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YÖNETİCİ ÖZETİ

İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği (İDPAD), iklim değişikliği sorununa sera gazının

azaltılması çabasının yanında adaptasyon konusunu da önemseyen bir bakış açısına sahiptir. İDPAD

iklim değişikliği sorununa dair ulusal ve uluslararası alanda çalışmalar yapmayı, ülke mevzuatının

güncellenmesine katkı vermeyi, akademik alanda iklim değişikliği sorununa dair daha verimli, etkin ve

Ar-Ge"yi de kapsayan çalışmaları arttırarak desteklemeyi, ülkemizin politikalarına yön verebilmeyi

hedeflemektedir.

İklim değişikliği, dünyamız üzerinde var olan bütün canlı ve cansız varlıkların ortak ve çevresel

etkilerinin yanında sosyal, ekonomik ve hatta hukuki etkileri de barındıran sorunlarının en önde

gelenlerindendir. Aynı küreyi paylaşan insanlar olarak karşı karşıya kaldığımız küresel iklim değişikliği

olgusuna rasyonel, bilimsel, titiz ve tutarlı yaklaşım hepimizin geleceği için ortak faydayı gözeten bir

tutum olacaktır. İklim değişikliği ve çevre kirliliğine sebep olan en büyük insan faaliyeti fosil yakıtlardan,

özellikle de yüksek karbon içerikli kömürden elektrik üretim süreçleridir. Kömürlü termik santraller hava,

su, toprak kirliliğinin en önemli sebeplerinden birini oluşturmaktadır. Birçok ülke iklim krizini ve çevre

sorunlarını azaltmak için bu geri kalmış elektrik üretim biçimini terk etme kararı almış ve uygulamaya

geçmiştir.

Ülkemizde ise çevre mevzuatına uyumlu olmayan özelleştirilen ve özelleştirme sürecinde olan

kömürlü termik santrallerin, uyum sürecine girmesi yerine kanun değişiklikleri aracılığıyla idari

yaptırımlardan muafiyet kazanmaları tercih edilmiştir. Sağlanan bu muafiyetler, gerek bu santrallerin

çevresinde yaşayan vatandaşlar ve yerel siyasetçiler, gerekse birçok sivil toplum kuruluşları tarafından

eleştirilmiştir. Çevrenin kirletilmesine göz yumulduğu, kömürlü termik santrallere çevreyi kirletme hakkı

tanındığı yönünde iddialar ortaya konmuştur. Açıkça görülmektedir ki, özelleştirilen/özelleştirme

sürecinde olan kömürlü termik santrallerin çevre mevzuatına uyum sağlamaları gerekirken, çevre

mevzuatı, bu tesislerin durumlarına uydurulmaya çalışılmıştır.

Bu rapor, yapılan saha araştırmaları, görüşmeler ve nitelikli incelemeler neticesinde edinilen bilgiler

ışığında, devlet tarafından kurulan, işletilen ve özelleştirilen termik santrallerin çevre mevzuatına

uyumu için gerçekleştirmesi gereken çevre yatırımlarına (baca gazı arıtma, kül depolama alanları vb)

dair son durum özellikle istisnalardan kaynaklanan eksikliklerle açıklanmaktadır. Buna ek olarak

Çayırhan ilçesinde bugün işletim halinde olan ve 2021 yılında yeniden özelleştirme programına alınan

tek termik santral olan Çayırhan Termik Santrali özelinde mevzuat uyumluluğu, çevresel ve ekolojik

durumu incelenmiş olup çevre mevzuatındaki durumuna dair tespitlerimiz aşağıda verilmiştir.

İşletmede;

 Depolanan küllerin tehlikesiz olduğuna dair periyodik olarak analiz yapılması gerekmektedir.

 Maden Sahası için çevre izin ve lisans belgesi mevcut değildir.

 Kuşaklama kanalları hala inşa edilmemiştir. Ayrıca heyelan riski söz konusudur.

 Santralde hava emisyonuna yönelik herhangi bir yatırım yapılmamıştır. Baca gazı arıtma

sistemi verimli çalışmamaktadır. Tesiste bulunan 4 bacada kurulan sürekli emisyon ölçüm
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sistemlerinden 2020 yılı içinde 2 kere kirletici parametrelerine ait ortalama düzeltilmiş

konsantrasyon değerinin Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nde (SKHKKY)

yer alan emisyon sınır değerlerinin/standartlarının üzerinde olduğu tespit edilerek Ankara

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından idari para cezası verilmiş. Buna rağmen

iyileştirmeler hala yapılmamıştır.

 İDPAD tarafından Çayırhan Termik Santrali’nin bulunduğu Karaköy ve Uluköy bölgelerinde

kontrol amaçlı olarak yaptırılan imisyon ölçümleri neticesinde ölçüm yapılan günlerin

neredeyse tamamında PM10, PM2,5 değerlerinin SKHKKY’nde belirtilen günlük ve yıllık sınır

değerleri, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) önerdiği yıllık kılavuz değerleri ve Avrupa

Birliği’nde (AB) geçerli olan günlük ve yıllık ortalama limit değerleri aştığı gözlenmektedir.

Ayrıca NO2 ve SO2 ölçüm sonuçlarının, tüm ölçüm noktalarında SKHKKY’nde belirtilen sınır

değeri, DSÖ’ün önerdiği yıllık kılavuz değeri ve AB’de geçerli olan yıllık ortalama limit değeri

aştığı tespit edilmiştir.

13 özelleştirilmiş termik santralin mevcut durumuna dair yaptığımız detaylı değerlendirme tablo

halinde raporda sunulmuştur. Dikkat çekici noktalar ise aşağıda paylaşılmaktadır.

 Afşin Elbistan A termik santralinin çevre izni bulunmamaktadır. Buna rağmen tesis çalışmaya

devam etmektedir. Bacagazı kükürt arıtma, azot giderimi, denox ünitesi bulunmamaktadır.

Bacadan çıkan kirleticileri engelleyecek herhangi bir yatırım yapılmamıştır. Afşin B’nin ÇED

olumlu kararı Afşin A’nın çevre mevzuatına uyumu şartı ile verilmiştir. Afşin A’ya son 6 ayda 2

çevre cezası verilmesine rağmen tesis çevre mevzuatına aykırı bir şekilde çalışmaya devam

etmektedir.

 Afşin Elbistan B termik santralinin sürekli emisyon ölçüm sistemi çalıştırılmadığı için Nisan ayı

içerisinde çevre cezası verildi. Bacagazı arıtma sistemi uygun değildir, külün yapısı arıtma

tesisinin verimli çalışmasını engellemektedir. Yeniden tasarlanmalıdır.

 EÜAŞ 18 Mart Çan termik santrali, bacagazı kükürt arıtma sistemi hatalı kurulmuştur. %4

kükürt oranına göre dizayn edilmiştir ancak kükürt oranı %8’dir.

 Tunçbilek Termik Santralinde bacagazı kükürt arıtma sistemi bulunmuyor.

 Seyitömer Termik Santralinde bacagazı arıtma sistemleri bulunmuyor, termik santral

teknolojisi çok geri olduğu için kurulamıyor.

 Soma Termik Santrali bacagazı arıtma sistemleri bulunmuyor.
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1. KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLER VE ÇEVRESEL ZARARI

Dünyamızı yaşanabilir sıcaklıkta tutan sera gazlarının oranı insan faaliyetlerinden kaynaklı olarak

her geçen gün hızlı bir artış göstermektedir. Sera gazı salımlarındaki hızlı artış günümüzde küresel

ısınma ve iklim değişikliğine neden olmaktadır.

İklim değişikliğine neden olan en önemli insan faaliyetlerinden biri termik santrallerdir.

Termik santraller merkezi (ana işletici) makinesi buhar gücü ile çalışan ısıtılan su buharını enerjiye

dönüştürerek elektrik üreten tesislere denir. Bu tesisler elektrik üretimi için gerekli olan buharı elde

etmek için kömür, doğal gaz, fuel oil gibi pek çok kaynak kullanabilmektedir. Bunlar içerisinden

özellikle kömürün yakılması sonucunda tonlarca kül, cüruf ve sağlığa zararlı partikül madde açığa

çıkmakta ve bunlar bertaraf edilmediği takdirde binlerce hektara kadar varan çok geniş alanları

etkileyebilmektedir. Böylece termik santraller hem iklim değişikliğine etkileri hem de iklim

değişikliğinden etkilenme bakımından büyük bir endüstriyi oluşturmaktadır.

Termik santrallerin çevresindeki hava, toprak, su ve canlılara zarar verdiği birçok akademik
çalışmada ortaya konulmuştur.

Termik santrallerin çevresine zararı, işletme sırasında açığa çıkan ve değerlendirilemeyen atık

maddelerin hava, su ve toprak gibi alıcı ortamlara deşarj edilmesi sonucu oluşmaktadır.

Kömürlü termik santraller hava, su, toprak kirliliğinin en önemli sebeplerinden birini
oluşturmaktadır.

Kömürlü termik santrallerde kömürün yakılmasından kaynaklı olarak bacasından çok sayıda toksik

ve kirletici madde çıkışı gerçekleşmektedir. Bunlar civa, kurşun, sülfürdioksit, nitrojen oksit gibi çeşitli

partiküller ve ağır metaller olabilir. Ağır metallerin ve partiküllerin havada bulunması nefes alma

zorlukları, sinir hastalıkları, kanser, beyne hasar verme, kalp rahatsızlıkları ve bebek ölümlerine kadar

birçok sağlık riskinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Ulusal ve uluslararası düzeyde bu

emisyonların bir kısmını önlemek amacıyla salım kısıtları getirilmesine rağmen dünyada birçok santral

bu limitleri aşmaktadır.

Kömür yandığında geriye kalan küllerin yarısından fazlası göller, göletler, kontrolsüz depolama

sahaları ve diğer alanlar üzerinde birikmekte ve zamanla suyollarını ve içme suyu kaynaklarını

kirletmektedir. Bu bağlamda göller, nehirler, akarsular ve içme suyu kaynakları kömür madenciliğinden

ve termik santrallerden ağır bir şekilde etkilenebilmektedir. Ayrıca kömürlü termik santraller soğutma

suyu ihtiyacından kaynaklı olarak yerel su kaynaklarına bağımlı olduğu için suda ani sıcaklık

değişimlerine bağlı olarak ekolojik kayıplar oluşabilir.

https://beyond-coal.eu/europes-coal-exit/


2

2. DÜNYADA KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLERE GENEL
YAKLAŞIM

Kömürün kullanımı ve kömürlü termik santraller küresel ısınmanın en önemli tetikleyicileri, iklim

değişikliğine en fazla neden olan insan faaliyetleri arasındadır. Kimyasal olarak incelendiğinde kömür

yandığında etrafına çoğunlukla karbon salar ve havadaki oksijen ile temas ettiğinde ısıyı hapseden bir

gaz olan karbondioksiti üretir. Karbondioksit ise dünyamızı bir yorgan gibi sarar ve miktarının artması

sonucu yerin yüzey sıcaklıkları normalin üzerine çıkmaya başlar.

Kömürün ortalama %78 düzeyinde karbon içeriğine sahip olması sektörün küresel ısınma
ve iklim değişikliği için riskli bir alan olarak görülmesi ile sonuçlanıyor.

2019 yılı verilerine göre kömürlü termik santraller, dünyadaki yıllık karbondioksit salımlarının

yaklaşık %30’undan tek başına sorumludur1. Elektrik üretimi için kullanılan fosil yakıtların emisyon

yoğunlukları dikkate alındığında kilovat saat elektrik başına salınan sera gazının karbondioksit

eşdeğeri cinsinden değeri en yüksek olan kömürdür. Değeri 820 gCO2eqkWh-1’dir.

Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli, sıcaklığı yaşanabilir bir seviyede tutmak için
yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması
gerektiğini söylüyor.

İklim değişikliği konusunda ulusüstü bir

platform olarak kurulmuş ve hacimli ve

kapsamlı iklim değişikliği raporlarının

hazırlandığı bir oluşum olarak

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli

(IPCC), yayılmacı ve giderek artan bir enerji

verimliliği stratejisiyle birlikte yenilenebilir

enerjinin artırılması gerektiğini söylüyor.

Bunu başarmak için en gerçekçi yol, 2030 yılına kadar emisyonların yarıya indirilmesidir. 2030 yılına

gelindiğinde küresel salımların yarısının azaltımı için yıllık yenilenebilir enerji kapasitesinin mevcut

dağılımdaki oranının üç katı olması gerekecek.3 Bu doğrultuda teknolojiye özgü hedeflere ve

politikalara özellikle ihtiyaç vardır. IPCC’nin yayımladığı son rapor, 6. Değerlendirme Raporu, rüzgar

ve güneş enerjisinden faydalanarak Paris Anlaşması’nın 1.5°C’lik hedefine ulaşma yolunda 2030

yılına kadar ihtiyaç duyulan emisyon azaltımının 1/3'ünden fazlasını sağlayabileceğini gösteriyor.4

1 IEA. (2019). Küresel Enerji ve Karbondioksidin Durumu 2019 Raporu Emisyon verileri. Uluslararası Enerji Ajansı (International Energy
Agency). Erişim Tarihi: 20.03.2022. https://www.iea.org/reports/global-energy-co2-status-report-2019/emissions
3 IRENA (2022), World Energy Transitions Outlook 2022: 1.5°C Pathway, International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi.
4 IPCC. (2022). Climate Change 2022 Mitigation of Climate Change. Intergovernmental Panel on Climate Change. Erişim Tarihi: 06.04.2022.
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/
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Paris Anlaşması’nın hedeflerini uygulama

yolundaki en önemli adımlardan biri Kasım

2019’da yürürlüğe giren Avrupa Yeşil

Mutabakatı’dır. Avrupa Yeşil Mutabakatı’na
göre 2026 yılının ilk gününden itibaren

emisyon ticaret sistemi uygulanmaya

başlanacaktır. Emisyon ticaret sisteminin

temel mantığı, İşletmeler tarafından salınan

her bir sera gazının karbondioksit eşdeğerinin

(tCO2e) ton başına fiyatlandırılmasıdır.

Kömür, karbon fiyatlandırmasına en duyarlı fosil kaynakların başında geliyor.

Londra Üniversitesi Akademisi ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın ortak yazarlarından Christophe

McGlade “Bir ton CO2 başına 20 ABD doları tutarında bir karbon fiyatı eklemek, kömür kullanma

maliyetini ikiye katlıyor” diyor.5 Bu durum enerji sektörü yatırımcılarının, yani kömür santrallerinin

karbon fiyatlandırması altında rekabet edebilirliğini azaltacaktır. Bu nedenle şirketler portföylerini

düşük karbonlu elektrik kaynaklarına kaydırma seçeneğine başvurabilirler.

Şu anda Avrupa Birliği, Kaliforniya, Yeni Zelanda, Güney Kore, İsviçre ve Kanada dahil olmak

üzere dünyanın birçok ülkesinde doğrudan karbon fiyatlandırma aracı bulunmaktadır. 68 doğrudan

karbon fiyatlandırma aracının 36’sı karbon vergisi ve 32’si Emisyon Ticaret Sisteminden oluşmaktadır.

Fakat bunların %4'ünden daha azı Paris Anlaşması’nın sıcaklık hedeflerini karşılama potansiyeli

göstermektedir.6

1970'lerdeki enerji krizine karşılık kömürden elektrik üretimini yaygınlaştırıcı piyasa
modelinin çevresel sorunlara yol açtığını bugün açık bir şekilde tecrübe ediyoruz.

Bu dersler göz önüne alındığında politika yapıcıların daha fazla enerji verimliliğini teşvik eden ve

düşük karbonlu enerji kaynaklarına geçişi hızlandıran politikalara öncelik vermesi gerekiyor.

5 UN Climate Change News. (30 Ocak 2022). Paris Agreement Triggers Divestment from Coal - Study. Erişim Tarihi: 20.04.2022.
https://unfccc.int/news/paris-agreement-triggers-divestment-from-coal-study
6 The World Bank. (24 Mayıs 2022). Global Carbon Pricing Generates Record $84 Billion in Revenue. Erişim Tarihi: 28.05.2022.
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/05/24/global-carbon-pricing-generates-record-84-billion-in-revenue
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2.1. Net Sıfır Emisyona Doğru Kömür

İklim Şeffaflığı (Climate Transparency) neden kömürden çıkılması gerektiğini 6 temel sebep ile

açıklamıştır. 7

1) İklim Değişikliği: IPCC'nin Küresel Isınma 1.5C özel raporuna göre Paris

Anlaşmasının hedefine ulaşabilmek için 2030'a kadar kömür ve fosil yakıt kullanımını

üçte iki oranında azaltım gerekiyor.

2) Kömürün Sağlık Etkileri: Çevresel sorunların en büyük tetikleyicilerinden biri

kömürdür. Sınırlı veri ile yapılan çalışmaların sonuçları gösteriyor ki kömür yakmak

küresel olarak yılda 800.000'den fazla erken ölümden ve milyonlarca ciddi ve hafif

nitelikli hastalık vakasının görülmesinden sorumludur.

3) Maliyetler: 2025 yılına gelindiğinde yenilenebilir enerji altyapısından elektrik üretmek,

yeni kömürlü termik santrallerden üretmekten daha ucuz olacak.

4) Bağlı Varlık Riski: Küresel politikadaki değişiklikler ve devamında gelen ekonomik

tercihler kömürle çalışan elektrik santrallerini mahsur kalan varlıklara dönüştürebilir.

5) Enerji bağımsızlığı ve mali faydalar üzerindeki yük: Kömür ithalatının azaltılması

enerji bağımsızlığını güçlendirilmesi anlamına geliyor.

6) Enerjiye erişim: Şebekeden bağımsız yenilenebilir enerji kullanımı, özellikle

gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere yükselen pazarlarda enerjiye daha fazla

erişebilmeyi mümkün hale getirir.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) 2050'ye kadar Net Sıfır Emisyonlar Senaryosu
Kömür Endüstrisinin zamanla zayıflayıp çökeceğini söylüyor.8

IEA’nın 2050'ye Kadar Net Sıfır Emisyonlar Senaryosuna göre yaklaşık 20 ülke elektrik üretimi

için kömür kullanımını aşamalı olarak sonlandırmak için tarihler belirlemiş olsa da, kömür birçok ülkede

enerji karışımının önemli bir bileşeni olmaya devam edecek. Önümüzdeki on yıllarda daha temiz bir

enerji kaynaklarına sahip olmak isteyen hükümetlerin, Karbon Yakalama Kullanımı ve Depolama dahil

ancak bununla sınırlı olmamak üzere daha az kirletici ve daha verimli teknolojileri geliştirmesi ve

uygulaması gerekiyor. Böylece kömür üretiminin 2040 yılına kadar sona ereceğini öngörülebilir.

IBISWorld tarafından yapılan analize göre (Global Coal Mining Industry - Market Research

Report) Paris Anlaşması’nın hedefine ulaşma yolunda verilen taahhütlerin getirdiği uzun vadeli

eğilimler sayesinde 5 yıllık süre içerisinde, 2027 yılına kadar, küresel kömür üretiminin artması

beklenmiyor.

7 Climate Transparency. (Mayıs 2019). Managing the Phase-out of Coal a Comparison of Actions in G20 Countries. Erişim Tarihi: 12.04.2022.
https://www.climate-transparency.org/wp-content/uploads/2019/05/Managing-the-phase-out-of-coal-DIGITAL.pdf
8 Uluslararası Enerji Ajansı (IEA). https://www.iea.org/fuels-and-technologies/coal
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Sektörde özellikle Çinli operatörlerin büyümesinin yavaşlamaya devam etmesi ve taş

kömürüne olan talebin azalması öngörülüyor. 9

Küresel kömürden çıkış senaryolarının birleştiği görüş, COVID-19 pandemisi, pandemi ile yeşil

kararların hızla devreye alınması, ardından yaşanan Rusya-Ukrayna Savaşı ve fosil enerji

diplomasinin yoğun mesaisi sonrasında bile kömüre olan talebin azalması yönündedir. Önünde

sonunda ülkelerin odağının kömür yakıtlı termik santrallerin elektrik üretiminden daha temiz enerji

kaynakları geliştirmeye doğru kayması bekleniyor.

2.2. Birleşmiş Milletler 26’ncı Taraflar Konferansı’nda Kömüre Yaklaşım

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Kasım 2021’de 26’ncısı düzenlenen Taraflar

Konferansı’nda (COP26) kömür kullanımının azaltımı ilk kez resmi metinlerde kullanıldı.

Birleşik Krallık’ın “Kömürü tarihe gömelim” açılımını ile başlayan konferansın ilk haftasında 46

ülke "Kömürden Temiz Enerjiye Küresel Geçiş Deklarasyonu" yayımlayarak yeni kömür yatırımlarının

sonlandırılması, temiz elektrik üretiminin hızlandırılması, elektrik üretiminde kömürden çıkışın

sağlanması ve kömür işçileri ve bölgelerini gözeterek dönüşümün gerçekleştirilmesi taahhüdünde

bulundu.

 Endonezya, Vietnam, Polonya, Güney Kore, Mısır, İspanya, Nepal, Singapur, Şili ve

Ukrayna kömürden çıkış taahhüdü veren ülkeler arasında yer aldı.

 Vietnam, Fas ve Polonya’nın da arasında bulunduğu ülkeler yeni kömürlü termik santral

projesi yapmayacaklarını taahhüt etti. 10

Konferansın sonuna doğru yaklaşırken Çin, ABD, Avustralya ve Hindistan'ın da aralarında yer

aldığı dünyanın kömüre en fazla bağımlı bazı ülkeleri, deklarasyon için herhangi bir taahhütte

bulunmadı.

Hindistan ciddi arka plan kulisleri ile son dakikalarda kömürden çıkış ifadesinin kömür

kullanımının azaltılması şeklinde değiştirilmesini sağladı. Buna karşılık İngiltere, büyük ekonomilerin

2030’larda ve daha yoksul ülkelerin 2040’larda kömür enerjisini aşamalı olarak durdurmalarını kabul

ettiklerini açıkladı.11 Türkiye uluslararası platformlarda kömürden çıkış ya da kömür ve kömürlü termik

santralleri kapatmaya yönelik herhangi bir açıklama yapmadı ve taahhütte bulunmadı.12

9IBISWorld. (2022). Global Coal Mining Industry-Market Research Report. Erişim Tarihi: 17.07.2022
https://www.ibisworld.com/global/market-research-reports/global-coal-mining-industry/.
10 UNFCCC. (4 kasım 2022). End of Coal in Sight at COP26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi.
https://unfccc.int/news/end-of-coal-in-sight-at-cop26
11 BBC News. (4 Kasım 2021). COP26 İklim Zirvesi'nde 40'tan fazla ülke kömür kullanmayı bırakma sözü verdi.
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-59161102
12 İklim Haber. (5 Kasım 2021). Türkiye COP26’nın kömür gündemine seyirci kaldı. https://www.iklimhaber.org/turkiye-cop26nin-komur-
gundemine-seyirci-kaldi/

https://ukcop26.org/global-coal-to-clean-power-transition-statement/
https://beyond-coal.eu/europes-coal-exit/
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-59161102
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Küresel kömür kullanımına dolaylı yoldan kısıtlama getiren en güncel anlaşma Paris
Anlaşmasıdır.

Paris Anlaşması kapsamında küresel sıcaklık artışını sanayi öncesi döneme kıyasla 1.5°C’de

tutmak ve mümkün olduğunca 2°C’nin altında sınırlandırmak için emisyonların 2030’a kadar %45

azaltılması gerekiyor.13 Buna göre küresel kömür kullanımının elektrik üretimi içerisindeki payının

gelecek 10 yılda her yıl %13 oranında azaltılmalıdır, bu ise kömürün küresel elektrik payını

2021'de %36'dan 2030'a kadar %8’e düşürülmesi anlamına geliyor.14 Bu amaçla COP26’da küresel

çapta harekete geçilmesi üzere 4 temel eylem alanı öne çıktı. Bunlar, nakit, kömür, ağaçlar ve araçlar

oldu. 4 temel konudan biri de kömür olduğu için küresel iklim eyleminde kömüre yönelik atılan adımlar

yakından takip edilmeye başlandı. Fakat COP26 sonrasında ülkelerin Kovid19’dan hızla kurtulmaya

başlaması ve Ukrayna’daki savaş bazı ülkelerin kömürden çıkış süreçlerini baltaladı ve kömür

kullanımlarının bir süre daha devam edilmesi fikrine teşvik etti.15

13 Erkul Kaya, N. (15 Kasım 2021). COP26'da kömür kullanımının azaltılması ilk kez resmi metinde yer aldı.
https://www.aa.com.tr/tr/cevre/cop26da-komur-kullaniminin-azaltilmasi-ilk-kez-resmi-metinde-yer-aldi/2421056
14 EMBER. (2022). Global Electricity Review. Erişim Tarihi: 28.06.2022. https://ember-climate.org/app/uploads/2022/03/Report-GER22.pdf
15 Harvey, F. (14 Mayıs 2022). Cash, coal, cars and trees’: what progress has been made since Cop26?. The Guardian.
https://www.theguardian.com/environment/2022/may/14/cash-coal-cars-and-trees-what-progress-has-been-made-since-cop26

https://beyond-coal.eu/europes-coal-exit/
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2.3. Rusya- Ukrayna Savaşı Sonrası Küresel Kömür Politikası

Enerjide iki büyük dünya devi olan Rusya ve Ukrayna’nın yaklaşık 3 ay önce birbirleri ile

savaşa girmeleri, gaz kıtlığına ve fosil yakıtta yüksek fiyatlarla sonuçlandı.16 Bu durum küresel

kömürden çıkış sürecinin yavaşlattı; ülkeler kömürden vazgeçmede zorlandı, bazıları kömüre geri

döndü, yakın zamana kadar kömür üretimi ve kömür gücünün yavaşlatılmasına dair çabaların yerini

kömürden çıkışın kolay olmayacak bir dünyaya bıraktı. Bir taraftan da yenilenebilir enerji kaynaklarının

yaygınlaştırılmasına ortam hazırladı. Kömür madenlerine ve santrallerine bağımlı topluluklar için

kömürden çıkış parazit gibi görünmeye bir süre daha devam edecek gibi duruyor. Bu durumda

Rusya’nın kendisine yaptırım uygulayan ülkelere fosil yakıt akışını kesmesi de etkili oldu.

Almanya, Hollanda, Avusturya ve Fransa'nın önümüzdeki altı ila on sekiz ay boyunca
kömürle çalışan elektrik üretimini artırabileceklerine ve acil gaz tasarrufu önlemlerine ilişkin
duyurular yayımladılar.

Fransa 2022 yılında kömürden çıkış yapacağını duyurmasına rağmen kömür çıkışlarını

uzatacak ülkeler arasında yer alıyor. Fransa, bu kış nükleer filosu için acil durum koruması olarak 647

MW'lık Emile Huchet kömür santralini hazırlıyor. Avusturya, 2020 yılında son santralini kapatmasına

rağmen 246 MW'lık küçük Mellach santralini yedek olarak hazırlıyor. Yunanistan, 2022 yılının ilk 5

ayında linyit kömüründen elektrik üretimi tüm zamanların en düşük seviyesinde tutabilmiş olmasına

rağmen 2025 yılı için öngördüğü kömürden çıkış planını 2028 olarak güncelledi.17

Savaşın getirdiği fosil enerji krizine bazı ülkeler de kömürden çıkış yol haritalarını
uygulayarak ve temiz enerji kaynaklarına hızlandırılmış bir geçişle çözüm buluyor.

Slovakya 2023 yılında 266MW gücünde olan Novaky kömürlü santralini kapatma kararı alarak

fosil yakıta olan bağımlılığı azaltmaya çalışıyor. Slovenya ise kömürden çıkış planını ilan etti.18

İspanya’nın en önemli enerji şirketlerinden olan Endesa, Ermenistan’daki 1160MW’lık Litoral Kömür

Santralini kapatma kararı aldı. Bunun yerine 2000 kişiye iş sahası oluşturacak 1,5GW gücünde

yenilenebilir enerji santralleri inşa etmeyi planlıyor. Dolayısıyla savaşın yarattığı kriz temiz enerjiye

hızlandırılmış bir geçiş için bir katalizör görevi görebilir.

Mevcut tahminlere göre, enerji fiyatlarının 2022'de %50 artması, artışın kömür

fiyatlarında %81 olması bekleniyor.19

Kömüre bağımlı ülkeler bu artıştan ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan en olumsuz

etkilenecek olan ülkeleri oluşturuyor.

16 IRENA (2022), World Energy Transitions Outlook 2022: 1.5°C Pathway, International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi.
17 EBC. (14 Temmuz 2022). No, Europe is not Going Back to Coal. Europe Beyond Coal. Erişim Tarihi: 17.07.2022. https://beyond-
coal.eu/2022/07/14/no-europe-is-not-going-back-to-
coal/#:~:text=Of%20the%20countries%20to%20extend,a%20few%20months%20%5B1%5D.
18 EBC. (14 Temmuz 2022). European Coal Plant Countdown: Coal Exit Time. Europe Beyond Coal. Erişim Tarihi: 17.07.2022.
https://beyond-coal.eu/coal-exit-timeline/
19 World Bank. 2022. Global Economic Prospects, June 2022. Global Economic Prospects;. Washington, DC: World Bank. © World Bank.
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/37224 License: CC BY 3.0 IGO.
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EMBER’in analizine göre Rusya - Ukrayna Savaşı sonrasında kömürle ilgili 3 temel baz

senaryo vardır.20 Bunlardan ilki kömürde küçük artış planlarının yapıldığı, kömürlü termik santrallerin

kapatılmasının beklemeye alındığı ve elektrik üretmeye devam ettiği senaryodur. Bu senaryoyu

Avrupa'da 14 GW'lık kömürlü termik santral beklemeye alınması ve 2023 yılı boyunca %65 kapasiteyle

çalışacak olması desteklemektedir.

Bu durumda emisyonlarda da artış yaşanması kaçınılmazıdır. İkinci senaryo, kömürlü termik

santrallerden kısmi olarak faydalanıldığı ve emisyonların sınırlı düzeyde artışının yaşandığı

senaryodur. Buna göre, 2023 yılında emisyonlarda artış yaşanması beklenmektedir. Son senaryoya

ise iyimser senaryodur. Ülkelerin kömür çıkış tarihleri doğrultusunda hareket ettikleri ve ülkelerin

kömürden çıkış tarihi belirlemeye devam ettiği senaryodur. Bunu destekleyen durum, şu ana kadar

hiçbir Avrupa ülkesinin hala 2030 yılına kadar kömürden aşamalı olarak çıkış yapma taahhüdünü geri

çevirmemesidir.

Hindistan

Hindistan’da hala kurulum aşamasında olan kömürlü termik santraller bulunmaktadır. Bu

santrallerden biri de Jambi-1 termik santralidir. Jambi-1’den kaynaklı emisyonların yaklaşık 30 yıl

süresince çevresinde yüksek düzeyde hava kirliliğine neden olması, 1.100 erken ölüm, 80 erken

doğum ve 55.900 yıllık yaşam kaybına yol açması bekleniyor. 2019 yılında getirilen emisyon

standartlarına uyum sağlandığı takdirde tesisin kümülatif sağlık etkileri 305 önlenebilir ölüme, 190

erken doğuma ve 15.500 yıllık can kaybına kadar inebilir.21

Ukrayna

Dünyanın önde gelen kömürlü termik santral ülkelerinden olan Ukrayna, Avrupa’da ve

dünyada en fazla sera gazı salımına yol açan kömürlü termik santrallerden bazılarına sahiptir.

Ukrayna’da yer alan kömürlü termik santraller, ülke içi toplam kükürtdioksit emisyonlarının %80'inden

ve nitrojen oksitlerin %25’inden sorumluyken, kükürt ve azot oksitler için herhangi bir emisyon kontrolü

bulunmamaktadır.22

Avrupa Birliği Ülkeleri

Belçika Avrupa’nın ilk kömürden çıkan ülkesidir, son kömür yakıtlı termik santralini 2016

yılında kapatmıştır. Pasifik ülkeleri Avustralya’dan yeni kömürlü termik santral inşaa etmemesini talep

ediyor.23 Buna karşılık Avustralya 2029 yılında kömürden çıkmış ülkeler arasında yer alacak.24

20 Brown, S. (2022). Coal is not making a comeback: Europe plans limited increase. EMBER. Erişim Tarihi: 17.07.2022. https://ember-
climate.org/insights/research/coal-is-not-making-a-comeback/
21 CREA. (Ocak 2022). Air Quality, Health and Economic Impact Assessment of the Jambi-1 Coal Power Plant. Erişim Tarihi: 20.06.2022.
https://energyandcleanair.org/wp/wp-content/uploads/2022/01/Jambi_EIA-HIA-Assessment_Indonesia-1.pdf
22 CREA. (Eylül 2021). Health Impacts of Coal Power Plant Emissions in Ukraine. Erişim Tarihi: 20.06.2022.
https://energyandcleanair.org/publication/health-impacts-of-coal-power-plant-emissions-in-ukraine/
23 Lyons, K. (2022). Australia at odds with neighbouring nations on new coal and gas projects at Pacific Islands Forum. The Guardian. Erişim
Tarihi: 17.07.2022. https://www.theguardian.com/world/2022/jul/12/australia-at-odds-with-neighbouring-nations-on-new-coal-and-gas-
projects-at-pacific-island-forum
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Dünyada kömürden çıkış konusunda öncü rol üstlenen ülkeler arasında gösterilen Almanya ise

Temmuz 2020’de Kömürden Çıkış Kanunu çıkardı.25 Bu kanun ile kömürden çıkış yol haritasını

somutlaştıran Almanya, 2038 yılına kadar kömür çıkışı öngörmüştür. Bu kanunda 2030 yılına kadar 23

GW kapasiteli 40 kömürlü termik santralin emekliye ayrılması, yaklaşık 19 GW kapasiteli 15 kömürlü

termik santralin ise 2030'dan sonra kapatılacağı varsayılmıştır. Almanya Rusya Ukrayna savaşı

sonrasında kömürden çıkış yol haritasını geciktirse bile bunun 2024 yılına kadar geçerli olacağını,

kömürden çıkış planının kesin olarak uygulanacağını ifade etti. 26 Bu da kanunu Paris Anlaşması’nın

1,5 derece hedefinin gereklilikleriyle uyumsuz hale getiriyor.

Diğer AB ülkelerinden bazılarında kömürden çıkış için belirlenen tarihler şu şekildedir;

Fransa

2022’deydi 2024’de uzadı.

Birleşik Krallık

2024’te

Macaristan

2025’te

İtalya

2025’te

İrlanda

2025’te

Kuzey Makedonya

2027’de

Danimarka

2028’de

Yunanistan

2028’de

Finlandiya

2029’un ortasında

Hollanda

2029 sonunda

Slovenya

2030’da

Portekiz

2030’da

İspanya

2030’da

Romanya

2032’de

Çekya

2033’te

Slovenya

2033’te

Hırvatistan

2033’de

Karadağ

2035’te

Almanya

2038’de

Bulgaristan

2038-2040 yılları arasında

24 Hannam, P. (2022). Western Australia to shut state-owned coal plants by 2030. The Guardian. Erişim Tarihi: 17.07.2022.
https://www.theguardian.com/environment/2022/jun/14/western-australia-to-become-coal-free-by-2030-with-muja-power-station-to-
be-shut-down
25 Almanya Kömürle Çalışan Elektrik Üretimini Azaltma ve Sona Erdirme ve Diğer Kanunları Değiştirme Kanunu (Kömürden Çıkış Kanunu).
Erişim Tarihi: 17.07.2022. https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2020/0301-0400/392-20.pdf?__blob=publicationFile&v=1
26 Kazancı, H. (23 Haziran 2022). Experts warn of climate risks amid return to coal by some EU countries. Anadolu Ajansı. Erişim Tarihi:
17.07.2022. https://www.aa.com.tr/en/environment/experts-warn-of-climate-risks-amid-return-to-coal-by-some-eu-countries/2620519
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Kömürden çıkışını başlatmış ve kömürlü termik santrallerden elektrik üretmeyen ülkeler de

bulunmaktadır. Bunlar; Arnavutluk, Avusturya, Belçika, Estonya, İsveç, İsviçre, Letonya, Litvanya,

Norveç ve Portekiz’dir.

Kömürlü termik santrallerini kapatma kararı almayan ülkeler 4 Avrupa ülkesi kaldı. Bunlar;

Bosna-Hersek, Polonya, Sırbistan ve Türkiye’dir.27 Polonya COP26’da kömürden çıkış taahhüdü

vermiş olmasına rağmen hala resmi bir açıklama yapılmadı. Bu durumda ülkenin 2049’da, karbon nötr

olduğu zaman, kömürden çıkışı gerçekleştirileceği düşünülmektedir.28 Polonya’da da Türkiye’de

olduğu gibi kömür ülke ekonomisinde büyük bir rol oynuyor. Polonya’nın enerji arzında kömür %70

düzeyinde söz sahibi durumda. Şekil 1’de Avrupa'da kömürden çıkış duyuruları ve planlarıyla ilgili

genel durum paylaşılmıştır.

Şekil 1: Avrupa'da kömürden çıkış duyurularına ve planlarına genel bir bakış (Kaynak: https://beyond-
coal.eu/europes-coal-exit/ )

27 Bianet. (16 Mart 2022). Turkey one of four countries in Europe that haven't set a date to quit
coal.https://m.bianet.org/english/environment/259134-turkey-one-of-four-countries-in-europe-that-haven-t-set-a-date-to-quit-coal
28 Reuters. (24 Haziran 2022). Poland, Ukraine increase 2022 coal production to weather cold months.
https://www.reuters.com/markets/commodities/poland-ukraine-increase-2022-coal-production-weather-cold-months-2022-06-24/

https://beyond-coal.eu/europes-coal-exit/
https://beyond-coal.eu/europes-coal-exit/
https://beyond-coal.eu/europes-coal-exit/
https://m.bianet.org/english/environment/259134-turkey-one-of-four-countries-in-europe-that-haven-t-set-a-date-to-quit-coal
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2.4. Küresel Kömür Politikasında Son Durum

Kömürlü termik santraller halen elektrik üretiminin küresel enerji dağılımında neredeyse en

fazla kullanılan üretim biçimini oluşturmaktadır. Bugün Türkiye’nin de içerisinde yer aldığı 79 ülkede

toplam 2.100 gigawatt (GW) kurulu gücünde 2.400’ün üzerinde kömürlü termik santral

bulunmaktadır.29 Kömürden elektrik üretimi yenilenebilir enerjinin (%38) gerisine düşmüş durumda

ama dünyada elektrik üretiminin hala %36’sı kömürden sağlanıyor.30

Global Energy Monitor’ün “Yükseliş ve Çöküş: 2022 Raporu”na göre 2021 yılında;

 Bir önceki yıla kıyasla kapanma tarihi belirlenen kömür yakıtlı termik santral sayısı yaklaşık 2

kat artış gösterdi.

 Kapanma tarihi belirlenen kömürlü termik santrallerin sayısı 750 (550GW) çıktı.

 27 Avrupa Birliği ülkesi kömürlü termik santrallerden çıkışın öncüsü oldu. Bunlar Almanya (5,8

GW), İspanya (1,7 GW) ve Portekiz (1,9 GW).

 Planlanan yeni santral sayısı düşmesine rağmen kömürden elektrik üretimi %9 artarak rekor

seviyeye ulaştı.31

Öte yandan kömürlü termik santrallere yatırım konusunda bir dünya lideri olan Çin, COP26’dan

hemen önce açıklamalarda bulundu. Çin Devlet Başkanı Xi, Çin’in “yurt dışında artık yeni kömürlü

termik santral projelerini desteklemeyeceklerini” söyledi.

IEA tarafından yapılan ve Paris Anlaşması’nın 1,5 derece hedefini destekleyen yol (pathway)

analizinde Türkiye’nin de içerisinde yer aldığı OECD ülkelerinin 2030 yılına kadar, dünyanın geri

kalanın ise 2040 yılına kadar kömürden çıkış yapması gerekecektir. Küresel elektrik kullanımı üzerine

EMBER tarafından yapılan analizde de şimdiye kadar, kömürü en çok kullanan ilk 10 OECD

ülkesinden sadece Almanya’nın 2030’a kadar aşamalı olarak çıkış taahhüdü verdiği, ABD, Almanya

ve Japonya’da kömürden çıkış hedefine yönelik yapılan çalışmaların 2019 yılının gerisinde kaldığı

belirtilmiştir.

29 Global Energy Monitor, Avrupa İklim Eylem Ağı (CAN Europe), Ekosfer, Kömürün Ötesinde Avrupa (Europe Beyond Coal), CREA, E3G,
Sierra Club, SFOC, Kiko Network, LIFE, ve Bangladeş grupları. (2022). Yükseliş ve Çöküş 2022: Küresel Kömürlü Termik Santral Takibi.
30 EMBER. (2022). Global Electricity Review. Erişim Tarihi: 28.06.2022. https://ember-climate.org/app/uploads/2022/03/Report-
GER22.pdf
31 Harvey, F. (26 Nisan 2022). Too many new coal-fired plants planned for 1.5C climate goal, report concludes. The
Guardian.https://www.theguardian.com/environment/2022/apr/26/too-many-new-coal-fired-plants-planned-for-15c-climate-goal-
report-concludes

https://beyond-coal.eu/europes-coal-exit/
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UZMAN KÖŞESİ

“Bugün hükümetler enerji güvenliği, ekonomik iyileşme, hane içi ve işletmeler için enerji faturalarının

karşılanması gibi birçok zorlukla karşı karşıya... Pek çok cevap, yenilenebilir temelli enerjiye

hızlandırılmış geçişte yatmaktadır. Ama Paris Anlaşması ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile

uyumlu politikaları uygulamaya koymak siyasi bir seçimdir. Yeni fosil yakıtlara yatırım yapmak hem

ekonomik değil hem de mevcut riskleri sürdürürken iklim değişikliği tehditlerini artıracak. Son

gelişmeler, yüksek fosil yakıt fiyatlarının enerji yoksulluğuna ve endüstriyel rekabet gücünün kaybına

yol açabileceğini açıkça göstermiştir. Dünya nüfusunun %80'i net fosil yakıt ithalatçısı olan ülkelerde

yaşıyor. Buna karşılık, yenilenebilir kaynaklar tüm ülkelerde mevcut olmanın yanı sıra ithalat

bağımlılığından kurtulmanın da bir yolu. Bu ülkeleri ekonomik büyüme ve yeni iş sahalarına teşvik

ederken fosil yakıtların maliyetlerinden de uzaklaştırır.”32

IRENA-La Camera

“Kömür ve elektrik emisyonları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış olsa bile, küresel

elektrik geçişinin başladığına dair açık işaretler var. Şebekelere her zamankinden daha fazla rüzgar

ve güneş ekleniyor. Ve sadece birkaç ülkede değil, tüm dünyada... Tüm fosil yakıtları aşamalı olarak

kullanımdan kaldırmak için gereken temiz elektriğin çoğunluğunu sağlayabiliyorlar ve bunun aynı

zamanda enerji güvenliğini artırmaya yardımcı olması bekleniyor.”

EMBER-Dave Jones

"Kömür santrali yapımları azalıyor, ancak yeni kömür santralleri inşa etmek için karbon bütçesi

kalmadı. Artık durmamız gerek. En sonki IPCC raporunun yaşanabilir bir iklime dair mücadele direktifi

açık: 2030 yılına kadar yeni kömür santralleri inşa etmeyi bırakın ve gelişmiş ülkelerde mevcut

olanları 2030'a kadar ve kısa süre sonra ise tamamını kapatın.”33

Global Energy Monitor-Flora Champenois

“Ülkeler, fosil yakıt arzı açığından dolayı fosil yakıt kullanımını azaltma politikalarını ihmal edebilir

veya kabul edip buna diz çökebilir. Fosil yakıtlara bağımlılık gerçekten delilik! Çünkü karşılıklı yıkım

32 IRENA. (29 Mart 2022). Energy Transition Holds Key to Tackle Global Energy and Climate Crisis.
https://irena.org/newsroom/pressreleases/2022/Mar/Energy-Transition-Holds-Key-to-Tackle-Global-Energy-and-Climate-Crisis
33 Sierra Club. (25 Nisan 2022). REPORT: Global Coal Plant Capacity Under Development Shrank 13% in 2021; Steeper Cuts Needed To
Achieve Climate Goals. https://www.sierraclub.org/press-releases/2022/04/report-global-coal-plant-capacity-under-development-shrank-
13-2021-steeper#:~:text=We%20need%20to%20stop%2C%20now,of%20the%20world%20soon%20after.%E2%80%9D

https://beyond-coal.eu/europes-coal-exit/
https://www.sierraclub.org/press-releases/2022/04/report-global-coal-plant-capacity-under-development-shrank-13-2021-steeper
https://www.sierraclub.org/press-releases/2022/04/report-global-coal-plant-capacity-under-development-shrank-13-2021-steeper
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garantidir. Aptal bir yatırım, mahsur kalan varlıklarda milyarlarca dolara yol açıyor. Bu yalnızca

dünyaya iklim hedeflerine mal olmakla kalmaz. Fosil yakıt sübvansiyonlarını sona erdirmenin ve petrol

ve gaz araştırmalarının genişlemesini durdurmanın zamanı.”34

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri-Antonio Guterres

“Dünya, emisyonları azaltmak ve iklim uyumunu finanse etmek için gerekli adımları atmazsa, gelecek

kasvetli olacak. Yenilenebilir enerji potansiyeli katlanarak artarken, kömüre yer olamaz. ABD,

Almanya, Güney Kore ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu OECD ülkeleri, kömürü tamamen

ortadan kaldırmaya yönelik 2030 hedefine uyum sağlamalı; bu, küresel liderliğin gerçek bir göstergesi

olacaktır.”35

Birleşmiş Milletler’in Eski Genel Sekreteri-Ban Ki-moon

Sonuç: Kömür enerjisinden çıkış ve temiz alternatiflere kararlı bir geçişin sağlanması, enerji
alışkanlıklarını yenilenebilir enerjiyle değiştirmek hayati önem taşıyor.

34 Frangoul, An. (21 Mart 2022). Coal’s a ‘stupid investment’ and we’re ‘sleepwalking to climate catastrophe,’ says UN chief Guterres.
CNBC. https://www.cnbc.com/2022/03/21/coal-is-a-stupid-investment-un-chief-antonio-guterres-.html
35 Broadbent, H. (11 Kasım 2021). Coal Power Emissions Per Capita, 2020. EMBER. https://ember-climate.org/insights/research/coal-
power-emissions-per-capita-2020/

https://beyond-coal.eu/europes-coal-exit/
https://www.cnbc.com/2022/03/21/coal-is-a-stupid-investment-un-chief-antonio-guterres-.html
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3. TÜRKİYE’DE KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLERE GENEL
YAKLAŞIM

Türkiye'de kömür madenciliği ve kömürden elektrik üretme yaklaşımı, ithal kömür ve doğal gaza

olan bağımlılığını azaltma stratejisine dayanmaktadır. Enerji sektöründe gazdan kömüre geçiş diğer

sektörlere kıyasla (sanayi gibi) daha kolay olduğu için hükümet, Türkiye'nin büyük kömür rezervlerinin

yerli üretimini ve tüketimini artırma eğilimindedir. Özellikle düşük kaliteli kömürlerden, linyitten, elektrik

üretimi öncelikli kabul edilmektedir. Çünkü ülkede en yaygın bulunan kömür, enerji düzeyi düşük olan

linyittir.

Türkiye’de de enerji ihtiyacının büyük bir kısmı kömürlü termik santrallerden sağlanıyor. Dünya

Bankası’nın son raporuna göre Türkiye; yeni kömürlü termik santrallere yönelik planlanan yatırımlar

bakımından dünyada 5’inci sırada ve OECD ve AB’de yapılması planlanan proje stokunun %73’ünden

sorumlu.36 2021 yılında elektrik üretimimizin %32,7’si doğal gazdan, %31,4’ü kömürden, %16,8’i

hidrolik enerjiden, %9,4’ü rüzgardan, %4’ü güneşten, %3,2’si jeotermal enerjiden ve %2,4’ü diğer

kaynaklar yoluyla karşılanmıştır.

Nisan 2022 itibariyle ise Türkiye’de toplam elektrik kurulu gücü, bir önceki aya göre 7,3 MW

artarak 100.341,2 MW seviyesine ulaştı. Bunun yaklaşık %20’si ise linyit veya ithal kömür (Şekil 1)

kullanan 62 adet kömürlü termik santral tarafından üretildi. Ülke, normal şartlar altında elektriğinin

yaklaşık dörtte birini hidrolik enerji kaynaklardan üretmesine rağmen kurak mevsimlerde bu beşte birin

altına düşüyor ve fosil gaz üretiminde keskin bir artışa neden oluyor.37

Şekil 2: Türkiye’nin kaynaklara göre elektrik enerjisi kurulu gücü (Kaynak: TEİAŞ. (2022). Kurulu Güç
Raporu-Nisan 2022. https://www.gensed.org/assets/attachments/dosyalar/Nisan-2022-Kurulu-

G%C3%BC%C3%A7-Raporu.pdf)

36 World Bank. (2022). Türkiye- Country Climate and Development Report. Washington, DC: World Bank. © World Bank.
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/37521. License: CC BY 3.0 IGO.
37 EMBER-https://ember-climate.org/countries-and-regions/countries/turkey/

https://beyond-coal.eu/europes-coal-exit/
https://www.gensed.org/assets/attachments/dosyalar/Nisan-2022-Kurulu-G%C3%BC%C3%A7-Raporu.pdf)
https://www.gensed.org/assets/attachments/dosyalar/Nisan-2022-Kurulu-G%C3%BC%C3%A7-Raporu.pdf)
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Türkiye’de kömür, 2021 yılında toplam elektrik üretiminin yaklaşık üçte birini oluşturdu.38

Dolayısıyla kömürün ülkede enerji üretimindeki payının yüksektir. Bu durum Türkiye'nin 2053 karbon

nötr olma hedefine rağmen, henüz kömürden çıkış tarihi veya yeni kömür inşa etmeme taahhüdünün

olmamasıyla sonuçlanmıştır. 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefi, Türkiye’de Paris

Anlaşması’nın imzalanması öncesinde ilan edilmiştir. Ekim 2021’de ise mecliste Paris Anlaşması

onaylanmıştır. 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefi doğrultusunda ülkemizin yeşil

dönüşümünü hızlandırması, kömürden çıkış yol haritasını açıklaması ve sera gazı azaltım hedeflerini

güçlendirmesi gerekiyor.

Türkiye’nin kısa vadede kömürden çıkış planını açıklaması zor görünüyor. Çünkü 2021 yılında

1973 petrol krizinden bu yana ucuz fosil yakıtlar çağını sona erdirmesi, özellikle doğal gaz fiyatlarının

2020 yılına kıyasla Avrupa ve Asya’da 10 kat pahalanması bu fikri güçlendiriyor.39 Buna karşılık

olarak da Türkiye’de artan doğal gaz ve ithal kömür fiyatlarına karşın kömür madenciliğini ve elektrik

üretiminde yerli kömür kullanımına çeşitli teşvikler sağlanmaya devam ediyor. Devlete ait iki kömür

şirketi olan Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) ve Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) ülke içi kömür

üretimini artırma çabası içindedir. Bu durum 2015’ten bu yana üretimdeki düşüş eğilimini (TTK’nın

öncülüğünde) 2021 yılında tersine çevirdi.40 Ayrıca 2021 yılında kömürlü termik santrallerde kamu

şirketlerinin üretim dışı alanlarının ihale sistemiyle özel şirketlere devredilmesi yoluyla özelleştirmeler

de devam etti. Devlete ait elektrik tedarikçisi, Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin (EÜAŞ) belli miktarda

elektrik satın almakla yükümlü olduğu bazı ihalelerde maden sahasının yakınına bir termik santral

kurulması şartıyla kömür/linyit çıkarma hakkı tanınıyor. Hatta ülkemizdeki termik santraller, yerli

kömürden ürettiği elektriğin sınırlı bir yüzdesi için EÜAŞ ile gönüllü öncelikli elektrik alım

anlaşmalarından ve kapasite ödemelerinden yararlanıyor.41 Ayrıca mevcut durumda tesislerin sera

gazı salım değerleri ticari sır olduğu gerekçesiyle kamu ile paylaşılmıyor.

Türkiye'deki termik santraller, SO2, CO, NOX ve partikül madde gibi hava kirleticiler için sınır

değerler belirleyen Endüstriyel Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ne tabidir. Kasım 2021'de açıklanan

yeni Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı – KSTK (PRTR) Yönetmeliği itibariyle tesis düzeyindeki

emisyonlar 2023 yılından sonra paylaşıma açılacaktır.

Adil geçiş ve dönüşüm ile kömürden olabildiğince hızlı yeşil enerji kaynaklarına yönelme bir

zorunluluktur. Fakat mevcut durumda OECD’ye üye 37 ülkenin 31’i Paris Anlaşması hedeflerinin

tutturulması için yeni kömür inşaatlarından vazgeçerken Türkiye’nin de arasında yer aldığı OECD

üyesi 6 ülke (ABD, Avustralya, Polonya, Meksika, Japonya ve Türkiye) yeni kömür planları yapmaya

devam ediyor.42 Bu durum, elektrik ihtiyacının yarısını kömürle sağlayan ve 2049’da kömürden

38 EMBER-https://ember-climate.org/countries-and-regions/countries/turkey/
39REN21. (2021). Renewables 2022 Global Status Report. Erişim Tarihi: 20.06.2022 https://www.ren21.net/wp-
content/uploads/2019/05/GSR2022_Full_Report.pdf
40 IEA, 2021
41 IEA, 2021
42 Global Energy Monitor, Avrupa İklim Eylem Ağı (CAN Europe), Ekosfer, Kömürün Ötesinde Avrupa (Europe Beyond Coal), CREA, E3G,
Sierra Club, SFOC, Kiko Network, LIFE, ve Bangladeş grupları. (2022). Yükseliş ve Çöküş 2022: Küresel Kömürlü Termik Santral Takibi.

https://beyond-coal.eu/europes-coal-exit/


16

aşamalı olarak çıkacağını ilan eden Polonya’da olduğu gibi ileride pek çok ülke için Avrupa Birliği (AB)

fonlarının kesilmesi riskini de getirmektedir.43

Raporlara göre Türkiye’de 2030’da kömürden çıkış mümkün görünüyor

Elektrik üretiminin en hızlı azaltım sağlanacak sektör olmasından dolayı emisyon azaltımında

en hızlı harekete geçilmesi gereken alanı oluşturuyor. Bu nedenle yapılan çalışmalar da büyük oranda

elektrik sektörüne yoğunlaşmıştır. Kömür ise fosil yakıtlar içerisinde en fazla sera gazı salımından

sorumlu olan yakıt olarak bu çalışmaların odağını oluşturuyor.

Dünya Bankası’nın Türkiye için hazırladığı ve “Dayanıklı Net Sıfır Yolu” adını verdiği iklim

değişikliği yol haritasında “kömürden çıkış ve adil dönüşüm” ülkede acilen alınması gereken politik

önlemlerin önemli konularından birini oluşturuyor. Çünkü kömürlü termik santraller karbon yoğun bir

sektör olduğu için ülkenin makroekonomik dengesi üzerinde ciddi risklere yol açıyor.

Türkiye için kapsamlı modelleme çalışmalarına göre mevcut kömür teşviklerinin kaldırılması

ve ‘‘kirleten öder’’ ilkesi çerçevesinde karbon emisyonunun fiyatlandırılması yoluyla en geç 2030 yılına

kadar kömürden çıkış ilan edilmeli ya da kömür kullanımını en aza indirilmelidir. APLUS Enerji

tarafından yapılan modelleme çalışmasına göre, 2030 yılına kadar kömürden çıkışın gerçekleştiği

senaryo kapsamında, enerji sektöründen kaynaklanan karbon emisyonları 2021 ile 2035

arasında %82,8 azalarak, 2035 yılına kadar emisyonları 27,6 milyon ton CO2’e düşürülebilir.44

Solar3GW tarafından hazırlanan Türkiye'nin Kömür Sahalarının Güneş Potansiyeli raporuna

göre Türkiye’de 22 kömür yakıtlı termik santrale kömür sağlayan maden sahalarına 13.189 MW kurulu

gücünde güneş enerji santrali kurulabilir. Böylece Türkiye’nin güneş kurulu gücünde (7815 MW) %170

artış yaşanabilir, 19.079 GWh elektrik üretilebilir ve 6,9 milyon hanenin yıllık elektrik ihtiyacı

karşılanabilir. Ayrıca Türkiye’de enerji üretiminden kaynaklı 12,4 milyon ton CO2 emisyonunun önüne

geçilebilir.45

Sağlık ve Çevre Birliği (HEAL- Health and Environmental Alliance) tarafından yapılan “Kronik

Kömür Kirliliği Kümülatif Sağlık Etkileri Özel Raporu”nun sonuçlarına göre 1965 -2020 yılları arasında

açılan, faaliyette olan ve 16 ilde dağılış gösteren 50 MW’ın üzerindeki kömürlü termik santraller, 55 yıl

içinde toplam 4,8 trilyon TL sağlık masrafına ve yaklaşık 200 bin erken ölüme yol açtı.46 Ülkemizde

kömür kirliliğinin en yüksek olduğu iller Muğla, Zonguldak, Çanakkale ve İskenderun Körfezi

(Türkiye’de kömür ithalatının en fazla yapıldığı körfez) iken diğer iller ise Kütahya, Manisa, Sivas,

Kahramanmaraş, Ankara, Bursa, Kocaeli, Şırnak, Bolu, Yalova ve İzmir oldu. Rapor, Türkiye’de 2030

yılına kadar kömürden kademeli çıkışın gerçekleştirilmesi gerektiğini savunmaktadır.

43 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/ab-komur-madenini-kapatmayan-polonyanin-fonlarini-kesiyor/2497117
44 APLUS Enerji. (2021). Karbon Nötr Türkiye Yolunda İlk Adım: Kömürden Çıkış 2030. Europe Beyond Coal, CAN Europe, Sürdürülebilir
Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği, WWF-Türkiye, Greenpeace Akdeniz, 350.org, İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği.
45 Solar3GW. (2022). Türkiye'nin Kömür Sahalarının Güneş Potansiyeli. Europe Beyond Coal, CAN Europe, Ekosfer, WWF-Türkiye,
Greenpeace Akdeniz, 350.org, İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği, Yuva Derneği. Erişim Tarihi: 26.03.20222.
https://caneurope.org/content/uploads/2022/03/DIJITAL-Komur-Sahalarinin-Gunes-Potansiyeli-.pdf
46 HEAL. (2021). Kronik Kömür Kirliliği Kümülatif Sağlık Etkileri Özel Raporu. Erişim tarihi: 22.03.2022 https://www.env-health.org/chronic-
coal-turkey-cumulative/
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Türkiye’de 2030 yılından sonra nükleer enerjinin devreye alındığı varsayıldığında bile linyit

kömürlü termik santrallerin kurulu gücü ve üretimdeki payı 2030’a gelmeden azalmakta, 2030’da 2,9

GW düşmekte ve 2030’ların ilk yarısında taş kömürü ve linyitle çalışan bütün termik santraller

kapanmaktadır. 2035’e gelindiğinde kömürlü termik santral olarak sadece ithal kömürle çalışan 1,3

GW kurulu güç kalmakta, bunlar da 2040’tan önce kapanmaktadır.47

Rusya-Ukrayna Savaşı sonucunda küresel enerji fiyatlarındaki artış yaşanması ve enerjide

arz kesintilerinin artması, Türkiye gibi fosil yakıt ithalatına bağımlı ülkeler için risklerin ve enerji

güvenliğinde sorunların artışına neden olacak, yani iklim eyleminin aciliyetini her zamankinden daha

çok gündeme getirecektir.48

Türkiye’de 2021 yılında da 10,6 GW olmak üzere 2010 yılından beri toplam 87 GW’lık

kömürlü termik santral planı iptal edildi. Türkiye’de inşaatı devam eden ve devreye alınan kömürlü

termik santrallerin bir kısmı Çin ve G20 ülkelerinden finansman alan santrallerdir. Çin ve G20

ülkelerinin yeni kömür santrali finansmanını durdurma taahhütleri, Türkiye’de kurulacak yeni termik

santral projeleri için finansman bulunmasını zorlaştırırken, bir taraftan da Çayırhan-B santralinde

olduğu gibi dava açma yoluyla elektrik lisansı olan kömür santrali projeleri bile iptal edilmeye

başlandı.49

Türkiye enerji geçişinde yenilenebilir enerjiye ciddi yatırımlar yapmaya başladı. 2015 ve 2021

yılları arasında elektrik üretiminde rüzgar ve güneş payını üçe katlarken; 2021 yılında %13,6 payla

G20 ülkeleri arasında rüzgar ve güneş için beşinci sıraya yerleşti. Ama yine de Türkiye son on yılda

enerji talebindeki artışını karşılamak için yeterli yenilenebilir enerjiyi kullanmadı. Yani Türkiye’de daha

güçlü adımlar atılmasına ihtiyaç var.50

47 IPM. (2021). Türkiye'nin Karbonsuzlaşma Yol Haritası: 2050'de Net Sıfır. İstanbul Politikalar Merkezi. Erişim Tarihi: 20.05.2022.
https://ipc.sabanciuniv.edu/Content/Images/CKeditorImages/20220220-22025433.pdf
48 World Bank. (2022). Türkiye- Country Climate and Development Report. Washington, DC: World Bank. © World Bank.
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/37521. License: CC BY 3.0 IGO.
49 Global Energy Monitor, Avrupa İklim Eylem Ağı (CAN Europe), Ekosfer, Kömürün Ötesinde Avrupa (Europe Beyond Coal), CREA, E3G,
Sierra Club, SFOC, Kiko Network, LIFE, ve Bangladeş grupları. (2022). Yükseliş ve Çöküş 2022: Küresel Kömürlü Termik Santral Takibi.

50 EMBER-https://ember-climate.org/countries-and-regions/countries/turkey/
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UZMAN KÖŞESİ

“Türkiye, Rusya'dan fosil yakıt ithal eden ilk beş ülke arasında, gaz ithalatında ise üçüncü sırada yer

alıyor. Son on yılda güneş ve rüzgara yapılan yatırımlar sayesinde fosil yakıt bağımlılığından kaynaklı

ekonomik maliyetlerini düşürmeyi başarmış olsa da, hala kullanılmayan önemli bir yenilenebilir enerji

potansiyeli var. Fosil yakıt ithalatına harcanan her bir Lira, Türkiye'nin hem ekonomik hem de enerji

güvenliği açısından acilen ihtiyaç duyduğu enerji geçişini geciktiriyor.”

Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi (CREA)- Lauri Myllyvirta

“Şu anda dünya birinci global enerji krizinden geçiyor. 1970’li yıllarda petrol krizleri olmuştu. Ama o

zaman etkilenen tek yakıt petroldü. Şimdi doğal gaz, kömür, petrol hepsinde fiyatlar arttı. Hepsinde

arz sorunları yaşıyoruz. Türkiye’de de fiyat artışlarının esas nedeni, uluslararası piyasalardaki

gelişmeler. Türkiye’de bu sorunlara kısa sürede çözüm bulunabileceğini düşünmüyorum, çünkü

dünya enerji piyasalarını belirleyen bir ülke değil. Türkiye’nin yenilenebilir ve nükleerde attığı ve

atacağı adımlar, ileride dışa olan bağımlılığımızı azaltacak ve ekonomimizi daha dirençli hale

getirecektir.”51

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)-Fatih Birol

“İklim krizinin ana nedeni enerji yönetimi… Küresel ısınmaya ve sonucunda iklim değişikliğine neden

olan sera gazlarının %70-75 oranında enerji üretiminden kaynaklı olduğu biliniyor. Dünya ve Türkiye

ortalaması birbirine yakın. Dünya enerji alanında bir dönüşüme girdi, ülkemizde de önemli adımlar

atıldı. Bu süreç bir yandan yenilenebilir, temiz enerji üretim araçlarını geliştiriyor bir yandan da

kömürlü termik santrallerin bir planlama çerçevesinde kapatılmasını öngörüyor. AB’de birçok ülke bu

konuda adımlar attı, kapatılacak tarihleri de belirledi. Hatta bir adım öteye giderek "adil" bir dönüşümü

sağlayacak mekanizmaları da kurmaya başladı. Bizim de artık Paris Anlaşması'na taraf olan bir ülke

olarak bunu planlamamız gerekiyor. Ancak konu sadece anlaşmayla ilişkili değil. Kömürlü termik

santraller, geri kalmış teknolojileri ile halk sağlığına zarar veriyor, havayı, toprağı, suyu kirletiyor…” 52

İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği-Baran Bozoğlu

51 Cumhuriyet Gazetesi. (25 Mayıs 2022). IEA Başkanı Fatih Birol: Türkiye’nin durumu Avrupa’dakilerden daha zor.
https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/iea-baskani-fatih-birol-turkiyenin-durumu-avrupadakilerden-daha-zor-1939699
52 Bozoğlu, B. (11 Ocak 2022). Kömürlü termik santrallere dair tarihi bir rapor daha… Independent Türkçe.
https://www.indyturk.com/node/458251/t%C3%BCrki%CC%87yeden-sesler/k%C3%B6m%C3%BCrl%C3%BC-termik-santrallere-dair-tarihi-
bir-rapor-daha%E2%80%A6
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4. ÇEVRE MEVZUATINDA TERMİK SANTRALLERLE İLGİLİ
DEĞİŞİKLİKLER

Ülkemizde 2013 yılından bu yana termik santrallerin çevresel yatırımlarını tamamlamadan

faaliyetini sürdürmesini kolaylaştırmaya yönelik birçok girişimde bulunulmuştur. Girişimlerin genel

kapsamı hukuki düzeyde olup, düzenli olarak ülke politikasında gündem oluşturmuştur. Çevre

mevzuatına uyumlu olmayan kömürlü termik santrallerin uyum sürecine girmesi yerine kanun

değişiklikleri aracılığıyla idari yaptırımlardan muafiyet kazanmaları sağlanmaya çalışılmıştır.

Termik santraller içerisinde özellikle kömür yakıtlı termik santraller, fosil yakıtlar içerisinde

çevreye en fazla zararı veren ve en yüksek karbondioksit salımından sorumlu olduğundan, çevre ve

sosyal yaşam için en büyük risk grupları olarak görülmektedir. Ülkemizde ise özelleştirilmiş 13 adet

kömür yakıtlı termik santral hem ülkemizin havasını ve suyunu kirleten en önemli unsurları

oluşturmakta hem ulusal sera gazı azaltım hedeflerimizi baltalamakta hem de sadece ülkemizin değil

Avrupa’nın da hava sahasını kirleten termik santraller olarak görülmektedir. Bu nedenle tesislerin

çevresel yatırımlarını yapmadan faaliyet göstermeleri T.C. 1982 Anayasası’nın “Sağlık Hizmetleri ve

Çevrenin Korunması” başlıklı 56. Maddesinde, “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama

hakkına sahiptir.” ifadesine ters düşmektedir. Fakat ülkede enerji tedarikinde kömürlü termik

santrallerin büyük bir paya sahip olması ve enerji arzında yaşanacak herhangi bir kesintinin sosyal ve

ekonomik sorunlar ortaya çıkarması ihtimali nedeniyle Çevre Mevzuatına uygunluk göstermeyen

tesisler doğrudan kapatılmak yerine mevzuatta değişiklikler yapılarak 3 yıldan 5 yıla kadar varan

süreler tanınmıştır. Çevre mevzuatına uygun yatırımlar ise tesisin baca gazı filtre sistemlerini, sera

gazı salım değerlerini, atık sahası ve depolama yöntemlerini çevre mevzuatında belirtildiği gibi

düzenlemesini içeriyordu. Yani tesisler çevre mevzuatına uyum için her türlü idari ve teknik

yatırımlarını yerine getirmekle mükellefti. Bu yatırımlar tesisin gelirlerinin yanında önemli bir harcama

kalemi olarak görülmemektedir.

1) Tesislerin çevre mevzuatının gerektirdiği çevresel yatırımlarını tamamlaması amacıyla

yapılan ilk girişim 14.03.2013 tarihli 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun geçici 8.

Maddesi üzerinden gerçekleşmiştir. Meclise sunulan kanun teklifinin 23. Maddesinde

Kanun’nun Geçici 8. Maddesinde düzenleme yapılmıştır. Düzenlemeyle birlikte tesislere
çevre mevzuatına uygun çevresel yatırımlarını yapmaları için 2018 yılının son gününe
kadar, yani yaklaşık 5 yıl boyunca süre tanınmış oldu. Hatta 5 yıl, 3 yıl daha uzatmaya
imkan sağlayacak şekilde düzenlendi. Meclise sunulan kanun teklifinde Kanunun Geçici 8.

Maddesinde yapılan değişiklik çevreci gruplar (siyasi partiler dahil) tarafından 2013 yılında

Anayasa Mahkemesi’nin gündemine taşınmıştır. Anayasa Mahkemesi, Geçici 8. Madde

düzenlemesini Anayasa’nın 2. (Cumhuriyetin Nitelikleri), 5. (Devletin temel amaç ve görevleri)

ve 56. Maddesi’ne (Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması) aykırı bulduğu gerekçesiyle

22.05.2014 tarihli ve E.: 2013/65, K.: 2014/93 sayılı karar ile iptal etmiştir. Fakat maddenin
iptali karşısında hukuksal boşluk doğması nedeniyle Mahkeme iptal kararının resmi gazetede

açıklandıktan 6 ay sonra yürürlüğe girmesine karar vermiştir. 6446 sayılı Elektrik Piyasası

Kanununa eklenen geçici 8. Madde, yürürlüğe girişinden itibaren Anayasa Mahkemesi
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tarafından verilen kararın yürürlüğe girmesine kadar 2 yıl boyunca uygulandı. Bu süre

zarfında tesisler mevzuattan muaf tutulmuştur. Dolayısıyla bu tesisler kimi çevrelere göre

“kirletme hakkından” faydalandı. Karar iptal edilmesiydi, özelleştirilmiş termik santraller çevre

yatırımlarını tamamlamadan ve herhangi bir idari yaptırıma maruz kalmadan 8 yıl boyunca

işletilecekti.

2) Termik santrallerinin çevre mevzuatına uyumu için gerekli çevresel yatırımlarını yapmalarına

süre tanıyacak ikici değişiklik de Elektrik Piyasası Kanunu’nun Geçici 8. Maddesi üzerinden

yapıldı. 04.06.2016 tarihinde 6719 sayılı “Elektrik Piyasası Kanunu İle Bazı Kanunlarda

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında meclise sunulan yeni teklifte 25. maddede

Elektrik Piyasası Kanunu’nun Geçici 8. maddesi yeniden düzenlendi. Bu sefer ise termik
santrallere 3 yıl daha, yani 2019 yılı sonuna kadar süre tanındı. Buna göre 13 adet
özelleştirilmiş kömürlü termik santralin, 31.12.2019 tarihine kadar baca gazı sınır
değerlerini ulusal sınır değerlere düşürmeli, atık sahalarını ve atık depolama
yöntemlerini çevresel sorunlar oluşturmayacak şekilde yeniden düzenlemesi
gerekiyordu. 17.06.2016 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye

“ilk girişimde” olduğu gibi yine çevreci gruplar tarafından iptal davası açılmıştır ve Anayasa

Mahkemesi’nin gündemine taşınmıştır. Anayasa Mahkemesi ise 28.12.2017 tarihli
2017/179K. sayılı kararı ile kararı iptal etmemiş ama tesislere 2019 yılı sonuna kadar
tanınan sürenin uzatılmayacak olduğunu net ve kesin bir dille belirtmiştir. Böylece
tesislere çevre mevzuatına uyumları kapsamında verilen sürenin uzatılmasına yönelik

atılacak her türlü adımın önü kesilmiştir. Fakat tesisler Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı

sonrasında 2 yıl boyunca çevresel herhangi bir yatırım yapmasa da herhangi bir idari ceza

almadan faaliyetine devam edebilmiştir.

Bu süre içerisinde ya termik santrallere ek süre verecek bir yeni bir yasal düzenleme

yapılacaktı ya da 2019 yılının son gününden sonraki ilk gün çevresel yatırımlarını

tamamlamamış olan tüm termik santrallerin faaliyeti durdurulacaktı. Önce ilk yol, sonra ise

yumuşatılmış ikinci yol denendi.

3) İlk yol için ilk girişim: Tesislerin çevre mevzuatına uyumu için verilen süre 14.02.2019

tarihinde “Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nde yer alan 45. Madde ile tekrar uzatılmaya çalışıldı. Kanun

Teklifi’nin 45. Maddesinde yapılan değişiklik, tesislere verilen süreyi 2021 yılına kadar
ertelemeyi öngörüyorken, 13 termik santralin filtresiz çalışma muafiyetine sahip
olmasına da zemin hazırlıyordu. Çevre ve sağlık kuruluşları yasa teklifinin geri çekilmesini

sağlamak amacıyla change.org üzerinden bir imza kampanyası başlattı ve kısa sürede 60 bin

imzaya ulaştılar. Toplumsal farkındalık da oluşturan bu kampanyanın çıktıları bir bildiri

şeklinde milletvekillerine sunuldu. Bunun üzerine meclisteki tüm siyasi partiler, tesislere
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tanınan sürenin 2019 yılı sonunda sona ereceği ve uzatılmayacağını belirtip, ortak önergeleri

ile birlikte kanun teklifinin 45. Maddesi’nin komisyona geri çekilmesini sağladılar.

4) İlk yol için ikinci girişim: 08.07.2019 tarihinde meclise sunulan “Gelir Vergisi Kanunu ile

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” teklifinin 30.Maddesi ile tesislerin

çevre mevzuatına kapsamında gerekli çevresel yatırımlarını yapma süresi 3 yıl daha, yani
2022 sonuna kadar uzatılmaya çalışıldı. Torba kanun mantığıyla hazırlanmış olan 32

maddelik kanun teklifinin 30. Maddesinde (Sözleşme süre uzatımı ve devir), 6446 sayılı

Elektrik Piyasası Kanunu’nun Geçici 26. Maddesi ile ilgili değişiklik önerisinde bulunuldu.

Geçici Madde 26’nın açıklamasında ise “Elektrik Satış Anlaşmaları kapsamındaki

yükümlülükler” için yükümlülüklerin kapsamı belirtilmediğinden çevresel ve benzeri

yükümlülükler olarak yorumlanmaya da açık hale gelmiştir. Çevreci birçok sivil toplum

kuruluşu ve milletvekilinden kanun teklifine itirazlar geldi. Kanun teklifinin mecliste

görüşülmesi sonucunda, Elektrik Piyasası Kanunu ile ilgili değişikliklerin yapıldığı 29. ve 30.

Maddeler 17.07.2019 tarihinde 31. ve 32. Maddeler altında ele alındı ve 19.07.2019 tarihinde

30836 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Ancak 28.12.2017 tarihli Anayasa mahkemesine

göre termik santrallere 2019’un son gününe kadar verilen süre kesindir ve uzatılamaz.
Böylece bu düzenleme ile termik santrallerin “çevresel yükümlüklerden muafiyeti”
yorumlamasının önü 2017 yılındaki Anayasa mahkemesi kararı ile kesilmiştir.

5) İlk yol için üçüncü girişim: Termik santrallere çevre yatırımlarını tamamlamaları ve çevre

izin belgesi almaları için tanınan sürenin uzatılmasına yönelik bir diğer düzenleme 2019

yılının sonlanmasına 10 gün kala yapıldı. 21.11.2019 tarihinde meclise sunulan “Dijital Hizmet

Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik

Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”nin 50. Maddesinde önerilen düzenleme ile tesislerin çevre

mevzuatının gereklerinden 30 Haziran 2022'ye kadar, yani 2,5 yıl daha muaf tutulması hakkı

sunuluyordu. Kanun Teklifi’nin düzenlenme gerekçesi; Türkiye’nin elektrik üretiminin

yaklaşık %17’sini gerçekleştiren ve çevre mevzuatına uygunluk göstermeyen kömür yakıtlı 13

termik santralin çevre yatırımlarını tamamlayamaması nedeniyle kapanma tehlikesiyle karşı

karşıya kalmasıydı. Çevre mevzuatına uygun yatırımlarını tamamlamayıp, ek süreye ihtiyacı

olan tesisler, Kanun Teklifinin 50. Maddesi kapsamında sağlanan haktan faydalanmak için iş

termin planını 30 Haziran 2020 tarihine kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na

sunmakla yükümlendirilmişti. İlgili maddenin açıklamasına göre 1 Temmuz 2020 tarihinden

itibaren her 4 ayda bir Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından iş termin planında yer alan

işlerin yapımına yönelik denetimler gerçekleştirilecekti. Tesiste, iş termin planının

uygulanmadığının tespit edilmesi durumunda Çevre Kanunu'nun 20. maddesinde yer alan

idari para cezaları 20 kat artırılarak uygulanacaktı. Tesisin iş termin planında belirtilen işi 1 yıl

süreyle yapmadığı durumda ise faaliyeti sonlandırılacaktı.

50. Madde altında yapılan değişiklikte bir önceki girişimde olduğu gibi yetersiz açıklanmış ve

net olmadığı için yoruma açık olan ifadeler bulunuyordu. Açıklama metni içerisinde özellikle
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üretim tesislerinin iş termin planını uygulamaması durumunda idari para cezasının 20 kat

arttırılarak uygulanmasının Çevre Kanunu’nun 20. Maddesinin hangi bendi üzerinden

değerlendirileceği ve tesislerin iş termin planlarında yer alan işleri ne kadar sürede

yapacaklarının belirtilmemesi tesislere ek süre hakkı tanınmasının önünü açmaktadır.

“Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde

Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” mecliste onaylanmış ve geçmiş

bir kanun teklifi olmasına rağmen T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan

tarafından 04.12.2019 tarihinde veto edilmiştir. Böylece Cumhurbaşkanı göreve geldikten

sonraki ilk veto yetkisini çevre ile ilgili, termik santraller özelinde bir mesele üzerinde

kullanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı, vetonun gerekçesini "Günümüz şartlarında çevre kirliliğine yol açmadan,

özellikle hava, su ve toprak kalitesini bozmadan da enerji üretiminin gerçekleştirilmesi

mümkündür. Hal böyle iken evvelce elektrik üretim şirketlerine tanınan ve esasen yeni

mevzuata uyum sağlama ihtiyacından kaynaklanan yaklaşık 7 yıllık geçiş süresi uyum için

yeterli olmasına rağmen incelenen kanunla bu sürenin nihayetinde 2,5 yıl kadar daha

uzatılması devletin insan sağlığı ve çevreyi koruma ödevi ile bağdaşmayacaktır." şeklinde

açıklamıştır.

Sayın Cumhurbaşkanı, 50. Maddenin Anayasa'nın 89. (II. Türkiye Büyük Millet Meclisinin

görev ve yetkileri-Kanunların Cumhurbaşkanınca yayımlanması) ve 104. maddeleri

(Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri) uyarınca yeniden görüşülmesi için Kanun Teklifini

meclise geri gönderdi. 4 Aralık 2019 günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunca görüşüldükten

sonra alınan kararla 50. madde teklif metninden çıkarıldı ve Kanun Teklifi bu haliyle 7 Aralık

2019 tarihli 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

50. Maddenin veto edildiği de dikkate alındığında 1 Ocak 2020 günü ülkemizde çevre
mevzuatına uygun olmayan ve çevreyi kirleten özelleştirilmiş kömürlü termik
santrallerin tamamının kapatılması gerekiyordu. Raporlar 13 kömürlü termik santral

havamızı, suyumuzu, toprağımızı kirlettiğini gösteriyor.

Tesisin atıklarını (kül, cüruf, baca gazı kükürt arıtma sisteminden kaynaklı atıklar gibi)

depolamasına yönelik gerekli teknik altyapı ve yapılması gereken yatırımlar için rehber

26.03.2010 tarihli “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik”tir. Atıklar yönetmeliğe

uygun depolanmayıp, vahşice depolandığı takdirde sularımızı, toprağımızı ve havamızı

kirletecek, ekolojik yapıya zarar verecek, oluşturduğu toksik etkiyle üretim ve tüketim

alanlarını etkileyecektir.

6) 2019 yılının son günlerine kadar 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nda yapılan

değişiklikler başta olmak üzere meclise birçok kanun teklifi önerildi. Kanun teklifleri

sonrasında ortaya çıkan sonuçlar özelleştirilmiş termik santrallerin isteklerini tam olarak
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karşılamadığından son çare olarak yönetmelik değişikliğine başvuruldu. 26.12.2019 tarihinde,

tesislere verilen sürenin sonlanmasına 5 gün kalmışken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği

Bakanlığı “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik”i yayımladı. Yönetmelik değişikliğinin 22. Maddesinde 26.03.2010 tarihli Atıkların

Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğin Geçici 3. Maddesi tekrar düzenlenmişti. Atık

depolama sahalarına ilişkin bilgilerin yer aldığı bu maddede yapılan düzenlemeler sonucu

tesisler atık sahalarının durumu hakkında hazırlatacakları ama içeriği hakkında yönetmelikte

hiçbir bilginin tanımlanmadığı kurumsal akademik raporları kullanarak depolama izni

alabileceklerdi. Böylece tesislerin atık sahalarına yönelik alması gereken depolama izni
süreci kolaylaştırılmıştır. Bu durum bir yandan da tesislerin vahşi depolama yapmasına

rağmen çevre izni almalarının kolaylaşması anlamına gelmektedir. Kurumsal akademik

raporlarla ilgili olarak raporları hazırlayacak uzmanlar hakkında ve içerik hakkında net bilginin

tanımlanmaması çevreciler tarafından açık bir hukuki boşluk olarak değerlendirilmektedir.

Ayrıca tesislerin, atık sahalarını izinli hale getirebilme süreci halihazırda “Çevre Mevzuatı” ve

“Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği”nde açıklanmaktadır. Bu hukuki metinlerin ilgili

maddelerinde ise değişiklik yapılmamıştır. “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği”ne göre

tesislerin çevre izni alması için hazırlanması gerekli belgeler şu şekildedir; İl Müdürlüğü’nden

alınacak uygunluk yazısı, Düzenli Depolama Tesisi Onay Belgesi ve İş Termin Planı. Fakat

her tesisin çevre izni alması için gerekli bu belgeler 26.12.2019 tarihli Atıkların Düzenli

Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik sonrasında

özelleştirilmiş veya özelleştirilecek olan termik santraller için gerekli görülmeyip, tesisin atık

sahasına ilişkin kurumsal akademik raporu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na

sunması halinde İl Müdürlüğü’nden alınacak uygunluk yazısına ve Düzenli Depolama Tesisi

Onay Belgesi’ne gerek olmadığı ifade edilmiştir. Bu durum 2013 yılından 2019 yılının son

gününe kadar çevre yatırımlarını yapmış olan tesisler (bacasına filtre taktıran, atık sahalarını

rehabilite etmiş vb. teknik yeterlikleri yerine getirmiş olan tesisler) ile yapmamış olanlar

(tehlike atıkları koşulları pek de yeterli olmatan /yetersiz atık sahasında depolayan, baca gazı

filtre sistemleri bakımından yetersiz) arasında bir adaletsizliğe neden oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

tarafından yapılan açıklamaya göre yönetmelik değişikliğinden 1 gün sonra Afşin B

(Kahramanmaraş), Yatağan (Muğla), Orhaneli (Bursa), Seyitömer (Kütahya), Tunçbilek

(Kütahya), Soma (Manisa), Kangal (Sivas), 18 Mart Çan (Çanakkale), Çayırhan (Ankara),

Yeniköy (Muğla) ve Kemerköy (Muğla) termik santrallerinin kül depolama sahaları için

hazırlanmış olan kurumsal akademik raporları kabul edildi. Tesislerin 26.12.2019 tarihli

“Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”

ten 1 gün sonra sundukları kurumsal akademik raporların içeriği derneğimizin Haziran

2021’de yayımladığı “Özelleştirilmiş Termik Santraller ve Çevre Mevzuatına Uyum Süreçleri”

adlı raporda deşifre edilmiştir.

Düzenlemeye karşı birçok kuruluş tarafından dava açılmıştır. Bunlardan biri de TMMOB

(Çevre Mühendisleri Odası) tarafından Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğin
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Geçici 3. Maddesinde yapılan değişikliklerin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle

24.02.2020 tarihinde açılan davadır. Açılan davanın gerekçelerinden biri; atık sahalarının,

belirli şartlarda çevre izin ve lisans alım sürecinin esnetilmesine yönelik düzenlemeler

içermesiydi. Danıştay 6. Dairesi Başkanlığı 30.06.2020 tarihinde Davacıların yürütmenin

durdurulması talebi hakkında red kararı verdiyse de, dava açan kurumlarca karara yapılan

itiraz 11.11.2020 tarihinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından kabul edildi ve

yürütmenin durdurulmasına karar verildi.

7) Daha sonra Bakanlık yürütmenin durdurulması kararının gereğini uygulayarak Geçici Madde

3’e istinaden verilen tüm izinleri derhal iptal etmek yerine 19.03.2021 tarihinde 31428 sayılı

resmi gazetede “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik” bir kez daha değiştirilmiş haliyle yayımladı. Başka bir deyişle, Atıkların

Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte yapılan değişimden yaklaşık 15 ay, yürütmenin

durdurulması kararının alınmasından ise yaklaşık 4 ay sonra aynı yönetmelikte tekrar

değişiklik yapılarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 19.03.2021

tarihli 31428 sayılı Resmi Gazete’de “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”i yayımlandı. Bu yönetmelik değişikliğindeki amaç bir

önceki yönetmelik değişikliğindeki eksiklikleri gidermekti. Yönetmelikte yapılan bu değişiklikle

birlikte Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğin Geçici 3. Maddesi tamamen

kaldırıldı ve Yönetmeliğe ek maddeler getirildi. Bakanlık ek maddelerle bir önceki değişikliğe

getirilen eleştirilere karşılık kurumsal akademik raporların içeriğine ve raporu hazırlayacak

uzmanlara dair açıklamalar getirmiştir. Fakat sadece kurumsal akademik rapora ilişkin belirsiz

içeriği biraz daha netleştirmek değil (hala belirsizlikler olmasına rağmen), aynı zamanda

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından 11.11.2020 tarihinde alınan yürütmenin

durdurulması kararı sonrasında Geçici 3’ncü madde kapsamında tesislere verilen tüm çevre

izinlerini ve GFB’leri iptal etmesi gerekiyordu. Çünkü açılan dava sonucunda verilen

yürütmenin durdurulması kararı Geçici 3’üncü maddeyi kararın verildiği günden itibaren

geçersiz kılmaktadır. Bunun yerine, yönetmelik değişikliğine eklenen Geçici 5’inci Madde ile

kurumsal akademik raporların yönetmelik kapsamında belirlenen içeriğe uygun olarak tekrar

hazırlanması ve Bakanlığa teslim edilmesi için tesislere ek süre tanınmıştır. Yapılan son

değişikle birlikte birlikte kurumsal akademik rapora göre olumsuz görüş alan tesisler Çevre

Kanunu’nun 28. Maddesi (Kirletenin sorumluluğu) gereğince kapatılma tehdidi ile karşı

karşıya kaldı. Yönetmelik değişikliğine göre eğer tesis atık deposu hakkındaki raporu

zamanında teslim etmez veya raporda belirtilen iyileştirme çalışmalarını yapmaz veya gerekli

çevresel önlemleri almazsa GFB veya çevre izinlerinin iptal edileceği belirtilmiştir. Tesisler,

yönetmelik değişikliğinin yayımlandığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde belirlenen çerçeveye

uygun hazırlanmış yeni kurumsal akademik raporlarını Bakanlığa sunmakla sorumlu tutuldu.
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Ek Bilgi: 19 Haziran 2021 tarihine kadar kurumsal akademik rapor hazırlamakla sorumlu

özelleştirilmiş termik santraller; Yatağan, 18 Mart Çan, Afşin B, Kangal, Seyitömer, Soma, Orhaneli,

Tunçbilek, Çayırhan, Yeniköy, Kemerköy, Afşin A ve ÇATES.

19.03.2021 tarihli “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik” ile yapılan düzenlemelere bazı çevreci kuruluşlar tarafından dava açılmıştır. Davanın

gerekçelerinden bazıları; yönetmelik değişikliğinde kurumsal akademik rapora dair birkaç başlığın

belirlenmesi yoluyla mahkemenin yürütmeyi durdurma kararının aşılmaya çalışılması, halen kurumsal

akademik raporların içeriğinin açık olmaması ve yürütmeyi durdurma kararındaki gerekçelerin

görmezden gelinmesinin hukuka aykırı olmasıdır. Hukuki süreç devam etmektedir.

Bilgi Notu 1

Tesisler “Çevre Mevzuatı” ve “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği”ne göre çevre iznini entegre çevre
izni olarak almaktadır. Bir tesisin entegre çevre izni alabilmesi için emisyon izni ve atık sahaları için

depolama iznine sahip olması gerekmektedir. Bir önceki mevzuatta ise entegre çevre izni yerine

tesisler emisyon izni ve depolama iznini ayrı ayrı almaktaydı. Entegre çevre iznine geçişle yapılan

iyileştirmede bir tesisin çevre izni alması önündeki en büyük engellerden biri atık sahasıydı. Fakat bu

konu 26.12.2019 tarihli Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmeliğin 22. Maddesinde yapılan düzenlemeyle üniversitelerin çevre ve inşaat mühendisliği

bölümlerince hazırlanacak kurumsal akademik raporların takdirine bırakıldı.

Bilgi Notu 2

Tesislerin entegre çevre izni alması sürecinde “Emisyon İznini Emisyon Ön İzni ve Emisyon İzni

Almaya Esas Teşkil Edecek Dokümanlarla İlgili Yönerge” kapsamında belgelerini hazırlar. Bunlar

içerisinde Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği hükümlerini yerine getireceğine

dair taahhüdünü de ekler. Tesisler baca gazı emisyon değerleri bakımından “Hava Kalitesi

Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği”nde belirlenen limit değerlere uymak zorundadır. “Sanayi

Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” uyarınca, işletmeler faaliyete başlayabilmek için her

bir ünitesine Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri (SEÖS) kurmakla yükümlüdür. Bu fiziksel şartı yerine

getiren işletmelere "İl Müdürlüğü Uygunluk" yazısının ardından Geçici Faaliyet Belgesi (GFB)

düzenlenmektedir. Buna göre kömür yakıtlı 13 özelleştirilmiş termik santralin tamamında, tüm üniteleri

için SEÖS kuruludur. Yani bütün termik santraller için sera gazı salımları anlık olarak ölçülmektedir.

Fakat bilgi edinme kapsamında verilen dilekçelerde tesis bazında sera gazı salım verisi ticari sır

olduğu gerekçesiyle paylaşılmamaktadır.
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1 Ocak 2020 günü özelleştirilmiş kömürlü termik santrallerin tamamı kapatıldı mı?

31.12.2019 tarihinden sonraki ilk gün yani 01.01.2020 tarihinde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı ile

Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından düzenlenen ortak bir basın toplantısı ile 13 kömürlü termik

santralin, hatta ülkemizin kaderi çizildi. Yapılan açıklamaya göre Çevre Kanunu’nun 11.ve 15.

Maddesi çerçevesince ülkemizdeki 13 adet termik santralden;

 5’inin (Afşin Elbistan A, ÇATES, Kangal, Seyitömer, Tunçbilek termik santralleri) faaliyetinin

tamamen durdurulmasına,

 1’inin (Soma Termik Santrali) kısmi olarak çalışmasına,

Soma Termik Santrali alanda 12 bin konutun, okulların, kamu kurum ve kuruluşlarının ısınma

ihtiyaçlarını karşıladığı gerekçesiyle 6 ünitesinden 2’si durduruldu, 4’ü ise çalışmaya devam etti. Özel

durumlu tesis oldu.

 4’üne Geçici Faaliyet Belgesi (Afşin B, Çayırhan, Orhaneli ve Yatağan termik santralleri)

verilmesine,

 3’üne ise çevre izni verilmesine (Çan, Kemerköy ve Yeniköy termik santralleri) karar verildiği ilan

edildi.

Çok kısa süre sonra Kangal Termik Santrali’nin 3. Ünitesine baca gazı kükürt arıtma tesisi olması

nedeniyle faaliyet izni verilmiştir.
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5. TÜRKİYE’DE 13 KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALİN ÇEVRE
MEVZUATINA GÖRE DURUMU

 Afşin Elbistan A Termik Santrali (Çelikler Holding, Kahramanmaraş): 01.01.2020 tarihinde

faaliyeti durdurulan termik santraller arasında yer alıyordu. Faaliyet durdurulduktan 6 ay sonra,

08.06.2020 tarihinde, Kuru Soğurucu Püskürtme Sistemi (KSPS) yaptırdığı için (2 ünitesi için)

GFB alarak yeniden çalıştırılmaya başlandı. Diğer ünitelerinde yaptığı kapasite artırma

çalışmaları yoluyla GFB süresini uzatma yolunu kullanan tesis, 2013 yılından beri çevre

mevzuatına uyum için gerekli çevresel yatırımlarını tamamlamadı. Özelleştirilmiş termik

santrallere tanınan sürenin ardından geçen iki buçuk yıl içerisinde üç defa GFB aldı ve hala GFB

ile çalıştırılıyor. Son GFB’sinin süresi 27.08.2022 tarihinde sona ermiştir.53 Santralin şu an GFB
veya izin lisansı bulunmamaktadır. 26.12.2019 tarihli “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında tesis için hazırlanan kurumsal

akademik rapora göre, tesisin ÇED Olumlu kararı alınmış atık sahasının Depolama Tesisleri

Uygulama Projeleri Hazırlanmasına İlişkin Genelge kapsamında yeniden değerlendirilmesi

istenmiştir. Tesisin ilk ünitesi 1984 yılında işletmeye alındı ve mevcut durumda ömrünü dolduran

termik santraller arasında yer alıyor. HEAL Raporu’na göre tesisin 1984’den bugüne sadece

hava kirletici emisyonlarından kaynaklı yarattığı sağlık sorunlarının maliyeti 380 milyar TL.

Santralin 16 binden fazla erken ölüme, yaklaşık 35 milyon günün hasta geçirilmesine neden

olduğu tahmin ediliyor.

 Afşin Elbistan B Termik Santrali (EÜAŞ, Kahramanmaraş): 01.01.2020 tarihinde GFB ile

işletime devam eden termik santraller arasında yer alıyordu. İlk GFB’sini tesislerin çevre

mevzuatına uyumları için verilen sürenin tamamlanmasına 1 gün kala (30.12.2019) aldı. Aradan

1 yıl geçmesine rağmen hala çevre izni için gerekli çevresel yatırımları yapmadı ve

30.12.2020’de tekrar GFB aldı. Tesis GFB süresinin dolmasına 1 hafta kala çevre iznini almıştır

24.12.2021), böylece 5 yıl boyunca çevre izinli olarak çalışacaktır (24.12.2021 – 24.10.2026).

26.12.2019 tarihli “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik” kapsamında tesis için hazırlanan kurumsal akademik rapora göre, tesisin

atıklarının yağmur ve kar sularının etkisiyle yer altı sularına sızmasını engellemek ve suların

drene edilmesini sağlamak amacıyla kurulan kuşaklama kanalları ve yer altı suyu üzerindeki

etkisini takip edeceği bir izleme kuyusu bulunmamaktadır. Tesisin ilk ünitesi 2005 yılında

işletmeye alındı ve 2035 yılına geldiğinde ömrünü dolduracak.

 Yatağan Termik Santrali (Bereket Enerji, Muğla): 01.01.2020 tarihinde GFB ile işletime devam

eden termik santraller arasında yer alıyordu. İlk GFB’sini Afşin Elbistan B Termik Santrali gibi

çevre mevzuatına uyumları için verilen sürenin tamamlanmasına 1 gün kala (30.12.2019) aldı.

Özelleştirilmiş termik santrallerin çevre mevzuatına uyumu için tanınan sürenin

tamamlanmasından bu yana geçen iki buçuk yıl içerisinde, 26.11.2021’de, çevre izni aldı. Tesis

53 Özelleştirilmiş 13 adet kömürlü termik santralin çevre izin ve GFB durumlarına dair güncel bilgiye
https://eizin.cevre.gov.tr/Rapor/BelgeArama.aspx adresinden ulaşılmıştır.
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GFB tarihinin sona erdiği tarihten başlayarak 2025 yılının sonuna kadar (29.12.2025) çevre izni

ile çalışacaktır. Fakat 26.12.2019 tarihli “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında tesis için hazırlanan kurumsal akademik

rapora göre, tesisin atık depolama sahası teknik açıdan yeterli değildi ve “Atıkların Düzenli

Depolanmasına Dair Yönetmeliğin” gereklerini karşılamıyordu. Tesisin ilk ünitesi 1982 yılında

işletime alındı ve ömrünü dolduran termik santraller arasında yer alıyor.

 18 Mart Çan Termik Santrali (EÜAŞ, Çanakkale): Tesis, diğer özelleştirilmiş kömürlü termik

santraller arasında 2019 yılından önce, çevre mevzuatına uygun çevresel yatırımları yaptığı

gerekçesiyle çevre izni alan üç termik santralden biriydi. Bu nedenle 01.01.2020 tarihinde çevre

izni ile işletime devam eden üç termik santral arasında yer aldı. 18.03.2016 tarihinde aldığı çevre

izninin süresi 5 yıl sonra, 18.03.2021 tarihinde sona ermiştir. Fakat tesisin yeni çevre izni alınma

tarihi GFB’sinin sona erdiği tarihten yaklaşık 6 ay sonra, 10.09.2021 tarihinde alınmıştır. Tesisin

çevre izninin sonlanma tarihi GFB’sinin bittiği süreden başlatılmıştır, yani çevre izni 10.09.2026

tarihinde değil 18.03.2026 tarihinde sona erecektir. GFB’nin sonlanması ve çevre izni alınması

arasında geçen sürede tesis çalışmaya devam etmiş ve ilgili kurumlarca herhangi bir yaptırım

uygulanmamıştır. 26.12.2019 tarihli “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında tesis için hazırlanan kurumsal akademik

rapora göre, tesiste yeraltı sularının kalitesi izleme çalışmaları yapılmıyor veya yetersiz yapılıyor,

kül depolama sahası teknik gerekleri karşılamıyordu. Tesisin ilk ünitesi 2005 yılında işletmeye

alındı ve gelecek 15 yıl içinde ömrünü dolduracak.

 Kemerköy Termik Santrali (İçtaş Limak Enerji, Muğla): Tesis, diğer özelleştirilmiş kömürlü

termik santraller içinde 2019 yılından önce, çevre mevzuatına uygun çevresel yatırımları yaptığı

gerekçesiyle çevre izni alan üç termik santralden biriydi. Bu nedenle 01.01.2020 tarihinde çevre

izni ile işletime devam eden üç termik santral arasında yer aldı. 05.04.2017 tarihinde aldığı çevre

izninin süresi 5 yıl sonra, 05.04.2022 tarihinde sona ermiştir. Tesis çevre izninin dolmasına

günler kala, 31.03.2022 tarihinde çevre iznini yenilemiştir, böylece 27.03.2027 tarihine kadar

çevre izni ile çalışacaktır. 26.12.2019 tarihli “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında tesis için hazırlanan kurumsal akademik

rapora göre, atıkların depolandığı alanda yeraltı su seviyesi yüksek olduğu için yeraltı sularını

izleme çalışmalarının önemi daha da artmaktadır. Buna karşılık atık depolama sahası teknik

yeterliliklerden (kuşaklama kanalları, şev eğimleri, pompa sistemleri, sedde yüksekliği vb.)

yoksundur. Ayrıca atık sahası ormanlık alan içindedir. Tesisin ilk ünitesi 1993 yılında işletime

alındı ve gelecek yıl ömrünü dolduracak.

 Yeniköy Termik Santrali (İçtaş Limak Enerji, Muğla): Tesis, diğer özelleştirilmiş kömürlü

termik santraller arasından 2019 yılından önce çevre izni alan üç termik santralden biriydi. Bu

nedenle 01.01.2020 tarihinde çevre izni ile işletime devam eden üç termik santral arasında yer

aldı. 27.03.2017 tarihinde aldığı çevre izninin süresinin 5 yıl sonra, 27.03.2022 tarihinde sona

ermiştir. Tesis, çevre izninin süresi dolmadan, 11.03.2022 tarihinde çevre iznini yenilemiştir,
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böylece 11.03.2027 tarihine kadar çevre izni ile çalışacaktır. 26.12.2019 tarihli “Atıkların Düzenli

Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında tesis

için hazırlanan kurumsal akademik rapora göre, tesisin atık depolama sahası yer altı su seviyesi

yüksek bir alanda olmasına rağmen o dönemde yeraltı suyu izleme çalışmaları yapılmamakta,

kül depolama sahası teknik açıdan yapılması gereken çevresel yatırımları karşılamamaktadır.

Ayrıca atık sahası ormanlık alanda yer almaktadır. Tesisin ilk ünitesi 1986 yılında işletime alındı

ve ömrünü dolduran termik santraller arasında yer alıyor.

 Kangal Termik Santrali (Konya Şeker A.Ş., Sivas): 01.01.2020 tarihinde faaliyeti durdurulan

termik santraller arasında yer alıyordu. Faaliyeti durdurulduktan yaklaşık 6 ay sonra GFB aldı ve

Haziran 2021 yılına kadar GFB ile faaliyet gösterdi. Tesis GFB tarihi sonlandıktan yaklaşık 1

buçuk ay sonra, 30.07.2021 tarihinde çevre izni aldı. Tesisin çevre izninin sonlanma tarihi

GFB’sinin bittiği süreden başlatılmıştır, yani çevre izni 30.07.2026 tarihinde değil 04.06.2026

tarihinde sona erecektir. GFB’nin sonlanması ve çevre izni alınması arasında geçen sürede tesis

çalışmaya devam etmiş ve ilgili kurumlarca herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır. 26.12.2019

tarihli “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik” kapsamında tesis için hazırlanan kurumsal akademik rapora göre, tesis yeraltı

sularının izlenmesi konusunda gerekli teknik yatırımları (kuşaklama kanalları, gözlem kuyusu, tel

çit) yapmamıştır ve kül depolama alanı teknik açıdan (şev eğimi, palye yüksekliği) yeterli değildir.

Tesisin ilk ünitesi 1989 yılında işletime alındı ve ömrünü dolduran termik santraller arasında yer

alıyor. HEAL Raporu’na göre 1986’da açılan Kangal Termik Santralinin işletmeye alındığı günden

beri topluma yüklediği toplam sağlık maliyeti 446 milyar TL.

 Orhaneli Termik Santrali (Çelikler Holding, Bursa): 01.01.2020 tarihinde GFB ile işletime

devam eden termik santraller arasında yer alıyordu. İlk GFB’sini Afşin Elbistan B ve Yatağan

termik santralleri gibi çevre mevzuatına uyumları için verilen sürenin tamamlanmasına 1 gün kala

(30.12.2019) aldı. İlk GFB’sinde çevre izni alınması için gerekli çevresel yatırımları

tamamlayamadığından yeniden GFB başvurusu yaptı. 29.12.2020 tarihinde 2’nci GFB’sini aldı.

Böylece tesis 2013 yılından 2021 yılının sonuna kadar, 8 yıl boyunca, çevre izni için gerekli

çevresel yatırımlarını tamamlamadan çalıştı. Tesis, GFB tarihi sonlandıktan 2 gün sonra,

31.12.2021 tarihinde çevre izni aldı. Tesisin çevre izninin sonlanma tarihi GFB’sinin bittiği

süreden başlatılmıştır, yani çevre izni 30.12.2026 tarihinde değil 29.12.2026 tarihinde sona

erecektir. GFB’nin sonlanması ve çevre izni alınması arasında geçen sürede tesis çalışmaya

devam etmiş ve ilgili kurumlarca herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır. 26.12.2019 tarihli

“Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”

kapsamında tesis için hazırlanan kurumsal akademik rapora göre tesis, atıklardan kaynaklı toksik

etkilerin yeraltı suyuna sızmasını engelleyecek çevresel yatırımları (kuşaklama kanalları)

tamamlamamıştır. Ayrıca depolama sahasının teknik yeterlilikleri bakımından önemli eksiklikler

(şev eğimi, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik ve Afet Bölgelerinde

Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygunluk) mevcuttur. Tesisin ilk ünitesi

1992 yılında işletime alındı ve bu yıl itibariyle ömrünü dolduran termik santraller arasında katıldı.
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 Çayırhan Termik Santrali (EÜAŞ, Ankara)54

 Tunçbilek Termik Santrali (Çelikler Holding, Kütahya): 01.01.2020 tarihinde faaliyeti

durdurulan termik santraller arasında yer alıyordu. 6 ay boyunca faaliyeti durdurulan santral,

Haziran 2020’de KSPS yaptırdığı için iki ünitesine GFB verilerek tekrar işletime alındı. GFB

aldıktan yaklaşık 6 ay sonra, 29.01.2021 tarihinde GFB’si iptal oldu. 11 gün izinsiz çalıştıktan

sonra 10.02.2021 tarihinde yeniden GFB aldı. GFB tarihi 10.02.2022 tarihinde bitmesine rağmen,

16 gün daha izinsiz çalışmış ve 26.01.2022 tarihinde yeniden GFB almıştır. Tesis şu anda
Türkiye’nin GFB ile çalışan tek özelleştirilmiş kömürlü termik santralidir. 26.12.2019 tarihli

“Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”

kapsamında tesis için hazırlanan kurumsal akademik rapora göre toksik maddelerin yeraltına

suyuna sızmasının önlenmesi ve yeraltı suyu izleme çalışmaları için (kuşaklama kanalları,gözlem

kuyusu) teknik koşullar eksiktir. Ayrıca tesisin atık depolama sahası teknik geçerlik bakımından

(şev eğimi, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik ve Afet Bölgelerinde

Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygunluk) yetersizdir. Tesisin ilk ünitesi

1956 yılında işletime alındı ve günümüzde Türkiye’de ömrünü dolduran en eski kömürlü termik

santrali oluşturuyor. HEAL Raporu’na göre geçtiğimiz 55 yılda 500 milyar TL’den fazla sağlık

yükü oluşturdu. 20 bin erken ölüme ve 44 milyondan fazla hasta geçirilen güne neden olduğu

tahmin edilen santralin hala çevre izni bulunmuyor.

 Seyitömer Termik Santrali (Çelikler Holding, Kütahya): 01.01.2020 tarihinde faaliyeti

durdurulan termik santraller arasında yer alıyordu. Faaliyeti durdurulduktan yaklaşık 6 ay sonra

iki ünitesine GFB aldı, 1 buçuk ay sonra tesisin geriye kalan 2 ünitesinde kapasite artışı

başvurusu ile ilk GFB’sini yeniledi. 04.02.2021 tarihinde GFB’si iptal edilmiş olan tesis,

12.02.2021’de ikinci GFB’sini almıştır. 4-12 Şubat tarihleri arasında 8 gün boyunca izinsiz

çalışmış olan tesisin GFB’si 12.02.2022 tarihinde sona ermiştir. GFB tarihi sonlandıktan yaklaşık

2 buçuk ay sonra, 26.04.2022 tarihinde, çevre izni aldı. Tesisin çevre izninin sonlanma tarihi

GFB’sinin bittiği süreden başlatılmıştır, yani çevre izni 26.04.2027 tarihinde değil 12.02.2027

tarihinde sona erecektir. GFB’nin sonlanması ve çevre izni alınması arasında geçen sürede tesis

çalışmaya devam etmiş ve ilgili kurumlarca herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır. 26.12.2019

tarihli “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik” kapsamında tesis için hazırlanan kurumsal akademik rapora göre, o dönemde tesis

atıklarından toksik bileşenlerin yeraltı sularına karışmasını önlemek için gerekli tedbirlerin (yüzey

suyu drenaj kanalları gibi) alınmadığı, kül depolama sahasının teknik gerekleri (şev eğimi,

Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik ve Afet Bölgelerinde Yapılacak

Yapılar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyum) sağlanmadığı belirtilmiştir. Tesisin ilk ünitesi

1973 yılında işletime alındı ve ömrünü dolduran termik santraller arasında yer alıyor. HEAL

Raporu’na göre 1973 yılında açılan santral, işletmeye girdiği yıldan bugüne yaklaşık 490 milyar

54 Bknz: Çayırhan Termik Santrali’nin Çevre Mevzuatına Uyum Süreci
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TL sağlık maliyeti oluştururken, yaklaşık 20 bin erken ölüme ve 43 milyondan fazla günün hasta

geçirilmesine neden oldu.

 Soma Termik Santrali (Konya Şeker A.Ş., Manisa): Tesis 01.01.2020 tarihinde faaliyeti

tamamen durdurulacak termik santrallerden olacakken, bölgesel ısıtmaya olan hakimiyeti

nedeniyle 4 ünitesinden 2’sine çalışma izni verilen tek termik santral oldu. Kısmi imtiyazın

üzerinden 6 ay geçtikten sonra, 01.06.2020 tarihinde, ilk GFB’sini aldı. Bu süre içerisinde çevre

izni için gerekli koşulları sağlayamadığından, ilk GFB’sinin sonlandığı gün, 01.06.2021 tarihinde,

2’nci GFB’sini aldı. Böylece yaklaşık 10 yıl boyunca çevresel yatırımlar tamamlanmadan

işletmeye devam edilmiş, bu süre zarfında ise herhangi bir ceza alınmamıştır. Tesis 2’nci

GFB’sinin iptaline günler kala 27.05.2022 tarihinde çevre izni aldı. Tesis 21.05.2027’ye kadar

çevre izni ile çalışacaktır. 26.12.2019 tarihli “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında tesis için hazırlanan kurumsal akademik

rapora göre, tesisin o dönemde kül depolama sahası teknik açıdan yeterli değildir, depolama

sahası için gerekli raporlar düzenlenmemiştir ve atıklardan kaynaklı toksik bileşenlerin yeraltı

suyu üzerindeki olası etkilerini takip etmek için gerekli sayıda gözlem kuyusuna da sahip değildir.

Tesisin ilk ünitesi 1957 yılında işletime alındı ve Türkiye’de ömrünü dolduran en eski kömürlü

termik santraller arasında yer alıyor. HEAL Raporu’na göre 1984 yılında açılan santralin toplam

sağlık maliyeti 800 milyar TL.

 Çatalağzı Termik Santrali (Bereket Holding, Zonguldak): 01.01.2020 tarihinde faaliyeti

durdurulan termik santraller arasında yer alıyordu. Faaliyeti durdurulduktan yaklaşık 6 ay sonra,

08.06.2020 tarihinde ilk GFB’sini aldı ve 08.06.2021 tarihine kadar GFB ile çalışmaya devam etti.

Tesis, GFB tarihi sonlandıktan yaklaşık 2 ay sonra, 02.09.2021 tarihinde çevre izni aldı. Tesisin

çevre izninin sonlanma tarihi GFB’sinin bittiği süreden başlatılmıştır, yani çevre izni Eylül 2026’da

değil 04.06.2026’da sona erecektir. GFB’nin sonlanması ve çevre izni alınması arasında geçen

sürede tesis çalışmaya devam etmesine rağmen ilgili kurumlarca herhangi bir yaptırım

uygulanmamıştır. 26.12.2019 tarihli “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında tesis için hazırlanan kurumsal akademik

rapora göre, o dönemde tesisin atık depolama sahası yeterli teknik (dolgu inşaatı, sedde

yüksekliği) koşullara sahip değildi ve atıkların toksik etkisinin yeraltı sularını kirletmesini önlemek

için gerekli kuşaklama kanalları yapılmamıştı.Tesisin ilk ünitesi 1989 yılında işletime alındı ve

ömrünü dolduran termik santraller arasında yer alıyor. HEAL Raporu’na göre HEAL sağlık etki

analizinde daha önce işletilip kapatılmış ÇATES-A üniteleri veri eksikliği sebebiyle hesaba

katılamadığından; 1989’dan beri işletmede olan ÇATES-B’nin ünitelerinin yol açtığı hava kirliliği

analize dahil edildi. ÇATES-B’nin bu süre içinde 1.110 erken ölüme, 2,6 milyon hasta geçirilen

güne ve 34 milyar TL sağlık maliyetine neden olduğu tahmin ediliyor.
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Tablo 1 Türkiye’deki Kömürlü Termik Santraller Hakkında Genel Bilgiler

Termik Santralin Adı Konumu

(il)
Şirket Ü.S. Yatak

Tipi
Ü.K.

(MW)

Tesisin Genel
Kapasitesi

(Wh/yıl)

Yıllık Tük.
Köm. Mik.

(ton)

01.01.2020
Tarihindeki
Durum

GFB Tarihi

(Geçerlilik Süresi
Verildiği Tarihten
İtibaren 1 Yıl)

Çevre İzni BGKA Durumu BGAA Durumu

Çelikler Afşin Elbistan
A

Kahramanmaraş Çelikler 4 P 3x340

1x335

8807000000 31442775 Faaliyet dışı Çevre izni yok. Böyle bir teknolojinin devamlı
çalışması yakma kazan
teknolojisine uyumlu değildir.
Ara ara çalışmaktadır. Denox
mevcut değildir.

Hava emisyonuna yönelik
herhangi bir yatırım
yapılmamıştır…baca gazı
arıtma sistemleri verimli
çalışmamaktadır. Son 6 ayda iki
kez çevre cezası verilmiştir.

Afşin B’nin ÇED raporu olumlu
kararı Afşin A termik santralinin
çevre mevzuatına uygun
faaliyet göstermesi şartı ile
verilmiştir.

Mevcut ancak eski
santral olduğu için
kurulan bgaa verimli
çalışamaz

EÜAŞ Afşin Elbistan B Kahramanmaraş EÜAŞ 4 P 4x360 8000000000 18200000 24.12.2021 çevre
izin ve lisans
belgesini aldı

24.12.2021 – 24.12.2026 Mevcut ancak iyileştirilmeli…
Nisan ayı içerisinde çalışmadığı
için seös verileri incelenerek
para cezası verilmiştir.

Külün yapısı arıtma
tesisinin verimli
çalışmasına engel
olmaktadır. Sistem
yeniden dizayn
edilmelidir.

Yatağan Muğla Bereket 3 P 3x210 4095000000 4637000 GFB 26.11.2021 – 29.12.2025 Mevcut ama iyileştirilmeli Mevcut ancak verimli
çalışmıyor.

EÜAŞ 18 Mart Çan Çanakkale EÜAŞ 2 A 2X160 2810880000 Kapasite
raporu yok.

Ç.İ.

İyileştirme
için

sözleşmeler
yapılmıştı,
çalışmalar
başlamıştı.
Henüz hiçbir
iyileştirme

tamamlanma
mıştı.

10.09.2021 – 18.03.2026 Akışkan yataklı olduğu için
gerek yoktu ancak kömürdeki
kükürt oranı nedeni ile yenisi
yapılmıştır.

%4 kükürte göre dizayn edilmiş
ancak şimdi %8e göre
yapılması gerekiyordu. Yeni
devreye girecek.

Mevcut

Kemerköy Muğla IC İçtaş/

Limak

3 P 3X210 4082400000 5327532
31.03.2022 – 27.03.2027

Mevcut- İyileştirmesi gerekiyor

Yapım işlemleri devam ediyor

Kül sahalarıyla ilgili sıkıntı var

Mevcut ancak verimli
çalışmıyor…
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Termik Santralin Adı Konumu

(il)
Şirket Ü.S. Yatak

Tipi
Ü.K.

(MW)

Tesisin Genel
Kapasitesi

(Wh/yıl)

Yıllık Tük.
Köm. Mik.

(ton)

01.01.2020
Tarihindeki
Durum

GFB Tarihi

(Geçerlilik Süresi
Verildiği Tarihten
İtibaren 1 Yıl)

Çevre İzni BGKA Durumu BGAA Durumu

Yeniköy Muğla IC İçtaş/
Limak

2 P 2x210 2721600000 2912212 11.03.2022 -11.03.2027 Var-İyileştirmesi gerekiyor
Yapım işlemleri devam ediyor
Kül sahalarıyla ilgili sıkıntı var

Var verimli çalışmıyor

Kangal Sivas Konya
Şeker

3 P 2X150
1X157

3438468000 8226000 F.D. 30.07.2021 – 04.06.2026 Mevcut Mevcut

Çelikler
Orhaneli

Bursa Çelikler 3 P 1x210 2145000 GFB 31.12.2021 – 29.12.2026 Mevcut ancak iyileştirilmeli -

EÜAŞ Çayırhan
(Park Termik)

Ankara Ciner/
EÜAŞ

4 P 2x150
2x160

3830112000 4980000 GFB
26.10.2021 – 26.10.2026

Mevcut ancak iyileştirilmeli…
Denox ünitesine ihtiyaç var
2015 yılından bu yana yatırım
programına alınmıyor…

Mevcut

Çelikler Tunçbilek Kütahya Çelikler 3 P 1x65
2x150

2197008000 F.D. . 31.12.2021 – 29.12.2026 Mevcut değil -

Çelikler Seyitömer Kütahya Çelikler 4 A 4x460 3900000000 5850000 F.D. 26.04.2022 – 12.02.2027 Mevcut değil. Çok eski olduğu
için kurulamıyor.

-

.

Soma Manisa Konya
Şeker

6 P 4x165 7128000000 10050480 F.D. 27.05.2022 – 21.05.2027 -

Çatalağzı (ÇATES) Zonguldak Bereket 2 P F.D. 02.09.2021 – 04.06.2026 Mevcut ancak verimli çalışmıyor Mevcut ancak verimli
çalışmıyor

Açıklamalar: Yatak tiplerinde P, pülvarize kazan tipini ifade ederken A, akışkan yataklı kazan tipini ifade etmektedir. Tesisin 01.01.2020 tarihindeki durumu ise özelleştirilmiş termik santrallere verilen sürenin sona erdiği ilk gün olup Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanımız ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın birlikte yaptığı basın toplantısında tesis özelinde yapılan açıklamada faaliyet durumu ile ilgili bilgi vermektedir.
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6. BİR KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRAL BÖLGESİ: ÇAYIRHAN
MAHALLESİ

Çayırhan Termik Santrali, Ankara İli’nin Nallıhan İlçesi’nde bulunmakta ve adını da kurulduğu

Çayırhan Mahallesi’nden

almaktadır. Nallıhan İlçesi’ne 37

km, Ankara İli’ne ise 120 km olan

tesisin temelleri 14 Kasım 1976

tarihinde atılmıştır. Türkiye’nin

35’nci Ankara’nın ise 2’nci büyük

termik santralidir. 1978 yılında

faaliyete alınan santral aynı

zamanda ülkemizde özel

sektöre devredilen ilk termik

santraldir.

Çayırhan Termik Santrali’nin elektrik üretmede ihtiyaç duyduğu enerji çevresindeki maden

sahalarından, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre (2019)55 Türkiye’nin en

önemli ve en büyük linyit kömür maden sahalarından olan Ankara İli’nin Beypazarı İlçesi’nden

sağlanmaktadır. Santral linyit kömür madeni yönünden görece zengin bir coğrafyada kurulduğu için

kömür taşıma maliyetleri birçok tesise göre daha azdır ve enerji üretimini yavaşlatacak etkiler daha

zayıftır. Tesiste enerji üretmede kullanılan kömür, Nallıhan Yöresindeki kapalı maden ocaklarından

çıkarılan düşük kalorili linyitlerdir.56 Düşük kaliteli linyitlerin yakılması sonucunda ise kurşun, çinko,

kadmiyum, nikel ve kobalt gibi zararlı elementler açığa çıkmaktadır.57 Bu maddelerin birikmesi ve

bertaraf edilememesi sadece yüzey ve yer altı sularını değil aynı zamanda toprağı da kirletmektedir.

Santralde konvansiyonel yakma teknolojisi kullanılmakta olup, linyitin yanması sonucu ortaya

çıkan kükürtdioksit gazının tutulmasında ıslak kireç taşı projesinden faydalanılmaktadır. Tesis bu

yöntemi kükürtdioksit gazı salımlarını Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği'ndeki sınır değerlerin

altına düşürmekte kullanmaktadır.58

Çayırhan Termik Santralı ilk kurulduğu yıllarda tek ünitesinden 150 MW elektrik üretimine

sahipken, yıllar içerisinde artan enerji ihtiyacını karşılamak için ünite sayısını 4 kat artırarak üretim

kapasitesini 620 MW’a çıkartmıştır. Ünitelerinden ikisi 150 MW, diğer ikisi ise 160MW’tır. Tesisin yıllık

55Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü. (2019). Kömür Arama Araştırmalar. Erişim Tarihi: 05.12.2021.
https://www.mta.gov.tr/v3.0/arastirmalar/komur-arama-arastirmalari.

56 Coşkun, A., Geredelioğlu, Ç., Bolattürk, A., Gökaslan, M.Y. (2013). Çayırhan Termik Santralinin Enerji ve Ekserji Analizi. 17-20 Nisan 2013
11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi. Erişim Tarihi: 05.12.2021. https://docplayer.biz.tr/31538950-Cayirhan-termik-santralinin-enerji-
ve-ekserji-analizi.html.

57 Avcı, S. (2005). Türkiye’de Termik Santraller ve Çevresel Etkileri. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya
Dergisi 13, s 1-26. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/231198

58 http://www.nallihan.gov.tr/sanayi

Şekil 3 Çayırhan Termik Santrali (Kaynak:
http://www.nallihan.gov.tr/sanayi)
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kömür tüketimi ise yaklaşık 4980000 tondur. Özelleştirilmeden önce günde 500 ton kömür çıkarılırken

özelleştirmeden sonra günde yaklaşık 30.000 ton kömüre kadar çıkmaya başlamıştır. Yıllık 5 milyar

kilowatt saat üretim miktarı ile ülkemizdeki özelleştirilmiş termik santraller içerisinde genel nüfusun

enerji ihtiyacını karşılamada önemli bir paya sahiptir.

Tesisin işletmesi 1978 yılından 1996 yılına kadar devletteydi. 1996 yılında ise işletilmesi

devletten alınıp, Yap-İşlet kapsamında Ciner grubuna ait Park Termik Elektrik Sanayii ve Ticaret

A.Ş’ye teslim edildi. 15 yıllık bir süreyi kapsayan bu devirin süresi 29 Aralık 2010 tarihinde bitmesine

rağmen ek protokollerle 31 Ağustos 2011 tarihine kadar uzatıldı.59 Tesis, Park Termik Elektrik Sanayii

ve Ticaret A.Ş’ye devredildikten sonra, 30 Haziran 2020 tarihinde 20 yıllık işletme süresini tamamladı

ve devri yeniden devlet eline geçti.

12 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile ilgili

Cumhurbaşkanı kararı sonucunda “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemiyle Çayırhan Termik

Santrali’nin bir bütün olarak (taşınır ve taşınmazları, 23405 ve 30963 numaralı ruhsat ve bu ruhsata ait

maden sahaları) özelleştirme programına alınmıştır. İşletme hakkı devir işlemlerinin 2025 yılı sonuna

kadar tamamlanması öngörülmektedir.

Çayırhan Termik Santrali bölgesinde, Nallıhan Kuş Cenneti’nin kuzeybatısına da bir kömürlü

termik santral inşa edilmek istenmiştir. Çayırhan-B adı verilen termik santralin ihalesi 2016 yılında

yapıldı. 2 ay içinde ise Çayırhan-B Termik Santrali'nin kurulması amacıyla bazı taşınmazların Elektrik

Üretim Anonim Şirketi tarafından acele kamulaştırılması kararı alındı. 2017 yılında Kolin-Kalyon-

Çeliker Ortak Girişim Grubu Çayırhan-B Termik Santrali'nin ihalesini kazandı. Böylece şirketler tesisi

ve maden sahasını 35 yıl işletecekti. Ayrıca üretilen elektrik için devlet tarafından ABD Doları

üzerinden 15 yıl alım garantisi verildi. Fakat tesisin yapım süreci ve programı çevreci kurum ve

kuruluşların hukuki mücadelesi ve diğer girişimleri sonucunda 10 Kasım 2020 tarihinde iptal edildi.

Çayırhan-B Termik Santrali Projesi’nin iptal edilme nedenleri kısaca;

1. Plan açıklama raporunda değerlendirmelerin eksik veya yetersiz ele alınması, gerçeklikten uzak

olması (faylar ve yaratacağı risklerin dikkate alınmaması),

2. Tesisin kurulmasının Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne uygun olmadığı,

3. Tesisin işletime alınması halinde iklim değişikliğini geri dönülmez noktaya getireceği (Yılda 4

milyon ton CO2, yılda 3 Milyon 850 bin ton kömür yakılacak ve 1 milyon tondan fazla uçucu ve

yatak külü, alanın tarım arazisi olması)

4. Tesisin etki sahasının hazırlanan çevresel etki değerlendirme raporunda belirtilenden çok daha

geniş alanları içerdiği ve farklı koruma statülerine sahip Nallıhan Kuş Cenneti için önemli bir tehdit

unsuru olması,

5. Yerleşim yerlerine çok yakın bulunmasıdır.

59 https://www.cinergroup.com.tr/enerji-madencilik/park-teknik
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Çayırhan-B Termik Santrali’nin iptal edilmesi Türkiye’de kamu desteğine rağmen, planlanan

kömür santrali projelerinin iptal olabileceğinin en önemli örneğini oluşturmuştur. Bu santralin önemi

benzerlerine göre daha fazladır. Çünkü tesis, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “kılçıksız

yatırım” modeli olarak bilinen ve kömürlü termik santraller için tüm gerekli yasal izinler alındıktan sonra

yatırıma hazır bir şekilde ihaleye açılması olarak tanımlanan modelin ilk örneğiydi.

Sonuç olarak Çayırhan ilçesinde bugün işletim halinde olan ve 2021 yılında yeniden özelleştirme

programına alınan tek termik santral bulunmaktadır, bu da Çayırhan Termik Santrali’dir. Tesis bölge

halkı için önemli bir geçim kaynağını oluşturmaktadır. Ama Haziran 2021’de derneğimiz tarafından

yayımlanan “Özelleştirilmiş Termik Santraller ve Çevre Mevzuatına Uyum Süreçleri” adlı rapora göre

çevresel yatırımlar bakımından yetersizdir.
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7. ÇAYIRHAN TERMİK SANTRALİ’NİN BULUNDUĞU BÖLGENİN
EKOLOJİK ÖNEMİ

Çayırhan Termik Santrali Ankara İli’nin Nallıhan İlçesinden adını alan Nallıhan Kuş Cenneti’nin

5 km’lik etki sahası içerisinde bulunmaktadır. Nallıhan Kuş Cennti Nallıhan İlçesi’nin Davutoğlan

Mahallesi Sınırları içerisinde bulunan yapay bir sulak alan ekosistemidir. Bu ekosistem Bolu

Dağları’ndan kaynağını alan Aladağ Çayı’nın Sakarya Irmağı’ndan gelen sular önünde kurulmuş

Sarıyar Barajı ile birleştiği alanda oluşmuştur.

Şekil 4: Çayırhan Termik Santrali ve yakın çevresi

Nallıhan Kuş Cenneti’nin adı yoğun bir kuş popülasyonunun görülmesinden gelmektedir.

Böylece bugün ülkemizin en önemli kuş alanlarından biri olarak tanımlanmaktadır. Sulak alan

içerisinde kuşların daha yoğun olarak görüldüğü 425 ha’lık alan 1994 yılında Yaban Hayatı Geliştirme

Sahası olarak ilan edilmiş ve avcılık yasaklanmıştır. Sahada avcılığın yasaklanması ve insan

faaliyetlerinin sınırlandırılması sonucunda kamusal farkındalık artış yaşanırken türlerin üreme ve

barınmaları önündeki riskler de azaltılmıştır. Böylece Nallıhan Kuş Cenneti’nde bugüne kadar

içerisinde Yalıçapkını, kara leylek, kızıl şahin ve Endonezya gibi ülkelerde koruma altına alınan

baykuşun da içerisinde yer aldığı 191 kuş türü gözlenmiştir.

Alanda kalabalık kuş gruplarının görülmesine en büyük katkıyı Aladağ Çayı ve çayın Sarıyar

Barajı’na döküldüğü yerde oluşan söğütlükler, sazlıklar ve ılgınlar ile geniş tarım arazileri, kavaklıklar,

bozkır alanları, kayalık yarlar ve tepelikler gibi ekolojik karakteri farklı yaşam alanları sağlamaktadır.60

Aladağ Çayı’nın varlığı ve Sarıyar Barajı’ndaki mevsimsel su seviyesi değişimleri Kuş Cenneti için çok

önemlidir. Çünkü alanda üreyen balıkçıl ve leylek türlerinin tamamına yakını Aladağ Çayı ve barajdan

gelen sulardan beslenmektedir.61

Sadece Nallıhan Kuş Cenneti değil, Sarıyar Barajı’nın tamamı türlerin popülasyonu açısından

önem göstermektedir. Sarıyar Barajı kışın binlerce su kuşunun alanda barınmasında ve alanı ziyaret

eden kuş türü sayısında görülen artışta büyük bir rol üstlenmektedir. Uluslararası Su Kuşu

60 http://www.nallihan.gov.tr/kus-cenneti
61 http://www.ankara.gov.tr/nallihan-kus-cenneti
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Sayımlarının (USS) bir parçası olarak ülkemizde de yapılan Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSKS)62

sonuçlarına göre bazı yıllar barajda kışlayan su kuşu sayısının 50.000’i geçtiği gözlenmiştir.

Nallıhan kuş Cenneti ve Sarıyar Barajı aynı doğal ortamın birer parçasıdır. Sarıyar Barajı 1958

yılında Sakarya Nehri üzerine inşa edilmiştir. Baraj gölüne, akış doğrultusunda yer alan yerleşim

yerlerinden evsel ve endüstriyel çok sayıda atık gelmiş, nehir ve rezervuara sürekli bir kirletici akışı

girişi olmuştur.63 Baraj gölü ve besleyici su sistemlerinde yaklaşık son 40 yıl içinde kirlilik daha önemli

hale gelmiştir. Ayrıca Çayırhan termik santrali de soğutma suyu ihtiyacını hemen yakınında yer alan

Sarıyar Baraj gölünden sağlamaktadır.

Çayırhan Termik Santrali bölgesinde kirlilik durumunu tespit etmek üzere şimdiye kadar sınırı

sayıda su, toprak, sediman ve biyolojik analiz yapılmıştır. 2000’li yılların başında Çayırhan Termik

Santrali bölgesinde santralden kaynaklı baca gazı emisyonlarının çevresindeki toprakların fiziksel,

kimyasal ve biyolojik özelliklerinde yaratmış olduğu etkiler hakkında yapılan bilimsel çalışma bunlardan

biridir. Hakim rüzgar yönü, hakim rüzgar yönü tersi ve merkez konum olmak üzere üç coğrafi yönden

alınan toprak örneklerinin sonuçlarına göre hakim rüzgar yönü toprakları çevresinden daha yüksek S

kirliliğine sahiptir ve ağır metallerden Kadmiyum değerleri hem diğer yönlere hem de Toprak Kirliliği

Kontrol Yönetmeliği sınır değerlerine göre yüksek düzeylerdedir.64 Toprakta kükürt oranının yüksek

olması toprağın asiditesini artırır, zemin ile temas eden suyun pH değerini artırır ve bitkinin

beslenmesini sınırlandırır. Kadmiyum ise toprakta toksik etki yaratır.

Diğer bir çalışma derneğimizin Kasım 2021’de yayımladığı ve Sarıyar Barajı’ndaki kirlilik

durumunu su örnekleri üzerinden analiz ettiği “Kömürle İlişkili Su Sorunları: Nallıhan Kuş Cenneti” adlı

raporudur. Rapora göre sudaki Kimyasal Oksijen İhtiyacı ve Biyolojik Oksijen İhtiyacı “Su Kirliliği

Kontrol Yönetmeliği”ndeki eşik değerlerden yaklaşık 10mg/L daha yüksek çıkmıştır. Bu durum Sarıyar

Barajında organik kirlilik düzeyinin yüksek olduğunu göstergesidir. Barajda organik kirlilik düzeyinin

yüksek olması hem baraj hem de barajın beslediği su ve sulak alan ekosistemleri bakımından önemli

bir tehdit unsuru olarak değerlendirilebilir. Ayrıca aynı raporda sudaki kadmiyum, nikel, manganez gibi

ağır metallerin oranının “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği”ndeki eşik değerlerin altında çıkması suda

termik santralden kaynaklı olumsuz etkilerin daha kısıtlı olduğunu gösterse bile Sarıyar Barajında su,

sediman ve çeşitli balık türlerinden (tatlı su sardalyası, bilimsel adıyla Alburnus escherichii; sazan,

bilimsel adıyla Cyprinus carpio; bayağı yayın balığı, bilimsel Silurus glanis) alınan örnekler

incelendiğinde kurşun, kadmiyum, bakır ve nikel gibi bazı ağır metallerin birikme eğiliminde olduğu

belirlenmiştir.

62 Kış Ortası Su Kuşu Sayımları; alan bazlı çalışmalardır, su kuşu popülasyonlarını belirlemek amacıyla yapılır. Uluslararası Sulak alan
Kurumu (Wetlands International) tarafından organize edilir.
63 Ayaş, Z. Ekmekçi, F., Yerli, S., Özmen, M. (2007). Heavy metal accumulation in water, sediments and fishes of Nallihan Bird Paradise,
Turkey. Journal of environmental biology/Academy of Environmental Biology, India. 28. 545-9.

64 Karaca, A., Haktanır, K., Arcak, S., Topçuoğlu, B., Türkmen, C. Yıldız, H. (2005). Çayırhan Termik Santrali Emisyonlarının Etkisinde Kalan
Toprakların Kirlilik Veri Tabanının Oluşturulması ve Toprak Özellikleri ile Etkileşimlerinin Araştırılması. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Kesin Raporu. 05.12.2021 tarihinde https://docplayer.biz.tr/6343339-T-c-ankara-universitesi-bilimsel-arastirma-kesin-raporu.html
adresinden ulaşılmıştır.
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Çayırhan Termik Santrali’nin çevresindeki ekosistemler üzerindeki etkisi hakkında güncel

çalışmalar yetersizdir. Bu nedenle tesisin çevresinde oluşturduğu mevcut etkinin derecesi ve boyutu

hakkında net açıklamalar yapılamamaktadır. Fakat olumsuz etkilerin en aza indirmek için ilgili yerel

yönetimler tarafından denetim ve izleme önlemleri düzenli ve sık sık yapılmalıdır. Tesisin çevresel ve

sosyal etkileri üzerine akademik çalışmalar yürütülmeli ve hedeflenen küresel iklim değişikliği

politikaları kapsamında değerlendirilmelidir.
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8. ÇAYIRHAN TERMİK SANTRALİ’NİN ÇEVRE MEVZUATINA UYUM
SÜRECİ

Çayırhan Termik Santrali, Çevre İzni ve Lisansı Yönetmeliği gereğince “Hava Emisyonu,

Atıksu Deşarjı, Düzenli Depolama-2. Sınıf (Belediye Atıkları ve Tehlikesiz Atık Düzenli Depolama”

konulu Çevre İzin ve Lisansı Belgesi (08.02.2013 – 08.02.2018) almıştır. Çevre İzin ve Lisans

Belgesinin geçerlilik süresinin sona ermesine yakın Çayırhan Termik Santrali ve Çayırhan Termik

Santraline kömür sağlayan Maden Sahalarına yönelik Çevre izin ve Lisans Belgesi yenileme

başvurusunda bulunulmuştur. Ancak aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı başvuru uygun

bulunmamış ve Çevre İzin ve Lisans Belgesi yenilenmemiştir.

 Atıksu Deşarjı Konulu Çevre İzni Kapsamından; Yetkili mercinin talep ettiği Noter Onaylı

Taahhütnamenin okunur şekilde yeniden sisteme yüklenmemesi, Aynı Maden Sahası içinde E

Sektöründen J Sektöründeki faaliyet için taşınacak olan AAT'ye ait giriş-çıkış analizlerinin, AAT

ve deşarj yeri koordinatlarının, Çevre İzni kapsamında değerlendirilecek olan AAT'nin,

kapasite,atıksu miktarı, analizler v.b. bilgilerinin Başvuru Formu bölümüne ilave edilmemesi,

 Hava emsiyonu konulu çevre izni kapsamında; işletmede ilk ateşlemede kullanılan sıvı

yakıtların yanması sonucu oluşan emisyonların atmosfere verildiği 3 adet betonarme bacada

yapılacak emisyon ölçümlerinin emisyon ölçüm raporuna eklenmemesi ve ayrıca söz konusu

bacalarda Çevre Yönetim Genel Müdürlüğünün 09/08/2017 tarihli ve 40160356-125.01-E.9938

sayılı yazısına istinaden sürekli emisyon ölçüm sistemi cihazının takılı olmaması,

Tesis, Elektrik Piyasası Kanunu Geçici Madde 8 ve “6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun

Geçici 8 İnci Maddesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği” kapsamına girdiği için 31.12.2019 tarihine

kadar Geçici Faaliyet Belgesi ve Çevre İzin ve Lisans Belgesi olmadan da faaliyetlerine devam

edebildi. Çayırhan Termik Santrali 01.01.2020 tarihinde “Geçici Faaliyet Belgesi” ile çalışmaya devam

eden 4 termik santral arasında yer aldı.

Kül Barajı ve Santral ile ilgili 26.10.2021 tarihli Çevre İzin ve Lisans Belgesi alınmıştır. İzin

konuları Hava Emisyon, Atıksu Deşarjı olup lisans konusu Düzenli Depolama - 2. Sınıf (Belediye

Atıkları ve Tehlikesiz Atık Düzenli Depolama olarak düzenlenmiştir. Atık kodları şu şekilde

düzenlenmiştir: 100107 - Baca gazı kükürt giderme işleminden (desülfrizasyon) çıkan kalsiyum bazlı

çamurlar, 100102 - Uçucu kömür külü, 190814 - 19 08 13 dışındaki endüstriyel atık suyun diğer

yöntemlerle arıtılmasından kaynaklanan çamurlar(8), 100101 - (10 01 04'ün altındaki kazan tozu hariç)

dip külü, cüruf ve kazan tozu. Depolanan küllerin tehlikesiz olduğuna dair periyodik olarak analiz
yapılması gerekmektedir.

Maden Sahası için çevre izin ve lisans belgesi mevcut değildir.

Çayırhan Termik Santrali derneğimizin Haziran 2021’de yayımladığı rapora göre atık

depolama sahası bakımından da çevre mevzuatına uygun değildir.65 Tesisin 16.12.2019 tarihinde

Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanarak bakanlığa sunulan kurumsal akademik raporu

65 Çaltı, N., Bozoğlu, B., Aldırmaz, A. T., Deniz Atalar, G. (2021). Özelleştirilmiş Termik Santraller ve Çevre Mevzuatına Uyum Süreçleri. İklim
Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği. https://www.iklimdernegi.org/Upload/files/ozellestirilmis-termik-santraller-ve-cevre-mevzuatina-
uyum-surecleri-raporu_54.pdf.
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gerekli tedbirlerin alınması koşuluyla 27.12.2019 tarihinde bakanlıkça uygun görülerek, kabul edilmiştir.

Çayırhan Termik Santrali’nin kurumsal akademik raporunu hazırlayan proje ekibi tesisin kül döküm

sahasını incelemiş ve bir dizi önlem ve öneri sıralamıştır. Buna göre o günkü koşullar uyarınca tesiste

henüz bulunmayan ve bir an önce giderilmesi gereken yetersizlikler;

 Kuşaklama kanalı (çevre drenaj kanalı) inşa edilmesi,

 Depolama sahasının tel çit ile çevrelenmesi,

 Dolgu şevinin 5 metre genişliğinde palyeler ve 5 metre yüksekliğinde 2Y/1D olacak şekilde

oluşturulması,

 Kül-cüruf dolgusu içinde doygun seviyelerin 560 kotunun üzerine çıkmaması için gerekli

gözlem ve drenaj önlemlerinin alınması şeklindedir.

Ayrıca her hangi bir kirlilik durumunun erkeden tespitini sağlamak için yüzey suyu ve gözlem

kuyuları izlemelerine devam edilmesi gerektiği de ifade edilmiştir.

Tespit edilen bu eksiklikler içinde sadece kül barajının etrafı kontrolsüz girişlerin önlenmesi

amacıyla tel çit ve kapı ile kapatılmıştır. Tesisin kurumsal akademik raporuna göre inşa edilmesi

gereken kuşaklama kanallarının da hala inşa edilmediği görülmektedir. “Atıkların Düzenli

Depolanmasına Dair Yönetmelik”in Ek-6’sında yer alan “yağmur sularının atık sahasına girişinin

hidrolik yük yaratmasından dolayı atık deposu olarak kullanılan sahada yağış hesabı yapılarak

kuşaklama kanalları inşa edilmesi” gerektiği açıkça belirtilmiştir. Kuşaklama kanalları inşa edilmediği

ve atığın yer altı suyuna sızmasını önlemek üzere gerekli tedbirler alınmadığı ve yatırımlar yapılmadığı

takdirde yağmur sularının etkisiyle atıkların bileşiminde yer alan toksik bileşenler toprağa ve yer altı

suyuna karışarak kirlilik oluşturacaktır. Kuşaklama kanalları hala inşa edilmemiştir. Ayrıca heyelan
riski söz konusudur.

Çayırhan Termik Santrali’nin 19.03.2021 tarihli Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik sonrasında yeni Haziran 2021 tarihine kadar

sunmakla yükümlü olduğu yeni kurumsal akademik raporları ile ilgili şimdiye kadar hiçbir

değerlendirme yapılmamıştır. Tesisin yeni kurumsal akademik raporu ilk kez bu rapor kapsamında

değerlendirilmiştir.

Santralde hava emisyonuna yönelik herhangi bir yatırım yapılmamıştır. Baca gazı arıtma

sistemi verimli çalışmamaktadır. Tesiste bulunan 4 bacada kurulan sürekli emisyon ölçüm

sistemlerinden 2020 yılı Şubat ve Mart ayları içerisinde atmosfere verilen NOx ve SO2 kirletici

parametrelerine ait ortalama düzeltilmiş konsantrasyon değerinin Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin

Kontrolü Yönetmeliği’nde (SKHKKY) yer alan emisyon sınır değerlerinin/standartlarının üzerinde

olduğu tespit edilmiş ve 2872 Sayılı Çevre Kanununun 20. Maddesi (b) bendi ve 23. Maddesi

gereğince, 176.998,00 TL idari para cezasına hükmedilmiştir. Aynı zamanda SKHKKY’de belirtilen

emisyon standartlarının sağlaması amacıyla ivedilikle gerekli önlemlerin alınması ve alınan tedbirler

hakkında Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün en geç 2020 yılı Nisan ayı sonuna kadar

bilgilendirilmesi istenmiştir. Ancak tesisin aynı 4 bacadaki sürekli emisyon ölçüm sistemlerinden 2020

yılı Nisan ve Mayıs ayları içerisinde atmosfere verilen SO2 kirletici parametresine ait ortalama

https://beyond-coal.eu/europes-coal-exit/


42

düzeltilmiş konsantrasyon değerinin yine sınır değerin üzerinde olduğu tespit edilmiş ve bir kez daha

176.998,00 TL idari para cezasına hükmedilmiştir. Aynı zamanda SKHKKY’de belirtilen emisyon

standartlarının sağlaması amacıyla ivedilikle gerekli önlemlerin alınması ve alınan tedbirler hakkında

Ankara Çevre ve Şehircilik Il Müdürlügü’nün en geç 30 gün içerisinde bilgilendirilmesi istenmiştir (İdari

yaptırım karar tutanağı 17.06.2020 tarihinde düzenlenmiştir.). Çevre Kanunu Madde 23’e göre “Bu

Kanunda belirtilen idarî para cezaları, bu cezaların verilmesini gerektiren fiillerin işlenmesinden itibaren

üç yıl içinde birinci tekrarında bir kat, ikinci ve müteakip tekrarında iki kat artırılarak verilir.” Bu
maddeye istinaden ikinci kez verilen cezanın bir kat artırılarak verilmesi gerekirken aynı
miktarda cezaya hükmedilmiştir.

Sağlık ve Çevre Birliği'nin (HEAL) hazırladığı (2021) Türkiye’de Kronik Kömür Kirliliği raporuna

göre 2019 yılında partikül madde(PM) salımları bakımından Çayırhan termik santrali 1.634 ton ile

Türkiye'nin en kirli beş kömürlü termik santrali (diğerleri Seyitömer- 10.455 ton, Tunçbilek-8.244 ton,

Afşin Elbistan A-3.666 ton, Soma B- 2.672 ton)arasında yer almaktadır. Tesis 2019 yılında

Kükürtdioksit (SO2) salımları bakımından Türkiye’nin en kirli 6’ncı, Azotoksit (NOx) salımları

bakımından ise Türkiye’nin en kirli 3’ncü termik santrali konumundadır.66

İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği, Çayırhan Termik Santrali bölgesinde kontrol

amaçlı olarak 16.08.2022-16.09.2022 tarihlerinde imisyon ölçümleri gerçekleştirmiştir. Tesiste

(Çayırhan Termik Santrali’nin bulunduğu Karaköy ve Uluköy bölgelerinde) 10 noktada pasif SO2 ve

NO2, 2 noktada PM10, 2 noktada PM2,5 imisyon ölçümleri yapılmıştır. Bu kapsamda ölçüm yapılan

imisyon kaynaklarının termik santrale uzaklığı aşağıda verilmiştir.

66 HEAL. (2021). Kronik Kömür Kirliliği Kümülatif Sağlık Etkileri Özel Raporu. Erişim tarihi: 22.03.2022 https://www.env-
health.org/chronic-coal-turkey-cumulative/

https://beyond-coal.eu/europes-coal-exit/


43

Şekil 5: Ölçüm Noktalarının Santrale Uzaklıkları

10 noktada pasif SO2 ve NO2, 2 noktada PM10, 2 noktada PM2,5 imisyon ölçüm noktaları aşağıda
verilmiştir.

Şekil 6: Ölçüm Noktaları (SO2, NO2, PM10 ve PM2.5)
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Şekil 7: Ölçüm Noktaları (PM10 ve PM2.5 1. Nokta)

Şekil 8: Ölçüm Noktaları (PM10 ve PM2.5 2. Nokta)
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Şekil 9: Ölçüm Noktaları (SO2 ve NO2 1. Kısım)

Şekil 10: Ölçüm Noktaları (SO2 ve NO2 2. Kısım)

İşletmede;

 PM10-1 noktasında yapılan ölçüm sonuçları, ölçüm yapılan 30 günün tamamında

SKHKKY’nde (çevre mevzuatımızda) belirtilen günlük ve yıllık sınır değerleri, ölçüm yapılan 29

günün tamamında Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) önerdiği günlük ve ölçüm yapılan 30
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günün tamamında Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) önerdiği yıllık kılavuz değerleri ve Avrupa

Birliği’nde (AB) geçerli olan günlük ve yıllık ortalama limit değerleri aşmaktadır.

 PM10-2 noktasında yapılan ölçüm sonuçları, ölçüm yapılan 30 günün tamamında

SKHKKY’nde belirtilen günlük ve yıllık sınır değerleri, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ)

önerdiği günlük ve yıllık kılavuz değerleri ve Avrupa Birliği’nde (AB) geçerli olan günlük ve

yıllık ortalama limit değerleri aşmaktadır.

 PM2,5-1 ve PM2,5-2 noktalarında yapılan ölçüm sonuçları, ölçüm yapılan 29 günün

tamamında DSÖ’ün önerdiği günlük kılavuz değerleri ve ölçüm yapılan 30 günün tamamında

DSÖ’ün önerdiği yıllık kılavuz değerleri ve ölçüm yapılan 29 günün tamamında AB’de geçerli

olan yıllık ortalama limit değeri aşmaktadır.

 10 noktada yapılan pasif NO2 ölçüm sonuçları, tüm pasif NO2 noktalarında SKHKKY’nde

belirtilen yıllık sınır değeri, DSÖ’ün önerdiği yıllık kılavuz değeri ve AB’de geçerli olan yıllık

ortalama limit değeri aşmaktadır. (Ölçümler aylık olarak yapıldığından sınırlayıcı değer olarak
yıllık değerler baz alınmıştır.)

 10 noktada yapılan pasif SO2 ölçüm sonuçları, tüm pasif SO2 noktalarında SKHKKY’nde

belirtilen UVS sınır değeri, DSÖ’ün önerdiği yıllık kılavuz değeri ve AB’de geçerli olan yıllık

ortalama limit değeri aşmaktadır. (Ölçümler aylık olarak yapıldığından sınırlayıcı değer olarak
yıllık değerler baz alınmıştır.)
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PM10, PM2,5 ölçüm noktalarının karşılaştırıldığı aylık dağılım grafikleri aşağıda paylaşılmıştır.

Şekil 11: 1 ve 2 No’lu PM10 Ölçüm Noktalarının Karşılaştırıldığı Aylık Dağılım Grafiği (DSÖ Ve TR Sınır Değerleri)

Şekil 12: 1 ve 2 No’lu PM10 Ölçüm Noktalarının Karşılaştırıldığı Aylık Dağılım Grafiği (DSÖ, TR ve AB Sınır Değerleri)
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Şekil 13: 1 ve 2 No’lu PM2,5 Ölçüm Noktalarının Karşılaştırıldığı Aylık Dağılım Grafiği (DSÖ Kılavuz Değeri)

Şekil 14: 1 ve 2 No’lu PM2,5 Ölçüm Noktalarının Karşılaştırıldığı Aylık Dağılım Grafiği (DSÖ ve AB Sınır Değerleri)
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9. ÇAYIRHAN TERMİK SANTRALİ’NİN TOPLUMSAL ÖNEMİ VE
OLASI BİR ADİL DÖNÜŞÜM

Çayırhan Termik Santrali, 1970’lerin Türkiye’sinde aktif olarak çalışan 3 adet kömürlü termik

santrale ek olarak Türkiye’nin artan enerji ihtiyacının bir kısmına çözüm getirmek amacıyla açılması

planlanan 4 termik santralden biri olarak inşa edilmiştir.67

Bugün Çayırhan Mahallesi’nin ekonomik olarak var olmasının yegane sebeplerinden birini

madencilik ve akabinde santralin varlığı oluşturmaktadır. Çünkü santral günümüzde bölgedeki

insanların en önemli geçim kaynaklarından birini oluşturmaktadır.

Çayırhan Termik Santrali bölgesinde yürütmekte olduğumuz çalışmalar göstermiştir ki yerel

halk santralin varlığından memnundur. İlçede santralin kapasitesinin daha da geliştirilmesi gerektiğini

düşünenler de bulunmaktadır. Dolayısıyla bu bölgede iklim değişikliğine uyum ve azaltım kapsamında

yürütülecek adil geçil ve dönüşüm çalışmaları için yerel halkın santralle ve madencilikle olan bağı

derinlemesine görüşmelerle analiz edilmeli ve yapılacak çalışmalar analiz sonuçlarına göre

önceliklendirilmelidir.

Çalışmamıza göre adil dönüşüm “asla kimseyi arkada bırakma” stratejik yaklaşımı ile hareket

edildiği bir adil geçiş süreci sonucunda neredeyse her yerde mümkündür. Ancak dönüşüm için yerel

halkın fikir ve görüşleri tanımlanmalı ve dikkate alınarak eyleme geçildiği takdirde uyumsuzluktan

kaçınılabilir. Fakat mevcut duruma bakıldığında bölge halkının olası bir dönüşüme dair somut ya da

zihinsel bir hazırlığı bulunmadığı net bir şekilde söylenebilmektedir.

Tesisin kapandığı senaryoda bölgede belirebilecek potansiyel alternatif sektörler olarak tarım

ve turizm telaffuz edilse de bunların bölgenin ekonomisini çevirmeye yeterli olmayacağı belirlenmiştir.

67 Çelik, M. S., Mert, U., Sabah, E. (2002). 1970-2000 Yılları Arası Türkiye’nin Birincil Enerji Tüketiminde Kömürün Yeri.Madencilik, ss 31-42.
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10. SONUÇ

Kömürlü termik santrallerin çevreyi, doğayı kirlettiği, insan sağlığını riske attığı tüm bilimsel

çalışmalarda ortaya konmuştur. Ülkemizde özellikle özelleştirilmiş ve özelleştirilmesi planlanan

santraller günümüz teknolojisi ve bilimsel değerlerle incelendiğinde çevre kirliliği yarattığı ve bu

kirliliğin önlenemediği görülmektedir. Bir taraftan hava kirliliği yaratan, iklim değişikliğine sebep olan bu

santraller öbür taraftan da oluşturdukları milyonlarca ton atıkla geri kalmışlığın sembolü haline

gelmişlerdir.

Paris İklim Anlaşmasına taraf olan ülkemiz 2053 karbon nötr hedefini tüm dünya ile

paylaşmıştır. Söz konusu termik santraller dünyanın yaşadığı iklim krizinin ana aktörleridirler.

Ülkemizin koyduğu 2053 hedefine ulaşılabilmesi için de tıpkı diğer dünya ülkelerinin yaptığı gibi

kömürlü termik santrallerden kademeli bir şekilde çıkılması planlanmalıdır.

Çayırhan termik santrali özelinde derneğimiz 3 önemli çalışma yapmıştır. Birincisinde Sarıyar

Barajı ve kuş cennetine etkisi irdelenmiş, ikinci çalışmada santralin toplumsal etkisi ve adil dönüşüm

süreci ile kapatılması durumundaki alternatifler değerlendirilmiş ve bugün paylaştığımız bu üçüncü

çalışma ile de çevresel riskleri ortaya konmuştur.

44 yılı devirmiş bu termik santralin, ülkemize ve dünyaya örnek olacak bir şekilde

kapatılmasının adil dönüşüm süreci ile planlanması, emekçilerin ve bu alanda ailesini geçindiren tüm

tarafların zarar görmeden yeni iş imkanları ile buluşturulması artık bir zorunluluk haline geliştir.

Dünyada ve ülkemizde enerji verimliliği, yenilenebilir temiz enerji kaynaklarına dair yeni teknoloji ve

yatırımlar yoğunlaşmış ve maliyetler azalmıştır. Eskimiş, kirletici yükü yoğun olan termik santral hiç

kuşkusuz ömrünü doldurmuştur. Dernek olarak çağrımız, ekonomik ve toplumsal riskleri azaltmak

adına ve iyi bir örneği hayata geçirmek adına ülkemizin “adil dönüşüm” sürecinin Çayırhan Termik

Santrali ile başlatılmasıdır.
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