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      Çelikler Afşin Elbistan A, Çelikler Seyitömer, Çelikler Tunçbilek, Soma, Kangal ve Çatalağzı termik sant-
rallerinin 1 Ocak 2020’de çevre mevzuatına uygun olmadıkları gerekçesi ile faaliyeti durdurulmuştur. 
Söz konusu tesislerin her birine, bugüne kadar çevre mevzuatına uyum sağlamış olmamalarına rağmen, 
Çevre İzin sürecinin ilk adımı olan, somut çevresel yatırımların yapılmasını zorunlu kılmayan ve sınırlı 
bir süre için verilen Geçici Faaliyet Belgesi (GFB)verilmiş ve çalışmalarına bu şekilde devam etmişlerdir.  
  Kömürlü termik santrallerin çevreyi kirletme durumu ve çevre mevzuatına uyumsuzlukları
1 Ocak 2020 ve öncesinden farksızdır.
      Tesislerin tamamı toksik atıklarını vahşi depolama yöntemi ile depolamaya devam etmektedir.  
      Doğaya zararlı atıklarını mevzuata aykırı depolayan bu tesislerin, çevre izni almalarını kolaylaştıracak 
düzenleme 26 Aralık 2019’da yapılmıştır. Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik’te yapılan 
değişiklik yoluyla tesislerin alması gereken düzenli depolama onay belgesi ve il müdürlüğü uygunluk 
yazısı kaldırılarak üniversitelerden alınacak içeriği belirsiz bir akademik rapor ile çevre izni sürecini 
başlatmalarının önü açılmıştır. Bu mevzuat değişikliğine dayanılarak tüm tesislerin çalışmasına izin 
verilmiştir. 
   

 Kömürlü termik santrallerin dünyada ve ülkemizde yaşanan iklim krizi ve çevre kirliliğinin ana sebeple-
rinden biri olduğu teknolojik ve bilimsel gelişmeler ışığında tartışmasız bir gerçektir. Birçok ülke iklim krizini 
ve çevre sorunlarını azaltmak için havayı, suyu, toprağı kirleten 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 mua�iyet 
kazanmaları tercih edilmiştir. Sağlanan bu mua�iyetler, 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 konmuş-
tur.  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 mevzuatı, mev-
zuatta yapılan değişiklikleri (tarihçe ve arka planları ile) incelemekte ve termik santrallere verilen istisnalar ile 
bunların neden olduğu sorunları ortaya koymayı amaçlamaktadır. Ayrıca, raporda söz konusu termik santralle-
rin çevre yatırımlarına dair son durum özellikle istisnalardan kaynaklanan eksikliklerle açıklanmaktadır.  
Özelleştirilen/özelleştirme sürecinde olan kömürlü termik santrallerin çevre mevzuatındaki durumuna dair 
tespitlerimiz; 
 

Yönetici Özeti



X

    04.12.2019’da Sayın Cumhurbaşkanı tarafından veto edilen düzenleme ile santrallere 2,5 yıl daha 
kirletme hakkı tanınmaya çalışılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanının veto gerekçesinde, tesislerin çevre mev-
zuatına uyumu için verilen 7 yıl süreye ek olarak 2,5 yıl daha süre verilmesinin devletin insan sağlığı ve 
çevreyi koruma ödevi ile bağdaşmayacağı belirtilmiştir. Buna rağmen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile 
Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın tesisler hakkında açıklama yaptığı 01.01.2020 tarihinden beri faaliyeti 
devam eden Soma, Afşin B, Çayırhan, Çeliker Orhaneli, Yatağan, 18 Mart Çan, Yeniköy ve Kemerköy tesis-
leri �iilen 1,5 yıldır çevre ve insan sağlığına zarar vermeye devam etmekte, toksik atık sahaları ve bacala-
rından çıkan kirletici gazları başta olmak üzere somut adımlar atmamaktadırlar. Tesislere verilen süre-
nin dolduğu tarihten sonraki ilk gün faaliyeti durdurulan tesisler ise daha sonra GFB alarak çevre üzerin-
deki olumsuz etkilerini sürdürmeye devam ettirmişlerdir.        
      Tesislerin mevzuatın tanıdığı sürelerden yararlanarak �iilen 2,5 yıl boyunca yatırım yapmadan, geçici 
faaliyet belgesi ile faaliyetlerini sürdürmeyi planladıkları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın vermiş olduğu 
GFB’lerden görülebilmektedir. 1 yıl içerisinde çevre izni alamadığı için GFB’si iptal edilen tesisler tekrar 
GFB’ye başvurarak 1 yıl daha süre almıştır. Bu süreçte GFB yenileme işlemi yaparak 6 ay daha kazanan 
tesisler olduğu görülmüştür. Ayrıca, bazı tesislerin GFB’lerinin çevre iznine başvurmadan (GFB tarihle-
rinden 6 ay dolmadan) iptal edildiği görülmektedir. Bu tesislere herhangi bir cezai işlem uygulanmadan 
(lisans bedelinin 2 katı para ödeyerek başvuru yapmaları, Çevre Kanunu kapsamında idari para cezası 
v.b.) ilk defa GFB alıyormuş gibi işlem yapıldığı yönünde şüpheler oluşmaktadır. Aşağıda tesis özelinde 
özet durum paylaşılmıştır. Detaylı bilgi raporumuzun içerisindeki tablolarda verilmiştir.    
     13 kömürlü termik santralden; 

Geçici Faaliyet Belgesi alarak “çevre mevzuatına uyumları” ve “çevre izin ve lisans belgesi almaları” 
için faaliyetine devam etmesine bir yıl izin verilen kömürlü termik santrallerin 3’ünün (Afşin Elbis-
tan B, Çayırhan ve Orhaneli Termik Santralleri) mevzuatın belirlediği baca gazı emisyon sınırlarına 
uygun çalışmadığı, havayı kirlettikleri, toksik atık depoladıkları ve vahşi atık sahalarını rehabilite 
etmedikleri için Çevre İzni almaya uygun görülmemeleri (çevre mevzuatına uygun çalışmamaları) 
nedeniyle GFB’leri iptal edilmiştir. Ancak bu tesisler aynı gün yeni bir GFB alarak çalışmaya devam 
etmiştir. 1 yıl çevre mevzuatına aykırı çalışan bu tesislere en az 1 yıl daha çevre mevzuatına aykırı 
çalışma hakkı tanınmıştır.           
Geçici Faaliyet Belgesi alarak “çevre mevzuatına uyumları” ve “çevre izin ve lisans belgesi almaları” 
için faaliyetine devam etmesine bir yıl izin verilen kömürlü termik santrallerin 2’si (Afşin Elbistan A 
ve Kangal Termik santralleri) GFB’lerini yenileyerek ek süre kazanmışlardır.. İlk GFB’leri ile �iilen 1 
yıldan fazla çalışacaklardır. Bu tesislerin de mevzuatın belirlediği baca gazı emisyon sınırlarına 
uygun çalışmadıkları, havayı kirlettikleri, toksik atık depoladıkları ve vahşi atık sahalarını rehabilite 
etmedikleri tespit edilmiştir 



    Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri'ni (SEÖS) kurması gereken tesislerin bacasından çıkan zararlı gazla-
rın miktarının, kamuoyuyla ve milletin iradesini yansıtan TBMM’de paylaşılmaması, başta tesis bölgesin-
de yaşayan vatandaşlar olmak üzere endişeleri arttırmaktadır. 

XI

Çelikler Seyitömer Termik Santralinin 04.06.2020’de aldığı GFB, 27.08.2020’de kapasite artışı nede-
niyle yenilenmiş ve GFB 04.02.2021’de iptal edilmiştir. Yeni GFB 12.02.2021’de verilmiştir. Tesis 8 
gün izinsiz ve çevre mevzuatı kapsamında herhangi bir idari yaptırım uygulanmadan faaliyetine 
devam etmiştir. 6 aylık çevre izin ve lisans başvurusu tamamlanmadan iptal edilen GFB sonrası veri-
len yeni GFB’nin ilk GFB olarak değerlendirilip değerlendirilmediği araştırılmalıdır.
Çelikler Seyitömer Termik Santraline 12.02.2021 tarihinde verilen GFB’de atık depolama sahası 
lisansı bulunmamaktadır. Dolayısıyla çıkan atıklarını (kül, baca gazı tozu v.b.) atık sahasına boşalt-
ması yasaktır. Atıklarını depolama sahasına verdiği bilinmektedir. Buna rağmen tesisin çalışması 
durdurulmamış ve Çevre Kanunu kapsamında herhangi bir ceza uygulanmamıştır. 
Toksik atık barındıran vahşi depolama yöntemi ile atık sahasını yönetmesine ve atık sahasını rehabi-
lite etmemesine rağmen 1 tesise (Yatağan Termik Santrali)  5 yıllık çevre izin belgesi
verilmiştir.            
Geçici Faaliyet Belgesi alarak “çevre mevzuatına uyumları” ve “çevre izin ve lisans belgesi almaları” 
için faaliyetine devam etmesine bir yıl izin verilen kömürlü termik santrallerin 2’sinin  (Soma ve 
Çatalağzı – ÇATES Termik Santralleri) mevzuatın belirlediği baca gazı emisyon sınırlarına uygun 
çalışmadıkları, havayı kirlettikleri, toksik atık depoladıkları ve vahşi atık sahalarını rehabilite etme-
dikleri için GFB’leri Haziran 2021 başında iptal edilecektir. Bu tesislerin de yeni GFB için hazırlık 
yaptığı rapor kapsamında elde edilen bilgiler doğrultusunca bilinmektedir. 
3 kömürlü termik santralin (Yeniköy, Kemerköy ve 18 Mart Çan) ise 1 Ocak 2020’den önce alınan 5 
yıllık çevre izin belgesi bulunmaktadır.          
EÜAŞ 18 Mart Çan termik santralinin çevre izninin süresi 18.03.2021’de bitmiştir. Tesis çevre izni 
olmadan çalışmaktadır. Çevre mevzuatı kapsamında herhangi bir ceza uygulanmamıştır. Tesis, meri 
mevzuat gereği çalışmamalı, çalışması durumunda ceza uygulanarak mühürlenmelidir. 
 

Geçici Faaliyet Belgesi alarak “çevre mevzuatına uyumları” ve “çevre izin ve lisans belgesi almaları” 
için faaliyetine devam etmesine bir yıl izin verilen kömürlü termik santrallerin 2’sinin (Tunçbilek ve 
Seyitömer) GFB’leri 6 aylık çevre izin/lisans başvuru süreci başlamadan iptal edilmiştir.
Çelikler Tunçbilek Termik Santralinin 04.06.2020’de aldığı GFB, 29.01.2021’de iptal edilmiş ve 
10.02.2021’de tekrar GFB verilmiştir . Tesis 11 gün izinsiz ve çevre mevzuatı kapsamında herhangi  
bir idari yaptırım uygulanmadan faaliyetine devam etmiştir. 6 aylık çevre izin ve lisans başvurusu 
tamamlanmadan iptal edilen GFB sonrası verilen yeni GFB’nin ilk GFB olarak değerlendirilip değer-
lendirilmediği araştırılmalıdır. 



     Özelleştirilen/özelleştirme sürecinde olan kömürlü termik santrallere esneklik sağlamak amacıyla 26 
Aralık 2019’da Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik’te yapılan değişiklik, raporumuzda da 
detayları belirtilen iddiaların hukuki olarak kabul edilmesi sonucunda iptal edilmiştir. Ancak hem mah-
keme kararı hem de dava açan kurumların endişeleri göz ardı edilerek 19.03.2021’de yönetmelikte 
tekrar değişiklik yapılmış ve iptal edilen maddenin bir benzeri tekrar yürürlüğe sokulmuştur. 
    19.03.2021'de yürürlüğe giren değişiklikle, 13 kömürlü termik santralin toksik atıklarını depoladıkları 
vahşi depolama sahalarına dair akademik rapor hazırlatmaları ve bu raporları 3 ay içerisinde Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığına sunmaları istenmiştir. Söz konusu akademik raporların ücreti bu raporları hazırla-
tan tesisler tarafından karşılanmaktadır.  

    Çevre mevzuatı; doğanın üstün yararı gözetilerek, çevre kirliliğinin önlenmesini ilk amaç olarak edin-
meli ve şeffaf şekilde uygulanmalıdır.  Belirli sektörlere veya tesislere esneklikler ve mua�iyetler getirmek 
için çevre mevzuatında yapılacak her türlü değişiklik, çevre sorunlarını önleme ve azaltmaya yönelik 
yatırım yapanlar ile yapmayanlar arasında çok boyutlu adaletsizliklere sebep olmakta ve çevre kirliliğini 
arttırmaktadır.             
     Özelleştirilen/özelleştirilecek kömürlü termik santrallerin çevre sorunlarını engellemeye yönelik yatı-
rımlarını geciktirmeleri havamızın, toprağımızı, yüzey sularımızın ve yer altı sularımızın daha fazla 
kirlenmesine sebep olmaktadır.          
   İklim krizinden en çok etkilenen ve maddi ve manevi kayıplar yaşayan ülkelerden biri olarak, iklim 
krizinden kaynaklı halk sağlığı probleminin ana aktörlerinden olan kömürlü termik santrallerin bir plan-
lama dahilinde, emekçileri mağdur etmeden, adil dönüşümü hayata geçirerek kapatılması kaçınılmaz bir 
hal almıştır. Tüm gelişmiş ülkeler bu konuda uygulamaya geçmiştir.  Paris İklim Anlaşması’nın TBMM’de 
onaylanarak anlaşmaya taraf olunması, Türkiye’nin ulusal ve uluslararası platformda bu alandaki çalış-
malarına olan desteği atılmalıdır.          
    En iyi enerji üretim biçimi enerji verimliliğidir. Yenilenebilir enerji potansiyelimizi en iyi şekilde değer-
lendirerek ülke içinde enerji verimliliğini sağlamaya yönelik adımlar arttırılmalıdır.   
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Sonuç olarak;

    Çevre sorunlarının çözümü şeffa�lıktan geçmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kömürlü 
termik santrallerin içerisinde bulunduğu süreç kamuya düzenli bilgi akışını sağlayacak şekilde bakanlı-
ğın sitesi üzerinden gerçekleştirilmelidir.         
    Geçici faaliyet belgesi ve çevre izni verilen tesislerin atık sahalarına dair sundukları akademik raporla-
rın içerikleri, ele aldıkları konular ve değerlendirmeler birbirinden farklı ve eksik olmasına rağmen tümü 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygun görülmüştür. Akademik Raporların içeriklerine dair tablo    
raporumuzun sonunda paylaşılmıştır. Ayrıca, söz konusu akademik raporların değerlendirilmesi de en az 
akademik raporu hazırlayanlar kadar akademik birikime sahip kişilerce yapılması gerektiği göz ardı edil-
memelidir. 
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Türkiye termik santrallerden bir planlama dahilinde vazgeçerek kendisine net sıfır karbon hede�i belirleyebi-
lecek kaynak gücüne sahiptir. Nitekim toplam yenilenebilir enerji üretim kapasitesi 2010 yılında 17 bin 369 
MW iken, 2019 yılında neredeyse 3 katına çıkararak 44 bin 587 MW’a yükseltmiş bir ülke olarak (Özcan, 2020), 
2030 yılında elektrik enerjisi talebinin neredeyse %50'sini güneş, rüzgâr ve sudan yani yenilenebilir kaynak-
lardan temin edilmesi mümkündür (WWF, 2014). Türkiye, 2030 yılına gelmeden 2026 yılında ise toplam enerji 
üretiminin %20'sini güneş ve rüzgar enerjisinden karşılayabilecek güce sahiptir.  (SHURA, 2018). SHURA'nın 
2020 yılının son ayında yayımladığı yakın tarihli bir çalışmasına göre Türkiye'nin yerli kaynakları, kullanım, 
düşük maliyet ve düşük karbon salımı dikkate alınarak en iyi şekilde değerlendirildiğinde 2030 yılındaki 
toplam kurulu gücü ile elektrik tüketiminin yarısından fazlasının yenilenebilir enerjiden karşılanabileceği; 
2030 yılına gelindiğinde 2019 yılındaki rüzgar ve güneş enerjisi bakımından toplam kurulu gücünün yaklaşık 
3 katı gelişim göstererek 60.000MW seviyesinin üzerine ulaşılabileceği ortaya konulmuştur. Dolayısıyla ülke-
miz özellikle kömürlü termik santraller olmak üzere termik santrallerden vazgeçmeli ve adil dönüşüm sürecini 
başlatmalıdır.  



Kömürlü termik santrallerin de tıpkı diğer faaliyet ve tesisler gibi çevre mevzuatına uygun çalışması 
gerekir. Termik santrallerin hammaddesi olan kömürün çıkartılmasından, taşınarak tesiste hazır hale getiril-
mesine, kömürün yakılmasından çıkan külün, atık gazın, baca gazı tozunun, suyun yönetilmesine kadar birçok 
noktada ne yazık ki çevre kirliliği ve iklim krizine neden olan sera gazı salımı gerçekleşmektedir. 
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Elektrik üretimiyle ilişkili sera gazı salımlarının en büyük sorumlularından biri kömürlü termik santral-
lerdir. Kömürlü termik santrallerin, dünyadaki yıllık karbondioksit salımlarının yaklaşık %30’undan sorumlu 
olduğu bir gerçektir1. Dolayısıyla iklim değişikliğinin en büyük nedenlerinden biri de kömürlü termik santral-
lerdir. Doğrudan ya da dolaylı olarak birçok çevre sorununa neden olan kömürlü termik santraller, mutlaka 
ulusal çevre mevzuatına uygun işletilmelidir. Bu şekilde iklim değişikliğine neden olan sera gazlarının salımla-
rındaki rollerinden ekolojik yıkımlara kadar birçok eylem daha iyi kontrol edilebilir hale gelmektedir. Nitekim 
çevre hukukunun temel ilkelerinden olan önleme ilkesi, çevresel bozulmaya ve ekolojik zarara neden olabile-
cek olumsuz olayları önlemekle ilgilidir.  Çevrenin korunması anlayışında ise sosyal maliyet bireysel maliyet-
ten daha önemli olduğundan atılacak adımlarda genel menfaati düşünmek öne çıkarılmalıdır. Öte yandan 
sürdürülebilir kalkınma hede�leri çerçevesinde gelecek nesillere yaşanabilir bir ekosistem bırakmak için 
ulusal ve uluslararası çevre hukukuna uyum en büyük adımlardan biridir.      
  Türkiye’nin uygulamakla yükümlü olduğu ulusal bir çevre mevzuatı2 vardır. Çevre mevzuatı, 
çevre sorunlarını en aza indirmek ve mümkün olduğunca bertarafını sağlamak için uyulması gereken bir dizi 
kural ve kriter içermektedir. Amacı ise “bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve 
sürdürülebilir kalkınma doğrultusunda korunmasını” sağlamaktır3.      
  Ulusal çevre mevzuatı birçok kanun ve yönetmeliği bünyesinde barındırır. Ayrıca uluslararası 
çevre anlaşmalarının gerekliliklerini yerine getirmeyi de koşullar. Ulusal çevre mevzuatında yer alan kanun ve 
yönetmeliklerin ana �ikrini T.C. 1982 Anayasası’nın “Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması” başlıklı 56. 
Maddesi4  açıklamaktadır. T.C. 1982 Anayasası’nın 56. Maddesine göre "Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede 
yaşama hakkına sahiptir.” 56. Madde doğrultusunca kimsenin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı elinden alına-
maz. Dolayısıyla Anayasanın ilgili maddesi ile kirletenin suç işleyen konumunda nitelendirildiğini söylemek 
haksız olmayacaktır.   

1. Özelleştirilmiş ve Özelleştirilmesi Planlanan
Kömürlü Termik Santrallerin Çevre Mevzuatındaki Yeri

1Uluslararası Enerji Ajansı (International Energy Agency- IEA) Küresel Enerji ve Karbondioksitin Durumu 2019 Raporu Emisyon verileri
https://www.iea.org/reports/global-energy-co2-status-report-2019/emissions

2Ulusal çevre mevzuatı ile ilgili detaylar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü sayfasında bulunmaktadır.
https://cygm.csb.gov.tr/yonetmelikler-i-440

3Çevre kanunu Madde 1-Amaç
 
4T.C. Anayasasının 56. Maddesi

Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini 
önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.



Dolayısıyla, dünyanın en kirli, topluma ve doğaya en çok zararı veren enerji üretiminin başında kömürlü 
termik santraller gelmektedir. Kömürlü termik santrallerin doğaya zarar vermesinin yanında, toplumsal mali-
yetinin de yüksek olduğu bilinmektedir. Bu tesislerin çevre mevzuatına uyumu, halk sağlığı ve çevrenin korun-
ması için olmazsa olmazdır.  
 Her ne kadar son dönemde, döngüsel ekonomi söylemi içerisinde kömürlü termik santrallerin de 
çevreye uyumlu hale gelebileceği iddia edilse de bu bir temenniden öteye geçememektedir. Çevreye uyumlu 
üretimi başarmanın tek yolunun bu geri kalmış teknolojiden tamamen vazgeçilerek temiz, yenilenebilir enerji 
üretimine odaklanmak olduğu açıkça görülmektedir. 
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Ülkemizde 2013 yılından bu yana termik santraller -özellikle özelleştirilmiş termik santraller- ülke gün-
deminde büyük yer tutmaktadır. Özelleştirme süreci, Özelleştirme Dairesi Başkanlığınca yürütülmektedir. 

Çayırhan Termik Santrali üniteleri 2000 ve 2001 yılında işletme hakkı devri yoluyla özelleştirilmiştir. 
Çatalağzı ÇATES, Kangal, Kemerköy, Orhaneli, Seyitömer, Soma B, Yatağan, Yeniköy ve Tunçbilek Termik Sant-
rali 2013-2015 yılları arasında varlık satışı yoluyla özelleştirilen termik santrallerdir. Afşin Elbistan A Termik 
Santrali ise 2018 yılı sonunda yine işletme hakkı devri yöntemiyle özelleştirilmiştir. Özelleştirmelerle birlikte 
el değiştiren bu tesislerde, devlet elindeyken yapılmayan çevresel yatırımların yapılması gerekmektedir. Bu 
noktada tesisi çevre mevzuatına uygun işleyişe kavuşturmak için gerekli çevresel yatırımları yapmak önem 
kazanmaktadır.             
 13 termik santralin, çevre mevzuatına uygun hale gelmeleri için zaman tanıyan ilk teklif 14.03.2013 
tarihli 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun geçici 8. Maddesi ile yapılmıştır5.  

1.1. Çevre Mevzuatında Dalgalanma Süreci: Kömürlü Termik Santraller

İlk Adımlar

3

5 MADDE 23

"GEÇİCİ MADDE 8 - (1) EÜAŞ veya bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri ile varlıklarına ve 4046 sayılı kanun kapsamında oluşturulacak 
kamu üretim şirketlerine, bunların özelleştirilmeleri hâlinde de geçerli olmak üzere, çevre mevzuatına uyumuna yönelik yatırımların gerçekleşti-
rilmesi ve çevre mevzuatı açısından gerekli izinlerin tamamlanması amacıyla 31.12.2018 tarihine kadar süre tanınır. Bu sürenin üç yıla 
kadar uzatılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu süre zarfında ve önceki dönemlere ilişkin olarak bu gerekçeyle, EÜAŞ veya bağlı ortaklık, iştirak, 
işletme ve işletme birimleri ile varlıklarında ve 4046 Sayılı Kanun kapsamında oluşturulacak kamu üretim şirketlerinde, bunların özelleştirilmeleri 
hâlinde de geçerli olmak üzere, elektrik üretim faaliyeti durdurulamaz, idari para cezası uygulanmaz."

14.03.2013 tarihli 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nda 23. Madde yoluyla Geçici 8. Maddesinde 
yapılan düzenlemeyle, devletin elinde olup daha sonradan özelleştirilen termik santrallere sera gazı salım 
değerleri, baca gazı �iltre sistemleri, atık sahası ve depolama yöntemi, düzenli sera gazı ölçümü ve izlemesi 
gibi çevre yatırımları konusunda 31.12.2018 tarihine kadar çevre mevzuatından muaf tutulma hakkı sağlan-
mıştır.  Verilen süre tesisin durumuna göre 3 yıl daha uzatılabilecek şekilde düzenlendi. Böylece 2013 yılından 
2021 yılına kadar tam 8 yıl boyunca söz konusu santrallere ilişkin herhangi bir idari yaptırımın önü kesilmiş 
oldu. Yani tesislerin çevre cezası almaları engellendi. Santrallerden, çevre yatırımları yapmak suretiyle 8 yıl 
içerisinde çevre mevzuatına uyumları önünde engel teşkil eden her türlü idari ve teknik problemi ortadan 
kaldırmaları istenilmiştir.              
 Tesislere verilen sürenin geniş bir zaman dilimini kapsıyor olması, tesisi satın almak isteyen yatırımcı-
nın alım istediğinin arttırılması için teşvik ediciydi. Böylece termik santrali satın almak isteyen müşteri, 8 yıl 
boyunca mevzuat koşullarını yerine getirmese bile ceza almayacağı için kar marjını attırabilme fırsatına sahip 
olmuştur. Ama kar odaklı düşünce çevre zararını da beraberinde getirmiştir. 



 İlgili Kanunun Geçici 8. Maddesi, insanların sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını ihlal ettiği gerekçesi 
başta olmak üzere Anayasa'nın 2, 5, 11 ve 56. maddesine aykırılık iddiasıyla Cumhuriyet Halk Partisi tarafın-
dan 2013 yılında Anayasa Mahkemesi gündemine taşınmıştır6. Anayasa Mahkemesi, Mahkemenin 22.05.2014 
tarihli ve E.: 2013/65, K.: 2014/93 sayılı iptal kararı ile birlikte Geçici 8. Maddeyi Anayasanın 2. (Cumhuriye-
tin Nitelikleri)7, 5. (Devletin temel amaç ve görevleri)8 ve 56. Maddesine (Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin 
Korunması) aykırı bulduğu gerekçesiyle 2013 yılındaki düzenlemeyi iptal etti9. Anayasa Mahkemesi yaptığı 
incelemede anayasanın 11. maddesine ilişkin olarak sunulan itirazları bir ilgi görülemediği gerekçesi ile 
reddetilmiştir. Anayasa Mahkemesi tarafından “Geçici 8. maddenin iptali karşısında doğacak hukuksal boşlu-
ğun kamu yararını ihlal edilecek nitelikte görülmesi10” nedeniyle iptal kararının resmi gazetede açıklandıktan 
6 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verilmiştir.    
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6 https://www.lexpera.com.tr/resmi-gazete/metin/RG801Y2015N29396S201493

7 Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen 
temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

8 Devletin temel amaç ve görevleri –MADDE 5.– Devletin temel amaç ve görevleri, Türk Milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, 
Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve 
adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli 
şartları hazırlamaya çalışmaktır.

9 Anayasa hükümleriyle devlete, toplumun huzur ve mutluluğunun sağlanmasında ve bireylerin maddi ve manevi varlıklarının geliştirilmesinde önemi yadsınamaz 
olan çevrenin korunması ve geliştirilmesi konularında ödevler yüklendiği açıktır. Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı ekonomik ve mali gerekçelerle 
vazgeçilecek haklardan değildir. Söz konusu hakka yönelik olarak devlete düşen görev, bu hakkın gerçekleştirilmesinin önünde yer alan engellerin kaldırılma-
sından ve yaşanılan çevre ortamının geliştirilmesinden ibarettir. Bu bağlamda, devlet bütününün bir parçası olan yasama organı da, aktarılan Anayasa hükümlerine 
uygun hareket etmek zorundadır. Buna göre çevreyi ilgilendiren yasal düzenlemelerin, Anayasa tarafından devlete yüklenen çevrenin korunması, çevrenin 
geliştirilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi ödevlerini yerine getirme amacına bağdaşacak şekilde çıkarılmaları gerekmekledir.

Bu nedenle, elektrik üretim şirketlerine çevre mevzuatına uyumuna yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi ve çevre mevzuatı açısından gerekli 
izinlerin tamamlanması amacıyla 31/12/2018 tarihine kadar süre tanınması ve bu süreyi de iki buçuk yıl daha uzatma hakkının verilmesi, vatandaşın 
hava ve su kirliliği nedeniyle Anayasanın 56. maddesinde belirtilmiş olan sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını oldukça uzun bir süre daha ortadan 
kaldıracaktır. 

Bu nedenle Geçici 8. madde Anayasanın 5. ve 56. maddelerine aykırıdır.

10VII-İptal Kararının Yürürlüğe Gireceği Gün Sorunu

"14.03.2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun Geçici 8. maddesinin iptal edilmesi nedeniyle doğacak hukuksal boşluk kamu yararını ihlal edecek 
nitelikte görüldüğünden, Anayasa'nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 6216 sayılı Kanunu'nun 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince iptal hükmünün, 
kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak 6 ay sonra yürürlüğe girmesine OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

 Kanunun yürürlüğe girişinden Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararın yürürlüğe girmesine 
kadar -2 yıl boyunca- 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa eklenen geçici 8. Madde uygulandı ve bu süre 
zarfında tesisler mevzuattan muaf tutulmuştur. Dolayısıyla tesisler kimi çevrelere göre “kirletme hakkından” 
faydalandı. Mevzuat düzeyinde kirliliğe yol açanlar kirleten olarak değerlendirilmektedir (Yılmaz Turgut, 
2017). Dolayısıyla, çevre mevzuatına uygun çalışmayan ve çevre izni almamış bu kömürlü termik santraller 
kirleten konumundadır. 



Bu karar yoluyla 2019 sonuna kadar henüz çevresel yatırımlarını tamamlamamış termik santrallerin 
herhangi bir cezai yaptırıma maruz kalmayacakları yasal olarak güvence altına alınmıştır. Öte yandan kararın 
alındığı tarihten sonraki 2 yıl süresince tesislere resmi olarak bir nevi kirletme hakkı olarak niteleyebileceği-
miz hak tanınmıştır. 

04.06.2016 tarihinde, termik santrallere verilen süreye ilişkin olarak 6719 sayılı “Elektrik Piyasası Kanunu İle 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında meclise yeni bir değişiklik tekli�i götürüldü. 
Önerilen kanunun 25. maddesinde Elektrik Piyasası Kanunun geçici 8. maddesi yeniden düzenlendi11. Geçiçi 
8.Madde 13 adet termik santrale, çevre mevzuatına uyum için gerekli çevre yatırımlarının yapılması ve çevre 
mevzuatı açısından gerekli izinlerin tamamlanması adına 31.12.2019 tarihine kadar süre tanımaktaydı. Kanun 
tekli�i 17.06.2016 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi bu düzen-
lemeyi de iptalini sağlamak üzere Anayasa Mahkemesine taşımıştır12.      
 Davanın gerekçesi olarak “Anayasa Mahkemesinin 22.05.2014 tarihli ve E.2013/65 K.2014/93 sayılı 
kararı bağlayıcı olmasına rağmen kararın yeniden düzenlenmesi, elektrik üretim faaliyetlerinin denetim eksik-
liğini gidermediği, yeniden düzenlenen sürenin ölçülü olmadığı gibi sürdürülebilir çevre ilkesiyle de uyumlu 
olmadığı, düzenlemenin kamu yararını sağlamaya yönelik olmadığı, adalet ve hakkaniyet ölçütlerini gözetme-
diği nedenleriyle Anayasanın 2., 5., 56. ve 153. maddelerine aykırı olması” gösterilmiştir. Anayasa Mahkemesi 
ise 28.12.2017 tarihli 2017/179K. Sayılı kararı ile “Tesislerin çevre mevzuatına uyumuna yönelik yatırımlarını 
gerçekleştirmesi ve çevre mevzuatı açısından gerekli izinleri tamamlaması amacıyla 31.12.2019 tarihine kadar 
tanınan sürenin kesin olduğunu, bu sürenin çevresel yatırımların gerçekleştirilmesi ve çevre izinlerinin alın-
masının gerektirdiği zaman göz önünde bulundurularak geçici bir tedbir olarak olması nedeniyle amaçlarla 
orantılı olduğunu ve bu nedenle dava konusu kuralla öngörülen müdahalenin sağlıklı ve dengeli bir çevrede 
yaşama hakkına ölçüsüz bir müdahale teşkil etmediği” şeklinde karar vermiştir. Böylece Anayasa Mahkemesi 
kararında tesislere 2019 yılı sonuna kadar tanınan sürenin uzatılmayacak olduğu net bir şekilde ifade edilmiş 
ve mevzuatın anayasaya uygun olarak düzenlendiği belirtilmiştir. 
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11 MADDE 25 – 6446 sayılı Kanunun Anayasa Mahkemesince iptal edilen geçici 8inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 8 – (1) EÜAŞ veya bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri ile varlıklarına ve 4046 sayılı Kanun kapsamında oluşturulacak 
kamu üretim şirketlerine ve kamu üretim şirketlerine ait üretim tesislerine, bunlardan bu maddede yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 
özelleştirilmiş olanlarla, yürürlük tarihinden sonra özelleştirilecek olanlar için de geçerli olmak üzere, çevre mevzuatına uyumuna yönelik yatırımla-
rın gerçekleştirilmesi ve çevre mevzuatı açısından gerekli izinlerin tamamlanması amacıyla 31/12/2019 tarihine kadar süre tanınır. Bu süre 
zarfında ve önceki dönemlere ilişkin olarak bu gerekçeyle, EÜAŞ veya bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri ile varlıklarında ve 4046 sayılı 
Kanun kapsamında oluşturulacak kamu üretim şirketlerinde ve kamu üretim şirketlerine ait üretim tesislerinde, bunlardan bu maddede yapılan 
değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce özelleştirilmiş olanlarla, yürürlük tarihinden sonra özelleştirilecek olanlar için de geçerli olmak üzere, 
elektrik üretim faaliyeti durdurulamaz ve idari para cezası uygulanmaz. Çevre mevzuatına uyuma yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi ve çevre 
mevzuatı açısından gerekli izinlerin tamamlanmasına ilişkin usul ve esaslar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Bakanlık 
tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160617-1.htm adresinden alınmıştır.

12 https://www.lexpera.com.tr/resmi-gazete/metin/RG801Y2018N30333S2017179



31.12.2019 tarihinden sonra tesislere ne olacaktı? 

Önce ikinci yol denendi…

İkinci yol için kanun değiştirme çabası devam etti… 

 Bu tarihten sonra karara tabii olan tesisler içerisinden çevre mevzuatıyla uyumlu hale gelmek için 
gerekli çevresel yatırımları yapmaya başlamamış olanlar kapatılacaktı. Diğer bir seçenek ise bu tarihe kadar 
yeni bir yasal düzenleme yapılarak tesislerin çevre mevzuatının yüklediği çevresel sorumluklarından muaf 
olma süreci uzatılacaktı.  

Elektrik Üretim A.Ş'ye bağlı ve özelleştirilmiş veya özelleştirilecek olan üretim tesislerinin çevre mevzu-
atına uyumları önünde engel teşkil eden sorunları çözecek yatırımları yapmaları ve çevre izni almaları gereki-
yordu. Bu kapsamda tanınan süre 14.02.2019 tarihinde meclise sunulan “Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tekli�i” ile yeniden uzatılmaya çalışıldı. 
Maden Kanunu Tekli�i’nde yer alan maddelerden özellikle 45. Madde termik santrallerin baca gazı arıtımı, 
emisyon salım değerleri, atık sahası ve depolama alanları ile atık sahasının rehabilitasyonu gibi çevre yatırım-
larını tamamlaması için verilen süreyi 2021 yılına kadar ertelemeyi öneriyordu.  
 Madde 45, 2021 yılının sonuna kadar Kahramanmaraş (Çelikler Afşin Elbistan A ve Afşin Elbistan B 
Termik Santrali), Çanakkale (Çan 18 Mart Termik Santrali), Manisa (Soma Termik Santrali), Sivas (Kangal 
Termik Santrali ),  Bursa (Çelikler Orhaneli Termik Santrali), Kütahya (Çelikler Seyitömer ve Çelikler Tunçbi-
lek Termik Santrali), Ankara (Çayırhan Termik Santrali), Muğla (Yeniköy, Kemerköy ve Yatağan Termik Santra-
li) ve Zonguldak'ta (Çatalağzı Termik Santrali-ÇATES) bulunan 13 termik santralin �iltresiz çalışma mua�iyeti-
ne sahip olmasına zemin hazırlamaktaydı. Teklif edilen düzenlemeye tepki gösteren çevre ve sağlık kuruluşla-
rı, yasa tekli�inin geri çekilmesini sağlamak ve farkındalık oluşturmak için hem change.org üzerinden 60 bin 
imza topladı hem de bir bildiri hazırlayarak bunu milletvekillerine sundu. Amaç milletvekillerine halkın sesini 
duyurarak meclis komisyonundan Madde 45’in geçmemesini sağlamaktı. Meclisteki tüm siyasi partiler, tesis-
lere tanınan sürenin net olduğu ve uzatılmayacağı ile ilgiliaçıklamalar yaptı. Kanun tekli�inde yer alan 45. 
madde meclisteki tüm siyasi partilerin ortak önergeleri ile birlikte komisyona geri çekildi13. 
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13 https://bianet.org/bianet/ekoloji/215372-zehir-sacan-15-santral-kapatilsin 



Üçüncü defa bir kanun değişikliği denemesi daha yapıldı… 

08.07.2019 tarihinde torba kanun mantığıyla hazırlanmış “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” başlıklı kanun değişikliği tekli�i TBMM’ye sunuldu. 32 maddeden 
oluşan kanun tekli�inin son iki maddesi ülkedeki enerji ihtiyacına değiniyordu. Tekli�in 29. ve 30. Maddeleri 
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile ilgili değişiklikleri içermekteydi. Bu maddelerden 29. Madde “Lisans-
sız üretim projelerinde tüketim bağı kurulması ile ilgili bir düzenleme” üzerineydi. Madde 30 ise “Sözleşme 
süre uzatımı ve devir”14 üzerineydi.           
 Madde 30 altında sunulmuş olan düzenleme tekli�inde yer alan Geçici Madde 26’nın açıklamasında 
“Elektrik Satış Anlaşmaları kapsamındaki yükümlülükler” ifadesi kısmında yükümlülüklerin kapsamı belirtil-
mediği için belirsizlikler taşıyordu. Kapsamı belirtilmemiş bir“… yükümlülükler” ifadesi çevresel ve benzeri 
yükümlülükler olarak da yorumlanmaya açıktı. Yani özelleştirilmiş termik santrallere, çevresel yükümlülükle-
rini(baca gazı �iltre sistemleri ve emisyon değerleri, atık sahası-depolama ve bertarafı gibi problemlerini 
çözmek) yerine getirmek için öngörülen süreyi 3 yıl daha uzatabilmek ön görüldü. Teklif metni içerisinde 
hiçbir şekilde özelleştirme veya termik santral ifadelerine yer verilmemiş olup "büyük ölçekli projelerde 
teknik altyapı faaliyetleri için ilave süreç" ifadesi ile kavramlara atıf yapılmıştı.     
 Kanun değişikliğine birçok sivil toplum kuruluşu ve milletvekilinden itiraz geldi. İlk başta 29. ve 30. 
Maddeler altında değişikliği sunulan maddeler kanun değişikliğinin mecliste görüşülmesi sonucu 17.07.2019 
tarihindeki halinde 31. ve 32. Maddeler altında ele alındı15. Kanun değişikliği 19.07.2019 tarih ve 30836 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlandı16. Fakat termik santraller ile ilgili 28.12.2017 tarihli Anayasa mahkemesi kararı 
açıktır. Buna göre tesislere 2019’un son gününe kadar verilen süre kesin olup ek süre hakkı tanınmayacaktır. 
 

21.11.2019 tarihinde termik santrallere çevre yatırımlarını tamamlamaları ve çevre izin belgesi almala-
rı için tanınan sürenin uzatılmasına yönelik başka bir düzenleme daha önerildi. TBMM’ye ‘’Dijital Hizmet 
Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hak-
kında Kanun Tekli�i’ sunuldu. 
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14 MADDE 30- 6446 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"Sözleşme süre uzatımı ve devir 

GEÇİCİ MADDE 26- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihinden önce; 5 inci maddenin onikinci fıkrası ve ilgili mevzuatı kapsamında yarışması 
yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden ilgili sözleşmeler ile 18 inci maddenin beşinci fıkrası kapsamında özelleştirme 
ihalesi yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden Devir Sözleşmeleri ve Elektrik Satış Anlaşmaları kapsamındaki hak ve 
yükümlülükler için öngörülen süreler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuzaltı ay süreyle uzatılır. Bu madde kapsamında 
uzatılan süre içerisinde talepte bulunulması halinde ilgili sözleşme/anlaşma (proje şirketi bünyesinde hisse devri de dahil) devredilebilir. Bu durumda 
devir alacaklarda teknoloji sağlayıcı koşulu hariç ilk yarışmadaki/ihaledeki şartlar aranır. Ancak devirden kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar 
uygulanmaz. Devir nedeni ile idareden her hangi bir hak talebinde bulunulamaz. Bu kapsamda devredilecek sözleşmelerden damga vergisi alınmaz."

https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-2019.pdf adresinden alınmıştır.

15 https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k7186.html
 
16 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190719M1-1.html



Teklifte sunulan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi Yasası’nın 50. Maddesi, termik santrallerin çevre mev-
zuatının gereklerinden muaf tutulmayı yaklaşık 2,5 yıl daha yasal hale getirmeyi öngörüyordu17. Teklif metni-
nin gerekçesi ise Türkiye’nin elektrik üretiminin yaklaşık %17’sini gerçekleştiren ve çevre mevzuatına uyma-
yan 13 santralin çevre yatırımlarını tamamlayamadığından ötürü kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalma-
sıydı. Madde 50, termik santrallerin çevre mevzuatına uyumuna yönelik yatırımlarını gerçekleştirmesi ve 
çevre mevzuatı açısından gerekli izinleri alması amacıyla tanınan süreyi (31 Aralık 2019’dan) 30 Haziran 
2022'ye kadar uzatmaktaydı. Bu durumda tesisler, 2022 yılının 30 Haziran gününe kadar çevre mevzuatına 
uyuma yönelik yatırımlarını gerçekleştirmese ve çevre mevzuatı açısından gerekli izinleri tamamlamasa bile 
idari para cezasından muaf tutulmaya devam edeceklerdi. Bu haktan faydalanmak isteyen tesisler, iş termin 
planlarını 30 Haziran 2020 tarihine kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na sunmakla yükümlü hale 
gelecekti. İlgili maddenin açıklamasına göre 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren her 4 ayda bir Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı tarafından iş termin planında yer alan işlerin yapımına yönelik denetimler gerçekleştirilecekti. 
Tesiste, iş termin planının uygulanmadığının tespiti 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 tamamen sonlandırılacaktı.       
 Kanun tekli�indeki 50. Maddede de çeşitli belirsizlikler vardı. Net olarak açıklanmayan ve yoruma açık 
ifadeler bulunmaktaydı. Bunlardan ilki; üretim tesislerinin iş termin planını uygulamaması durumunda idari 
para cezasının 20 kat arttırılarak uygulanmasının Çevre Kanunu’nun 20. maddesinin hangi bendi üzerinden 
değerlendirileceğidir. Diğeri ise, tesislerin iş termin planlarında yer alan işleri ne kadar sürede yapacaklarının 
belirtilmemiş olmasıdır. Bu konuların açıklama metni içerisinde verilmemesi tesislere ek süre hakkı tanınabi-
leceğinin önünü açar niteliktedir.            
 ‘’Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tekli�i’ mecliste onaylanmış ve geçmiş bir kanun tekli�idir. Ancak karar 
04.12.2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından veto edilmiştir. 
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17 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 8inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2019” ibaresi 
“30/6/2022” şeklinde değiştirilmiş, fıkraya “üretim faaliyeti durdurulamaz ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “çevre mevzuatına uyuma yönelik 
yatırımların gerçekleştirilmemesi ve çevre mevzuatı açısından gerekli izinlerin tamamlanmaması nedeniyle” ibaresi ve ikinci cümlesinden sonra gelmek 
üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir. “Ancak çevre mevzuatına uyuma yönelik yatırımlara dair yapım sözleşmesi ile iş termin planını 30/6/2020 
tarihine kadar Bakanlığa sunmayan üretim tesisleri bu haklardan yararlanamaz. İş termin planı sunulan üretim tesisleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından bu iş termin planına uyum açısından 1/7/2020 tarihinden itibaren dört ayda bir denetlenir. Yapılan her bir denetimde bu iş termin planına 
uygun olmadığı tespit edilen tesislere 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20nci maddesinde yer alan ilgili idari para cezaları yirmi kat 
artırılarak uygulanır. İş termin planındaki herhangi bir işin yapımının belirtildiği süreye göre bir yıl geciktiğinin tespiti halinde üretim tesisinin faaliyeti 
durdurulur. Bu madde kapsamında verilen idari para cezalarına karşı dava açılması cezanın tahsil işlemlerini durdurmaz.”
https://www.verginet.net/Dokumanlar/2019/7193-SAYILI-KANUN-.pdf adresinden alınmıştır. 



Sayın Cumhurbaşkanı, 50. Maddenin Anayasa'nın 89. (II. Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetki-
leri-Kanunların Cumhurbaşkanınca yayımlanması) ve 104. maddeleri (Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri) 
uyarınca yeniden görüşülmesini sağlamak üzere kanun tekli�ini Meclis’e geri gönderdi. 4 Aralık 2019 günü ise 
konu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmüş 50. madde teklif metninden çıkarıldı18. Cumhurbaş-
kanlığı, 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"19 ifadesiyle açıklamıştır. 
05.12.2019 tarihinde karar yeni haliyle mecliste yeniden görüşülmüş, 50. madde kanun metninden çıkartıl-
mış ve bu haliyle 7194 sayılı Kanun olarak 7 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.   
 Veto edilen kanun değişikliğinin ardından özelleştirilen termik santrallerin tamamının çevre mevzua-
tına uygun olmadıkları ve çevreyi kirlettikleri için 1 Ocak 2020 tarihinde kapatılması gerekiyordu. Çünkü 
hiçbiri baca gazı limit değerlerini sağlayamıyor ve hepsi havayı kirletiyordu. Aynı zamanda toksik atıkları ile 
yeraltı, yüzey sularını ve topraklarımızı kirletiyorlardı. Mevcut mevzuatımız ile çevre izni almaları mümkün 
değildi… Fakat yönetmelik maddelerindeki yapılan değişikliklerle bu durum bir “sorun(!)” olmaktan çıktı. 
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18 https://www.cumhurbilenymm.com.tr/storage/2019/12/7194-Sayili-Dijital-Hizmet-Vergisi.pdf

19 https://www.akparti.org.tr/haberler/cumhurbaskanimiz-erdo-
gan-termik-santrallere-filtre-takilmasinin-ertelenmesini-de-iceren-kanunu-veto-etti-02-12-2019-19-17-39/



Kanun ile yapılmayan yönetmelikle yapıldı ve tesislere �iilen çevresel yatırımlarını
tamamlamadan çalışma izni verildi. 

Özelleştirilmiş termik santraller, 31.12.2019 tarihine kadar baca gazı sınır değerlerini ulusal sınır değer-
lere düşürmeli, atık sahalarını ve atık depolama yöntemlerini çevresel sorunlar oluşturmayacak şekilde yeni-
den düzenlemeliydi. Atıklar vahşice depolandığı takdirde yer altı ve yüzey sularını kirletecek, ekolojik yapıya 
zarar verecek, tarım alanlarını –dolayısıyla tarımsal üretimi- etkileyerek kimi alanlarda toksik etki yaratacak-
tır. Tesisten kaynaklı atıkların (kül, cüruf, baca gazı kükürt arıtma sisteminden kaynaklı atıklar gibi) yönetil-
mesine yönelik teknik alt yapıyı oluşturma, yapılması gereken çevresel yatırımlar ve çevre izni süreci gibi 
konular özellikle 26.03.2010 tarihli “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik” içerisinde açıklan-
maktaydı. 

1.2. Geçici Faaliyet Belgesi ve Çevre İzin/Lisansı Nasıl Alınır?
Entegre çevre izni alınması için öncelikle koşulları ve gerekli belgeleri daha kısıtlı ve basit olan Geçici 

Faaliyet Belgesi (GFB) alınması gerekmektedir. Geçici Faaliyet Belgesi “çevre mevzuatına uygun olacak şekilde 
çevresel yatırımlar yapmış olmaya başlamak” anlamına gelmektedir. Tesisler çalışmaya başlamak için kriter-
leri daha basit olan, beyanlar üzerinden onaylanan bu belgeyi almakla yükümlüdür.    
             Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde çevre izin ve lisans süreci tanımlanmıştır. Çevre izin ve lisansı alacak 
tesisler öncelikle “Geçici Faaliyet Belgesine” (GFB) başvururlar. Geçici Faaliyet Belgesi, işletmelerin faaliyette 
bulunabilmeleri için çevre izni ve lisansı öncesi 1 yıl süreyle verilen belgedir. Yönetmeliğe göre GFB’ni alan 
tesislerin 6 ay içerisinde çevre izni başvurusu yapması zorunludur. Çevre izni başvurusunun değerlendirmesi 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılır ve verilen çevre izin ve lisans belgelerinin geçerlilik süresi beş 
yıldır. Yönetmeliğe göre çevre iznini alan bir tesis, 5 yılın sonunda 30 gün içerisinde tekrar GFB almasına 
gerek kalmaksızın çevre izin/çevre izin ve lisans belgesini yenilemelidir. GFB'si olan ancak 1 yıl içerisinde hala 
çevre izni/çevre izin ve lisans belgesi alamayan tesislerin ise 1 yılın sonunda GFB'si iptal olur. Bu durum 
tesisin ulusal çevre mevzuatının gereklerini yerine getirmesi için kendisine verilen 1 yıllık sürede gerekli yatı-
rımlarını yapmadığı anlamına gelmektedir. Dolayısıyla tesisin tekrar GFB'ye başvurması gerekir. Başvuruyu 
yaparken bir önceki başvuruda çevre izin/lisans alamadığını bildirmek ve tekrar GFB’ye başvurduğu için 
lisans ücreti kadar para ödemek zorundadırlar. Bu maliyet söz konusu termik santraller için 40.000-60.000 TL 
arasında değişiklik göstermektedir. Görüleceği üzere, GFB iptalinin ardından tekrar GFB’ye başvuru yapılması 
termik santrallerin kar oranları içerisinde göz ardı edilebilecek bir maliyettir. Tekrar GFB başvurusu yapılma-
sı için ise tesisin 60 gün kapalı kalması gerekmektedir. 60 gün kapalı kaldıktan sonra lisans bedelinin 2 katını 
ödeyerek GFB başvurusu yapabilir ve eğer tekrar çevre izni alamazsa, 90 gün kapalı kalır. Ayrıca GFB sürecin-
de bir defa çeşitli gerekçelerle (yakıtın veya yakma sisteminin değişmesi, faaliyetin değişmesi, kapasite artışı, 
prosesteki çeşitli değişiklikler v.b.) GFB alındıktan 6 ay içerisinde GFB yenileme işlemi yapılabilmektedir. Bu 
durumda bir tesis �iilen 2,5 yıl boyunca, herhangi bir kapatma ve idari para cezasına maruz kalmadan çalışa-
bilmektedir. İşte bu adaletsiz, çevreyi, doğayı, yaşamımızı riske atan yöntem ne yazık ki özelleştirilen ve 
EÜAŞ’a ait kömürlü termik santrallere uygulanmaya başlanmıştır. 
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“Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik”te de düzenleme yapıldı.

26.12.2019 tarihinde yani tesislerin çevre mevzuatına uyum sağlayacak şekilde kendisini değiştirip 
dönüştürmesi için verilen süreye 5 gün kala “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik” Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlandı.  Söz konusu yönetmelik 
değişikliğinde 22. Madde altında 26.03.2010 tarihinde yayımlanmış Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair 
Yönetmeliğin Geçici 3. maddesinde değişiklik yapıldı.  Geçici Madde 320  santrallerin atık depolama sahalarına 
ilişkin yeni düzenlemeler getirdi.  Yapılan düzenleme, kurumsal akademik rapor adı altında, içeriği hakkında 
hiçbir bilginin tanımlanmadığı bir rapor ile tesislerin atık sahalarını çevre mevzuatına uyumlu hale getirmek-
sizin dolayısıyla tanımlanan sürenin amacından çok uzak bir biçimde izinli hale getirebilmelerine olanak 
sağladı.  Bu yönetmelik değişikliğinde tesislerin atık sahalarına yönelik alması gereken depolama izni süreci 
kolaylaştırılmış ve çevre izni öncesinde alınması gereken Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) için önemli bir basa-
mak aşılmış oldu. Bu şekilde, toksik atıklarını geçirimsiz yüzeyi olmayan alanlarda vahşice depolayan tesisler, 
alınacak akademik raporlar aracılığıyla çevresel izin sürecine engel olabilecek bir sorunu daha ortadan kaldı-
rabildi. Tesislerin, atık sahalarını izinli hale getirebilme süreci “Çevre Mevzuatı” ve “Çevre İzin ve Lisans 
Yönetmeliği”nde belirtilmiş olmasına rağmen böyle bir düzenleme yapılmıştı.  

20MADDE 22  
– GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 8inci maddesi kapsamında yer alan özelleştirilmiş veya özelleştirilecek olan 
elektrik üretim santrallerinden kaynaklanan atıkların depolanmış olduğu sahalarda, atık depolanmasına devam edilmesinin üniversitelerin çevre ve inşaat 
mühendisliği bölümlerince çevresel tedbirleri içerecek şekilde hazırlanan kurumsal akademik rapor ile uygun görülmesi halinde, sahanın kurumsal 
akademik raporda belirtilen nihai dolgu kotu ve koordinatları aşılmaksızın depolama işlemine devam edilebilir.
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Tesislerin “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği”nde belirtilen şekilde çevre izni almaları için gerekli dokü-
manlar; İl Müdürlüğü’nden alınacak uygunluk yazısı, Düzenli Depolama Tesisi Onay Belgesi ve İş Termin 
Planıdır. Ama tüm sanayi tesislerinden, tüm faaliyet ve yatırımlardan istenen bu belgeler 2019 yılında kabul 
edilen Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte yer alan 
22. Madde ile değiştirilen Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğin Geçici 3. maddesi ile birlikte 
özelleştirilmiş veya özelleştirilecek olan termik santrallerden istenmeyip; bu tesislerin atık sahalarına ilişkin 
kurumsal akademik raporun bakanlığa sunulması halinde İl Müdürlüğü’nden alınacak uygunluk yazısına ve 
Düzenli Depolama Tesisi Onay Belgesi’ne gerek olmadığı ifade edilmiştir. Bu durum hâlihazırdaki çevresel 
adaletsizliklerin yanı sıra yeni resmi adaletsizliklerin oluşmasına zemin hazırladı.  

(2) Depolama işlemine devam edilmesinin kurumsal akademik raporla uygun görülmesi durumunda, kurumsal akademik raporu onaylanan mevcut 
sahalar için; düzenli depolama tesisi onay belgesi ve il müdürlüğü uygunluk yazısı aranmaksızın tesis işletmecisi tarafından “Düzenli Depolama” konulu 
çevre izin lisans başvurusu yapılır.

(3) Depolama işlemine devam edilmesi kurumsal akademik raporla uygun görülmeyen mevcut sahalar, bu Yönetmeliğin Ek-6’sında belirtildiği şekilde en 
kısa süre içerisinde kapatılır ve yeni düzenli depolama tesisleri teşkil edilir. Sahanın kapatma sonrasında kontrol ve izlemesi, bu Yönetmeliğin altıncı 
bölümüne göre yapılır.”



Böylece sekiz yıldır bacasına �iltre takmak için somut girişimleri yerine getirmemiş ve tehlikeli atıklarla 
dolmuş atık sahalarını rehabilite etmeyen tesisler ile yatırım yapan tesisler arasında bir fark kalmamış oldu. 

 “Çevre Mevzuatı” ve “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği”ne göre tesisler, emisyon izni ve atık sahalarına 
yönelik çevre iznini birlikte (entegre çevre izni) almaktadır. Daha önceki mevzuatta ise entegre çevre izinleri 
yerine izinler ayrı ayrı alınmaktaydı. Atık sahası izni alma sorunu, tesislerin entegre çevre izni alma süreçleri 
önünde engel oluşturan bir konuydu. Fakat bu konu “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” içerisinde 22. Madde yoluyla değişikliği yapılan Atıkların Düzenli 
Depolanmasına Dair Yönetmelikteki Geçici 3’üncü madde ile birlikte üniversitelerin çevre ve inşaat mühen-
disliği bölümlerince hazırlanacak kurumsal akademik raporlar yoluyla “halledilebilir” hale geldi. Tesislerin 
kurumsal akademik raporlarının ne gibi teknik kıstas ve kriterlere bağlı olarak hazırlanacağına dair bilgi 
verilmediği için yazılacak raporların içeriği konusunda soru işaretleri oluştu. 
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Tesisler entegre çevre izni alma sürecinde hem emisyon salımı sorunu hem de depolama sahası izni 
bakımından çeşitli gereklilikleri yerine getirmek zorundaydı.  Tesisler emisyon değerleri bakımından “Hava 
Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği”nde belirlenen limit değerlere uymak zorundadır. Emisyon 
salımı sorunu bakımından ele alındığında Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin 
Kontrolü Yönetmeliği uyarınca, işletmelerin faaliyete başlayabilmeleri için kurmakla yükümlü olduğu �iziksel 
şartlar arasında yer almakta olup, bu yükümlülüğü yerine getiren işletmelere (ünitelerine) "İl Müdürlüğü 
Uygunluk" yazısı müteakibinde ise Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) düzenlenmektedir. Bu kapsamda, bahse konu 
santrallerin faaliyette olan ünitelerinin tamamında SEÖS sistemleri kurulu bulunmaktadır. Atık sahası izni 
bakımından ele alındığında ise tesislerin “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik”e uyması zorun-
ludur. 

  Santrallere ulusal çevre mevzuatı çerçevesince çevre yatırımlarını tamamlamak için tanımlanan süre-
nin sonlanmasına birkaç gün kala çıkan “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapıl-
masına Dair Yönetmelik”, çevre izni alma sürecini kolaylaştırıcı,  bilimsel ve teknik niteliklerden yoksun ve AB 
mevzuatına da aykırı vahşi depolamanın meşrulaştırılması niteliğinde olmuştur.     
 27.12.2019 tarihinde atık sahalarına yönelik yapılan değişiklikten 1 gün sonra Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Afşin Elbistan B Termik Sant-
rali (Kahramanmaraş), Yatağan Termik Santrali (Muğla), Çelikler Orhaneli Termik Santrali (Bursa), Çelikler 
Seyitömer Termik Santrali (Kütahya), Çelikler Tunçbilek Termik Santrali (Kütahya), Soma Termik Santrali 
(Manisa), Kangal Termik Santrali (Sivas), 18 Mart Çan Termik Santrali (Çanakkale), Park Termik (Çayırhan) 
Termik Santrali (Ankara), Yeniköy Termik Santrali (Muğla) ve Kemerköy Termik Santrali (Muğla) akademik 
raporlarında yazan öneriler ve bakanlık tarafından belirtilmiş kriterler dahilinde kül depolama sahaları için 
hazırlanmış olan kurumsal akademik raporları kabul edildi. 
 

 



Tesislerin çevre mevzuatına uygun hale gelmeleri ve çevre izni almaları için verilmiş olan süre
2016 yılındaki karar sonucunda (Madde 25) 31.12.2019 tarihinde sonlanmaktaydı. 

1.3. Özelleştirilmiş/Özelleştirilmekte Olan Kömürlü Termik Santrale
Verilen Süre Doluyor…

31.12.2019 tarihinden sonraki ilk gün yani 01.01.2020 tarihinde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı ile 
Çevre ve Şehircilik Bakanı ortak bir basın toplantısı düzenledi. Bakanlar toplantıda Çevre Kanunu’nun 11.21 ve 
15. Maddesi22 çerçevesince ülkemizdeki 13 adet termik santralden; 5’inin faaliyetlerinin tamamen durdurul-
ması, 1’inin kısmi olarak çalışmasına karar verildiğini, geriye kalan 7 santralden 4’üne Geçici Faaliyet Belgesi 
ve 3’üne ise çevre izni verileceğini duyurdu.          
 Faaliyeti durdurulan tesisler; Çelikler Afşin Elbistan A, Çatalağzı ÇATES, Kangal, Çelikler Seyitömer, 
Çelikler Tunçbilek Termik Santrali’dir. Manisa-Soma Termik Santrali ise özel durumundan dolayı kısmi olarak 
çalışmaya devam edecektir. Soma Termik santralinin alanda 12 bin konutun, okulların, kamu kurum ve kuru-
luşlarının ısınma ihtiyaçlarını karşıladığı gerekçesiyle 6 ünitesinden 2’sinin durdurulduğu 4’ünün ise çalışma-
ya devam etmesi kararı alındı. Geriye kalan 7 termik santralden ise 4’üne Geçici Faaliyet Belgesi, 3’üne ise 
çevre izni verilmiştir. Geçici Faaliyet Belgesi alan termik santraller; Afşin B, Çayırhan, Çelikler Orhaneli ve 
Yatağan Termik Santralidir. Çevre İzni alan termik santraller ise; Çan, Kemerköy, Yeniköy Termik Santrali’dir. 
Çok kısa süre sonra Kangal Termik Santrali’nin 3. Ünitesine baca gazı kükürt arıtma tesisi olması nedeniyle 
faaliyet izni verilmiştir.            
 Geçici Faaliyet Belgesi alan Afşin B, Çayırhan, Çelikler Orhaneli ve Yatağan Termik Santrali’nin çevre 
izni alabilmesi için atık sahalarını ve baca gazı limit değerlerini çevre mevzuatına uygun şekilde düzenlemesi 
gerekmektedir. Fakat ne yazık ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Geçici Faaliyet Belgesi olan ve Çevre İzin Belgesi 
verilen tesislerin iş termin planlarını ve bakanlık tarafından yapılan denetlemelerde tutulan raporları sitesi 
üzerinden paylaşmamaktadır. Bu dokümanların bakanlık sitesi üzerinden kamuyla paylaşımı yoluyla daha 
fazla şeffa�lık sağlanabilir ve sorunlar daha görünür kılınabilir. Böylece tesisler daha geniş bir kitle tarafından 
gözlemlenip izlenebilir. 
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21 Çevre Kanunu; Madde 11: İzin alma, arıtma ve bertaraf etme yükümlülüğü

22 Çevre Kanunu; Madde 15: Faaliyetlerin durdurulması



2020 yılı Mart ayında termik santrallerle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya başlandı. 18 Mart Çan Termik 
Santrali’nde desülfürizasyon tesisinin kurulacak olması sebebiyle santralin 1. ve 2. ünitesinde elektrik üreti-
minin durdurulduğu ilan edildi.           
 Ardından termik santrallerden bazıları Geçici Faaliyet Belgelerini yeniledi, bazıları ikinci GFB’lerini 
aldı ve bazıları ise çevre izin belgesi aldı.  2020 yılı Haziran ayında Kangal Termik Santrali’nin kapalı olan 2 
ünitesine, Seyitömer Termik Santrali’nin 4 ünitesinden 2’sine, Çatalağzı Termik Santrali’nin kapalı olan 2 
ünitesine, Orhaneli Termik Santrali’nin 2 ünitesine, Tunçbilek Termik Santrali’nin de 3 ünitesinden 2’sine 
Bakanlık tarafından Geçici Faaliyet Belgesi verildi. Afşin B Termik Santraline ve Çelikler Afşin A Termik Santra-
li’nin 4 ünitesinden 2’sine ise yatırımlarını tamamlayamadıklarından dolayı çevre izni verilmedi ve bakanlık 
tarafından yeniden GFB verildi. Daha sonraki aylarda bazı santrallerin diğer bazı ünitelerine de GFB verildi. 
Her bir termik santralin GFB durumlarına ilişkin net bilgiler Raporun 2. Bölümünde mevcuttur.

Öte yandan, 01.01.2020 tarihinde GFB alan tesisler içerisinde yer alan Yatağan Termik Santrali’ne 
29.12.2020 tarihinde çevre izni verildi.          
 2019 yılında çevre mevzuatında bu kadar değişiklik yapılmasına rağmen HEAL ve EBC öncülüğünde 
hazırlanmış rapora (2021) göre tesislerin salımları hala çok yüksek düzeydedir. Raporda 2019 yılında parti-
kül madde bakımından Türkiye'nin en kirli kömürlü termik santrallerinin sırasıyla Seyitömer (10.455 ton), 
Tunçbilek (8.244 ton), Afşin Elbistan A (3.666 ton), Soma B (2.672 ton) ve Çayırhan (1.634 ton) termik santra-
li olduğu; Soma’nın 102.930 ton, Kangal’ın 98.288 ton, Seyitömer’in 93.258 ton, Afşin Elbistan-A’nın 70.232 
ton, Tunçbilek’in 44.141 ton, Çayırhan’ın 18,142 ton, Yatağan’ın 10.146 ton, Kemerköy’ün 10.020 ton kükürt-
dioksit salımı yaptığı; Yatağan’ın 18.405 ton, Soma’nın 10.038 ton, Çayırhan’ın 9.319 ton, Kemerköy’ün 7,896 
ton, Yeniköy’ün ise 6.214 ton azot oksit salımı yaptığı ifade edilmiştir (HEAL, 2021, s 17-19).   
 Enerji ve Temiz Hava Araştırmaları Merkezi ve Greenpeace tarafından yayımlanan rapora göre ise 
Kemerköy, Yeniköy ve Yatağan kömürlü termik santrallerinin olduğu alan Muğla’daki ana SO2 sıcak nokta 
kümesinin olduğu kısma denk düşmekte ve Türkiye’deki en büyük sıcak emisyon noktası olma özelliği 
taşımaktadır.              
 Bu küme aynı zamanda dünyadaki on birinci en büyük insan kökenli emisyon kaynağı olarak biliniyor 
(Dahiya vd., 2020).             
 CAN Europe tarafından hazırlanan “Kömürün Gerçek Bedeli Muğla” raporuna (2019) göre Muğla yöre-
sinde yer alan ve bu çalışmaya konu olan 3 önemli kömürlü termik santral Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy 
termik santralleri, her yıl doğaya 1 tondan fazla civa salmakta ve bu civanın %20’si Akdeniz’de deniz suyuna 
çökelerek balıkların dokularında birikip besin zincirine karışmaktadır. 
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Birleşmiş Milletler Çevre Programı-Akdeniz Eylem Planı Barselona Sözleşmesi tarafından hazırlanan 2017 
Akdeniz Kalite Değerlendirme Raporuna (2018) göre ise Türkiye Akdeniz Havzasında yer alan ülkeler içeri-
sinde en fazla civa kirliliğine neden olan ülkeler arasındadır. Eğer Muğla’daki bu santraller 2018-2043 yılları 
arasında çalışmaya devam ederlerse 328 milyon ton karbondioksit daha salacaklar. 2018-2043 yılları arasın-
da, her bir santral 50 yaşını dolduruncaya kadar çalışmaya devam ederse; çevre yatırımları mevzuata göre 
yapılsa bile, santrallerden 328 milyon ton karbondioksit daha atmosfere karışacak ve hava kirliliği nedeniyle 
5300 insan beklenenden daha erken yaşamını yitirecektir (CAN Europe, 2019). Lelieveld ve arkadaşları tara-
fından yapılmış olan çalışmada (2019) fosil yakıt kullanımının sağlık açısından ciddi tehditleri olduğu, fosil 
yakıt kullanımının oluşturduğu hava kirliliğinin %65 ve fosil yakıttan kaynaklı antropojenik aerosoller tara-
fından oluşturulan ılık etkinin %70 oranında ölüm riskini arttırmakta olduğu tespit edilmiştir. 

Temiz Hava Hakkı Platformu tarafından hazırlanan Kara Rapor'a göre (2020) ise 2020 yılının ilk günü 
faaliyeti durdurulan kömürlü termik santrallerin etkisiyle ve Mart ayında COVID-19 salgını ile ilgili alınan 
tedbirlerden kaynaklı olarak Kahramanmaraş, Kütahya ve Zonguldak illerinde hava kalitesi iyileşmiş fakat 
santrallerin tekrar faaliyeti geçmesiyle ve seyahat kısıtlamalarının kaldırılması sonucunda hareketliliğin 
tekrar artması nedeniyle Haziran 2020’de hava kirliliği tekrar artmaya başlamıştır.    
 Bu araştırmalar ve elde edilen bulgular sonucunda şu soru tekrar akıllara getirilmelidir: 

    Çevre mevzuatı tesislerin çevre izni alma süreçlerini kolaylaştıracak şekilde değişirken termik santraller 

çevresel sorumluluk ilkesini ne zaman tam olarak gündemine alacak? 
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1.4. Hukukun Bir Kez Daha Hiçe Sayılması:
Atıkların Düzenli Depolanması Yönetmeliği Yeniden Değişti!

23 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210319-2.htm

24.02.2020 tarihinde TMMOB (Çevre Mühendisleri Odası) tarafından 26.12.2019 tarihli “Atıkların 
Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 18. Maddesi ile değişti-
rilen 30’uncu maddesinde 22. maddesi ile değiştirilen Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğin 
Geçici 3. Maddesinde yapılan değişikliklerin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava açıldı. Bu dava-
nın açılmasının gerekçesi ise yönetmelik değişikliğinin 18. Maddesinde ele alınan Atıkların Düzenli Depolan-
masına Dair Yönetmeliğin 30. maddesinin; dip tarama faaliyetleri sonucu elde edilen malzemelerin test edil-
meksizin II. sınıf depolama tesislerinde depolanabileceğine yönelik olması ve 22. Maddesinde ele alınan Atık-
ların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğin Geçici 3. maddenin atık sahalarının, belirli şartlarda çevre 
izin ve lisans alım sürecinin esnetilmesine yönelik düzenlemeler içermesiydi. Fakat Danıştay 6. Dairesi 
Başkanlığı 30.06.2020 tarihinde Davacıların yürütmenin durdurulması talebi hakkında red kararı verdi. Bu 
karara karşı dava açan kurumlarca yapılan itiraz 11.11.2020 tarihinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 
tarafından kabul edildi ve yürütmenin durdurulmasına karar verildi. Daha sonra Bakanlık yürütmenin durdu-
rulması 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 yayımladı23.  19.03.2021 tarihli yeni 
yönetmelik değişikliğinde 26 Aralık 2019 tarihinde yapılan değişikte yer alan 22. Madde ile yeniden düzenle-
nen Geçici 3. Madde yürürlükten kaldırıldı (Tablo 2). Aynı zamanda yine 2019 yılındaki yönetmelik değişikli-
ğinde Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte bulunan 30. Maddeyi (Özel durumların göz önüne 
alınmasını gerektiren atıklar konulu madde) tekrar düzenleyen 18. Maddede yapılan son değişiklik de ele 
alınarak, Madde 30 tamamen kaldırıldı. Tüm bu maddelerin yerine Tablo 2’de görüldüğü üzere Atıkların 
Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğe ek maddeler getirildi. Aslında bu yönetmelik değişikliği ile birlikte 
içerik olarak hiçbir değişiklik içermeyen, yalnızca yine içeriği belirsiz bir rapor formatının belirlendiği ve 
birkaç yeni ifadenin eklendiği bir değişiklik yapıldı. 
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24 “Elektrik üretim santralleri atıklarının depolandığı mevcut tesisler
EK MADDE 1 – (1) 6446 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesi kapsamında yer alan elektrik üretim santrallerinden kaynaklanan atıkların depolanmış 
olduğu sahalar için; depremsellik, duraylılık, çevre kirliliği, tozuma açısından saha özelinde değerlendirmeleri, sahada yapılması gereken iyileştirme 
çalışmalarını, alınması gereken çevresel önlemleri ve depolama sahasının işletilmesinde uyulması gereken hususları içerecek şekilde Ek-7’de yer alan 
format kapsamında kurumsal akademik rapor hazırlanarak işletmeciler tarafından Bakanlığa sunulur.

(2) Kurumsal akademik rapor, üniversitelerin çevre ve inşaat mühendisliği bölümü öğretim üyeleri tarafından hazırlanır ve üniversite rektörlüğü veya 
fakülte dekanlığı tarafından imzalanır.

(3) Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisansı Belgesi bulunan ve depolama işlemine devam edilmesi kurumsal akademik raporla uygun görülen 
tesislerde, raporda belirtilen iyileştirme çalışmalarının yapılması ve çevresel önlemlerin alınması kaydıyla raporda belirtilen nihai dolgu kotu ve koordi-
natları aşılmaksızın, bu Yönetmeliğin altıncı bölümünde belirtilen hükümlere uygun şekilde depolama işlemine devam edilebilir.

(4) Depolama işlemine devam edilmesi kurumsal akademik raporla uygun görülmeyen tesisler, 28inci maddeye göre kapatılır, sulu depolama sahaları için 
Ek-6’da belirtilen ilave tedbirler alınır ve yeni düzenli depolama tesisleri teşkil edilir. Sahanın kapatma sonrasında kontrol ve izlemesi, bu Yönetmeliğin 
altıncı bölümüne göre yapılır.”

25 “Mevcut tesislerde uygulama süreci

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin ek 1inci maddesinde yer alan ve Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisansı verilen tesislerin işletmecileri 
tarafından, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde Ek-7’de yer alan kurumsal akademik raporun sunulmaması veya raporda belirtilen 
iyileştirme çalışmalarının yapılmaması veya çevresel önlemlerin alınmaması durumunda Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisansı Belgeleri iptal 
edilir.”

Geçici Madde 3 kaldırılarak yerine Ek Madde 1 eklendi. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun yürüt-
menin durdurulmasına ilişkin kararında bahse konu santrallere zaten 31.12.2019’a kadar yeterince zaman 
tanındığı, daha fazla zaman tanınmasında kamu yararı olmayacağı açıkça belirtilmişti. Fakat bu karar rağmen 
Bakanlık kararı bozma nedenini yalnızca akademik rapor adı altındaki raporun içeriğinin belirsiz olmasıymış 
gibi davranarak rapor formatına ve raporu hazırlayacak uzmanlara dair birkaç değişiklikle birlikte çevre ve 
insan sağlığını korumaya yönelik yargı kararını hukuka aykırı şekilde bertaraf etmiştir. Üstelik hukuken yürüt-
menin durdurulması kararı verilmesi Geçici 3’üncü maddeyi kararın verildiği gün itibari ile geçersiz kıldığın-
dan bu maddeye istinaden verilen tüm izinler ve GFB’ler hukuken yok hükmüne gelmişken, Bakanlık Yönet-
melik değişikliğine eklediği Geçici 5’inci Madde  ile Yönetmeliğin yayımlandığı 19.03.2021 tarihinden itibaren 
Ek madde 1’e uygun şekilde akademik raporların tamamlanması için santrallere bir ek süre daha tanımıştır. 
Bu sürenin tanınması da hukuka tamamen aykırıdır.         
 Yönetmeliğin yeni halinde eklenen ek maddelere göre tesislerin atık sahalarına ilişkin hazırlayacakları 
raporda depremsellik, duraylılık, çevre kirliliği, tozuma açısından saha özelinde değerlendirmeleri, sahada 
yapılması gereken iyileştirme çalışmaları, alınması gereken çevresel önlemleri ve depolama sahasının işletil-
mesinde uyulması gereken hususları içerecek şekilde yayımlanan format üzerinden hazırlanarak Bakanlığa 
sunulması gerektiği belirtildi. 
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26 Madde 28 – (Değişik: 3/3/1988 - 3416/8.md.) Çevreyi kirletenler ve çevreye zarar verenler sebep oldukları kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan 
dolayı kusur şartı aranmaksızın sorumludurlar.

19.03.2021 tarihli Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte yapılan değişiklik ile birlikte atık 
sahası için hazırlanan kurumsal akademik rapora göre olumsuz görüş alan tesisler Çevre Kanunu’nun 28. 
Maddesi (Kirletenin sorumluluğu)26 gereğince kapatılma tehdidi ile karşı karşıya kaldı. Aynı zamanda yönet-
melik değişikliğinin yayımlandığı tarihten itibaren üç ay içerisinde kurumsal akademik rapor formatına 
uygun olarak atık deposu hakkındaki raporun sunulmaması veya raporda belirtilen iyileştirme çalışmalarının 
yapılmaması veya çevresel önlemlerin alınmaması durumunda Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve 
Lisansı Belgelerinin iptal edileceği belirtildi. Tesislere, çevresel yatırımlarını tamamlamaları için tanınan 8 
yıllık süre boyunca diğer pek çok konuda olduğu gibi atık sahaları konusunda da çevre mevzuatına dair somut 
adımları atmamış olmaları, sadece 3 ay içerisinde yatırımlarını tamamlayarak Atıkların Düzenli Depolanması-
na Dair Yönetmelik gereklerini yerine getirmesini beklemek iyimser bir yaklaşımdır.    
 Buna göre 3 ay içerisinde kurumsal akademik raporunu hazırlayıp bakanlığa sunmakla tabii olan 
termik santraller şunlardır;            
 Yatağan, 18 Mart Çan, Afşin Elbistan B, Kangal, Çelikler Seyitömer, Soma, Çelikler Orhaneli, Çelikler Tunç-

bilek, Çayırhan, Yeniköy, Kemerköy, Çelikler Afşin Elbistan A ve Çatalağzı Termik Santrali’dir. Bu santrallerin 

2021 yılının Haziran ayına kadar atık sahalarına ilişkin akademik raporlarını yeni yönetmeliğe göre güncelleyip 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunması gerekmektedir. 
19 Mart 2021 tarihinde yayımlanan “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik”te yapılan düzenlemeyle 26 Aralık 2019 tarihinde yapılan değişiklikteki eksik-
likler giderilmeye çalışılsa bile hala eksiklikler bulunuyordu. Yapılan düzenleme ile akademik raporun birkaç 
başlığı belirlenerek mahkemenin yürütme durdurma kararı aşılmaya çalışıldı. Ancak hala kurumsal akademik 
raporların içeriği net değildi ve sığlaştırılmıştı. Yürütme durdurma kararındaki gerekçeleri görmezden gele-
rek küçük değişikliklerle tekrar aynı metnin yönetmeliğe eklenmesi hukuka aykırı bir durum oluşturmaktadır. 
Bu nedenlerle 19 Mart 2021 tarihinde yönetmelikte yapılan düzenlemenin iptali için tekrar dava açılmış olup 
hukuki süreç devam etmektedir. 
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Tablo1: Özelleştirilen/Özelleştirilecek Kömürlü Termik Santraller
Konusunda Çevre Mevzuatında Yapılan Düzenlemeler ve Gerekçeleri

2013

2013

2013

2013
İLGİLİ KANUN VE

TARİHİ

6446 sayılı 
Elektrik Piyasası 

Kanunu (EPK)

14.03.2013

İLGİLİ KANUN VE
TARİHİ

6719 sayılı 
Elektrik Piyasası 
Kanunu İle Bazı 

Kanunlarda 
Değişiklik 

Yapılmasına Dair 
Kanun

4.06.2016

ETKİSİ
Özelleştirilen termik 

santrallerin çevre 
mevzuatına uyumuna 
yönelik yatırımlarını 

gerçekleştirmesi ve çevre 
mevzuatı açısından gerekli 

izinleri tamamlaması 
amacıyla 31.12.2018 
tarihine kadar süre 

tanımaktadır. Bu sürenin üç 
yıla kadar uzatılmasına 

Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
Bu süre zarfında ve önceki 
dönemlere ilişkin olarak bu 

gerekçeyle, herhangi bir 
cezai yaptırım uygulanmaz.

ETKİSİ
Özelleştirilen termik 

santrallerin çevre 
mevzuatına uyumuna 
yönelik yatırımlarını 

gerçekleştirmesi ve çevre 
mevzuatı açısından gerekli 

izinleri tamamlaması 
amacıyla 31.12.2019 
tarihine kadar süre 

tanımaktadır. Bu süre 
zarfında ve önceki 

dönemlere ilişkin olarak bu 
gerekçeyle, herhangi bir 

cezai yaptırım uygulanmaz.

DEĞİŞİKLİK
YAPILAN MADDE

MADDE 23
GEÇİCİ MADDE 8 

DEĞİŞİKLİK
YAPILAN MADDE

-MADDE 25 -
GEÇİCİ MADDE 8 
(EPK) Düzenle-

mesi

DAVA AÇILDI.

CHP tarafından 
tesislere verilen 
sürenin uzatıl-
ması girişimi 

Anayasa Mahke-
mesi’ne taşındı.

DAVA KONUSU

14.03.2013 tarihli 
6446 sayılı 

EPK'nın ... Geçici 
8. maddesinin 

iptali ve 
yürürlüklerinin 
durdurulması

2013

2013

2014

2016

2016
DAVANIN

GEREKÇESİ

Geçici Madde 8 
düzenlemesi 

Anayasa'nın 2., 
5., 11. ve 56. 
maddesine 
aykırıdır.

ANAYASA MAHKEMESİ 
KARARI 22.05.2014
Anayasa Mahkemesi EPK'nın 

Geçici 8. Maddesini 
Anayasa’nın 2. (Cumhuriye-
tin Nitelikleri), 5. (Devletin 

temel amaç ve görevleri) ve 
56. Maddesine (Sağlık 
Hizmetleri ve Çevrenin 

Korunması) aykırı olduğu 
gerekçesiyle iptal etmiştir. 
Fakat 8. maddenin iptali 

karşısında doğacak hukuksal 
boşluk kamu yararını ihlal 

edecek nitelikte 
göründüğünden dolayı 
kararın resmi gazetede 

yayımlandığı tarihten 6 ay 
sonra yürürlüğe girmesine 

karar verilmiştir.

2016
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İLGİLİ KANUN VE
TARİHİ

7186 Sayılı Gelir 
Vergisi Kanunu 
ile Bazı Kanun-
larda Değişiklik 

Yapılması 
Hakkında Kanun 

Tasarısı

08.07.2019

ETKİSİ
Tesislere hak ve 

yükümlülükler için 
öngörülen süreler, bu 

maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren 36 ay 

süreyle uzatılabilir 
olmuştur. Termik 

santrallere dair düzenleme 
tasarıda yer almadı. 

ETKİSİ
MADDE 32

altında EPK’nın Geçici 26. 
maddesi tekrar ele alındı.
“Sözleşme süre uzatımı ve 

devir”

DEĞİŞİKLİK
YAPILAN MADDE

MADDE 30
altında EPK’nın 

Geçici 26. 
maddesi tekrar 

ele alındı.
“Sözleşme süre 

uzatımı ve devir”

İLGİLİ KANUN VE
TARİHİ

7186 Sayılı Gelir 
Vergisi Kanunu 
ile Bazı Kanun-
larda Değişiklik 

Yapılması 
Hakkında Kanun

19.07.2019

2016

2016

2016

2017
DAVA AÇILDI.

CHP düzenle-
meyi Anayasa 

Mahekemesi’ne 
taşıdı.

DAVA KONUSU

-Madde 25- 
6446 sayılı 

EPK’nın yeniden 
düzenlenen 

Geçici 8. 
Maddesinin 

yürürlüğünün 
durdurulması

2019

DAVANIN
GEREKÇESİ

Anayasa Mahkemesinin 
22.05.2014 tarihli, ve 

E.2013/65 K.2014/93 sayılı 
kararı bağlayıcı olmasına 
rağmen kararın yeniden 

düzenlenmesi,elektrik üretim 
faaliyetlerinin denetim 

eksikliğini gidermemesi, 
yeniden düzenlenen sürenin 

ölçülü olmaması, .... 
dolayısıyla Anayasanın 2, 5., 

56. ve 153. maddelerine aykırı 
olması 

ANAYASA MAHKEMESİ 
KARARI 22.05.2014

Özelleştirilen termik 
santrallerin çevre 

mevzuatına uyumuna 
yönelik yatırımların 

gerçekleştirilmesi ve çevre 
mevzuatı açısından gerekli 

izinleri tamamlaması 
amacıyla 31.12.2019 tarihine 
kadar tanınan sürenin kesin 

olup, uzatılamayacağı 
netleştirilmiştir.

İLGİLİ KANUN VE
TARİHİ

7194 sayılı Dijital 
Hizmet Vergisi 

Yasası

21.11.2019

2019

2019

2019

2019

2019

ETKİSİ
Geçici 8. Maddenin birinci fıkrasında yer 

alan “31.12.2019” ibaresi “30.6.2022” 
şeklinde değiştirilmiş ve tesislere verilen 

süre uzatılmıştır. Bu süre zarfında ve 
önceki dönemlere ilişkin olarak bu 

gerekçeyle, herhangi bir cezai yaptırım 
uygulanmayacaktır. Ancak çevre 

mevzuatına uyuma yönelik yatırımlara 
dair yapım sözleşmesi ile iş termin planını 

30.6.2020 tarihine kadar Bakanlığa 
sunmayan üretim tesisleri bu haklardan 
yararlanamayacaktır. Tesisler, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı tarafından iş termin 
planına uyumlarını değerlendirmek üzere 
1.7.2020 tarihinden itibaren dört ayda bir 
denetlenecektir. iş termin planındaki işin 

uygulanmadığının tespiti durumunda 
Çevre Kanunu’nun 20. maddesinde yer 
alan ilgili idari para cezaları yirmi kat 
artırılarak uygulanacaktır. İş termin 

planındaki herhangi bir işin 1 yıl boyunca 
yapılmadığının tespiti halinde tesisinin 

faaliyeti durdurulur. 

VETO KONUSU
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 
uzatılmasının devletin 
insan sağlığı ve çevreyi 

koruma ödevi ile 
bağdaşmaması

DEĞİŞİKLİK
YAPILAN MADDE

50. MADDE
14/3/2013 GEÇİCİ 

MADDE 8 - (1) 
(EPK) Düzenle-

mesi

VETO KARARI

Cumhurbaşkanı 
“Veto Yetkisini” 

kullandı.

04.12.2019

50. MADDENİN 
VETO GEREKÇESİ

Cumhurbaşkanı, 50. Maddenin 
Anayasa'nın 89. (II. Türkiye 

Büyük Millet Meclisinin görev ve 
yetkileri-Kanunların Cumhur-
başkanınca yayımlanması) ve 

104. maddeleri (Cumhur-
başkanının görev ve yetkileri) 

uyarınca yeniden görüşülmesini 
sağlamak üzere kanun teklifini 

Meclis’e geri göndermiştir. 4 
Aralık 2019 günü ise konu 

TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonu’nda görüşülmüş 50. 

madde teklif metninden 
çıkarılmıştır.

2019

2019

2019

2019

2019
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İLGİLİ KANUN VE
TARİHİ

Atıkların Düzenli 
Depolanmasına 

Dair Yönetmelik-
te Değişiklik 

Yapılmasına Dair 
Yönetmelik

26.12.2019

2019

2019

2019

2020

2020

ETKİSİ
Tesislerin atık sahalarına 

yönelik düzenleme yapılmıştır.  
Tesislerin atık saha izni alması 
için akademik raporlar yeterli 

hale gelmiştir. Tesisin atık 
deposu izni alma süreci 

kolaylaşmıştır. Akademik 
raporlar hazırlanırken uyulması 

gereken teknik kıstaslardan 
bahsedilmediği için raporların 

içeriği konusunda soru işaretleri 
oluşmuştur. Akademik raporun 

hazırlanması halinde İl 
Müdürlüğü’nden alınacak 
uygunluk yazısı ve Düzenli 

Depolama Tesisi Onay 
Belgesi’ne gerek kalmamıştır.
NOT:  Atık sahalarını izinli hale 

getirebilme süreci “Çevre İzin ve 
Lisans Yönetmeliği”nde 

belirtilmektedir. Bu düzenleme 
ile birlikte yönetmelikler 

arasında uyumsuzluk oluştu.

DAVA KONUSU
Atıkların Düzenli Depolanması-
na Dair Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 

22. maddesinin iptali ve 
yürütmenin durdurulması

DAVA AÇILDI
TMMOB (Çevre Mühendisleri 

Odası) ve TEMA Vakfı
26.12.2019 Tarihli Madde 22 

altında ele alınan Geçici 
Madde 3 düzenlemesine 

dava açtı.

24.02.2020

DEĞİŞİKLİK
YAPILAN MADDE

MADDE 22
“Atıkların 

Düzenli Depolan-
masına Dair 

Yönetmeliğin” 
Geçici 3. 

Maddesinde 
değişiklik

DAVANIN 
GEREKÇESI

Yönetmelik 
değişikliğinin 22. 
maddesinin atık 
sahalarının tabi 

olduğu izin 
koşullarının 

yumuşatılması, 
belirli şartlarda 

çevre izin ve lisans 
alım sürecinin 
esnetilmesine 

yönelik düzenlem-
eler içermesidir.

2020

2020

2020

2020

2020

Y.D Red Kararına İtiraz edildi.
TMMOB (Çevre Mühendisleri 

Odası) 
 26.12.2019 Tarihli Madde 22 

altında ele alınan Geçici Madde 
3 düzenlemesine dava açtı.

30.06.2020

DAVANIN 
GEREKÇESİ

Yönetmelik değişikliğinin 18. 
maddesinin; dip tarama 

faaliyetleri sonucu elde edilen 
malzemelerin test edilmeksizin 
II. sınıf depolama tesislerinde 

depolanabileceği, 22. 
maddesinin de; atık sahalarının 

tabi olduğu izin koşullarının 
yumuşatılması, belirli şartlarda 

çevre izin ve lisans alım 
sürecinin esnetilmesine yönelik 

düzenlemeler içermesidir.

DAVA KONUSU
Atıkların Düzenli 

Depolanmasına Dair 
Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair 
Yönetmeliğin 18 ve 22. 
maddelerinin iptali ve 

yürütmenin durdurulması

DANIŞTAY 6. DAIRE 
BAŞKANLIĞI 
30.06.2020 

YÜRÜTMENİN 
DURDURULMASINA 

RED KARARI 
VERİLMİŞTİR.

DANIŞTAY İDARI 
MAHKEME KURULU 

KARARI
11.11.2020

DEĞİŞİKLİK 
YAPILAN MADDE

YÜRÜTMENİN 
DURDURULMASINA 

KARAR VERİLMİŞTİR.

2020

2021

2021

2021

2021

Yönetmeliğin Geçici 3. Maddesi, 
26.03.2010 tarihli Atıkların 

Düzenli Depolanmasına Dair 
Yönetmeliğin 30. maddesinin 

üçüncü fıkrası yürürlükten 
kaldırılmıştır. Ek maddeler 

eklenmiştir.

DAVA AÇILDI
Yeni düzenlemeye karşı dava 

açılmıştır.

ETKİSİ
Tesisler tarafından atık 

sahalarına yönelik olarak 
hazırlanacak olan akademik 

raporların içeriği 
tanımlanmış, rapor başlıkları 

belirlenmiştir. GFB almış 
veya Çevre İzni olan tesislere 

3 ay içerisinde akademik 
rapor hazırlama zorunluluğu 

getirilmiştir.

İLGİLİ KANUN VE 
TARİHİ

Atıkların Düzenli 
Depolanmasına 

Dair Yönetmelikte 
Değişiklik Yapıl-

masına Dair 
Yönetmelik

19.03.2021
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DAVA KONUSU

19.03.2021 tarihli 
Atıkların Düzenli 
Depolanmasına 

Dair Yönetmelik-
te Değişiklik 

Yapılmasına Dair 
Yönetmeliğin 

iptali ve yürüt-
menin durdurul-

ması

2021

2019

DAVA GEREKÇESİ

11.11.2020 tarihli YD kararında Danıştay İDDK bu termik 
santrallere yeterince süre verildiği, daha fazla süre vermekte 
kamu yararı olmadığı söylemesine rağmen kurumsal akade-
mik rapor içeriğine bazı başlıklar ekleyerek tekrar yönetmelik 
maddesi çıkarmak hukuka aykırıdır. YD kararı çevresel 
yatırımlar tümüyle tamamlanmadan termik santrallere ek 
süre verecek düzenlemelerin hukuka aykırı olduğunu ortaya 
çıkarmıştır.
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Tablo 2: Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik Maddelerinde Değişim Süreci
(Kömürlü Termik Santralleri Etkileyen Maddeler)

Atıkların
Düzenli Depolanmasına

Dair Yönetmelikteki Durum

26.03.2010

Değişiklik Yapıldıktan
Sonraki Durumu

26 Aralık 2019

Değişiklik Yapıldıktan
Sonraki Durumu

19 Mart 2021

MADDE 30

Özel durumların
göz önüne alınmasını

gerektiren atıklar

MADDE 18

“(3) Dip taraması faaliyeti 
sonucunda oluşan dip tarama 
malzemesi, karada bertarafı-

nın sağlanması durumunda II. 
sınıf depolama tesislerinde 

test edilmeksizin depolanabi-
lir. Bu atıklar, belediye atıkla-

rının depolandığı lotlarda 
depolanamaz.”

MADDE 1

26/3/2010 tarihli ve 27533 
sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Atıkların Düzenli 
Depolanmasına Dair Yönet-

meliğin 30 uncu maddesinin 
üçüncü fıkrası yürürlükten 

kaldırılmıştır.

Mevcut tesisler için atık 
kabulü

GEÇİCİ MADDE 3 – 
(1) Mevcut I. sınıf düzenli 

depolama tesislerinin işlet-
mecileri bu Yönetmelik 

yürürlüğe girdikten sonra bir 
yıl içinde bu Yönetmeliğin 

üçüncü ve beşinci bölümünde 
verilen hükümler ile Ek-2’ye 

uymak zorundadır.
(2) Mevcut II. sınıf düzenli 

depolama tesislerinin işlet-
mecileri bu Yönetmelik 

yürürlüğe girdikten sonra üç 
yıl içinde bu Yönetmeliğin 

üçüncü ve beşinci bölümünde 
verilen hükümler ile Ek-2’ye 

uymak zorundadır.

MADDE 22

“GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 6446 
sayılı Elektrik Piyasası Kanu-
nunun geçici 8 inci maddesi 
kapsamında yer alan özelleş-
tirilmiş veya özelleştirilecek 

olan elektrik üretim santralle-
rinden kaynaklanan atıkların 

depolanmış olduğu sahalarda, 
atık depolanmasına devam 
edilmesinin üniversitelerin 

çevre ve inşaat mühendisliği 
bölümlerince çevresel tedbir-
leri içerecek şekilde hazırla-

nan kurumsal akademik rapor 
ile uygun görülmesi halinde, 
sahanın kurumsal akademik 
raporda belirtilen nihai dolgu 
kotu ve koordinatları aşılmak-

sızın depolama işlemine 
devam edilebilir.

MADDE 3

Yönetmeliğin geçici 3 üncü 
maddesi yürürlükten kaldırıl-

mıştır.
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(2) Depolama işlemine devam 
edilmesinin kurumsal akade-
mik raporla uygun görülmesi 
durumunda, kurumsal akade-
mik raporu onaylanan mevcut 
sahalar için; düzenli depola-
ma tesisi onay belgesi ve il 
müdürlüğü uygunluk yazısı 

aranmaksızın tesis işletmecisi 
tarafından “Düzenli Depola-

ma” konulu çevre izin ve 
lisans başvurusu yapılır.

(3) Depolama işlemine devam 
edilmesi kurumsal akademik 

raporla uygun görülmeyen 
mevcut sahalar, bu Yönetme-

liğin Ek-6’sında belirtildiği 
şekilde en kısa süre içerisinde 

kapatılır ve yeni düzenli 
depolama tesisleri teşkil 
edilir. Sahanın kapatma 

sonrasında kontrol ve izleme-
si, bu Yönetmeliğin altıncı 

bölümüne göre yapılır.”

MADDE 2

EK MADDE
“Elektrik üretim santralleri atıkları-

nın depolandığı mevcut tesisler
EK MADDE 1 – (1) 6446 sayılı 

Kanunun geçici 8 inci maddesi 
kapsamında yer alan elektrik 

üretim santrallerinden kaynaklanan 
atıkların depolanmış olduğu 

sahalar için; depremsellik, duraylı-
lık, çevre kirliliği, tozuma açısından 
saha özelinde değerlendirmeleri, 

sahada yapılması gereken iyileştir-
me çalışmalarını, alınması gereken 

çevresel önlemleri ve depolama 
sahasının işletilmesinde uyulması 
gereken hususları içerecek şekilde 
Ek-7’de yer alan format kapsamın-

da kurumsal akademik rapor 
hazırlanarak işletmeciler tarafından 

Bakanlığa sunulur.

(2) Kurumsal akademik rapor, 
üniversitelerin çevre ve inşaat 
mühendisliği bölümü öğretim 
üyeleri tarafından hazırlanır ve 

üniversite rektörlüğü veya fakülte 
dekanlığı tarafından imzalanır.

(3) Geçici Faaliyet Belgesi veya 
Çevre İzin ve Lisansı Belgesi 

bulunan ve depolama işlemine 
devam edilmesi kurumsal akade-

mik raporla uygun görülen tesisler-
de, raporda belirtilen iyileştirme 

çalışmalarının yapılması ve çevresel 
önlemlerin alınması kaydıyla 

raporda belirtilen nihai dolgu kotu 
ve koordinatları aşılmaksızın, bu 
Yönetmeliğin altıncı bölümünde 

belirtilen hükümlere uygun şekilde 
depolama işlemine devam edilebi-

lir.
(4) Depolama işlemine devam 
edilmesi kurumsal akademik 

raporla uygun görülmeyen tesisler, 
28 inci maddeye göre kapatılır, sulu 

depolama sahaları için Ek-6’da 
belirtilen ilave tedbirler alınır ve 
yeni düzenli depolama tesisleri 
teşkil edilir. Sahanın kapatma 

sonrasında kontrol ve izlemesi, bu 
Yönetmeliğin altıncı bölümüne 

göre yapılır.”
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MADDE 4

Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir.

“Mevcut tesislerde uygulama süreci

GEÇİCİ MADDE 5 – 

(1) Bu Yönetmeliğin ek 1 inci 
maddesinde yer alan ve Geçici 

Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve 
Lisansı verilen tesislerin işletmecile-
ri tarafından, bu maddenin yayımı 
tarihinden itibaren üç ay içerisinde 
Ek-7’de yer alan kurumsal akade-
mik raporun sunulmaması veya 

raporda belirtilen iyileştirme 
çalışmalarının yapılmaması veya 
çevresel önlemlerin alınmaması 

durumunda Geçici Faaliyet Belgesi 
veya Çevre İzin ve Lisansı Belgeleri 

iptal edilir.”



2. Özelleştirilmiş ve Özelleştirilmesi Planlanan Termik Santrallerin
Atık Sahalarına İlişkin Akademik Rapor İçerikleri ve Son Durumu

Termik santrallerde kullanılan kömürün yanması sonucu kömürün içeriğinde bulunan ve yüksek dere-
cede kirliliğe sebep olma potansiyeli taşıyan arsenik (As), kadmiyum (Cd), kurşun (Pb), antimuan (Sb), selen-
yum (Se), kalay (Sn) ve çinko (Zn) gibi toksik iz elementler atıklara geçmektedir (Baba, 2001). Atıklar cüruf, 
kül ve gaz şeklînde ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle tesislerden kaynaklı toksik iz elementlerin miktarının yanı 
sıra sindiği atıkların depolandığı yerler ve ortaya çıkardıkları etkiler de büyük önem kazanmaktadır. Uçucu 
küller, 0.01-200 mikron arasında çapa sahip kömürün yanmasından geriye kalan inorganik atıklar (Fischer vd, 
1978) olup katı atıklar içerisinde %10-85 oranında pay sahibidir (Güleç vd., 1999). Nitekim aynı zamanda 
atıkların bertarafı da aynı derecede büyük önem kazanmaktadır. Çünkü farklı şekillerde ortaya çıkan bu atık-
ların depolandığı ortamda neden olabileceği toksik ortam kirlenmeleri ve muhtemel ekolojik kayıplar nitelikli 
bir değerlendirmeden geçmelidir. Aksi takdirde özellikle yer altı su kaynaklarında olmak üzere toprakta ve 
havada büyük kirlenmeler ve sonuçta büyük kayıplar yaşanacaktır (Baba, 2000; Lee, 1982). Bu durum iklim 
değişikliğinin olumsuz etkileri ile zaten başlamış olan tür ve çeşit kayıplarına ve ortam değişimlerine neden 
olan süreçleri hızlandırmak anlamına gelmektedir. Özellikle atık depoları iklim değişikliğine neden olan 
önemli sera gazlarından karbondioksitin yanı sıra büyük miktarda metan gazı da salmaktadır. Bu nedenle 
tesislerin çevresel yatırımlarını çevre mevzuatına uygun bir şekilde tamamlamaları daha büyük önem kazan-
maktadır. 

Söz konusu özelleştirilmiş termik santrallere hiçbir çevresel yatırımın devlet elindeyken yapılmadığı 
bilinmektedir. Bu nedenle, satın alacak yatırımcılara mua�iyetler kanun ve yönetmeliklerle tanımlanmıştır. 

Elde edilen bilgilere göre bu rapora konu olan 13 termik santral, atık depolama sahalarına ilişkin olarak 
kurumsal akademik raporlarını çeşitli üniversitelerden hazırlatarak bakanlığa teslim etmiştir. Her bir tesisin 
kurumsal akademik raporunda belirtilen gerekli önlem ve tedbirler değerlendirildiğinde rahatça 
söylenebilir ki “Bu termik santrallerin tamamının atık sahaları “vahşi” depolama yöntemi ile oluştu-
rulmuştur.” Tamamı çevreyi kirleten niteliktedir. Yer altı sularını kirletmekte, çeperindeki doğaya ve 
yaşam alanlarına sürekli olarak zarar vermektedir. Hatta bazı tesislerin atık depoları ormanlık saha içeri-
sinde yer almaktadır. Bu tesislerden çıkan atıkların depolandığı bölgelerde geçirimsiz zemin ve diğer önlem-
ler bulunmamaktadır.  Türkiye'de kömürlü termik santrallerde yanma sonucu oluşan atıkların sadece %65'i-
nin kül barajlarında depolanabildiği (Türkmenoğlu vd., 2014) bir durumda, tesislerin atık sahaları bakımın-
dan da durumlarının kötü olması çevresel olarak olumsuz etkilerini arttırmaktadır.  
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Kurumsal akademik raporlarla ilgili en önemli sorunlardan bir diğeri içeriklerinin birbirinden 
farklı olması, kriterler üzerinden tanımlanmış bir eksiklik analizinin yapılmamış olmasıdır. Sadece 
aynı üniversitelere hazırlatılmış kurumsal akademik rapor içeriklerinde benzeşimler bulunmaktadır. Kurum-
sal akademik raporlar, içeriklerindeki stil, düzen ve kriter farklılıklarına rağmen bakanlık tarafından kabul 
edilmiştir. Ayrıca hazırlanan bu akademik raporların hangi bilimsel ve teknik kurul tarafından değer-
lendirilerek onaylandığı da soru işaretidir.         
 Tesislerin 2013 yılından beri sürdürdükleri yatırım yapmama key�iliğini geçici faaliyet belgesi 
arkasına saklanarak devam ettirdikleri görülmektedir.  Mevzuatta GFB konusunda var olan boşluğu fırsat 
bilerek en az 2.5 yıl GFB almayı birçok tesis kaçış yolu olarak görmüştür.      
 Aşağıdaki bilgiler, tesislerin atık sahalarının meşrulaştırılmasını sağlayan ve sürelerinin dolmasına 
günler kala yönetmelik değişikliği ile uygun hale getirilen sözde akademik raporların içeriklerini aktarmakta-
dır.                
 Bu raporlardaki bilgilere rağmen tesislerin tehlikeli atık niteliğindeki sahaları mevzuata uygun kabul 
edilmeye başlanmıştır. Özetle, doğayı, yaşamımızı tehdit eden santrallerin atık sahalarının çevremizi kirlet-
mesi süreklilik haline getirilmiştir.           
 Diğer bir tartışma konusu ise, ülkemizde çevre izin ve lisansı almak için atık sahalarını mevzuatın 
belirlediği ve çevre ve halk sağlığı riskini azaltacak yöntemlerle yapmak için maliyeti sağlayan yatırımcılara da 
haksızlık yapılmış olmasıdır. Bunun yanında, termik santrallerin vahşi atık sahalarının meşrulaştırılması 
nedeniyle “tehlikeli atıklarını mevzuata ve bilimsel koşullara uygun olmayan şekilde depolayan” işletmelerin 
iştahı kabartılmıştır. Bu nedenle hem iklim değişikliği ile mücadele için hem de ülke sera gazı emisyonlarının 
düşürülmesine katkı sağlamak için özellikle Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik olmak üzere 
ciddi değişikliklerin yapılması ve yaptırımların uygulanmasının gerekliliği açıktır.   

Hatta bazı tesislerin atık depoları ormanlık saha içerisinde yer almaktadır. Bu tesislerden çıkan atıkların 
depolandığı bölgelerde geçirimsiz zemin ve diğer önlemler bulunmamaktadır.  Türkiye'de kömürlü termik 
santrallerde yanma sonucu oluşan atıkların sadece %65'inin kül barajlarında depolanabildiği (Türkmenoğlu 
vd., 2014) bir durumda, tesislerin atık sahaları bakımından da durumlarının kötü olması çevresel olarak 
olumsuz etkilerini arttırmaktadır. 
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Tablo 3: 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

Çev. Dan.
Al. Fir. Adı

EÜAŞ-Afşin 
Elbistan B

EÜAŞ 4 P 4x360 8000000000 18200000 GFB Var-
İyileştiril-

meli

Kendi
çalışanı

29.12.2019 
İlk GFB’sini aldı.

Bacagazı kirliliğini önleyecek ve 
atık sahalarını uygun hale 

getirecek yatırımı yapmadığı için 
çevre izni verilmedi ve GFB’si 
iptal edildi. Yeniden GFB’ye 

başvurdu.

29.12.2020 
2. GFB’sini aldı.  

- -Kahramanmaraş

Çelikler 
Afşin  

Elbistan A

Çelikler 4 P 3x340
1x335

8807000000 31442775 F.D. Yoktu. Çınar
Mühendis-

lik

08.06.2020
2 ünitesine KSPS olduğu için GFB 

verildi.

25.08.2020
Kapasite artışı nedeniyle 3. Üniteye GFB 

verildi.
Daha uzun süre GFB ile çalışabilmek 
için yenileme yapılarak taktiksel bir 

yöntem uygulandığı düşünülmektedir. 
Bakınız:  Geçici Faaliyet Belgesi ve 

Çevre İzin/Lisansı Nasıl Alınır? Başlığına

- -Kahramanmaraş

Çelikler 
Tunçbilek

Çelikler 3 P 1x65
2x150

2197008000 F.D. Yoktu. En-ÇEV04.06.2020-
2 ünitesine KSPS ile GFB verildi.

29.01.2021’de GFB iptal oldu. 
10.02.2021’de

Yeniden GFB verildi.

- -Kütahya

EÜAŞ 
Çayırhan 

(Park 
Termik)

Ciner/
EÜAŞ

4 P 2x150
2x160

3830112000 4980000 GFB Var-
İyileştiril-

meli

Kendi
çalışanı

29.12.2019 
İlk GFB’sini aldı.

Bacagazı kirliliğini önleyecek ve 
atık sahalarını uygun hale 

getirecek yatırımı yapmadığı için 
çevre izni verilmedi ve GFB’si 
iptal edildi. Yeniden GFB’ye 

başvurdu

29.12.2020 
2. GFB’sini aldı.  

- -Ankara

Çelikler  
Orhaneli

Çelikler 4 P 1x210 3830112000 2145000 GFB Var-
İyileştiril-

meli

En-ÇEV29.12.2019 
İlk GFB’sini aldı.

Bacagazı kirliliğini önleyecek ve 
atık sahalarını uygun hale 

getirecek yatırımı yapmadığı için 
çevre izni verilmedi ve GFB’si 
iptal edildi. Yeniden GFB’ye 

başvurdu

29.12.2020 
2. GFB’sini aldı.  

- -Bursa

Çelikler 
Seyitömer

Çelikler 4 A 4x460 3900000000 5850000 F.D. Yoktu. En-ÇEV04.06.2020-
2ünitesine GFB verildi.

28.07.2020’de 1/3 oranın kapasite 
artışı başvurusu ile GFB yenileme 
yapıldı. 04.02.2021’de GFB’si iptal 

edildi.

12.02.2021
Tekrar GFB verildi. 

 Atık depolamalisansı 
başvurudan çıkartıldı.

- -Kütahya

Soma Konya 
Şeker

6 P 4x165 7128000000 10050480 F.D. Yoktu. Savra01.01.2020
Bölgesel ısıtma nedeniyle 2 

ünitesine çalışma izni verildi.

1.06.2020 
İlk GFB’sini 4 ünitesi için aldı.
01.06.2021 tarihinde ilk GFB’si 

iptal edilecek, ikinci GFB başvuru 
süreci devam ediyor.

- -Manisa

Yatağan Bereket 3 P 3x210 4095000000 4637000 GFB Var-
İyileştiril-

meli

Çınar
Mühendis-

lik

30.12.2019 29.12.2020 -Muğla
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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

Çev. Dan.
Al. Fir. Adı

Kangal Konya 
Şeker

3 P 2x150
1x157

3438468000 8226000 F.D. 1 ünitede 
var. 2 

ünitede 
yok.

SavraSadece 3. üniteye ait 13.01.2020 tarihli 
GFB belgesi bulunmakta olup 1. Ve 2. 

Ünitenin ilave edilmesinden dolayı GFB 
yenileme başvurusu yapılmış ve 

04.06.2020’de 1,2 ve 3. Ünitelerin tamamı 
için GFB verilmiştir.

04.06.2021 tarihinde ilk GFB’si iptal 
edilecek, ikinci GFB başvuru süreci devam 

ediyor.

Daha uzun süre GFB ile çalışabilmek için 
yenileme yapılarak taktiksel bir yöntem 

uygulandığı düşünülmektedir.
Bakınız:  Geçici Faaliyet Belgesi ve Çevre 

İzin/Lisansı Nasıl Alınır? Başlığına 

- -Sivas

EÜAŞ-18 
Mart Çan

EÜAŞ 2 A 2x160 2810880000 Kapasite 
raporu 

yok.

Ç.İ.
İyileştirme için 

sözleşmeler 
yapılmıştı, 
çalışmalar 
başlamıştı. 

Henüz hiçbir 
iyileştirme 

tamamlanma-
mıştı.

11.09.2020  atık depolama lisansı 
eklendi, 

Çevre İzin süresi 18.03.2021’de 
dolmuştur. 18.05.2021 tarihi 
itibariyle çevre izni ve GFB’si 

bulunmamaktadır.

Tesis izinsiz çalışmaktadır. 

Çanakkale

Çatalağzı 
(ÇATES)

Bereket 2 P F.D. Var-
İyileştiril-

meli

08.06.2020 - -Zonguldak

Yeniköy IC 
İçtaş/
Limak

2 P Var-İyileş-
tirmesi 

gerekiyor
Yapım 

işlemleri 
devam 
ediyor

Yoktu, 
-Yapıldı

30.12.2019’da atık depolama 
lisansı için GFB verildi, 1 yıllık 

sürede atık sahasını uygun hale 
getiremediğinden 30.12.2020’de 
GFB’si iptal edildi, 13.01.2021 ‘de 

atık sahasına dair ikinci GFB 
verildi.

18.03.2016 
Çevre izni 

aldı.

27.03.2017 
Çevre izni 

aldı.

-

-

Muğla 2x210 2721600000 2912212 Kendi 
Çalışanı

Kendi 
Çalışanı

Kemerköy IC 
İçtaş/
Limak

3 P 3x210 4082400000 5327532 Ç.İ.
İyileştirme için 

sözleşmeler 
yapılmıştı, 
çalışmalar 
başlamıştı. 

Henüz hiçbir 
iyileştirme 

tamamlanma-
mıştı.

30.12.2019 atık depolama lisansı 
için GFB verildi,  1 yıllık sürede 

atık sahasını uygun hale 
getiremediğinden 30.12.2020’de 
iptal edildi, 13.01.2021 de 2.GFB 

verildi.

Muğla Var- 
İyileştir-

mesi 
gerekiyor

Yapım 
işlemleri 
devam 
ediyor 

05.04.2017 
Çevre izni 

aldı.

Kendi 
Çalışanı

-

(Açıklamalar: Ü.S.:Ünite Sayısı, Ü.K.: Ünite Kapasitesi, Çev. Dan. Al. Fir. Adı: Çevre Danışmanlığı Aldığı 
Firmanın Adı, Yıllık Tük. Köm. Mik.: Yıllık Tüketilen Kömür Miktarı, Ç.İ: Çevre İzni aldı, GFB: Geçici 
Faaliyet Belgesi aldı, F.D.: Faaliyeti durdu; P:Pulverize Yatak Tipi, A: Akışkan Yatak Tipi) (GFB: Geçici 
Faaliyet Belgesi, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan işletmelerin 
faaliyette bulunabilmeleri için çevre izni ve lisansı öncesi verilen belgeye denir. Hava Kirliliği Kontrol 
Yönetmeliği” ile tesisler ancak belli sınır değerler dahilinde atmosfere sera gazı salımı yapmakla 
izinli hale gelmişti. Bu nedenle işletmelerin bacalarından çıkan emisyon gazları arıtması gerekiyor-
du. Bacagazı Kükürt arıtma ve bacagazı azot arıtma sistemleri bu amaçla geliştirilmiş teknolojiler-
dir. BGKA: Baca Gazı Kükürt Arıtma Sistemi, kömür ve fuel-oil yakıtlı termik santrallerde elektrik 
üretim sürecinde kömür yakımı sırasında açığa çıkan kükürtoksit içerikli gazların, baca gazı kükürt 
dioksit (SO₂) salımını sınır değerinin altına düşürülmesi için kullanılan arıtma sistemidir. BGAA: 
Baca Gazı Azot Arıtma Sistemi, baca gazı azot oksit salımını sınır değerinin altına düşürülmesi için 
kullanılan arıtma sistemidir. 

2 kere GFB alan
termik santraller

Çevre İzni alan
termik santraller

GFB’si olan
termik santraller
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Tablo 4: 26.03.2010 tarihli Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte 26.12.2019 tarihinde
 Geçici 3’üncü madde ile yapılan değişiklik sonrası Kömürlü Termik Santrallerin Akademik Raporları

Düzenlemeden
Önce Sunulup 

Revize Gerektirenler

Akademik
Raporun
Kabulü

Kurumsal Akademik
Raporu Hazırlayan

Kurum
TedbirRapordan Öneriler

Termik
Santralin

Adı

Çayırhan KABUL Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi (ODTÜ) 

(16.12.2019)

• Yüzey suyu ve gözlem 
kuyuları izlemelerine devam 
edilmesi
• Kuşaklama 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 
önerilmektedir.

Mevcut atık 
kotu 560 
metre olan 
sahada ve 595 
metre kotuna 
kadar anılan 
raporun 
Ek-4’de verilen 
koordinatlarda 
olmak şartıyla

Seyitömer KABUL Manisa Celal Bayar 
Üniversitesi Mühendislik 

Fakültesi (09.05.2019 
tarih ve 39449 sayılı yazısı) 

Aksaray Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi 
(26.09.2019 tarihli ve 
444669 sayılı yazısı)

• Yüzey suyu için tesis 
etrafına yüzey suyu drenaj 
kanallarının yapılması;
• Kül depolama şev 
eğimlerinin 1D/3Y olarak 
uygulanması;
• Depolama sahasının 2. Sınıf 
deprem bölgesinde 
bulunması sebebiyle 
depolama sahasında 
yapılacak her türlü yapıda 
Deprem Bölgelerinde 
yapılacak Binalar Hakkında 
Yönetmelik ve Afet 
Bölgelerinde Yapılacak 
Yapılar Hakkında Yönetmelik 
hükümlerine uyulmasının 
gerekli olduğu önerilmekte-
dir.

Mevcut atık 
kotu 1147 
metre olan 
sahada ve 
1220 metre 
kotuna kadar 
anılan raporun 
Ek-1’inde 
verilen 
koordinatlarda 
olmak şartıyla

Orhaneli KABUL Manisa Celal Bayar 
Üniversitesi Mühendislik 

Fakültesi (27.12.2019 
tarihli yazısı) ile 

Aksaray Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi 
(26.12.2019 tarihli ve 
473653 sayılı yazısı)

• Kuşaklama kanalı 
yapılmasının;
• Şev eğiminin 1D/3Y olarak 
imal edilmesinin;
• Depolama sahasının 2. Sınıf 
deprem bölgesinde 
bulunması sebebiyle 
depolama sahasında 
yapılacak her türlü yapıda 
Deprem Bölgelerinde 
yapılacak Binalar Hakkında 
Yönetmelik ve Afet 
Bölgelerinde Yapılacak 
Yapılar Hakkında Yönetmelik 
hükümlerine uyulmasının 
gerekli olduğu belirtilmiştir.

Tunçbilek KABUL Manisa Celal Bayar 
Üniversitesi Mühendislik 

Fakültesi (27.12.2019 
tarih ve 110465 sayılı 

yazısı) 
ile 

Aksaray Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi 
(26.12.2019 tarihli ve 
473655 sayılı yazısı)

• 2 adet gözlem kuyusu 
açılması ve kuşaklama kanalı 
inşa edilmesinin; 
• Şev eğiminin 1D/2Y olarak 
imal edilmesinin;
• Depolama sahasının 2. Sınıf 
deprem bölgesinde 
bulunması sebebiyle 
depolama sahasında 
yapılacak her türlü yapıda 
Deprem Bölgelerinde 
yapılacak Binalar Hakkında 
Yönetmelik ve Afet 
Bölgelerinde Yapılacak 
Yapılar Hakkında Yönetmelik 
hükümlerine uyulmasının 
gerekli olduğu belirtilmiştir.

Mevcut atık 
kotu 991 
metre olan 
sahada ve 
1150 metre 
kotuna kadar 
anılan raporun 
Ek-6’da verilen 
koordinatlarda 
olmak şartıyla
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Soma KABUL Sivas Cumhuriyet 
Üniversitesi Mühen-

dislik Fakültesi 
Dekanlığı 

(14.02.2019)

• DSİ görüşü doğrultusunda 5 
adet kuyuya ilaveten 1 adet 
gözlem kuyusu açılarak 
izleme yapılmasının;
• Kül depolama sahasının 
işletilmesi sırasında 
seddelerin güvenliği, oturma, 
kayma vb. gözlemlenmesi ve 
raporlanması amacıyla Su 
Yapıları Denetim Firması 
tarafından izlemelerin 
yapılması ve ilerleme 
raporlarının düzenlenmesi-
nin gerekli olduğu belirtil-
miştir.

Mevcut atık 
kotu 247 
metre olan 
sahada ve 300 
metre kotuna 
kadar anılan 
raporun 
Ek-11’inde 
verilen 
koordinatlarda 
olmak şartıyla

Afşin 
Elbistan A

20.12.2019 
tarihli ve 

AEL-37 sayılı 
yazı ekinde 

sunulan rapor, 
kurumsal 
akademik 

rapor niteliği 
taşımaması 
nedeniyle 
25.12.2019 
tarihli ve 

E.306112 sayılı 
yazı ile 

reddedilmiştir.
Daha sonra 

tekrar 
hazırlanmıştır.

KABUL

Çukurova Üniversitesi
(31.12.2019)

• ÇED Olumlu kararı alınmış 
2. sınıf Düzenli Depolama 
Tesisi inşası için ÇED 
Raporunda verilen taahhüt-
lerin Düzenli Depolama 
Tesisleri Uygulama Projeleri 
Hazırlanmasına İlişkin 
Genelge kapsamında 
yeniden değerlendirilmesi 
gereklidir. 

Mevcut atık 
kotu 1240 
metre olan 
sahada ve 
1370 metre 
kotuna kadar 
anılan ve 
raporun 
Ek-5’inde 
verilen 
koordinatlarda 
olmak şartıyla

Mevcut atık 
kotu 87 metre 
olan sahada ve 
108 metre 
kotuna kadar 
anılan raporun 
Ek-4’de verilen 
koordinatlarda 
olmak şartıyla

Çatalağzı 27.12.2019 
tarihinde 
raporunu 

sunan 
tesisler 

arasında 
değildir. 

Daha sonra 
sunmuştur.

KABUL

Yıldız Teknik Üniversitesi 
(21.01.2020)

Kül depolama sahası için 
sunulmuş olan kuru 

sistem depolama işlemi 
öngören kurumsal 

akademik rapor 
12.03.2019 tarihli ve 59026 
sayılı yazı ile incelenerek 

uygun bulunmuştur.

• Mevcut baraj gövdesinin 
üzerine kil çekirdekli ve 
zonlu dolgunun inşa 
edilmesi
• Kuşaklama kanalı inşa 
edilmesi gerekmektedir.

Yeniköy KABUL İstanbul Teknik
Üniversitesi 

(26.12.2019 tarihli ve 4004 
sayılı resmi yazı)

• Depolama işlemi tamamla-
nıp kapatma kotuna 
gelindiğinde kuşaklama 
kanalı yapılması;
• Kül depolama sahasında 
yer altı suyu yükselmesinin 
önlenmesi amacıyla pompa 
sistemi kurulması;
• Kül depolama sahasının 
lotlara ayrılmasında 
kullanılan ara seddelerde 
sedde yüksekliği 10 metre, 
sedde eğimi 1:3 (Düşey/Ya-
tay) olması ve 1 metre hava 
payı bırakılması;
• Yeraltı suyu kalitesi izleme 
çalışmalarında, pH, iletkenlik, 
sülfat, toplam çözünmüş 
madde, molibden ve toplam 
krom parametrelerinin de 
izlenmesi;
Sahanın ormanlık alan içinde 
kalması nedeniyle fiziki 
olarak uygun olan yerlere tel 
çit yapılması önerilmektedir.

Rapor 
içerisinde 
belirtilen 
önlemlere ve 
Ek-11’de yer 
alan koordinat 
sınırına 
uyulması 
kaydıyla 405 m 
kotuna kadar 
kül depolan-
masının uygun 
olduğu 
belirtilmekte-
dir.
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Kemerköy KABUL İstanbul Teknik 
Üniversitesi 

(26.12.2019 tarihli ve 
4004 sayılı resmi 

yazı)

• DSİ 21. Bölge Müdürlüğü 
tarafından koordinatları 
belirlenecek yeni gözlem 
kuyusunda, mansapta ise 6. ve 
7. gözlem kuyularında toplam 
çözünmüş madde, molibden ve 
toplam krom parametrelerinin 
düzenli olarak izlenmesi;
• Depolama işlemi tamamlanıp 
kapama kotuna gelindiğinde 
sağ ve sol sahillerde kuşaklama 
kanalı yapılması;
• Yükseltme seddeleri memba 
ve mansap şev eğimleri 1:3 
(Düşey/Yatay) olması, sedde 
şevlerinde her 10 metre 
yükseklikte 6 metre palye 
yapılması, maksimum sedde 
yükseltme miktarının 40 metre 
olması, memba ve mansap 
seddelerinin 205, sağ sahil yan 
vadi seddesinin 220 metre 
kotuna kadar yükseltilmesi, 
maksimum palye sayısının 3 
olması önerilmektedir.
• Kül depolama sahasında yer 
altı suyu yükselmesinin 
önlenmesi amacıyla pompa 
sistemi kurulması;
• Kül depolama sahasının 
lotlara ayrılmasında kullanılan 
ara seddelerde 1 metre hava 
payı bırakılması;
• Sahanın ormanlık alan içinde 
kalması nedeniyle fiziki olarak 
uygun olan yerlere tel çit 
yapılması önerilmektedir.  

Belirtilen 
önlemlere ve 
Ek-13’de yer 
alan koordinat 
sınırına 
uyulması 
kaydıyla 225 m 
kotuna kadar 
kül depolan-
masının uygun 
olduğu 
belirtilmiştir. 

Rapor 
içerisinde 
belirtilen 
önlemlere ve 
Ek-15’te yer 
alan koordinat 
sınırına 
uyulması 
kaydıyla 250 m 
kotuna kadar 
kül depolan-
masının uygun 
olduğu 
belirtilmiştir. 

18 Mart 
Çan

KABUL İstanbul Teknik Üniversi-
tesi (26.12.2019 tarihli ve 

4002 sayılı resmi yazı)

• Kül Depolama Sahası’na 
dışarıdan (yamaçlardan) 
gelmesi muhtemel yüzey 
sularının kontrolü için 
sahanın kuzey-doğu ve doğu 
kısmındaki drenaj alt havzası 
sol sahilinde bulunan kül 
dolgusu ile köy yolu arasında 
kalan alanda toplanan 
yağmur suları için de bir 
drenaj kanalı yapılmasında 
fayda görüleceği belirtilmek-
tedir.  
• Sedde arkasında bulunan 
su seviyesinin 170 metreyi 
aşmamasının gerekli olduğu 
belirtilmektedir.
• Yeraltı suyu kalitesi izleme 
çalışmalarında, toplam 
çözünmüş madde ve 
molibden parametrelerinin 
de izlenmesi;
• Küllerin depolanması 
sırasında, şev eğimlerinin 
1:2’yi (Düşey/Yatay) 
geçmeyecek şekilde 
depolama yapılması;
• Kül Depolama Sahası nihai 
dolum planına göre sahanın 
üst kotu 250 m olacak ve 
aşağıda 175 m kotunda 
seddeye yaslanması, nihai 
durumda şev eğimi 1:3 
(Düşey/Yatay) olması, her biri 
25 metrelik yükseklikte 
basamaklar yapılması ve 
aralarda 10 m genişliğinde 
palye bırakılması önerilmek-
tedir.

Mevcut atık 
kotu 470 
metre olan 
sahada ve 520 
metre kotuna 
kadar anılan 
raporun 
Ek-2’sinde 
verilen 
koordinatlarda 
olmak şartıyla

Yatağan KABUL Dokuz Eylül Üniversitesi 
(26.12.2019 tarihli ve 

108368 sayılı resmi yazı)

• Atık depolanması aşamasında yerel 
çökmeler gözlemlenebileceği 
belirtilerek şevlerdeki hareketlenme-
lerin inklinometreler ile takip 
edilmesi önerilmektedir.
• 470 metre kotu üzeri kül depolama 
işleminde, döküm dilimleri yüksekliği 
2 adet 20 metre ve 1 adet 10 metre, 
basamak düzlükleri 15 metre, genel 
şev açısı 250, basamak şev açıları 300 
olacak şekilde çalışılmasının;
• Atıkların Düzenli Depolanmasına 
Dair Yönetmeliğin (Değişik 
26.12.2016-30990) Ek-6 sına uyulması 
gerekli olduğu belirtilmektedir.



2.1. EÜAŞ-Afşin Elbistan B Termik Santrali
(Afşin/Kahramanmaraş)

Afşin Elbistan B Termik Santralinin geçici kabul çalışması 03.03.2006 tarihinde başlamış dolayısıyla 3 
Mart 2006 tarihinde işletmeye açılmıştır. Geçici kabul çalışmaları ise 14.11.2006 tarihinde tamamlanmıştır. 
Afşin-Elbistan B Termik Santralinin tüm kabul çalışmaları 12.03.2010 tarihinde son ünitesinde de yapılan 
çalışma sonrasında bitirilmiştir. 

Afşin Elbistan B Termik Santrali açıldığı yılda Türkiye’nin en büyük enerji santrali olma özelliğini kazan-
mıştır. Santral, toplam kurulu güç bakımından Türkiye'nin altıncı, Kahramanmaraş'ın ise en büyük enerji sant-
ralidir.  

Tesis, 6719 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 25. 
Maddesinde tekrar ele alınan Elektrik Piyasası Kanunu’nun geçici 8. Maddesinde 4.06.2016 tarihinde yapılan 
değişiklikle birlikte 2019 yılı sonuna kadar çevresel yatırımlarını yapmakla yükümlüydü. Tesislere tanınan 
sürenin uzatılmasının söz konusu olmadığı ise 28.12.2017 tarihli anayasa mahkemesi kararı ile garanti altına 
alınmıştı. Dolayısıyla çevre mevzuatına uyumlu hale gelmek için kendilerine tanınan süre içerisinde çevresel 
yatırımlarını yapmamış olan tesislere 2020 yılının ilk günü itibariyle yaptırım uygulanacaktı. 26.12.2019  tari-
hindeAtıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğe eklenen yapılan değişiklikle yönetmeliğe Geçici 3. 
Maddesi yoluyla tesislerin çevre izni alma süreci kolaylaştırılmıştı. Yeni düzenleme ile atıklarını depoladıkları 
mevzuata uygun olmayan vahşi depolama alanlarına dair alınacak akademik raporlar aracılığıyla geçici faali-
yet belgesi sürecine başlayabildiler.           
 Afşin Elbistan B Termik Santrali’nin kül döküm sahası için İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından 
hazırlanan 26.12.2019 tarihli kurumsal Akademik rapora göre; söz konusu döküm sahasının sedde ve atık 
duraylılığı, stabilite, depremsellik, tozuma, yeraltı suyu kirliliği riski vb. temel yapısal ve çevresel kriterler 
bakımından yeterli ve güvenli olduğu görüş ve kanaatine ulaşıldığı, rapor içerisinde belirtilen önlemlere ve 
Ek-9’da yer alan koordinat sınırına uyulması kaydıyla 1275 m kotuna kadar kül depolanmasının uygun olduğu 
belirtilmektedir. Bununla birlikte 'Kurumsal Akademik Rapora' göre alınması gereken önlem ve öneriler 
aşağıda belirtilmektedir: 

  Sahada kuru sistem depolama yapıldığı için toz kontrolü planı hazırlanması ve uygulanması,
   3 adet gözlem kuyusu açılması ve açılacak gözlem kuyularında pH, iletkenlik, sülfat, toplam  

 çözünmüş madde, molibden ve toplam krom parametrelerinin düzenli olarak izlenmesi,
   Depolama sahasına gelebilecek suların derive edilebilmesi için kuşaklama kanalı inşa edilmesi, 
   Kül depolama şev eğimlerinin 1D/3Y olarak uygulanması, her 10 metrede bir 15 metre genişli 

 ğinde palye bırakılarak depolama yapılması,
   Tel çit yapılması önerilmektedir. 
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Niteliği tartışmalı olan ve çerçevesi o dönem çizilmemiş bu raporda dahi atık sahasındaki durumun 
çevre mevzuatına uygun olmadığı görülebilmektedir. Yağmur ve kar sularının atıklardan süzülüp kirlenerek 
yer altı sularını kirlettiği, bunu engellemek için suların drene edilmesine yönelik bir kuşaklama kanalının 
olmadığı açıkça görülmektedir. Bunun yanında bu kadar büyük bir santrallerin atıklarının vahşice depolan-
masına rağmen yer altı suyunu ne oranda etkilediğine yönelik herhangi bir izleme kuyusunun olmadığı da 
rapordan anlaşılmaktadır. Rapordaki eksikliklerin giderilmesine yönelik yatırımların yapılmadığına dair 
şüpheler GFB’lerinin uzatılması ve çevre izni alamamış olmaları nedeniyle artmaktadır. 
 

Afşin Elbistan B Termik Santrali, 29.12.2019 tarihinde GFB alan tesisler içerisinde yer almaktaydı. Tesis-
lerin çevre izin ve lisans başvurusu yapmak için gerekli belgeleri GFB aldıkları tarihi müteakip 6 ay içerisinde 
yapması ve geri kalan 6 ay içerisinde de çevre iznini alması gerekmektedir. Tesis 29.12.2020 tarihine kadar 
baca gazı kirliliğini önleyecek ve atık sahalarını uygun hale getirecek yatırımı yapmadığı için çevre izni veril-
memiş ve GFB’si iptal edilmiştir. 
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Şekil 1: Afşin Elbistan B Termik Santrali kül depolama sahasının uydu görüntüsü üzerinden konumları
(Kaynak: https://www.elbistaninsesi.com/guncel/9-madenciye-mezar-olan-collolar-kul-depolama-sahasina-donustu-h67769.html)



Afşin B termik santrali verimliliğinden şüpheli olunan toz �iltresine ve Afşin A Termik Santrali’nden 
farklı olarak desülfürizasyon sistemine sahiptir. Fakat toz �iltresi ve desülfürizasyon sistemi olmasına rağmen 
Greenpeace Akdeniz’in Mart 2019 tarihli “Afşin’de Kömürlü Termik Santrallerin Bedeli” başlıklı raporuna göre 
tek başına Afşin B elektrik santralinden kaynaklı emisyonların bile yaklaşık 300.000 kişiyi, Dünya Sağlık 
Örgütü kılavuzunun uygun gördüğü 24 saatlik ortalama SO2 konsantrasyon değerinin üstündeki değerlere 
maruz bıraktığı; 27.000 kişiyi, uygun görülen saatlik ortalama SO2 konsantrasyon değerinin üstündeki değer-
lere maruz bıraktığı tespit edilmiştir. 
 

Afşin Termik Santrali yakınlarında ikamet eden insanların (örneklem 500 kişi) termik santrallerden 
kaynaklı çevresel sorunlar hakkında görüşleri üzerinden yapılmış bir çalışmaya göre ankete katılan kişilerin 
%76.2’si termik santrallerin çevreye olumsuz etkilerini; bitki örtüsüne, toprak yapısına, hava kalitesine, tarım 
alanlarına ve canlı habitatlarına zarar verdiğini söylemiştir (Akbay ve Bilgiç, 2020). Ayrıca çalışmada ilgi 
çekici bir şekilde hane halkının %28.9’unda akciğer hastalığı, %54.0’ünde kronik rahatsızlıklar ve altı yaşın-
dan küçük çocukların oluşturduğu %23.0’lük grupta da üst solunum yolu şikâyetlerinin olduğu belirtilmiştir 
(Akbay ve Bilgiç, 2020).  Tesislerden kaynaklı çevresel sorunların etkilerinin santralden uzaklaştıkça azalma-
sıyla bağlantılı olarak tesislerin yakın çevresinde yaşayan insanlar etkiler konusunda daha net olmuştur (Gür-
büz ve Özdemir, 2016). 
 

Bacagazı emisyon değerleri kamuoyuna açık değildir. TBMM’de milletvekilleri ve bilgi edinme kanunu 
kapsamında kişi ve STK’ların bacadan çıkan kirlilik değerlerine dair bilgi taleplerine “ticari sır” gerekçesi ile 
cevap verilmemektedir. Çevre ve halk sağlığını riske atan konularda ve özellikle hava kirliliğine sebep olan 
bacagazının kirlilik yüküne dair bilginin ticari sır niteliği bulunmamaktadır. 

Tesis yeni bir GFB başvurusu yapmış ve 29.12.2020 tarihinde 2. GFB’sini almıştır.  Tesisin yeni GFB’sinin 
süresi 29.12.2021 tarihinde sona erecektir. 
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2.2. Çelikler Afşin Elbistan A Termik Santrali
(Afşin/Kahramanmaraş-Çelikler Enerji)

Afşin Elbistan A Termik Santrali, Kahramanmaraş’ın Elbistan ve Afşin ilçelerinin Kışlaköy mevkiinde 
konumlanmıştır. Afşin’in kuzeydoğusunda yer almaktadır. Santralin inşaatı 1975 yılında başlamış ve 1987’de 
üretime geçmiştir. Tesis 19 yıl sonra rehabilitasyon çalışmaları kapsamında incelenmiştir. Santralin bacagazı 
desülfürizasyon projesinin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu hazırlanmış ve EÜAŞ Genel Müdürlüğü 
tarafından tesise baca gazı kükürt arıtımı sistemi kurulması yönünde karar alınmıştır.  Santral, Kasım 2018’de 
işletme hakkı 20 sene için Çelikler grubuna devredilerek özelleştirilmiştir. 

Tesis, 6719 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 25. 
Maddesinde tekrar ele alınan Elektrik Piyasası Kanunu’nun geçici 8. Maddesinde 4.06.2016 tarihinde yapılan 
değişiklikle birlikte 2019 yılı sonuna kadar çevresel yatırımlarını yapmakla yükümlüydü. Ancak bu yatırımları 
yapmadığı ve çevre mevzuatına uygun hale gelmediği gerekçesiyle 01.01.2020’de faaliyeti durdurulmuştu.

Fotoğraf 1: Çelikler Afşin Elbistan A Termik Santrali ve hemen yakınındaki Afşin Elbistan b Termik Santrali
(Kaynak: Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu, 2019)
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Afşin Elbistan A Termik Santrali, bakanlığa 20.12.2019 tarihinde atık depolama sahasına dair kurumsal 
akademik raporunu sunmuş fakat raporun kurumsal akademik rapor niteliği taşımaması nedeniyle 
25.12.2019 tarihinde bakanlık tarafından reddedilmiştir. Daha sonra santral kurumsal akademik raporunu 
güncellemiştir.              
 Afşin Elbistan A Termik Santrali, tesisin kül döküm sahası için Çukurova Üniversitesi’nce hazırlanan 
kurumsal akademik raporunu 31.12.2019 tarihinde bakanlığa sunmuştur.  Kurumsal akademik raporu 
03.04.2020 tarihli bakanlık kararınca kabul edilmiştir. Termik santralin kül depolama sahası için bakanlı-
ğa sunmuş olduğu kurumsal akademik raporu, akademik raporlarda belirtilen ve gerekli tedbirlerin 
alınması kaydıyla uygun bulunmuştur.          
 Afşin Elbistan A Termik Santrali’nin kurumsal akademik raporunda mevcut atık kotu 1240 metre olan 
sahada ve 1370 metre kotuna kadar anılan ve raporun Ek-5’inde verilen koordinatlarda, mevcut depolama 
sistemiyle atık depolama işlemine devam edilmesinde, sedde ve atık duyarraylılığı, depremsellik, tozuma, 
yeraltı suyu kirliliği, depolama alanında olabilecek çökme/yıkılma riski başta olmak üzere temel yapısal ve 
çevresel kriterler bakımından sakınca görülmediği belirtilmektedir. Bununla birlikte Kurumsal Akademik 
Rapora göre alınması gereken önlem ve öneriler aşağıda belirtilmektedir: 

Tesisin kurumsal akademik raporuna göre atık sahasına yönelik ciddi problemler vardır. Öncelikle 
tesisin ÇED Olumlu kararı alınmış atık sahasının yeniden değerlendirilmesi istenmiştir. Bu durum tesisin 
25.04.2019 tarihinde ÇED Olumlu kararı aldığı atık sahasını kullanabilmesi için Düzenli Depolama Tesisleri 
Uygulama Projeleri Hazırlanmasına İlişkin Genelge kapsamında uygulama projesi hazırlaması ve bu süre kap-
samında atık sahasını kullanamayacağı anlamına gelmektedir.       
 Tesis elektrik üretimi için ihtiyacı olan linyiti Elbistan yatağından sağlamaktadır. Maden havzasının 
ortasından ise Elbistan ve Afşin’in tarımsal sulamada kullanılan en önemli kaynaklarından biri olan Hurman 
Çayı geçmektedir. ElbistanınSesi tarafından yapılan habere göre Hurman Çayı ve yan kolları Afşin-Elbistan 
C-D Kömür Sahasının yatırıma açılması amacıyla yürütülen proje çalışmaları kapsamında, kömür sahası 
dışına çıkarılması için bir kısmı tünel bir kısmı da beton kanal olacak şekilde inşa edilecek yeni yatakla birlikte 
Ceyhan Nehri yerine Göksun Çayı’na dökülecektir. Bu uygulama termik santrallerin doğanın işleyişini amaçla-
rı doğrultusunda nasıl şekillendirmeye çalıştıklarını gösteren bir örnektir. 
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    ÇED Olumlu kararı alınmış 2. sınıf Düzenli Depolama Tesisi inşası için ÇED Raporunda verilen  
 taahhütlerin Düzenli Depolama Tesisleri Uygulama Projeleri Hazırlanmasına İlişkin Genelge  
 kapsamında yeniden değerlendirilmesi gereklidir.  



Tesis, 8 Haziran 2020 tarihinde toplam 4 ünitesinden 2’sine baca gazı kükürt arıtma amacıyla KSPS 
(Kuru Soğurucu Püskürtme Sistemi)27  kurulması yolu ile Geçici Faaliyet Belgesi alarak tekrar üretime başla-
mıştır. 25.08.2020 tarihinde kapasite artışı nedeniyle 3. ünitesine de GFB verilmiştir. Böylece tesis GFB’sini 
ünite ekleme yoluyla yenilenerek uzatmıştır. Tesislere tek GFB verildiği için çevre ve izin lisansına başvuru 
yapması ve alması gereken zaman en son alınan GFB tarihinden itibaren hesaplanmaktadır. 

Fotoğraf 2: Afşin Elbistan’da termik santrallerden kaynaklı artan hava kirliliğinin temsili
(Kaynak: Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu, 2019)

Afşin’deki termik santrallerin kullandığı bölgedeki linyit Türkiye’deki diğer termik santrallerde kullanı-
lan linyitlerle karşılaştırıldığında nem oranı en yüksek (%50) ve alt ısı değeri en düşük olan (1050 Kcal/kg) 
linyit olma özelliği göstermektedir (Çam vd., 2006). Bu durum çevresel problemlerin ortaya çıkış sürecini 
hızlandırmaktadır (Gürbüz ve Özdemir, 2016). Ayrıca alan topogra�ik yapısı ve iklim özellikleri nedeniyle 
sıcaklık terselmesine müsait bir alan olmasından ötürü kirliliğin etkisinin daha uzun süreli ve daha yoğun 
hissedilmesinde etkili olmaktadır santrallerin kapasitesini ciddi oranda düşürmekte ve çevre sorunlarını 
artırmaktadır (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2014).  

Afşin Elbistan A Termik Santrali, 01.01.2020 tarihinde faaliyeti durdurulan tesisler içerisinde yer almak-
taydı. 

38



27 Bu sistem, dünyada, kükürt tutma amaçlı olarak kullanılmaktadır. Ancak kükürt tutma verimi genelde %50-80 arasındadır. Hâlbuki ülkemizdeki 
kömürlerin içindeki kükürt oranı ve yandıktan sonra oluşan kül miktarı çok fazladır. Bu nedenle ülkemizde baca gazı kükürt arıtma sistemi olan tüm yerli 
kömürlü santrallerde bu sistem değil, asgari % 95 kükürt tutma verimi hedeflenerek “kireç taşı ile yaş yıkama” sistemi kullanılmakta, başlı başına ayrı bir 
tesis kurulmaktadır.  Öte yandan bu sistem zaten limitte çalışan toz filtrelerinin yükünü artırmaktadır. Bu sistemden Afşin Elbistan A santralinde ve ileride 
bahsedilecek santrallerde yeterli ve güvenilir sonuç alınması mümkün değildir (MMO Kasım 2020).

Ayrıca tesisin çevre izin ve lisans başvurusu yapmak için gerekli belgeleri GFB aldıkları tarihi müteakip 6 ay 
içerisinde yapması gerekmektedir.  Normal koşullarda tesisin GFB süresi 7 Haziran 2021 tarihinde sona 
erecek iken yenileme işlemiyle birlikte bu süreç 24.08.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 
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Fotoğraf 3: Afşin Elbistan A Termik Santrali yakınındaki bir aracın üzerinde biriken toksik toz ve kül örtüsü
(Kaynak: Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu, 2019)

Afşin Elbistan A Termik Santrali’nin toz �iltresi olmakla birlikte verimliliği tartışma konusudur. Baca gazı 
azot arıtma sistemi ve uygun teknolojiye haiz desülfürizasyon sistemi ise bulunmamaktadır (MMO, Mayıs 
2020).               
 19 Mart 2021 tarihinde Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte yapılan son düzenlemeye 
göre tesisin güncellenmiş akademik raporunu Haziran 2021 tarihine kadar bakanlığa teslim etmesi gerek-
mektedir. 



2.3. Yatağan Termik Santrali (Muğla-Bereket Enerji)

  470 metre kotu üzeri kül depolama işleminde, döküm dilimleri yüksekliği 2 adet 20 metre ve 1  
 adet 10 metre, basamak düzlükleri 15 metre, genel şev açısı 250, basamak şev açıları 300  
 olacak  şekilde çalışılmasının gerekli olduğu belirtilmektedir. 

  Atık depolanması aşamasında yerel çökmeler gözlemlenebileceği belirtilerek şevlerdeki hare- 
 ketlenmelerin inklinometreler ile takip edilmesi önerilmektedir.

  Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğin (Değişik 26.12.2016-30990) Ek-6 sına  
 uyulması gerekli olduğu belirtilmektedir. 

Yatağan Termik Santrali Türkiye’nin beşinci büyük linyit yakıtlı termik santralidir. Muğla il merkezinden 
26 km, Yatağan ilçesinden ise 3 km uzaklıkta konumlanmıştır. Tesisin kurulma amaçlarından biri Muğla-Yata-
ğan linyit havzasında bulunan düşük kalorili kömürün değerlendirilmesini sağlamaktır. Santralin yapımına 
1977 yılında başlanmış ve üniteleri 1982- 1985 yılları arasında işletmeye açılmıştır. Tesis yakıt ihtiyacını Eski-
hisar, Tınaz, Bağyaka açık işletmelerinden üretilen kömürlerle karşılamaktadır. Santral 1.12.2014 tarihinde 
özelleştirilerek Bereket Enerji grubuna devredilmiştir.        
 Yatağan Termik Santrali, tesisin kül döküm sahası için Dokuz Eylül Üniversitesi’nce hazırlanan kurum-
sal akademik raporunu 26.12.2019 tarihinde bakanlığa sunmuştur.  Kurumsal akademik raporu 27.12.2019 
tarihli bakanlık kararınca kabul edilmiştir. Termik santralin kül depolama sahası için bakanlığa sunmuş 
olduğu kurumsal akademik raporu, akademik raporlarda belirtilen ve gerekli tedbirlerin alınması 
kaydıyla uygun bulunmuştur.           
 Yatağan Termik Santrali’nin kurumsal akademik raporunda mevcut atık kotu 470 metre olan sahada 
ve 520 metre kotuna kadar anılan ve raporun Ek-2’sinde verilen koordinatlarda, mevcut depolama sistemiyle 
atık depolama işlemine devam edilmesinde, sedde ve atık duraylılığı, depremsellik, tozuma, yeraltı suyu kirli-
liği, depolama alanında olabilecek çökme/yıkılma riski başta olmak üzere temel yapısal ve çevresel kriterler 
bakımından sakınca görülmediği belirtilmektedir. Bununla birlikte Kurumsal Akademik Rapora göre alınması 
gereken önlem ve öneriler aşağıda belirtilmektedir: 
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Fotoğraf 4: Yatağan Termik Santrali atık depolama sahası (Kaynak: Çepeçevre Yaşam.(22 Mayıs 2018 ).
Termik santralin öldürdüğü doğa: Yatağan kül dağı ve kül barajı 7:10’uncu dakikası.)

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğin Ek-6 sında “Sulu Depolama Tesislerinin Uyması 
Gereken Tedbirler” yer almaktadır. Dolayısıyla Yatağan termik santralinin atık sahasında taban suyu seviyesi-
nin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Yatağan Termik Santralinin atıklarını depoladığı sahada yer altı 
suyundaki bir yükseliş ya da doğrudan yer altı suyunun bulunması durumunda üst tabakada yer alan geçirim-
siz yüzeye zarar vereceğinden ve durumun yüksek düzeyde yer altı su kirliliği oluşturma potansiyeli taşıma-
sından dolayı yer altı suyunu drene edecek bir sistem oluşturması gerekmektedir. Benzer şekilde, yağmur 
sularının da sahaya girişi hidrolik yük yaratacağı için atık deposu sahasında yağış hesabı yapılarak kuşaklama 
kanalları inşa etmesi ve uygun hava payını bırakması gerekmektedir. Yatağan Termik Santrali atık deposuna 
yönelik olarak işletme aşamasında günde en az 1 kez, kapatma sonrasında ise ayda an az 1 kez depo gövdesine 
ve seddelerin duraylılığına ilişkin ölçüm yapmalıdır. Eğer uygun değerler elde edilmezse muhakkak 1 gün 
içerisinde il müdürlüğüne bildirmelidir.          
 Tesis atık depolama işlemi tamamen bittikten sonra depolama alanında üst örtü teşkil edilmeden önce 
alanı kurutmalı/susuzlaştırmalıdır. Daha sonra depolama alanına tampon tabaka olarak kazı toprağı serilerek 
tesviye etmelidir. Kapatma işlemiyapılmadan önce ise kayma veya çökme riskine karşı depolanan atık kütlesi-
nin yeterince oturup oturmadığı tespit edilmelidir. Atıkların toprak ve yer altı suyu kirliliğine olan etkisini 
önemli ölçüde azaltmak için üst örtü sisteminde tampon tabaka üzerinde geçirimsiz yüzey olması gerekir. Bu 
geçirimsiz yüzeyi sağlamak için ise kalınlığı en az 1 metre olacak şekilde kil gurubu mineraller ya da jeosente-
tik kil tabakası kullanılır.  Tesis, yağmur sularını drene etmek için bu tabakaların üzerine uygun kalınlıkta ve 
özellikte doğal ya da jeosentetik drenaj malzemesi uygulamalıdır. 
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Fotoğraf 5: Yatağan Termik Santrali kül depolama sahası (Kaynak: Server Dilber, CAN Europe, 2018).

Kurumsal Akademik Raporda söz konusu yönetmeliğin Ek-6 sına uyulması gerektiğinin belirtiliyor 
olması Yatağan Termik Santralinin mevcut durumda bu koşulları yerine getirmediğini ve eksik olduğu nokta-
lara işaret etmektedir. Rapora göre tesisin atık sahasında depolama koşullarına dair ciddi problemler olduğu 
açıktır. 
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Şekil 2: Depolama sahalarında yapılması gereken örtü sisteminin şematik görüntüsü
(Kaynak: Türkiye Belediyeler Birliği, 2014)

Üst Toprak Örtüsü - en azýndan 100 cm

Drenaj Tabakasý (30 cm)

Temel Tabaka (30 cm)

Atýk

Geçirimsiz Ýzolasyon Tabakasý
(kullanýlan malzemeye göre kalýnlýðý
2mm-50 cm arasýnda deðiþmektedir)



Yatağan Termik Santrali'nin uçucu küllerinin analizini yapan bir araştırmanın  sonuçlarına göre tesisin 
uçucu küllerinden suya yoğun miktarda kadmiyum, kurşun, kobalt, krom ve nikelin geçtiği; yoğunluğun 
yüksek düzeyde izlemesinden kaynaklı olarak bu ağır metallerin yer altı sularını kirletme riski olduğu ve 
küllerin depolandığı yakın çevredeki topraklarda birikme ihtimali olduğu ifade edilmiştir (Türkmenoğlu vd., 
2014).               
 Yatağan Termik Santrali tesislerin neden olduğu çevresel felaketler bakımından değerlendirildiğinde 
geçmişte de ciddi problemler yaratmıştır. 2000 yılında yayımlanmış Greenpeace haberine göre Yatağan, 
Kemerköy ve Yeniköy Termik Santrallerinden çıkan çevreye bırakılan küller nedeniyle Yatağan çevresinde 
35.000 hektar çam ormanının kuruduğu; bundan dolayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bir süre 
Orman Bakanlığına tazminat ödediği; hatta hava kirliliğinin ciddi boyutlara ulaşmasıyla çevre çiftçilerine 
meyve, zeytin ağaçları ve diğer tarım ürünlerindeki kayıpları nedeniyle bir bedel ödenmiştir (Greenpeace, 
2000’den aktaran Avcı, 2005).           
 Yatağan Termik Santrali, 29.12.2019 tarihinde GFB alan tesisler içerisinde yer almaktaydı.  
 Yatağan Termik Santrali’nin atıkları yaklaşık 2 km güney batısında yer alan sahada depolanmaktadır 
(Baba, 2001). Tesis depolanan atıkların çevreye yayılmasını önlemek için atık küllerini su ile karıştırmaktadır. 
Bu şekilde küllerin rüzgârla etrafa dağılması önlenmiştir. Fakat atıklar ve su karıştığında ve bu işlem sürekli 
devam ettiğinde atık sahası atık su barajına dönüşmüştür. Bu durum atıklardan toksik etkinin yer altı suyuna 
sızmasını kolaylaştırıcı ve yeraltı su kirliliğine zemin hazırlayıcı niteliktedir. Tesisin katı atık depolama sahası 
güneybatısında yer alıp Yatağan ilçe merkezinden kuş uçuşu yaklaşık 4200m uzaklıktadır (Karakuş vd., 2018). 
Tesisin yakın çevresinde bir toksik gösterge etkisi olarak likenlerde biriken metallerin analizi ile elde edilmiş 
sonuçlara göre Yatağan depresyonunun güneydoğusunda yer alan yamaçlar en kirli sahayı oluşturmaktadır 
(Ölgen ve Gür, 2012). 
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Şekil 3: Yatağan Termik Santralinin kül depolama sahasının uydu görüntüsü üzerinden konumu
(Kaynak: Karakuş, D., Özdoğan, M. V., Turan, G., Konak, G., Onur, A. H. (2018). Termik Santral Katı Atık Depolama

Sahası Kapasitesinin Arttırılması Olanaklarının Araştırılması: Yatağan Termik Santrali Örneği, Yerbilimleri 39 (2), 103-116.)

Karakuş ve arkadaşları tarafından yapılmış çalışmaya göre (2018) yatağan termik santralinin katı atık 
depolama sahası üç bölgeden oluşmaktadır. Çalışmada birinci bölge sahanın Yatağan-Milas Karayoluna yakın 
olan, belirli kısmında termik santral katı atıkları üzerine serilen doğal toprakla bitkilendirilmiş, belirli bir 
kısmı ise kuru katı atık depolama alanı olarak ayrılmış bölgedir; ikinci bölge olarak tanımlanan alan santral-
den bant nakliyesi ile getirilen katı atıkların hidrolik nakliyat (suyla taşıma) ile taşınarak depolandığı ve güney 
istikametinde döküm sahası sınırları içerisinde genişlemekte olan bölgedir; üçüncü bölge ise ikinci bölgedeki 
taşıma suyunun akışıyla oluşmuş gölet alanı olup depolama izinli alan içerisinde yer almaktadır (Karakuş vd., 
2018).               
 Yatağan Termik Santrali toplamda 3 üniteye sahiptir. Mevcut durumda tesisin toz �iltresi bulunmakla 
birlikte verimliliği tartışma konusudur. Baca gazı azot giderim sistemi bulunmamakta baca gazı kükürt gide-
rim sistemi ise iyileştirme ihtiyacı duymaktadır.         
 19 Mart 2021 tarihinde Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte yapılan son düzenlemeye 
göre tesisin güncellenmiş akademik raporunu Haziran 2021 tarihine kadar bakanlığa teslim etmesi gerek-
mektedir. 
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2.4. EÜAŞ-18 Mart Çan Termik Santrali (Çan/Çanakkale)

Fotoğraf 6: 18 Mart Çan Termik Santrali (Kaynak: https://komurhikayeleri.org/ali-can-yaya-can/)

Tesis, Çanakkale İlinin Çan İlçesinde bulunmaktadır. Elektrik Üretim A.Ş. tarafından işletilmektedir. 
Ülkede linyitle çalışan tesisler arasında yer almaktadır. Rakiplerine göre daha az sera gazı salımına olanak 
sağlayan akışkan yatak tipli kazan uygulamasının Türkiye’de ilk uygulandığı santraldir. Akışkan yatak tipli 
kazanlar pülvarize yatak tipli kazanlara göre daha az NOX salımlarına neden olduğu ve kireç ilavesi ile SO2 
emisyonlarında da önemli oranda düşüş sağlayabildiği için dünyada yaygınlaşan bir düzenektir (Çakmak vd, 
2017). 2004 yılından beri elektrik üretmektedir.         
 18 Mart Çan Termik Santrali, kül döküm sahası için İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan 
kurumsal akademik rapor 27.12.2019 tarihli bakanlık kararınca kabul edilmiştir. Termik santralin kül 
depolama sahası için bakanlığa sunmuş olduğu kurumsal akademik raporu, akademik raporlarda 
belirtilen ve gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla uygun bulunmuştur. 
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28 18.05.2021 tarihinde https://eizin.cevre.gov.tr/Rapor/BelgeArama.aspx adresinden erişilmiştir.

  Sedde arkasında bulunan su seviyesinin 170 metreyi aşmaması
  Yeraltı suyu kalitesi izleme çalışmalarında, toplam çözünmüş madde ve molibden
 parametrelerinin de izlenmesi,         

             Küllerin depolanması sırasında, şev eğimlerinin 1:2’yi (Düşey/Yatay) geçmeyecek şekilde depo 
 lama yapılması,           
             Kül Depolama Sahası nihai dolum planına göre sahanın üst kotu 250 m olacak ve aşağıda 175 m  
 kotunda seddeye yaslanması, nihai durumda şev eğimi 1:3 (Düşey/Yatay) olması, her biri 25  
 metrelik yükseklikte basamaklar yapılması ve aralarda 10 m genişliğinde palye bırakılması  
 önerilmektedir. 

Tesisin kurumsal akademik raporunda;  tesisin döküm sahasının sedde ve atık duraylılığı, stabilite, dep-
remsellik, tozuma, yeraltı suyu kirliliği riski vb. temel yapısal ve çevresel kriterler bakımından yeterli ve 
güvenli olduğu görüş ve kanaatine ulaşıldığı, rapor içerisinde belirtilen önlemlere ve raporun Ek-15’te yer 
alan koordinat sınırına uyulması kaydıyla 250 m kotuna kadar kül depolanmasının uygun olduğu belirtilmiş-
tir. Bununla birlikte 'Kurumsal Akademik Rapora' göre alınması gereken önlem ve öneriler aşağıda belirtil-
mektedir: 

18 Mart Çan Termik Santrali’nin kurumsal akademik raporunda tespit edilen eksikliklerde özellikle yer 
altı suyu kalitesi izleme çalışmalarında atık sahalarından kaynaklı toksik etkinin saptanmasında çözünmüş 
madde ve molibden parametrelerinin detaylı bir şekilde kayıt altına alınması hem akademik açıdan hem de 
çevresel açıdan büyük önem taşımaktadır. Tesisin bulunduğu konum itibariyle kirlilik bakımından etkileme 
olasılığı en yüksek olan akarsular sırasıyla Kocabaş Çayı, Türkmen Deresi, Gölcük Deresi, Dereoba Deresi, Kaz 
Dere, İnceçay Deresi, Yuvalar Deresi, Soğuksu dereleridir (Ilgar, 2008).      
 18 Mart Çan Termik Santrali, 18.03.2016 tarihinde çevre iznini almıştır.     
 Öte yandan tesis, atık izni lisans süreci içerisinde 11.09.2020 tarihinde depolama lisansını çevre iznine 
eklemiştir. Tesisin çevre izni 18.03.2021 tarihinde bitmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet sitesi çevre 
izni sorgulama alanında da tesis görülmemektedir28. Dolayısıyla 18.03.2021 tarihinden itibaren izinsiz 
çalışmaktadır.             
 Mevcut durumda tesisin toz �iltresi bulunmakla beraber verimliliği tartışma konusudur. Baca gazı azot 
arıtma sistemi bulunmamaktadır. Her iki üniteye de baca gazı kükürt arıtma tesisi yapılmış durumda olup 
performans testleri yapılmaktadır. 
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2.5. Kemerköy Termik Santrali (Muğla- İçtaş Limak Enerji)

Fotoğraf 7: Kemerköy Termik Santrali (Kaynak: https://www.enerjiatlasi.com/komur/kemerkoy-termik-santrali.html)

Tesis Muğla'nın Milas ilçesindedir. Santralin inşasına Haziran 1984’de başlanmış, Ağustos 1993 yılında 
tamamlanmıştır. Toplamda 3 üniteye sahiptir. 1. ve 2. ünitesi 1994 yılında üretime başlarken 3. Ünitesi 1995 
yılında üretime başlamıştır. 18 Nisan 2014 tarihinde yapılan özelleştirme ihalesiyle birlikte işletimi 23 Aralık 
2014’te IC İÇTAŞ Enerji ve Limak Enerji ortaklığına devredilmiştir.       
 Kemerköy Termik Santrali, kül döküm sahası için İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan 
kurumsal akademik raporu 27.12.2019 tarihli bakanlık kararınca kabul edilmiştir. Termik santralin kül 
depolama sahası için bakanlığa sunmuş olduğu kurumsal akademik raporu, akademik raporlarda 
belirtilen ve gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla uygun bulunmuştur. 
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  DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından koordinatları belirlenecek yeni gözlem kuyusunda,   
 mansapta ise 6. ve 7. gözlem kuyularında toplam çözünmüş madde, molibden ve    
 toplam krom parametrelerinin düzenli olarak izlenmesi önerilmektedir. 

  Depolama işlemi tamamlanıp kapama kotuna gelindiğinde sağ ve sol sahillerde kuşaklama  
 kanalı yapılması önerilmektedir.  

  Yükseltme seddeleri memba ve mansap şev eğimleri 1:3 (Düşey/Yatay) olması, sedde şevlerin 
 de her 10 metre yükseklikte 6 metre palye yapılması, maksimum sedde yükseltme miktarının  
 40 metre olması, memba ve mansap seddelerinin 205, sağ sahil yan vadi seddesinin 220 metre  
 kotuna kadar yükseltilmesi, maksimum palye sayısının 3 olması önerilmektedir. 

  Kül depolama sahasında yer altı suyu yükselmesinin önlenmesi amacıyla pompa sistemi
 kurulması önerilmektedir.  
  Kül depolama sahasının lotlara ayrılmasında kullanılan ara seddelerde 1 metre hava payı   

 bırakılması önerilmektedir.   
  Sahanın ormanlık alan içinde kalması nedeniyle �iziki olarak uygun olan yerlere tel çit
 yapılması önerilmektedir.  

Tesisin kurumsal akademik raporunda;  tesisin döküm sahasının sedde ve atık duraylılığı, stabilite, dep-
remsellik, tozuma, yeraltı suyu kirliliği riski vb. temel yapısal ve çevresel kriterler bakımından yeterli ve 
güvenli olduğu görüş ve kanaatine ulaşıldığı, rapor içerisinde belirtilen önlemlere ve raporun Ek-13’de yer 
alan koordinat sınırına uyulması kaydıyla 225 m kotuna kadar kül depolanmasının uygun olduğu belirtilmiş-
tir. Bununla birlikte 'Kurumsal Akademik Rapora' göre alınması gereken önlem ve öneriler aşağıda belirtil-
mektedir:  

Rapordan da anlaşılacağı üzere, yer altı su seviyesi yüksektir. Bu durumda yer altı sularının kirlenmesi 
daha da hızlanmaktadır. Öte yandan, ormanlık alana atıkların “vahşi” depolama yöntemi ile depolandığı da 
resmi raporda teyit edilmiştir. Tüm bu olumsuz durumlara rağmen çevre izni almıştır..     
 Kemerköy Termik Santrali, 5 yıl geçerli olan 05.04.2017 tarihinde çevre izni almıştır.   
 Öte yandan tesis, atık izni lisans süreci içerisinde 30.12.2019 tarihinde depolama için GFB almıştır. 
Aldığı GFB, 1 yıllık süre içerisinde atık sahasını çevre mevzuatına uygun hale getiremediği için 30.12.2020 
tarihinde iptal edilmiştir. 13.01.2021 tarihinde ise bakanlık tarafından tekrar GFB verilmiştir.   
 Mevcut durumda tesisin toz �iltresi ve baca gazı desülfürizasyon sistemi bulunmakla beraber verimlili-
ği tartışma konusudur. Baca gazı azot giderim sistemi ise bulunmamaktadır. 
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Tesiste 2019 yılı Haziran ayından beri çevre mevzuatına uyum için gerekli sınır değerleri karşılamak 
adına toz �iltresi,  baca gazı kükürt arıtma sistemi iyileştirmesi ve baca gazı azot arıtma sistemi kurulum süreç-
leri devam etmektedir. Fakat 2021 yılına kadar sadece 1 ünitede amaca ulaşılabilmiştir. Sonuncu ünitenin 
2022 yılında tamamlanacağı beyan edilmiştir.         
 19 Mart 2021 tarihinde Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte yapılan son düzenlemeye 
göre tesisin güncellenmiş akademik raporunu Haziran 2021 tarihine kadar bakanlığa teslim etmesi gerek-
mektedir. 
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2.6. Yeniköy Termik Santrali (Muğla-İçtaş Limak Enerji)

Fotoğraf 8: Yeniköy Termik Santrali (Kaynak: https://www.ykenerji.com.tr/tr/yenikoy-termik-santrali#lg=1&slide=7)
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Tesis, Muğla ilinin Milas ilçesinde konumlanmıştır. 18 Temmuz 1986 tarihinde üretime başlamıştır. Top-
lamda 2 üniteye sahiptir. 18 Nisan 2014 tarihinde yapılan özelleştirme ihalesiyle birlikte işletimi 23 Aralık 
2014’te IC İÇTAŞ Enerji ve Limak Enerji ortaklığına devredilmiştir.       
 Yeniköy Termik Santrali, kül döküm sahası için İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan 
kurumsal akademik raporu 27.12.2019 tarihinde bakanlık tarafından kabul edilmiştir. Termik santralin kül 
depolama sahası için bakanlığa sunmuş olduğu kurumsal akademik raporu, akademik raporlarda belirtilen ve 
gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla uygun bulunmuştur.        
 Tesisin kurumsal akademik raporunda; tesisin döküm sahasının sedde ve atık duraylılığı, stabilite, 
depremsellik, tozuma, yeraltı suyu kirliliği riski vb. temel yapısal ve çevresel kriterler bakımından yeterli ve 
güvenli olduğu görüş ve kanaatine ulaşıldığı, rapor içerisinde belirtilen önlemlere ve Ek-11’de yer alan koordi-
nat sınırına uyulması kaydıyla 405 m kotuna kadar kül depolanmasının uygun olduğu belirtilmektedir. Bunun-
la birlikte 'Kurumsal Akademik Rapora' göre alınması gereken önlem ve öneriler aşağıda belirtilmektedir: 



Yeniköy Termik Santrali, 27.03.2017 tarihinde çevre iznini almıştır. 

  Depolama işlemi tamamlanıp kapatma kotuna gelindiğinde kuşaklama kanalı yapılması
    önerilmektedir.  
  Kül depolama sahasında yer altı suyu yükselmesinin önlenmesi amacıyla pompa sistemi
    kurulması önerilmektedir.  
  Kül depolama sahasının lotlara ayrılmasında kullanılan ara seddelerde sedde yüksekliği
    10 metre, sedde eğimi 1:3 (Düşey/Yatay) olması ve 1 metre hava payı bırakılması
    önerilmektedir.   
  Yeraltı suyu kalitesi izleme çalışmalarında, pH, iletkenlik, sülfat, toplam çözünmüş madde,    

 molibden ve toplam krom parametrelerinin de izlenmesi önerilmektedir.  
  Sahanın ormanlık alan içinde kalması nedeniyle �iziki olarak uygun olan yerlere tel çit
    yapılması önerilmektedir. 

Rapordan da anlaşılacağı üzere, yer altı su seviyesi yüksektir. Bu durumda yer altı sularının kirlenmesi 
daha da hızlanmaktadır. Ayrıca yer altı suyunda olası bir kirlilik durumunu belirlemek için düzenli izleme ve 
takip önemli olmasına rağmen pH, iletkenlik, sülfat, toplam çözünmüş madde, molibden ve toplam krom gibi 
önemli parametrelerin hala izlenmemesi önemli bir eksikliktir. Öte yandan, ormanlık alana atıkların “vahşi” 
depolama yöntemi ile depolandığı da resmi raporda teyit edilmiştir. Tüm bu olumsuz durumlar ne yazık ki 
çevre izni verilerek meşrulaştırılmıştır. 
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Fotoğraf 9: Yeniköy Termik Santralinin atık depolama sahası (Kaynak: Servet Dilber, CAN Europe, 2018).



Öte yandan tesis, 30.12.2019 tarihinde atık lisansı süreci kapsamında GFB almıştır. Aldığı GFB, 1 yıllık 
süre içerisinde atık sahasını çevre mevzuatına uygun hale getiremediği için 30.12.2020 tarihinde iptal edil-
miştir. 13.01.2021 tarihinde ise bakanlık tarafından tekrar GFB verilmiştir.      
 Mevcut durumda tesisin toz �iltresi ve baca gazı desülfürizasyon sistemi bulunmakla beraber verimlili-
ği tartışma konusudur. Ayrıca,  baca gazı azot arıtma sistemi ise bulunmamaktadır.    
 Tesiste 2019 yılının Haziran ayından beri çevre mevzuatına uyum için gerekli sınır değerleri karşıla-
mak adına toz �iltresi ve baca gazı desülfürizasyon sistemi iyileştirmesi ile beraber baca gazı azot arıtma siste-
mi kurulum süreçleri devam etmektedir. Buna rağmen 2021 yılına kadar sadece 1 ünitede amaca ulaşılabil-
miştir. Sonuncu ünitenin 2022 yılında tamamlanacağı beyan edilmiştir.      
 19 Mart 2021 tarihinde Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte yapılan son düzenlemeye 
göre tesisin güncellenmiş akademik raporunu Haziran 2021 tarihine kadar bakanlığa teslim etmesi gerek-
mektedir. 
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2.7. Kangal Termik Santrali (Kangal/Sivas- Konya Şeker Enerji)

Tesis, Sivas ilinin Kangal ilçesinde bulunmaktadır ve 1989 yılında üretime başlamıştır. Üretim için gerek-
li enerji ihtiyacı linyitten sağlayan santral 2013 yılında özelleştirilerek Konya Şeker Enerji bağlı ortağı olan 
Kangal Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş.’e devredilmiştir.        
 Kangal Termik Santrali’nin kül döküm sahası için kurumsal akademik rapor 25.12.2018 tarihinde 
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı tarafından hazırlanmıştır. Fakat 26.12.2019 
tarihinde yapılan değişiklik nedeniyle hazırlanan kurumsal akademik raporun güncellenmesi gerekmiştir. 
Rapor revize edilerek 26.12.2019 tarihinde bakanlığa teslim edilmiştir. Tesisin, kurumsal akademik raporu 
27.12.2019 tarihli bakanlık kararınca kabul edilmiştir. Termik santralin kül depolama sahası için bakanlı-
ğa sunmuş olduğu kurumsal akademik raporu, akademik raporlarda belirtilen ve gerekli tedbirlerin 
alınması kaydıyla uygun bulunmuştur. 
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Fotoğraf 10: Kangal Termik Santrali
(Kaynak: https://www.haberturk.com/sivas-haberleri/78458155-

kangal-termik-santrali-6-ay-sonra-yeniden-tam-kapasite-olarak-uretime-basladi).



  Kuşaklama kanalı, tel çit ve gözlem kuyusu açılması önerilmektedir. 
    Kül depolama şev eğimlerinin 1D/3Y olarak uygulanması ve her 7 metrelik yükseklikte 4   
 metrelik palye bırakılması öngörülmektedir.   

Kangal Termik Santrali’nin kurumsal akademik raporunda mevcut atık kotu 1615 metre olan sahada ve 
1690 metre kotuna kadar anılan raporun Ek-10’unda verilen koordinatlarda, mevcut depolama sistemiyle 
atık depolama işlemine devam edilmesinde, sedde ve atık duraylılığı, depremsellik, tozuma, yeraltı suyu kirli-
liği, depolama alanında olabilecek çökme/yıkılma riski başta olmak üzere temel yapısal ve çevresel kriterler 
bakımından sakınca görülmediği belirtilmektedir. Bununla birlikte 'Kurumsal Akademik Rapora' göre alınma-
sı gereken önlem ve öneriler aşağıda belirtilmektedir: 

Rapora göre tesisin atıklarının yer altı suyunu ne oranda etkilediğine yönelik herhangi bir izleme kuyu-
sunun olmadığı anlaşılmaktadır. Aynı zamanda yağmur ve kar sularının atıklardan süzülüp kirlenerek yer altı 
sularını kirletmesini engellemek için suların derive edilmesine yönelik bir kuşaklama kanalının da olmadığı 
açıkça belirtilmiştir.  Raporda kül depolama sahasının sahip olması gereken teknik kriterleri henüz sağlamadı-
ğı açıkça ortadadır.             
 Evrensel tarafından yayımlanan “Kömür karası kül sarısı öyküler” belgeseline göre kül depolama 
sahası Mağara Köyü’ne 500 m mesafede bulunmakta ve bu nedenle köyde akciğer kaynaklı hastalıklar yüksek 
oranda görülmekte ya da halihazırda hasta olanlar da kül bileşimine sahip tozlardan olumsuz etkilenmektedir. 

Kangal Kül Depolama Sahası Kapatma-Rehabilitasyon Planının uygulanmaya geçilmesiyle birlikte;  
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Fotoğraf 11: Sivas Kangal Termik Santrali kül depolama sahası
(Kaynak: Evrensel (26 Eylül 2020).Kömür karası kül sarısı öyküler - 2. bölüm | Çepeçevre Yaşam, 3:17’nci dakikası).



Kangal Termik Santrali, 01.01.2020 tarihinde faaliyeti durdurulan tesisler içerisinde yer almaktaydı. 
Fakat tesisin bir ünitesi baca gazı kükürt arıtma sistemi kurulu olduğu için 13 Ocak 2020’den itibaren üretimi-
ne devam edebilmiştir.            
 Tesis toplamda 3 üniteye sahip olup diğer 2 ünitesi 4 Haziran 2020 tarihinde GFB almıştır. Böylece 
tesis GFB’sini yenileyerek çevre izin ve lisans başvurusu yapması için yasal olarak tanınmış süreden 6 ay daha 
faydalanabilmiştir. Tesislere tek GFB verildiği için en son alınan GFB tarihi geçerlidir.  Tesisin GFB’sinin geçer-
lilik süresi en son GFB aldığı tarihten itibaren 1 yıl olduğu için tesis eğer GFB’sini yenilemeseydi GFB süresi 
12.01.2021 tarihinde sona erecekken, yenileme sonrasında bu süre 03.06.2021 tarihine kadar uzamıştır. 
03.06.2021’e kadar çevre izni alamaması durumunda GFB’si iptal edileceği için tekrar GFB alarak 1 yıl daha 
çevre mevzuatına uyum durumu bakımından yetersizlikler göstermesi nedeniyle idari yaptırımlardan muaf 
tutulma süreci 1 yıl daha uzatılabilecektir. Bu durumda �iilen 2,5 yıl çevre mevzuatından muaf tutulmuş 
olacaktır.              
 Mevcut durumda tesisin toz �iltresi bulunmakla birlikte verimliliği tartışma konusudur. Baca gazı azot 
giderim sistemi bulunmamakta uygun teknolojiye haiz baca gazı kükürt arıtma sistemi ise sadece bir ünitesin-
de olup iyileştirme ihtiyacı duymaktadır. 
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19 Mart 2021 tarihinde Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte yapılan son düzenlemeye 
göre tesisin güncellenmiş akademik raporunu Haziran 2021 tarihine kadar bakanlığa teslim etmesi gerek-
mektedir. 



2.8. Soma Termik Santrali (Soma/Manisa- Konya Şeker Enerji)

Fotoğraf 12: Manisa Soma Termik Santrali (Kaynak: Server Dilber, CAN Europe, 2018).

Soma Termik Santrali Manisa ilinin Yırca Köyü’nde bulunmaktadır. Santralin üretim için ihtiyaç duyduğu 
kömür Ege Linyitleri İşletmesi ve ihtiyaç duyduğu kullanma ve soğutma suyu ise Sevişler Barajı’ndan karşılan-
maktadır. Toplam 6 ünitesi bulunan tesisin ilk ünitesi 1981, 2. ünitesi 1982, 3. ünitesi 1985, 4. ünitesi 1986, 5. 
ve 6. Ünitesi ise 1992 yılında üretime başlamıştır. Santral kurulduktan sonraki ilk dönemlerinde Yırca 
Köyü’nün 1,5 km uzağında bulunan sahayı kül deposu olarak kullanılırken kapasitesinin dolması nedeniyle 3. 
ve 4. Ünite zamanında Ayıklı Kül Barajı inşa edilmiştir (MMO, Mayıs 2020). 

56

Yırca Köyü’nde bulunan depolama sahası terk edildikten sonra üstünün toprakla kaplanması gerektiği 
halde bu işlem uzun yıllar boyunca yapılmamıştır. 13 Ocak 2015 tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
tarafından açılan ihaleyi 22 Haziran 2015 tarihinde Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. kazanmış ve Soma B 
Termik Santrali Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan devralınmıştır. 



  DSİ görüşü doğrultusunda 5 adet kuyuya ilaveten 1 adet gözlem kuyusu açılarak izleme 
    yapılması gerekmektedir. 

  Kül depolama sahasının işletilmesi sırasında seddelerin güvenliği, oturma, kayma vb.
    gözlemlenmesi ve raporlanması amacıyla Su Yapıları Denetim Firması tarafından izlemelerin  

 yapılması ve ilerleme raporlarının düzenlenmesi gerekli olduğu belirtilmiştir. 

Soma Termik Santrali kül döküm sahasına yönelik kurumsal akademik rapor, 14.02.2019 tarihinde Sivas 
Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı tarafından hazırlanmıştır. Rapor,  27.12.2019 tarihli 
bakanlık kararınca kabul edilmiştir.           
 Termik santralin kül depolama sahası için bakanlığa sunmuş olduğu kurumsal akademik 
raporu, akademik raporlarda belirtilen ve gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla uygun bulunmuştur. 
 Soma Termik Santrali’nin kurumsal akademik raporunda mevcut atık kotu 247 metre olan sahada ve 
300 metre kotuna kadar anılan raporun Ek-11’inde verilen koordinatlarda, mevcut depolama sistemiyle atık 
depolama işlemine devam edilmesinde, sedde ve atık duraylılığı, depremsellik, tozuma, yeraltı suyu kirliliği, 
depolama alanında olabilecek çökme/yıkılma riski başta olmak üzere temel yapısal ve çevresel kriterler bakı-
mından sakınca görülmediği belirtilmektedir. Bununla birlikte 'Kurumsal Akademik Rapora' göre alınması 
gereken önlem ve öneriler aşağıda belirtilmektedir: 

Raporda görüldüğü üzere tesisin atıklarının yer altı suyunu ne oranda etkilediğine yönelik herhangi bir 
izleme kuyusu bulunmamaktadır. Ayrıca depolama sahasının işletilmesi sırasında ortaya çıkabilecek sızıntı 
sularının saha dışına çıkmasını ve çevre sularının saha içerisine girmesini engellemek ya da şev stabilitesini 
sağlamak gibi önemli görevleri olan seddelerin gözlemlenmesi ve raporlanmasında eksiklik olduğu anlaşıl-
maktadır.               
 Soma Termik Santrali'nin uçucu küllerinin analizini yapan bir araştırmanın  sonuçlarına göre tesisin 
uçucu küllerinden suya yoğun miktarda kadmiyum, kurşun, kobalt, krom ve nikelin geçtiği; yoğunluğun 
yüksek düzeyde izlemesinden kaynaklı olarak bu ağır metallerin yer altı sularını kirletme riski olduğu ve 
küllerin depolandığı yakın çevredeki topraklarda birikme ihtimali olduğu ifade edilmiştir (Türkmenoğlu vd., 
2014). 

Soma Termik Santrali toplamda 6 üniteye sahiptir. 01.01.2020 tarihinde bölgesel ısıtma nedeniyle 
sadece iki ünitesinin çalışmasına izin verilen tesisler arasında yer almaktaydı. Daha sonra 1 Haziran 2020 
tarihinde GFB alarak çalışmaya devam etmiştir. GFB’si 01.06.2021 tarihinde dolacaktır. İkinci GFB başvurusu 
hazırlığında olduğu bilinmektedir.           
 Mevcut durumda tesisin toz �iltresi bulunmakla birlikte verimliliği tartışma konusu olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Baca gazı azot giderim sistemi ve uygun teknolojiye haiz baca gazı desülfürizasyon sistemi bulun-
mamaktadır.               
 19 Mart 2021 tarihinde Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte yapılan son düzenlemeye 
göre tesisin güncellenmiş akademik raporunu Haziran 2021 tarihine kadar bakanlığa teslim etmesi gerek-
mektedir. 57



2.9. Çelikler Tunçbilek Termik Santrali (Kütahya-Çelikler Enerji Grubu)

Fotoğraf 13: Çelikler Tunçbilek Termik Santralinin faaliyeti sırasında görüntüsü
(Kaynak: Domaniç Gazetesi. (29 Eylül 2020). Domaniçli sinemacı

Tunçbilek'de ki termik santralin belgeselini çekti 1:02’nci dakikası.)
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Tesis, Kütahya ilinin Tunçbilek ilçesinde bulunmaktadır. Üretime 1956 yılında başlayan tesis enerji 
ihtiyacını linyit kömüründen sağlamaktadır. Tesisin yer seçiminde Linyit kömür ocaklarına yakın olması ve 
ihtiyacı olan suyu kolayca temin edebileceği Kocasu nehrinin yakın olması büyük rol oynamıştır. Orhaneli 
Termik Santrali 17 Aralık 2014 tarihinde açılan ihale sonucunda 22.06.2015 tarihinde Çelikler Holding tara-
fından devir alınmıştır.            
 Tunçbilek Termik Santrali’ne ait kül döküm sahası için kurumsal akademik raporu 27.12.2019 tarihin-
de Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve 26.12.2019 tarihinde Aksaray Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi tarafından yazılarla bakanlığa sunulmuştur. Tesisin, kurumsal akademik raporu 
27.12.2019 tarihli bakanlık kararınca kabul edilmiştir. Termik santralin kül depolama sahası için bakanlı-
ğa sunmuş olduğu kurumsal akademik raporu, akademik raporlarda belirtilen ve gerekli tedbirlerin 
alınması kaydıyla uygun bulunmuştur. 



Tunçbilek Termik Santrali’nin kurumsal akademik raporunda;  mevcut atık kotu 991 metre olan sahada 
ve 1150 metre kotuna kadar anılan raporun Ek-6’da verilen koordinatlarda, mevcut depolama sistemiyle atık 
depolama işlemine devam edilmesinde, sedde ve atık duraylılığı, depremsellik, tozuma, yeraltı suyu kirliliği, 
depolama alanında olabilecek çökme/yıkılma riski başta olmak üzere temel yapısal ve çevresel kriterler bakı-
mından sakınca görülmediği belirtilmektedir. Bununla birlikte 'Kurumsal Akademik Rapora' göre alınması 
gereken önlem ve öneriler aşağıda belirtilmektedir.  

Tesisin kurumsal akademik raporundan, tesisin atıklarının yer altı suyunu ne oranda etkilediğine yöne-
lik herhangi bir izleme kuyusunun olmadığı ve 2 adet gözlem kuyusu açması gerektiği anlaşılmaktadır. Aynı 
zamanda yağmur ve kar sularının atıklardan süzülüp, atıklardaki toksik bileşenleri yer altı sularına ileterek 
kirlenmesini engellemek ve geçirimsiz tampon tabakanın etkisinin devamlılığını sağlamak için suların drene 
edilmesine yönelik bir kuşaklama kanalının da olmadığı açıkça belirtilmiştir. Tüm bunların yanı sıra 2. Sınıf 
deprem bölgesinde bulunmasından ötürü uyması gerekli olan “Deprem Bölgelerinde yapılacak Binalar Hak-
kında Yönetmelik ve Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” hükümlerini tam olarak karşı-
lamadığı ifade edilmiştir. 
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2 adet gözlem kuyusu açılması ve kuşaklama kanalı inşa edilmesinin gerekli olduğu
belirtilmektedir. 
Şev eğiminin 1D/2Y olarak imal edilmesi önerilmektedir. 
Depolama sahasının 2. Sınıf deprem bölgesinde bulunması sebebiyle depolama sahasında
yapılacak her türlü yapıda Deprem Bölgelerinde yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik ve
Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulmasının gerekli
olduğu belirtilmiştir.

  

  
 

Tunçbilek Termik Santrali'nin uçucu küllerinin analizini yapan bir araştırmanın  sonuçlarına göre tesisin 
uçucu küllerinin nikelce zengin olduğu, uçucu külünden suya en çok kromun geçtiği tespit edilmiştir  (Türk-
menoğlu vd., 2014). 



Fotoğraf 14: Tunçbilek Termik Santrali atık depolama sahası
(Kaynak: https://www.cnnturk.com/turkiye/iste-kapatilan-termik-santraller?page=2)

Tunçbilek Termik Santrali, 01.01.2020 tarihinde faaliyeti durdurulan santraller içerisinde yer almaktay-
dı.                
 4 Haziran 2020’de Geçici Faaliyet Belgesi verilmiş ve tekrar çalışmaya başlamıştır. Ancak 
29.01.2021’de GFB’si iptal edilmiştir. . 10.02.2021 tarihinde tekrar GFB verilmiştir. 11 gün boyunca izinsiz 
çalışmıştır. Çevre Kanunu kapsamında cezai yaptırım uygulaması yapılması gerekirken herhangi bir idari para 
cezası uygulanmamıştır. 29.01.2021’de GFB’sinin iptal olmasının ardından tekrar verilen GFB’nin ikinci GFB 
olarak mı değerlendirildiği yoksa ilk GFB olarak mı değerlendirildiği araştırılmalıdır.    
 Mevcut durumda tesisin toz �iltresi bulunmakla birlikte verimliliği tartışma konusudur. Baca gazı azot 
arıtma sistemi ve uygun teknolojiye haiz baca gazı desülfürizasyon sistemi bulunmamaktadır.   
 Tesis çevreyi kirletmeye devam etmektedir. Kapatıldığı 1 Ocak 2020 tarihinden öncesi ile çevre mev-
zuatına uyumsuzluğu aynıdır.            
 19 Mart 2021 tarihinde Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte yapılan son düzenlemeye 
göre tesisin güncellenmiş akademik raporunu Haziran 2021 tarihine kadar bakanlığa teslim etmesi gerek-
mektedir. 
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2.10. Çelikler Orhaneli Termik Santrali (Bursa-Çelikler Enerji Grubu)

Fotoğraf 15: Orhaneli Termik Santrali
(Kaynak: https://www.bursahakimiyet.com.tr/haber/orhaneli-termik-santrali-nde-megerse-

�iltre-varmis-ancak-318030.html)

Bursa ilinin Orhaneli ilçesindeki Karıncalı bölgesinde konumlanmıştır. Elektrik üretimi için yakıt olarak 
linyit kullanan termik santraller arasında yer almaktadır. Tesis Türkiye'nin 26. büyük – kömür yakıtlı termik 
santralidir. Orhaneli Termik Santrali 17 Aralık 2014 tarihinde açılan ihale sonucunda 22.06.2015 tarihinde 
Çelikler Holding tarafından devir alınmıştır.          
 Orhaneli Termik Santrali’nin tesise ait kül döküm sahası için kurumsal akademik raporu 27.12.2019 
tarihinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve 26.12.2019 tarihinde Aksaray Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi tarafından yazılarla bakanlığa sunulmuştur. Akademik rapor, 27.12.2019 tarihli bakan-
lık kararınca kabul edilmiştir. Termik santralin kül depolama sahası için bakanlığa sunmuş olduğu 
kurumsal akademik raporu, akademik raporlarda belirtilen ve gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla 
uygun bulunmuştur. 
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29 https://www.yenidonem.com.tr/haber/bursa-vekili-aydin-karaagiz-da-kaybettiniz-burada-da-aynisi-olacak-72150.html

Kuşaklama kanalı yapılmasının gerekli olduğu belirtilmektedir.  
Şev eğiminin 1D/3Y olarak imal edilmesi önerilmektedir. 
Depolama sahasının 2. Sınıf deprem bölgesinde bulunması sebebiyle
depolama sahasında yapılacak her türlü yapıda Deprem Bölgelerinde
yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik ve Afet Bölgelerinde Yapılacak
Yapılar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulmasının gerekli olduğu
belirtilmiştir.

Orhaneli Termik Santrali’nin kurumsal akademik raporunda proje ekibi tarafından söz konusu döküm 
sahasının incelendiği, mevcut atık kotu 1147 metre olan sahada ve 1220 metre kotuna kadar anılan raporun 
Ek-1’inde verilen koordinatlarda, mevcut depolama sistemiyle atık depolama işlemine devam edilmesinde, 
sedde ve atık duraylılığı, depremsellik, tozuma, yeraltı suyu kirliliği, depolama alanında olabilecek çökme/yı-
kılma riski başta olmak üzere temel yapısal ve çevresel kriterler bakımından sakınca görülmediği belirtilmek-
tedir. Bununla birlikte 'Kurumsal Akademik Rapora' göre alınması gereken önlem ve öneriler aşağıda belirtil-
mektedir:   

Yağmur ve kar sularının atıklardan süzülüp, atıklardaki toksik bileşenleri yer altı sularına ileterek 
kirlenmesini engellemek ve geçirimsiz yüzeyin sudan etkilenmesini en aza indirmek için kuşaklama kanalları 
inşa edilmektedir. Aksi durumda atıklardan kaynaklı toksik etki farklı oranlarda toprak ve yer altı suyuna sıza-
rak çeşitli boyutlarda çevresel kirliliğe neden olmaktadır. Tesisin kurumsal akademik raporuna göre ise tesis-
te kuşaklama kanallarının bulunmadığı anlaşılmaktadır. Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğin 
Ek-6’sında da belirtildiği üzere “Yağmur sularının atıkların depolandığı tesislere girişini ve dolayısıyla oluştu-
racağı hidrolik yükü önlemek amacıyla gerekli yağış hesabı yapılarak kuşaklama kanalları inşa edilmesi ve 
depolama tesisinde gerekli hava payı bırakılması” gerektiği açıkça ifade edilmektedir. Dolayısıyla aslında 
tesisin kuşaklama kanallarına sahip olmadığı beyan edilmiştir.       
 Santralin soğutma suyu için gereksinimi olan su kaynağını Uludağ’dan alan Kocasu deresinden temin 
edilmektedir (Uçaku, 2000). Kocasu deresi ise yörede bütün ovayı besleyen önemli bir kaynaktır.29 Yani akar-
suda yaşanacak bir kirlilik tüm çevreyi etkileyecektir.        
 Orhaneli Termik Santrali, 29.12.2019 tarihinde GFB alan santraller içerisinde yer almaktaydı. Tesisin 
çevresel yatırımlarını tamamlayıp çevre izni alması için 29.12.2020 tarihine kadar (1 yıl) zamanı bulunmak-
taydı. Çevre izni alabilecek nitelikte olmadığı için ilk GFB’si iptal edilmiş ve 29.12.2020 tarihinde 2.GFB’sini 
almıştır. Tesisin 28.12.2022 tarihine kadar çevre izni alması gerekmektedir.  
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Fotoğraf 16: 2020 yılının Eylül ayında Orhaneli Termik Santrali’nden kaynaklı hava kirliliği olayı
(Kaynak: https://enbursa.com/haber/hani-�iltre-devredeydi-orhaneli-termik-zehir-saciyor-139815.html)

Mevcut durumda tesisin toz �iltresi bulunmakla birlikte verimliliği tartışma konusudur.  Baca gazı 
kükürt giderim sisteminin iyileştirilmesi gerekmektedir. Santral hala çevresel yatırımlarını yapma sürecinde-
dir.  

Tesis çevreyi kirletmekte ve çevre mevzuatına uygun çalışmamaktadır. 
 

19 Mart 2021 tarihinde Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte yapılan son düzenlemeye 
göre tesisin güncellenmiş akademik raporunu Haziran 2021 tarihine kadar bakanlığa teslim etmesi gerek-
mektedir.  
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2.11. Çelikler Seyitömer Termik Santrali
(Kütahya- Çelikler Enerji Grubu)

Fotoğraf 17: Çelikler Seyitömer Termik Santrali
(Kaynak: https://www.dunya.com/sehirler/seyitomer-termik-santralinin-ucuncu-unitesi-

de-devreye-alindi-haberi-480046)

Tesis, Kütahya’nın Seyitömer ilçesinde bulunmaktadır. İhtiyacı olan kömürü Çelikler Seyitömer Linyitleri 
İşletmesinden temin etmektedir. Seyitömer Termik Santrali’nin 4 ünitesi vardır ve bunlar sırasıyla 1973, 
1974, 1977 ve 1989 yıllarında faaliyete geçirilmiştir. Tesisin özelleştirilmesi 17 Haziran 2013 tarihinde  
“varlık satışı” yoluyla ve maden sahaları 2054 yılına kadar  “işletme hakkı devri” ile Çelikler Enerji Grubuna 
satılmıştır (Çelikler Holding).  Tesis, kullanma ve soğutma suyu ihtiyacını 13 km uzaklıkta yer alan  Enne Bara-
jı’ndan sağlamaktadır.  
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Fotoğraf 18: Tesisin maden sahası
(Kaynak: https://prezi.com/a4pwwdlcxkp1/celikler-seyitomer-termik-santrali/)

ile Enne Barajı ve Tabiat Parkı (Kaynak: T.C. Kütahya Valiliği)

Yüzey suyu için tesis etrafına yüzey suyu drenaj kanallarının yapılması önerilmektedir.
Kül depolama şev eğimlerinin 1D/3Y olarak uygulanması önerilmektedir.
Depolama sahasının 2. Sınıf deprem bölgesinde bulunması sebebiyle depolama sahasında
yapılacak her türlü yapıda Deprem Bölgelerinde yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik ve
Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulmasının gerekli
olduğu belirtilmiştir.

Seyitömer Termik Santrali, tesise ait kül döküm sahası için kurumsal akademik raporu 09.05.2019 
tarihinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve 26.09.2019 tarihinde Aksaray Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi tarafından yazılarla bakanlığa sunmuştur. Raporu 27.12.2019 tarihli bakanlık kararın-
ca kabul edilmiştir. Termik santralin kül depolama sahası için bakanlığa sunmuş olduğu kurumsal akademik 
raporu, akademik raporlarda belirtilen ve gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla uygun bulunmuştur.  
 Seyitömer Termik Santrali’nin kurumsal akademik raporunda mevcut atık kotu 390 metre olan sahada 
ve 450 metre kotuna kadar anılan raporun Ek-11’inde verilen koordinatlarda, mevcut depolama sistemiyle 
atık depolama işlemine devam edilmesinde, sedde ve atık duraylılığı, depremsellik, tozuma, yeraltı suyu kirli-
liği, depolama alanında olabilecek çökme/yıkılma riski başta olmak üzere temel yapısal ve çevresel kriterler 
bakımından sakınca görülmediği belirtilmektedir. Bununla birlikte 'Kurumsal Akademik Rapora' göre alınma-
sı gereken önlem ve öneriler aşağıda belirtilmektedir: 
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Fotoğraf 19: Tesisin kül depolama sahası
(https://prezi.com/a4pwwdlcxkp1/celikler-seyitomer-termik-santrali/)

Tesisin atık sahasını oluşturan yüzeyin, üst örtü sistemindeki tampon tabakada yer alması gereken geçi-
rimsiz yüzeyin korunmasını sağlamak ve atıkların içindeki toksik etkilerin yer altı suyuna sızmasını önlemek 
için hidrolik etkiden önemli ölçüde uzak kalması gerekmektedir. Ancak Seyitömer Termik Santrali’nin kurum-
sal akademik raporunda da belirtildiği üzere yüzey suyu drenaj sistemi bulunmamaktadır. Yüzey suyu drenaj 
sisteminde toprak yüzeyindeki veya toprağın üst toprak pro�ilinin bir kısmında bulunan fazla suyun arazi 
yüzeyindeki eğimin düzeltilmesi yoluyla uzaklaştırılır ve genellikle yüzey akışlarına sıkça maruz kalan alan-
larda görülmektedir. Yüzey akışlarının önemli bir etkiye sahip olduğu ancak yüzey drenaj sisteminin bulun-
madığı bir atık sahasında depolanan atıklardan kaynaklı toksik etkiler yer altı su kirliliğine neden olacaktır. 
Tüm bunların yanı sıra 2. Sınıf deprem bölgesinde bulunmasından ötürü uyması gerekli olan “Deprem Bölge-
lerinde yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik ve Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” 
hükümlerini tam olarak karşılamadığı ifade edilmiştir. 

Seyitömer Termik Santrali'nin uçucu küllerinin analizini yapan bir araştırmanın  sonuçlarına göre 
tesisin uçucu küllerinin nikelce zengin olduğu, uçucu külünden suya en çok krom ve nikelin geçtiği gözlenmiş-
tir (Türkmenoğlu vd., 2014).            
 Seyitömer Termik Santrali, 01.01.2020 tarihinde faaliyeti durdurulan santraller içerisinde yer almak-
taydı. 

4 Haziran 2020’de Geçici Faaliyet Belgesi verilmiştir. Tesisin diğer ünitelerinde 1/3 oranında kapasite 
artışı sağlandığı için 28.07.2020 tarihinde GFB yenilemesi yapılmıştır.  GFB yenileme yoluna gidilerek tesisin 
çevre mevzuatına uygun çevresel yatırımları henüz yapmamış olmasından kaynaklı her türlü yaptırımdan 
muaf tutulma süreci uzatılmıştır. 
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Fotoğraf 20: 30 Kasım 2020 tarihinde Çelikler Seyitömer Termik Santralinin
�iltre kurallarını hiçe sayarak çevreyi kirlettiği anlardan bir görüntü
(Kaynak: Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu)

Tesislere tek GFB verildiği için en son alınan GFB tarihi geçerlidir. Normal koşullarda tesisin GFB süresi 
03.06.2021 tarihinde sona erecek iken GFB yenilemesi ile süre 27.07.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.  
 Ancak GFB’si 04.02.2021 tarihinde iptal edilmiş ve 12.02.2021’de tekrar GFB verilmiştir. 8 gün izinsiz 
çalışmış ancak herhangi bir idari yaptırım, ceza uygulanmamıştır. 12.02.2021 tarihinde verilen GFB içerisinde 
atık düzenli depolama sahası lisansı bulunmamaktadır. Bu durumda atıklarını sahasına bırakmaması gerek-
mektedir. Ancak tesisin atıklarını izinsiz atık sahasına vermeye devam ettiği bilinmektedir. Buna rağmen 
herhangi bir cezai işlem uygulanmamıştır.  Ayrıca, verilen GFB’nin ikinci mi yoksa ilk GFB olarak mı değerlen-
dirildiği araştırılmalıdır.            
 Tesis GFB alarak çalışmasına devam ederken 30 Kasım 2020 tarihinde yerel halk tarafından çekilmiş 
görüntüler tesisin �iltresiz çalışarak havayı kirlettiğini, hem ulusal hem uluslar arası normları hiçe saydığını 
kanıtlamıştır. 

Tesisin toz �iltresi bulunmakla birlikte verimliliği tartışma 
konusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Baca gazı azot giderim siste-
mi ve uygun teknolojiye haiz baca gazı kükürt giderim sistemi ise 
bulunmamaktadır.       
 Tesis çevreyi kirletmeye 1 Ocak 2020’den öncesinde 
olduğu gibi devam etmektedir. Çevre mevzuatına uyum sağlama-
mış olmasına rağmen çalışmasına izin verilmektedir.  
 19 Mart 2021 tarihinde Atıkların Düzenli Depolanmasına 
Dair Yönetmelikte yapılan son düzenlemeye göre tesisin güncel-
lenmiş akademik raporunu Haziran 2021 tarihine kadar bakanlığa 
teslim etmesi gerekmektedir. 
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2.12. EÜAŞ-Çayırhan Termik Santrali (Ankara)

Şekil 4: Çayırhan (A) Termik Santralinin konumu
(Açıklamalar: Etki sahası noktasal merkezden itibaren 5km uzaklıktaki çevresini içine almaktadır.

Dijital yükselti modeli oluşturmak için kullanılan veri SRTM 30m verisi olup OpenTopography’den sağlanmıştır.)

Çayırhan Termik Santrali’nin tesise ait kül döküm sahası için kurumsal akademik raporu 16.12.2019 
tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanarak bakanlığa sunulmuştur. Rapor, 27.12.2019 
tarihli bakanlık kararınca kabul edilmiştir. Termik santralin kül depolama sahası için bakanlığa sunmuş 
olduğu kurumsal akademik raporu, akademik raporlarda belirtilen ve gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla 
uygun bulunmuştur.  
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Çayırhan Termik Santrali’nin kurumsal akademik raporunda proje ekibi tarafından söz konusu döküm 
sahasının incelendiği, mevcut atık kotu 560 metre olan sahada ve 595 metre kotuna kadar anılan raporun 
Ek-4’de verilen koordinatlarda, mevcut depolama sistemiyle atık depolama işlemine devam edilmesinde, 
sedde ve atık duraylılığı, depremsellik, tozuma, yeraltı suyu kirliliği, depolama alanında olabilecek çökme/yı-
kılma riski başta olmak üzere temel yapısal ve çevresel kriterler bakımından sakınca görülmediği belirtilmek-
tedir.  



Fotoğraf 21: Çayırhan Termik Santrali ve kül depolama sahasının görüntüsü
(Kaynak: Ahmet Soyak. (23.11.2019). Çayırhan tüneli çıkışı kül ve su ile dolmuş, 1:17’nci dakikası.)

Yüzey suyu ve gözlem kuyuları izlemelerine devam edilmesi
Kuşaklama 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 önerilmektedir. 

Bununla birlikte 'Kurumsal Akademik Rapora' göre alınması gereken önlem ve öneriler aşağıda belirtilmekte-
dir:  

Yağmur sularının atık sahasındaki etkisi, hem atıkların içinden süzülerek atıkların bileşiminde yer alabi-
lecek çeşitli toksik bileşenlerin toprağa ve yer altı suyuna sızması hem de geçirimsiz yüzeye zarar vermesi 
bakımından dikkate alınması gereken bir parametredir. Böylesi bir durumda atıklardan kaynaklı toksik etki 
nedeniyle farklı boyutlarda toprak ve yer altı su kirliliği oluşmaktadır. Kurumsal akademik rapora göre Atıkla-
rın Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğin Ek-6’sında da belirtildiği üzere “yağmur sularının atık sahasına 
girişinin hidrolik yük yaratmasından dolayı atık deposu olarak kullanılan sahada yağış hesabı yapılarak 
kuşaklama kanalları inşa edilmesi” gerektiği dolayısıyla aslında tesisin kuşaklama kanallarına sahip olmadığı 
resmi olarak beyan edilmiştir.  Ayrıca raporda atık kotu için verilen önerilerde sahada mevcut atık kotunun 
560 metre olup en fazla 595 metre kotuna kadar çıkılabileceği belirtilirken yine aynı raporda atık kotunun 
560 metre kotunun üzerine çıkmaması için öneride bulunulmuştur. Yani kurumsal akademik rapor kendi 
içerisinde tutarsızlık barındırmaktadır. 
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Karaca ve arkadaşlarının 2001-2005 yılları arasında Çayırhan Termik Santralı baca gazı emisyonlarının 
çevre toprakların �iziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde yaratmış olduğu etkiler üzerine yaptıkları 
bilimsel araştırma projesinin çıktılarına göre hakim rüzgar yönünden alınan toprakların toplam Cd (Kadmi-
yum) değerleri hakim rüzgar yönü tersinden alınan topraklara nazaran oldukça yüksek ve Toprak Kirliliği 
Kontrol Yönetmeliği sınır değerlerinin üzerinde bulunmuştur.       
 Çayırhan Termik Santrali hem bulunduğu konum hem de etkileri nedeniyle özellikle önemlidir. Çünkü 
tesisin bir tarafında kendisinden kuş uçuşu yaklaşık 7 km uzaklıkta Nallıhan Kuş Cenneti adında biyoçeşitlilik 
bakımından ve kuşların üreme alanı olan önemli bir sulak alan, diğer tarafında Sakarya Nehri bağlantılı ve kuş 
gölüne girdi sağlayan Sarıyar Barajı bulunmaktadır.         
 Çayırhan Termik Santrali, 29.12.2019 tarihinde GFB alan santraller içerisinde yer almaktaydı. Çevre 
izni alamaması nedeniyle 29.12.2020 tarihinde ikinci  GFB’sini almıştır.      
 Tesisin 2. GFB’sinin süresi 28.12.2021 tarihine kadar geçerli olduğu için tesis bu tarihe kadar çevre 
mevzuatına uyum durumundaki yetersizliklerden kaynaklı idari yaptırımlardan muaf tutulmaya devam 
edecektir.              
 Mevcut durumda tesisin toz �iltresi bulunmakla birlikte verimliliği tartışma konusu olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Baca gazı kükürt arıtma tesislerinin iyileştirilmesi gerekmektedir. 
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Tesisin yarattığı çevresel kirlilik ve çevre mevzuatına uyumsuzluk durumu 1 Ocak 2020’den öncesinden 
farksızdır. Çevre mevzuatına uygun olmadan çalışmaya devam etmektedir.  

Tesisin 19 Mart 2021 tarihinde Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte yapılan son düzen-
lemeye göre güncellenmiş akademik raporunu Haziran 2021 tarihine kadar bakanlığa teslim etmesi gerek-
mektedir. 
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2.13. Çatalağzı Termik Santrali-ÇATES (Zonguldak-Bereket Enerji)

Fotoğraf 22: Zonguldak Çatalağzı Termik Santrali (Kaynak: TMMOB Çevre Mühendisleri Odası. (2018).
Zonguldak-Çatalağzı Hava Kalitesi Değerlendirme Raporu,

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Çevre Mühendisleri Odası)

Zonguldak ilinin Kilimli ilçesinde kurulmuştur. Çatalağzı’ndaki Termik Santral Havzası kıyının hemen 
gerisinden başlayıp kıyıya paralel bir şekilde GB-KD doğrultusunca uzanmaktadır. Cumhuriyet döneminde 
inşa edilmiş ilk termik santral olan ÇATES A’nın Zonguldak’ta kurulmasına 1938’de karar verilmiş, 1946 yılın-
da inşaatına başlanmış, 1948’de işletmeye açılmış ancak 1991 yılında ekonomik ömrünü tamamladığı gerek-
çesiyle kapatılmıştır. Bugün ÇATES B varlığını sürdürmektedir. ÇATES B ise 1974 yılı yatırım programına alın-
mış ilk ünitesi 19.10.1990, 2. Ünitesi ise 05.07.1991 tarihinde üretime başlamıştır. Santralin soğutma suyu, 
denize yaptırılan bir mendirek sayesinde durgun sudan pompalarla alınmakta ve kullanılan kazan besleme 
suyu Dereköy mevkiindeki göletten temin edilmektedir (www.cates.com.tr). 



Mevcut baraj gövdesinin üzerine kil çekirdekli ve zonlu dolgunun inşa edilmesi
Sedde yükseltilmesi işleminin depolanma sahasına etkisi, sedde ağırlığının ve bu nedenle
külde oluşacak oturma ve deformasyonların seddeye etkisine dikkat edilmesi
Yüksek yeraltı su kapasitesi nedeniyle depolama sahasında bulunan suyun sızma
kapasitesinin göz önünde bulundurulması
Kuşaklama kanalı inşa edilmesi gerekmektedir.

Çatalağzı Termik Santrali, 22.12.2014’te özelleştirilerek Çates Elektrik Üretim A.Ş. şirketi altında işletilmek 
üzere Bereket Enerji'nin bağlı ortağı Elsan Elektrik'e devredilmiştir. 
 Çatalağzı Termik Santrali, 22.12.2014’te özelleştirilerek Çates Elektrik Üretim A.Ş. şirketi altında işletil-
mek üzere Bereket Enerji'nin bağlı ortağı Elsan Elektrik'e devredilmiştir.      
 Çatalağzı Termik Santrali’nin tesise ait kül döküm sahası için kurumsal akademik raporu 21.01.2020 
tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanarak bakanlığa sunulmuştur. Rapor, 28.01.2020 tarihli 
bakanlık kararınca kabul edilmiştir. Termik santralin kül depolama sahası için bakanlığa sunmuş olduğu 
kurumsal akademik raporu, akademik raporlarda belirtilen ve gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla uygun 
bulunmuştur.              
 Çatalağzı Termik Santrali’nin kurumsal akademik raporunda proje ekibi tarafından söz konusu döküm 
sahasının incelendiği, mevcut atık kotu 87 metre olan sahada ve 108 metre kotuna kadar anılan raporun 
Ek-4’de verilen koordinatlarda, mevcut depolama sistemiyle atık depolama işlemine devam edilmesinde, 
sedde ve atık duraylılığı, depremsellik, tozuma, yeraltı suyu kirliliği, depolama alanında olabilecek çökme/yı-
kılma riski başta olmak üzere temel yapısal ve çevresel kriterler bakımından sakınca görülmediği belirtilmek-
tedir. Bununla birlikte 'Kurumsal Akademik Rapora' göre alınması gereken önlem ve öneriler aşağıda belirtil-
mektedir:  
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Fotoğraf 23: ÇATES’in hemen yakınında toksik atıkların bulunduğu saha
(Kaynak: TMMOB Çevre Mühendisleri Odası. (2018). Zonguldak-Çatalağzı Hava Kalitesi Değerlendirme Raporu,

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Çevre Mühendisleri Odası)

Rapora göre ÇATES’te 2013 yılından beri tanınan süre içerisinde atık depolama sahasına yönelik hala 
ciddi eksikliklerin olduğu açıktır. Sahada hem kuşaklama kanalının olmaması hem de Atıkların Düzenli Depo-
lanmasına Dair Yönetmelik ekinde belirtildiği gibi kalınlığı en az 1m olması gereken geçirimsiz yüzeyin 
olduğu dolgu katmanının inşa edilmemiş olması toprak kirliliğinden yer altı suyu kirliliğine ve oradan çok 
daha geniş kitlelere uzanacak düzeyde felaketlere neden olabilecek bir eksikliktir.     
 Tesisin bacagazı arıtım sistemleri bakımından da iyi bir durumda olmadığı bilinmektedir. 2018 yılında 
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) ÇATES bölgesinde yapılan hava kirliliği ölçümlerine göre ÇATES’in 
bölgede ciddi hava kirliliğine neden olduğu ortaya konmuştur. 
  

Çatalağzı Termik Santrali, 01.01.2020 tarihinde faaliyeti durdurulan santraller içerisinde yer almaktay-
dı.  

Tesisin toplamda 2 ünitesi bulunmaktadır. 8 Haziran 2020’de 2 ünitesi de Geçici Faaliyet Belgesi almıştır. 
Tesisin GFB süresi 07.06.2021’de olacaktır. İkinci GFB almak için çalışma yaptığı bilinmektedir. 
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Mevcut durumda tesisin toz �iltresi bulunmakla birlikte verimliliği tartışma konusu olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Baca gazı azot giderim sistemi ve uygun teknolojiye haiz baca gazı kükürt giderim sistemi ise 
bulunmamaktadır. 
 

Tesisin yarattığı kirlilik ve çevre mevzuatına uyumsuzluk 1 Ocak 2020’de kapatıldığı tarihten farksızdır. 
Çevre mevzuatına uygun çalışmamaktadır. 
 

19 Mart 2021 tarihinde Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte yapılan son düzenlemeye 
göre tesisin güncellenmiş akademik raporunu Haziran 2021 tarihine kadar bakanlığa teslim etmesi gerek-
mektedir.  
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Tablo 5: Kömürlü Termik Santrallerin Kurumsal Akademik
Raporlarının İçeriklerinin Karşılaştırması ve Eksiklik Listesi 

Termik 
Santralin 

Adı

Afşin 
Elbistan 

B
Toz Kontrol Planı 

hazırlamalı.X X X X X X

Yatağan Geçirimsiz zon 
problemiX X X XX

18 Mart 
Çan X X X X

Kemerköy Atık sahası 
ormanlık alandaX X X X X X

Yeniköy Atık sahası 
ormanlık alandaX X X X X

Tunçbilek Deprem Bölgele-
rinde yapılacak 

Binalar Hakkında 
Yönetmelik ve 

Afet Bölgelerinde 
Yapılacak Yapılar 

Hakkında 
Yönetmelik 

hükümlerine 
uyma

X X

Orhaneli
X X

Seyitömer
XX

Çayırhan
X X X X

ÇATES Geçirimsiz zon 
inşasıX XX X

Kangal
X X X X

Soma Seddelerin 
güvenliği, oturma, 

kayma vb. 
gözlemlenmesi ve 

raporlanması 
amacıyla izleme/i-

lerleme raporu

X

Afşin 
Elbistan 

A

Düzenli Depolama 
Tesisi inşası için ÇED 
Raporunda verilen 

taahhütlerin 
Genelge kapsamın-

da yeniden 
değerlendirilmesi

Kuru
Sistem

Depolama

Sulu
Depolama

Kuşaklama
Kanalları

Yeraltı Suyu 
Kirlilik 

Analizi/İzle-
me

Gözlem 
Kuyusu

Tel Çit Drenaj 
Sistemi

Şev 
Eğimi/Açısı 

İmal 

Sedde Pompa 
Sistemi

Diğer

Açıklamalar: Kuru ve sulu sistem depolama ile ilgili olarak bilgisine ulaşılanlar işaretlenmiştir.
İşaretli olmayanlar bu sistemlere sahip değil anlamına gelmemektedir. 
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3.Tartışma ve Öneriler

30 2019 yılı CO2 salımı verilerine göre Türkiye 405 milyon ton karbondioksit salımı ile dünyada 16. sırada, İran 780 milyon ton karbondioksit salımı ile 
dünyada 6. sıradadır (www.globalcarbonatlas.org).

AB ülkeleri başta olmak üzere birçok ülke kömürlü termik santralleri kapatma yönünde kararlar almak-
ta ve ekonomilerini buna göre şekillendirmektedir.         
 Örneğin, Avusturya 2020 sonunda, Yunanistan 2025 sonunda, Almanya 2038 sonunda, İngiltere, 
Portekiz ve İtalya gibi ülkeler ise 2030’dan önce termik santrallerini kapatacaklarını, iklim krizine sebep olan 
bu fosil yakıt merkezli yaklaşımdan uzak duracaklarını beyan ederek bunu ülke politikası olarak belirlemiştir. 
Küresel iklim değişikliği adına ciddi katkılar sunacak bu politikaların hayata geçirilmesindeki en büyük etken-
lerden biri Paris Anlaşmasıdır. Paris anlaşması küresel yüzey sıcaklıklarındaki artışı olabildiğince 1,5℃’de 
sınırlandırma ve 2℃’nin altında tutma bakımından önemli bir anlaşma olduğu için termik santrallerin gelece-
ği açısından da çok önemlidir. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın (IRENA) yaptığı analize göre (2021) 
Küresel yüzey sıcaklıklarındaki artışı 1.5°C'de sınırlandırmak için 2040 yılında kömür kullanımı bugünkü 
seviyenin çeyreğine düşmeli ve 2050 yılına gelindiğinde kömür kullanımından tamamen vazgeçilmiş olunma-
lıdır. Dolayısıyla Paris Anlaşması'nın hede�lerine ulaşılabilmesi için kömürlü termik santrallerden vazgeçilme-
si kaçınılmazdır. Anlaşmanın hede�lerine ulaşabilmek kömürlü termik santrallerin varlığı ile zıtlık oluştur-
maktadır.               
  Türkiye iklim değişikliğinin etkilerine maruz kalma ve alacağı kararların ehemmiyeti bakımın-
dan önemli bir ülkedir. Fakat Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin Kyoto Protokolü’ne 
geç taraf olmasıyla eleştirilere maruz kaldığı gibi şu anki yaklaşımı nedeniyle Paris Anlaşması konusunda da 
eleştirilerin hede�i olmaktadır. Çünkü Paris Anlaşması 6 yıldır TBMM tarafından onaylanmamıştır. Bunun 
sonucunda Türkiye hala Paris Anlaşmasını onaylamayan 6 ülkeden (Türkiye, Eritre, İran, Irak, Libya ve 
Yemen) biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ülkelerden özellikle kayda değer miktarda sera gazı salımı 
yapan ülkeler olarak Türkiye ve İran önemli ülkelerdir30.  Türkiye’nin de Paris Anlaşmasını henüz onaylanma-
mış olsa bile uluslararası platformda güncelliğini koruyan ve küresel kurtuluş için önemli hede�leri olan bu 
anlaşmanın maddelerini, iklim krizi sürecine katkı bulunmak adına ulusal boyutta olabildiğince uygulamalı-
dır. Kömürlü termik santraller özelinde ise kömürden çıkış süreci için diğer birçok ülkenin kömürden çıkış 
politikası gibi bir politika belirlenmesiyle sürece destek verilebilir. 



31 OECD, demokratik yapılara ve piyasa ekonomisine sahip 37 ülkeden oluşur. Örgütün Amacı; mali istikrarı koruyarak, en yüksek sürdürülebilir ekonomik 
büyümeyi ve istihdamı sağlayacak, üye ülkelerde hayat standardını yükseltmek ve böylece dünya ekonomisinin gelişmesini sağlamak; üye olan/olmayan 
ülkelerde sağlıklı ekonomik kalkınmaya destek vermek; uluslararası yükümlülüklere uygun olarak çok taraflı dünya ticaretinin büyümesine ayırım 
yapmadan katkıda bulunmaktır (T.C. Dış İşleri Bakanlığı).

Şekil 5: 2019 yılında kömürlü termik santrallerin dünyadaki dağılışı ve Türkiye’nin konumu
(Açıklama: kırmızı renkli çerçeve içerisinde kalan alan Türkiye’nin

dünyadaki kömürlü termik santrallerin dağılışı bakımından düzeyini göstermektedir.)

OECD31 ülkelerinde kömürlü termik santral kapasitesi 2011’den beri düşerken, OECD’nin kurucu üyele-
rinden biri olarak Türkiye, 2018-2019 döneminde yapım öncesi aşamada geliştirilen kömürlü termik santral 
kapasitesi bakımından dünya lideri olan Hindistan’ın önüne geçmiştir (Shearer vd., 2020).  Yükseliş ve Çöküş 
2021 Raporuna göre yıl 2020 olduğunda Türkiye’de yeni kömürlü termik santraller işletmeye alınmamış  
(2019 yılından beri zaten işletilen Manisa Soma Kolin Termik Santrali hariç ) ve tarihte ilk defa Türkiye’de 
elektrik üreten kömürlü termik santral kurulu gücü, 2019 yılındaki 19,5 GW’tan 18,1 GW’a gerilemiştir. Böyle-
ce Türkiye'de kömürlü termik santral proje stoku/geliştirilen kömür kapasitesi 2020 yılında 2019 yılına göre 
%38 küçülme yaşayarak 33,2 GW'tan 20,4 GW’a ; 2015 yılındaki 59,2 GW’a kıyasla ise  % 66 oranında küçül-
müştür (Global Energy Monitor vd., 2021).  
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Bu gelişmeler Türkiye’nin “Niyet Edilen Ulusal Katkı” (INDC) beyanına destek sağlaması nedeniyle ülke-
nin iklim mücadelesi adına olumlu adımlardır. Fakat Türkiye’de net sıfır karbon hede�i belirleyip o doğrultuda 
ilerlemek şu an güdülen politika ile mümkün görünmemektedir. Çünkü 2013 yılında Enerji Piyasası Kanu-
nu’ndaki değişiklik ile başlayıp kanunun 2016 yılında yine gündeme geldiği, 2019 yılında sırasıyla “Gelir 
Vergisi Kanunu, Dijital Hizmet Vergisi Yasası ve Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik” içerisinde 
tesislere verilen süreyi uzatmayı veya çevre izni alma süreçlerini kolaylaştırıcı nitelikte birçok girişimde bulu-
nulmuştur. Tüm bunlara rağmen 2020 yılının ilk gününde özelleştirilmiş veya özelleştirilmekte olan 13 
kömürlü termik santralden sadece Çanakkale EÜAŞ 18 Mart Çan, Muğla Kemerköy ve Muğla Yeniköy Termik 
Santrali çevre izni; EÜAŞ Afşin B, EÜAŞ Çayırhan, Çelikler Orhaneli ve Muğla Yatağan Termik Santrali ise GFB 
almıştır. Fakat zaten 01.01.2020 tarihinde çevre izninin olduğu söylenen tesisler, 2020 yılından 3 veya 4 yıl 
önce çevre mevzuatına uygun somut çevre yatırımlarını tamamladıkları gerekçesiyle çevre iznini almış tesis-
lerden oluşmaktaydı. Normal koşullar altında 2013 yılından itibaren 2020 yılına kadar geçen süre içerisinde 
bu raporda ele alınan tüm kömürlü termik santrallerin çevre iznini alması gerekli yatırımlarını yapmış olması 
beklenirdi. 

“Özelleştirilmiş Termik Santraller ve Çevre Mevzuatına Uyum Süreçleri” adlı raporumuzda ulusal çevre 
mevzuatının sorgulanmasına neden olacak tespitler şunlardır: 

“Türkiye’de iklim değişikliği ve çevre kirliliği ile mücadele bağlamında en önemli hukuki dayanağın 
Ulusal Çevre Mevzuatı” olduğunu söylemek mümkündür. Bu nedenle mevcut koşullarda tüm termik 
santrallerin üretimini devam ettirmesi veya durdurulması çevre mevzuatına bağlıdır. Bu çalışmada 
ele alınan termik santrallerin de çevre mevzuatına uyumu zorunludur. Fakat bu rapor özellikle çevre 
izni almış olsun veya olmasın tüm tesislerin atık sahalarına dair çıktıları atık saha kullanımına yöne-
lik ciddi sorunların varlığını gözler önüne serdiğinden ulusal çevre mevzuatının işlerlik gücünü 
sorgulatmaktadır. Hatta 21.11.2019 tarihinde Dijital Hizmet Vergisi Kanunu’nun bazı maddelerinde 
değişiklik yapılarak meclise sunulan halinde 50. Madde altında EPK’nın Geçici 8. Maddesi tekrar ele 
alınıp tesislere 30 Haziran 2022'ye kadar çevre mevzuatından muaf tutmaya yönelik eyleme 4 Aralık 
2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın veto gerekçesinde ifade ettiği üzere 
“… 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 bağdaş-
mayacaktır" ifadesi net bir tepki gösterilmiş olunmasına rağmen tesisler �iilen 1,5 yıldır çevre ve 
insan sağlığına zarar vermeye devam etmekte, toksik atık sahaları ve bacalarından çıkan kirletici 
gazları başta olmak üzere somut adımlar atmamaktadırlar. 
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Yatağan Termik Santrali’ne vahşi depolama yöntemi uyguladığı atık sahasını rehabilite etmemesine 
rağmen ulusal çevre mevzuatına uygun olacak şekilde çevre yatırımlarını tamamladıktan sonra veri-
len çevre izin ve lisans belgesi (5 yıl geçerli), verilmiştir.       

Çelikler Seyitömer Termik Santraline 12.02.2021 tarihinde verilen GFB’de atık depolama sahası 
lisansı bulunmamaktadır. Atık depolama sahası lisansı olmayan bir tesisin atıklarını (kül, baca gazı 
tozu v.b.) atık sahasına boşaltması yasak olmasına rağmen tesisin atıklarını depolama sahasına 
verdiği bilinmektedir. Buna rağmen tesisin çalışması hala durdurulmamış ve Çevre Kanunu kapsa-
mında herhangi bir ceza uygulanmamıştır.  Ayrıca Çelikler Seyitömer Termik Santralinin 
04.06.2020’de aldığı GFB, 27.08.2020’de kapasite artışı nedeniyle yenilenmiş ve 04.02.2021’de iptal 
edilmiş olup tesis yeni GFB’sini 12.02.2021’de alabilmiştir. Tesis 04.02.2021 tarihinden 12.02.2021 
tarihine kadar 8 gün boyunca GFB’si olmadan izinsiz ve çevre mevzuatı kapsamında herhangi bir 
idari yaptırım uygulanmadan faaliyetine devam edebilmiştir. 
 
Çelikler Tunçbilek Termik Santralinin 04.06.2020’de aldığı GFB, 29.01.2021’de iptal edilmiş ve 
10.02.2021’de tekrar GFB verilmiştir. Tesis 11 gün izinsiz ve çevre mevzuatı kapsamında herhangi 
bir idari yaptırım uygulanmadan faaliyetine devam etmiştir. . 

EÜAŞ 18 Mart Çan termik santralinin çevre izninin süresi 18.03.2021’de bitmiş olmasına rağmen 
tesis çevre izni olmadan çalışmaktadır. Tesise çevre mevzuatı kapsamında herhangi bir ceza uygulan-
mamıştır. Oysaki tesis, çevre mevzuatına göre çalışmamalı veya çalışması durumunda ceza uygulana-
rak mühürlenmelidir. 
 
Raporda adları geçen kömürlü termik santrallerin 26.12.2019 tarihli “Atıkların Düzenli Depolanma-
sına Dair Yönetmelikte” yapılan değişiklik sonrası kül depolama sahalarına ilişkin bakanlığa verdik-
leri kurumsal akademik raporlarında GFB ya da Çevre İzni olan tüm tesislerin durumlarının hala iyi 
olmadığı toksik atıklarını vahşice depolamaya devam ettikleri kanıtlanmıştır. Tesislerin pek çoğunun 
yer altı suyunda kirlilik yaratıp yaratmadığına dair analizlerinin yetersiz değil hiç olmaması, toksik 
bileşenlerin toprağa sızarak yer altı suyunu kirletmesini önlemek için geçirimsiz yüzey katmanının 
yönetmeliğe uygun şekilde yapılmaması ve toksik maddelerin suya ve toprağa zarar vermesinin 
olabildiğince önüne geçmek üzere hidrolik bileşenin etkisini en aza indirmek için kuşaklama kanalla-
rının olmaması gibi sorunların kurumsal akademik raporlarda tespit edilmesi bu iddiaya kanıt oluş-
turmaktadır. Buna göre tesislerin hiçbiri atık depolama sahası bakımından hukuken gerekli teknik ve 
kurumsal altyapıyı sağlamaktan uzaktır. 
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Rapor kapsamında ele aldığımız gibi ulusal çevre mevzuatında ve tesislerin çevresel yatırım döngüsün-
de tüm değişim süreci göstermiştir ki tesisler mevzuata uyum sağlamalı gerekirken mevzuatta yer alan bazı 
kanun ve yönetmelik maddelerinde yapılan değişiklikler ile mevzuat tesislerin uyum sağlaması pozisyona 
gelmiştir.              
 Ne yazık ki bunun en son örneği, 19.03.2021 tarihinde kurumsal akademik raporları 3 ay içerisinde 
düzenlemeyi zorunlu hale getiren ve tekrar başlatılan hukuki sürecin nedenlerinde de görüleceği üzere içerik 
itibariyle hem yetersiz hem de hukuki olarak sorunlu bir Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılmıştır. Tüm bunlar Ulusal Çevre Mevzuatı’nın çevresel adalet-
sizliklere izin vermeyecek, mevcut boşlukları dolduracak ve T.C. Anayasası’nın 56. Maddesini daha iyi temsil 
edecek şekilde revize edilmesi gerektiğini göstermektedir. Ulusal Çevre Mevzuatı şeffa�lık ilkesi doğrultusun-
ca uygulanmalı ve yok sayılmamalıdır.          
 EMBER’in 2018 yılı verileri temel alınarak 2021 yılında yayımlamış olduğu analizi tesislerin havamızı 
kirlettiğine kanıt oluşturmaktadır. . Rapora göre Türkiye, termik santrallerin yarattığı hava kirliliği bakımın-
dan hava kirliliğinin tüm türlerinde (SO2, NOx ve PM10) en çok kirleten ilk üç ülke (diğer ikisi Ukrayna ve 
Balkan ülkelerinden) arasında yer almaktadır. Ayrıca yine raporda Avrupa’yı kükürtdioksit bakımından en 
çok kirleten 10 kömürlü termik santralden 3’ü Soma (üçüncü), Kangal (dördüncü), Seyitömer (altıncı) Termik 
Santralleri olurken; PM10’dan kaynaklı hava kirliliğinde Seyitömer 6. sırada, Tunçbilek ise 9.sırada yer almış-
tır (Alparslan, 2021). İklim haberin yaptığı habere göre ise Marmara Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama 
ve Araştırma Merkezi'nin Marmara Çevresel İzleme (MAREM) projesinin proje yürütücüsü Levent Artüz, Mar-
mara Denizi'nde son zamanlarda problem haline gelen müsilaj meselesinde termik santrallerin de payının 
bulunduğunu, soğutma suyunu denizden tedarik eden termik santrallerin denizi kirlettiğini tespit ettiklerini 
belirtmiştir. Böylece tesislerin denizlerimiz için de tehlikeli olduğu kanıtlanmıştır.     
 Türkiye termik santrallerden planlı bir şekilde vazgeçerek kendisine net sıfır karbon hede�i belirleye-
bilecek kaynak gücüne sahiptir. Nitekim toplam yenilenebilir enerji üretim kapasitesi 2010 yılında 17 bin 369 
MW iken, 2019 yılında neredeyse 3 katına çıkarak 44 bin 587 MW’a yükselmiş bir ülke olarak (Özcan, 2020), 
2030 yılında elektrik enerjisi talebinin neredeyse %50'sini güneş, rüzgâr ve sudan yani yenilenebilir kaynak-
lardan temin edilmesi mümkündür (WWF, 2014). Türkiye, 2030 yılına gelmeden 2026 yılında ise toplam 
enerji üretiminin %20'sini güneş ve rüzgar enerjisinden karşılayabilecek güce sahiptir. (SHURA, 2018). SHU-
RA'nın 2020 yılının son ayında yayımladığı yakın tarihli bir çalışmasına göre Türkiye'nin yerli kaynakları, 
kullanım, düşük maliyet ve düşük karbon salımı dikkate alınarak en iyi şekilde değerlendirildiğinde 2030 
yılındaki toplam kurulu gücü ile elektrik tüketiminin yarısından fazlasının yenilenebilir enerjiden karşılanabi-
leceği; 2030 yılına gelindiğinde 2019 yılındaki rüzgar ve güneş enerjisi bakımından toplam kurulu gücünün 
yaklaşık 3 katı gelişim göstererek 60.000MW seviyesinin üzerine ulaşılabileceği ortaya konulmuştur. 

Dolayısıyla hiçbirinin “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğe” tamamen uygun olduğun-
dan bahsedilemez. Olayların bu şekilde gelişmesi T.C. Anayasasının 56. Maddesinde yer alan “herke-
sin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahip olması” nı birçok insanın elinden almaktadır. 
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Yine çevresel verilerin paylaşılması adına ülkemizin 2019 yılında Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı (KSTK- 
Pollutant Release and Transfer Register (PRTR)) için pilot ülkelerden biri olması büyük bir gelişmedir. Çünkü 
PRTR’da ülkeler tesislerden ve diğer kirleticilerden kaynaklı çevresel veriyi kamu ile yıllık olarak paylaşmak-
tadır. PRTR’a göre ülkemiz pilot ülke konumunda olması, OECD ülkesi olması ve şeffa�lık ilkesi gereği bir an 
önce PRTR protokolünü hayata geçirmelidir.          
 Bakanlık “Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı Taslak Yönetmeliği’nde” tesislerin salım değerlerin yayım-
lanma zamanını yönetmeliğin yayımlandığı tarihte değil bakanlığın “uygun gördüğü” bir zamana bırakmakta-
dır. Yönetmeliğin hemen uygulanmasını sağlamak, vatandaşların bilgiye erişim hakkını da güçlendirecektir. 
 13 özelleştirilmiş/özelleştirilmesi planlanan termik santralin çevre mevzuatına ve çevresel yatırımla-
rına dair durumunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet sitesinde güncel olarak, tüm detayları ile paylaşıl-
ması kamu vicdanı ve çevre sorunlarının azaltılması adına ivedi bir ihtiyaçtır. 

 Dolayısıyla ülkemiz özellikle kömürlü termik santraller olmak üzere termik santrallerden vazgeçmeli ve adil 
dönüşüm süreci ile şeffaf bir şekilde süreci yönetmelidir.        
            En iyi enerji üretim biçimi enerji verimliliğidir.        
            Yenilenebilir, temiz enerji üretim biçimlerine de ayrıca odaklanarak, bu alanda yerli teknolojiyi geliştir-
mek gereklidir. Hem termik santrallerden ekmek yiyen insanların durumunu değerlendirerek hem de yeni 
teknolojileri ülkemize kazandırmak adına artık termik santrallerden çıkış planını hazırlayıp, adil dönüşümü, 
uygulamamız gerekmektedir.            
       Termik santraller hakkında seragazı salım çalışmaları çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
sitesinde Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi (SEÖS) paylaşacağı veriler bakımından büyük önem arz etmektedir. 
Ne yazık ki buradaki verilere erişim bulunmamaktadır. Oysaki amaca uygun bir şekilde bilgiler paylaşılmış 
olsaydı araştırmalar için ihtiyaç duyulan birçok kaynak sağlanabilirdi. 
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