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13BASIN AÇIKLAMASI

Hatırlanacağı üzere iktidar tarafından geç-
tiğimiz yıl sonunda, halen kamu tasarru-
funda olan Afşin-Elbistan B ve 18 Mart Çan 

Santralları ile özelleştirilen diğer yerli kömür yakıt-
lı eski santrallar için çevre mevzuatına uyum ko-
nusundaki muafiyet süresi uzatılmış ve kamuoyu 
tepkileri üzerine bu düzenleme Cumhurbaşkanı 
tarafından veto edilmişti.

Bununla birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-
lığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından alı-
nan kararlarla, söz konusu santrallar 01.01.2020 
tarihi itibarıyla üç gruba ayrılmıştır. Bu santral-
lardan beşi yükümlülükleri gerçekleştirene kadar 
kapatılmış, birine kısmi izin, dördüne iyileştirme 
yapmaları kaydıyla Haziran 2020 sonuna kadar 
geçici çalışma izni verilmiş, üç santralin ise yü-
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Yararı İçin Soruyoruz:

Çalışmalarına İzin Verilen Kömür 
Yakıtlı Santrallarda Baca Gazlarındaki 
Toz, Kükürt ve Azot Oksit Salımlarının 

Azaltılması ve Katı-Sıvı Atıkların 
Bertarafına Dair Yükümlülükler Eksiksiz 

Olarak Yerine Getirildi mi?
Çevre Mevzuatına Göre Alınması 

Gereken Tüm Önlemleri Aldıkları ve 
Yasal Yükümlülükleri Karşılayarak 

Çalıştırıldıklarına Dair Ciddi Bilimsel 
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Kamu Vicdanına Uygun mudur
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kümlülükleri yerine getirdiği bil-
dirilmişti.

Geçtiğimiz günlerde ise Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un 
kapatılan termik santrallara ilişkin 
Manisa’da yaptığı bir açıklama ba-
sında yer almıştır. Bakan, bu açık-
lamasında, kapatılan santrallerde 
yapılan incelemelere göre, işlet-
mecilerin zorunlu olarak kurması 
gereken baca gazı filtrelerini, baca 
gazı arıtma ve sürekli emisyon 
ölçüm sistemlerini büyük ölçü-
de tamamladığına işaret ederek, 
santrallerin kalan kısmında ise ça-
lışmaların devam ettiğini, yaklaşık 
142 milyon lira tutarındaki çevre-
sel yatırımlarını tamamlayan Soma 
Termik Santrali’nin 6 ünitesinden 
4’üne, Kangal Termik Santrali’nin 
kapalı olan 2 ünitesine, Çatalağ-
zı Termik Santrali’nin kapalı olan 
2 ünitesine, Seyitömer Termik 
Santralinin 4 ünitesinden 2’sine, 
Tunçbilek Termik Santralinin 3 
ünitesinden 2’sine ve Afşin A Ter-
mik Santralinin de 4 ünitesinden 
2’sine bir yıl geçici çalışma ruhsatı 
verildiğini, bu ünitelerin mevzua-
ta uygun hale getirildiğini kamu-
oyuna bildirmiştir. (https://www.
enerj igunlugu.net/kapati lan-
termik-santrallere-1-yil-calisma-
ruhsati-verildi-37674h.htm)

Bakan’ın yaptığı açıklamada, söz 
konusu santrallara kurulduğu öne 
sürülen yatırım maliyeti görece 
daha düşük, ancak işletme gider-
leri fazla olan baca gazı kükürt 
arıtma  sistemlerinin amaca ne 
kadar uygun oldukları, uzun süre-

li çalışmada çevre mevzuatı sınır 
değerleri açısından yeterli olup 
olmayacağı ve maliyet nedeniyle 
sürekli devrede olup olmayacakla-
rı belirsiz durumdadır.

Önceki açıklama ve yayınlarımız-
da belirtildiği gibi, bu santrallar-
daki tek eksiklik Baca Gazı Kükürt 
Arıtma Tesisi (veya kamuoyuna 
yansıtıldığı ifadeyle sadece “filtre”) 
olmaması değildir. Kükürt arıtma 
tesisi yanı sıra, 01.01.2020 tarihin-
de çalışmasına izin verilen santral-
lar da dahil olmak üzere eski-yeni 
tüm santrallarda baca gazındaki 
azot oksit salımı için de önlemler 
alınması gerekmektedir. Öte yan-
dan eski santralların birçoğunda 
katı atık depolama sahaları da 
problemlidir. Öyle ki küller uçuş-
makta veya sızıntı nedeniyle za-
rarlı maddeler toprağa ve yeraltı 
sularına karışmaktadır.

Çevre mevzuatının gereklerini tam 
olarak yerine getirip getirmedikle-
ri hususu tartışmalı olmasına kar-
şın Ocak 2020 başında Geçici Faali-
yet Belgesi verilerek Haziran 2020 
sonuna kadar çalıştırılmalarına 
izin verilen söz konusu santrallar-
da (kamu bünyesindeki Afşin-El-
bistan B Santralı ile özelleştirilmiş 
olan Yatağan, Orhaneli ve Çayır-
han Termik Santralları), toz filtre-
lerinin ve baca gazı kükürt arıtma 
tesislerinin iyileştirilmesi, azot ok-
sit salımları için önlemler alınması 
ve katı-sıvı atıkların bertarafının 
çevre mevzuatına uygun olması 
gerekmektedir.

Özetle, 01.01.2020 tarihi itibarıyla 
çalıştırılmasına izin verilen santral-
ların ve geçtiğimiz günlerde yeni-
den çalışma izni verildiği bildirilen 
santralların çevre mevzuatının ge-
reklerini tam olarak yerine getirip 
getirmedikleri hususunda ciddi 
kuşkular bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen hususlar Ener-
ji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
yetki, görev ve sorumluluk alanın-
dadır. Bu nedenle ilgili yöneticilere 
soruyoruz:

• Söz konusu santralların yüküm-
lülüklerini eksiksiz olarak yerine 
getirdiğine dair ciddi bilimsel 
ve güvenilir çalışmalar ne ölçü-
de yapılmıştır? Böyle çalışmalar 
yapılmışsa, neden kamuoyuyla 
paylaşılmamıştır? Yapılmamış-
sa, salt idari kararlarla bu sant-
ralların çalışmalarına nasıl izin 
verilmektedir?

• Bütün eksiklerin giderildiği-
ne dair bilimsel ve güvenilir 
çalışma ve belgeler kamuoyu 
ile paylaşılmadan, söz konusu 
santralların çevre mevzuatına 
göre olması gereken ekipman 
ve sistemleri tam olmaksızın 
çalışmalarına izin verilmesi, 
kamu yönetimin görev etiği ve 
sorumluluğu ile bağdaşmakta 
mıdır, toplum yararına uygun 
mudur?

• Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesi-
si yatırımlarına başladıkları ve 
ilerleme kaydetmiş oldukları 
gerekçesiyle çalışma izni ve-
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rilmiş olan santrallarda (kamu 
bünyesindeki 18 Mart Çan ile 
özelleştirilen Yeniköy ve Kemer-
köy Termik Santralları) gerekli 
yatırımlar tamamlanmış ve dev-
reye alınmış mıdır?

• Söz konusu santrallarda baca 
gazı salımlarının (emisyonların) 
anlık olarak izlendiği sistemle-
rin mevcut olduğu ve katı–sıvı 
atıkların da izlenebildiği bilin-
mektedir. Bu atıkların başta 
yerel halk olmak üzere ülke hal-
kının sağlığını çok ciddi şekilde 
olumsuz yönde etkilediği, canlı 
yaşamını ve doğayı tahrip etti-
ği kuşkusuzdur. Buna rağmen 
veriler neden kamuoyuyla pay-
laşılmamakta ve gizli tutulmak-
tadır?

• Yukarıda belirtilen, azot oksit 
ve katı atık depolama tesisi so-
runları bu santrallarda çözül-
müş müdür yoksa devam mı 
etmektedir? Sorunların çözüm-
lenmediği ve devam ettiği sant-
rallarda gerekli çevre koruyu-
cu önlemler tamamlanmadan 
elektrik üretiminin sürdürülme-
si, hangi bilimsel çerçevede uy-
gun görülebilmektedir?

• Çevreye verilen zararları azaltıcı 
yatırımları sonuçlandırmayan 
santralların üretimlerini sürdür-

meleri ve üzerine bir de kapa-
site tahsisi vb. mekanizmalarla 
kamudan maddi destek alma-
ları toplumsal vicdana uygun 
mudur?

• Geçtiğimiz yıl kamuoyun-
dan gelen baskılar sonucun-
da Cumhurbaşkanınca çevre 
mevzuatı muafiyet süresi veto 
edilen ve veto kararı da basın-
da “halkın zehirlenmesine izin 
verilmeyeceği” başlıklarıyla du-
yurulan santrallarda o günden 
bugüne gerekli iyileştirme yatı-
rımlarının eksiksiz olarak yapıl-
dığı kanıtlanmamış iken bugün 
itibarıyla çalışmalarına izin ve-
rilmesi vicdani, adil ve yasal bir 
uygulama olarak kabul edilebi-
lir mi?

• Bu durum, ülkemizi doğasıyla 
ve yurttaşlarıyla santralların ne-
den olduğu birçok zararlı etkiye 
maruz bırakmak anlamına gel-
miyor mu?

Bu sorular yanıt beklerken, çalış-
masına izin verilen söz konusu ter-
mik santrallardan birinin yeniden 
faaliyete geçmesine yöre halkının 
tepki göstermesi üzerine halkın, il-
çenin mülki amirince dile getirilen 
“asker yığma, sosyal mesafe kura-
lına uymamaktan idari para cezası 
vb. tedbirlere”(!) muhatap olduk-

ları yönünde haberler de basında 
yer almaktadır.

Sonuç olarak Odamız, atanmış ve 
seçilmiş yöneticilerin görevinin, 
santral yatırımcısı sermaye grupla-
rının çıkarlarını kollamak değil, her 
ne pahasına olursa olsun o bölge-
de yaşayan insanların, toplumun, 
çevrenin, doğanın ve ülkenin çı-
karlarını korumak olduğu düşün-
cesindedir.

İlgili yöre halkı ve tüm yurttaşların 
söz konusu santralların gerekli ön-
lemleri alıp almadıklarını, kurulan 
tesislerin “göstermelik, göz boya-
malık” olup olmadığını bilme hak-
ları; konuyla ilgili idarelerin de bu 
konularda halkı aydınlatma, bilgi-
lendirme sorumluluğu vardır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı bu 
doğrultuda davranmaya, izin bel-
geleri ve denetim raporlarını yurt-
taşların erişimine açık hale getir-
meye, tüm santral ve endüstriyel 
tesislerde salımlar ve atıklarla ilgili 
anlık ve toplu ölçüm ve izleme ve-
rilerini ilgili santral ve tesislerin in-
ternet sitelerinde yayımlanmasını 
sağlamaya, şeffaflığı ve erişilebilir-
liği tesis etmeye çağırıyoruz.

Yunus Yener
TMMOB 

Makina Mühendisleri Odası 
Başkanı


