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Kömür, her ne kadar çevresel etkileri nedeni
ile olumsuz algılara neden olsa da, global
enerji talebini karşılamadaki payını göz ardı
etmek mümkün değil. Özellikle gelişmekte olan
ülkelerin artan enerji ihtiyaçlarını karşılamak
için nispeten ucuz ve erişilebilir bir kaynak olan
kömüre dönüşleri yadsınamaz bir gerçek.
Sektörel kömür tüketimleri incelendiğinde,
dünyada elektrik ve ısı üretiminin
gerçekleştirildiği çevrim sektörü 2012 yılında
3,8 milyar ton eşdeğer kömür tüketimi
gerçekleştirerek liderliğini sürdürmüş
görünmekte. Türkiye’de de bu durum
geçerliliğini koruyor.

Uygar Yörük
Enerji ve Doğal Kaynaklar Endüstrisi Lideri
Ortak

Türkiye elektrik sektöründe ithal kömür
santrallerinin payı 2013 sonunda yaklaşık
3,9 GW ‘ı geçmiştir. Artan elektrik talebi ve
ithal kömürün sağladığı ekonomik avantajlar
sayesinde önümüzdeki dönemde önemli bir
büyüme beklendiğini söylemek yanlış olmaz.
Sadece 2014 yılının ilk 7 ayında 950 MW yeni
kurulu güç devreye girmiştir. 2011 yılından
bu yana doğal gaz yakıtlı elektrik üretim
santrallerine gösterilen yatırım ilgisinin bir
benzerinin son dönemde ithal kömür yakıtlı
santraller için yaşandığını gözlemlemekteyiz.

Öte yandan Türkiye coğrafyası incelendiğinde,
ithal kömür projelerine müsait hemen hemen
her bölgede ciddi bir proje yoğunluğu olduğunu
söylemek ve bu projelerin bazılarının yarıştan
elenmelerini beklemek yanlış olmaz.

Doğal gaz santralleri ile ilgili soru işaretleri
ve linyit sahalarının ekonomiye kazandırılma
sürecinde yaşanan gecikmeler yatırımcıları
tedarik riski düşük ve maliyet olarak avantaj
sağlayan ithal kömür santrali kurmaya
yönlendirmiş ve bu anlamda bir çok proje
ortaya çıkmıştır. Faaliyet halindeki 7 santrale
karşın çeşitli proje aşamalarındaki 33 santral bu
anlamda önemli bir yatırım niyetini gözler önüne
sermektedir.

20 yılı aşkın Türkiye enerji sektörü birikimimizin
bir yansıması olarak Deloitte Türkiye Enerji ve
Doğal Kaynaklar ekibi tarafından hazırlanmış
bu raporumuzun beklentilerinizi karşılayacağını
ümit ediyoruz.

Global trendler incelendiğinde ise Çin’in kömür
talebinin gelişimi, ABD kaya gazı üretiminin
kömür ﬁyatlarına etkisi, ülkelerin karbon
politikaları kömür ﬁyatları üzerinde önemli
belirleyiciler olarak ön plana çıkmaktadır.
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Kömür, farklı organik ve ﬁziksel özelliklere sahip yüzeye yakın çeşitli derinliklerde bulunan bir kayaç
olarak sahip olduğu farklı karbon içeriğine göre sınıﬂandırılmaktadır.
Uluslararası sınıﬂandırmada farklı anlayışlar olmasına ve zaman zaman değişiklikler yapılmasına
rağmen, genel kabul görmüş güncel sınıﬂandırma şu şekildedir:

Kahverengi kömür
Linyit

Alt bitümlü
kömürler

Taş kömürü
Yarı bitümlü
kömürler

Diğer bitümlü
kömürler

Antrasit

Kok kömürü

Buhar kömürü

Kahverengi kömür kategorisi, ısıl değeri 5.700 kcal/kg’nin altında yer alan linyit, alt bitümlü ve yarı
bitümlü kömürleri içerirken taş kömürü kategorisi, ısıl değeri 5.700 kcal/kg’nin üzerindeki diğer bitümlü
kömürler ile kok kömürü ve antrasiti içermektedir.
Buhar kömürü ise benzer tüketim alanlarında kullanılan kömürleri kapsayan ticari bir kategori olup
bünyesinde yarı bitümlü ve diğer bitümlü kömürler ile antrasit barındırmaktadır.
Rapor kapsamında, Türkiye’ye ilişkin linyit rezerv ve üretim verileri linyitin yukarıda belirtilen tanımına
ilave olarak genel kabul görmüş sınıﬂandırmalara göre bitümlü olarak sınıﬂandırılan asfaltit verilerini de
içermektedir.

Linyit, Türkiye için yüksek öneme sahip bir yerel kömür kaynağı olmasına rağmen, bu rapor kapsamında linyit
ile ilgili özel değerlendirmelere yer verilmemiştir. Bu konuda kapsamlı bir kaynak olarak 2012 yılında yayınlamış
olduğumuz “Linyit kömürü sahalarının ekonomiye kazandırılması” raporumuzu incelemenizi öneririz.
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Global enerji ihtiyacındaki artışın büyük
bölümünün kömür tarafından karşılandığı son
dönemde, çevresel etki tartışmalarına rağmen
kömürün enerji kaynakları içindeki öneminin
artarak devam ettiği görülmektedir. Dünya
birincil enerji arzının önemli bölümünü oluşturan
kömür özellikle son yıllardaki artış ile petrolü
geçerek ilk sıraya yerleşmiştir.
Kömür tüketiminin yoğun olduğu ekonomilerde
yaşanan gelişmeler paralelinde, 2000 yılından
bu yana sürekli artış gösteren global kömür
üretimi 2013 yılında 7,9 milyar ton ile tüm
zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
Kömür üretim faaliyetlerinin en yoğun
olduğu Asya & Pasiﬁk bölgesi 5,3 milyar ton
üretim ile global kömür piyasasının %69'unu
oluştururken sırasıyla Avrupa & Avrasya ile
Kuzey Amerika 1,2 ve 1,0 milyar ton üretim ile
birlikte toplam global kömür piyasasının %28'ini
oluşturmaktadır.
OECD ülkeleri 2013 yılında 2 milyar ton ile
toplam kömür üretiminin %25'ini oluştururken,
OECD altında yer alan AB ülkelerinin oranı
toplamın %7'sini temsil etmektedir.
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Kaynak: BP Statistical Review of World Energy 2014







Linyit Rezervi
Taş Kömürü
Rezervi

488 
milyar ton

milyar ton

Global kanıtlanmış kömür rezervleri 2013 yılında 891 milyar ton olarak gerçekleşmiştir. Linyit
kömürü 488 milyar ton ile rezervlerin %55’ini oluştururken taş kömür rezerv toplamı 403 milyar
ton olarak açıklanmıştır. Avrupa & Avrasya bölgesi toplamda 305 milyar kömür rezervi ile global
kömür rezervlerinin %35’ine sahip olarak ilk sırada yer alırken, Asya & Pasiﬁk ve Kuzey Amerika
sırasıyla %32 ve %28 pay sahibi bölgelerdir. Üretim faaliyetleri paralelinde en hızlı rezerv tüketen
Asya & Pasiﬁk bölgesinin rezerv ömrü 54 yıla inerken Kuzey Amerika ve Avrupa & Avrasya
bölgelerinin 250 yıldan fazla rezerv ömrü bulunmaktadır.
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kömürü
Kok
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Antrasit ve diğer/alt bitümlü kömürler gibi çeşitli kömür türlerini içeren buhar kömürü
yoğunlukla çevrim sektöründe elektrik ve ısı üretimi amacıyla santrallerden tüketilmektedir.
Üretiminin %72’si Asya Pasiﬁk bölgesinde gerçekleştirilirken Kuzey Amerika ve Avrupa &
Avrasya sırası ile %12 ve %8 pay sahibi bölgelerdir.
Metalürjik kömür olarak da bilinen kok kömürü, düşük sülfür ve fosfor içeriği nedeniyle
özellikle demir çelik, çimento ve kimya endüstrilerinde kullanılırken ﬁyat olarak en pahalı
kömür türüdür. Asya Pasiﬁk bölgesi üretimin %72’sini karşılarken Avrupa & Avrasya ve
Kuzey Amerika %15 ve %12 payları ile diğer önemli kok kömürü üretici bölgelerdir.
Kömür türleri içerisinde en düşük enerji değerine sahip olan linyit endüstri ve ısınma
amacıyla kullanılmaya uygun olmaması sebebiyle tamamına yakını çevrim sektöründe
elektrik üretimi amacıyla kullanılmaktadır. Üretimin %76’sı Avrupa & Avrasya bölgesinde
gerçekleştirilirken Asya Pasiﬁk ve Kuzey Amerika’nın %15 ve %9 payları bulunmaktadır.

Linyit

Kömür Tiplerine Göre Bölgesel Üretim (2012)

Kuzey Amerika

Latin Amerika

Avrupa & Avrasya

Asya Pasifik

Ortadoğu & Afrika

Taş Kömürü
6,9 milyar ton/yıl

Linyit
0,9 milyar ton/yıl
Kaynak: IEA Coal Info 2013

0,1 milyar ton/yıl
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Global buhar ve kok kömürü üretimi 2012
yılında %3 büyüyerek 230 milyon ton artışla
toplamda 6,9 milyar tona ulaşmıştır.
Buhar kömürü üretiminde 2012 yılında gözlenen
%3,8 büyümenin taş kömürü sınıfına giren
kısmı, taş kömürü üretim artışının %94’ünü
oluşturmaktadır. Kok kömürü üretimi nispeten
yavaş artarken, linyit üretimi 2012 yılında %0,7
küçülerek 0,9 milyar tona inmiş ve azalmanın
yaşandığı tek kömür çeşidi olmuştur.
Taş kömürü üretiminde Asya Pasiﬁk ülkeleri
yoğun olarak ön plandayken ilk beşi oluşturan
ülkeler toplamda 5,8 milyar ton ile toplam taş
kömürü üretiminin %84’ünü oluşturmaktadır.

Buhar Kömürü
Kok Kömürü

Milyar ton

Linyit

8

7,2

6

0,86
0,91

7,6

5,4

Avrupa & Avrasya ülkelerinin liderliğindeki linyit
üretiminde ise Türkiye’nin de içinde bulunduğu
ilk beşde yer alan ülkeler toplam linyit üretiminin
%53’ünü elinde tutmaktadır.

7,8

0,91
0,97

0,90

5,7

5,9

0,98

4
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84

0
2010

2011

2012

Kaynak: IEA Coal Info 2013

İlk 5 Taş Kömürü Üreticisi
Ülkenin Global Payı
Ülkelerin toplamda 5,8 milyar
ton üretimi bulunmaktadır.

İlk 5: Taş kömürü ve linyit üretimi (milyon ton)
Ülkeler

Taş Kömürü

Linyit

Toplam

(1) 3.549

~0

3.549

ABD

(2) 863

(4) 72

935

Hindistan

(3) 552

44

595

Endonezya

(4) 443

-

443

Avustralya

(5) 347

(3) 74

421

276

(2) 78

354

Almanya

12

(1) 185

197

Türkiye

3

(5) 68

71

Çin

Rusya

Kaynak: ETKB Enerji Dengesi 2012, IEA Coal Info 2013, Deloitte Analizi
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İlk 5 Linyit Üreticisi Ülkenin
Global Payı
Ülkelerin toplamda 477 milyon
ton üretimi bulunmaktadır.
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Global kömür tüketimi 2012 yılında %2,7
büyüme göstererek 7,7 milyar tona ulaşmıştır.
OECD üye ülkeleri toplam 2,2 milyar ton tüketim
gerçekleştirirken OECD’ye üye Amerika, Avrupa
ve Asya ülkeleri sırasıyla %12, %10 ve %6 pay
sahibidir. Çin’in de aralarında bulunduğu OECD
harici ülkeler 5,5 milyar ton tüketim ile toplam
tüketimin %71’ini oluşturmaktadır.
2011 sektörel kömür tüketimi incelendiğinde ,
elektrik ve ısı üretiminin gerçekleştirildiği çevrim
sektörü 3,8 milyar ton eşdeğer kömür tüketimi
gerçekleştirerek %76 pay sahibi olurken
endüstriyel tüketim 1,0 milyar ton eşdeğer
kömür ve mesken, kamu hizmetleri, ulaşım ve
diğer sektörleri 0,2 milyar ton eşdeğer kömür
tüketimi gerçekleştirmiştir.
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Sektörel Kömür Tüketimi, 2011 (mtek***)
Çevrim
Sektörü*

3,8

Milyar ton

Çevrim sektöründe tüketilen 1,33 milyar
ton eşdeğer kömür OECD ülkelerinin
toplam tüketiminin %87’sini oluştururken
bu oran OECD harici ülkelerde %71 olarak
gerçekleşmiştir.

8

7,1

6

0,5
0,8
1,0

4

4,9

7,5

7,7

0,5
0,8
1,0

0,5
0,8
0,9

5,3

5,5

2011

2012

2

OECD %35 – OECD Hariç %65

0
Endüstri

2010

1,0

Kaynak: IEA Coal Info 2013
OECD %14 – OECD Hariç %86

Diğer**

0,2
OECD %28 – OECD Hariç %72

Kaynak: IEA Coal Info 2013
* Elektrik & ısı üretimi, kömür ve diğer çevrimler
** Mesken, kamu hizmeti, ulaşım ve diğer
*** MilyDU ton eşdeğer kömür








OECD Harici Ülkelerin Global
Tüketimdeki Payı

OECD Harici Ülkelerin
2010-2012 Ortalama
Tüketim Artış Hızı
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2012 yılında global kömür ticareti 1,2 milyar
tona ulaşarak toplam kömür üretiminin %15’ini
oluştururken yapılan ticaretin tamamına yakını
olan 1,1 milyar tonu deniz taşımacılığı ile 82
milyon ton gibi küçük bir miktar ise Moğolistan,
Rusya ve Çin gibi ülkeler arasında karayolu
taşımacılığı ile yapılmaktadır.
Çin artan ihtiyacı neticesinde, kömür ithalatında
büyük bir artış göstermiş ve 235 milyon ton
kömür ithal ederek bu anlamda 185 milyon
ton kömür ithalatına sahip Japonya’nın önünde
ilk sırada yer almaktadır. Sıralamada diğer
Asya ülkeleri olan Hindistan ve Güney Kore
bulunurken Avrupa’da en çok ithalat yapan
ülkeler Almanya, İngiltere, Türkiye, İtalya ve
İspanya olarak gerçekleşmiştir.

Global Taş Kömürü Ticareti (2012)

28
Asya

61

31
Asya

65

54

57
Net İhracat
>250
100, 250
50, 100
20, 50
-20, 20
<-20
-20, -50
-50, -100
< -250

294
20

Net İthalat
Taş Kömür Ticareti
Kaynak: VDKI Annual Report 2013, IEA Coal Info 2013
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293

25

49
13
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Global kömür piyasası değeri 2012 yılında %4,7
artış göstererek 606 milyar USD seviyesine
yükselmiştir.
Bölgesel anlamda Asya Pasiﬁk toplam kömür
piyasasının %74’ünü oluşturarak bu alanda lider
konumunu devam ettirmektedir.
Özellikle taş kömür üretiminde ilk 10 sırada
yer alan maden ﬁrmaları toplam 1,8 milyar
ton üretim ile toplam taş kömürü üretiminin
%24’ünü oluştururken sağladıkları 123,3
milyar USD ciro ile de global kömür piyasasının
%20’sini oluşturmaktadır.
Firma sıralamasında son 3 yıldır olduğu gibi Coal
India 554 milyar ton ile üretim anlamında ilk
sırada yer alırken Shenhua ve Peabody sırasıyla
304 ve 249 milyon ton üretim ile ardından
gelmektedir.
Shenhua 2012 yılında sağlamış olduğu 39,5
milyar USD ciro ile bu alanda ilk sırada yer
alırken 10 milyar USD ciro seviyesini aşan Coal
India, China Coal, BHP Billiton ve Glencore
Xstrata ﬁrmaları bulunmaktadır.

İlk 10: Taş Kömürü Üretici Firmalar
Ülkeler

Taş Kömürü (m ton)
2010

2011

Ciro
(milyar USD)
2012

2012

Coal India

431

436

554

13,0

Peabody

246

268

249

8,1

Shenhua

225

282

304

39,5

Arch Coal

163

157

141

4,2

China Coal

123

160

176

13,8

BHP Billiton

103

104

105

13,6

Anglo American

107

103

84

7,3

90

92

98

5,6

SUEK
Glencore Xstrata

80

85

90

12,4

Global Kömür Piyasası Değeri*

Rio Tinto

91

29

32

5,8

Piyasa Değeri Büyüme Oranı

Kaynak: Deloitte Analizi, VDKI Report 2013, Dow Jones Factiva Annual Reports:
BHP Billiton, Glencore Xstrata, Rio Tinto, SUEK, Arch Coal, Anglo American

25%

700
600
Milyar USD
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500

530

579

606

20%

400

15%

300

10%

200
5%

100
0

0%
2010

2011

2012

%

Asya Pasifik Bölgesinin Global
Kömür Piyasası Payı
.

%

İlk 10 Şirketin Global Taş
Kömürü Üretimindeki Payı

74/
24/

Kaynak: MarketLine
* Global kömür satışlarının oluşturduğu toplam ciro
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MİGEM

Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki madenlere
ilişkin ruhsatların verilmesi, denetimi, projelerinin
incelenmesi ile ilgili madencilik faaliyetlerini
ETKB adına yürütmektedir.

MTA

Kendine ait ruhsat sahalarında ve talep halinde
ücreti karşılığında özel ve kamuya ait ruhsatlı
sahalarda maden arama faaliyetleri ile ilgili etüt
ve araştırmaları yerine getirmektedir.

TKİ, TTK, EÜAŞ

Kömür kaynaklarının ülke ekonomisine
kazandırılması amacıyla madenlerin işletilmesi
ya da işlettirilmesi, üretilen kömürlerin ilgili
yönetmelik esasları dahilinde alınıp satılması
görevlerini yerine getirmektedir.

ÖZEL SEKTÖR

Madencilik ile ilgili izin ve ruhsat temin etmek
ve üretilen madenin ticaretini yapmak suretiyle
faaliyet göstermektedir.

Türkiye kömür sektörü faaliyetleri 15.06.1998
tarihli 3213 nolu Maden Kanunu kapsamında
yürütülmektedir. 4. Grup madenler kapsamında
bulunan kömür kaynakları temelde arama,
işletme ve maden satışı ana başlıkları altında ele
alınmaktadır.

Arama faaliyetleri, maden sahasının seçimi,
maden türü ve kalitesine ilişkin tahminler, ön
görülen sondaj, yarma, kuyu ve galeri faaliyetleri
ile görünür rezerv çalışmalarını içermekle
birlikte arama ruhsat/sertiﬁka kapsamında
yürütülmektedir.

İşletme faaliyetleri, cevher hazırlama (kırma,
eleme ve öğütme ve zenginleştirme dahil)
tesislerinin kurulup işletilmesini, ayrıca
depolama, atık bertaraf ve diğer altyapısal
tesislerin işletilmesini içermekle birlikte işletme
ruhsatı/sertiﬁkası kapsamında yürütülmektedir.

Üretilen cevherler serbest piyasa koşullarında
satılmakta ya da ilişkili tesiste tüketilmektedir.
Kömür kaynaklarının ekonomiye kazandırılması
sürecindeki tüm faaliyetlerin kontrol, inceleme
ve denetimleri Enerji ve Tabi Kaynaklar
Bakanlığı’nın görev ve sorumluluğunda
bulunmaktadır. Maden sahalarının arama ve
işletme ve maden ürünlerinin satışına ilişkin
faaliyetlerde Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşları
ile özel sektör oyuncuları yer almaktadır.
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1. Rezerv
(milyar ton)

TDú
Kömürü

2. Arz
Üretim

TTK,
Özel Sektör*
(1,3)

TTK,
Özel Sektör*
(2,3)

(h$ù (7,6)

7.ø (33,3)

Türkiye kömür sektörü 2012 yılına gelindiğinde
toplam 14,7 milyar ton görünür rezerve ve
100,7 milyon ton kömür tüketimine ulaşmıştır.
Kömür arzının önemli bir bölümünü oluşturan
yerli üretim toplamda 2,3 milyon ton taş
kömürü ile 69,2 milyon ton linyit üretiminden
oluşmaktadır. Taş kömürü üretiminin tamamına
yakını TTK tarafından gerçekleştirilirken TKİ ve
EÜAŞ linyit (asfaltit dahil) üretiminin %90’ını
oluşturmaktadır. Taş kömürü arzının %93’ü
ithalat yoluyla sağlanırken 29,2 milyon ton
taş kömürü ithalatı gerçekleştirilmiştir. Kömür
talebinde ilk sırada yer alan çevrim ve enerji
sektörü toplam 73,6 milyon ton kömür ile
toplam tüketimin %73’ünü oluştururken konut
ve tarım ile sanayi sektörleri sırasıyla %17 ve
%10 pay sahibidir.

(milyon ton)

İthalat

3. Talep
(milyon ton)

øWKDODt (29,2)
17,4

10,0

4,1

7.ø (2,3)

Linyit**

EÜAŞ (28,9)
MTA (2,5)
Özel Sektör (1,0)

Özel Sektör (7,0)

Toplam (14,7)

Toplam (71,5)

56,2

Toplam (29,2)

6,8

6,2

Toplam (100,7)

Çevrim ve Enerji
Konut & Hizmetler***
SDQD\i
Kaynak: TTK & TKø Faaliyet 5DSRUODUÕ 2012, ETKB Enerji Dengesi 2012, Deloitte Analizi
* Linyit için özel sektör rezervi beyana tabidir.
** Asfaltit üretimini içermektedir.
*** TDUÕP tüketimini içermektedir.
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Türkiye taşkömürü rezervleri 2013 yılında hazır,
görünür, muhtemel ve mümkün olmak üzere
toplamda 1,3 milyar ton olarak açıklanmıştır.
Taş kömürü rezervlerinin alt ısıl değerleri ise
yaklaşık olarak 5.450 – 7.050 kcal/kg olarak
gerçekleşmektedir.
Rezerv türleri arasında koklaşabilir rezervler
toplam 0,9 milyar ton ile tüm rezervler
içinde %66 paya sahipken yarı koklaşabilir ve
koklaşmaz kömürler sırasıyla 33 milyon ve 0,4
milyar tonluk rezervi oluşturmaktadır.
Kömür türlerinde yarı koklaşabilir kömürler kok
kömürleriyle birlikte sanayi sektöründe kullanıma
uygun niteliğe sahipken, koklaşmaz kömürler
kok kömürleriyle harmanlandığında koklaşma
özelliğini bozmamaktadır.

.RNODúDELOLU







Kaynak: TTK Faaliyet Raporu 2013

Taş Kömürü Sahaları ve Özellikleri
Sahalar

Maden Özellikleri

Rezerv
(milyon ton)

Rutubet

Kül

Uçucu
Madde

Sabit
Karbon

Alt ısı Değeri
(kcal/kg)

Koklaşma
Değeri

Amasra

407

3-14

14-15

32-35

41-47

5.450-6.050

Pek Zayıf

Armutçuk

33

2-14

9

29-34

47-54

6.050-7.050

Orta-Zayıf

Kozlu

157

2-14

11-13

25-27

52-57

6.400-6.950

Orta-İyi

Üzülmez

304

2-14

11-13

25-27

52-57

6.400-6.950

Orta-İyi

Karadon

411

2-14

12-13

25-27

51-56

6.200-6.950

Çok İyi

Kaynak: TTK Faaliyet Raporu 2013
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Üretim

İthalat

95%

20
90%
15
10

İthalat Oranı

93%

Taş kömürü arzındaki gelişmeler neticesinde
arzın sağlanmasında kömür ithalatının payı
2008 yılında %88 iken 2013 yılına gelindiğinde
%93’e yükselmiştir.

88%

5
2013

2012

2011

2010

2009

85%
2008

Üretim (milyon ton)

30
25

Türkiye taş kömürü arzını oluşturan yerli üretim
ve ithalat değerleri incelendiğinde, TTK ve özel
sektör üretiminin son dönemde yavaşlama
eğilimi neticesinde yükselen talebin karşılanması
taş kömürü ithalatı ile gerçekleştirilmektedir.
2008-2013 dönemi içerisinde üretilen taş
kömürü miktarı 2,6 milyon tondan 1,9 milyon
tona düşerek yıllık ortalama %6 azalan bir
performans sergilemiştir. Aynı dönemde, kömür
ithalatı yıllık ortalama %6 büyüyerek 26,6
milyon ton seviyesine ulaşmıştır.

İthalat Oranı

35

Türkiye taş kömürü talebi 2012 yılına kadar
sürekli artış göstermiş olmasına rağmen 2013
yılında %9 azalış göstererek 28,5 milyon ton
seviyesinde gerçekleşmiştir.

Kaynak: ETKB Enerji Dengesi 2008, 2009, 2010, 2011,
2012 McCloskey, TTK Faaliyet Raporu 2013
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TTK

Özel Sektör

Toplam

Üretim (milyon ton)



Türkiye taş kömürü üretiminin tamamının TTK
tarafından karşılandığı dönemde TTK üretiminde
yaşanan hızlı düşüşün önüne geçmek adına
havzalarda 2004 yılından itibaren TTK tarafından
işletilemeyen rezervlerin, hukuku TTK uhdesinde
kalmak kaydıyla, rödövans karşılığı özel
ﬁrmalara işlettirilmesi uygulaması başlatılmıştır.
Bu uygulama sonucunda taş kömür üretimi
istikrarlı bir yükseliş göstermiş olmakla beraber
son dönemde hem TTK hem de özel sektörün
üretimlerinde düşüş gerçekleşmektedir.
TTK, 2013 yılında 2,2 milyon ton tüvenan
üretimi ile 2013 üretim planının %24 gerisinde
kalırken 1,4 milyon ton taş kömürü üretimi
geçen yıla göre %6 oranında düşüş yaşayarak
tüm zamanların en düşük seviyesine gerilemiştir.





Özel sektörün işlettiği sahalar 2004 yılından
itibaren üretimlerini 1 milyon ton seviyesine
yükseltirken 2006’dan bu yana sürekli iniş
çıkışlar yaşanmaktadır.



Kaynak: TTK Faaliyet Raporu 2013
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Türkiye taş kömürü üretimi Zonguldak
bölgesindeki havzalardan 2013 yılında toplam
1,9 milyon ton seviyesinde gerçekleşmiş ve
2000 yılından bu yana en düşük seviyesine
ulaşmıştır.

8àWPN_IPÚRàWNZMEQEZ

Türkiye, 2012 yılında kömür ithalatıyla 29,2
milyon ton ile en yüksek seviyeye ulaşırken,
2013 yılında %12 düşüş yaşamış ve ithalat 26,6
milyon ton olarak gerçekleşmiştir.

"WZESPÚRàWNMZN_EGSSPEWYQESREXSHEIS
ÚSIRQNWTQXEMNFNTQESNZMEQEZÚ`IQQNPQIF[MEW
PÚRàWàZEQIFNSNSEWZYSEUEWEQIQTQEWEP
_QSHEIS_àPXIPXI\N_IXNSI[QEYRYZW

2013 yılında buhar kömürü toplam 21,5
milyon ton ile ithalatın %81’ini oluştururken
kok kömürü ithalatı 5,1 milyon ton olarak
gerçekleşmiştir.
Bir önceki yıla göre buhar kömürü ithalatı %12
oranında azalırken kok kömürü ithalatı %11
büyüme göstermiştir.

Buhar Kömürü

Kok Kömürü

Ülkeler bazında incelendiğinde, Türkiye’nin
buhar kömür ithalatında 8,6 milyon ton ile
Rusya ilk sırada yer alırken Kolombiya ve Güney
Afrika sırasıyla 7,2 ve 3,3 milyon ton ile ilk üç
sırada yer alan ülkeler olmuş ve Türkiye’nin
toplam buhar kömürü ithalatının %89’unu
oluşturmuştur.

35
İthalat (milyon ton)

30
25
20
15

Kok kömürü ithalatında son dönemde global
kömür piyasasında ön plana çıkan ABD 3,5
milyon ton ile Türkiye’nin bu alandaki toplam
ithalatının %69’unu sağlamaktadır.

10
5
2013

2012

2011

2010

2009

2008

0

Kaynak: McCloskey

Kömür İthalatı 2013
Ülkeler

Kömür İthalatı (milyon ton)
Buhar
Kömürü

Pay
(%)

Kok
Kömürü

Pay
(%)

Toplam

Pay
(%)

Rusya

8,6

%40

-

-

8,6

%32

Kolombiya

7,2

%33

-

-

7,2

%27

ABD

0,5

%2

3,5

%69

4,0

%15

Güney Afrika

3,3

%15

-

-

3,3

%12

Ukrayna

1,1

%5

-

-

1,1

%4

-

-

0,9

%18

0,9

%3

Avustralya

-

-

0,3

%6

0,3

%1

Diğer

Kanada

0,9

%4

0,3

%6

1,2

%5

Toplam

21,5

-

5,1

-

26,6

-

%

81/
08/
%

Buhar Kömürünün
Toplam Kömür
İthalatındaki Payı
(2013)
Buhar Kömürü
İthalatının Yıllık
Ortalama Büyüme
Oranı (2008-2013)

Kaynak: McCloskey
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Çevrim & Enerji

Konut & Hizmetler

Sanayi

35
Tüketim (milyon ton)

30
25
20

Türkiye taş kömürü tüketimi çevrim & enerji,
konut ve hizmetler ile sanayi sektörlerinde
gerçekleşmektedir.
2012 yılında bir önceki yıla göre %20 büyüme
göstererek 31,5 milyon tona ulaşan taş kömürü
tüketiminin son 5 yıllık ortalama artış oranı %8
olarak gerçekleşmiştir.
Sektörel taş kömürü tüketimi incelendiğinde,
çevrim & enerji sektörü 2008 yılında 11,8
milyon tondan 2012 yılında 17,3 milyon ton
tüketime ulaşarak %47 büyüme gösterirken
toplam taş kömürü tüketim artışının %63’ünü
tek başına oluşturmuştur. Gelişim gösteren diğer
sektörlerden konut & hizmetler 2012 yılında 10
milyar ton tüketime ulaşırken, sanayi sektörünün
tüketimi 5 yıllık dönemde yıllık ortalama %1,7
azalarak 2012 yılında 4,1 milyon ton olarak
gerçekleşmiştir.

15
10
5
2012

2011

2010

2009

2008

-

Kaynak: ETKB Enerji Dengesi 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Çevrim &
Enerji

Taş kömürü tüketiminde en büyük paya sahip olan çevrim & enerji sektörü 2012 yılında taş
kömür tüketiminin %55’ini oluşturmaktadır. Sektörel olarak, kok fabrikalarının tüketimi son 5 yıllık
dönemde 5 milyon ton civarında iken artan santral yatırımları sayesinde elektrik üretim amaçlı
tüketim aynı dönemde yıllık ortalama %18 artış gerçekleştirmiştir.

Konut &
Hizmetler*

Türkiye Doğal gaz dağıtım altyapısındaki gelişmelere rağmen evsel amaçla tüketilen taş kömürü
toplam tüketimde önemli bir yer tutmaktadır. 2008 yılında 6,5 milyon ton seviyelerinde gerçekleşen
konut & hizmetler sektörünün tüketimi 2012 yılında %48 büyüme kaydederek 10 milyon tona
ulaşmıştır.

Sanayi

Sanayi tüketiminin son dönemde %2 küçülmesine rağmen sanayi tüketiminin büyük bölümünü
oluşturan demir çelik ve çimento sektörlerinin tüketimi aynı dönemde %4 büyüme göstermiştir.
Dünyanın en büyük 8. demir çelik ve 4. çimento sektörüne sahip Türkiye sanayisinin önümüzdeki
dönemde de taş kömürü tüketiminde önemli pay sahibi olması beklenmektedir.

*Az miktardaki tarım sektörü tüketimini de içermektedir.
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Hidrolik

Doğal gaz

Yenilenebilir

Fuel-Oil

Linyit
Taş Kömürü

Taş Kömürü Oranı (%)
70

10%
8%

50
40

6%

30

4%

20
2%

10

Teknoloji bazlı kurulu güç gelişimini
incelediğimizde, toplam kurulu gücün %73'ünü
oluşturan hidrolik ve Doğal gaz santralleri ön
plana çıkarken ardından kömür kurulu gücünü
oluşturan linyit ve taş kömürü santralleri
gelmektedir.
2008-2013 yıllarını kapsayan dönemde
büyük ölçekli ilave bir linyit santrali devreye
alınmadığından 8,2 GW’lık linyit kurulu
gücü sabit kalmış, taş kömürü kurulu gücü
aynı dönemde yıllık ortalama %18 büyüme
göstererek 4,3 GW seviyelerine ulaşmış ve
toplam kurulu güç içinde %7’lik pay sahibi
olmuştur.
Kısıtlı yerli taş kömürü üretimi, bu yakıtı kullanan
tek tesis olan Çatalağzı Termik Santrali’nde
değerlendirilirken, ithal kömürün sağladığı
maliyet avantajı yatırımcıları ithal kömür santrali
projelerine yönlendirmiştir.

0%
2013

2012

2011

2010

2009

2008

e

Kurulu Güç (GW)

60

Türkiye’nin kurulu gücü artan elektrik talebine
paralel olarak son dönemde hızlı bir yükseliş
içerisinde olup, 2008 yılında 42 GW olan kurulu
güç 2013 yılı sonu itibariyle 64 GW olarak
gerçekleşmiştir.

Kaynak: TEİAŞ

Türkiye Taş Kömürü Santrali Kurulu Gücü*

2008

2013

1,9
GW

4,3
GW

Kaynak: TEİAŞ
* Yerli taş kömürü kurulu gücünü içermektedir.

%

18/
7/
%

7Dú.|PU
.uUuluGc<ÕOOÕN
BilHúikByPH
OUDnÕ 2008-2013)
TDú.|PU.XUXOX
*cQQToplDP
.XUXOXGFH2UDQÕ
VRQXLWLEDULyle)
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20 Proje

gQ/LVDQV

Faaliyette olan veya inşaat / değerlendirme
aşamasındaki ithal kömür santralleri ayrıca
artan elektrik talebinin karşılanmasında
ihtiyaç duyulabilecek kurulu gücün önemli bir
bölümünü oluşturmaktadır.
2013 yılı sonu itibariyle 7 ithal kömür santrali
faaliyette iken, 20 değerlendirme aşamasında,
3 önlisans aşamasında ve 10 inşaat halinde
toplam 30 GW ithal kömür yakıtlı kurulu gücü
planlanmaktadır.

3 Proje

/LVDQVOÕ
øQúDDW
+DOLQGH

Doğal gaz santrallerinin riskleri ve linyit
sahalarının ekonomiye kazandırılma sürecinde
yaşanan gecikmeler yatırımcıları tedarik riski
düşük ve maliyet olarak avantaj sağlayan ithal
kömür santrali kurmaya yönlendirmiş ve bu
anlamda bir çok proje ortaya çıkmıştır.

10 Proje

/LVDQVOÕ
)DDOL\HWWH

7 Santral
0

3

6

9

GW
12

15

18

Kaynak: EPDK, Deloitte Analizi

2013 Sonu İtibari ile Faaliyet Halindeki İthal Kömür Santralleri

GW



Devrede Olan ve Devreye
Alınması Planlanan İthal
Kömür Santrallerinin Toplam
Kurulu Gücü

Şirketler

Lisans Türü

Kurulu Güç

Eren Enerji

Üretim Lisansı

1.390 MW

İsken

Yap-İşlet

1.320 MW

İÇDAŞ Çelik

Üretim Lisansı

1.005 MW

Çolakoğlu
Metalurji

Üretim Lisansı

190 MW

Aksa Akrilik

Üretim Lisansı

100 MW



Kahramanmaraş
Kağıt

Üretim Lisansı

6 MW

Toplam İthal Kömür Santrali
Proje Sayısı

Kaynak: EPDK
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İthal kömür santrallerinin yakıt tedariği deniz taşımacılığı ile sağlandığından dolayı santrallerin özellikle
liman erişimi bulunan, ya da liman yapısı inşasına müsait yerlerde yapılması tercih edilmektedir. Bu
anlamda, özellikle projelerin büyük çoğunluğu İskenderun körfezi yakınlarında yer almakta iken
Zonguldak, Çanakkale ve İzmir diğer önemli ithal kömür santral yerleri olarak ön plana çıkmaktadır.
Projeler arasında liman erişimi bulunmayan Kahramanmaraş ve Elazığ’da toplamda 231 MW kurulu
güce sahip 3 proje yer almaktadır.
Türkiye coğrafyası incelendiğinde, ithal kömür projelerine müsait hemen hemen her bölgede ciddi bir
proje yoğunluğu olduğunu söylemek yanlış olmaz.
İÇDAŞ
Cenal
Sarıkaya
DD Elektrik

EMBA
Azrataş
Çebi

Batı
Karadeniz
Batı Karadeniz
ErenEren

Çolakoğlu

İÇDAŞ
Aksa
Kirazlıdere

İzdemir Socar
Habaş
Kovancılar
Kahramanmaraş Paper
Bereket

Lisanslı / İşletmede

Kipaş
Sarımazı Selena
Tosyalı
Karat
Atakaş
Atlas

İpekyolu
Sanko Suba
İçdaş
İsken
Suez
Ayas
Atagür
EMBA
IC İçtaş

İnşa Halinde
Değerlendirme Aşamasında
Ön Lisans

Kaynak: EPDK, Deloitte Analizi
2013 sonu verileri itibariyle
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Çin’in Global Kömür
Üretim Artışındaki Payı

Çin’in Global Kömür
Tüketimindeki Payı
Çin Kömür Üretimi
Yıllık Artış Oranı

%82
%50
%6

Kaynak: BP Statistical Review of World Energy 2014

Genellikle üretiminin gerçekleştirildiği bölgede
kullanılması, kömür üretim ve tüketim
faaliyetlerinin bölgesel gelişmelerden doğrudan
etkilenmesine neden olmaktadır. Bu hususta,
kömür faaliyetlerindeki artışın ardındaki en
büyük faktör Çin’in liderliğinde Asya & Pasiﬁk
bölgesindeki ekonomik ilerleme olarak göze
çarpmaktadır.
2008 – 2013 yılları arasında global kömür
üretimi 1 milyar ton artış sağlarken, sadece Asya
& Pasiﬁk bölgesi 1,2 milyar ton artış ile diğer
bölgelerdeki azalmaya rağmen global kömür
üretimini tek başına artırmaya devam etmiştir.
Bu dönemde özellikle Çin kömür üretimini yıllık
ortalama %6 oranında artırırken global kömür
üretimindeki artışın %82’sine tek başına neden
olmaktadır.
Asya & Pasiﬁk bölgesi 2013 yılında net kömür
ithalatçısı konumunda olup, dünya kömür
tüketiminin %50’sini oluşturan Çin, bölgedeki
en büyük kömür ithalatçısı olarak ön plana
çıkmaktadır.
Bölgedeki gelişmekte olan ekonomilerin büyüme
hızının ileriki dönemde kömür faaliyetlerini de
etkilemesi beklenmektedir.
2008-13 Global Kömür Üretim Artış Miktarı
(milyon ton)

Çin

878

Asya Pasifik

1.249
20
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2020 yılında Asya Pasiﬁk bölgesinin kömür
santrallerinden elektrik üretimi alanındaki
hakim konumunun daha da güçlenerek global
piyasanın %70’ini oluşturması beklenirken
özellikle Çin’in bu alandaki payının 2013
yılındaki %45’den 2020 yılında %48’e
yükselmesi beklenmektedir.
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Kaynak: EIU
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2013 yılında %4 büyüme gösteren kömür
santrallerinden elektrik üretiminin gelecek
dönemdeki tahminlere bakıldığında 2020 yılına
kadar yıllık ortalama %1,2 büyüme göstermesi
ve buna rağmen global elektrik üretimi içindeki
payının %39’a düşmesi beklenmektedir.
Bölgesel olarak incelendiğinde, 2020 yılı
tahminlerine göre Asya Pasiﬁk ve Ortadoğu &
Afrika bölgeleri sırasıyla 2013 yılına göre %15
ve %22 büyüme gösterirken, Avrupa %15 ve
Amerika %2 azalmaktadır.

$V\D3DVLILN



Kömür kaynaklı elektrik santrallerinin üretimi
2013 yılında global elektrik sektörünün
%44’ünü karşılayarak en yakın rakibi Doğal gaz
santralleri üretiminin iki katını geçmiştir.

Asya Pasifik Bölgesi
Kömür Santrali Üretimi
Payı (2020)*

Çin Kömür Santrali
Üretimi Payı (2020)*
2013 – 2020* Dönemi
Kömür Santrali Üretim
YBBO



 

* Tahmin
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Kömür Santrali
Üretimi (%)

D.Gaz Santrali
Üretimi (%)
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4
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20%

Kaynak: U.S. EIA
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5

40%

LNG ihracatına yönelik beklentiler gerek
terminal ve diğer altyapı gereksinimlerinin
uzun süren yatırımlar olması ve gerek ihracat
lisansı sürecinde yaşanan yavaşlıklar nedeniyle
gecikmeye uğramakta ve ilk ihracatın en
erken 2015-2016 yılında gerçekleşmesi
öngörülmektedir.
Bunun sonucu olarak, üretimi gerçekleştirilen
kaya gazı ABD’de doğal gaz tüketimini artırdığı
gibi yaşanan arz fazlası doğal gaz ﬁyatlarında
düşüşe neden olmuştur.
2011 yılının Ocak ayında yaklaşık 5,7 USD /
MMBtu olan doğal gaz ﬁyatları iç piyasada artan
doğal gaz arzı sayesinde 2012 yılında 2,8 USD /
MMBtu seviyelerine gerilemiştir.

6

Fiyatın en düşük halinde
DG ve kömürün elektrik
üretim payları eşitlenmiştir

50%
Toplam Üretim Payı (%)

D.Gaz
FiyatÕ

ABD son dönemde hızla gelişmekte olan hidrolik
kırma uygulamaları paralelinde kaya gazı
üretiminde hacmini artırarak hem doğal gazın
ithalatına olan bağımlılığını azaltmakta hem de
kaya gazı ihracatına hazırlanmaktadır.

Böylelikle, kömürün en yoğunlukla tüketildiği
sektör olan elektrik üretiminde düşük doğal
gaz ﬁyatları doğal gaz santrallerinin kömür
santrallerine karşı avantajlı konuma gelmelerini
sağlamıştır.
Doğal gaz ﬁyatının en düşük olduğu 2012
Mart ayında kömür ve doğal gaz santrallerinin
toplam elektrik üretimindeki payı eşit olarak
gerçekleşmiştir.
Bu gelişmelerin neticesinde 2011 yılının başında
kömür santrallerinin toplam elektrik üretimdeki
payı %47’den 2013 sonu itibariyle %40’lara
gerilemiştir ve ABD iç piyasasında kömür
tüketiminde düşüş gerçekleşmiştir.
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İthalatın %31 ile en fazla
arttığı dönemde fiyat
%11 ile en sert düşüşü
yaşamıştır.

45
40
milyon ton

)2% $5$)L\DWÕ
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2012 2. çeyreğinde kömür ihracatı %31
büyüyerek 34 milyon ton seviyesine yükselirken
global kömür ticaret hacminde yaşanan bu artış
FOB ARA kömür ﬁyatında %11’lik bir düşüşe
neden olmuştur. Karbon piyasalarındaki düşük
seyir, düşük talep, yüksek yenilenebilir kaynaklı
üretim gibi faktörler bu düşüşün ‘şimdilik’ sürekli
olmasına sağlamıştır.
Böylelikle, ABD’de yaşanan kaya gazı gelişmeleri
doğal gaz ihracatı konusunda yaşanan karar
sürecindeki gecikmeler nedeniyle dolaylı
yoldan ihracat önünde bir engeli bulunmayan
global kömür piyasalarını etkilemiş ve tüm
global kömür ﬁyat endekslerinde 2011-2013
döneminde yaklaşık %45 düşüşe yol açmıştır.

140

35

Özellikle kömür santrallerinin üretiminin en
düşük olduğu 2012 ilk yarısında kömür ihracatı
büyük bir artış göstermiştir.

USD / ton

$%'.|PUøKUDFDWÕ

Kömür tüketiminde ve özellikle elektrik üretim
sektöründeki kömür talebinde yaşanan düşüş
ABD kömür ihracat hacminde yükselmeye
neden olmuştur.

80

5
'13 Ç4

'13 Ç3

'13 Ç2

'13 Ç1

'12 Ç4

'12 Ç3

'12 Ç2

'12 Ç1

'11 Ç4

'11 Ç3

'11 Ç2

70
'11 Ç1

-

Kaynak: McCloskey, Deloitte Analizi
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Kömür piyasasında yapılan ticaret ﬁziksel
olarak kömür limanlarında gerçekleştirilirken
bu limanların ﬁyatlarına bağlı olarak oluşan
endeksler aracılığıyla ﬁnansal ticaret
sağlanmaktadır.
Fiziksel ticaret piyasaları sürekli ve doğru bilgi
akışının sağlanmasıyla güçlü ve güvenilir ﬁyat
endekslerinin oluşmasını sağlamaktadır.

Global Kömür Ticaret Piyasası Şeması

Kömür piyasa endeksleri uluslararası kömür
ticaretinin ﬁziksel ve tezgah üstü piyasalarda
yapılan kontratları için standart oluşturmaktadır.
Bunun neticesinde ﬁyat endekslerine bağlı
ﬁziksel ticaretin gelişmesine ve yatırımcıların
daha iyi risk yönetimi sergilemesine olanak
sağlamaktadır.

Fiziksel Ticaret Piyasaları

Veri & Bilgi

Referans Noktası

Fiyat
Endeksi

Fiziksel Ticaret

Öngörülebilirlik

Risk Yönetimi

Kaynak: globalCoal, Deloitte Analizi

Likidite

Volatilite

Fiziksel Ticaret

Richrads Bay (FOB)

ARA (DES)
Newcastle (FOB)
Puerto Bolivar (FOB)
India East (CFR)

Global kömür piyasalarında yaşanan bu
gelişmeler gelecek dönemlerde kömür
ticaretinin hacminin artmasını ve piyasanın likit
ve istikrarlı olmasını sağlayacaktır.

Finansal Ticaret

API 2 (Roterdam)
API 4 (Richards Bay)
API 6 (Newcastle)
API 5 (Newcsatle)
API 8 (China)
CAPP NYMEX

24

Kaynak: Deloitte Analizi

Fiziksel ticaret anlamında Richards Bay (Güney
Afrika) ve Kalimantan (Endonezya) likidite
açısından en iyi performansı sergilerken
ardından Avrupa kömür ticaretinin önemli
noktası olan ARA gelmektedir. Volatilite açısında
birçok ﬁziksel ticaret noktası benzer performans
göstermektedir.
Fiyat endeksleri açısından Avrupa kömür
ticaretinin önemli bir ﬁyat endeksi olan API 2 en
yüksek ticaret hacmi ve likiditeye sahipken API
4 ikinci sırada gelmektedir. API 5 ve API 8 gibi
yeni endeksler henüz düşük likidite ve volatilite
performansı göstermektedir.

Kalimantan (FOB)

Yüksek
Performans

Global kömür ticareti için referans noktası
oluşturan endekslerin gelişimi ticaret işlem
hacminin artmasıyla daha likit bir piyasa
oluşmasına katkı sağlamaktadır.

Düşük
Performans
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SCoTA Hacmi (Sol)

Özel bir şirket tarafından geliştirilen SCoTA*
üzerinden yapılan buhar kömür ticareti ﬁnansal
türev kömür ürünlerinin artmasına paralel olarak
büyüme göstermektedir.

3

140

Buhar kömürü türev ürünlerinin hacmi 2007
yılında 1,3 milyar tondan 2012 yılında 2,4 milyar
tona ulaşarak yıllık ortalama %13 büyüme
kaydetmiştir.
Her geçen yıl artarak büyümeye devam eden
türev ürün hacmi ileriki dönemlerde kömür
ticaretinin daha fazla ﬁnansal türev ürünler
aracılığıyla gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.

Türev Ürün Hacmi (Sağ)

160

Global kömür ticaretinin ﬁnansal ve standardize
edilmiş piyasalarda gerçekleştirilen faaliyetleri
2000’li yıllarında başında oldukça küçük bir
paya sahipken 2007 yılından itibaren yükseliş
göstermektedir.

3
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Genellikle tacirler, madenciler ile bankalar
ve diğer ﬁnansal kuruluşları arasında kömür
ticaretini sağlamak amacıyla oluşturulan bu
standart anlaşma 2007’de 40 milyon ton kömür
ticaretinin yapılmasında kullanılırken 2012 yılına
gelindiğinde iki katından fazla artarak 95 milyon
ton kömür ticaretinde kullanılmıştır. Bu sayede
2012 yılında SCoTA üzerinden yapılan buhar
kömürü ticareti toplam buhar kömürü ticaretinin
%13’ünü oluştururken kalan kısım farklı ikili
anlaşmalar ile yapılmıştır.

Kaynak: globalCoal, Deloitte Analizi

Global kömür ticaretinde ﬁnansal türev ürünlerin
hacminde yaşanan gelişmeler ve oluşturulan
standart ticaret kontratları piyasanın daha likit
ve serbest olmasını sağlayacaktır.

* Standart Kömür Ticaret Anlaşması

25

.EWFTSIRNX_TSJi_EZQEWKIQNYNRN

±I\WIUTQNZNPEQEWPEUXERSHETQ[YZ[W[QESPEWFTS
UN_EXEQEWSSKÚXZIWRNYTQH[L[HàYàPUIWJTWRESX 
PÚRàWXESZWEQQIWNSNSE\ESZEOQEWSXàWHàWRIXNSI
SIHISTQREPZEHW

EUA Emisyon
Spot Fiyatı

CER Emisyon
Spot Fiyatı

EUR/ton (nominal)

2005 yılında başlatılmış EU ETS programı 2013
yılında 30 Avrupa ülkesinde 10.000’den fazla
fabrika ve santrali kapsamakta ve ﬁrmalara belirli
seviye karbon salınımı hakkı vermektedir. Bu
hakkın üzerinde yapılan salınımlar karşılığında
ise karbon salınımının azaltılması yerine
kullanılan EUA, ERU ve CER gibi kredilerin ikincil
piyasalardan veya ihalelerden satın alması
gerekmektedir.
EUA emisyon kredileri 2005 yılında 21 EUR/
ton ile işleme girmiş olmasına rağmen sonraki
dönemde hızlı bir düşüş yaşayarak 2006 yılında
6,45 EUR/ton ve 2007 yılında 0,02 EUR/ton
olarak gerçekleşmiştir.

25
2007 yılında EUA ve 2012
yılında CER spot fiyatları en
düşük seviyeyi görmüştür.

20

Dünya genelinde karbon salınımının azaltılması
için çeşitli uygulamalar düzenlenmekte olup
bu uygulamaların ilki ve en büyüğü Avrupa
Birliği’nin iklim politikaları kapsamında
oluşturulan Emisyon Ticaret Sistemi’dir (EU-ETS).

15

2008 yılındaki Kyoto Protokol’ünün ardından
ayağa kaldırılan EUA piyasası paralelinde CER ve
ERU kredilerinin piyasa işlemleri başlatılmıştır.

10

2008-2011 yıllarını kapsayan dönemde EUA
%54 değer kaybederek 7 EUR/ton’a gerilerken
CER ise %69 düşüş yaşamıştır.

5
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CER ile EUA ﬁyatları birbirleriyle ilişkili şekilde
hareket ederken Haziran 2012 tarihinde bu
korelasyonun bozulmasının ardından CER
ﬁyatları 0,15 EUR/ton ile en düşük seviyesine
gerilemiştir.
Karbon piyasalarının göstermiş olduğu düşük
performansın kömür santrali sahiplerinin Doğal
gaz karşısındaki rekabet üstünlüğünü terse
döndürecek bir etki oluşturamamasından
dolayı karbon emisyon piyasaları kömür
santrali yatırımcıları için şimdilik bir tehdit
oluşturmamaktadır.
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Karbon piyasalarının gösterdiği düşük
performans neticesinde, karbon kredilerine
ilişkin vadeli kontratların gelişimine göre EUA
ve CER’in 2020 yılına kadar 2010 yılındaki ﬁyat
seviyelerine ulaşamayacağı öngörülmekte ve
bu sonuçlar kömür santrallerinin Doğal gaz
karşısındaki maliyet avantajının 2020 yıllarına
kadar koruyacağını göstermektedir.

Vadeli Kontrat Fiyatları

Fakat vadeli kontratların düşük performansına
rağmen karbon emisyonunu düşürme hedeﬂeri
çerçevesinde AB üye ülkeleri belirli yaptırımlar
yapmaktadır.

Karbon Emisyon Kredileri (EUR/ton)
EUA

CER

ERU

2014

5,61

0,14

0,8

2015

5,78

0,35

0,8

2016

6,09

0,47

-

2017

6,46

0,48

-

2018

6,84

0,52

-

2019

7,24

0,6

-

2020

7,64

0,7

-

Kaynak: ICE (Intercontinental Exchange), Deloitte Analizi

İngiltere 2013 yılında düşük karbon emisyonlu
kaynaklardan elektrik üretimini teşvik etmek
adına son tüketicilerin elektrik faturasına
yansıyacak şekilde karbon ﬁyatlandırması
başlatmış olup 2014 yılında karbon
ﬁyatlandırmasının üst limitini karbon piyasasının
çok üzerinde bir ﬁyatla 18 GBP/ton olarak
belirlemiştir.
Karbon salınım hedeﬂeri kapsamında yapılan
bu gibi karbon ﬁyatlandırma uygulamaları
ileriki dönemde kömür santrali işletmecileri
için beklenmedik şekilde maliyet avantajını
yitirmelerine neden olacaktır.
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Kısaltmalar

ARA

Amsterdam, Rotterdam, Antwerp

CER

Sertiﬁkalandırılmış Emisyon Azaltım Kredisi

CFR

Mal Bedeli ve Navlun

ERU

Emisyon Azaltma Kredisi

EUR

Avro

EUA

Avrupa Birliği Emisyon İzni

EU-ETS

Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi

EÜAŞ

Elektrik Üretim Anonim Şirketi

FOB

Nakliyesi ve Sigortası Alıcıya Ait Deniz Nakliyesi

GBP

İngiliz Sterlini

Kcal

Kilo Kalori

MİGEM

Maden İşleri Genel Müdürlüğü

MTA

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

NYMEX

New York Emtia Borsası

OECD

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü

SCoTA

Standart Kömür Ticaret Anlaşması

TKİ

Türkiye Kömür İşletmeleri

TTK

Türkiye Taşkömürü Kurumu

USD

ABD Doları
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