dikkate alınarak, her bir santral için uygun 

yakma işleminden önce yıkama, harmanlama ve homojenizasyon   çalışmalarından 

biri veya birkaçı uygulanabilir. Termik santrallerden çıkan sıcak atık sulardan; 

Tunçbilek Termik Santrali gibi bazı termik santrallerde  uygulandığı gibi, tesis içinde 

yararlanılarak enerji tasarrufu sağlanabilir.19 

 

Yerli enerji kaynaklarına dayalı bir enerji politikası çerçevesinde, linyit 

kömürü ile çalışan termik santrallerde verimi arttıracak, çevreye olumsuz etkileri en 

aza indirgeyecek teknolojilerin kullanılması zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bu teknolojilerin işletme maliyetlerini arttırması ise, gerekli yatırımların daha da 

güçlendirilmesini gerektirmektedir. Bu amaç çerçevesinde  enerji arzında, özellikle 

elektrik enerjisi üretiminde önemli bir yer yerli tutan yerli linyit kömürlerinin, termik 

santrallerde kullanımından kaynaklanan kirletici emisyonları engellemek ve daha 

verimli kullanılmasını sağlamak  amacıyla baca gazı kükürt arıtma (BGD) 

tesisleriyle uygun temiz kömür yakma teknolojilerinin termik santrallerde 

yaygınlaştırılması  öncelikli hedefler olarak sıralanabilir. 

 

 

Özellikle son yıllarda gerek uygun yakma teknolojilerinin kullanılarak 

verimliliği önemli ölçüde arttıracak önlemler; gerekse santrallerde kömür 

kullanımından kaynaklanan kirletici emisyonları en aza indirgeyecek BGD tesisleri 

gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Bu açıdan, mevcut termik santrallere, bir öncelik 

sıralamasına göre BGD tesisleri kurulmaya çalışılırken, yeni santrallerde söz konusu 

tesisler planlama aşamasında santral ile birlikte ihale edilmesi, başlıca hedefler 

arasına girmeye başlamıştır. 

 

Türkiye’de linyit kömürüne dayalı santraller arasında Çan Termik Santrali, 

yukarıda bahsedilen temiz ve verimi sağlayacak uygulamalar açısından ilk örnek 

olarak gösterilebilir. Santralde kullanılan  akışkan yatak teknolojisi, santralın üretilen 

                                                
19 Sedat Avcı, “Türkiye’de Termik Santraller ve Çevresel Etkileri”, sayı 13, İstanbul, İst.Ün.Edb.Fak. 
Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi, 2005, s.1-26 
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elektrik enerjisi başına CO2 emisyonu diğer linyite dayalı santrallerin emisyonlarına 

göre daha düşük olmasına imkan sağlayabilmiştir. Örneğin akışkan yatak 

teknolojisinin kullanıldığı Çan Termik Santrali’nde  CO2 emisyonu, diğer linyit 

kömürü kullanan termik santrallere göre yaklaşık %16 daha az gerçekleşmektedir. 

 

Türkiye’de, birim elektrik enerjisi başına düşen SO2 emisyonların yıllar 

itibariyle önemli ölçüde azalmasına imkan tanıyan BGD tesislerinin yaygın olarak 

kullanılması ve sektörlerde kullanılacak linyit kömürlerinin  kalitesinin yükseltilerek 

çevresel etkilerin azaltılması amacıyla kömür yıkama sistemleri kapasitelerinin 

arttırılması gibi tedbirler öncelikli olarak uygulanabilir.  Söz konusu sektörde faaliyet 

gösteren özel ve kamu kuruluşlar tarafından uygulanacak kömür hazırlama-

zenginleştirme ve arıtma tesisleri gibi   tedbirler; yerli bir kaynak olan linyit 

kömürünün uzun bir süre daha güvenli,  daha temiz, uygun fiyatlarda ve çevreye 

daha  az zarar verecek şekilde tüketilmesine imkan tanıyabilir.  
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SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

Türkiye’de gübre, sanayi, ısınma gibi sektörler yanında özellikle elektrik 

üretiminde ithal doğalgazın önemli ölçüde kullanılmaya başlanmasıyla birlikte linyit 

kömürünün söz konusu sektörlerdeki tüketim payları günümüze kadar genel 

itibariyle azalmaya başlamıştır. Elektrik üretiminde doğalgaza dayalı enerji 

tesislerinin, yatırım süresi ve ilk yatırım maliyetleri açısından kömüre dayalı 

santrallerden daha avantajlı olması ve çevre kirlenmesine yol açmaması gibi 

nedenlerle tercih edilmeye başlanmasıyla, doğalgazın elektrik üretimindeki payları 

günümüze kadar hızla artmıştır. Söz konusu nedenler yanında yanlış enerji 

politikalarıyla; linyit kömürüne ait elverişsiz kimyasal özelliklerin çevre sorunlarına 

olan olumsuz etkileri ile ithal kaynak temininin daha kolay, temiz ve ekonomik 

olarak görülmesinin gerekçe gösterilmesi, linyit kömürü sektörü ile ilgili yatırımların 

uzun yıllar ihmal edilmiş olması ve devlet tarafından özel sektörün doğalgaza dayalı 

santraller kurması özendirilmesiyle linyit kömürü madenciliği hızla gerilemiştir.  

 

Türkiye’de yapılan uzun vadeli doğalgaz anlaşmalar, “al ya da öde” şeklinde 

bağlayıcılığa neden olarak, elektrik üretiminde satın alınan  doğalgazın  öncelikli 

olarak tüketilmesini  zorunlu kılarken; önemli ölçüde kullanılan ithal doğalgazın 

sağlanmasında ve fiyatlarında yaşanan riskler de elektrik fiyatlarının yüksek 

olmasına neden olmuştur. Tüm bu etkenler   hali hazırda bulunan yerli linyit 

kömürlerin üretimlerinin duraklamasına ve hatta azalmasına neden  olurken, büyük 

oranda elektrik üretiminde kullanılan yerli linyit kömürlerinin en büyük tüketim 

alanını sınırlandırarak genel enerji  üretim-tüketiminde linyit kömürü payının giderek 

azalmasına ve enerji açısından da dışa bağımlı olmaya neden olmuştur. Böylece 2005 

yılına gelindiğinde Türkiye enerji ihtiyacının yaklaşık %71’ini ithal kaynaklardan 

karşılar hale gelmiş; Türkiye elektrik üretiminde de doğalgaz tek başına yaklaşık % 

44 paya ulaşmıştır. Aynı yıl Türkiye toplam enerji tüketiminde;  %37 paya sahip 

petrolün yaklaşık %92’sini, toplam enerji tüketiminde %23 paya sahip doğal gazın 

da yaklaşık  tamamını ithal eder duruma gelmiştir. 
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Türkiye’de;  günümüze kadar  enerji üretiminde giderek artan doğalgaza 

dayalı santrallerde  işletme maliyetinin önemli bir kısmını oluşturan yakıt maliyetleri 

çok değişken bir özelliğe sahipken, güvenirliği ve sürekliliği açısından linyit kömürü 

en önemli  yakıt konumundadır. Linyit kömürü madenciğinde  uzun yıllar ihmal 

edilen gerekli düzenlemelerin ve yatırımların gerçekleştirilmemesi durumda; linyit 

kömürü santralleri, diğer doğalgaza dayalı santrallerle uzun bir süre daha rekabet 

etmek zorunda kalacak, ithal kaynak kullanımı artarak devam edecektir. Bu riskin 

gelecekte  yerli linyit kömürleri  üretimi ve tüketimini  daha da  olumsuz etkilemesi;  

yerli kömürün teşvik edilmesi, linyit kömürlerinin ile temiz ve verimli bir şekilde 

kullanım kolaylığı sunan   temiz yakma teknolojilerini yaygın olarak santrallerde 

kullanımının artması ve söz konusu sektörde gerekli yatırımların arttırılması gibi 

uygulamalarla önemli ölçüde  engellenmiş olacaktır. 

 

Gelişmekte olan Türkiye’nin enerjiye olan talebi her geçen yıl arttığı için, 

talebin karşılanmasında sadece yerli kaynakların kullanılması yetersiz kalmakta,  

ithalat zorunlu olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak artan ithal kaynak kullanım 

miktarları yanında enerji ihtiyacının karşılanmasında önemli paya sahip petrol ve 

doğalgazda yaşanan ani fiyat artışları, dış ticaret açığının oluşmasına neden olarak 

ülke ekonomisi için risk oluşturabilmektedir. 2005 yılında Türkiye yaklaşık değerler 

olarak; petrol ve petrol ürünlerine yaklaşık olarak  12 milyar dolar, kömüre 1,5 

milyar dolar, petrol gaz ve doğalgaz için 7 milyar dolar olmak üzere toplam yaklaşık 

20 milyar dolar ithalat harcamaları yapmıştır. Aynı yıl Türkiye’de, toplam yaklaşık 

116 milyar dolarlık  ithalatın yaklaşık %18’i, toplam ihracat gelirlerinin  ise yaklaşık 

% 27’si enerji ithalatı  için harcanırken; Türkiye ticaret açığının  (43 milyar dolar ) 

%44’ünü oluşturan yaklaşık 19 milyar dolarlık kısmı ise sadece petrol ve 

doğalgazdan kaynaklanmıştır. Gerekli önlemlerin bir an önce alınıp uygulamaya 

geçilmemesi durumunda  enerjide dışa bağımlılık, önemli ölçüde artarak devam 

edebilir. 

 

Dünya enerji ihtiyacının karşılanmasında önemli yere sahip petrol ve 

doğalgazın dengesiz dağılım özelikleri, söz konusu kaynakların uluslar arası ticarete 

konu olmalarına neden olmuştur. Fakat; gerek üretimi yapılan ülkelerdeki sosyal ve 
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ekonomik durumdan, gerekse bu ülkelerle kaynakları önemli ölçüde tüketen ülkeler 

arasındaki ilişkilere bağlı olarak meydana gelen fiyat artışları  enerjinin zamanında 

ve kesintisiz sağlanmasını riske sokmaktadır. Türkiye 2005 yılı itibariyle, petrol gaz 

ve doğalgaz ithalatının %86’sını Rusya, Cezayir, İran ve Nijerya’dan; petrol ve 

petrol ürünleri ithalatının %83’ünü Rusya, İran, Libya ve Suudi Arabistan’dan 

sağlamıştır. Söz konusu enerji kaynaklarını önemli ölçüde tüketen Türkiye’de, 

karşılandığı ülkeler açısından ele alındığında sadece birkaç ülkeden sağlıyor olması, 

enerji güvenliği açısından ülkemiz için gelecekte bir çok riski beraberinde getirebilir. 

Aynı yıl Türkiye enerji ithalatının %33’ünü karşılayan doğalgazın %67’sinin 

Rusya’dan, %16’sının İran’dan, %18’inin Cezayir ve Nijerya’dan sağlanmış olması 

bile söz konusu riskin boyutlarını tek başına ortaya koymaya yetebilir.  

 

İthalatta aynı kaynağın sadece birkaç ülkeden sağlanıyor olması yanında,  

güzergah alternatifi de enerjinin tedariğinde önemli bir unsurdur. Türkiye’de 2005 

yılı itibariyle toplam doğalgaz tüketiminin yaklaşık %55’i, Ukrayna üzerinden gelen 

boru hattıyla Rusya’dan karşılanmıştır. Doğalgazı satan ülkenin, alıcı ülkelerle veya 

güzergah üzerindeki diğer ülkelerle olan siyasi ilişkilerinde doğabilecek olası bir 

olumsuzluk, kaynağın sürekliliğine ve fiyatına doğrudan etki edebilir. Dolayısıyla 

Türkiye açısından; Ukrayna üzerinden gelen boru hattı gibi tek bir boru hattından 

doğalgaz tüketiminin önemli miktarda sağlanıyor olması da çok daha önemli bir risk 

yaratabilir. 

 

Türkiye enerji ithalatında, ithal kaynaklar arasında  dengeyi koruma açısından 

ülke-kaynak-güzergah çeşitlendirmesine  özen gösterilerek; enerjiyi zamanında, 

kesintisiz ve makul fiyatlarda sağlama  imkanlarını  arttırmalıdır.  

 

 Günümüzde gelişmiş ülkeleri enerji stratejilerini oluştururken;  kaynak 

çeşitliliği, düşük maliyete, temiz enerji üretim- tüketimi ve özellikle enerjide dışa 

bağımlılığı en aza indirecek yerel kaynakların kullanımı üzerine 

yoğunlaşmaktadırlar. Türkiye’de enerji yelpazesinin genişletilmesi; gerek enerji 

güvenirliği, gerekse tüketimde yerli kaynak payını arttırması şeklinde dışa 

bağımlılığı azaltma açısından, önemli ve acil bir enerji politikası olarak 
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uygulanabilir. Türkiye’de söz konusu enerji bağımlılığını azaltmada ve yerli kaynak 

kullanım oranını arttırmada kullanılabilecek en ana yerli kaynak ise; ülkenin hemen 

hemen her coğrafi bölgesine yayılmış bulunan ve önemli rezerve sahip olan  linyit 

kömürüdür. Bu nedenle enerji ihtiyacının karşılanmasında önemli rezerve ve dağılış 

özelliğine sahip linyit kömüründen mümkün olduğunca yararlanma, öncelikli  enerji 

politikalarından biri olarak kabul edilebilir.  

 

Türkiye’de linyit rezervlerinin ülke genelinde geniş yayılım göstermesine 

rağmen genel olarak işletilebilir kalınlık, yataklanma tipi, kalite ve  üretim açısından  

işletmecilik yapılabilecek havza sayısı düşüktür. Bilinen rezervlerin büyük bir 

kısmının düşük kalorili olması tüketim-üretim miktarlarını sınırlamaktaysa da, gerek 

arama ve üretim aşamasında; gerekse tüketim aşamasında en yeni ve uygun 

teknolojiler kullanılarak, yerli bir enerji kaynağı olan linyit kömüründen en rasyonel 

şekilde yararlanma imkanları geliştirilebilir. Bu amaç doğrultusunda, enerji arzında, 

özellikle elektrik enerjisi üretiminde önemli bir yer tutan yerli linyit kömürlerinin, 

sahip olduğu elverişsiz kimyasal özelliklerden dolayı, termik santrallerde meydana 

gelen  kirletici emisyonlarını engellemek amacıyla baca gazı kükürt arıtma (BGD) 

tesislerinin kurulması ve yaygınlaştırılması öncelikli hedefler olarak uygulanabilir.  

 
Türkiye’de linyit kömüründen en rasyonel şekilde yaralanmak ve termik 

santrallerde verimi arttırmak  için; üretimden, tüketime kadar  uygun teknolojiler 

kullanılması, enerji politikasının önemli bir unsuru olarak kabul edilebilir. Bu amaçla 

Türkiye linyit kömürlerinin kimyasal özelliklerine uygun yakma teknolojinin 

seçilmesi, kömür kalitesinin arttırılması, yeni kurulacak termik santrallerin de kömür 

özelliklerine uygun olarak dizayn edilmesi gibi yöntemler uygulanıp, 

yaygınlaştırılabilir. Uygulanacak tüm  bu çalışmalar; enerji üretiminde-iletimi-

dağıtımında verim kayıplarına neden olan işletme sorunlarının giderilmesine önemli 

ölçüde katkı sağlarken, linyit kömürünün  ülke için gelecekte uzun bir süre daha 

önemini korumasına imkan  sağlayabilir. Kullanılacak teknolojiler arasında yer alan 

temiz kömür yakma teknolojileri; genç, düşük kaliteli, yüksek oranda toz, kükürt ve 

nem ihtiva eden yerli linyit kömürlerinin, sahip oldukları istenmeyen içeriklerin 
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düşürülerek, daha verimli bir şekilde yararlanması açısından  önemli imkanlar 

sağlayabilir. Söz konusu teknolojiler, kömürün çevresel etkilerini önemli ölçüde 

azaltarak güvenilir şekilde  kullanımına imkan tanıdığı için, yaygın olarak 

kullanımına hız verilmesi, uygulanabilecek önemli hedefler olarak gösterilebilir. 

 

Genel olarak;  yatırım riski fazla, yatırımın geri dönüş süresi uzun olan ve 

katma değeri yüksek olan madencilik sektörü; özellikle arama safhalarında devletin 

desteğine ihtiyaç duymaktadır. Türkiye’de uzun yıllar linyit kömürü  arama-üretim 

çalışmaları özellikle kamu tarafından gerçekleştirildiği için, söz konusu  

kurumlardaki devlet yatırım ve desteğinin azalmasına bağlı olarak sektör de  olumsuz 

etkilenmiştir. Linyit kömürü üretiminde, 1970’li yıllardan günümüze kadar genel 

olarak bir artış gerçekleşmişse de; söz konusu sektörde planlı, tutarlı ve kalıcı bir 

politika uygulanamamıştır. 1984 yılından sonra kamu tarafından linyit kömürü 

üretimine yönelik; finansman bulma, özel girişimcileri sektöre yöneltme amacıyla bir 

takım özelleştirme mevzuatları çıkarılmış ve bazı üretim tesisleri ile kendisini 

besleyen maden sahalarının özel teşebbüse devredilmesi gibi   projeler hazırlanmışsa 

da; özellikle son yıllarda  ülkenin   enerji ihtiyacının karşılanmasında doğalgaza 

dayalı enerji politikalarının uygulanmasına bağlı olarak bu projeler uygulamaya 

konulamamıştır. Devlet, hükümetlerin yanlış enerji politikaları sebebiyle linyit 

kömürü madenciliğini uzun yıllar ihmal ederek kömür aramalarına yeterli kaynak 

ayıramamış, dolayısıyla önemli bir rezerv artışı sağlanamamıştır.  Devletin uzun 

yıllar ihmali yanında, linyit kömürlerinin en büyük pazarı olan termik santrallerde 

ithal kaynakların, özellikle doğal gazın birçok sebepten dolayı tercih edilmesi 

nedeniyle, özel sektör linyit kömürüne ilgi göstermemiş, dolayısıyla yerli kömürle 

beslenen santral kuramamıştır. 

 

Özel teşebbüsün yeterince cesaret edemediği  linyit kömürü madenciliğinde 

kamunun yatırım imkanlarının arttırılmasıyla; rezerv ve üretim arttırılabilir, üretimin 

yapıldığı yerlerde  istihdam ve  kentleşme gibi sosyo-ekonomik katkılar sağlanabilir,  

ithal enerji kaynakları kullanım oranı ve dolayısıyla ticaret açığı da önemli ölçüde  

azaltılabilir. 
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Linyit kömürü  sektöründe, modernleşme ve yeniden yapılandırma 

faaliyetlerinin sürdürülmesi çerçevesinde üretiminin ve tüketimin arttırılması;  

mevcut rezervlerin değerlendirilmesi, santrallerin tam kapasite çalışması, yeni termik 

santrallerin kurulması, sanayi ve ısınmada kullanım imkanlarının arttırılması yanında  

mevcut üretilen linyit kömürünün zenginleştirilerek, uygun yakma sistemlerinden 

yararlanılması, arz güvenliği açısından linyit kömürü kullanımının teşvik edilmesiyle 

mümkün olabilir. 
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