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ARALIK AYI TERMİK SANTRAL GÜNDEMİ
Türkiye’de ve Dünya’da Enerji Politikası, Politik Demeçler, Termik Karşıtı Mücadeleler, Kararlar
ve İzin Süreçleri, Kazalar, Kirlilik ve Etkiler başlıklarında, termik santral gündemine ilişkin Aralık
ayında yayınlanan haberleri derledik.

TÜRKİYE’DE VE
DÜNYA’DA ENERJİ POLİTİKASI
Erdoğan’ın ilk vetosu termik santral yasasına1
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, termik santralların filtresiz çalışmasına olanak sağlayan yasayı AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın veto ettiğini söyledi. Çelik, “Cumhurbaşkanımız düzenlemeyi doğru
bulmamış ve veto etmiştir” dedi. Erdoğan bu kararla ilk kez veto yetkisini kullandı.

“Termik santraller için 2 milyar dolar gerekli”2
Erdoğan’ın vetosunun ardından, termik santrallere filtre takma zorunluluğunu erteleyen düzenleme yasadan çıkarıldı. Bu konuyla ilgili, Kemerköy ve Yeniköy santrallerinin ortağı olan Limak Yönetim Kurulu
Başkanı Nihat Özdemir, Hürriyet gazetesine konuştu. Özdemir, “Cumhurbaşkanı’nın vetosundan sonra
siz ne yapacaksınız” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Biz zaten yatırıma başlamıştık. 5 üniteden biri ocak ayında devreye girecek. İkincisi 6 ay sonra. Toplamda 1.5 yılda yeni çevre kriterlerine uyumlu filtrelerimizi devreye sokmuş olacağız. Bizim santrallarımızda
zaten filtre var ancak yeni kriterler nedeniyle değişiklik yapıyoruz. General Elektrik (GE) ile tüm ünite1
2
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https://www.birgun.net/haber/erdogan-in-ilk-vetosu-termik-santral-yasasina-278529
https://www.ntv.com.tr/ekonomi/termik-santraller-icin-2-milyar-dolar-gerekli,y7DlCKwWfkO9aJL05dpINA
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lerde kazan yenileme, tribünler, baca filtreleme dahil olmak üzere tamamının rehabilitasyonu için 240
milyon Euro’luk anlaşma yaptık.

Tahminen 15 santralin sadece baca filtrelemesi için 2 milyar dolar civarı bir yatırım yeterli olur. Çünkü
filtre dışında diğerleri için yatırım şartı yok; ama biz tribünler ve kazanı da filtrelerle birlikte yeniliyoruz.”

9 firmaya ait 15 termik santral 1,5 milyar TL teşvik alacak: Teşvik santralları tam gaz devam3
TEİAŞ kapasite kullanım mekanizması kapsamında teşvik alacak santralları açıkladı. Buna göre 9 firmaya
ait 15 termik santral 2020’de yaklaşık 1,5 milyar TL teşvik alacak. Bu santraller ise şu şekilde, Tunçbilek
TES: Çelikler Holding, Orhaneli TES: Çelikler Holding, Seyitömer TES: Çelikler Holding, Çan 2 TES: ODAŞ
Enerji, Soma Kolin TES: Kolin Holding, Polat 1 TES: Polat Holding, Kemerköy TES: Limak ve İÇTAŞ ortaklığı, Yeniköy TES: Limak ve İÇTAŞ ortaklığı, Soma B TES: Konya Şeker, Silopi TES: Ciner Grubu, Kangal TES:
Konya Şeker, Tufanbeyli: Sabancı Holding, Çatalağzı TES: Bereket Enerji, Yatağan TES: Bereket Enerji,
Bolu Göynük TES: Kazancı Holding.

Çelikler Holding’ten baca gazı arıtma sistemi açıklaması4
Çeliker Holding Afşin-Elbistan A Termik Santrali İşletme Müdürü Mehmet Hoşoğlu yaptığı yazılı açıklamada, termik santrale baca gazı arıtma sisteminin en kısa zamanda yapılması için çalışmalarını devam
ettiğini belirtti. Hoşoğlu, “Geçen 12 aylık süre içerisinde çevre sistemiyle ilgili danışman firmalarla beraber jeolojik etütlerimiz yapıldı. İhale şartnamesi hazırlandı. İşin yapımı ile ilgili uluslararası şirketler çağrılıp ihaleler yapıldı. Bu konuda deneyimi olan bir şirketle baca gazı arıtma sisteminin yapımı için birkaç
ay önce anlaşma imzalandı. İşin yapımına geçildi ve siparişler verildi. Birtakım ekipmanların da sahaya
gelmesini bekliyoruz. Hedefimiz çok kısa süre içerisinde çevre yatırımlarını devreye almaktır” dedi.

Erdoğan’ın veto kararı, Zonguldaklıları sevindirdi5
Belde milleti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, karar için Erdoğan’a teşekkür etti. TEMA Zonguldak Temsilcisi Berran Aydan, “Türkiye’nin 15 değişik santrali özelleştirilirken devlet, firmalara hak
tanıdı. 2 sene hiçbir etraf yatırımı yapmadan her türlü teftiş ve cezadan muaf olarak çalışma izni tanındı.
Firmalar kardan hasar etmemek ismine bunu iyi kullanmadılar. Şimdiye kadar 3 kere bu karar toplam 6
sene uzatıldı. Bu zamanda hiçbir işletme, etraf yatırımı için adım atmadı. 21 Kasım’da filtresiz çalışma
hakkı 15 santral için uzatılmıştı. Cumhurbaşkanı’mızın bunu veto ettiğini bildik. Hoş bir büyüme ama
son netice değil bana göre. Takipte olacağız. Bu karar Meclis’e gelecektir. Orada birtakım tertip etmeler
yapılacaktır. Biz bu hoş büyümeyi takip etmeye devam edeceğiz. Pak hava haktır” dedi.

Veto Sonrası Termik Santraller Tam Gaz Çalışıyor Halk Endişeli6
Termik santrallerin iki buçuk yıl daha filtresiz çalışmasıyla ilgili yasa tasarısını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın veto etmesinin ardından, Elbistan’daki A Termik Santrali, 31 Aralık’ta uygulanacak olan filtre takma kararı nedeniyle tam kapasite üretime geçti.
3
4
5
6

https://www.birgun.net/haber/9-firmaya-ait-15-termik-santral-1-5-milyar-tl-tesvik-alacak-tesvik-santrallari-tam-gaz-devam-281174
https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/celikler-holdingten-baca-gazi-aritma-sistemi-aciklamasi-5492828/
http://www.aynihaber.net/index.php/2020/01/28/erdoganin-veto-karari-zonguldaklilari-sevindirdi/
https://www.haberler.com/veto-sonrasi-termik-santraller-tam-gaz-calisiyor-12744048-haberi/

TERMİK SANTRAL GÜNDEMİ - ARALIK 2019

5

MMO Enerji Çalışma Grubu Başkanı: Termik santrallere filtre takılırsa elektrik sıkıntısı olur
iddiası doğru değil7
Kömürle çalışan 15 santralin bacalarına filtre takılmasının 2.5 yıl daha ertelenmesinin ardından tartışmalar bitmiyor. Santrallere filtre takılması sırasında enerji arzının azalacağı ve günler süren elektrik kesintilerine neden olacağı iddialarına uzmanlar karşı çıkıyor. Makine Mühendisleri Odası (MMO) Enerji
Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz, böyle bir durumun kesinlikle söz konusu olmayacağını vurgulayarak “Elektrik sıkıntısı olur iddiası doğru değil” dedi
Türkyılmaz, “Biz Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) kayıtlarından bunların ne ürettiklerine baktık.
Rakam 17 milyar değil, 11 milyar kilowattsaat çıktı. Rakamı daha fazla gösteriyor. İkincisi bunların devreden çıkması halinde doğacak açığı, bir miktar da yenilenebilir kaynaklarla birlikte, son derece düşük
kapasitede çalışan doğalgaz santralleri ile karşılama imkanı var. Hiç öyle felaket tablosu çizmesinler. Çevreyi zehirlemenin gerekçesi değil. Karanlık da olsa, karanlık çevreyi zehirlemekten daha iyidir. Ama karanlık olmayacak, gerek yok. Elimizdeki başka kurulu güçleri daha iyi değerlendirerek bunu yapabiliriz”
diye konuştu.

Kömürcüler termik santral istiyor8
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) tarafından 2012-2013 yılları arasında 5 termik santral kurma
şartlı ihale yapılmasına ve aradan 6 yıl geçmesine rağmen bu santrallerden biri hariç diğerleri hayata
geçmedi. Sektör temsilcileri, Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından yapımına başlanmayan ve işletmeye açılmayan santraller için yeniden ihale yapılmasını beklediklerini dile getirdi. Birçok kişiye istihdam
sağlayacak ve devletin gelirlerine olumlu katkı yapacak projelerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğine
dikkat çekildi.

TKİ milyonları boşa harcadı9
Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) 1993 yılında yatırım programına aldığı “GLİ Mekanizasyon Projesi”nde
kamunun milyonlarca lirasını heba etti. TKİ’nin 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’na göre yaklaşık 325
milyon TL harcanan projeyle yılda 1 milyon 400 bin ton kömür üretimi yapılması öngörüldü. Klasik madencilik sistemindeki üretim kayıplarının mekanize sisteme dönüştürülerek minimize edilmesi ve daha
düşük maliyetle kömür üretiminin sağlanması amaçlanan projede 1 milyon 400 bin ton kömür üretimi
hedefi 2016 yılında 307 bin ton, 2017 yılında ise 62 bin tonda kaldı. Milyonlarca TL harcanan projeyle
üretilen kömürlerin sadece 21 bin 872 tonu satılabilir hale getirildi.
Sayıştay denetçileri “Bütün bu harcamalar ve bu panolara verilen emek karşılığında kömür üretimi aşamasına bir türlü geçilememektedir. Zaman geçtikçe TKİ’nin zararı daha da artarak neredeyse yapılan
harcamayla üretimi söz konusu olan bu bölgedeki kömür karakteristiğinde 18 milyon ton kömürün satın
alınabileceği noktaya ulaşmıştır” tespitlerine de yer verdi.

Kömür ‘sigortalanamaz’ oluyor10
Avrupa’nın ardından ABD’li ve Avustralyalı sigorta şirketlerinin kömür projelerini sigortalamayacaklarına dair yaptıkları açıklamalar, kömürü ‘sigortalanamaz’ bir varlık haline getiriyor. İçerisinde Greenpe7
8
9
10
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https://t24.com.tr/haber/mmo-enerji-calisma-grubu-baskani-termik-santrallere-filtre-takilirsa-elektrik-sikintisi-olur-iddiasi-dogru-degil,850439
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ace, Client Earth ve Urgewald’ın da bulunduğu The Unfriend Coal kampanyasının hazırladığı rapor dün
Madrid’de COP25’in başlamasına paralel olarak Londra’da iklim riski ve sigorta üzerine gerçekleşen bir
konferansta sunuldu.

Fosil yakıtlar ile çalışan dünyanın en büyük 35 sigorta şirketini listeleyen rapor, iklim krizinin en büyük
sebeplerinden biri olan kömürün, birçok kömür projesinin sigorta teminatı olmadan finanse edilemeyecek, hayata geçirilemeyecek veya işletilemeyecek olması nedeniyle “sigorta edilememe yolunda olduğunu” duyurdu.

IEA: Küresel Kömür Talebi 2024’e Kadar Sabit Kalıyor11
Paris merkezli ajansın raporuna göre, “Düşük karbon yakıtlarının son on yıldaki büyümesine rağmen,
gerçekte kömür hâlâ küresel enerji piyasasında çoğunluğunu koruyor. Dünya 2000 yılına oranla %65
daha fazla kömür tüketiyor.” IEA, dünya kömür talebinin yıllık % 0,5’lik bir büyüme hızına ve 2024’te
5,624 milyon tonluk kömür eşdeğerine (Mtce) ulaşmasının beklendiğini belirtti.Rapora göre, Avrupa’nın
kömürü terk etme planları ve ABD’de doğalgaz kullanımındaki artışla beraber Avrupa ve ABD’deki kömür tüketiminin düşüşü, hızla büyüyen Asya ekonomisindeki rakamlar ile dengelenecek.

Kömürden elde edilen enerji çıktısını artıran Hindistan için senaryo, talepte yıllık %4.2’lük artışla birlikte 2018’de 585 Mtce olan miktarın 2024’te 748 Mtce’ye yükselmesi şeklinde öngörülüyor. Çin’deki
kömür tüketiminin önümüzdeki yıllarda ufak oranlarla artacağı ve 2022’de sabitleneceği tahmin ediliyor.

COP25 Önünde Eylem: “Japonya Kömürü Bırak”12
10 Aralık Salı, COP25’in dokuzuncu gününde, bir grup eylemci Madrid’de COP25 müzakerelerinin gerçekleştiği binanın önünde Japonya’ya kömürlü termik santralları terk etme çağrısında bulundu. Kömüre
göre daha temiz bir enerji kaynağı ve petrol fiyatlarıyla bağlantılı olan uzun dönemli doğalgaz sözleşmelerinin bu yıl artmasıyla, kömür Japonya’daki en ucuz enerji kaynağı olmaya devam ediyor.
Eylemde ayrıca, Donald Trump, Boris Johnson, Justin Trudeau, Angela Merkel ve Emmanuel Macron’un
karikatürize edilmiş görselleri, iklim krizi nedeniyle yükselen su seviyelerinde yüzen bir botun içine yerleştirildi.

Termik santrallerde ekim ayında 7.91 milyon ton kömür yakıldı13
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ekim ayında termik santrallerde yakılan kömürün 2
milyon 147 bin tonunu taşkömürü, 5 milyon 765 bin tonun da linyit oluşturdu.

TÜİK verilerine göre; Katı yakıtların Ekim ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına göre taşkömürü 99
bin 487 ton, linyit 6 milyon 945 bin 459 ton ve taşkömürü koku 387 bin 89 ton, teslimat miktarları ise
taşkömüründe 3 milyon 966 bin 622 ton, linyitte 6 milyon 636 bin 715 ton ve taşkömürü kokuda da 379
bin 823 ton oldu. Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde taşkömürü teslimatının;
yüzde 54.1’i termik santrallere yapıldı.
11 https://www.iklimhaber.org/garanti-bbva-dogalgazi-ve-komuru-istesek-de-finanse-edemeyecegiz/
12 https://www.iklimhaber.org/cop25-onunde-eylem-japonya-komuru-birak/
13 https://t24.com.tr/haber/termik-santrallerde-ekim-ayinda-7-91-milyon-ton-komur-yakildi,853746
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POLİTİK DEMEÇLER
13 termik santralin ayrı ayrı incelemesi yapılacak14
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıyla yürütecekleri çalışmayla
termik santrallerin aralık ayı boyunca tek tek inceleneceğini bildirdi. Kurum,”13 termik santralimiz var.
Bunların durumları tamamen birbirinden farklı. İllerimize, termik santrallerin son durumunun tespit
edilmesi için talimat gönderdik. Aralık ayı içerisinde 13 termik santralimizin her birinin ayrı ayrı incelemesini ekiplerimiz yapacaklar, son durumlarını tespit edecekler. İllerimizden gelen çalışmayla bu ay
sonuna kadar termik santrallerin son durumunu netleştireceğiz. Bazılarının filtrasyon sistemi var, bazılarınınki eksik, bazılarınınki yapım aşamasında, bazılarında ise hiçbiri yok. Dolayısıyla durumun net bir
şekilde tespitini yapacağız.”

Termik santrallerin alması gereken tedbirlerin daha önce ilgili yerlere bildirildiğini belirten Kurum, “Alınabilecek tedbirleri almaları gerektiğini kendilerine zaten ifade ettik, 1 Ocak itibarıyla da mevcut durumlarına göre gerekli cezai süreci başlatmış olacağız. Çevre mevzuatımıza aykırı ne kadar tesis varsa
kapatma dahil tüm cezai işlemleri yapacağız.” diye konuştu.

Termik santrallere ilişkin karara CHP’den ilk tepki15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vetosunun ardından, iktidar tarafından termik santrallere baca filtresi zorunluluğunu erteleyen maddenin yasadan çıkarılması kararını CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, “ Termik santrallere ilişkin karar, haklılığımızı ortaya koydu” sözleri ile değerlendirdi. Biçer
Karaca, “ Bu santrallerin yarattığı kirlilik, sadece bacalara filtre takmak ile çözülebilecek bir sorun değildir. Özellikle denetimlerin periyodik olarak yapılması, idari yaptırım ve cezaların artırılması devam eden
süreçte önemli “ diye konuştu.

Sefer Aycan: Termik Santral Oylamasına Muhalefet Katılmadı16
MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının sorularını cevapladı.“Bacalarla alakalı açıklamanız ardından teklife pozitif oy verdiniz, eleştirildiğiniz nokta burası.” sözleri üstüne konuşan MHP’li Sefer Aycan, “54 maddenin içindeki bir madde termik
santralle alakalı. Paketin tümüyle alakalı oylamaya katıldım. Parti grubumuzun aldığı bir karar var. Düzenlemede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, termik santrallere filtre yapılmasıyla alakalı bir takvim
yayınlıyor. Termik santrallerle hava kirliliği üstüne hiç konuşmayanları, o gün gelmeyenleri sorgulamak
gerekir. Oylamaya muhalefetten 35 kişi katılmış.” ifadelerini kullandı.

Filtre Konusunda Kangal Termik Santrali’ne Tepkiler Büyüyor17
CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu; “Yaklaşık 2 hafta önce bölgeye ziyarette bulunarak santrali yerinde
inceleme şansımız oldu. Kangal´da termik santralin bulunduğu bölge benim köyüme de yakın bir bölge.
Yaptığımız incelemelerde santralin 2 bacasında filtre bulunmadığı, 1 tanesinde filtre bulunduğu fakat
14
15
16
17
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bunun da zaten çalıştırılmadığı görüldü. Yani filtre takılması da yetmiyor, bir de onun çalıştırılması gerekiyor, bunun denetlenmesi gerekiyor. Özellikle filtrenin gündüz çalıştırıldığı, gece çalıştırılmadığı bu
noktada çok sayıda şikayet olduğu köylüler tarafından dile getirildi” dedi.

Kangal Termik Santrali´nden çıkan küllerin vahşi depolandığını kaydeden Milletvekili Karasu, “Yani küller doğaya adeta bırakılıyor. Firma, özelleştirme kapsamına alındıktan sonra vahşi depolamanın da projelendirileceğini ve modern bir hale getirileceğini belirtmesine rağmen bu noktada da gerekli çalışmayı ne
yazık ki yapmıyor. Yaklaşık 2 milyon ton kül o bölgede bulunan Hamal, Mağara gibi köylerimizin üzerine
yağıyor. Sadece bacalarda değil çıkan külü depolama noktasında da sıkıntılar var. Bu nedenle çevreye,
doğaya ciddi anlamda zarar veriyorlar. Biz yaptığımız inceleme neticesinde Kangal Termik Santrali ile
ilgili bir rapor oluşturuyoruz. Bu raporu kamuoyu ile de paylaşacağız. “dedi

Termik santral önergesini veren vekil konuştu18
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın veto edip TBMM’ye iade ettiği zehir saçan termik santrallere 2.5 yıl
daha çalışma izni veren düzenlemeyi Plan ve Bütçe Komisyonuna önerge ile getirip kanunlaşmasını sağlayan AKP Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, ‘‘Önergeyi ben verdim ama veto konusunda Cumhurbaşkanına katılıyorum’’ dedi

Afşin-Elbistan Termik Santrali’nde bacalar son sürat çalışıyor!19
TBMM’de süren bütçe görüşmelerinde konuşan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un açıklamalarından satır başları şöyle:

Afşin-Elbistan’da yankı uyandıran termik santral görüntülerine değinen Öztunç, “Şimdi, bakın, Afşin-Elbistan Termik Santralinde bugün itibarıyla –bir uyarıdır bu değerli milletvekilleri- bir daha çalışmayacak diye bütün bacalar son sürat çalışıyor, son sürat. Medyada görüntüleri, bugün yayınlandı, var. Bir
daha, 1’inden itibaren olmayacak diye son sürat çalıştırıyorlar. Bir: Çevre katliamı oluyor. İkincisi: Allah
korusun, bu kadar yüksek kapasite burası çalışamaz. Yarın öbür gün burada bir felaket olursa bunun sorumlusu sadece o firma olmaz, siz de olursunuz. Lütfen Sayın Kubat, sizden rica ediyorum, Sayın Enerji
Bakanıyla görüşün, bir an evvel orayı durdurun artık. Olmaz, son sürat çalışıyor çünkü”

Termik santrallara verilen izin yıkım getirir20
CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca termik santrallarin atık
sahalarına ilişkin verilen iznin yıkım getireceğini söyleyerek şunları ifade etti:

“Termik santral atıklarının depolandığı sahalar, 2’nci sınıf düzenli atık depolama sahaları olarak var sayılıyor. Yönetmelikle, termik santral atıklarının vahşi depolanmasının önü açılıyor. Hem atık sahalarının
standardı düzeltilmeyecek hem de bir çevresel yükümlülük yerine getirilmiş olacak. Akademiden alınacak uygunluk raporu ile vahşi depolamaya devam edilecek. ÇED raporlarına sipariş üzerine bilim dışı
görüşler sunan akademik kadrolar şimdi de atık sahaları için mi görüş hazırlayacaklar?”

18 https://www.sozcu.com.tr/2019/ekonomi/termik-santral-onergesini-veren-vekil-konustu-5489621/
19 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/afsin-elbistan-termik-santralinde-bacalar-son-surat-calisiyor-259981h.htm
20 https://www.birgun.net/haber/termik-santrallara-verilen-izin-yikim-getirir-281819
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Bakan Kurum’dan termik santral açıklaması: Son uyarıları yaptık21
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından bürokratlar ve elektrik
üretim tesislerinin yöneticileriyle bugün 13 termik santralın yıl sonuna kadar tamamlaması gereken çevre yatırımlarının durumunu görüştüklerini bildirdi.

Bakan Dönmez’den enerjide yeni tarife modeli22
10. IICEC Konferansında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “’Ben elektriğimi tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrikten kullanmak istiyorum’ diyen tüketicilerimiz
için yeni bir tarife modeli çalışmasını başlattık. Bu tarifeyle vatandaşlarımız istedikleri taktirde sadece
yenilenebilir enerji tüketebilecek” dedi.

10. IICEC Konferansı Dünya Enerji Görünümü 2019 “Küresel Enerji ve İklim Gelişmeleri ve Türkiye için
Çıkarımlar” konferansı İstanbul’da yapıldı. Programa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in
yanı sıra; Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve IICEC Direktörü Prof.
Carmine Difiglio da katıldı. Konferansta enerjinin geleceği ve dünyadaki ülkelerin enerji kaynakları değerlendirildi. Türkiye’nin içinde bulunduğu kaynaklar ve yeni enerji kaynakları da ele alındı.

21 https://www.cnnturk.com/turkiye/bakan-kurumdan-termik-santral-aciklamasi-son-uyarilari-yaptik
22 https://www.haberler.com/bakan-donmez-den-enerjide-yeni-tarife-modeli-12737281-haberi/
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TERMİK KARŞITI
MÜCADELELER
Köylüler kömür ocağına “hayır” dedi23
Antalya’nın Korkuteli ilçesi Dereköy Yaylası’na açılmak istenen kömür ocağına köylüler ve çevreciler tepki gösterdi. Turkuaz Kömür İşletmeleri Aş. Tarafından kömür çıkarmak için 10 yıl süreyle kiralamak istenilen araziler köylüler tarafından tarım arazisi olarak kullanılıyor. Ana geçim kaynağı tarımsal üretim
olan köyde, kayısı, vişne ve erik üretilirken Rusya’ya yıllık 5 ton kaysı ihracatı yapılıyor. Kömür madenciliğinin tarım arazilerine büyük zarar vereceğini belirten A platformu (Antalya-Isparta-Burdur-Denizli-Kaş) sözcüsü Hediye Gündüz, “Köyde vişne üretimi bin ton, şeftali 5 bin ton, erik 4 bin tondur. Kömür
madenciliğinde ortaya çıkan devasa toz bu üretimleri çok kötü etkileyecektir. Özellikle rüzgarlı havalarda
bir toz zerreciğinin 30 kilometrelik mesafelere taşındığı bilinen bir gerçektir” diye konuştu.

Filtre Yetmez Termik Santraller Kapatılmalıdır24
Kimya Mühendisleri Odası 46. Dönem Yönetim Kurulu, “Termik Santraller” ile ilgili bir açıklama yayınladı. Kimya Mühendisleri termik santrallere baca filtresi takılmasının yeterli olmayacağı, santrallerin tamamen kapatılması gerektiğini bildirdi.

Ekoloji Birliği: Termik santrallere veto yetmez, kilit vurulmalı25
Ekoloji Birliği, “Yasanın Meclisten geçmesinden sonra Ekoloji Birliği olarak bizler de Cumhurbaşkanı’na
yasanın veto edilmesi çağrısında bulunduk ve ayrıca santrallerin de kapatılmasını istedik” dedi. Rehabilite edilmeyen söz konusu on beş santralin acilen kapatılarak ölüm saçmalarının önüne geçilmesi dile getirilen açıklamada, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığını denetim görevini yerine getirmeye çağırıyoruz. Senenin
uzun bir süresinde kirlilik değerlerinin çok üzerinde çalışan bu santrallerin göz göre göre halkı kanser
etmesi kabul edilemez. Termik santraller, filtresi olsa da bacalarından zehir yaymaya devam edecektir.
İnsan sağlığını yanında doğayı kirleten, iklim krizini büyüten etkenlerden biri olan termik santrallerin
kapılarına kilit vurulmalıdır” ifadelerine yer verildi.

TMMOB Başkanı Koramaz: 6 yıldır baca filtresi taktırılmayan termik santraller yaşamı tehdit
ediyor26
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Koramaz, Türkiye’deki 42 termik santralden 15 tanesinin baca filtresi
bulunmadığını ve şirketlerin 6 yıldır bunu yapmadığını belirterek, hava kirliliğinin yaşamı tehdit eden
boyuta geldiğini söyleyerek şöyle devam etti: “Geçtiğimiz günlerde ülke gündemine gelen termik santrallere filtre takılması meselesi ülkemizi yönetenlerin bu konuda ne kadar sorumsuzca davrandığının açık
göstergesidir. Bildiğiniz gibi hali hazırda ülkemizde üretimde bulunan 42 termik santralden 15 tanesinin
23
24
25
26

https://www.sozcu.com.tr/hayatim/yasam-haberleri/koyluler-komur-ocagina-hayir-dedi/
http://www.kmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=4933
https://www.evrensel.net/haber/392343/ekoloji-birligi-termik-santrallere-veto-yetmez-kilit-vurulmali
https://tr.sputniknews.com/turkiye/201912051040768777-tmmob-baskani-koramaz-6-yildir-baca-filtresi-taktirilmayan-termik-santraller-yasami-tehdit-ediyor/
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baca filtresi bulunmuyor ve çevre mevzuatı gereği bunların 6 yıl içerisinde filtre taktırması gerekiyordu.
Bu santrallere sahip olan şirketler 6 yıldır bunu yapmadılar ve başta Kahramanmaraş ve Manisa olmak
üzere bu santrallerin bulunduğu illerimizde hava kirliliği yaşamı tehdit eden boyuta geldi. Buna rağmen
AKP ve MHP’nin oylarıyla TBMM’de kabul edilen kanunla bu santrallerin filtre takma zorunluluğu 2.5 yıl
daha ertelenmişti. Neyse ki, bu karara karşı gelişen toplumsal muhalefet Cumhurbaşkanı’nın yasayı veto
etmesine neden oldu. Böylelikle Erdoğan, AKP Genel Başkanı sıfatıyla çıkardığı yasayı, Cumhurbaşkanı
sıfatıyla veto ederek tarihe geçti.”
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KARARLAR VE
İZİN SÜREÇLERİ
Termik santrallere atık muafiyeti: Kapanması gereken santraller çalışmayı sürdürecek27
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının termik santral atıklarına yeni muafiyet getiren “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik” düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Düzenlemeyle yıl sonunda kapatılması beklenen termik santrallerin tehlikeli atıklarına yeni muafiyetler getirilirken, muafiyet sayesinde
bazı santrallerin kapatılmaktan kurtulacağı ifade edildi. Düzenleme, baca arıtma sorunu olmayan ancak
atık sahası çevre mevzuatına uymadığı için 31 Aralık 2019’da kapatılması gereken termik santralleri kapanmaktan kurtarırken, baca arıtma sistemi çevre mevzuatına uymadığı için kapanması gereken termik
santralleri ise etkilemeyeceği belirtildi.

EPDK’nin Ceyhan Tunaş Termik Santrali’ne verdiği lisans kesin olarak iptal edildi28
Ceyhan Tunaş Kömürlü Termik Santrali’ne, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) verdiği “hülle
lisans”ın iptal kararı, üst mahkeme olan Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından onaylandı.

EPDK’nin Tunaş Enerji’ye verdiği lisans, “hülle lisans” olarak adlandırılmıştı. Çünkü aynı yer ve proje
için Hakan Madencilik’e verilen lisans mahkeme kararlarına takılmış, bunun üzerine EPDK, Tunaş Enerji’nin aynı yerdeki projesine lisans vermişti. EPDK’nin halkın kanser olması pahasına termik santrallere
lisans verdiğini dile getiren davacı vekili İsmail Hakkı Atal, Yumurtalık EMBA Termik Santrali’nin lisans
iptal davasında Sağlık Bakanlığı’ndan sunulan verileri hatırlattı. Verilere göre, 2002’den bu yana faal olan
Sugözü Termik Santrali’nin bulunduğu Yumurtalık’ta teşhis edilen kanser vakaları, 2009-2014 arasında
5’ten 60’a yükseldi.

Termik Santral mücadelesini halk kazandı29
Hatay’ın Erzin ilçesinde yapılması planlanan termik santraline karşı 5 yıl önce başlatılan hukuk mücadelesi zaferle sonuçlandı. Hatay 1. İdare Mahkemesi, santralin doğal yaşama ve tarım alanlarına zararı
olacağı ve kamu yararı olmadığını belirterek iptal etti. Mahkemenin bu kararıyla birlikte, zeytin ve narenciye arazileri ve sulak araziler kurtulurken, İskenderun Kertenkelesi’nin Anadolu’daki tek yaşam alanı
koruma altında kalmış olacak. Bölgede caretta carettaların da yaşam alanı bulunuyor.

Konuyla ilgili konuşan Av. Ümit Arif Özsoy, kömürlü termik santrallerin etki alanlarının sadece kuruldukları parselle sınırlı olmadığı belirterek şunları söyledi: “Mahkeme, bu etki alanını dikkate alarak, yanı
başındaki zeytin, narenciye tarım arazileri, Burnaz kumulları, sulak alanlarla birlikte etki alanının değerlendirilmesi gerektiği, bölgenin İskenderun Kertenkelesi’nin Anadolu’daki tek yaşam alanı olduğu, imar
düzenlemesinin bu yönleriyle bilimsel ve hukuksal dayanaktan yoksun olduğu belirtti”

27 https://www.evrensel.net/haber/394058/termik-santrallere-atik-muafiyeti-kapanmasi-gereken-santraller-calismayi-surdurecek
28 https://www.evrensel.net/haber/392872/epdknin-ceyhan-tunas-termik-santraline-verdigi-lisans-kesin-olarak-iptal-edildi
29 https://www.sozcu.com.tr/hayatim/yasam-haberleri/termik-santral-mucadelesini-halk-kazandi/
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Afşin’e yeni termik santral30
1,800 MW kurulu güce sahip Afşin C Termik Santralı, Açık Kömür İşletmesi ve Düzenli Depolama Alanı
Projesi hakkında yürütülen Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) raporunun iptal edildiği duyurulurken yeni bir rapor hazırlanmadan bu alanla ilgili kamulaştırma kararlarına imza atıldı.
EÜAŞ’ın, Afşin’e bağlı Altunelma Mahallesi’ne kurulması planlanan ve her biri 600 MWe gücünde üç üniteden oluşacak toplam bin 800 MWe kurulu güce sahip Afşin C Termik Santralı ve yan üniteleri ile Hurman Nehrinin derivasyonu işi kapsamındaki acele kamulaştırma kararı, Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Elbistan’da termik santral için verilen olumlu ÇED raporu iptal edildi31
Diler Enerji’nin Maraş’ın Elbistan ilçesinde yapacağı 400 megawat kurulu güce sahip termik santrali için
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuyla ilgili
daha önce yürütmeyi durdurma kararı veren Kahramanmaraş İdare Mahkemesi, son duruşmada ÇED
raporunu iptal etti.

Çan-2 Termik Santrali Çevre İzin ve Lisans Belgesi aldı32
Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret AŞ’nin bağlı ortaklığı Çan Kömür ve İnşaat AŞ bünyesindeki Çan-2
Termik Santrali, geçici faaliyet süresindeki tüm testlerden geçerek 06 Aralık 2019 itibarıyla 5 yıl geçerli
olacak, Çevre İzin ve Lisans Belgesini aldı.

Çan-2 Termik Santrali, çevre yatırımlarını yapmış santrallere verilen geçici izni ifade eden Geçici Faaliyet
Belgesi (GFB) ile işletme faaliyetini sürdürüyordu.

İhtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı yapılacak33
İl ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenecek ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı
yapılacak. Muhtaç Ailelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 1
Ocak 2020’de yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre her il ve ilçedeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca
kriterlere uygun ailelere kömür yardımı yapılacak. Dağıtımı yapılacak kömür miktarı, aile sayıları, bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değerleri dikkate alınarak Hazine
ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek.

30
31
32
33
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https://www.birgun.net/haber/afsin-e-yeni-termik-santral-281608
https://www.evrensel.net/haber/392563/elbistanda-termik-santral-icin-verilen-olumlu-ced-raporu-iptal-edildi
https://www.enerjigunlugu.net/can-2-termik-santrali-cevre-izin-ve-lisans-belgesi-aldi-35286h.htm
https://tr.sputniknews.com/yasam/201912301040935438-resmi-gazetede-yayimlandi-ihtiyac-sahibi-ailelere-komur-yardimi-yapilacak-/
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KAZALAR,
KİRLİLİK VE ETKİLER
Köylülerin kömür tozu isyanı: “Nefes alamıyoruz”34
Artvin’in Borçka ilçesi Demirciler ve Kale köyünde faaliyet gösteren kömür deposu köy halkını isyan ettirdi. Kömür deposundan geldiği iddia edilen toz nedeniyle köy halkı evlerinin pencere ve kapıları açamaz hale geldiklerini belirterek, “Nefes alamıyoruz” dedi.

Termik santralin dibindeki mahalle taşınmak istiyor: Yakınlarımızı kanserden kaybettik35
Afşin’de 1975’te, temeli atılan Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nin inşaatı 9 yıl sürdü. Baca gazı arıtma
tesisi olmayan, kül tutucu filtrelerinin arızalı olduğu santralden en çok etkilenen ise tesisin bulunduğu
Çoğulhan Mahallesi sakinleri oldu. Santralden çıkan zehirli gazlar ve etrafa saçılan kül nedeniyle insanların evlerini bırakıp göç etmesiyle mahallenin eski günlerinden eser kalmadı.
Mahalle Muhtarı Kadir Sönmez, B Termik Santrali’nin de yapılmasıyla mahallenin yaşanmaz hale geldiğini söyledi. B santrale kömür taşıyan bant yolunun mahallenin içinden geçtiğini, iki santral arasında
sıkışıp kaldıklarını ifade eden Sönmez, şunları söyledi:

“Mahallemizin nüfusu 10 bin civarındaydı, şimdi ise bin 100’e düştü. A ve B Termik Santrali’nin arasında
sıkıştığımızdan dolayı hastalıklar çoğaldı bölgemizde. Külden dolayı vatandaşımız göç etti. Bizi iki santral
arsında sıkıştık kaldık. Mahallemizin başka bir yere taşınmasını istiyoruz. Kalkacağı sözü verilmişti. Mevcut belediye başkanı da kalkması için uğraşıyor. Birtakım iyileştirmeler de yaptılar ama yine de kül atıyor.
Mahallenin taşınmasını istiyoruz çünkü yaşam hakkı kalmadı. Ben, 27 yaşında oğlumu kaybettim kanser
hastalığından. Yıllardan beri burası kül atıyor. Yetkililerimizden verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz.
Santral nedeniyle dışarı çıkamıyoruz.”

TMMOB’dan uyarı: Termik santrallere filtre takılmazsa 2 bin 860 kişi erken ölecek36
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baran Bozoğlu, termik santrallere filtre takılmaması
durumunda 2 bin 860 kişinin erken ölümle, 156 bin çocuğun da astım ve bronşit semptomu ile karşılaşacağı uyarısında bulundu. Doğal Hayatı Koruma Vakfı da, termik santrallerde, 2013 yılından bugüne kadar gerekli düzenlemeler yapılmadığını hatırlatarak, insan ve çevre sağlığının bu durumdan son derece
olumsuz etkilendiğini belirtti. Bozoğlu, medyadaki “santral bacalarına filtre takılmamasını” savunan bazı
haberlere de tepki göstererek, “Termik santral lobisinin siyasete ve medyaya baskı yaptığını” söyledi ve
ekledi:
“Yapılan haberlerin kaynağını bilmiyoruz. Ancak mesele ‘para’ değil, halk sağlığı meselesi. Yılda 30 bin
insan hava kirliliğinden ölürken, çocuklarımız hasta doğarken parasal bir karşılaştırma yapılamaz. Bu
yayınlar, bu zamana kadar filtre için yatırım yapmayan termik santralları meşrulaştırıyor. ”
34 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1706971/koylulerin-komur-tozu-isyani-nefes-alamiyoruz.html
35 https://www.birgun.net/haber/termik-santralin-dibindeki-mahalle-tasinmak-istiyor-yakinlarimizi-kanserden-kaybettik-280542
36 https://gazetekarinca.com/2019/12/tmmobdan-uyari-termik-santrallere-filtre-takilmazsa-2-bin-860-kisi-erken-olecek/
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Çelikler Afşin Elbistan Termik Santrali zehir saçmaya devam ediyor37
Çelikler Afşin Elbistan Termik Santrali’nin baca filtresiz olarak çalıştığı anlar yurttaşlar tarafından görüntülendi. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan bir yurttaş, “Elbistan A
Termik Santral bugün 07:45. Çelikler holding 31 Aralık’a kadar ne kazanırsam artık diye santrali hergün
böyle çalıştırıyor. Herkesi öldürecek bu katiller sesimizi duyun” diyerek tepki gösterdi.

Şırnak’ta Göçük Altında Kalan İşçinin Cansız Bedenine Ulaşıldı38
Cudi Dağı eteklerindeki Üçkiraz köyü mevkisinde ruhsatsız çalıştığı belirtilen bir kömür ocağında göçük
oluşmuştu. Göçük sırasında ocakta çalışan 2 kişiden biri kurtulmuş, Hasan İnal ise toprak altında kalmıştı.

Zonguldak’taki maden ocaklarında 5 yılda 64 işçi yaşamını yitirdi39
Zonguldak’ta son 5 yılda meydana gelen göçük, patlama, zehirlenme gibi iş cinayetlerinde 23’ü kaçak
olarak işletilen madenlerde, 64 işçi hayatını kaybetti. Evrensel’in haberine göre TTK’ya ait maden ocaklarında ekim ayı sonu verilerine göre, bin 356 yer üstü, 6 bin 549 yer altı işçisi çalışırken, özel sektöre bağlı
maden ocaklarında ise 1448 işçi çalışıyor.
Ayrıca ruhsatsız olan kaçak kömür ocaklarında da üretim yapılıyor. TTK ve özel ocaklarda iş bulamayan
madenciler, iş sağlığı ve güvenliğinden yoksun kömür ocaklarında çalışıyor. Resmi olmayan rakamlara
göre, kaçak ocaklarda 1000’i aşkın madenci günlük 100-150 lira yevmiye karşılığında çalışmak zorunda
kalıyor. TTK ile özel ocaklarda üretilen ve tonu 1000-1500 lira arasında değişen fiyatlardan satılan kömür, kaçak ocaklarda yarı fiyattan satılıyor.

Termik Santrallar Belediyelere Göre Daha Fazla Su Çekti40
TÜİK’in açıkladığı verilere göre termik santrallar 2018’de kaynaklardan yaklaşık 8 milyar metreküp su
çekti. Veriler, termik santralların belediyelerden daha fazla su çektiğini gösteriyor. Veriler Türkiye’de geçen yıl su kaynaklarından 17,5 milyar metreküp su alındığını gösteriyor. Doğrudan su kaynaklarından çekilen suyun %56,2’si denizlerden, %15,2’i barajlardan, %14’ü kuyulardan, %8,7’si kaynaklardan, %3,9’u
akarsulardan, %1,8’i göl/göletlerden, %0,2’si ise diğer su kaynaklarından çekildi. Buna göre termik santrallar kaynaklardan yaklaşık 8 milyar metreküp su çekerken, termik santralları 6 milyar metreküp ile
belediyeler, 2,5 milyar metreküp ile ise imalat sanayii işyerleri izledi.
Belediyeler, köyler, imalat sanayi iş yerleri, termik santrallar, OSB ve maden işletmeleri tarafından 2018’de
doğrudan alıcı ortamlara 14,8 milyar metreküp atık su boşaltıldı. Alıcı ortamlara deşarj edilen atık suyun %77,4’ü denizlere, %18,7’si akarsulara, %1,1’i barajlara, %0,9’u foseptiklere, %0,5’i göl/göletlere,
%0,2’si araziye, %1,2’si ise diğer alıcı ortamlara aktarıldı. Belediyeler, köyler, imalat sanayii iş yerleri,
termik santrallar, OSB ve maden işletmeleri tarafından boşaltılan atık suyun %62,5’ini soğutma suları,
%37,5’ini ise soğutma suları dışındaki atık sular oluşturdu.
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https://www.gercekgundem.com/cevre/140293/celikler-afsin-elbistan-termik-santrali-zehir-sacmaya-devam-ediyor
https://m.bianet.org/bianet/insan-haklari/217688-sirnak-ta-gocuk-altinda-kalan-iscinin-cansiz-bedenine-ulasildi
https://t24.com.tr/haber/zonguldak-taki-maden-ocaklarinda-5-yilda-64-isci-yasamini-yitirdi,853938
https://www.iklimhaber.org/termik-santrallar-belediyelere-gore-daha-fazla-su-cekti/
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Termik santral haberiyle gündeme gelen CNN Türk sunucusu Beste Uyanık’ın işine son verildi41
Uyanık sunduğu programda 15 termik santrale baca filtresi takılması durumunda ortaya çıkacak maliyetleri sıralamıştı. Yapılan eleştiriler sonrasında Uyanık, yayının kesilerek sosyal medyaya sunulduğunu ve
çarpıtıldığı yönünde bir açıklama yapmıştı. Medyaradar’da yer alan bilgilere göre, termik santral haberinin ardından bir süredir izne çıkartılan Uyanık’ın CNN Türk tarafından işine dün son verildiği öğrenildi.
Söz konusu haberi Uyanık’ın hazırladığı dile getirildi.

41 https://t24.com.tr/haber/termik-santral-haberiyle-gundeme-gelen-cnn-turk-sunucusu-beste-uyanik-in-isine-son-verildi,853736

TERMİK SANTRAL GÜNDEMİ - ARALIK 2019

17

TERMİK SANTRAL GÜNDEMİ - ARALIK 2019

19

