




kömürkömür

Kömür farklı kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip heterojen içeriklerden oluşmuş,

kahverengiden siyah renge kadar değişen sedimenter, yanabilir bir kayaçtır. Kömür

başlıca karbon, hidrojen ve oksijen gibi elementlerin bileşiminden oluşmuş olup, diğer

kaya tabakalarının arasında damar haline uzunca bir süre (milyonlarca yıl) ısı, basınç ve

mikrobiyolojik etkilerin sonucunda meydana gelmiştir.

(Korkmaz S., 1994, Coal Occurence in Ancient Sedimentary Environment, Coal )



kömürün sınıflandırılmasıkömürün sınıflandırılması

�Kömür sınıflandırma sitemleri genelde bilimsel ve ticari olmak üzere iki ana başlık
altında toplanmıştır. Bilimsel sınıflandırmalar büyük oranda kömürün orijini, içeriği ve
yapısı ile temel özellikleri ile ilgilenirken, ticari sınıflandırma daha çok kömürün piyasa
değeri, kullanım amacı ve teknolojik özellikleri ile ilgilenmektedir.

�Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) ise, kömürü niteliklerine göre “taşkömürü ve
kahverengi kömür” olmak üzere iki ana grupta sınıflandırmaktadır. Bu sınıflandırmada
koklaşabilir ve buhar kömürü taşkömürü altında raporlanırken, yarı bitümlü kömür ve
linyit ise kahverengi kömür altında toplanmıştır





genel enerjigenel enerji

•2009 yılında küresel bazda yaşanan ekonomik krizin etkisi nedeniyle yaşanan ekonomik
daralma sonucu toplam enerji tüketiminde ve dolayısı ile emisyonlarda bir azalma
olmuştur. Ancak özellikle Çin’in etkisi nedeniyle OECD dışı ülkelerde büyüme daha yavaş
da olsa devam ederken, krizin etkisi OECD ülkelerinde çok daha şiddetli hissedilmiştir.

•Bölgesel olarak bakıldığında; 1971 yılında toplam enerji tüketiminin %60’ını
gerçekleştiren OECD ülkelerinin payı giderek azalmış, 2005 yılında OECD dışı ülkeler,
OECD ülkelerini yakalamış ve sonrasında bu pay OECD dışı ülkeler lehine gelişmiştir.

•Dünya nüfusunun beşte birini barındıran, buna karşın küresel gelirin%75’ini
gerçekleştiren OECD ülkeleri toplam enerji tüketiminin de %45’ini gerçekleştirmektedir.gerçekleştiren OECD ülkeleri toplam enerji tüketiminin de %45’ini gerçekleştirmektedir.
Ancak özellikle Orta Asya’dan kaynaklanan büyümenin etkisi nedeniyle, OECD dışı ülkeler
arayı kapatmaya başlamışlardır.
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Dünya kömür rezervlerDünya kömür rezervler

Almanya Federal Jeobilimler ve Doğal
Kaynaklar Enstitüsü (BGR) dünya görünür
kömür rezervleri ile ilgili yapılan tahminleri
2009 yılı sonu itibariyle 1 milyar ton olarak
revize etmiştir. Rrezervlerdeki artışın ana
nedeni Avustralya’daki üretim yapılmayan
kömür sahaları olmuştur.

Bölge Taşkömürü
Kahverengi 
Kömür

Toplam OECD 295.278 132.199

OECD Avrupa 16.601 55.201

OECD Amerika 233.381 33.138

OECD Asya Okyanusya 45.296 43.860

Geçiş Ekonomisi 123.810 108.039

Rusya 68.655 91.350

Çin 180.600 11.000

Çin Dışı Asya 83.338 21.209

Hindistan 72.009 4.895

Latin Amerika 8.298 5.073

Kolombiya 5.298 -

Afrika ve Orta Doğu 31.504 9

Dünya 723.009 277.529

Günümüz üretim rakamları ile kıyaslandığında, söz
konusu rezervler 138 yıla karşılık gelmektedir. Ancak
toplam rezervlerin 22.354 milyar ton olarak tahmin
edildiği göz önüne alındığında, kömürün çok daha uzun
süre önemli bir enerji kaynağı olmaya devam edeceği
anlaşılmaktadır. Bu toplam rezervin de % 80’ini
taşkömürü oluşturmaktadır.



Dünya taşkömürü rezervleriDünya taşkömürü rezervleri

Amerika ve Çin birlikte dünya görünür taşkömürü rezervinin yarısından fazlasına
sahiptir. . Bu iki ülkeyi Hindistan ve Rusya takip etmektedir. Bu dört ülke toplam
görünür rezervlerin %75’ini elinde tutmaktadır. Bölgesel bazda, toplam görünür
rezervin %40’ı OECD ülkelerindedir.
.



Dünya linyit rezervleriDünya linyit rezervleri

Rusya, Almanya, Avustralya toplam görünür linyit (yarı bitümlü kömür dahil)
rezervlerinin %60’ını oluşturmaktadır. Bu ülkelere ABD, Çin ve Endonezya da dahil
edilirse, toplamın %80’ine ulaşılmaktadırr. (BGR 2010) Bölgesel bazda, OECD
ülkelerinin toplam rezervin %48’ini oluşturmaktadır.
.



dünya taşkömürü üretimidünya taşkömürü üretimi

2010 yılı geçici rakamlarına göre, 2009 krizinin etkisini kaybettiği ve büyüme
trendinin yukarıya döndüğü anlaşılmaktadır.



dünya taşkömürü üretimidünya taşkömürü üretimi

2009 yılında küresel krizin de etkisi ile ancak %1,78 artış gösteren dünya taşkömürü
üretimi, 2010 yılında 2008 yılının büyüme rakamı olan %6,2’yi de geçerek %6,84’e
ulaşmıştır. ABD ve Avustralya’nın başı çektiği, küresel üretimin ancak dörtte birini
gerçekleştiren OECD ülkelerinde büyüme %2,7 olurken, Çin ve Hindistan’ın başı
çektiği OECD dışı ülkeler ise üretimlerini %8,38 artırma başarısı göstermişlerdir.
Hemen hemen 2008 yılındaki %10’luk artışa yaklaşan Çin hem OECD dışı ülkelerin
hem de dünyadaki büyümenin lokomotifi durumundadır.
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dünya linyit üretimidünya linyit üretimi

Hemen hemen tamamı çıkarıldığı yerde elektrik enerjisi üretmek amaçlı tüketilen, çok az bir kısmı
imalat sanayisinde briket olarak kullanılan linyit kömürünün üretimi 2009 yılında 7,6 Mton azalırken
(%0,7) 2010 yılında 9,9 Mton artış göstermiştir. Üretimdeki artışın ana nedeni, üretimini bir önceki
yıla göre yaklaşık 22 Mton artıran Endonezya’dan kaynaklanmaktadır. Bu ülkeyi yaklaşık 7 Mton
artışla Rusya ve 2 Mton artışla Bulgaristan izlemiştir. Özellikle Rusya’nın %16’lık bir azalmadan
sonra %11’lik bir artışı sağlaması çarpıcıdır. Bir başka çarpıcı ülke üretimini %10 düşüren
Türkiye’dir. (Türkiye rakamının çok fazla gerçeği yansıtmadığı ve kesinleşen değerlerden sonra bu
tablonun biraz daha değişeceği öngörülmektedir)

1989 yılında pik
yaptıktan sonra linyityaptıktan sonra linyit
üretimi 1999 yılına kadar
yavaş yavaş azalmış,
ancak sonrasında
özellikle Almanya,
Yunanistan, Sırbistan,
Endonezya, Romanya,
Hindistan ve Kanada’nın
elektrik üretiminde
kullanması sonucu
hemen hemen stabil bir
hale gelmiştir.



dünya kömür  tüketimidünya kömür  tüketimi

�Kömür dünyada pek çok yerde ve rekabete açık bir şekilde bulunmasına rağmen, %76,9’u Çin, ABD, Hindistan Rusya ve
Japonya’dan oluşan beş ülke tarafından tüketilmektedir: Eğer bu listeye ikinci bir beş ülke olan G. Afrika, Almanya, Kore,
Polonya ve Avustralya’yı eklersek, bu on ülke dünya kömür tüketiminin %86,7’sini oluşturmaktadır
�Genelde kömür rezervleri açısından zengin olan ülkelerin elektrik üretiminde kaynak önceliğini kömüre verdikleri
görülmektedir. Ancak bazı istisnai durumlar da olabilmektedir. Bu ülkelerden birisi dünyanın en büyük görünür linyit
rezervlerine ve dördüncü büyük görünür taşkömürü rezervlerine sahip olan Rusya Federasyonu’dur. Bu ülkenin dünyanın en
zengin doğal gaz kaynaklarına sahip ülkelerden biri olması nedeniyle elektrik enerjisi üretiminin yarıya yakınını bu kaynaktan
elde etmektedir. Yine yaklaşık 1,5 milyar ton görünür taşkömürü rezervlerine sahip olan Brezilya, zengin hidrolik kaynakları
sayesinde elektrik enerjisi üretiminin büyük bir kısmını hidrolik kaynaklardan karşılamaktadır.

� Her ne kadar şekilde yer
almasa da Botsvana (%100) ve
Moğolistan (%96) ürettikleri
elektrik enerjisinin hemenelektrik enerjisinin hemen
hemen tamamını kömürden
elde etmektedir. Bu iki ülkeyi
Güney Afrika ve Polonya
izlemektedir. Çin özellikle son
on yılda yaptığı yatırımlarla
neredeyse ürettiği elektrik
enerjisinin %80’ini kömürden
elde etmektedir.
� 2009 yılında dünyanın
dördüncü büyük linyit üreticisi
olan Türkiye ise elektrik enerjisi
üretiminin ancak %30’unu
kömürden karşılarken yarıya
yakınını doğal gazdan
karşılamaktadır.



dünya kok kömürü  tüketimidünya kok kömürü  tüketimi

OECD ülkeleri koklaşır kömürün büyük bir kısmını kok fırınlarında kok elde etmek için
kullanmaktadır. 2010 yılında 122,6 Mton kok üreten OECD ülkeleri, buna karşın 124,4 Mton kok
tüketmiştir. OECD ülkelerinde kok kömürü tüketimi özellikle 80’li yılların ortalarından itibaren
giderek azalmaya başlamıştır. Bunun birkaç nedeni vardır.

�yüksek fırınlarda giderek artan pulverize kömür kullanımı ve fuel oil enjeksiyonu
�elektrik ark ocaklarının kullanımında gelişen teknoloji sonucu, geleneksel entegre demir çelik tesislerinin
tabanını kaybetmesi. Dünyadaki pek çok kok fırınının ekonomik ömrünün sonuna gelmekte olduğu ve yerine
kurulacak olanların ya da revizyona gidilecek olanların katı çevre koşulları da dahil olmak üzere önemli bir
ekonomik yük getireceği hesaba katılırsa bunun önemi daha iyi anlaşılacaktır.

�Üçüncü belki de en
kayda değer neden ise
entegre demir çelikentegre demir çelik
sanayisinin OECD
ülkelerinden OECD dışı
ülkelere kaymasıdır. 2010
yılında dünya koklaşır
kömür tüketiminin
%57’sini gerçekleştiren
Çin bunun en önemli
kanıtıdır. Çini toplam %27
payla Hindistan, Rusya,
Japonya, Ukrayna ve Kore
izlemektedir.



dünya kömür  dengesidünya kömür  dengesi

1980 yılında toplam tüketilen kömürün %50’si (1971 yılında %42’si) elektrik ve ısı
üretmek için kullanılırken bu oran 200’li yıllarda %70’lere kadar çıkmış, 2009 yılında ise
%65 olarak gerçekleşmiştir.
70’li yıllarda %10 olan, ısınma amaçlı kömürün oranı giderek azalmış, özellikle 80’li yılların
ikinci yarısından itibaren doğal gazın giderek yaygınlaşması ile günümüzde %3’lere kadar
düşmüştür.



dünya kömür  ticaretidünya kömür  ticareti

Tüm dünyada yaygın olarak alınıp satılmakta
olan kömür, çok uzak piyasalara dahi deniz
yoluyla taşınabilmektedir. Son yirmi yıla
bakıldığında, buhar kömürlerinin deniz yolu ile
taşımacılığı her yıl ortalama %6 artarken,
koklaşabilir kömürlerde %3 civarında
artmaktadır.

2010 yılında 938,5 Mton olarak gerçekleşen
dünya denizyolu kömür ticaretinin 676,4
Mton’unu buhar kömürü, 262,1 M ton’unu iseMton’unu buhar kömürü, 262,1 M ton’unu ise
koklaşabilir kömür oluşturmaktadır. Karayoluyla
ticareti yapılan kömür ticaretinin hacmi 2010
yılında 96,5 Mton olarak gerçekleşmiş olup, bu
toplam ticaretin yalnızca %10’una karşılık
gelmektedir.



dünya kömür  ticaretidünya kömür  ticareti

Avustralya ve Endonezya dünya
taşkömürü ihracatının yarıya yakınını
gerçekleştirmektedir. Bu iki ülkeye
Rusya, ABD ve Güney Afrika da
eklenirse, bu oran %75’lere
ulaşmaktadır.

2010 yılı dünya toplam taşkömürü ithalatı
%14,5 artışla 1048 mton’a ulaşmıştır.
İthalattaki hızlı artış,, 2009 yılında yaşanan
krizin atlatılmaya başlandığının bir başka
göstergesidir.





genel enerjigenel enerji

Ülkemizin enerji üretimi, 1970 yılından günümüze kadar, yaklaşık iki kat artmış, ancak toplam
tüketiminin yıllık ortalama %4,5 artış hızıyla beş katın üzerinde artması ve yerli kaynaklarımızın kısıtlı
olması nedeniyle ithalatı da hızla artmıştır. Bunun sonucunda 1970’li yıllarda toplam ihtiyacının %70’ini
yerli kaynaklarıyla karşılayabilen ülkemiz, 2009 yılına geldiğinde ihtiyacının ancak %29’unu kendi
kaynaklarıyla karşılayabilmiştir.



taşkömürü rezervleritaşkömürü rezervleri

Ülkenin en önemli taşkömürü rezervleri Zonguldak Havzasında bulunmaktadır. Havzada bugüne kadar
yapılan rezerv arama çalışmalarında, -1200 m derinliğe kadar tespit edilmiş toplam Jeolojik rezerv 1,3
milyar ton olup, bunun %40’ı (yaklaşık 515 mton) görünür rezerv olarak kabul edilmektedir.

Havzada koklaşabilir rezervler Kozlu, Üzülmez ve Karadon bölgelerinde yer almaktadır. Havza
kömürlerinin kalorifik değeri 5.450-7050 kcal/kg (AID) arasında değişmektedir.

Havzada Armutçuk bölgesinde yer alan rezervler ise yarı-koklaşma özelliği, yüksek ısıl değer ve
düşük bünye külü içeriği ile hem koklaşabilir kömürlerle harmanlanarak hem de pulverize
enjeksiyon (PCI) kömürü olarak demir-çelik fabrikalarında kullanıma uygun niteliktedir. (TTK)



linyit rezervlerilinyit rezervleri

Taşkömürünün aksine linyit ülkenin hemen hemen her yöresine yayılmış halde bulunmaktadır. Jeolojik
olarak oldukça genç olan ve genelde düşük ısıl değer ve yüksek nem içeren linyitlerimizin çoğu tüm
dünyada da olduğu gibi elektrik üretiminde kullanılmaktadır.



linyit rezervlerilinyit rezervleri

Linyitlerimizin yaklaşık %70’inin ısıl değeri 2000 kcal/kg’ın altındadır.

3%

9%

12%
4%1%1%

<1000
1000-1500
1501-2000

59%
11%

1501-2000
2001-2500
2501-3000
3001-3500
3501-4500
>4500



taşkömürü üretimitaşkömürü üretimi

Taşkömürü üretiminin son 40 yıllık geçmişine bakıldığında, 1974 yılında tavan yapan
taşkömürü üretimi giderek azalarak 1999 yılında 1,99 mton üretimle taban yapmış, daha sonra
biraz toparlanmış ve son yıllarda rödövanslı sahaların üretimiyle 2,9 mton’a ulaşmıştır.

Ülkenin artan talebini karşılamak amacıyla, ithalatımız özellikle 1995 yılından sonra hızla
artmıştır. Bir başka deyişle 1970’li yıllarda talebimizin hemen hemen tamamını karşılayan
ülkemiz günümüzde ancak %10’unu karşılayabilir hale gelmiştir.



taşkömürü dengesitaşkömürü dengesi

Ülkemizde taşkömürü elektrik enerjisi üretimi ve kok kömürü üretimi dışında çimento üretim tesisleri başta olmak
üzere sanayi sektöründe ve ısınma amaçlı olarak kullanılmaktadır

Son yıllarda hem maliyetleri hem de kok miktarını azaltmak amacıyla, önce Erdemir, sonra da İsdemir pulverize kömür
kullanmaya başlamıştır. Her ne kadar kullanılan kömürün çoğu ithal kaynaklı ise de bir miktar yerli kömürümüz de bu amaçla
kullanılmaktadır

80’li yıllara kadar, ülkemiz taşkömürü ısınma amaçlı olarak daha çok çıkarıldığı yörede kullanılmaktaydı. Bu dönemde
her ne kadar taşkömürü ithalatı artış trendi gösterse de 95’li yıllara kadar 5,5 mton civarında kalmıştır. Ancak bu yıllardan
sonra hızla artarak son yıllarda 20 mton seviyesine gelmiştir. Bu artışa paralel olarak toplam tüketilen kömürün de yaklaşık
%30’u ısınma amaçlı kullanılmaktadır.



linyit dengesilinyit dengesi

Linyit büyük oranda elektrik enerjisi üretiminde kullanılmaktadır. Elektrik enerjisi üretiminde
kullanılan linyitin toplam tüketim içindeki payı irdelendiğinde, 1970 yılında %20 olan payın,
hemen hemen her on yılda bir %20 artarak 2000 yılında %83’e ulaştığı, bu periyottan sonra
çok daha az bir artış hızıyla 2009 yılında %87 olduğu görülmektedir.



linyit tüketimilinyit tüketimi

Ülkemizde linyite dayalı santrallerin, 2000 yılında özel sektöre devredilen Çayırhan Termik
santrali hariç kamu elinde olması nedeniyle bol yağışlı dönemlerde hidrolik santrallerine
ağırlık verildiği ve linyit santrallerinin çok daha az çalıştırıldığı görülmektedir.





emisyonlaremisyonlar

UEA verilerine göre dünya CO2 emisyonları 1971-2009 arasında iki kat artarak 14,1
Gton’dan 29 Gton’a ulaşmıştır. (Sektörel yaklaşıma göre). 1971 yılında %67-30 oranlarında
OECD lehine olan pay 1990 yılına gelindiğinde %53-44 olmuş, 2005 yılında paylar
eşitlenmiş ve bu yıldan sonra OECD dışı ülkeler lehine artarak 2009 yılında %42-55
oranlarında gerçekleşmiştir.
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emisyonlaremisyonlar

Emisyonların ekonomik büyüme ile olan bağlantısı göz önüne alınırsa, bu durum daha iyi
anlaşılır. Özellikle son dönemin en hızlı büyüyen ülkesi Çin’in bu büyümeye katkısı
tartışılmazdır. Çin ve ABD günümüzde toplam emisyonların %42’sinden sorumludurlar. Bu
iki ülkeye Hindistan ve Rusya da eklenirse toplam emisyonların %50’sine ulaşılmaktadır.
Türkiye’nin küresel emisyonlara katkısı %1’den dahi azdır.
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emisyonlaremisyonlar

Fosil yakıtlardan kaynaklanan emisyonlar 1971-1990 arasında ortalama yıllık %2,1 artarken, sonraki on
yılda %1,1’e düşmüştür. Düşüşün ana nedenleri
�Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin yeniden yapılanması süreci
�verimli teknolojilerin kullanılması,
�yakıt ikamesi
�yenilenebilir enerjilerin kullanımı
Sonraki 9 yılda ortalama %2,3 artmıştır. (OECD dışı %5,3 ve OEVD %-0,53Çin’de gözlemlenen artış
hızının 9,35 olduğu göz önüne alınırsa, Çin’in OECD dışı ülkelerin lokomotifi olduğu açıkça görülecektir.





ÖzetÖzet--dünyadünya

Büyüme Hızları (%)
1971-
1980

1980-
1990

1990-
2000

2000-
2009

1971-
2009

1971-
1990

1990-
2009

2007-
2008

2008-
2009

CO2 Sektörel Yaklaşım (Mton)
2,80 1,51 1,14 2,37 1,92 2,12 1,72 1,40 -1,54

TPES Mtep) 3,00 1,98 1,34 2,15 2,09 2,46 1,72 1,83 -1,01

GSYİH (109 2000 ABD Doları)
3,83 3,05 2,86 2,36 3,02 3,42 2,62 1,47 -1,97

Nüfus (Milyon) 1,86 1,72 1,44 1,19 1,55 1,79 1,32 1,16 1,15
CO2 / TPES (t CO2/TJ) -0,20 -0,46 -0,19 0,21 -0,17 -0,34 0,00 -0,42 -0,54

CO2 / GDP (kg CO2/2000 
ABD Doları)

-1,05 -1,50 -1,63 0,00 -1,07 -1,29 -0,86 0,00 0,00

CO2 / Population (t CO2/kişi)
0,94 -0,22 -0,28 1,15 0,36 0,33 0,40 0,23 -2,72



özet Türkiyeözet Türkiye

Büyüme Hızları (%)
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GSYİH Nüfus

1971-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2009 1971-2009 1971-1990 1990-2009 2007-2008 2008-2009
CO2 Sektörel Yaklaşım (Mton) 6,16 5,99 4,68 2,76 4,91 6,07 3,77 -0,55 -2,74
TPES Mtep) 5,43 5,31 3,76 2,77 4,33 5,37 3,29 -1,51 -0,85

GSYİH (109 2000 ABD Doları) 3,90 5,21 3,67 3,30 4,04 4,59 3,49 0,66 -4,83

Nüfus (Milyon) 2,30 2,18 1,55 1,26 1,82 2,23 1,41 1,17 1,15
CO2 / TPES (t CO2/TJ) 0,69 0,65 0,88 -0,01 0,56 0,67 0,46 0,96 -1,89
CO2 / GDP (kg CO2/2000 ABD 
Doları)

2,16 0,77 0,98 -0,45 0,86 1,42 0,30 -1,41 2,86

CO2 / Population (t CO2/kişi) 3,84 3,70 3,10 1,51 3,05 3,76 2,34 -1,59 -3,77





temel yaklaşımlartemel yaklaşımlar

UEA yaptığı son çalışmada üç küresel senaryo ve bunlarla ilgili varyasyonlar üzerinde çalışma yapmıştır:

�New Policy Scenario: taahhüt edilen hükümet politikalarının gerçekleştiği senaryo (katı önlemlerle desteklenmese dahi)

�Current Policy Scenarios: 2011 ortalarına kadar taahhüt edilen politikalar haricinde yeni politikaların uygulanmadığı senaryo

�450 Scenario: Küresel ısınmayı sanayi öncesi dönem olan 20C’nin altında tutmak hedefinde, emisyonla artışını sınırlayan

senaryo

Tablo: Nüfus ve Şehirle şme
Tablo: Reel GSY İH (2010 trilyon ABD Doları)



Senaryo sonuçlarıSenaryo sonuçları

New Policies Scenario sonuçlarına göre 2009

yılında 12.150 Mton olan birincil enerji arzı

(TPES), 2035 yılında %40 artarak 16.950 Mton’a

(yıllık ortalama %1,3 artış) ulaşacaktır.



Senaryo sonuçlarıSenaryo sonuçları

Senaryoların hepsinde fosil yakıtlar dominant olmasına

rağmen payları değişiklik göstermektedir.

Fosil yakıt payındaki azalım (%):

2009 2035

�Current Policies Scenario 81 80

�New Policies Scenario 81 75

�450 Scenario 81 62

Energy related CO2 emissions (Gton)

2010 2035

�Current Policies Scenario 30,4 43,3

�New Policies Scenario 30,4 36,4

�450 Scenario 30,4 21.6



kömür talebi öngörülerikömür talebi öngörüleri

Doğal gaz ve yenilenebilir ile ilgili ne kadar

konuşulursa konuşulsun 21. yüzyılın ilk on yılında

yarışı kömür kazanmıştır. Küresel kömür talebi

1990’lardaki düşük seviyeli talepten sonra 200-

2010 yılları arasında hızlı bir büyüme göstermiştir

(yıllık ortalama %4,4 ki bu gaz için %2,7 ve petrol

için %1,1)

Geçtiğimiz on yılda kömür talebinin %80’i Çin’den

gelmiştir.

New and Current Policies Senaryolarında Çin

ve Hindistan (ÇİNDİA) kömürde öngörülen

talep artışının üçte ikisinden sorumlu

olacaklardır.



kömür talebi öngörülerikömür talebi öngörüleri

Her üç senaryoda da, elektrik enerjisi üretim

sektörünün toplam talebin büyük bir kısmını

içerdiği görülmektedir. Sektör talebinin Kömür

talebindeki artışa oranı

�Current Policiy Scenario %80

�New Policiy Scenario %75

�450 Scenario %50

1990-2010 arasında gerçekleşen kapasite artışının

üçte biri kömür kaynaklıdır. (%70 Çin’den-yarı kritik)

Current ve New Policies Senaryolarında da kömür (her

ne kadar ikinci senaryoda payını %40’dan %33’e

düşürse de) önemini korumaya devam edecektir.



TürkiyeTürkiye

Ülkemizde elektrik ve genel enerji talebi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından
yapılmakta olup, en son çalışma 2005 yılında yapılmıştır. Yeni yapılan projeksiyon
çalışmasının önümüzdeki yıl içinde yayınlanması umulmaktadır.
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